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Abstract 

IMS Common Cartridge (IMS CC) is a suite of open standards and specifications developed by 

IMS Global Learning Consortium for interoperable packaging of educational resources. It was 

developed primarily to support the use of digital course materials in the instructional context and 

it has as goal to achieve the organization and the exchange of digital learning content in the form 

of Learning Objects. The specification enables interoperability by defining a specific form 

(format) for representing content that is interpreted uniformly as to what the content is and how it 

is organized. It allows any learning platform (LMS, LOR etc) that is compliant with IMS CC 

specification to manage and properly display content that is formed as a CC package.  

The format of IMS Common Cartridge is very flexible because it process a collection of open 

standards and specifications, freely available and without permissions for applying web-based e-

learning (QTI, LTI, CP, LOM, SCORM, etc.). These standards, if followed by content 

developers and learning platforms, enable strict interoperability between content and systems. A 

Cartridge can be a whole range of additional digital content that comes along with a book, it may 

be an online course, it could be a lesson plan, it could be a particular issue or a complete 

Learning Object, evaluations and feedback.   

This thesis has two main aims. The first aim is to understand the specific role of IMS CC 

specification and how it can provide added value in e-learning context. The second goal is to 

accomplish a web-based prototype implementation of IMS CC according to the requirements 

defined in the latest version of the specification (July, 2013). 
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Γεληθό κέξνο 

Κεθάιαην 1 - Δηζαγσγή 

1.1 Ζιεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) 

  

Σα επηηεύγκαηα ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο έρνπλ επηθέξεη κεγάιεο αιιαγέο ζηε 

ζεκεξηλή αλζξσπόηεηα. Παξαηεξώληαο θαλείο ηνλ ηξόπν νξγάλσζεο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο 

θαζώο θαη ηελ εμέιημή ηεο ζε ζρέζε κε ηνπο πξνεγνύκελνπο αηώλεο, αθόκα θαη ιίγεο δεθαεηίεο 

πξηλ, είλαη εκθαλέο πσο πιένλ ε ηερλνινγία έρεη δηεηζδύζεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο θαη είλαη 

απαξαίηεηε ε εμνηθείσζε από όινπο καο κε απηήλ. ήκεξα εθηόο ηνπ όηη έρεη γίλεη ε 

θαζεκεξηλόηεηα καο πην εύθνιε, έρνπλ απμεζεί θαη νη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο καο, θαζώο 

έρνπλ αιιάμεη θαη νη ξπζκνί ηεο θαζεκεξηλόηεηάο καο. Έρνπλ εθκεδεληζηεί νη απνζηάζεηο θαη ε 

πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία είλαη πην εύθνιε από πνηέ, αθνύ κε ηε ρξήζε ηνπ internet ν 

ρξήζηεο από όπνην ζεκείν θαη αλ βξίζθεηαη έρεη πιένλ πξόζβαζε ζε ηεξάζηην online 

πιεξνθνξηαθό πιηθό πνηθίισλ απνζεηεξίσλ, βηβιηνζεθώλ, παλεπηζηεκίσλ, νξγαληζκώλ θιπ. 

Μέζα από απηήλ ηελ εμέιημε, όπνπ εθπαηδεπηηθνί νξγαληζκνί θάζε επηπέδνπ εθπαίδεπζεο 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) ζηελ 

εθπαίδεπζε, θαζώο θαη από ηηο πηέζεηο ηεο νηθνλνκίαο πνπ απαηηεί ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε λέεο πξαθηηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο γηα λα είλαη πην 

απνδνηηθνί, αθνύ ε ηερλνινγία δελ κέλεη πνηέ ζηάζηκε, δεκηνπξγήζεθε ε αλάγθε γηα ηελ 

ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning). [1] 

Η ειεθηξνληθή κάζεζε (e-learning) είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θάπνηνο 

εθπαηδεύεηαη έρνληαο σο εξγαιείν ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη νξίδεηαη σο ε ρξήζε 

ειεθηξνληθώλ κέζσλ, εθπαηδεπηηθώλ ηερλνινγηώλ θαη αμηνπνίεζε ππεξεζηώλ ησλ ΣΠΔ ζηε 

εθπαίδεπζε. Σν e-learning κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε εθπαίδεπζε κε ζύλδεζε (online) θαη ζε ρσξίο 

ζύλδεζε (offline). Η online ειεθηξνληθή κάζεζε επηηπγράλεηαη κε ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ κε απ‟ επζείαο ζύλδεζε θπξίσο ζην δηαδίθηπν, ελώ ε offline ειεθηξνληθή κάζεζε 

πινπνηείηαη θαη‟ απαίηεζε (on demand) κε αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πνπ βξίζθεηαη ζε 

απνζεθεπηηθά κέζα (CD, DVD, θιπ) ηνπ ππνινγηζηή καο. [1] 
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Σν e-learning κπνξεί λα εθαξκνζηεί κέζα θαη έμσ από ηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, 

ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα ειεθηξνληθά κέζα, όπσο αξρεία ήρνπ θαη εηθόλαο, ηα νπνία κπνξνύλ 

λα δηακνηξαζηνύλ κέζα από ην δηαδίθηπν, αιιά θαη κέζα από CD, DVD, USB Flash Drives 

θαζώο θαη κέζα από ηελ ηειεόξαζε. Δπηπξόζζεηα, ρξεζηκνπνηεί εθαξκνγέο εθπαίδεπζεο 

ππνβνεζνύκελεο ή βαζηζκέλεο ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (computer-assisted or computer-

based learning). [2]  

Η εθπαίδεπζε ππνβνεζνύκελε από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (Computer-assisted learning 

- CAL) κπνξεί λα νξηζηεί σο νπνηνδήπνηε κάζεζε, πνπ επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ππνινγηζηώλ ή 

ηνπ δηαδηθηύνπ, ε νπνία δελ απαηηεί ηελ άκεζε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπ ρξήζηε θαη ελόο 

θπζηθνύ εθπαηδεπηή γηα λα νινθιεξσζεί. Σν CAL παξνπζηάδεη ζηνλ ρξήζηε κηα δηεπαθή 

(θαηαζθεπαζκέλε από έλα εηδηθεπκέλν εθπαηδεπηηθό), ε νπνία επηηξέπεη ζηνλ ρξήζηε λα 

αθνινπζήζεη έλα ζρέδην καζήκαηνο (Learning Path) ή κπνξεί λα επηηξέςεη απηό-θαηεπζπλόκελε 

πξόζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ πξνθαινύλ ελδηαθέξνλ. Η απηό-

θαηεπζπλόκελε πξόζβαζε είλαη βαζηζκέλε θπξίσο ζην ζεκαζηνινγηθό ηζηό, γηαηί ρξεζηκνπνηεί 

κεηαδεδνκέλα (metadata), γηα λα κπνξέζεη λα ζπγθεληξώζεη απηόκαηα ηηο θαηάιιειεο  

πιεξνθνξίεο ζηνλ ρξήζηε. Καζώο όκσο ην θόζηνο πινπνίεζεο ηέηνηνπ είδνπο ππνδνκώλ είλαη 

αξθεηά κεγάιν, δελ πάληα εθηθηή ε αμηνπνίεζε ηνπο από εθπαηδεπηηθνύο νξγαληζκνύο. [2] 

Η εθπαίδεπζε βαζηζκέλε ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (Computer-based learning – CBL) 

αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ σο βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

πεξηβάιινληνο. Δθηόο από ηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ ζε κηα αίζνπζα, ν όξνο 

αλαθέξεηαη επξύηεξα ζε έλα δνκεκέλν ςεθηαθό πεξηβάιινλ (ηνπηθό δίθηπν ή internet), ζην 

νπνίν νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα δηδαθηηθνύο ζθνπνύο. Ο βαζηθόο 

ζθνπόο είλαη ε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, κε ηξόπνπο όπνπ ε κάζεζε είλαη έλα πεξηθεξεηαθό 

ζηνηρείν ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε, όπσο γηα παξάδεηγκα ηα ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη ε 

πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν θ.α. [3] 

Σέινο, ε ειεθηξνληθή εθπαίδεπζε ρσξίδεηαη ζε ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε. Η ζύγρξνλε 

ειεθηξνληθή κάζεζε (synchronous e-learning) πεξηγξάθεη ηηο κνξθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, αιιά όρη ζηνλ ίδην ρώξν. 

Απαηηείηαη ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηή θαη ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, θαζώο ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ηνπο ιακβάλεη ρώξα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, όπνπ κπνξνύλ λα 
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αληαιιάμνπλ εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη απόςεηο. Μεξηθέο κνξθέο ηνπ synchronous e-learning είλαη 

ηα chats, ηα online ζεκηλάξηα (webminars) θαη νη ηειεδηαζθέςεηο. [4] 

Η αζύγρξνλε κάζεζε (asynchronous e-learning) πεξηγξάθεη κνξθέο θαη δηαδηθαζίεο  

δηδαζθαιίαο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζε δηαθνξεηηθό ρξόλν θαη δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. Δδώ 

δελ απαηηείηαη ε ηαπηόρξνλε ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ κε ηνλ εθπαηδεπόκελν, θαηά 

ζπλέπεηα νη εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ κόλνη ηνπο λα επηιέγνπλ ην εθπαηδεπηηθό ρξνληθό πιαίζην 

ζπκκεηνρήο ηνπο, θάηη πνπ ηελ θαζηζηά πην επέιηθηε από ηελ ζύγρξνλε κάζεζε. Μεξηθά 

παξαδείγκαηα είλαη ηα forums, ηα wikis, ηα blogs θαη γεληθόηεξα ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

πεξηερνκέλνπ όπσο ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο θαζώο θαη ε κάζεζε κέζα από 

πξνθαζνξηζκέλν νπηηθναθνπζηηθό πιηθό (CD, DVD) θαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν.[4] 

 

1.2 Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (Learning Management Systems - LMS)   

 

Μέζα από ηηο λέεο ηερλνινγίεο πνπ αλαθέξακε πξνέθπςε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο 

πιαηθόξκαο ή κηαο εθαξκνγήο όπνπ ζα κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ νη πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο 

ηερλνινγίεο, κε ζθνπό ηε δεκηνπξγία θαιύηεξεο δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε θαη κηαο πην 

νινθιεξσκέλεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κέζα από απηήλ, θαζώο θαη ελόο ηζρπξνύ 

εξγαιείνπ γηα ηνλ εθπαηδεπηή. Με απηόλ ηνλ ζθνπό πξνέθπςε ε αλάγθε δεκηνπξγίαο ησλ LMS.  

Έλα ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) είλαη κηα δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ινγηζκηθνύ 

(a Web-Based application), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ πινπνίεζε θαη ηελ 

αμηνιόγεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο. Έλα LMS παξέρεη νπζηαζηηθά 

εθπαηδεπηηθή ππνδνκή έλα εθπαηδεπηηθό κέζν ζηνλ εθπαηδεπηή, όπνπ ζα κπνξεί απηόο λα 

δεκηνπξγήζεη θαη λα παξέρεη εθπαηδεπηηθό πιηθό ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο ηνπ πέξαλ ησλ ζηελώλ 

πιαηζίσλ ηεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο, αιιά θαη λα εθαξκόζεη ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο 

πξαθηηθέο. Με ηελ αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ LMS ν εθπαηδεπηήο κπνξεί λα απνθηήζεη 

εύθνια αλάδξαζε (feedback), δειαδή λα έρεη κηα αλαθνξά όπνπ βιέπεη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, θαη λα ηνπο αμηνινγεί κέζα από ηελ εκπεηξία ηνπο ζηελ εθαξκνγή. Μπνξεί λα 

νξίζεη ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαιακβάλεη ηηο εξγαζίεο νη νπνίεο 

έρνπλ αλαηεζεί ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο. Δπηπξόζζεηα, παξέρνληαη δπλαηόηεηεο ζηνλ 
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εθπαηδεπόκελν γηα δηαδξαζηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, όπσο νη ζπδεηήζεηο ζε forum θαη νη 

ηειεδηαζθέςεηο πνπ κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ από ηνλ εθπαηδεπηηθό.  

Σα LMS δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηή ζην ξόιν ηνπ θαη όρη γηα λα 

ηνλ αληηθαηαζηήζνπλ. Δίλαη έλα όπιν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, ώζηε λα κπνξέζεη λα βειηηώζεη ηελ 

καζεζηαθή δηαδηθαζία. Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα εκπινπηηζκνύ ηνπ καζήκαηνο κε πεξηζζόηεξν 

εθπαηδεπηηθό πιηθό, θαζώο θαη ε ρξήζε επηπξόζζεησλ εθαξκνγώλ. Μέζα από ην LMS 

πξνζθέξεηαη θαη κηα πην πξνζηηή δηεπαθή (User Ιnterface), θάλνληαο ηε κάζεζε αθόκα πην 

ελδηαθέξνπζα, επράξηζηε θαη δηαδξαζηηθή. Μπνξεί επίζεο λα ηνπο παξέρεη κάζεζε κέζα από 

παηρλίδηα θαη βίληεν, όπνπ ν ρξήζηεο απαζρνινύκελνο κε απηά κέζα από απηά κπνξεί λα 

βειηηώλεηαη θαη λα βιέπεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ, ώζηε κε ηελ επαλάιεςε ησλ αζθήζεσλ λα 

αλεβάδεη ην γλσζηηθό ηνπ επίπεδν πνπ είλαη θαη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα. [5] 

  

Δηθόλα 1: Αξρηηεθηνληθή ελόο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο κάζεζεο [30] 
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Μέζα από ηα LMS απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, θαζώο είλαη εύθνια ζηε 

ρξήζεο ηνπο θαη από ηηο δπν πιεπξέο. Πξόθεηηαη γηα κηα πνιύ θαιή θαη πξνζηηή ιύζε γηα ηα 

εθπαηδεπηηθά ηδξύκαηα, πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα 

ζπνπδώλ, ώζηε λα παξέρνπλ έλα νινθιεξσκέλν εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα. Δπηπξόζζεηα, κπνξνύλ 

εύθνια λα αλαβαζκηζηνύλ θαη λα επεθηείλνπλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. 

 

1.3 Μαζεζηαθά αληηθείκελα (Learning Objects - LO)    

 

Έλα καζεζηαθό αληηθείκελν (Learning Object - LO) είλαη κηα νληόηεηα ςεθηαθή ή κε 

ςεθηαθή, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θαηάξηηζε, ηε κάζεζε θαη ηελ 

εθπαίδεπζε.[6] Δίλαη έλα αληηθείκελν ή κηα ελόηεηα πόξσλ (resourses), ε νπνία κπνξεί λα 

βειηηώζεη ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα. Λεηηνπξγεί σο κηα απηόλνκε θαη αλεμάξηεηε κνλάδα 

εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία κπνξεί λα ζπλδεζεί κε έλα ή πεξηζζόηεξα καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα θαη έρεη δεκηνπξγεζεί εμ‟ αξρήο κε ζθνπό ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηεο από 

δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο (reusable). Πξέπεη λα έρεη δνκεζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε 

λα είλαη εύθνιε ε πξόζβαζε ζε απηό (accessibility) θαζώο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζε δηαθνξεηηθά 

πεξηβάιινληα (share ability) ώζηε λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί θαη από άιιεο εθπαηδεπηηθά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Γηα λα επηηεπρζεί απηό, πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε ηα θαηάιιεια 

κεηαδεδνκέλα (metadata), ώζηε λα γίλεη δπλαηή ε απνζήθεπζή ηνπ θαη ε αλαθνξά ηνπ ζε βάζεηο 

δεδνκέλσλ θαη ζε άιιεο πήγεο ή πόξνπο. Δπηπξόζζεηα, πξέπεη λα είλαη δηαιεηηνπξγηθό ώζηε λα 

είλαη αλεμάξηεην ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο ή ηε πιαηθόξκα πνπ ην θηινμελεί. Άξα έλα 

καζεζηαθό αληηθείκελν πξέπεη λα δηαζέηεη καζεζηαθή αμία (learning value), λα είλαη 

επαλαρξεζηκνπνηνύκελε ε κνξθή θαη ην πεξηερόκελό ηνπ (reusable), λα είλαη απηνηειέο, ζσζηά 

ηεθκεξησκέλν γηα κπνξεί λα εληνπηζηεί εύθνια, κε θαηάιιεια κεηαδεδνκέλα γηα ηελ αλαδήηεζε 

ηνπ κε αληίζηνηρα θξηηήξηα θαη ηέινο δηαιεηηνπξγηθό, δειαδή λα κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί από 

δηαθνξεηηθέο εθαξκνγέο θαη πιαηθόξκεο θαη αλάινγα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο.  [31] 

1.3.1 Σρεδηαζκόο Μαζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ (Learning Object) 

 

Γηα λα ζρεδηαζηεί έλα καζεζηαθό αληηθείκελν πξέπεη πξώηα λα θαζνξηζηνύλ (α) ην 

γλσζηηθό αληηθείκελν, πνπ αθνξά ην κάζεκα πνπ ζα δεκηνπξγεζεί (π.ρ. πιεξνθνξηθή), (β) ν 
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καζεζηαθόο ζηόρνο ηνπ καζήκαηνο (π.ρ βαζηθέο έλλνηεο πιεξνθνξηθήο), γ) ε εθπαηδεπηηθή 

πξνζέγγηζε, δειαδή ζε πνηεο ζεσξίεο κάζεζε ζα βαζηζηεί ν ζρεδηαζκόο, δ) ε εθπαηδεπηηθή 

ιεηηνπξγία όπνπ ιακβάλεηαη ππόςε ε πξν-ππάξρνπζα γλώζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ, ν 

θαζνξηζκόο ζσζηώλ θηλήηξσλ γηα απηόλ θαη ε αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ καζεζηαθνύ 

αληηθεηκέλνπ, ε) ηα πξνζδνθόκελα απνηειέζκαηα πνπ ζέινπκε λα επηηύρνπκε κέζα από ηε 

δεκηνπξγία ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ, ζη) ην είδνο ηεο δξαζηεξηόηεηαο πνπ ζα εκπεξηέρεη, 

δειαδή αλ ε εκπεηξία ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζα είλαη αηνκηθή ή ζε νκάδα (αηνκηθή ή ζπλεξγαηηθή 

κάζεζε), δ) ηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία πνπ ζα πξέπεη λα επηιέμεη κεηά από έξεπλα ν ζρεδηαζηήο 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαη ηέινο ε) ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα γηα ηε 

θαηνρύξσζε ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. [6] 

 

Δηθόλα 2: Γνκή καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ (Learning Object -LO)  [32] 

 

1.4 E-learning Standards (Πξόηππα ειεθηξνληθήο κάζεζεο) 

 

Με δεδνκέλν όηη ππάξρεη κεγάιν πιήζνο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη καζήκαηα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ζε ςεθηαθή κνξθή ζα ήηαλ άζθνπν θαη ζα είρε ηεξάζηην νηθνλνκηθό θαη 

πξνγξακκαηηζηηθό θόζηνο, εάλ θάζε ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο είρε ην δηθό ηνπ πξόηππν 

επεμεξγαζίαο θαη δηαρείξηζεο. Άξα κέζα από ηελ αλάγθε γηα δηακνηξαζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 
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πιηθνύ θαη κέζα από ηελ απαίηεζε γηα δηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ ζπζηεκάησλ πξνέθπςε ε 

αλάγθε δεκηνπξγίαο θνηλώλ πξνηύπσλ θπξίσο γηα ηα καζεζηαθά αληηθείκελα. Μέζα από ηα 

πξόηππα ειεθηξνληθήο κάζεζεο (e-learning standards) πξνηείλνληαη γηα ηα καζεζηαθά 

αληηθείκελα θνηλέο δνκέο θαη ζεκαζηνινγηθέο πεξηγξαθέο, κε ηξόπν θαηαλνεηό από ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο κάζεζεο.  

Τπάξρνπλ ηέζζεξα βαζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλάπηπμε θαη 

ρξήζε ελόο θνηλνύ πξνηύπνπ γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπ ςεθηαθνύ πιηθνύ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 

 Η αλζεθηηθόηεηα (durability), θαζώο δελ ππάξρεη ε αλάγθε γηα αιιαγή ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο γηα λα ππνζηεξίδεη ην καζεζηαθό αληηθείκελν. 

 Η δηαιεηηνπξγηθόηεηα (interoperability) ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κέζα από 

εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο, web based εθαξκνγέο θαη ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο. 

 Η πξνζβαζηκόηεηα (accessibility) από νπνηνδήπνηε ρξήζηε θαη νπνηεδήπνηε (on 

demand) 

 Η επαλαρξεζηκνπνίεζή (reusability) ηνπ εύθνια θαη από πνιιά εξγαιεία 

αλάπηπμεο (development tools). 

Οη γεληθέο αληηιήςεηο γηα ηα καζεζηαθά αληηθείκελα πξνέξρνληαη από ηνλ θόζκν ηνπ 

αληηθεηκελνζηξαθή πξνγξακκαηηζκνύ, θαζώο ν όξνο „αληηθείκελν‟ δειώλεη έλαλ πόξν ό νπνίνο 

κπνξεί λα είλαη επεθηάζηκνο, λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί θαη λα ελζσκαησζεί καδί κε άιια 

αληηθείκελα. Σα καζεζηαθά αληηθείκελα πξννξίδνληαη σο δνκηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνύλ λα 

ζπλδπαζηνύλ ζρεδόλ κε άπεηξνπο ηξόπνπο γηα ηελ θαηαζθεπή εθπαηδεπηηθώλ ελνηήησλ, 

καζεκάησλ ή θαη αθόκα πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ. Όζν κεγαιύηεξν είλαη έλα καζεζηαθό 

αληηθείκελν ηόζν πην δύζθνιν είλαη ζηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ, ελώ ηα κηθξά κπνξνύλ κε 

κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο λα ζπλδπαζηνύλ θαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλ πην εύθνια. [7]   
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Δηθόλα 3: Γεκηνπξγία καζήκαηνο κέζα από ηε ζπκβνιή δηαθνξεηηθώλ δεκηνπξγώλ, 

εξγαιείσλ  θαη αληηθεηκέλσλ, ράξηο ζηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα [33] 

 

1.4.1 Δθαξκνγέο ησλ πξόηππσλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο 

 

Σα βαζηθά δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ 

ηερλνινγηώλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ κεηαδεδνκέλσλ (metadata) γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκό ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε δνκή ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ (Content 

Packaging) γηα ηε ζύλζεζε θαη ηνλ δηαρσξηζκό ηνπ πεξηερόκελνπ θαζώο θαη γηα ηνλ θαζνξηζκό 

ηνπ ηξόπνπ, πνπ ηα καζεζηαθά αληηθείκελα ζα ελζσκαηώλνληαη ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο LMS, ε δνκή γηα ηελ δεκηνπξγία εξσηήζεσλ θαη ηεζη γηα ηνλ θαζνξηζκό 

ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ε βαζκνινγία ζα κπνξέζεη λα εξκελεπηεί ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθήο κάζεζεο LMS, ε δηαρείξηζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Learner Management), ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο πξνθίι (Profiling Systems) γηα ηελ αλαθνξά ηεο πξνόδνπ θαη ησλ 

επηδόζεσλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηελ αληαιιαγή ησλ δεδνκέλσλ θαζώο θαη ε επηθνηλσλία 

ησλ απνηειεζκάησλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα. Σέινο, έλα άιιν δήηεκα είλαη ε δηαρείξηζε 

ησλ ςεθηαθώλ δηθαησκάησλ (Digital Rights Management) γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο  

ηδηνθηεζίαο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ δεκηνπξγνύ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.  
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1.5  Μεηαδεδνκέλα - πεξηγξαθή πεξηερόκελνπ (Metadata -Content Description)  

 

Η αλάγθε γηα πεξηγξαθή πεξηερνκέλνπ ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πξνέθπςε κέζα 

από ηε ξαγδαία αύμεζή ηνπο, ε νπνία ηα θαζηζηά πην δύζθνιε ηε δηαρείξηζή ηνπο. Με ηνλ όξν 

δηαρείξηζε ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ ελλννύκε ηε δπλαηόηεηα λα κπνξνύκε λα ηα 

αλαδεηνύκε πην εύθνια, λα ηα ελεκεξώλνπκε γηα κειινληηθέο αιιαγέο θαη γηα λα ηα 

ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα, θάηη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζα από ηνλ δηακνηξαζκό 

ηνπο ή κε ηελ επαλαρξεζηκνπνηήζε ηνπο, Η ρξήζε ησλ κεηαδεδνκέλσλ ήηαλ θαη παξακέλεη ε 

κόλε ιύζε ζην πξόβιεκα απηό.  

Σα κεηαδεδνκέλα νπζηαζηηθά είλαη δεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ άιια δεδνκέλα. 

Υξεζηκνπνηνύλ πεξηγξαθηθέο εηηθέηεο (element tags), γηα λα δηεπθνιπλζεί ε ιεηηνπξγία 

αλαδήηεζεο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ καζεζηαθώλ πόξσλ. Η πεξηγξαθή δεδνκέλσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη δνκεκέλα, έηζη ώζηε έλα ζύζηεκα λα κπνξεί λα μερσξίδεη ην είδνο ε ηε 

ρξεζηκόηεηα θάπνηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ.  [34] 

Έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο πξνδηαγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ από ηηο νπνίεο νη πην 

ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο αλήθνπλ ζηελ IEEE κε ην LOM (Learning Object Metadata)  [35] θαη 

ζην Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)  [36] κε ην Dublin Core Metadata Element Set 

(DCMES)  [37]. 

1.5.1 Τν πξόηππν Learning Object Metadata (LOM) 

 

Σν πξόηππν «κεηαδεδνκέλα καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ» LOM (Learning Object 

Metadata) ηεο IEEE, είλαη ην πξώην εγθεθξηκέλν πξόηππν ζηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο κε ηελ επσλπκία «IEEE 01.12.1484 - 2002 Standard for Learning Object Metadata» 

[35]. Πξόθεηηαη γηα έλα δηεζλώο αλαγλσξηζκέλν αλνηθηό πξόηππν γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Δίλαη έλα κνληέιν θσδηθνπνηεκέλν ζε XML, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα λα πεξηγξάςεη έλα αληηθείκελν κάζεζεο θαη είλαη αμηνπνηήζηκν από ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ζπκκνξθώλνληαη κε απηό ην πξόηππν. Ο ζθνπόο 

ηνπ IEEE LOM είλαη λα ζηεξίμεη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, λα 
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βνεζήζεη ηνλ εληνπηζκό ηνπο θαη λα δηεπθνιύλεη ηε δηαιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο, ζπλήζσο κέζα ζε 

online ιεηηνπξγία.  

ρεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ πεξηγξάθεη ην LOM είλαη: ν ηύπνο 

ηνπ αληηθεηκέλνπ, ν ζπγγξαθέαο, ν  ηδηνθηήηεο, νη όξνη ηεο δηαλνκήο, ε κνξθή θαη ηα 

παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ε δηδαζθαιία ή ην ζηπι αιιειεπίδξαζεο. Ήηαλ κηα θνηλή 

πξόηαζε ηεο IEEE καδί κε ηελ ARIADNE θαη ηελ ζπκβνιή ηεο IMS ε νπνία δαλείδεηαη θάπνηα 

ζηνηρεία από ην Dublin Core (DC). Δζηηάδεη ζε κηθξά ζύλνια ηδηνηήησλ, ηα νπνία είλαη 

αλαγθαία γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. 

Σα βαζηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη ηα έμεο:  

 Πεξηγξαθή (binding) κε XML DTD‟s, ηα νπνία είλαη έλα ζύλνιν δειώζεσλ 

ζήκαλζεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο ζύληαμεο θαη ηνπ 

ζεκαζηνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ. 

 Παξέρεη ηα θαηάιιεια γλσξίζκαηα κε ζθνπό ηελ πεξηγξαθή ελόο καζεζηαθνύ 

αληηθεηκέλνπ, όπσο ηύπνο δεδνκέλσλ, όλνκα ζηνηρείνπ. 

 Δίλαη πνιύ θαηαλνεηό πξόηππν κε όιεο ζρεδόλ ηηο ππάξρνπζεο πινπνηεκέλεο 

πξνδηαγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ λα βαζίδνληαη ζε απηό. 

 Δπηθεληξώλεηαη ζ‟ έλα ειάρηζην ζύλνιν γλσξηζκάησλ, κε ζθνπό ηε δηαρείξηζε 

θαη ηελ απνηίκεζε ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. [8]    

Ο ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ IEEE LOM πεξηιακβάλεη κηα ηεξαξρία ζηνηρείσλ. ην πξώην 

επίπεδν, ππάξρνπλ ελλέα θαηεγνξίεο,  θαζέλα από ηα νπνία πεξηέρεη επηκέξνπο ζηνηρεία. Απηά 

ηα επηκέξνπο ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη απιά ζηνηρεία πνπ πεξηέρνπλ δεδνκέλα, ή πνπ κπνξνύλ ηα 

ίδηα λα είλαη ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, ηα νπνία πεξηέρνπλ πεξαηηέξσ ππό-ζηνηρεία. Η 

ζεκαζηνινγία ελόο ζηνηρείνπ θαζνξίδεηαη από ην πιαίζηό ηεο (tag) θαη επεξεάδεηαη από ηνλ 

γνλέα ηνπ. Σν κνληέιν δεδνκέλσλ θαζνξίδεη επίζεο ηελ αμία θαη ηνλ ηύπν δεδνκέλσλ γηα θάζε 

έλα από ηα απιά ζηνηρεία δεδνκέλσλ. To LOM έρεη ηελ αθόινπζε δνκή ε νπνία θαζνξίδεηαη 

από ελληά πξναηξεηηθέο θαηεγνξίεο [8]: 

1. Γεληθά (general): Οκαδνπνηείηαη ε γεληθή πιεξνθνξία πνπ πεξηγξάθεη έλα 

καζεζηαθό αληηθείκελν. 

2. Κύθινο Εσήο (lifecycle): Πεξηγξάθεηαη ε ηζηνξία ελόο καζεζηαθνύ 

αληηθεηκέλνπ ε ησξηλή θαηάζηαζή ηνπ θαη πώο επεξεάζηεθε ε εμέιημή ηνπ. 
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3. Μεηαδεδνκέλα (meta-metadata): Πεξηγξάθεηαη ε πιεξνθνξία γηα ηελ ίδηα ηελ 

εγγξαθή ησλ κεηαδεδνκέλσλ. 

4. Τερληθά (technical): Πεξηγξάθνληαη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ην καζεζηαθό 

αληηθείκελν. 

5. Δθπαηδεπηηθά (educational): Πεξηγξάθνληαη ηα εθπαηδεπηηθά – παηδαγσγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ελόο καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. 

6. Γηθαηώκαηα (rights): Πεξηγξάθνληαη ηα δηθαηώκαηα θαη νη όξνη γηα ηελ ρξήζε 

ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. 

7. Σρέζεηο (relation): Πεξηγξάθνληαη νη ζρέζεηο κεηαμύ ελόο καζεζηαθνύ 

αληηθεηκέλνπ θαη άιισλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ . 

8. Σρόιηα (annotation): Παξέρνληαη ζρόιηα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ρξήζε ηνπ 

καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. 

9. Ταμηλόκεζε (classification): Πεξηγξάθεηαη πνπ είλαη έλα καζεζηαθό αληηθείκελν 

ηνπνζεηεκέλν κέζα ζ‟ έλα ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα αμηνιόγεζεο. 
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Δηθόλα 4: Ζ δνκή ηνπ IEEE LOM [35] 

 

1.5.2 Τν πξόηππν Dublin Core Metadata Element Set 

 

Σν Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) θαη ε IEEE Learning Technology Standards 

ζε ζπλεξγαζία αλέπηπμαλ ηε δεκηνπξγία ελόο δηαιεηηνπξγηθνύ πξνηύπνπ κεηαδεδνκέλσλ κε 

ζθνπό ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Σν Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) ηεο 

πξσηνβνπιίαο DCMI είλαη έλα δηεζλέο πξόηππν (ISO Standard 15836-2009) ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηεί 15 ζηνηρεία (elements), γηα λα πεξηγξάςεη ςεθηαθά αληηθείκελα, έρνληαο σο ζθνπό 

ηνλ εύθνιν εληνπηζκό θαη αλάθηεζή ηνπο. Σν DC ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ςεθηαθώλ 

αληηθεηκέλσλ όπσο εηθόλεο, ήρνο, θείκελν, βίληεν, αιιά θαη πην πνιύπινθσλ αληηθεηκέλσλ όπσο 
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ηζηνζειίδεο. Η πινπνίεζή ηνπ είλαη βαζηζκέλε ζε γιώζζεο κεηαδεδνκέλσλ XML θαη RDF θαη 

εμαηηίαο ηεο απιόηεηάο ηνπ έρεη νξηζηεί σο ην πην δηαδεδνκέλν πξόηππν metadata. 

Σν DC πεξηιακβάλεη δπν επίπεδα, ην Simple DC θαη ην Qualified DC. Σν Simple DC 

ρξεζηκνπνηεί δεθαπέληε ζηνηρεία γηα ηελ πεξηγξαθή ηεθκεξίσλ, ελώ ην Qualified DC 

ρξεζηκνπνηεί ηξία επηπιένλ ζηνηρεία, ην Audience, Provenance, RightsHolder, ελώ παξάιιεια 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εηζαγσγήο πξνζδηνξηζηηθώλ (qualifiers), νη νπνίνη ζπκβάινπλ ζηνλ 

θαζνξηζκό ηνπ ζεκαζηνινγηθνύ πεξηερνκέλνπ ησλ ζηνηρείσλ κε ζθνπό ηελ πην αθξηβή 

αλαδήηεζε ησλ ςεθηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Σν Qualified DC δελ αλαπηύζζεηαη πεξαηηέξσ 

(http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmes-qualifiers). 

Οη ζηόρνη πνπ πξνζπαζεί λα θαιύςεη ην Dublin Core Metadata είλαη ε απιόηεηα 

δεκηνπξγίαο κεηαδεδνκέλσλ θαη ζπληήξεζήο απηώλ. Γειαδή κε εηδηθεπκέλα άηνκα λα κπνξνύλ 

λα δεκηνπξγνύλ εγγξαθέο κεηαδεδνκέλσλ γηα πόξνπο κε απνηειεζκαηηθή αλάθηεζε ζε 

δηαδηθηπαθό πεξηβάιινλ θαη κε θνηλά θαηαλνεηή ζεκαζηνινγία θαη απμεκέλε πξνζβαζηκόηεηα 

ζηα πεξηερόκελα ηνπ πόξνπ.[9] 

ηε ζπλέρεηα, ζα αλαιύζνπκε ηε δνκή ηνπ θαη ζα αλαθέξνπκε ηα δεθαπέληε ζηνηρεία 

(elements) ηνπ DC θαη κε πνηνλ ηξόπν ρξεζηκνπνηνύληαη [9].  

 Τίηινο (title): πλήζσο δίλεηαη ζηνλ πόξν από ηνλ δεκηνπξγό ή ηνλ ζπγγξαθέα. 

 Σπγγξαθέαο ή Γεκηνπξγόο (creator): Δίλαη ην άηνκν ή ν νξγαληζκόο πνπ είλαη 

ππεύζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πόξνπ θαη έρεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, δεκηνπξγνί γξαπηώλ θεηκέλσλ, δεκηνπξγνί νπηηθναθνπζηηθνύ 

πιηθνύ. 

 Θέκα θαη Λέμεηο Κιεηδηά (subject): Δίλαη ην αληηθείκελν ηνπ πόξνπ. Σν 

αληηθείκελν πεξηγξάθεηαη κέζα από ιέμεηο θιεηδηά ή θξάζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ ην 

πεξηερόκελν ηνπ πόξνπ. Θα πξέπεη λα γίλεη ρξήζε επίζεκσλ γισζζάξησλ 

(controlled vocabulary) θαη ζρεκάησλ ηαμηλόκεζεο (taxonomies). 

 Πεξηγξαθή (description): Δίλαη κηα απηνύζηα πεξηγξαθή ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ 

δηαζέηεη ν πόξνο, είλαη έλα θείκελν, είλαη ε πεξίιεςή ηνπ ή, αλ είλαη 

νπηηθναθνπζηηθόο πόξνο, είλαη ε πεξηγξαθή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ. 

 Δθδόηεο (publisher): Δίλαη ε ππεύζπλε νληόηεηα πνπ δηέζεζε ηνλ πόξν ζηελ 

ππάξρνπζα κνξθή, έλα παλεπηζηήκην, έλαο εθδνηηθόο νίθνο. 
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 Σπληειεζηήο (contributor): Δίλαη ην πξόζσπν ή ν νξγαληζκόο πνπ έρεη 

ζπκβάιεη πλεπκαηηθά ζεκαληηθά ζηνλ πόξν, αιιά είλαη δεπηεξεύνπζα ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζε ζρέζε κε ηνλ δεκηνπξγό, γηα παξάδεηγκα έλαο κεηαθξαζηήο, 

εηθνλνγξάθνο. 

 Ζκεξνκελία (date): Δίλαη κηα ζρεηηθή εκεξνκελία ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηελ 

εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ή δεκνζίεπζεο ηνπ πόξνπ. Γελ είλαη ίδηα κε ηελ 

εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηνπ πεξηερόκελνπ, δηόηη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνληθέο ζηηγκέο. 

 Τύπνο πόξνπ (type): Δίλαη ε θαηεγνξία ηνπ πόξνπ, όπσο ηερληθή αλαθνξά, 

έθζεζε, ιεμηθό, πνίεκα, κπζηζηόξεκα, αλαθνξά εξγαζίαο θιπ. Γηα ηε 

ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ πόξνπ ν ηύπνο ζα πξέπεη λα επηιερζεί από έλα ζύλνιν 

απαξηζκεκέλσλ όξσλ (vocabulary). 

 Μνξθόηππν (format): Δίλαη ε κνξθή πνπ έρνπλ ηα δεδνκέλα ηνπ πόξνπ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πηζηνπνηήζεη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα ηη κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ πόξνπ. Όπσο θαη ζηνλ ηύπν ηνπ πόξνπ ζα πξέπεη 

θαη πάιη λα επηιερζεί από έλα ζύλνιν όξσλ γηα ράξε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο 

(vocabulary πρ MIME). 

 Κσδηθόο Πόξνπ (identifier): Δίλαη κηα θξάζε ή έλαο αξηζκόο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη, γηα λα εθθξάζεη κνλαδηθά ηνλ πόξν. Γηα παξάδεηγκα κνλαδηθνί 

θώδηθεο, όπσο ην Internation Standard Book Number (ISBN). 

 Πεγή (source): Δίλαη νη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ αξρηθό πόξν από ηνλ νπνίν 

απνξξένπλ νη πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πόξνπ. ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ πεγή κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ αθόκα ν 

δεκηνπξγόο θαη ε εκεξνκελία δεκηνπξγίαο ηεο. 

  Γιώζζα (language): Δίλαη ε γιώζζα ηνπ πόξνπ. 

 Σρέζε (relation): Δίλαη έλα αλαγλσξηζηηθό ελόο άιινπ πόξνπ πνπ εξκελεύεη ηε 

ζρέζε ηνπ κε ηνλ παξόληα πόξν. Γηα παξάδεηγκα, αλ ν πόξνο πεξηέρεη έλα 

θεθάιαην ελόο βηβιίνπ (IsPartOf), κηα κεηάθξαζε κηαο εξγαζίαο (IsBasedOn), 

πεξηέρεη κηα έθδνζε κηαο εξγαζίαο (IsversionOF) θαη κηα δηακόξθσζε ησλ 

δεδνκέλσλ ελόο νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ (IsFormatOf). Καη πάιη γηα ράξε ηεο 
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ιεηηνπξγηθόηεηαο νη ζρέζεηο ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη από έλα ζύλνιν 

απαξηζκεκέλσλ όξσλ. 

 Κάιπςε (coverage): Δίλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ρξόλνπ ή ρώξνπ ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πνπ έρεη ν πόξνο. Η θάιπςε ηνπ ρώξνπ πεξηγξάθεη ηελ πιηθή πεξηνρή κε ρξήζε 

γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ γηα παξάδεηγκα γεσγξαθηθό πιάηνο θαη κήθνο, ελώ 

ε ρξνληθή θάιπςε αλαθέξεηαη ζην γηαηί ν πόξνο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

θαη όρη ζηελ εκεξνκελία δεκηνπξγίαο (ην νπνίν αλαθέξεη πην πάλσ ην ζηνηρείν 

ηεο εκεξνκελίαο.) 

 Γηθαηώκαηα ρξήζεο (rights): Δίλαη κηα δήισζε ησλ δηθαησκάησλ ρξήζεο, 

δηαρσξίδεηαη ζε έλαλ θσδηθό πνπ παξαπέκπεη ζε κηα δήισζε δηθαησκάησλ 

ρξήζεο ή ζε έλαλ θσδηθό πνπ παξαπέκπεη ζε κηα ππεξεζία παξνρήο 

πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ηα δηθαηώκαηα ρξήζεο ηνπ πόξνπ. 

 

Δηθόλα 5: Ζ δνκή ηνπ Dublin Core Metadata [36] 
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1.6 Ζ πξνδηαγξαθή Content Packaging  

 

Η ζπζθεπαζία πεξηερνκέλνπ (Content Packaging – CP) είλαη έλα αξρείν νπνίν βαζίδεηαη 

ζε ζπγθεθξηκέλεο δνκέο δεδνκέλσλ γηα λα δηακνξθώζεη έλα καζεζηαθό αληηθείκελν ζαλ παθέην 

έηνηκν γηα δηαθίλεζε. Δίλαη έλαο πξνθαζνξηζκέλνο θαη ζηαζεξόο ηξόπνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, 

ώζηε πνιιά πξνγξάκκαηα δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο λα είλαη ζε ζέζε λα δηαβάδνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνύλ έλα Μαζεζηαθό Αληηθείκελν. ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε ε πην δηαδεδνκέλε 

πξνδηαγξαθή γηα ηελ ζπζθεπαζία καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ είλαη απηό ηεο IMS global 

(https://www.imsglobal.org/content/packaging/index.html). 

Η IMS κε ηελ πινπνίεζή ηεο πξνδηαγξαθήο CP δεκηνύξγεζε έλα κνληέιν ζπζθεπαζίαο 

γηα καζεζηαθά αληηθείκελα κε βάζε ηνλ γεληθό ζθνπό σο αλαθέξακε θαη πην πάλσ ηελ 

δηαιεηηνπξγηθόηεηα, έηζη ώζηε λα επηηξέπεηαη εύθνια ε εηζαγσγή θαη ε εμαγσγή ηνπ, δειαδή 

ηελ αληαιιαγή ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ αλάκεζα ζε πνιιά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο 

κάζεζεο δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο. Σν IMS CP πξνδηαγξάθεη πνηεο δνκέο δεδνκέλσλ κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ώζηε λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε αληαιιαγή δεδνκέλσλ κεηαμύ ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο κάζεζεο ή κηαο απηνηεινύο εθαξκνγήο. Άξα θαζίζηαηαη εθηθηή ε 

εμαγσγή καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ από απνζεηήξηα (Repositories) θαη ε εηζαγσγή ηνπο ζηα 

LMS θαη αληίζηξνθα, κε ζθνπό ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Η πξνδηαγξαθή IMS CP 

θαζνξίδεη θαη πξνδηαγξάθεη ηε ζπζθεπαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ, δελ 

πξνδηαγξάθεη όκσο ηνλ ηύπν θαη ηελ πνηόηεηά ηνπ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν ππνζηεξίδνληαη πνηθίια 

καζεζηαθά αληηθείκελα.  

Μέζα από ην IMS CP νξγαλώλεηαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, θαζώο ππάξρνπλ θνηλέο 

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο: 

 Οη εθπαηδεπηέο δηαζέηνπλ πιένλ online εξγαιεία κε ηα νπνία κπνξνύλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ παθεηαξηζκέλα καζήκαηα εύθνια θαη απιά. 

 Οη δηαρεηξηζηέο ησλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο (LMS) κπνξνύλ εύθνιά λα αιιάμνπλ 

ηα κεηαδεδόκελα θαη ηα ζηνηρεία πνπ απαηηνύληαη γηα ηνλ δηακνηξαζκό ηνπ 

αξρείνπ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αιιάμνπλ όιν ην αξρείν. 

https://www.imsglobal.org/content/packaging/index.html
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 Οη εθπαηδεπόκελνη κπνξνύλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηα καζεζηαθά αληηθείκελα 

κέζα από δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο, λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

εμσηεξηθέο πεγέο θαη ηέινο λα παξαδνζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηνπο αλεμάξηεηα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο. [10] 

Σν πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο πάξερεηαη κε έλα γλσζηό κνξθόηππν αξρείσλ, 

θαζώο θαη επαξθείο πιεξνθνξίεο πνπ ην ππνζηεξίδνπλ, ώζηε λα κπνξνύλ λα ηθαλνπνηνύλ 

θαιύηεξα ηηο αλάγθεο ηεο καζεζηαθήο θνηλόηεηαο. Η καζεζηαθή θνηλόηεηα απμάλεηαη 

ζπλερώο κε απνηέιεζκα λα απαηηνύληαη θνηλέο θαηεπζύλζεηο θαη πξνδηαγξαθέο όπνπ ζα 

επηηξέπεηαη: 

 ηνπο ζπγγξαθείο πεξηερόκελνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ζε online ζύλδεζε ην 

καζεζηαθό πεξηερόκελν. 

 ηνπο δηαρεηξηζηέο λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα δηαλέκνπλ ην πεξηέρνκαη κε θνηλή 

κέζνδν. 

 ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο λα  αιιεινεπηδξνύλ θαη λα καζαίλνπλ κέζα από ηελ 

εκπεηξία ηνπο κε ην πεξηερόκελν. 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ έρεη δεκηνπξγεζεί έλα θνηλό πιαίζην (framework). Ο 

ζθνπόο ηνπ Content Framework είλαη λα επηηξέςεη κε ζπλνπηηθό θαη εύθνιν ηξόπν ηελ 

ελζπιάθσζε, όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πόξσλ ηνπ πεξηερνκέλνπ, πεξηέρνληαο ηελ πιεξνθνξία 

θαη ηε δνκή πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ δηακνηξαζκό ηνπ βάζεη ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο πνπ 

απαηηείηαη. 
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Δηθόλα 6: Σρήκα κε ηνπο ζηόρνπο ηνπ IMS Content Framework.  [38] 

 

Οη πην δεκνθηιείο θαη δηαδεδνκέλεο εθδόζεηο ηνπ είλαη: 

 IMS Content Packaging 1.1.2 ζηελ όπνηα βαζίζηεθε ην SCORM 1.2 ηεο ADL. 

 IMS Content Packaging 1.1.4  ζηελ όπνηα έρεη βαζηζηεί ην SCORM 2004, αιιά 

θαη ην IMS Common Cartridge 

 

1.6.1 Αξρηηεθηνληθή ηεο ζπζθεπαζίαο IMS CP (Packaging Architecture) 

 

Έλα παθέην αληαιιαγήο αξρείσλ (Package Interchange File - PIF) είλαη έλα αξρείν ζε 

κνξθή .zip, ην νπνίν πεξηέρεη όια ηα αξρεία πεξηερνκέλνπ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε 

καζεζηαθώλ αθνινπζηώλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηελ πξνβνιή κηαο ζειίδαο HTML, ηελ αθξόαζε 

ελόο νπηηθναθνπζηηθνύ πεξηερνκέλνπ θ.α. Δίλαη θαιά δνκεκέλν, θαζώο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

ηα αξρεία λα εκπεξηέρνληαη ζε ππνθαθέινπο. Σν βαζηθόηεξν αξρείν πνπ πεξηέρεηαη ζε έλα 

παθέην αληαιιαγήο είλαη ην imsmanifest.xml πνπ είλαη έλα κνληέιν πεξηγξαθήο (schema). 

Σν imsmanifest.xml είλαη έλα αξρείν κε XML δνκή θαη πεξηέρεη [38]: 

 Σν ηκήκα ησλ metadata </metadata>, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζπλνιηθά ην 

παθέην. 

 Έλα θαηάινγν πόξσλ (Resource List) </resourses>, όπνπ πεξηέρνληαη νη 

αλαθνξέο ζε όινπο ηνπο εμσηεξηθνύο πόξνπο πνπ ρξεηάδνληαη π.ρ. media 
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elements θαη αλαθνξέο ζε εμσηεξηθά αξρεία κε URLs. (εδώ ζπκπεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα κεηαδεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο πεγέο.) 

 Έλα ηκήκα κε ηίηιν «Organizations» ζην νπνίν πεξηγξάθνληαη από θακία έσο 

πνιιαπιέο δνκέο (νξγαληζκνί) νη νπνίεο αλαπηύζζνληαη ηεξαξρηθά κε πξόηππα, 

πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηα καζεζηαθά αληηθείκελα, δειαδή πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα "παίμεη" ην πεξηερόκελν. Δπηπξόζζεηα, ζε απηό ην 

ηκήκα κπνξεί επίζεο λα πεξηέρνληαη δνκέο γηα IMS Simple Sequencing 

(πξνδηαγξαθή ηεο IMS γηα ηελ αιιεινπρία ηνπ πεξηερνκέλνπ) ή IMS Learning 

Design (πξνδηαγξαθή ηεο IMS γηα ηελ ζρεδηαζκό ηεο κάζεζεο) ή νπνηνδήπνηε 

άιιν καζεζηαθό πξόηππν ηεο IMS. 

 Τπάξρνπλ ηα (sub)manifest(s) πνπ πξαγκαηνπνηνύλ αθξηβώο όηη θαη ην manifest 

θαη πεξηιακβάλνληαη ζε απηό. 

 Σέινο, ζην αξρείν ππάξρεη ην πεξηερόκελν ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

απνηεινύλ ηε ζπζθεπαζία. 

 

 

Δηθόλα 7: Γνκή Αξρηηεθηνληθήο PIF [38] 

 

ηελ εηθόλα ηελ νπνία παξαζέηνπκε παξαθάησ (Δηθόλα 8) θαίλνληαη μεθάζαξα ηα 

πεξηερόκελα ελόο Content Packaging zip αξρείνπ. Δκθαλίδνληαη, πέξαλ ησλ αξρείσλ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ θαη ηξία *.xsd schema αξρεία καδί κε ην αξρείν imsmanifest.xml 
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Δηθόλα 8: Πεξηερόκελα ελόο CP παθέηνπ [38] 

 

ηε ζπλέρεηα, παξαζέηνπκε έλα παξάδεηγκα κε ηα όζα αλαθέξακε πξηλ γηα ην πώο είλαη 

πινπνηεκέλν ην imsmanifest.xml θαη ηε δνκή ηνπ (όπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζηελ εηθόλα 7). Από 

ηελ επίζεκε ζειίδα ηεο IMS.[10] 

  <!-- ***************Σν Header imsmanifest.XML κε ηα namespaces******************* --> 

<manifest xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1" 

           xmlns:imsmd="http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2" 

           xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

           identifier="MANIFEST-1"  

           xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1 imscp_v1p1.xsd 

                               http://www.imsglobal.org/xsd/imsmd_v1p2 imsmd_v1p2p2.xsd"> 

 

  <!-- ********************* Σν ηκήκα ησλ METADATA *********************** --> 

  <metadata> 

    <imsmd:lom> 

      <imsmd:general> 

        <imsmd:identifier>metadata-id</imsmd:identifier> 

        <imsmd:title> 

          <imsmd:langstring xml:lang="en">Simple IMS 1.1.4 Content Package</imsmd:langstring> 

        </imsmd:title> 

      </imsmd:general> 
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      <imsmd:metametadata> 

        <imsmd:contribute> 

          <imsmd:role> 

            <imsmd:source><imsmd:langstring 

xml:lang="en">LOMv1.0</imsmd:langstring></imsmd:source> 

            <imsmd:value><imsmd:langstring xml:lang="x-

none">Creator</imsmd:langstring></imsmd:value> 

          </imsmd:role> 

          <imsmd:centity><imsmd:vcard>Daniel K. Schneider -  

                      adapted from Colin D. Milligan's Reload example</imsmd:vcard></imsmd:centity> 

          <imsmd:date><imsmd:datetime>december 2006</imsmd:datetime></imsmd:date> 

        </imsmd:contribute> 

      </imsmd:metametadata> 

      <imsmd:technical> <imsmd:format>text/html</imsmd:format> </imsmd:technical> 

      <imsmd:educational> 

        <imsmd:interactivitytype> 

          <imsmd:source> 

            <imsmd:langstring xml:lang="en">LOMv1.0</imsmd:langstring> 

          </imsmd:source> 

          <imsmd:value> <imsmd:langstring xml:lang="x-none">Expositive</imsmd:langstring> 

</imsmd:value> 

        </imsmd:interactivitytype> 

      </imsmd:educational> 

      <imsmd:rights> 

        <imsmd:description> 

          <imsmd:langstring xml:lang="en">This is total freeware.</imsmd:langstring> 

        </imsmd:description> 

      </imsmd:rights> 

    </imsmd:lom> 

  </metadata> 

 

  <!-- ********************* Σν ηκήκα ORGANISATION  *********************** --> 

  <!-- Note: The orginal examples had 7 elements - mod. by Daniel K. Schneider --> 

  <organizations default="learning_sequence_1"> 

    <!-- The one learning sequence defined: learner can look at three pictures --> 

    <organization identifier="learning_sequence_1" structure="hierarchical"> 

      <title>Summer Pictures</title> 

      <!-- The 3 items of the learning sequence. Each item refers to a single resource --> 

      <item identifier="ITEM-1" isvisible="true" identifierref="RES-1"> 

        <title>Loch Katrine</title> 

      </item> 

      <item identifier="ITEM-2" isvisible="true" identifierref="RES-2"> 

        <title>Ben Ledi</title> 

      </item> 

      <item identifier="ITEM-3" isvisible="true" identifierref="RES-3"> 

        <title>Jencks Earthwork</title> 

      </item> 

    </organization> 

  </organizations> 
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  <!-- ******************* Σν ηκήκα ησλ RESOURCES (Πεγώλ) ********************* --> 

  <resources> 

    <!-- Each resource refers to a file to be displayed and includes all the dependent resources 

         that are needed to display this file, including the file itself --> 

    <resource identifier="RES-1" type="webcontent" href="five.html"> 

      <file href="five.html" /> 

      <file href="supp/reloadhelp.css" /> 

      <file href="supp/reloadeditoricon.gif" /> 

      <file href="supp/trossachs.jpg" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-2" type="webcontent" href="three.html"> 

      <file href="three.html" /> 

      <file href="supp/reloadhelp.css" /> 

      <file href="supp/reloadeditoricon.gif" /> 

      <file href="supp/benledi.jpg" /> 

    </resource> 

    <resource identifier="RES-3" type="webcontent" href="six.html"> 

      <file href="six.html" /> 

      <file href="supp/reloadhelp.css" /> 

      <file href="supp/reloadeditoricon.gif" /> 

      <file href="supp/jencks.jpg" /> 

    </resource> 

  </resources> 

 </manifest> Κιείζηκν ηνπ Manifest αξρείνπ. 

 

1.7 Τν κνληέιν αλαθνξάο SCORM  

 

To Shareable Content Object Reference Model (SCORM), όπσο αλαθέξακε θαη 

πξσηύηεξα, δεκηνπξγήζεθε από ηελ ADL (Advanced Distributed Learning Network), ε νπνία 

απνηειεί κηα πξσηνβνπιία ηνπ ππνπξγείνπ άκπλαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Ακεξηθήο, ζαλ 

κηα πξνζπάζεηα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε κεγάινπ όγθνπ καζεζηαθώλ 

αληηθεηκέλσλ. Η ADL έρεη σο ζθνπό λα εμαζθαιίζεη πξόζβαζε ζε πςειήο πνηόηεηαο 

καζεζηαθά αληηθείκελα αιιά θαη λα πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο πξνζαξκνγήο ησλ καζεζηαθώλ 

αληηθεηκέλσλ, αλεμάξηεηα ηνπ ρώξνπ πνπ βξίζθεηαη ν εθπαηδεπόκελνο, ηνπ ρξόλνπ πξόζβαζεο 

αιιά θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πιαηθόξκαο ε νπνία θηινμελεί ηα καζεζηαθά αληηθείκελα.  

ηελ απνζαθήληζε ηνπ SCORM ζπλέβαιαλ θαη νη νξγαληζκνί AICC, IMS θαη IEEE, νη 

νπνίνη δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ ρώξν ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. 
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Σν SCORM ζήκεξα απνηειεί ηελ πην επξέσο δηαδεδνκέλε θαη επηηπρεκέλε πξσηνβνπιία 

πνπ έρεη αλαπηπρζεί αλάκεζα ζηα εθπαηδεπηηθά πξόηππα ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Με απιά 

ιόγηα είλαη έλα κνληέιν αλαθνξάο (reference model) πνπ αμηνπνηεί κηα ζπιινγή   από πξόηππα 

θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαθίλεζε καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, ηα νπνία 

επηηξέπνπλ ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) λα εληνπίζνπλ, λα εηζάγνπλ θαη λα 

ελζσκαηώζνπλ καζεζηαθά αληηθείκελα. Σν SCORM θαζνξίδεη πσο πξέπεη λα ζπζθεπαζηνύλ 

καζεζηαθά αληηθείκελα, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε δηαιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο αλάκεζα ζε 

δηαθνξεηηθά LMS θαη εθπαηδεπηηθά εξγαιεία.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζθνπόο ηνπ SCORM είλαη λα δεκηνπξγήζεη καζεζηαθά αληηθείκελα 

ηα νπνία λα έρνπλ ηηο έμεο ηδηόηεηεο (utilities): [11] 

 Δπαλαρξεζηκνπνίεζε (reusability): Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό ζα δεκηνπξγεζεί κηα 

θνξά θαη ζα είλαη αλεμάξηεην από ηελ πιαηθόξκα ζηελ νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαπαξαγσγή ηνπ.  

 Γηαιεηηνπξγηθόηεηα (interoperability): Σν εθπαηδεπηηθό πιηθό ζα ιεηηνπξγήζεη 

θαη ζα κπνξεί λα αλαπαξαρζεί από δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα πιηθνύ θαη 

ινγηζκηθνύ. 

 Αλζεθηηθόηεηα (durability): Γελ ζα απαηηείηαη ζην καζεζηαθό αληηθείκελν λα 

αιιάμεη ηελ κνξθή ηνπ, νύηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ηξνπνπνίεζή ηνπ. 

 Πξνζβαζηκόηεηα (accessibility): Σν πεξηερόκελν ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ 

ζα κπνξεί λα αλαδεηεζεί θαη λα βξεζεί όπνηε ρξεηαζηεί. 

 Βησζηκόηεηα (sustainability): Σν πεξηερόκελν ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ ζα 

κπνξεί λα αιιάμεη ρσξίο θόπν, ρσξίο επαλαζρεδηαζκό, αλαδηάξζξσζε ή εθ λένπ 

θσδηθνπνίεζε ηνπ παθέηνπ.  

 Πξνζαξκνζηηθόηεηα (adaptability): Σν καζεζηαθό αληηθείκελν ζα πξέπεη λα είλαη 

ζε ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο δηαθνξεηηθέο θαη νξγαλσηηθέο αλάγθεο. 

Η πην επηηπρεκέλε έθδνζε ηνπ SCORM είλαη ε 1.2 (2001) γηα ηελ νπνία ππάξρνπλ tests 

ζπκκόξθσζεο θαη ρξεζηκνπνηεί ηελ πξνδηαγξαθή IMS Content Packaging (manifest file) θαη 

ηελ ππνζηήξημε κεηαδεδνκέλσλ. Η λεώηεξε εθδνρή SCORM 2004 ηνπ κνληέινπ έρεη 4 εθδόζεηο  

(ε ηειεπηαία ην 2009) ππνζηεξίδεη πξνζαξκνζηηθή αιιεινπρία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη παξαθνινύζεζε ησλ ελεξγεηώλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. [11]  
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1.7.1 Τα SCORM BOOKS 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην SCORM 2004 απαξηίδεηαη από κηα ζπιινγή πξνηύπσλ θαη 

πξνδηαγξαθώλ, ηα νπνία έρνπλ ζπγθεληξσζεί όια ζε κηα ζπιινγή ηερληθώλ βηβιίσλ, ηα 

ιεγόκελα SCORM Books. Σα SCORM Books, νκαδνπνηνύληαη έρνληαο ηξεηο βαζηθνύο ηίηινπο, 

ην CAM (Content Aggregation Model), ην RTE (Run-time Environment) θαη ην SN (Sequencing  

and Navigation). 

 

Δηθόλα 9: Scorm Bookshelf [11] 

 

1.7.2 Τν βηβιίν CAM  

Σν CAM (Content Aggregation Model) είλαη απηό πνπ πεξηγξάθεη ηηο ζπληζηώζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη κέζα ζε κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία, πεξηγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλαπαξάζηαζε ησλ ζπληζησζώλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαιεηηνπξγηθόηεηαο 

ηνπο αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο θαη πξνδηαγξάθεη ηνλ ηξόπν κε ην 

νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε πεξηγξαθή απηώλ ησλ ζπζηαηηθώλ, ώζηε λα γίλεη επθνιόηεξε ε 

αλαδήηεζε θαη ε εύξεζε ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Σν 

CAM έρεη σο ζηόρν λα πξνσζήζεη ηε κόληκε απνζήθεπζε, ην παθεηάξηζκα, ηελ νλνκαζία, ηνλ 

εύθνιν εληνπηζκό θαη ηελ αληαιιαγή ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. Δπηπξόζζεηα, απηό ην 

SCORM Book πεξηγξάθεη πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο γηα ηε ζσζηή δόκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ 
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καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ θαζώο θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ, (π.ρ. ζεηξά 

καζεκάησλ). Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζσζηή δεκηνπξγία παθέησλ πεξηερνκέλνπ, ηε ζσζηή 

εθρώξεζε θαη εθαξκνγή κεηαδεδνκέλσλ ζηα ηκήκαηα ηνπ παθέηνπ θαη παξέρεη όιεο ηηο 

αλαθνξέο γηα ηε πινήγεζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ κε ηε δηεπαθή ρξήζηε (User Interface) κέζα ζην 

καζεζηαθό αληηθείκελν. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεζηαθνί πόξνη, νη νπνίνη παξέρνπλ ηε 

καζεζηαθή εκπεηξία παθεηάξνληαη κέζα ζε έλα αξρείν .zip (SCORM Package of Package 

Interchange File – PIF). Απηό ην αξρείν δελ πεξηέρεη κόλν ηα αξρεία ησλ καζεκάησλ, αιιά θαη 

έλα αξρείν XML, ην νπνίν νλνκάδεηαη επίζεο manifest file θαη είλαη ππεύζπλν γηα ηελ 

πεξηγξαθή  ησλ καζεκάησλ θαη ηε ζπλέρεηα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπο. [11] 

Σν SCORM CAM νπζηαζηηθά αληηπξνζσπεύεη κηα εθπαηδεπηηθή ηαμηλόκεζε, ε νπνία 

βνεζάεη ηνπο ζρεδηαζηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηέο λα δνκήζνπλ ηα καζεζηαθά αληηθείκελα, ώζηε λα 

ζπγθεληξώζνπλ ηηο επηζπκεηέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο. Οη καζεζηαθέο εκπεηξίεο απηέο 

απνηεινύληαη από δξαζηεξηόηεηεο (Activities) πνπ ζηεξίδνληαη ζε ειεθηξνληθνύο ή µε 

καζεζηαθνύο πόξνπο.  

Μία δξαζηεξηόηεηα (Activity) εκπεξηέρεη ηελ εύξεζε θαη ηε ζπγθέληξσζε (aggregation) 

ησλ καζεζηαθώλ πόξσλ από ηελ πην βαζηθή ηνπο κνξθή (assets), γηα ηελ δεκηνπξγία 

πεξηζζόηεξν πνιύπινθσλ καζεζηαθώλ πόξσλ θαη πξνδηαγξάθεη ηελ κεηέπεηηα νξγάλσζή ηνπο 

ζε κηα πξνθαζνξηζκέλε κνξθή δηαθίλεζήο ηνπο. Σα βαζηθά ζηνηρεία από ηα νπνία έρεη 

δεκηνπξγεζεί ην ηνπ SCORM CAM είλαη ηα εμήο:  

 Content Packaging, εδώ νξίδνληαη νη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα πξνζδηνξηζηεί ε 

δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ θαζώο θαη ην παθεηάξηζκα ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. 

 Metadata, εδώ νξίδνληαη ηα ζσζηά κεηαδεδνκέλα γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ, αιιά θαη ηκεκάησλ ηνπ. 

 Content Model, πξόθεηηαη γηα ηελ νλνκαηνινγία ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη ηα 

επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ. 

 Sequencing and Navigation, είλαη έλα ζύλνιν από θαλόλεο, νη νπνίνη 

πεξηγξάθνπλ πξνθαζνξηζκέλε ηαθηνπνίεζε θαη αθνινπζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Σo SCORM CAM αλαθέξεηαη ζε Assets, SCO‟s (Sharable Content Objects) θαη ζε 

Content Organization ηα νπνία θαη ζα αλαιύζνπκε πην θάησ. Ο κεραληζκόο ζηνλ όπνην έρεη 

ζηεξηρζεί είλαη ε πξνδηαγξαθή IMS CP (Content Package). 
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 Asset, απνηειεί ηε βαζηθόηεξε κνξθή ζε έλα καζεζηαθό αληηθείκελν. Σα Assets 

(απινί πόξνη) είλαη ςεθηαθέο αλαπαξαζηάζεηο κέζσλ, γξαθηθώλ, ηζηνζειίδσλ, 

θεηκέλνπ, αληηθείκελσλ αμηνιόγεζεο ή άιισλ πνιπκέζσλ ηθαλώλ λα δηαδνζνύλ 

ζηνλ εθπαηδεπόκελν κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ. Σν Asset πεξηγξάθεηαη από ηα Asset 

Metadata, ώζηε λα είλαη εύθνιε ε αλαδήηεζε ηνπ καζεζηαθνύ αληηθεηκέλνπ, ε 

εύξεζή ηνπ θαη επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ κέζα ζε Learning Repositories 

(εθπαηδεπηηθά απνζεηήξηα).  

 SCO (Sharable Content Object), αληηπξνζσπεύεη έλα ζύλνιό ελόο ή 

πεξηζζόηεξσλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ, θαζώο είλαη ε κηθξόηεξε ινγηθή 

κνλάδα πεξηερνκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα ππάξμεη αλάκεζα ζε νινθιεξσκέλεο 

πιαηθόξκεο. Έλα SCO έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζεί από δηαθνξεηηθέο 

καζεζηαθέο θαηαζηάζεηο ή πεξηπηώζεηο, έρνληαο σο ζθνπό ηελ πινπνίεζε 

καζεζηαθώλ ζηόρσλ, δειαδή είλαη αλεμάξηεην κε ην εθπαηδεπηηθό πιαίζην, θάηη 

πνπ ηνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα είλαη πην επέιηθην θαη βειηηώλεηαη ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Σν CP (Content Packaging) είλαη ην πξόηππν πνπ 

παξέρεη ηελ κνληεινπνίεζε ηνπ παθέηνπ θαη επηπιένλ δηαζέηεη, όπσο ην Asset, 

metadata, όπνπ θαη εδώ γίλεηαη πην εύθνιε ε εύξεζε, αλαδήηεζε θαη 

επαλαρξεζηκνπνίεζή ηνπ κέζα από πιαηθόξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Η 

νινθιήξσζε δπν ή θαη πεξηζζόηεξσλ SCO‟s δεκηνπξγεί έλα απαξαίηεην 

ππόβαζξν γηα λα επηηεπρζνύλ εθπαηδεπηηθνί ζθνπνί αλώηεξεο εθπαηδεπηηθήο 

αμίαο. Μηα γεληθή όκσο θαηεπζπληήξηα νδεγία γηα ην πξόηππν είλαη ε δεκηνπξγία 

SCO‟s κε κηθξό κέγεζνο, θαζώο έηζη ζα επηηπγράλεηαη πην εύθνια ε 

δηαιεηηνπξγηθόηεηά ηνπ, αθνύ ζα πεξηέρεη πην ζηνρεπόκελε πιεξνθνξία 

καζήκαηνο θαη ζα κπνξεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί από πνιιέο άιιεο 

εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο. Σερληθά έλα SCO είλαη ε κηθξόηεξε καζεζηαθή 

κνλάδα πνπ κπνξεί λα επηθνηλσλεί κε ηελ πιαηθόξκα ειεθηξνληθήο κάζεζεο (γηα 

παξάδεηγκα έλα LMS). 

 Content Organization, είλαη έλαο ράξηεο πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ πξνηηζέκελε 

ρξήζε πνπ ζα έρεη ην πεξηερόκελν κέζα από ηηο δνκεκέλεο ελόηεηεο δηδαζθαιίαο. 

Ο ράξηεο καο απεηθνλίδεη ηηο ζπζρεηίζεηο κεηαμύ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

(Activities). Μέζα ζε απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα 
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εκθσιεύνληαη θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο νη νπνίεο αθνινπζνύλ κηα ηεξαξρηθή 

δνκή.[11] 

 

Δηθόλα 10: SCORM Content Organization [11] 

 

Η ελόηεηα ηνπ SCORM CAM νπζηαζηηθά παξέρεη ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ απεηθόληζε 

καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. Έπεηηα απαηηείηαη λα επηηεπρζεί ν δηακνηξαζκόο ησλ καζεζηαθώλ 

αληηθεηκέλσλ ζηνπο εθπαηδεπνκέλνπο κέζα από ηηο πιαηθόξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο όπσο ηα 

Learning Repositories ή ηα LMS. Γηα ηελ ζπζθεπαζία ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ηα πξόηππα IMS CP θαζώο θαη ην πξόηππν IEEE LOM, ώζηε λα είλαη 

αλεμάξηεην ην καζεζηαθό αληηθείκελν από ηηο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο. Πξόθεηηαη γηα έλα 

ζύλνιν από πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο ππνζηεξίδνληαη από ην IMS CP θαη ηηο νπνίεο ην SCORM 

εηδηθεύεη αθόκα πεξηζζόηεξν, παξέρνληάο καο πξόζζεηεο νδεγίεο πινπνίεζεο αιιά θαη 

απαηηήζεηο γηα ηελ ζπζθεπαζία ζε όηη αθνξά ηα Assets, ηα SCO‟s θαη ηα Content Organization. 

Σέινο, πνιιά από ηα ζηνηρεία ηνπ ΙΔΔΔ LOM είλαη ππνρξεσηηθά ζηα κεηαδεδνκέλα ησλ SCO‟s  

ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Version, 

 Rights. 

 Technical Format, 

 Status, 

 Metadata. 
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1.7.3 SCORM Run-Time Environment 

Ο ζηόρνο ηνπ SCORM Run-Time Environment είλαη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ 

καζεζηαθώλ πόξσλ θαζώο θαη ε δηαιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο ζε όια ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο 

κάζεζεο (LMS). Γηα λα θαηαζηεί απηό δπλαηό, ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο θνηλόο ηξόπνο 

αλάγλσζεο ηνπ καζεζηαθνύ πόξνπ, δειαδή έλαο θνηλόο κεραληζκόο πνπ ζα θαζνξίδεη ηελ 

επηθνηλσλία κε ην LMS, κέζα από κηα πξνθαζνξηζκέλε γιώζζα ή ιεμηιόγην ζην νπνίν ζα 

βαζίδεηαη νιόθιεξε ε επηθνηλσλία. Όπσο απεηθνλίδεηαη ζηελ εηθόλα 11 ππάξρνπλ ηξεηο πηπρέο 

όπνπ θαζνξίδεηαη ν ρξόλνο εθηέιεζεο ελόο SCORM παθέηνπ. Απηέο νη νπνίεο είλαη ην Launch, 

ην Application Program Interface (API) θαη ην Data Model. 

 

 

Δηθόλα 11: Τν Launch, ην API θαη ην Data Model όπσο εθαξκόδνληαη ζύκθσλα κε ην 

SCORM Run-Time Environment [11] 
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Σν Launch νξίδεη έλαλ θνηλό ηξόπν ζηα LMS γηα ην πσο ζα μεθηλήζεη ε Web-based 

παξνρή ηνπ καζεζηαθνύ πιηθνύ. Ο κεραληζκόο απηόο θαζνξίδεη ηηο δηαδηθαζίεο έλαξμεο θαη 

επζύλεηαη γηα ηνλ δηακνηξαζκό ηεο πιεξνθνξίαο αιιά θαη ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πόξσλ θαη ησλ LMS. Σα πξσηόθνιια επηθνηλσλίαο θαζνξίδνληαη κέζα από ηελ 

ρξήζε ελόο θνηλνύ ΑΡΙ. 

Σν SCORM API είλαη ν κεραληζκόο επηθνηλσλίαο γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ LMS θαζώο 

θαη ηεο θαηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πόξνπ (π.ρ. πξνεηνηκαζία, νινθιήξσζε ή θαηάζηαζε 

ζθάικαηνο), θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ θαζνξηζκό όισλ ησλ δεδνκέλσλ θαη ηελ αληαιιαγή 

ηνπο (π.ρ., ζθνξ, πξνζεζκίεο, θιπ) κεηαμύ ησλ LMS θαη ηνπ θνηλόρξεζηνπ αληηθείκελνπ 

πεξηερνκέλνπ (ζην SCORM καο είλαη έλα SCO παθέην).  

Σν Data Model είλαη έλα ηππνπνηεκέλν ζύλνιν από data elements πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

γηα λα θαζνξίζνπλ ηηο ηξέρνπζεο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζε εμέιημε, γηα παξάδεηγκα ε 

θαηάζηαζε ηνπ καζεζηαθνύ πόξνπ. ηελ απινύζηεξε κνξθή ηνπ, ην Data Model θαζνξίδεη ηα 

data elements πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ ησλ LMS θαη ησλ SCO θαη ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ζε 

ζρεηηθά sessions, όπνπ γίλεηαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε ηνπο, ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ζσζηή αλάγλσζε ηνπ καζεζηαθνύ πόξνπ, πνπ εθηειείηαη από ην LMS. 

 

1.7.4 SCORM Sequencing and Navigation 

 

Η επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ LMS δηεπθνιύλεηαη κε 

ηε ρξήζε ηνπ βηβιίνπ SCORM Sequencing and Navigation, ην νπνίν πξνδηαγξάθεη πώο λα 

παξνπζηάδεηαη ην πεξηερόκελν ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο κε βάζε ηηο επηινγέο ηνπο θαη ηηο 

επηδόζεηο ηνπο θαηά ην ρξόλν εθηέιεζεο. Απηή ε επηθνηλσλία επηηξέπεη επίζεο ζηα LMS λα 

παξαθνινπζνύλ ηελ πξόνδν ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηηο επηδόζεηο ηνπο, ελώ ηνπο 

παξνπζηάδεηαη ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν. Απηό ην SCORM Βook πεξηγξάθεη ιεπηνκεξώο 

πώο νη ζπκπεξηθνξέο αιιεινπρίαο εθαξκόδνληαη γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ ηνπ 

καζεηή θαη ηελ αλάγλσζε ηνπο. Σν Sequencing εκπεξηέρεη ελλνηνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε Sequencing Definitions (νξηζκνύο αιιεινπρίαο) θαη Behaviors (ζπκπεξηθνξέο), 

δειαδή καο πεξηγξάθεη  ηελ  ζπκπεξηθνξά  ηνπ  θάζε  αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ εθηέιεζε, ελώ ην 

Navigation εκπεξηέρεη ελλνηνινγηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε Navigation Controls 
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(ειέγρνπο πινήγεζεο) θαη Data models (κνληέια δεδνκέλσλ). Γειαδή ην navigation είλαη ε 

δηαδηθαζία ε νπνία νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ  δξαζηεξηνηήησλ  ηεο κάζεζεο.  Σόζν  ν  

ρξήζηεο όζν  θαη ην  ζύζηεκα κπνξεί  λα μεθηλήζεη κηα δηαδηθαζία. 

 

1.8 Ζ πξνδηαγξαθή IMS Common Cartridge (IMS-CC) 

1.8.1 Δηζαγσγή 

 

Σν IMS Common Cartridge (CC) είλαη έλα πξόηππν, πνπ πεξηγξάθεη ηε κνξθή γηα ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ θνηλή ρξήζε θπξίσο ςεθηαθνύ εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη είλαη κηα 

ελαιιαθηηθή επηινγή γηα ην SCORM. Η IMS παξέρεη κηα plug & play αξρηηεθηνληθή ζηα 

ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο κε ηελ νπνία δίλεηαη ε δπλαηόηεηα αλαπαξαγσγήο θαη 

παξαθνινύζεζεο δηεξγαζηώλ ζε θαηλνηόκεο εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο, γξήγνξα θαη κε θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά. Σν IMS Common Cartridge (CC) είλαη έλα από ηα ηξία πξόηππα πνπ 

επηδηώθνπλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ δηαιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ επεξρόκελε εθπαηδεπηηθή 

ηερλνινγία, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: 

 Common Cartridge (CC), 

 Learning Tools Interoperability (LTI) 

 θαη Learning Information Services (LIS). 

 

Σν Common Cartridge εζηηάδεη ζηελ αιιειεπίδξαζε κε εμσηεξηθέο εθαξκνγέο θαη 

ππεξεζίεο, ελώ ηα πξόηππα Learning Tools Interoperability θαη Learning Information Services 

θαζνξίδνπλ πσο ζα επηηεπρζεί απηή ε αιιειεπίδξαζε. Έηζη, ε IMS Global Learning Consortium 

καο παξνπζηάδεη θαη ηα ηξία πξόηππα καδί θαη ηα ζεσξεί αιιειέλδεηα. 

Πην αλαιπηηθά, ην Common Cartridge έρεη σο θύξην ζθνπό ηελ νξγάλσζε θαη ηελ 

δηαλνκή ςεθηαθνύ πεξηερνκέλνπ κάζεζεο κε ηε κνξθή καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. 

Πξνζδηνξίδεη κηα κνξθή (format) γηα ηελ αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ, όπνπ εξκελεύεηαη 

νκνηόκνξθα σο πξνο ην ηη είλαη ην πεξηερόκελν ηνπ θαη πώο είλαη νξγαλσκέλν. Απηό επηηξέπεη 

ζε θάζε πιαηθόξκα κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδεη ην Common Cartridge λα δηαρεηξίδεηαη θαη λα 

εκθαλίδεη ζσζηά έλα CC παθέην. Σν Common Cartridge ρξεζηκνπνηεί ην πξόηππν LOM, γηα ηελ 

πεξηγξαθή θαη ηνλ ραξαθηεξηζκό καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ. 
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 Η κνξθή ηνπ Common Cartridge είλαη απίζηεπηα επέιηθηε. Έλα Cartridge (ζπζθεπαζία) 

κπνξεί λα είλαη κηα νιόθιεξε ζεηξά ςεθηαθώλ πεξηερνκέλσλ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο όπσο 

έλα βηβιίν, έλα online κάζεκα, έλα πιάλν καζήκαηνο, κηα αμηνιόγεζε θιπ. [12] 

1.8.2 Τη πινπνηεί ην Common Cartridge; 

 

To Common Cartridge θαζνξίδεη έμη πξάγκαηα:  

 

  Έλα ζρήκα (format) γηα ηελ αληαιιαγή πεξηερνκέλνπ κεηαμύ ησλ ζπζηεκάησλ, έηζη 

ώζηε λα ππάξρεη έλαο θνηλόο ηξόπνο εξκελείαο θαη νξγάλσζεο ηνπ ςεθηαθνύ 

πεξηερνκέλνπ κάζεζεο. Σν πεξηερόκελν απεηθνλίδεηαη ζην manifest θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

ην ζπλζέηνπλ (manifest components) κπνξεί λα είλαη κέζα ζην δηακνηξαδόκελν παθέην ή 

εθηόο ηνπ παθέηνπ (δειαδή λα αλαθέξεηαη ζε έλα URL).  

 Έλα πξόηππν εμνπζηνδόηεζεο (authorization standard κε access rules) γηα θάζε 

component ηνπ παθέηνπ. Απηό επηηξέπεη ζε "πξνζηαηεπκέλν" πεξηερόκελν ή ζε 

εθαξκνγέο πνπ απαηηνύλ ζρεηηθή άδεηα λα πεξηέρνληαη ζε έλα Cartridge κε επέιηθην 

ηξόπν, καδί κε ην κε πξνζηαηεπκέλν πεξηερόκελν.  

 Έλα πξόηππν γηα ηα κεηαδεδνκέλα πνπ πεξηγξάθνπλ ην πεξηερόκελν ηεο Cartridge πνπ 

βαζίδεηαη ζην IEEE LOM. Όκσο ην Common Cartridge είλαη επεθηάζηκν θαη επηηξέπεη 

ηελ  ρξήζε θαη άιισλ ζρεκάησλ κεηαδεδνκέλσλ.  

 Έλα πξόηππν γηα αμηνινγήζεηο (IMS Question and Test Interoperability). Σν πξόηππν 

απηό δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο, λα θαηαλνήζνπλ κηα 

αμηνιόγεζε θαη λα ηελ ρεηξηζηνύλ θαηάιιεια. Τπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο ηξάπεδαο ζεκάησλ (question banks). Σν πξόηππν IMS QTI επηηξέπεη ζηα 

ζπκκνξθνύκελα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο κάζεζεο λα θαηαλνήζνπλ ην επίπεδν ηνπ 

ρξήζηε κε βάζε ηα απνηειέζκαηα από ηε ρξήζε ηνπ παθέηνπ θαη λα ηα αμηνπνηήζνπλ 

θαηάιιεια γηα λα απνθαζίδνπλ πνηα εθπαηδεπηηθά αληηθείκελα πξόθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηελ ξνή ηνπ καζήκαηνο.  

 Έλα πξόηππν (IMS Learning Tools Interoperability) γηα ηελ εθθίλεζε εμσηεξηθώλ 

εθαξκνγώλ θαη ηελ αληαιιαγή δεδνκέλσλ, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα είλαη κέξνο κηαο 

εκπεηξίαο κάζεζεο, ε νπνία δξνκνινγείηαη από θάπνην ζύζηεκα κάζεζεο. Οη εθαξκνγέο 
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κπνξεί λα είλαη νπνηεζδήπνηε θαη νπνπδήπνηε ζην δηαδίθηπν, όπσο εθαξκνγέο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο, wikis, ηα ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο, πξνζαξκνζηηθά ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο (adaptive tutoring systems), πνηθίιεο web-based εθαξκνγέο δηαρείξηζεο 

πεξηερόκελνπ θαη βηβιηνζεθώλ, ή θαη άιια ζπζηήκαηα κάζεζεο.  

 Έλα πξόηππν γηα απεπζείαο ζύλδεζε ελόο θόξνπκ ζπδήηεζεο κε ζηόρν ηε ζπλεξγαζία 

κεηαμύ ησλ καζεηώλ. Απηό επηηξέπεη ζηα θόξνπκο λα έρνπλ πξνζπκπιεξσκέλεο πηζαλέο 

αζθήζεηο, λήκαηα (threads) ζεκάησλ ζπδήηεζεο, θαη νύησ θαζεμήο. [12] 

 

Δηθόλα 12: Ηεξαξρία IMS Common Cartridge [12] 

  

1.8.3 Σπζηαηηθά/ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ IMS Common Cartridge 

 

 Η έθδνζε Common Cartridge v1.0 Final Specification, πεξηιακβάλεη δύν έγγξαθα: ην 

IMS Common Cartridge Profile v1.0, ην νπνίν νξίδεη ηελ έλλνηα ηνπ αλνηρηνύ format γηα ηε 

δηαλνκή ησλ web-based πεξηερόκελνπ, θαη ην IMS Common Cartridge Authorization Web 

Service, ην νπνίν νξίδεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηεο πιαηθόξκαο κάζεζεο θαη ηνπ εθδόηε ηνπ 
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Cartridge, γηα λα επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ησλ ζπνπδαζηώλ ζην Cartridge πεξηερόκελν. Σν 

Common Cartridge απηνπξνζδηνξίδεηαη σο πξνθίι ησλ δηαθόξσλ πξνδηαγξαθώλ, πνπ 

αζρνινύληαη κε ηα κεηαδεδνκέλα, θαη πεξηερόκελν ηεο άδεηαο. Σα Common Cartridge 

κεηαδεδνκέλα είλαη βαζηζκέλα ζην IEEE Learning Object Metadata (IEEE LOM). Σα πξόηππα 

LOM ΙΔΔΔ 1484.12.1-2002 θαη LOM IEEE-03.12.1484-2005 νξίδνπλ έλα ζύλνιν 

ραξαθηεξηζηηθώλ γηα δηαιεηηνπξγηθά αληηθείκελα κάζεζεο, θαη λα εμεγνύλ πώο απηά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ ζαλ XML αξρεία.  

Σν πξόηππν CC ζθνπεύεη λα δειώζεη ζαθώο θαη απεξίθξαζηα πσο νη παξαπάλσ 

πξνδηαγξαθέο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δηαλνκή πεξηερνκέλνπ κε πςειό βαζκό 

δηαιεηηνπξγηθόηεηαο ζε όιεο ηηο πιαηθόξκεο. Απηό έρεη επηηεπρζεί κε ηελ επηθέληξσζε ζηηο πην 

ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελεο ηερλνινγίεο θαη ζηνλ απνθιεηζκό άιισλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζπάληα, αθαηξώληαο αλεπηζύκεηεο πξνεθηάζεηο, πξνζζέηνληαο πεξηνξηζκνύο ζε δεδνκέλα ζε όηη 

αθνξά ηνλ ηύπν, ην εύξνο ηηκώλ θαη ηα ιεμηιόγηα, θαη εμαηξνπκέλσλ επηινγώλ πινπνίεζεο από 

ηα ζρεηηθά πξόηππα [12].  

ηελ εηθόλα 13 βιέπνπκε ηελ δεκηνπξγία ελόο IMS CC παθέηνπ κέζα από έλα Authoring 

Tool , όπνπ ην αξρείν πεξηέρεη ζηνηρεία ηνπ IMS CP, ηνπ IMS QTI θαζώο θαη άιια ζπζηήκαηα 

ζπγγξαθήο πεξηερνκέλνπ. ηελ ζπλέρεηα βιέπνπκε ηελ εμαγσγή ηνπ θαη απνζήθεπζε ηνπ 

αξρείνπ IMS CC ζε θάπνην εθπαηδεπηηθό απνζεηήξην (Learning Repository) όπνπ ζα κπνξέζεη 

εύθνια λα ην αλαθηήζεη ν εθπαηδεπηήο ηεο πιαηθόξκαο γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο καζήκαηνο πνπ 

ζα βαζίδεηαη πάλσ ζε απηό ηνλ εθπαηδεπηηθό πόξν. Έπεηηα βιέπνπκε θαη ην βαζηθόηεξν θνκκάηη 

ηεο εθαξκνγήο, όπνπ ζα εζηηαζηνύκε θαη εκείο παξαθάησ, ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ αξρείνπ IMS 

CC. Καηά ηελ εθηέιεζε ηνπ αξρείνπ από ηελ εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα θαιείηαη ε import 

function ή όπνηα θαη θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα απoδνκεζεί ην IMS CC αξρείν θαη ζα 

είλαη έηνηκν πξνο αλάγλσζε από ηελ πιαηθόξκα, ζύκθσλα κε ην XML Rendering [39]. 

Δπηπξόζζεηα βιέπνπκε θαη ηηο δηεξγαζίεο κε εμσηεξηθέο πεγέο ηνπ αξρείνπ θαζώο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηηο νπνίεο ελζσκαηώλεη (QTI, LTI, Forums θ.α).  
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Δηθόλα 13: Γεκηνπξγία θαη αλαπαξαγσγή IMS Common Cartridge [12] 

  

1.8.4 Τν ιεηηνπξγηθό κνληέιν IMS Common Cartridge Run 

Σν Common Cartridge επηθεληξώλεηαη θπξίσο ζην πώο νη πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα 

ηνπνζεηεζνύλ θπζηθά ζε έλα παθέην θαη πώο νη πιαηθόξκεο κάζεζεο ζα πξέπεη λα 

θαηαζθεπάζνπλ εηδηθά native objects, όπσο εμσηεξηθέο ζπλδέζεηο, ζέκαηα ζπδήηεζεο, basic LTI 

ζπλδέζεηο, αμηνινγήζεηο θαη ηξάπεδεο εξσηήζεσλ. Σν Common Cartridge επίζεο θαζνξίδεη πώο 

νη πιαηθόξκεο κάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνληαη θαηά ηελ επεμεξγαζία παθέησλ.[12] 

ηελ εηθόλα 14 βιέπνπκε ηελ δνκή ηνπ IMS CC Run-Time Functional Model κε ηηο 

επηθνηλσλίεο ηνπ Server κε εμσηεξηθέο πεγέο θαη κε ηνλ Client ζύκθσλα κε ηηο βνεζεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο πνπ εκπεξηέρεη ην IMS CC θαη ηα πξσηόθνιια αζθαιείαο θαηά ην Authorization.  
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Δηθόλα 14: IMS Common Cartridge Run-Time Functional Model [12] 

 

1.8.5 Common Cartridge Package Interchange File Structure 

 Σν παξαθάησ δηάγξακκα (Δηθόλα 15) καο δείρλεη ηε γεληθή δηάηαμε ηεο ζπζθεπαζίαο ηνπ 

Common Cartridge ε νπνία εκπεξηέρεη ηα αξρεία ησλ θαθέισλ, πεγέο από web πεξηερόκελν, 

web link ηα νπνία παξαπέκπνπλ ζε εμσηεξηθέο παξαπνκπέο, question banks, discussion topics, 

ζύκθσλα κε ηα καζεζηαθώλ αληηθείκελα πνπ πεξηγξάθνληαη (learning application object 

associated content). Δδώ θαηαιαβαίλνπκε ηελ επειημία αιιά θαη ηηο ηεξάζηηεο δπλαηόηεηεο ηεο 

πξνδηαγξαθήο  IMS CC πνπ νθείινληαη ζηα δηάθνξα άιια specification πνπ ελζσκαηώλεη. 

Δπίζεο, ην Basic LTI είλαη κέξνο ηνπ Common Cartridge θαη ην παθέην ζα πξέπεη λα έρεη ηελ 

επέθηαζε "imscc"[12]. 
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Δηθόλα 15: Γεληθή δηάηαμε αληαιιαγήο αξρείσλ, ζπζθεπαζία ηνπ Common Cartridge. [12] 

 

1.8.6 Πιενλεθηήκαηα ηνπ Common Cartridge  

 

 Σν Common Cartridge επεθηείλεη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα, ώζηε λα πεξηιακβάλνπλ:  

1. Καηαλεκεκέλν πεξηερόκελν, όπσο γηα παξάδεηγκα έλα παθέην κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

αλαθνξέο ζε πόξνπο θαη πξννξηζκνύο από ην δηαδίθηπν. 

2. Αιιειεπίδξαζε κε εμσηεξηθά εξγαιεία, ππεξεζίεο θαη εθαξκνγέο.  

3. Δμνπζηνδόηεζε, δίδνληαο δηθαηώκαηα πξόζβαζεο ζε νιόθιεξν ην παθέην ή ζε 

επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ.  

4. Μπνξνύλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζπλεξγαηηθά forums.  

5. Αμηνιόγεζε εθπαηδεπόκελσλ πνπ κπνξεί λα γίλεη κέζα από ηεζηο θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ άκεζα από ηηο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο. 
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1.8.7 Δξγαιεία ζπγγξαθήο γηα common cartridge  

   Παξαθάησ παξαζέηνπκε κεξηθά Authoring tools πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ δεκηνπξγία IMS CC 

παθέησλ. 

o eXe. Δίλαη έλα ινγηζκηθό αλνηθηνύ θώδηθα ην νπνίν βνεζάεη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ 

δεκηνπξγία θαη δεκνζίεπζε εθπαηδεπηηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν ρσξίο λα 

δηαζέηνπλ γλώζεηο σο πξνο ηελ δεκηνπξγία HTML ή XML markup. Δπηπξόζζεηα ηνπο 

παξέρεηαη θαη ε δπλαηόηεηα ώζηε λα εμάγνπλ εθπαηδεπηηθό πιηθό ζε επξέσο απνδεθηέο 

κνξθέο ζπζθεπαζίαο πεξηερνκέλνπ όπσο ζε IMS CP, Scorm 1.2 θαη ζε IMS Common 

Cartridge. 

 

Δηθόλα 16: IMS CC Authoring tool  - eXe  [49] 

 

o MIR. Σν ινγηζκηθό MIR είλαη κηα αλνηρηνύ θώδηθα εθαξκνγή γηα αλάπηπμε ηνπ IMS 

Common Cartridge ζε πιαηθόξκεο Microsoft Windows. Ωο ρξήζηεο, κπνξείηε λα 

εηζάγεηε, λα επεμεξγαζηείηε θαη λα δεκηνπξγήζεηε έλα Cartridge package. Δίλαη 

δεκηνπξγεκέλν ζε ASP.NET, C# θαη Microsoft SQL Server. Σνλ πεγαίν θώδηθα 

κπνξείηε λα θαηεβάζεηε από www.codeplex.com/mir θαη είλαη IMS Copyright κε άδεηα 
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BSD. Σν έξγν απηό είλαη κηα θνηλή πξνζπάζεηα κεηαμύ ηεο IMS, Microsoft θαη 

LearnGauge. [13] 

 

Δηθόλα 17: IMS CC Authoring Tool – MIR  [13] 

 

o IDE Authoring tool and player. Η ηειεπηαία έθδνζε πνπ έρεη θπθινθνξήζεη ε 

Learning Components Inc είλαη ε IDE LC (Instructional Development/Design 

Environment) πνπ ζπλνδεύεηαη από ηνλ LC Player. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκπεξηέρεη απηό ην authoring tool είλαη ε δπλαηόηεηα drag n‟ 

drop πνπ δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνλ ζπγγξαθέα λα δεκηνπξγήζεη common cartridge 

παθέηα πνιύ πην εύθνια. 
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Δηθόλα 18: IMS CC Authoring Tool & Player – IDE  [40] 

 

o Common Cartridge Builder, είλαη κηα Adobe AIR εθαξκνγή πνπ επηηξέπεη εύθνια θαη 

γξήγνξα λα δεκηνπξγήζνπκε έλα Common Cartridge παθέην κε δπλαηόηεηεο drag n‟ 

drop αξρείσλ από ηνλ ππνινγηζηή καο κέζα ζηελ εθαξκνγή. Δπηπξόζζεηα καο δίλεη ηελ 

δπλαηόηεηα λα κεηνλνκάζνπκε ή λα αιιάδνπκε ηε δνκή ηνπ παθέηνπ. Πξόθεηηαη γηα 

Beta έθδνζε. 

 

Δηθόλα 19: IMS CC Authoring Tool - Common Cartridge Builder [40] 
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1.8.8 Πηζηνπνηεκέλα LMS πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ πξνδηαγξαθή ηνπ IMS CC 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη κεξηθέο από ηηο πιαηθόξκεο LMS νη νπνίεο έρνπλ δνθηκαζηεί 

θαη πηζηνπνηεζεί από ηελ IMS Global όηη ππνζηεξίδνπλ επίζεκα ηελ πξνδηαγξαθή IMS CC ζε 

δηάθνξεο εθδόζεηο ηεο. 

 Blackboard Learn: Δίλαη έλα εκπνξηθό ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (commercial) θαη 

έρεη αλαπηπρζεί από ηελ Blackboard Inc θαη ιεηηνπξγεί είηε σο hosted ζε servers ηεο 

Blackboard ή θαη ηνπηθά εγθαηεζηεκέλν. Μεξηθά από ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

πεξηιακβάλεη είλαη: 

- αλαθνηλώζεηο,  

- ζπδεηήζεηο,  

- chat,  

- δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ,  

- εκεξνιόγηα,  

- αλαζέζεηο εξγαζηώλ,  

- βαζκνινγία  

- θαη βηβιηνζήθεο multimedia.  

Σν Blackboard είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη επίζεκα ηηο εθδόζεηο  

ηνπ IMS CC έσο θαη ηελ 1.2 

 D2L: Πξόθεηηαη γηα ην Desire2Learn, έλα ζύζηεκα LMS πνπ πεξηιακβάλεη ηα ηππηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ζπλ έλα ζύζηεκα e-Portfolio, αλαθνξέο (reports) θαζώο θαη ηε 

δπλαηόηεηα ιήςεο θαη κεηάδνζεο παξνπζηάζεσλ κε multimedia πιηθό ζε 

απνκαθξπζκέλα αθξναηήξηα. Πξόθεηηαη γηα ιύζε πνπ αμηνπνηεί ην cloud κε πειάηεο από 

όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. To D2L είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

επίζεκα ηηο εθδόζεηο ηνπ IMS CC έσο θαη ηελ 1.3 

 Canvas: To ζύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο Canvas LMS έρεη αλαπηπρζεί από ηελ 

Instructure Inc θαη δηαηίζεηαη ζε δύν εθδόζεηο, ηελ Cloud πνπ είλαη ε εκπνξηθή έθδνζε 

κε ηελ ζπλνδεία εθαξκνγώλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο, ηελ ρξήζε ζηνηρείσλ Web 2.0 θαη ηελ 

έθδνζε CV πνπ είλαη ε έθδνζε αλνηρηνύ θώδηθα, ε νπνία έρεη όκσο αξθεηέο ειιείςεηο. 
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Σν Canvas είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη επίζεκα ηηο εθδόζεηο ηνπ 

IMS CC έσο θαη ηελ 1.2 [28] 

1.8.9 Convert Scorm to CC 

 

Σν Scorm2CC είλαη έλα βνεζεηηθό πξόγξακκα γηα ηε κεηαηξνπή παθέηνπ ADL SCORM 

Package Interchange File (PIF) format ζε IMS Common Cartridge format. Δίλαη δηαζέζηκν από 

ηελ Microsoft θαη είλαη αλνηρηνύ θώδηθα. Λεηηνπξγεί ηόζν κε SCORM 1.2 όζν θαη κε  SCORM 

2004. Δάλ όκσο ην SCORM αξρείν PIF πεξηέρεη πνιιαπιέο δνκέο νξγάλσζεο ζα κεηαηξαπεί 

κόλν ε πξνεπηιεγκέλε. 

 

Δηθόλα 20: Δθαξκνγή κεηαηξνπήο ADL SCORM ζε IMS CC 

1.8.10 Τν IMS CC ζε ζύγθξηζε κε ην SCORM 

ύκθσλα κε ηελ IMS, ην IMS CC δελ ζρεδηάζηεθε σο o αληηθαηαζηάηεο ηνπ πξόηππνπ 

SCORM, αιιά σο κηα βειηίσζή ηνπ [14]. Σν SCORM αλαπηύρζεθε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 

εθπαίδεπζεο βαζηζκέλεο ζε ειεθηξνληθό ππνινγηζηή (Computer-based learning – CBL), ε 

νπνία, όπσο αλαθέξακε θαη ζην πξώην θεθάιαην, αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε ειεθηξνληθώλ 

ππνινγηζηώλ σο βαζηθό ζπζηαηηθό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο, κε ειάρηζηε ή κεδεληθή 
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αιιειεπίδξαζε κε ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. ε αληίζεζε 

ην CC, ζρεδηάζηεθε, ώζηε λα επηηξέπεηαη ε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζε έλα 

δηαδξαζηηθό, ζπλεξγαηηθό πεξηβάιινλ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ησλ εθπαηδεπηώλ. ηηο 

κέξεο καο δελ είλαη απαξαίηεην λα ζπγθεληξσζνύλ ζηνλ ίδην ρώξν νη ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ 

δηεμαγσγή ελόο καζήκαηνο, αιιά ίζσο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή από δηαθνξεηηθέο ηνπνζεζίεο. 

Γηα ην ζθνπό απηό, ην IMS CC πεξηιακβάλεη θαη ηελ ππνζηήξημε δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο δελ 

έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην SCORM, όπσο δειαδή αμηνινγήζεηο, δηαδξαζηηθό πεξηερόκελν, 

δξαζηεξηόηεηεο ζπλεξγαζίαο, δηεπθόιπλζε θαη ηελ αδεηνδόηεζε, forums θαη ηειεδηαζθέςεηο. 

ύκθσλα πάληα κε ηελ IMS, ην IMS CC ζρεδηάζηεθε γηα λα ππνζηεξίμεη πνιύ δηαθνξεηηθά 

ζελάξηα κάζεζεο, κε ηελ πεπνίζεζε όηη ην web-based πεξηερόκελν ζα είλαη δηαδεδνκέλν ηόζν 

ζε ηππηθέο δνκέο κάζεζεο, όπσο καζήκαηα, όζν θαη ζηελ άηππε κάζεζε, όπσο ε παξαπνκπή ζε 

εμσηεξηθέο πεγέο θαη ηελ ρξήζε ηνπ ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε. 

H IMS ηζρπξίδεηαη πσο κε ην CC έρεη θάλεη κηα πξνζπάζεηα λα απινπνηήζεη ηα πξόηππα 

εθαξκνγώλ κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ πξνθίι, έηζη ώζηε ε πινπνίεζε θαη ν έιεγρνο λα είλαη 

επθνιόηεξνο από όηη είλαη κε ην SCORM.  

Αο πξαγκαηνπνηήζνπκε όκσο κηα ζύγθξηζε αλάκεζα ζην SCORM θαη ην IMS CC: 

o Content Packaging: Καη ηα δπν πξόηππα βαζίδνληαη πάλσ ζην IMS Content Packaging 

o Metadata: Καη ηα δπν πξόηππα βαζίδνληαη ζην πιήξεο ζύλνιν κεηαδεδνκέλσλ πνπ 

πξνηείλεη ην IEEE LOM. 

o Sequencing: Σν SCORM απαηηεί ηνπιάρηζηνλ έλαλ νξγαληζκό, ελώ ην IMS CC 

εθαξκόδεη ηε ρξήζε κόλνο ελόο νξγαληζκνύ. 

o Assessment: Σν SCORM δελ ππνζηεξίδεη δνκέο αμηνιόγεζεο, ζε αληίζεζε κε ην IMS 

CC ην νπνίν ππνζηεξίδεη ην IMS QTI. 

o Tracking: Σν SCORM δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα λα απνθηήζεη 

κόλν νξηζκέλα ζηνηρεία ηεο απόδνζεο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, όπσο βαζκνινγία, γηα ην αλ 

πέηπρε ή απέηπρε ν εθπαηδεπόκελνο, θαζώο θαη γηα ηνλ ρξόλν πνπ δαπάλεζε γηα θάζε 

εξγαζία. Σν IMS CC επηηπγράλεη πην ιεπηνκεξή παξαθνινύζεζε κε ηε βνήζεηα ηνπ IMS 

QTI θαη ηνπ IMS LTI. 

o πλεξγαηηθά Forum: Σν IMS CC παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ππνζηήξημεο forum 

επηθνηλσλίαο, ζε αληίζεζε κε ην SCORM 
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o Αιιειεπίδξαζε WEB 2.0 κε άιια εθπαηδεπηηθά εξγαιεία: Σν IMS CC παξέρεη ηε 

δπλαηόηεηα απηή κέζα από ην IMS LTI. 

o Content Authorization: Σν CC Παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απηή κέζσ ηνπ IMS Web Service 

Authorization. 

o Outcomes reporting, ηα νπνία αλακέλεηαη λα ππνζηεξηρζνύλ από ην IMS CC κέζα από 

ηηο πξνδηαγξαθέο IMS ePortfolio, Learner Information Package (LIP) θαη Learning 

Information Services. 

o Accessibility: Καη εδώ αλακέλεηαη λα ππάξμεη ππνζηήξημε γηα ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο κε 

εηδηθέο αλάγθεο γηα ηηο πιαηθόξκεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην IMS 

CC, ηόζν γηα ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν όζν θαη γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. 

Απηό είλαη κηα πξνδηαγξαθή ηεο ISO / IEC JTC1 SC36, πνπ πξνζπαζεί λα πινπνηήζεη ην 

πξόηππν  IMS Access for All Working Group.  [14] 

 

Δηθόλα 21: Γεληθό κνληέιν Σπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο κάζεζεο LMS κε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. [14] 
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 ηελ Δηθόλα 20 απεηθνλίδεηαη έλα γεληθό κνληέιν κηαο εθαξκνγήο LMS κε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ηνπο θαη ηηο δηεξγαζίεο ηνπο. Έλα παθέην πεξηερνκέλνπ SCORM απνζεθεύεηαη 

ζ‟ έλα εθπαηδεπηηθό απνζεηήξην (Learning Repository) θαη κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε 

δηάθνξεο ππεξεζίεο, ηε δηαρείξηζε πεξηερνκέλνπ, ηελ παξαθνινύζεζε, ηελ παξάδνζή ηνπ θαη ην 

sequencing. Έλα παθέην πεξηερνκέλνπ IMS CC κπνξεί λα αιιειεπηδξάζεη κε ηηο ίδηεο ππεξεζίεο 

θαζώο θαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ καζήκαηνο, ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαη ηελ αμηνιόγεζε 

ηνπ. Σν IMS CC επηηξέπεη επίζεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ρξήζε ππεξεζηώλ authorization, 

ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη αμηνπνίεζε web-based εθαξκνγώλ, ππεξεζηώλ ή 

εξγαιείσλ. 

Η IMS ππνζηεξίδεη ηε κεηαηξνπή ηνπ SCORM ζε ΙΜS CC ζαλ κηα απιή δηαδηθαζία 

θαζώο θαη ηα δπν βαζίδνληαη ζην IMS Content Packaging, όπσο αλαθέξακε θαη πξσηύηεξα κε 

ηελ εθαξκνγή SCORM2CC. Με ηε κεηαηξνπή ηνπ παθέηνπ δελ ζα είλαη απαξαίηεηε ε 

ππνζηήξημε ηνπ πξνηύπνπ SCORM από ηα LMS, θαζώο εάλ ππνζηεξίδεηαη ην IMS CC θαη έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαηξνπή ζε απηό, ζα είλαη δπλαηή θαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ θαη νπζηαζηηθά 

ην LMS ζα κπνξεί λα παξέρεη κέζα από ην IMS CC θαη έλαλ SCORM Player. [14] 
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Δηδηθό κέξνο 

Κεθάιαην 2 – Αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηα πιαίζηα ηεο παξνύζεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αζρνιεζήθακε κε ηε δνκή ηνπ IMS 

Content Package ηελ νπνία θαη ρξεζηκνπνηεί ην IMS CC, κε ην πξόηππν κεηαδεδνκέλσλ ΙΔΔΔ 

LOM θαζώο θαη κε ηελ ιεηηνπξγία, ηελ δνκή θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο IMS CC v1.3 

[12] πνπ ήηαλ θαη ν αξρηθόο ζηόρνο ηεο εξγαζίαο καο. ηε ζπλέρεηα, πινπνηήζακε κηα Web-

Based εθαξκνγή, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ αλάγλσζε θαη αλαπαξαγσγή ελόο IMS CC αξρείνπ 

κέζα από ηελ απνδόκεζε ηνπ imsmanifest.xml αξρείνπ, ην νπνίν θνπβαιάεη όιε ηελ 

πιεξνθνξία γηα ην πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο. Η εθαξκνγή καο αθνξά ζε κηα Thin έθδνζε 

ηνπ IMS CC θαη είλαη βαζηζκέλε ζηελ ηειεπηαία έθδνζε v1.3.  

2.1 Αλάιπζε  

Οη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο καο είλαη νη παξαθάησ: 

 Πξνζζήθε ελόο ήδε επηθπξσκέλνπ, ζύκθσλα κε ην επίζεκν εξγαιείν ηεο IMS, 

αξρείνπ imscc.zip (IMS-CC ζπζθεπαζία) κέζα ζηελ εθαξκνγή (add files). 

 Αλάιπζε θαη απνδόκεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ αξρείνπ imscc.zip ζύκθσλα κε 

ην imsmanifest.xml. 

 Μεηαθόξησζε ησλ πόξσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην αξρείν imscc.zip θαζώο θαη 

θόξησζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο. 

 Αλαπαξαγσγή καζήκαηνο κε ηε ζεηξά θαη  ηνπο όξνπο πνπ νξίδεη ε ζπζθεπαζία. 

 Σν πξσηόηππν ζύζηεκα πνπ ζα παξνπζηάδεη ην πιηθό ζα πξέπεη λα είλαη 

δηαδξαζηηθό γηα ην καζεηή, αλεμάξηεηα από ην πιηθό πνπ εηζάγεηαη, έηζη ώζηε λα 

επηηπγράλεηαη κηα online εκπεηξία κάζεζεο. 

2.1.1 Πεξηπηώζεηο ρξήζεο (Use Cases) 

Αλαιύνληαη νη πην θάησ πεξηπηώζεηο ρξήζεο:  

1. Απνδνρή όξσλ ρξήζεηο ηεο εθαξκνγήο από ηνλ ρξήζηε - I have read and agree 

with the terms above. 

2. Αλαδήηεζε  

3. Αθύξσζε κεηαθόξησζεο (upload) αξρείνπ από ηνλ ρξήζηε -Cancel load 
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4. Μεηαθόξησζε (upload)  αξρείνπ zip ζην server θαη ζηελ ζπλέρεηα θόξησζε 

καζήκαηνο -Upload the zip file to server and then Load the lesson!!!  

5. Πξνβνιή πεξηερνκέλνπ ηνπ παθέηνπ imscc.zip -COMMON CARTRIDGE ZIP 

CONTENTS. 

6. Φόξησζε καζήκαηνο - Load the Lesson     

7. Φόξησζε πεξηερνκέλσλ καζήκαηνο  - LOAD LESSON CONTENTS  

2.1.1.1 Πεξίπησζε ρξήζεο 1 

 

Τίηινο πεξίπησζεο ρξήζεο 

Απνδνρή όξσλ ρξήζεο γηα ρξήζε ηεο εθαξκνγή. 

Σύληνκε πεξηγξαθή 

Ο ρξήζηεο γηα λα θάλεη ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ζα πξέπεη αξρηθά λα απνδερηεί ηνπο όξνπο 

ρξήζεο.  

Γηάγξακκα δξαζηεξηόηεηαο πεξίπησζεο ρξήζεο 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.2 Πεξίπησζε ρξήζεο 2 

 

Τίηινο πεξίπησζεο ρξήζεο 

Αλαδήηεζε ηνπηθά απνζεθεπκέλνπ αξρείνπ imscc.zip από ην ρξήζηε . 

Σύληνκε πεξηγξαθή 

Ο ρξήζηεο παηώληαο ην θνπκπί «αλαδήηεζε» επηιέγεη ην αξρείν imscc.zip πνπ επηζπκεί 

λα κεηαθνξηώζεη ζηελ εθαξκνγή. 

Γηάγξακκα δξαζηεξηόηεηαο πεξίπησζεο ρξήζεο 
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2.1.1.3 Πεξίπησζε ρξήζεο 3 

 

Τίηινο πεξίπησζεο ρξήζεο 

Αθύξσζε κεηαθόξησζεο (upload) ηνπ παθέηνπ imscc.zip ζηελ εθαξκνγή. 

Σύληνκε πεξηγξαθή 

Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθόζνλ έρεη επηιέμεη ην παθέην imscc.zip γηα λα ην 

αλεβάζεη ζηε εθαξκνγή, λα αθπξώζεη ηελ δηαδηθαζία. 

 

Γηάγξακκα δξαζηεξηόηεηαο πεξίπησζεο ρξήζεο 

 

2.1.1.4 Πεξίπησζε ρξήζεο 4 

 

Τίηινο πεξίπησζεο ρξήζεο 

Μεηαθόξησζε (upload) ηνπ  παθέηνπ imscc.zip ζηελ εθαξκνγή. 

Σύληνκε πεξηγξαθή 

Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα έρνληαο επηιέμεη ην παθέην imscc.zip, λα ην πξνζζέζεη 

ζηελ εθαξκνγή. 

 

Γηάγξακκα δξαζηεξηόηεηαο πεξίπησζεο ρξήζεο 
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2.1.1.5 Πεξίπησζε ρξήζεο 5 

 

Τίηινο πεξίπησζεο ρξήζεο 

Πξνβνιή πεξηερνκέλνπ ηνπ παθέηνπ imscc.zip πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο . 

 

Σύληνκε πεξηγξαθή 

Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθόζνλ έρεη επηιέμεη ην παθέην imscc.zip θαη ην έρεη 

πξνζζέζεη ζηελ εθαξκνγή,  λα κπνξεί λα δεη ηα πεξηερόκελα ηνπ παθέηνπ απηνύ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα λα γίλεη ε πξνβνιή ηνπ παθέηνπ πνπ επέιεμε. 

 

Γηάγξακκα δξαζηεξηόηεηαο πεξίπησζεο ρξήζεο 

 

 

2.1.1.6 Πεξίπησζε ρξήζεο 6 

 

Τίηινο πεξίπησζεο ρξήζεο 

Φόξησζε ηνπ καζήκαηνο πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο. 

 

Σύληνκε πεξηγξαθή 

Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθόζνλ έρεη κεηακνξθώζεη ην παθέην imscc.zip θαη 

δηαβάζεη ηα πεξηερόκελα ηνπ λα ην πξνζζέζεη ζηελ εθαξκνγή. 

Γηάγξακκα δξαζηεξηόηεηαο πεξίπησζεο ρξήζεο 
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2.1.1.7 Πεξίπησζε ρξήζεο 7 

 

Τίηινο πεξίπησζεο ρξήζεο 

Φόξησζε πεξηερνκέλσλ καζήκαηνο. 

   

Σύληνκε πεξηγξαθή 

Ο ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα εθόζνλ έρεη πξνζζέζεη ζηελ εθαξκνγή ην παθέην 

imscc.zip,  λα κπνξεί λα αξρίζεη ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ. 

 

Γηάγξακκα δξαζηεξηόηεηαο πεξίπησζεο ρξήζεο 
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2.2 Σρεδηαζκόο 

 

ηελ Δηθόλα 22 παξνπζηάδεηαη έλα ζρεδηάγξακκα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

εθαξκνγήο, από ηελ κεηαθόξησζε ηνπ imscc.zip αξρείνπ έσο ηελ αλάγλσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

από ην εθπαηδεπόκελν. Αξρηθά, πξαγκαηνπνηείηαη ε θόξησζε ηνπ αξρείνπ .zip πνπ είλαη 

δνκεκέλν ζύκθσλα κε ην πξόηππν IMS CC (imscc.zip)  θαη γίλεηαη ε απνζήθεπζε ηνπ ζηνλ 

server. Αθνύ θνξησζεί ην αξρείν αθνινπζεί ε απνδόκεζε ηνπ θαη εληνπίδεηαη ην αξρείν 

imsmanifest.xml πνπ είλαη ην βαζηθόηεξν αξρείν θαζώο είλαη απηό πνπ πεξηέρεη όιε ηε 

πιεξνθνξία ηεο ζπζθεπαζίαο (IMS CC). ηε ζπλέρεηα ηαμηλνκείηαη ην πεξηερόκελν ζύκθσλα κε 

ηελ πξνδηαγξαθή θαη ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο θαλόλεο πνπ ην δηέπνπλ, παξνπζηάδεηαη ζην 

ρξήζηε-εθπαηδεπόκελν. Πην αλαιπηηθά ζην ζρήκα ηεο Δηθόλαο 22 βιέπνπκε ζηα αξηζηεξά ην 

αξρείν imscc.zip ην νπνίν έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο γηα λα θνξηώζεη ζηελ εθαξκνγή. ηελ 

ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο import function όπνπ αληηγξάθνληαη ηα 

πεξηερόκελα ηνπ παθέηνπ ζηνλ server θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ imsmanifest.xml  ζηελ βάζε 

δεδνκέλσλ (BaseX, κηα XML database engine). Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ runtime 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ καζήκαηνο βάζεη ηνπ XML rendering θαζώο έρνπκε σο 

νδεγό ην imsmanifest.xml γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ html αξρείσλ, ησλ links θαη ηνπ ππόινηπνπ 

πεξηερνκέλνπ ζε νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή (pdf, video θιπ). 

 

To IMS CC είλαη έλα ζύλνιν πξνδηαγξαθώλ πνπ παξέρεη [12]:  

 Πξώηνλ, ην ςεθηαθό πιηθό ησλ καζεκάησλ γηα ρξήζε ζε ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα 

κάζεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα αλαπηπρζεί ζε κηα θαη κόλν ζπγθεθξηκέλε κνξθή θαη λα 

παξαδνζεί ζε δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο κάζεζεο θαη πιαηθόξκεο.  

 Γεύηεξνλ, ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ παξνπζίαζε 

ηνπ πιηθνύ, όπσο ςεθηαθά βηβιία, βίληεν, ηζηνζειίδεο, καζήκαηα θ.ιπ. ζε δηαδηθηπαθό 

πεξηβάιινλ. 
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Δηθόλα 22: Σύζηεκα δηαρείξηζεο κάζεζεο (LMS) σο έλα Single Page Application (SPA) 

 

Ο ζρεδηαζκόο ηεο εθαξκνγή καο είλαη βαζηζκέλνο ζηελ ηερληθή SPA (Single Page 

Application), θαζώο όιεο νη ελέξγεηεο ηνπ ρξήζηε ζα πξαγκαηνπνηνύληαη κέζα από κηα θεληξηθή 

ζειίδα. ηελ Δηθόλα 23, γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ηνπ ζρεδηαζκνύ πνπ αθνινπζήζεθε γηα ηελ ε 

πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Αξρηθά βιέπνπκε ηελ δνκή ηνπ παθέηνπ imscc.zip πνπ έρεη επηιερζεί 

από ην ρξήζηε γηα λα θνξησζεί ζηελ εθαξκνγή καο κέζσ ελόο web browser. ηελ ζπλέρεηα 

αλαιακβάλνπλ ξόιν ε κεραληζκνί ηεο εθαξκνγήο καο, κε πξώηε ηελ δηεξγαζία ηνπ data 

unpacking κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε απνζπκπίεζε ησλ δεδνκέλσλ. Με ην file API 

δηαβάδνληαη ηα νλόκαηα ησλ αξρείσλ θαη ηνπνζεηνύληαη δπλακηθά ζηελ εθαξκνγή κε ρξήζε 

HTML5. Με ηελ βνήζεηα ηεο php πξαγκαηνπνηείηαη απνζπκπίεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ 

αξρείνπ ζην server θαη αλαπηύζζεηαη ε BaseX βάζε ε νπνία δεκηνπξγείηαη από ην 

imsmanifest.xml αξρείν κε ηελ βνήζεηα ησλ ηερλνινγηώλ XQuery θαη JQuery AJAX. 
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Δηθόλα 23: Σρεδηαζκόο πινπνίεζεο 

   

ηελ Δηθόλα 24 παξνπζηάδεηαη έλα πιήξεο ζρεδηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο κε ηηο 

αηηήζεηο ηνπ ρξήζηε (από πιεπξάο client) ηεο εθαξκνγήο θαη ην πώο γίλεηαη ε επηθνηλσλία κε 

ηνλ server, γηα ηε ιήςε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ δεηήζεθε. O ρξήζηεο πξαγκαηνπνηεί αίηεκα κέζσ 

ηεο εθαξκνγήο καο γηα λα αλεβάζεη ην (ζπζθεπαζκέλν) κάζεκα πνπ έρεη επηιέμεη. ηελ 

ζπλέρεηα ηα πεξηερόκελα ηνπ καζήκαηνο θνξηώλνληαη ζηνλ server θαη δεκηνπξγείηαη ε βάζε 

BaseX από ην imsmanifest.xml ηεο ζπζθεπαζίαο. Μέζα από ηελ εθαξκνγή  ν ρξήζηεο 

ελεκεξώλεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ αλεβάζκαηνο ησλ αξρείσλ ζηνλ server θαζώο θαη γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηεο BaseX βάζεο. Ο ρξήζηεο πιένλ κπνξεί λα αιιεινεπηδξάζεη κε ηελ εθαξκνγή 

καο θαη λα αλαπαξάγεη ην κάζεκα ηνπ από ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο ηνπ. 
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Δηθόλα 24: Σρεδηάγξακκα αιιειεπίδξαζεο εθαξκνγήο 

 

2.2.1 SPA (Single Page Application) 

 

Μηα SPA (Single Page Application) [42],  είλαη έλα αξρηηεθηνληθό πξόηππν ζρεδηαζκνύ 

κηαο δηαδηθηπαθήο εθαξκνγήο (web application/site), όπνπ ην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο θαη ε 

εκπεηξία ηνπ ρξήζηε νξηνζεηνύληαη ζε κηα θύξηα εληαία ζειίδα. Η εηζαγσγή δεδνκέλσλ θαζώο 

θαη ε εκθάληζε ησλ απνηειεζκάησλ παξέρνληαη ζηνλ ρξήζηε κέζα από κηα ζειίδα ρσξίο απηή λ‟ 

αλαλεώλεηαη ή λα ηεξκαηίδεηαη γηα λα ππάξμεη κεηάβαζε ζε κηα λέα ζειίδα.  

ε κηα SPA νη ιεηηνπξγηθέο κέζνδνη asynchronous HTTP GET θαη POST [22] ζηέιλνπλ 

θαη ιακβάλνπλ δεδνκέλα από ηνλ δηαθνκηζηή (server) θαη είλαη απηέο νη νπνίεο παξέρνπλ ηελ 

πιεξνθνξία πνπ πξνζηίζεηαη δπλακηθά ζηε ζειίδα. Απηό πξνθαιεί κηα ηδηόηππε εκπεηξία ηνπ 
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ρξήζηε κέζα από έλα επέιηθην user interface (ζύζηεκα δηεπαθήο ρξήζηε), πνπ ζηέιλεη θαη 

ιακβάλεη κόλν ηα απαηηνύκελα δεδνκέλα πξνο θαη από ηνλ δηαθνκηζηή (server). Έηζη κε ηα 

αλαγθαία δεδνκέλα κόλν, ν ρξήζηεο επηθεληξώλεηαη ζε απηά κόλν θαη κπνξεί λα βηώζεη κηα πην 

ζπγθξνηεκέλε δηεπαθή. Δπηπξόζζεηα, πξνζθέξεη θαιύηεξε θαη πην αζθαιή δηαρείξηζε ηνπ 

δηαθνκηζηή θαη ησλ απνζεθεπκέλσλ δεδνκέλσλ (server/storage), ρσξίο λα δίλνληαη δηθαηώκαηα 

πεξηζζόηεξα από ηα απνιύησο απαξαίηεηα ζε απινύο ρξήζηεο. 

Μηα SPA (Single Page Application) είλαη κηα εθαξκνγή κε έλα εληαίν ζεκείν εηζόδνπ 

(γηα παξάδεηγκα index.html) θαη όιν ην πεξηερόκελν πνπ ρξεζηκνπνηεί πξνζηίζεηαη δπλακηθά ή 

αθαηξείηαη δπλακηθά από απηή ηε κνλαδηθή ζειίδα εθαξκνγήο. Η πινπνίεζή ηεο γίλεηαη 

ζύκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθή όπνπ ν ρξήζηεο αιιεινεπηδξά κόλν από ηε κεξηά ηνπ client θαη 

όια ηα ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα εκθαλίδνληαη ζηε ζειίδα πνπ ρξεζηκνπνηεί.  

ηελ εθαξκνγή καο ν απνζεθεπηηθόο ρώξνο ηνπ server ελεκεξώλεηαη κε ηα αξρεία θαη 

ηνπο θαθέινπο, ζύκθσλα κε απηά πνπ είλαη δεισκέλα κέζα ζην imsmanifest.xml θαη 

πεξηιακβάλνληαη ζην ζπκπηεζκέλν αξρείν (imscc.zip), πνπ επηιέγεη ν ρξήζηεο λα εηζάγεη ζηελ 

εθαξκνγή. Η κεηαθόξησζε ηνπ αξρείνπ μεθηλάεη κεηά από αίηεκα πνπ πξαγκαηνπνηεί ν 

ρξήζηεο. Ο ρξήζηεο αιιεινεπηδξά κέζα ζηε ζειίδα κόλν κε HTML5 [43] ζηνηρεία (elements) 

θαη δελ ππάξρεη άκεζε επαθή ηνπ ρξήζηε κε ηα δεδνκέλα πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζηνλ server 

θαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. Όιεο νη απαξαίηεηεο δηεξγαζίεο πεξηιακβάλνπλ ηνλ ζπγρξνληζκό ησλ 

δεδνκέλσλ αλάκεζα ζηνλ client θαη ηνλ server.  

 

2.2.2 Model-View-Controller 

 

Σν Model-View-Controller (MVC) είλαη έλα κνληέιν αξρηηεθηνληθήο ινγηζκηθνύ ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία πεξηβαιιόλησλ αιιειεπίδξαζεο ρξήζηε. ην κνληέιν 

απηό ε εθαξκνγή δηαηξείηαη ζε ηξία δηαζπλδεδεκέλα κέξε ώζηε λα δηαρσξηζηεί ε παξνπζίαζε 

ηεο πιεξνθνξίαο ζηνλ ρξήζε από ηελ κνξθή πνπ έρεη απνζεθεπηεί ζην ζύζηεκα. Σν θύξην 

κέξνο ηνπ κνληέινπ είλαη ην αληηθείκελν Model ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηελ αλάθηεζε / 

απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζην ζύζηεκα. Σν αληηθείκελν View ρξεζηκνπνηείηαη κόλν γηα λα 

παξνπζηάδεηαη ε πιεξνθνξία ζηνλ ρξήζηε (π.ρ. κε γξαθηθό ηξόπν). Σν ηξίην κέξνο είλαη ν 
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Controller ν νπνίνο δέρεηαη ηελ είζνδν θαη ζηέιλεη εληνιέο ζην αληηθείκελν Model θαη ζην View 

[47].  

ηε εθαξκνγή πνπ αλαπηύμακε ρξεζηκνπνηήζεθε ην MVC κνληέιν γηα λα θξαηεζνύλ νη 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο κέζα από ηα ζηνηρεία HTML5 πνπ έρεη ην imsmanifest.xml ζρεηηθά 

κε ην Μνληέιν-Πξνβνιή (Model-View) θαη λα δηαηεξεζεί ε ινγηθή ηνπ Controller ζε 

μερσξηζηέο δνκέο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ θνξησζεί θαη ελεκεξώλνληαη από ην imsmanifest.xml 

αξρείν. 

 

2.3 Λεπηνκέξεηεο Σρεδηαζκνύ-Υινπνίεζεο 

 

Σν πξσηόηππν ζύζηεκα πνπ αλαπηύρζεθε απνηειείηαη από κηα HTML5 δηεπαθή (User 

Interface – UI) κε ζηνηρεία πνπ πξνζηίζεληαη δπλακηθά θαηά ηελ πεξηήγεζε. Κάζε αξρείν ηνπ 

παθέηνπ imscc.zip αληηγξάθεηαη ζην γνληθό θάθειν θαη επηπιένλ δεκηνπξγείηαη κηα βάζε 

δεδνκέλσλ BaseX [26] βαζηζκέλε ζην ηξέρνλ αξρείν imsmanifest.xml ηνπ παθέηνπ 

ζπζθεπαζίαο imscc.zip πνπ έρεη πξνεγνπκέλσο θνξησζεί ζηελ εθαξκνγή καο. Η γεληθή 

αξρηηεθηνληθή ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζπζηήκαηνο ρσξίδεηαη ιεηηνπξγηθά ζε δύν βαζηθά κέξε:  

(α) ζε client-side scipting θαη 

 (β) ζε server-side scripting.  

Σν client-side scripting αθνξά ζε όηη έρεη λα θάλεη κε ηε εκπεηξία ηνπ ρξήζηε από ηελ 

δηεπαθή ηνπ κε ην ζύζηεκα (UI) κέρξη λα θάλεη ηηο θαηάιιειεο επηινγέο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ 

παθέηνπ (IMS common cartridge package) θαη ηελ θιήζε ησλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε 

όισλ ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ παθέηνπ (παξνπζίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ). 

Σν server-side scripting πινπνηεί ινγηθή ζηε πιεπξά ηνπ δηαθνκηζηή γηα ηελ 

απνζπκπίεζε όινπ ηνπ πεξηερνκέλνπ, θξαηώληαο παξάιιεια ηελ αξρηθή δνκή ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηνπ αξρείνπ zip όπσο απηό έρεη δεκηνπξγεζεί θαη πηζηνπνηεζεί από ην εξγαιείν αλάπηπμεο 

(authoring tool)  θαη ζηε ζπλέρεηα έρεη επηθπξσζεί από εθαξκνγή ζην επίζεκν site ηεο IMS 

(http://validator.imsglobal.org/cc). Δπίζεο, πινπνηεί ηε δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ, 

ρξεζηκνπνηώληαο ην REST (Representational State Transfer) API ηεο BaseX βάζεο δεδνκέλσλ 

πνπ είλαη κηα αξρηηεθηνληθή ε νπνία ζηεξίδεηαη ζην πξσηόθνιιν SOAP (Simple Object Access 

Protocol)  θαη ρξεζηκνπνηεί ηερληθέο AJAX (Αsynchronous JavaScript Αnd XML) [44], γηα λα 
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ζηείιεη έλα αζύγρξνλν HTTP GET ή POST αίηεκα ζην δηαθνκηζηή θαη λα ιάβεη σο απόθξηζε 

έλα αληηθείκελν. ηελ πινπνίεζε καο, ε javascript βηβιηνζήθε jQuery [48] κε ρξήζε εληνιώλ 

AJAX θαιεί έλα αξρείν PHP (script), ην νπνίν εθηειεί κε ηε ζεηξά ηνπ έλα αξρείν κε εληνιέο 

XQuery (XML Query) πνπ βξίζθεηαη ζην θάθειν ηεο BaseX, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί κηα 

βάζε δεδνκέλσλ BaseX θαη λα πξνζηεζεί ε πεξηγξαθή ηνπ imsmanifest.xml αξρείνπ, σο πόξνο 

ζηε βάζε δεδνκέλσλ. 

 

 

Δηθόλα 25: Ζ θεληξηθή ζειίδα index κε ηα νλόκαηα από ηα scripts: client and server 

 

ηελ Δηθόλα 25 βιέπνπκε ηα scripts πνπ δεκηνπξγήζακε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

εθαξκνγήο. 

 ην κέξνο ηνπ Server-side scripting έρνπκε ηα παξαθάησ script: 

 zipper.php, πνπ δηαρεηξίδεηαη ηε δηαδηθαζία απνζπκπίεζεο ηνπ zip παθέηνπ. 

 createbasexdb.php, γηα ηε δεκηνπξγία ηεο BaseX βάζεο δεδνκέλσλ από ην 

imsmanifext.xml ηνπ αξρείνπ imscc.zip πνπ έρεη επηιέμεη ν ρξήζηεο. 

 createdbtest1.xq, πνπ είλαη θιήζε εληνιώλ XQuery γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο 

βάζε δεδνκέλσλ. 

ην κέξνο ηνπ Client-side scripting έρνπκε ηα παξαθάησ script: 

 scriptxmlinfo.js, γηα ην δηάβαζκα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ XML αξρείνπ θαη 

δεκηνπξγία ιίζηαο κε ηα πεξηερόκελα ηνπ. 
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 scriptzipload.js, γηα ηνλ ρεηξηζκό ηεο δηαδηθαζίαο κεηαθόξησζεο ηνπ αξρείνπ zip, 

ηελ απνδόκεζε ησλ πεξηερόκελσλ ηνπ θαη ηελ δπλακηθή παξνπζίαζε όισλ απηώλ. 

 scriptagreeload.js, πνπ εθηειεί ηελ αιιαγή ελεξγνπνίεζεο-απελεξγνπνίεζεο ησλ 

θνπκπηώλ. 

 scriptprogbar.js, γηα ηελ εκθάληζε ηεο κπάξαο θαηά ηελ δηαδηθαζία κεηαθόξησζεο 

ηνπ αξρείνπ imscc.zip ζην server.  

 scriptmenudd.js, ην νπνίν θαηά ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ καζήκαηνο εκθαλίδεη ή 

απνθξύπηεη ην δεμηό κελνύ ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ καζήκαηνο. 

 scriptmanifestring.js, ην νπνίν πεξηέρεη Javascript, jQuery θαη Underscore 

(JavaScript library) θώδηθα γηα λα μεθηλήζεη θαη λα νινθιεξσζεί ε αλαπαξαγσγή ηνπ 

καζήκαηνο. 

2.3.1 Τκήκαηα θώδηθα από ηα scripts πνπ αλαθέξνληαη ζηε Δηθόλα 24 

 

  ************************ Κώδηθαο από ην scriptzipload.js************************  

//a function for handling the input of a zip file on the browser  

//creating a new Filereader object instance 

var fileReader = new FileReader(); 

//function that executes at the onload of the filereader instance 

fileReader.onload = function(fileLoadedEvent)  

{ 

 //create a new instance for the zip unpacking by using JSZip and saving it to a variable 

 var zipFileLoaded = new JSZip(fileLoadedEvent.target.result); 

 //this variable will save the zip contents 

 var ulFilesContained = document.getElementById("ulFilesContained"); 

 for (var nameOfFileContainedInZipFile in zipFileLoaded.files) 

 //iterate in the zip contents(from JSZip documentation) 

 { 

  var ziphtmli=new ziphtmlitem();//create a new function item 

  var xmlpatt = new RegExp("imsmanifest.xml"); 

  //create the file pattern that holds the xml and save to variable 

  var htmlpatt = new RegExp(".html"); 

  //create the file pattern and save the names of the html files in a variable 

 var fileContainedInZipFile = zipFileLoaded.files[nameOfFileContainedInZipFile]; 

  //check the file pattern that ends in xml and save to variable xmlurl 

  if(xmlpatt.test(nameOfFileContainedInZipFile)){ 

   xmlurl=fileContainedInZipFile.asText(); 

  }else if(htmlpatt.test(nameOfFileContainedInZipFile)){ 

   ziphtmli.name=nameOfFileContainedInZipFile; 
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   ziphtmli.content=fileContainedInZipFile.asText(); 

   ziphtmlitems.push(ziphtmli); 

   //on the three above lines the item is populated 

  } 

  else{//no match for the zip contents then just add the item 

   zipfolderitems.push(fileContainedInZipFile); 

  } 

  //create the elements for the zip items and append to the DOM 

  var liFileContained = document.createElement("li"); 

  liFileContained.innerHTML = nameOfFileContainedInZipFile; 

  liFileContained.id="imscccontents"; 

  liFileContained.file = fileContainedInZipFile; 

  //liFileContained.onclick = displayFileAsText; 

  ulFilesContained.appendChild(liFileContained); 

 } 

}; 

 

************************ Κώδηθαο από ην scriptxmlinfo.js ************************ 

 

//clear list items before parsing  

$('.interest-list').remove();  

//create an empty area 

var items = []; 

//parse through the entire xml file to find the tags with title and loop in the results 

 $(xmlurl).find("title").each(function() { 

 //only the title elements that have a text to avoid empty titles 

 if($(this).text()){ 

 //setting an object that has an identifierref so that is referenced as lesson content 

  if($(this).parent().attr("identifierref")){ 

var newxml=new 

xmlistitle($(this).parent().attr("identifier"),$(this).parent().attr("identifierref"),$(this).text()); 

  //push in this list the newxml of title info 

  xmlistitems.push(newxml); 

//push in this list the nwxml as an href element to be added in the dom  

items.push('<a href="javascript: void(0);" id="'+ newxml.idref +'">'+ newxml.text + '</a>'); 

  } 

 }      

 }); 

//parse through the entire xml file to find the nodes with resources that have attributes not text 

   $(xmlurl).find("resource").each( function() { 

    if($(this).attr("identifier")){ 

 var newres=new 

resourcelist($(this).attr("href"),$(this).attr("identifier"),$(this).attr("type")); 

  resourcelistitems.push(newres); 

    } 

   });    
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//create a li that holds all the items, give a class name and join the array data and add all items to 

the specific ul 

   $('<li/>', { 

   'class':'interest-list',  

   html : items.join('</br>') 

   }).appendTo('#ulxmlContained'); 

//with jguery hide the left div, change css for middle div, create and add li for metadata and the 

lessons button      

 //hide the left div 

 $('#left').hide(); 

 //remove the middle div container so as to put the lessons elements 

 $('#zipinput').remove(); 

 //apply css on the middle element for viewing the lesson 

 $('#middle').css({ "margin-left":"0" , "height":"450px" , "width":"50%" }); 

 

 

*************************** Κώδηθαο από ην zipper.php *************************** 

     

//the zip file is checked and all the contents get unzipped  

if($_FILES["zip_file"]["name"]) { 

 $filename = $_FILES["zip_file"]["name"]; 

 $source = $_FILES["zip_file"]["tmp_name"]; 

 $type = $_FILES["zip_file"]["type"]; 

  

 $name = explode(".", $filename); 

 $accepted_types = array('application/zip', 'application/x-zip-compressed', 'multipart/x-

zip', 'application/x-compressed'); 

 foreach($accepted_types as $mime_type) { 

  if($mime_type == $type) { 

   $okay = true; 

   break; 

  }  

 } 

 //extracting the zip file contents in the parent folder 

 $target_path = $target_dir.$filename;  // change this to the correct site path 

 if(move_uploaded_file($source, $target_path)) { 

  $zip = new ZipArchive(); 

  $x = $zip->open($target_path); 

  if ($x === true) { 

   $zip->extractTo($target_dir); // change this to the correct site path 

   $zip->close(); 

  } 

 } 

} 
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2.3.2 Ζ ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο. 

 

ηε πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο πξνζπαζήζακε ε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε λα είλαη όζν ην 

δπλαηόλ πην απιή. Πεξηέρεη HTML5 θαη CSS (Cascading Style Sheets) ζηνηρεία (elements), έλα 

ζηνηρείν θεθαιίδαο (header element) όπνπ ελζσκαηώλνπκε κηα απιή εηθόλα θαη πξνζζέηνπκε 

έλα ζηνηρείν δηαρσξηζκνύ ηκήκαηνο (div element) πνπ έρεη ελζσκαησκέλα άιια ηξία div 

elements (left, middle and right), όπσο ηα βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 26. 

 Left div: ζε απηό ην δηαρσξηζηηθό πξνζηίζεληαη δπλακηθά ηα πεξηερόκελα ηνπ IMS 

Common Cartridge zip αξρείνπ. 

 Middle div: πεξηέρεη ζύληνκεο νδεγίεο πεξηζζόηεξν ζην πώο λα δεκηνπξγεζεί έλα IMS 

CC zip file ή αλ ην βξνύκε θάπνπ πώο ην επηθπξώλνπκε (validation process) γηα λα 

πξνρσξήζνπκε. Δπηιέγνπκε ζην checkbox ηελ ελεξγνπνίεζε αλαδήηεζεο ηνπ IMS 

common cartridge zip file ηνπηθά εθεί πνπ έρνπκε απνζεθεύζεη ην επηθπξσκέλν IMS 

Common Cartridge (imscc.zip) αξρείν.  

 Right div: όπνπ πξνζηίζεληαη δπλακηθά ηα πεξηερόκελα ηνπ XML ηα νπνία βξίζθνληαη 

ζην XML ηνπ επηθπξσκέλνπ IMS CC zip αξρείνπ (ζα θαλνύλ νη ηίηινη αιιά όιν ην 

πεξηερόκελν ππάξρεη ζηηο data structures ηνπ θώδηθα καο). 

 

Έλα CSS αξρείν (generstyle.css) αλαιακβάλεη ην ηξόπν εκθάληζεο ησλ HTML elements, 

όπσο πιάηνο, ύςνο, ρξώκα, γξακκαηνζεηξέο, κπάξεο θύιηζεο θηι από ηα αξρηθά elements, αιιά 

θαη απηά πνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ δπλακηθά ζηελ πνξεία. 
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Δηθόλα 26: Αξρηθή νζόλε εθαξκνγήο 

 

Από ην επόκελν βήκα μεθηλάεη θαη ν θώδηθαο ηεο εθαξκνγήο (εθηόο ηνπ θώδηθα γηα ην 

HTML5 UI  θαη ην CSS). Αθνύ επηιέμεη ν ρξήζηεο όηη ζπκθσλεί κε ηνπο όξνπο ρξήζεο (Δηθόλα 

27) ηεο εθαξκνγήο, ελεξγνπνηείηαη ε δπλαηόηεηα θόξησζεο ελόο ήδε επηθπξσκέλνπ (validated) 

IMS common cartridge zip αξρείνπ (κε θώδηθα jQuery) ην νπνίν έρνπκε θξνληίζεη λα 

απνζεθεύζνπκε ηνπηθά ζηνλ ππνινγηζηή καο.   



62 

 

 

Δηθόλα 27: Με ηελ επηινγή ησλ όξσλ ρξήζεο κπνξεί λα θνξησζεί έλα αξρείν ims cc zip 

 

ηε ζπλέρεηα μεθηλάεη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ εμσηεξηθνύ θώδηθα δειαδή ηνπ θώδηθα 

από ηελ κεξηά ηνπ δηαθνκηζηή (server-side). ε πξώηε θάζε ρξεζηκνπνηνύκε ην HTML5 File 

API καδί κε ην JSZIP Javascript API (εκθαλίδεηαη ην παξάζπξν δηαιόγνπ κε πινήγεζε ζηα 

αξρεία ηνπ ππνινγηζηή καο), γηα λα επηιέμνπκε έλα IMS CC zip file, πνπ είλαη απνζεθεπκέλν 

ηνπηθά θαη λα θνξηώζνπκε ηα πεξηερόκελα ηνπ καδί κε ην XML ηνπ (imsmanifest.xml) ζε 

Javascript data structures (Δηθόλα 28). Η ιίζηα κε ηα πεξηερόκελα ζα γεκίζεη ζην αξηζηεξό 

θνκκάηη ηεο δηεπαθήο, ελώ ζην θώδηθα μερσξίδνπκε ην αξρείν XML πνπ ζα απνζεθεπηεί 

ρσξηζηά (Δηθόλα 30). 
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Δηθόλα 28: Ο ρξήζηεο έρεη παηήζεη ην θνπκπί γηα αλαδήηεζε ηνπ αξρείνπ zip, ζηε ζπλέρεηα 

αλνίγεη έλα παξάζπξν δηαιόγνπ γηα λα επηιέμεη ην imscc.zip αξρεία πνπ ζέιεη λα θνξηώζεη 

ζηελ εθαξκνγή. 

  

Σν αλέβαζκα ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ αξρείνπ imscc.zip ζηνλ server μεθηλά αθνύ 

επηιέμνπκε ην θαηάιιειν IMS CC zip file θαη επηιέμνπκε ην «Άλνηγκα» ζην παξάζπξν 

δηαιόγνπ, ελώ παξάιιεια εκθαλίδεηαη θαη ε κπάξα πξνόδνπ (progress bar). H κπάξα 

εκθαλίδεηαη δπλακηθά ζύκθσλα κε ην πνζνζηό πξνόδνπ ηεο κεηαθόξησζεο ηνπ αξρείνπ ζηνλ 

server θαη ζα θηάζεη ζην 100% κόιηο ηειεηώζεη ην δηάβαζκα ηνπ zip αξρείνπ (Δηθόλα 29). Η 

γξαθηθή παξάζηαζε ηεο κπάξαο πξνόδνπ γίλεηαη κέζσ κηαο ζπλάξηεζεο πνπ θαιείηαη από ην 

ζπκβάλ ηεο αλάγλσζεο ηνπ παθέηνπ θαη ρξεζηκνπνηεί ηδηόηεηεο CSS πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

θώδηθα, αιιά θαη ζε έλα αξρείν μερσξηζηά γηα λα δείμεη ην ζηνηρείν πνπ κεγαιώλεη κε έλα 

ρξώκα θαη έλα πνζνζηό ην νπνίν ππνινγίδεηαη (σο έλαο αξηζκόο) θαη αιιάδεη ζύκθσλα κε ηνλ 

ρξόλν αλάγλσζεο. Ο αξηζκόο ππνινγίδεηαη από ην ζπκβάλ ηεο θόξησζεο θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

έλαλ αθέξαην. Σν δε ρξώκα νξίδεηαη σο κηα θιάζε πνπ αιιάδεη κέζσ CSS θαη εμαθαλίδεηαη, 

όηαλ νινθιεξσζεί ην ζπκβάλ. 
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Δηθόλα 29: Γηαδηθαζία θόξησζεο θαη απνδόκεζεο κε πνζνζηό θαη κέγεζνο κπάξαο 

πξνόδνπ. 

 

Καηά ηελ δηαδηθαζία θόξησζεο ηνπ αξρείνπ, έλα script δεκηνπξγεί έλα ζηηγκηόηππν 

FileReader [18], πνπ ζπγρξνλίδεηαη κε ηε ηνπηθή δηαδηθαζία αλάγλσζεο ηνπ zip αξρείνπ πνπ 

έρεη επηιεγεί. Απηό ην ζπκβάλ (event)  δηαρεηξίδεηαη επίζεο θαη έλα αξηζκό ζθαικάησλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθύςνπλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο θαη αθνξνύλ ζηελ θαηάζηαζε 

πνπ βξίζθεηαη ην αξρείν, θαζώο είλαη δπλαηόλ λα είλαη θαηεζηξακκέλν ή κε έρεη κεηαθνξησζεί 

ζσζηά θιπ. πλήζσο ηέηνηνπ είδνπο ιάζε δελ πεξηιακβάλνπλ πεξηπηώζεηο ζθαικάησλ πνπ 

νθείινληαη ζε αξρεία πνπ δελ είλαη ζύκθσλα κε ηε IMS–CC πξνδηαγξαθή (κε επηθπξσκέλα).  Η 

θαηάζηαζε ηνπ παθέηνπ αλαθνξηθά κε ζπκκόξθσζε XML αξρείνπ θαη ηνπ ππόινηπνπ 

πεξηερόκελνπ κε ηε IMS-CC πξνδηαγξαθή δελ είλαη αληηθείκελν ηεο παξνύζεο δηπισκαηηθήο. Η 

ρξήζε επηθπξσκέλνπ παθέηνπ είλαη πξνϋπόζεζε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ρξήζεο πνπ έρεη 

απνδερζεί λσξίηεξα ν ρξήζηεο. Ο ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο είλαη ππεύζπλνο λα αλεβάζεη έλα 

ζσζηό παθέην ην νπνίν πξέπεη λα έρεη δεκηνπξγεζεί κε εμνπζηνδνηεκέλν από ηελ IMS 

ινγηζκηθό θαη έρεη επηθπξσζεί ζην επίζεκν site ηεο IMS (http://validator.imsglobal.org/cc/). 

ηελ πεξίπησζε πνπ όια απηά πιεξνύληαη ην παξόλ ινγηζκηθό, ζα δηαβάζεη ηα πεξηερόκελα ή 
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ζα ελεκεξώζεη ηνλ ρξήζηε γηα ζθάικαηα θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα αλαπαξάγεη ζσζηά ην 

πεξηερόκελν ηεο ζπζθεπαζίαο  

 

 

Δηθόλα 30: Γηαδηθαζία θόξησζεο ηνπ imscc.zip αξρείνπ θαη εκθάληζε ηεο κπάξαο 

κεηαθόξησζεο. 

   

Όζνλ αθνξά ηνλ θώδηθα ηνπ client-side scripting, κηα ζεηξά από δηαθνξεηηθέο 

ιεηηνπξγίεο δηεμάγνληαη πνπ πινπνηνύλ κέξνο ηνπ UI, αιιά θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο ινγηθήο 

ηεο εθαξκνγήο πνύ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ, ηελ δεκηνπξγία ησλ 

θαηάιιεισλ δνκώλ γηα ηα δεδνκέλα θαη γηα απνζηνιή δεδνκέλσλ από θαη πξνο ην δηαθνκηζηή 

θαη ηε βάζε δεδνκέλσλ. Απηά ηα αξρεία ηεο εθαξκνγήο πεξηιακβάλνληαη ζην index.html αξρείν 

θαη απνηεινύληαη από θώδηθα javascript, jQuery θαη Underscore.  

Σν αξρείν scriptagreeload.js εθηειεί ηελ αιιαγή ελεξγνπνίεζεο-απελεξγνπνίεζεο ησλ 

θνπκπηώλ. Έλα άιιν αξρείν (scriptzipload.js) ρεηξίδεηαη ηελ όιε δηαδηθαζία από ηελ έλαξμε ηεο 

κεηαθόξησζεο ηνπ αξρείνπ zip, ηελ απνδόκεζε ησλ πεξηερόκελσλ ηνπ (θαθέινπο θαη αξρεία), 

ηελ δπλακηθή παξνπζίαζε όισλ απηώλ ησλ πιεξνθνξηώλ ζην νξαηό αξηζηεξό ζηνηρείν div 

(Δηθόλα 30), ηελ απνζήθεπζε όισλ ηα δεδνκέλσλ ζηηο εζσηεξηθέο δνκέο πνπ είλαη δηαζέζηκεο 
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θαη ζηα ππόινηπα script αξρεία (ρξήζε ηνπ HTML5 File API κε javascript) θαη ηέινο ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ θνπκπηώλ γηα λα ελεκεξσζεί ε βάζε δεδνκέλσλ.  

 

 

Δηθόλα 31: Ζ ηειηθή κνξθή όηαλ δηαβαζηεί θαη απνδνκεζεί ην παθέην zip 

 

ηε ζπλέρεηα εκθαλίδεηαη ην όλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ θνξηώζακε καδί κε ηα πεξηερόκελα 

(νλνκαζίεο) ζαλ list elements ηελ αξηζηεξή ελόηεηα (div) πνπ ηώξα έρεη ηνλ ηίηιν «common 

cartridge zip contents» (Δηθόλα 31). Γηα λα πξνζηεζνύλ δπλακηθά elements ζην HTML DOM 

(Document Object Model) ηεο ηζηνζειίδαο ρξεζηκνπνηνύκε javascript εληνιέο θαη ηε 

βηβιηνζήθε JQuery. ε γεληθέο γξακκέο απηό πνπ πινπνηείηαη είλαη λα δηαβάδνληαη νη 

πιεξνθνξίεο από ην XML DOM ηνπ imsmanifest.xml, όηαλ απηό απνδνκείηαη θαη λα 

εκθαλίδνληαη ζηε δηεπαθή ηνπ ρξήζηε.  
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Δηθόλα 32: Έρεη πξνζηεζεί ην imscc.zip file θαη έρνπλ δηαβαζηεί ηα αξρεία ηνπ, ηα νπνία 

έρνπλ εκθαληζηεί ζην αξηζηεξό DIV κε πξώην ην  imsmanifest.xml 

 

Μαδί κε ην ζπκβάλ θόξησζεο (scriptzipload.js), εθηειείηαη άιιν έλα ζπκβάλ πνπ 

δηαρεηξίδεηαη ηε δηαδηθαζία απνζπκπίεζεο ηνπ zip παθέηνπ ( zipper.php)  θαη ηε δεκηνπξγία 

αξρηθνπνίεζε θαη πιήξσζε κηαο δνκήο δεδνκέλσλ, όπσο αλαθέξνπκε πην θάησ. Η δηαδηθαζία 

απνζπκπίεζεο είλαη κόλν γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζηνηρείσλ (elements) ηνπ IMS CC αξρείνπ πνπ 

θνξηώζακε θαη παξνπζηάδνληαη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο εθαξκνγήο καο (όπσο βιέπνπκε 

ζηελ Δηθόλα 32). Πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία ειέγρνπ πνπ καο βνήζεζε γηα λα δηαπηζηώζνπκε 

όηη πξαγκαηνπνηείηαη ζσζηά ε απνζπκπηέζε ησλ αξρείσλ. 

Δπίζεο, όια ηα πεξηερόκελα ηνπ παθέηνπ ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ αξρείνπ. 

Δηδηθόηεξα, ην αξρείν XML (imsmanifest.xml) απνζεθεύεηαη ζπλνιηθά σο αξρείν θεηκέλνπ ζε 

κηα κεηαβιεηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αξγόηεξα γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Σν imsmanifest.xml 

αξρείν είλαη ην πην ζεκαληηθό πεξηερόκελν ηνπ IMS Common Cartridge αξρείνπ (imscc.zip) 

θαζώο πεξηγξάθεη ηε δνκή πάλσ ζηελ νπνία ρηίδεηαη ην όιν ζύζηεκα. ύκθσλα κε ηελ 

πξνδηαγξαθή IMS-CC [12] ην αξρείν imsmanifest.xml σο απηόλνκν αξρείν πεξηιακβάλεη όιεο 

ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ πιηθνύ πνπ ππάξρεη ζην αξρείν zip θαη πεξηέρεη 
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πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζθεπαζκέλα αληηθείκελα, όρη κόλν σο πεξηγξαθή, αιιά θαη πσο 

ζπλδένληαη απηά κεηαμύ ηνπο. 

 

 

Δηθόλα 33: Τν θνπκπί πνπ εθηειεί κέξνο από ην server-side scripting ζην server. 

 

Παηώληαο ην θνπκπί “Upload the zip file to server and then Load the lesson!!!”, όπσο 

βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 33, ην παθέην απνζηέιιεηαη ζην δηαθνκηζηή θαη δεκηνπξγείηαη ε βάζε 

δεδνκέλσλ (κε server-side scripting). ηε ζπλέρεηα ν δηαθνκηζηήο εθηειεί θώδηθα php 

(αξρείν“zipper.php”), όπνπ κέζα από έλα ζηνηρείν HTML5 ηύπνπ “form” πνπ πεξηιακβάλεη 

απηό ην θνπκπί, παξνπζηάδεη ηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ zip ζηνλ αξηζηεξό div. Απηόο ν 

θώδηθαο πινπνηεί όιε ηελ αλάιπζε θαη απνδόκεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ αξρείνπ zip ζην 

γνληθό θάθειν ηνπ δηαθνκηζηή ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη θαη ην ινγηζκηθό γηα ηελ κεηέπεηηα 

αλαπαξαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ. Ο θώδηθαο πνπ εθηειείηαη ζην δηαθνκηζηή αλαιακβάλεη 

ηελ “backend” πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο, δειαδή κεηαθέξεη απηνύζηα ηα αξρεία ηνπ παθέηνπ 

zip ζην δηαθνκηζηή (server). 

Ο αξηζκόο ησλ αξρείσλ θαη νη νλνκαζίεο ηνπο πξέπεη λα παξακείλνπλ σο έρνπλ κεηά ηελ 

απνζπκπίεζε. ύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ IMS [12] θαη ηελ πινπνίεζε απηήο ηεο 
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εθαξκνγήο, όιν ην πεξηερόκελν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζην γνληθό θάθειν ηεο ηζηνζειίδαο 

ηεο εθαξκνγήο πνπ ηξέρεη ζηνλ web server Apache. Σν αξρείν XML θπιάζζεηαη επίζεο ζην 

γνληθό θάθειν καδί κε ην ππόινηπν πεξηερόκελν πνπ είλαη απαξαίηεην λα βξίζθεηαη ζηε ζσζηή 

ζέζε θαη κε ηα νλόκαηα αλεπεξέαζηα, έηζη ώζηε ν θώδηθαο γηα ηελ αλαπαξαγσγή ησλ 

καζεκάησλ λα εθηειείηαη ρσξίο ζθάικαηα. Ο θώδηθαο ζα πξέπεη λα εληνπίδεη ην θαηάιιειν 

πεξηερόκελν πνπ ππάξρεη ζηνπο θαθέινπο. Η αλαπαξαγσγή ηνπ καζήκαηνο εμαξηάηαη από ην 

πώο ζα δηαβαζηεί ην πεξηερόκελό ηνπ, δηαθνξεηηθά εάλ ην πεξηερόκελν δελ εκθαλίδεηαη ζσζηά ή 

ζα εκθαλίδεηαη ελ κέξεη (γηα παξάδεηγκα, κηα ηζηνζειίδα html όπνπ έλα θνκκάηη ιείπεη ή κέξνο 

ελόο αξρείνπ πνπ εκπεξηέρεη, δελ ζα θαίλεηαη ζσζηά, θαζώο απηό κπνξεί λα νθείιεηαη ζε έλα 

θνηλόρξεζην αξρείν javascript πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θώδηθα ή ράλεηαη θαηά ηελ 

απνδόκεζε ηνπ). Όια ηα παξαπάλσ εμαξηώληαη από ηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ zip ζην θάθειν 

θαη ηε ζρεηηθή πεξηγξαθή ζηo XML, πνπ δειώλεη όιε δνκή ηεο ζπζθεπαζίαο θαη ην 

πεξηερόκελν ηεο πνπ πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηελ πξνδηαγξαθή IMS έθδνζε 1.3 [12] ην 

Μάην ηνπ 2014.  

 

 

Δηθόλα 34: Ζ δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηα αξρείν XML θαη εθθίλεζε 

αλαπαξαγσγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
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Αθνύ έρεη γίλεη ε αλαπαξάζηαζε ηνπ επηιεγκέλνπ IMS CC παθέηνπ ζην ζύζηεκα, 

κπνξνύκε λα μεθηλήζνπκε ηελ αλαπαξαγσγή ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ. Σα κεηαδεδνκέλα ηνπ 

αξρείνπ XML παξνπζηάδνληαη ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ρξήζηε θαη ν ρξήζηεο κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ. Σν αξρείν imsmanifest.xml 

αλαιύεηαη θαη ελεκεξώλνληαη αληίζηνηρα νη κεηαβιεηέο ζηηο δνκέο δεδνκέλσλ, έηζη ώζηε λα 

είλαη έηνηκεο λα ρξεζηκνπνηεζνύλ. Δπίζεο, γηα ηελ αλαδήηεζε θαη εύξεζε ηηκώλ ζηηο δνκέο 

δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε έηνηκε βηβιηνζήθε Underscore [46]. 

Όζνλ αθνξά ηα κεηαδεδνκέλα, είλαη νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

παξνπζίαζε ζην ρξήζηε ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία καζεκάησλ θαη νπνηαδήπνηε δηθαηώκαηα 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ή ηα δηθαηώκαηα γηα ην κάζεκα πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε από 

ηνλ δεκηνπξγό ηνπ. ηελ εθαξκνγή πνπ έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζθνπόο είλαη ε αλαπαξαγσγή 

πεξηερνκέλνπ καζήκαηνο από παθέηα imscc.zip, ηα νπνία είλαη ειεύζεξα πξνο ρξήζε από ηνπο 

δεκηνπξγνύο ηνπο θαη δελ εκπεξηέρνπλ πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα, ζε αληίζεηε πεξίπησζε ή ρξήζε 

ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ αλαπαξαγσγή πεξηερνκέλνπ κε πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα θαζηζηά απόιπηα 

ππεύζπλν ηνλ ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο. ηελ Δηθόλα 35 βιέπνπκε ηελ πξνβνιή ησλ κεηα-

δεδνκέλσλ ηνπ καζήκαησλ κε ηελ έλαξμε αλαπαξαγσγήο ηνπ παθέηνπ. 

 

Δηθόλα 35: Τα κεηαδεδνκέλα, ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ παθέηνπ ζπζθεπζίαο θαη ην 

θνπκπί έλαξμεο 
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Σν αξρείν scriptmanifestring.js πινπνηεί όιε ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ πιηθνύ ησλ 

καζεκάησλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην θάθειν ηνπ δηαθνκηζηή πνπ πεξηιακβάλεη ην αξρείν 

imsmanifest.xml θαη ηνπο θαθέινπο κε ην πξαγκαηηθό ηνπο πεξηερόκελν θαη έρεη ηα δεδνκέλα 

XML ηνπ imsmanifest.xml πνπ έρνπλ θνξησζεί ζύκθσλα κε ηε δνκή ηνπ ζρήκαηνο ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, δηαηεξώληαο ηε δνκή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκπεηξίαο ηνπ ρξήζηε από ηελ αξρή 

κέρξη ην ηέινο.  

 

2.3.3 AJAX Post θαη ε βάζε δεδνκέλσλ BaseX 

 

Μεηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε δηακόξθσζε ηνπ ρξήζηε δηαρεηξηζηή ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ, ην ινγηζκηθό βάζεο δεδνκέλσλ BaseX είλαη έηνηκν γηα ηε δεκηνπξγία βάζεσλ 

δεδνκέλσλ κε ην αξρείν XML. Σν πξώην πξάγκα πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη ε δεκηνπξγία ελόο 

δεύηεξνπ ρξήζηε κε δηθαηώκαηα γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηνλ ρεηξηζκό βάζεσλ 

δεδνκέλσλ (απηόο δελ πξέπεη λα είλαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο βάζεο ζύκθσλα κε ηε ηεθκεξίσζε ηεο 

δηαρείξηζεο BaseX) θαη ζύκθσλα κε ηνπο ξόινπο δηαρείξηζεο ησλ LMS, πνπ δηαθξίλνληαη ζε 

ηξείο ξόινπο ρξεζηώλ: ηνλ εθπαηδεπηή, ηνλ εθπαηδεπόκελν θαη ην δηαρεηξηζηή.  Η δεκηνπξγία 

ελόο ζηηγκηόηππνπ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε εληνιώλ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ 

Client, ζην δηαθνκηζηή θαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ. ηε πιεπξά ηνπ client ππάξρεη θώδηθαο jQuery 

γηα ηελ δεκηνπξγία αηηήκαηνο post κε asynchronous javascript (AJAX) πξνο ην url ηνπ θώδηθα 

PHP. Η asynchronous JavaScript ρξεζηκνπνηεί κηα HTTP κέζνδν αηηήκαηνο-απάληεζεο  (HTTP 

request-respone method) γηα λα πάξεη θαη λα ζηείιεη  δεδνκέλα από/πξνο ην δηαθνκηζηή (δειαδή 

απνζηνιή ή ε ιήςε ησλ ζηνηρείσλ γίλεηαη κε ηηο κεζόδνπο GET ή POST). ηελ εθαξκνγή καο 

εθαξκόδεηαη ε ρξήζε ηεο κεζόδνπ POST, ζύκθσλα κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο BaseX. Απηή ε 

κέζνδνο ζα εθηειέζεη έλα αίηεκα από ηνλ client ζηνλ server θαη ην απνηέιεζκα ζα επηζηξέςεη 

κηα αζύγρξνλε απάληεζε, καδί κε θάπνην κήλπκα (alert) κεηά ηε νινθιήξσζε ηεο ιεηηνπξγίαο. 

Γηα ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζηέιινληαη θαη ιακβάλνληαη όηαλ θαινύληαη απηνί νη 

κέζνδνη αμηνπνηήζακε έλα πξόζζεην (plugin) ζην Firefox έθδνζε Developer πνπ νλνκάδεηαη 

HttpRequester 2.1.1. Από θαξηέια «Γίθηπν» (Network) ηνπ Firefox, ζηα εξγαιεία εληνπηζκνύ 

ζθαικάησλ ηνπ έξγνπ, όπσο θαίλεηαη παξαθάησ (Δηθόλεο 36 θαη 37), κπνξνύκε λα ειέγμνπκε 

απηέο ηηο κεζόδνπο. 
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Δηθόλα 36: Τν πξόζζεην ζην Firefox πνπ δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ησλ αηηήζεσλ. 

  

 

Δηθόλα 37: GET θαη POST ελέξγεηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 
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Η κέζνδνο δελ δεκηνπξγεί άκεζα ην ζηηγκηόηππν ηεο βάζεο δεδνκέλσλ BaseX, αιιά 

δεηά ηελ εθηέιεζε ελόο PHP script ζηνλ εμππεξεηεηή πνπ ρεηξίδεηαη ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ 

AJAX Post θαη ηνπ δηαθνκηζηή BaseX. Σν αξρείν php script βξίζθεηαη ζηελ ίδηα δηαδξνκή κε 

ηελ εθαξκνγή θαη όηαλ θαιείηαη, ρεηξίδεηαη κηα εζσηεξηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ηνπ web server 

Apache θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ BaseX. Η επηθνηλσλία γίλεηαη κέζα από κηα ζεηξά από 

βήκαηα, όπσο αλαθέξεη ε ηεθκεξίσζε:  

 ην πξώην βήκα, ρξεηάδεηαη έγθξηζε (authorization) από ην δηαθνκηζηή ζηε βάζε 

δεδνκέλσλ θαη δεκηνπξγώληαο έλα ξεύκα (stream) ζηελ php κε ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο 

(ην όλνκα ρξήζηε θαη ηνλ θσδηθό πξόζβαζεο πνπ είλαη ν δεύηεξνο ρξήζηεο πνπ 

δεκηνπξγήζακε θαηά ηελ εγθαηάζηαζε) σο θεθαιίδα θαη  

 ην δεύηεξν βήκα, ρξεζηκνπνηνύληαη νη θεθαιίδεο HTTP ηνπ REST API ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ BaseX γηα ηελ εθηέιεζε XQueries γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε βάζε. Σo REST API 

ηνπ BaseX ρξεζηκνπνηεί θπξίσο ηα δεδνκέλα XML γηα ηελ θάζε είδνπο επηθνηλσλία από 

θαη πξνο ηε βάζε δεδνκέλσλ. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ ζην 

ζύζηεκα καο, κπνξνύκε λα πάξνπκε από ην link “http://localhost:8984/rest”. Οη βάζεηο 

δεδνκέλσλ είλαη ζε XML θαη κπνξνύκε λα έρνπκε πξόζβαζε ζε απηέο αλ γλσξίδνπκε 

πνπ είλαη απνζεθεπκέλεο (path). ηελ εθαξκνγή καο, θαιώληαο ηε δηαδξνκή ηνπ XML 

πνπ πεξηέρνληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ πνπ δεκηνπξγήζακε, κεηά ηελ νινθιήξσζε, 

κπνξνύκε λα δνύκε ην imsmanifest.xm αξρείν ζην πξόγξακκα πεξηήγεζεο κε ηε δνκή 

ηνπ XML. Η δηαδξνκή XML κπνξεί λα δηαηεξεζεί θαη γηα ηελ αλάθηεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηνπ XML. 

 ην ηειεπηαίν βήκα απηήο ηεο εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, γηα λα νινθιεξσζεί ε 

δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ, κηα εληνιή XQuery γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ πξέπεη λα εθηειεζηεί από ην API ηεο BaseX. Με απηή ηελ εληνιή απηή ην 

XML πξνζηίζεηαη κέζσ ηεο δηαδξνκήο ηεο ζην δηαθνκηζηή. Απηή είλαη κηα απιή, άκεζε 

αιιά ηζρπξή εληνιή γηα ηε BaseX. 

 

Η BaseX GUI δίλεη ζην ρξήζηε κηα γξαθηθή δηεπαθή ρξήζηε κε πνιιέο επηινγέο όζνλ 

αθνξά ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ην πεξηερόκελό ηνπο. Μέζα από ην γξαθηθό πεξηβάιινλ (GUI) 

ηεο BaseX κπνξνύκε λα αλνίμνπκε κηα βάζε δεδνκέλσλ θαη λα πξνβάινπκε ην XML πνπ 

πεξηιακβάλεη. Βιέπνπκε επίζεο όηη ππάξρνπλ κηα ζεηξά από επηινγέο απεηθόληζεο ηνπ XML. Οη 

http://localhost:8984/rest


74 

 

πην ρξήζηκεο επηινγέο γηα ηελ απεηθόληζε είλαη: σο ράξηεο, σο δέληξν θαη σο θάθεινο όπνπ ην 

ππάξρνλ XML πξνβάιιεηαη κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Γηα λα επηιέμνπκε ηηο πιεξνθνξίεο γηα 

έλαλ θόκβν (node) ή ην πεξηερόκελν ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ (attribute) ηνπ XML, νη δηαθνξεηηθέο 

επηινγέο είλαη πνιύηηκεο ώζηε λα θαζνξίζεη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ επηζηξνθή απηώλ ησλ ηηκώλ 

πνπ αλ δελ γίλεηαη πάληα άκεζα, κπνξεί λα γίλεη έκκεζα, δειαδή κέζσ ησλ πξνγόλσλ θαη ησλ 

απνγόλσλ ησλ θόκβσλ. Μεηά ηελ εύξεζε ηεο ζέζεο ελόο θόκβνπ ή ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ 

κπνξνύκε λα πάξνπκε ην απνηέιεζκα ηνπ εξσηήκαηνο γηα ην XML, ην κέγεζνο θαη ην ρξόλν 

πνπ απαηηείηαη θ.ιπ. Απηό είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα κεγάια αξρεία δεδνκέλσλ XML, όπνπ 

ην δέληξν απεηθόληζεο ησλ θόκβσλ κπνξεί λα είλαη πάξα πνιύ πεξίπινθν γηα λα ην 

δηαρεηξηζηνύκε εύθνια. Οη επηινγέο απεηθόληζεο καδί κε ηελ ηεθκεξίσζε ηεο BaseX 

ζπκβάιινπλ απνηειεζκαηηθά ζηε δηαδηθαζία εύξεζεο θαη άληιεζεο ησλ δεδνκέλσλ από έλα 

XML. ε έλα κεγάιν XML ππάξρνπλ επηπιένλ πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα απνζεθεπζνύλ θαη 

πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ όιε δνκή ηνπ XML, όπσο γηα παξάδεηγκα ε δνκή ηεο βάζεο 

δεδνκέλσλ γηα ηα καζήκαηα. 

2.3.4  Γηάβαζκα θαη απνδόκεζε αξρείνπ imsmanifest.xml 

 

Σν ζρήκα κεηαδεδνκέλσλ ηνπ IEEE LOM πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην imsmanifest.xml  

δείρλεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίνλ ζρεηίδνληαη ηα κεηαδεδνκέλα κεηαμύ ηνπο, θαζώο 

πεξηιακβάλνπλ θόκβνπο κε ζρέζε γνλέα-παηδηνύ (parent-child or ancestors-descendants). 

ύκθσλα κε ην πξόηππν IEEE LOM ηα ζηνηρεία ησλ κεηαδεδνκέλσλ αθνινπζνύλ κηα ηεξαξρηθή 

απεηθόληζε κε θύιια θαη ελδηάκεζνπο θόκβνπο. Πιεξνθνξίεο γηα απηά ηα δεδνκέλα κπνξνύκε 

λα πάξνπκε κέζα από ην BaseX GUI όπνπ ζηε γξαθηθή ηνπ απεηθόληζε βιέπνπκε ηε δηαδξνκή 

γηα λα θηάζνπκε ζηα ηειηθά θύιια. Με ηε βνήζεηα ηνπ BaseX GUI κπνξέζακε λα θαηαιάβνπκε 

ηελ δνκή ηνπ imsmanifest.xml ζηελ πξάμε ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ηελ δνκή ηνπ IEEE LOM 

όπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ. Άξα κειεηώληαο ην IEEE LOM θαη ρξεζηκνπνηώληαο ην baseX 

GUI κε απεπζείαο δνθηκέο ζην xml θαη ηελ πιαηθόξκα κπνξέζακε λα δηαβάζνπκε ηα 

πεξηερόκελα θαη λα ηα απνδεκήζνπκε. 
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Δηθόλα 38: Έρεη θνξησζεί ην κάζεκα θαη έρεη δεκηνπξγεζεί ε XML Database 

 

Με ηελ αξρηθή εθηέιεζε ηνπ scriptmanifestring.js όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 38 καο 

εκθαλίδεηαη ην κήλπκα „Database with xml created successfully‟ πνπ καο ελεκεξώλεη όηη έρεη 

δεκηνπξγεζεί ε βάζε δεδνκέλσλ BaseX ηνπνζεηώληαο ζε απηήλ νιόθιεξν ην imsmanfest.xml, 

αθνύ πξώηα έρεη θαζαξηζηεί ε βάζε από ηπρόλ πξνεγνύκελν imsmanifest.xml πξνγελέζηεξεο 

ρξήζεο ηεο εθαξκνγήο καο. Σν scriptmanifestring.js πεξηέρεη Javascript, jQuery θαη Underscore 

θώδηθα γηα λα μεθηλήζεη θαη λα νινθιεξσζεί ε αλαπαξαγσγή ηνπ καζήκαηνο, θώδηθαο ν νπνίνο 

είλαη ζε ζπκκόξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ην ζρήκα XML ηνπ IMS-CC. ε γεληθέο γξακκέο 

απηό πνπ θάλεη ην scriptmanifestring.js είλαη λα θνξηώζεη ηα δεδνκέλα από ην XML DOM ζην 

HTML DOM θαζώο ην αξρείν HTML ελεκεξώλεηαη κε ηηο λέεο πιεξνθνξίεο, δηαηεξώληαο ηελ 

αξρηηεθηνληθή Model-View-Controller (MVC).  

Μεηά ηε δηαδηθαζία θόξησζεο ησλ ηηκώλ ζηηο δνκέο ησλ δεδνκέλσλ, ν ζηόρνο είλαη λα 

βξεζνύλ όιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην κάζεκα. Οη πιεξνθνξίεο απηέο 

πξνβάιινληαη κέζσ ηνπ αξρείνπ imsmanifest.xml πνπ θξαηά ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

όλνκα ησλ καζεκάησλ, ηα αξρεία πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνύλ γηα ηελ αλαπαξαγσγή θαη κηα 

ζεηξά από άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, όπσο ηνλ ηύπν ηνπ πεξηερνκέλνπ, πξόζζεηα αξρεία πνπ 

απαηηνύληαη γηα ηε ζσζηή αλαπαξαγσγή θ.ιπ.  
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2.3.5 jQuery θαη Underscore 

 

H ρξήζε ηνπ jQuery είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηε ζσζηή απνδόκεζε ηνπ αξρείνπ XML   

θαη ηε κεηαθόξησζε ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηέρεη ζηελ εθαξκνγή. Σν jQuery πεξηιακβάλεη 

έλα επξύ θάζκα ιεηηνπξγηώλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ επηινγή ζηνηρείσλ HTML κε 

ζπγθεθξηκέλεο εληνιέο, επαλαιήςεηο ζηα δεδνκέλα γηα ηα δεδνκέλα πνπ επηζηξέθνληαη ή ηελ 

δεκηνπξγία ελόο λένπ HTML ζηνηρείνπ πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ εθαξκνγή. Δπίζεο, ε jQuery έρεη 

δπλαηόηεηεο αιπζηδσηήο ζύλδεζεο ησλ απνηειεζκάησλ (chaining capabilities) πνπ ζεκαίλεη όηη 

όιεο απηέο νη ιεηηνπξγίεο θαη αθόκα πεξηζζόηεξεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ κε κία κόλν 

ιεηηνπξγία ή ζε κία κόλν εληνιή.  

Απηή ε δπλαηόηεηα είλαη αθόκε έλαο ιόγνο πνπ θάλεη ην jQuery κνλαδηθό ζηηο 

βηβιηνζήθεο Javascript πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηνλ ηνκέα ησλ εθαξκνγώλ SPA (single page 

application) θαη είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν γηα ηνπο πξνγξακκαηηζηέο πνπ θαηαζθεπάδνπλ 

εθαξκνγέο ζην δηαδίθηπν. Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηνπ jQuery είλαη όηη κπνξνύκε λα επηιέμνπκε 

ζπγθεθξηκέλνπο θόκβνπο ηνπ XML, λα ηνπο “δέζνπκε” πάλσ ζε έλα HTML ζηνηρείν, λα 

πξνζζέζνπκε ηδηόηεηεο CSS θαη λα ελεκεξώλνπκε ηελ εθαξκνγή πνπ ζα έρεη ην θαηλνύξγην 

ζηνηρείν. Σν απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηεο jQuery δελ είλαη απιά ιηγόηεξεο γξακκέο θώδηθα, από 

κεξηάο πξνγξακκαηηζηή, αιιά θαη ν δηαρσξηζκόο ησλ δεδνκέλσλ ηνπ XML, θαζώο επηιέγνληαη 

ιηγόηεξνη θόκβνη θαη γίλεηαη θαιύηεξνο ρεηξηζκόο ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζε 

μερσξηζηέο ζπλαξηήζεηο νη νπνίεο ζπλδένληαη κε ζηνηρεία ηεο δηεπαθήο (UI). Σν jQuery βνεζάεη 

λα πεξάζνπλ ηα δεδνκέλα από ηελ επεμεξγαζία ηνπ XML, ζηηο ζπλαξηήζεηο, λα πξνζηεζνύλ ζην 

UI θαη λα αλαιάβνπλ νη ηδηόηεηεο ηνπ CSS ηελ αιιαγή ησλ ρξσκάησλ, ηελ εκθάληζε ή 

απόθξπςε, ηελ αύμεζε ή κείσζε ηνπ πιάηνπο θαη γεληθά θάζε αιιαγή πνπ δίλεη ζην ρξήζηε έλα 

δηαθξηηό δηαρσξηζκό ησλ ζηνηρείσλ ζηελ εθαξκνγή. Σν jQuery ρεηξίδεηαη ηελ εηζαγσγή, αιιαγή 

ή δηαγξαθή θάπνηαο θιάζεο πνπ κεηαβάιεη ηελ εκθάληζε ησλ ζηνηρείσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

αλαπαξαγσγήο ηνπ πιηθνύ (καζήκαηα), αιιά θαη κε ηε ζπκβνιή ηνπ Underscore. Δλ θαηαθιείδη, 

ην jQuery κε ην jQuery UI αμηνπνηνύληαη από αξθεηέο πιαηθόξκεο θαη δηεπθνιύλνπλ ζηε 

κεηάβαζε ηνπ ινγηζκηθνύ ζε άιιεο ζπζθεπέο, όπσο ηακπιέηεο, θηλεηά ηειέθσλα θ.ιπ. 
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Δηθόλα 39: Τα κεηαδεδνκέλα, ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ παθέηνπ ζπζθεπζίαο zip θαη 

ην θνπκπί έλαξμεο 

 

 

Η Undescore είλαη κηα βηβιηνζήθε Javascript πνπ ζπλδέεηαη κε ην jQuery θαη αθνξά ζε 

δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνύληαη. Σα δεδνκέλα πνπ απνζεθεύνληαη ζε ζπλαξηήζεηο θαη ζηε 

ζπλέρεηα ζε πίλαθεο ζπλαξηήζεσλ είλαη δύζθνιν λα ηα ρεηξηζηεί ην jQuery κε ηε ζπλήζε ινγηθή 

ηεο επαλάιεςεο. Η αμηνπνίεζε ηνπ Underscore θάλεη ηα πξάγκαηα πην εύθνια. Με πάλσ από 

100 ιεηηνπξγίεο, όπσο find, filter, Where, findWhere, reduce θιπ ε αλαδήηεζε θαη ε εύξεζε ησλ 

δεδνκέλσλ πινπνηείηαη κε κηα γξακκή θώδηθα, αληί γηα έλζεηεο επαλαιήςεηο θαη αιπζηδσηέο 

θιήζεηο θώδηθα. 
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Δηθόλα 40: Ζ αλαδήηεζε δηαζηαπξσκέλσλ πιεξνθνξηώλ, όπσο θαίλεηαη ζηα Developer 

Tools ηνπ Firefox 

 

Σν Undercore αλαδεηά θάπνηα ηδηόηεηα δεδνκέλσλ ζε έλα πίλαθα ζπλαξηήζεσλ θαη 

θέξλεη ην απνηέιεζκα ζε έλα άιιν πίλαθα ζπλαξηήζεσλ από ηνλ νπνίν βξίζθεη κηα άιιε 

ηδηόηεηα πνπ ηαηξηάδεη. Με απηό ηνλ ηξόπν πινπνηείηαη ε δηαζηαπξνύκελε αλαδήηεζε (cross-

reference, Δηθόλα 39) ησλ δεδνκέλσλ γηα ηα καζήκαηα πνπ έρεη λα θάλεη κε έλα  κεγάιν  όγθν 

πιεξνθνξηώλ γηα ην κάζεκα (παξαπνκπέο, ηαπηνπνίεζε ηνπ imsmanifest.xml, θνηλόρξεζην 

πεξηερόκελν, αξηζκόο αξρείσλ, ηύπνο καζήκαηνο θιπ.) Οη ιεηηνπξγίεο απηέο ζην εζσηεξηθό ησλ 

ζπλαξηήζεσλ θαη ησλ πηλάθσλ πινπνηνύληαη κε έηνηκεο ζπλαξηήζεηο Underscore. 
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Δηθόλα 41: Αλαδήηεζε δεδνκέλσλ ηνπ XML, όπσο θαίλεηαη ζηα Developer Tools ηνπ 

Firefox 

 

ηηο δύν παξαπάλσ εηθόλεο (Δηθόλα 40, Δηθόλα 41) κέζα από ην πεξηβάιινλ Developer 

Debugger Firefox κπνξνύκε λα δνύκε έλα παξάδεηγκα ησλ κεηαβιεηώλ, ησλ πηλάθσλ 

δεδνκέλσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθαξκνγή. Γηαθόπηνληαο ηε 

ιεηηνπξγία θάπνηνπ script κπνξνύκε λα δνύκε ηηο ηηκέο ησλ δεδνκέλσλ. Δάλ ηα εηζεξρόκελα 

δεδνκέλα έρνπλ αλαιπζεί ζσζηά, κπνξνύκε λα εμεηάζνπκε ηηο ηηκέο ηνπο. απηέο. Από ηνλ έιεγρν 

ησλ ηηκώλ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ αιιαγέο ζηνλ θώδηθα θαη ζηα ζηνηρεία (elements) γηα λα 

πάξνπκε ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ σο είζνδνο ζηελ επόκελε 

θάζε ηεο εθαξκνγήο. 
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Δηθόλα 42: Σηηγκηόηππν δεδνκέλσλ ηνπ XML, απνζεθεπκέλα ζηνπο πίλαθεο όπσο θαίλεηαη 

ζηα Developer Tools ηνπ Firefox Developer. 

2.3.6 Ζ αλαπαξαγσγή ησλ καζεκάησλ ζηελ εθαξκνγή 

 

Σειεπηαία θάζε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ IMS CC 

παθέηνπ (πεξηερόκελν καζεκάησλ). Όια ηα δεδνκέλα πνπ δεκηνπξγνύληαη, αξρηθνπνηνύλ 

κεηαβιεηέο θαη δνκέο κε ζθνπό λα αλαπαξαρζεί ην πεξηερόκελν πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παθέην 

zip. Δπίζεο, ζηε βάζε ηνπ δηαθνκηζηή έρεη θαηαγξαθεί ην πεξηερόκελν (resources) ηνπ παθέηνπ 

IMS CC πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ πεξηερνκέλνπ. Η εθαξκνγή ππνζηεξίδεη 

ηελ πην πξόζθαηε έθδνζε ηεο πξνδηαγξαθήο IMS-CC (1.3).   
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Δηθόλα 43: Τν πξώην κάζεκα ηνπ παθέηνπ πνπ ζπλήζσο πεξηέρεη ηελ εηζαγσγή ζην 

πεξηερόκελν καζεκάησλ. 

 

Σν πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο έρεη ηνπνζεηεζεί ζε έλα iframe HTML5 θαη απηό ζπλδέεη 

ην εζσηεξηθό πεξηερόκελό ηνπ καζήκαηνο κε ην ππόινηπν ηεο εθαξκνγήο καο. Η αλαπαξαγσγή 

μεθηλά από ηε ζηηγκή πνπ παξνπζηάδεηαη ε πξώηε νζόλε κε ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ καζήκαηνο θαη 

ζηε δεμηά ελόηεηα (div) ππάξρεη ν θαηάινγνο ησλ καζεκάησλ πξηλ από ηε θόξησζε ηνπ πξώηνπ 

καζήκαηνο θαη ε αλαδήηεζε θάπνηνπ ηίηινπ δηεπθνιύλεηαη κε ηελ ρξήζε θπιηόκελεο κπάξαο.  

Γηα ηε ζσζηή αλαπαξαγσγή ησλ καζεκάησλ απαηηείηαη κηα ζεηξά ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ 

ήδε πεξηγξαθεί θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ backend ζηνλ δηαθνκηζηή κε ηα 

βήκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ server-side scripting, αιιά θαη σο κέξνο ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ frontend client-side γηα ην client-side scripting.  

Σν HTML UI ζηελ Δηθόλα 44 πεξηέρεη ηνλ θαηάινγν ησλ καζεκάησλ πνπ εκθαλίδνληαη 

ζηε δεμηά πιεπξά, ζην πιαίζην αλαπαξαγσγήο ηνπ καζήκαηνο είλαη ηα κεηαδεδνκέλα ηνπ 

καζήκαηνο πνπ έρνπλ θνξησζεί, ζην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθόλα 44 

ππάξρεη ην θνπκπί "Ξεθηλήζηε ην κάζεκα", πνπ κε ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνύ ην γεγνλόο 

εθηειείηαη θαη ε αλαπαξαγσγή μεθηλά θαη δεκηνπξγείηαη δπλακηθά έλα iframe κε απιό javascript 

θώδηθα ην νπνίν έρεη σο πεξηερόκελν ην κάζεκα πνπ έρνπκε επηιέμεη λα αλαπαξαρζεί. 
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Δηθόλα 44: Πξνβνιή ησλ κεηα-δεδνκέλσλ ηνπ καζεκάησλ κε ηελ έλαξμε αλαπαξαγσγήο 

ηνπ παθέηνπ 

 

 ηε ζπλέρεηα, κηα επαλάιεςε ησλ ζηνηρείσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ηα νλόκαηα ησλ 

καζεκάησλ ζα δεκηνπξγήζεη κηα ιίζηα κε θνπθθίδεο πνπ ζα εκθαλίδεηαη αθξηβώο θάησ από ην 

iframe (Δηθόλα 45). Ο αξηζκόο ησλ θνπθθίδσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ αξηζκό ησλ καζεκάησλ, 

θαη ηελ ίδηα ζηηγκή έλαο ζπγρξνληζκόο μεθηλά κεηαμύ ησλ ιεηηνπξγηώλ πνπ πεξηγξάθεθαλ 

πξνεγνπκέλσο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ καζήκαηνο πνπ είλαη επηιεγκέλν ζην div. Σν όλνκα ηνπ 

καζήκαηνο εκθαλίδεηαη θαη ζηελ θνξπθή ηνπ iframe. 
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Δηθόλα 45:  Σηηγκηόηππν εθηέιεζε καζήκαηνο 

 

Δπόκελν βήκα είλαη ε πινήγεζε ζηα καζήκαηα. Όιε ε δηαδηθαζία ηεο πινήγεζεο 

θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ πιεξνθνξία ζην αξρείν imsmanifest.xml. ηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηώζεσλ ε πινήγεζε είλαη ηεξαξρηθή, δειαδή κπνξνύκε λα πάκε από ην έλα κάζεκα ζην 

άιιν, κπξνζηά θαη πίζσ θαη από ην πξνεγνύκελν ζην επόκελν, ρξεζηκνπνηώληαο ηα βειάθηα 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ησλ θνπθίδσλ. Κάζε θνξά πνπ παηάκε έλα βειάθη 

(κπξνζηά ή πίζσ) ην αληίζηνηρν κάζεκα επηζεκαίλεηαη κε κπιε θαη ην όλνκα ηνπ καζήκαηνο 

εκθαλίδεηαη ζην πάλσ κέξνο. Απηό πνπ ζπκβαίλεη είλαη όηη νη κεηαβιεηέο πνπ έρνπλ όιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο γηα ην κάζεκα, ην πεξηερόκελν ηνπ καζήκαηνο, ην όλνκα, ηνλ ηύπν ηνπ καζήκαηνο, 

ηα ζρεηηδόκελα αξρεία θηι. ειέγρνληαη θαη από εθεί κεηαθέξνληαη ζηελ εθαξκνγή κε θώδηθα 

jQuery θαη Underscore. Η ιίζηα ησλ καζεκάησλ θαη νη θνπθθίδεο επηηξέπνπλ ηελ πινήγεζε 

κόλν ζύκθσλα κε ηε δνκή πνπ έρνπλ ηα καζήκαηα, δειαδή κπνξνύκε λα πάκε από ην 

πξνεγνύκελν ζην επόκελν θαη όρη από ην έλα κάζεκα ζε θάπνην άιιν. Η πινήγεζε κπνξεί λα 

κελ επηηξέπεη λα πεγαίλνπκε π.ρ. από ην πξώην θαηεπζείαλ ζην ηειεπηαίν, αιιά λα 

κεηαβαίλνπκε δηαδνρηθά από ην πξνεγνύκελν κάζεκα ζην επόκελν, αιιά θαη από ην ηειεπηαίν 

λα βξεζνύκε πάιη ζην πξώην θαη λα μεθηλήζνπκε από ηελ αξρή. 
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Δηθόλα 46: Παξαζθήλην εθηέιεζε καζήκαηνο 2 

2.3.7  Σθνπόο ρξήζεο ηνπ BaseX GUI γηα ηελ επαιήζεπζε ησλ θόκβσλ θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο  

ηελ παξνύζα ελόηεηα πξαγκαηνπνηνύκε αλαθνξά ζε ζπλαξηήζεηο ηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζακε θαη νη νπνίεο δεκηνπξγνύλ αληηθείκελα κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ αληινύλ από ην 

imsmanifest.xml θαη ηνπνζεηνύληαη ζε πίλαθεο γηα ρξήζε ηνπο από ηελ εθαξκνγή (πρ εθηέιεζε 

κηαο Loop κε ζθνπό ηελ πξνζπέιαζε ησλ θόκβσλ ηνπ αξρείνπ xml, θαζώο κε ηελ εκθάληζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαπαξαγσγή ηνπ καζήκαηνο). Οη ζπλαξηήζεηο 

δεκηνπξγίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ πεξηιακβάλνπλ ηηο παξακέηξνπο σο ηδηόηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ, 

γηα ην πέξαζκα ησλ ηηκώλ θαη ηελ αξρηθνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ. ηελ εθαξκνγή καο θάζε 

αληηθείκελν πνπ δεκηνπξγείηαη έρεη ηηκέο αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηηκώλ πνπ παίξλεη από ην 

αξρείν XML ην νπνίν πεξηέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ ims common cartridge zip file.  
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Οη ζπλαξηήζεηο κε ηνπο νξηζκνύο θαη ηηο πεξηγξαθέο ηνπο 

Οξηζκόο Πεξηγξαθή 

function ziphtmlitem (name,content){ 

  this.name=name; 

  this.content=content; 

} 

Καζνξίδεη ην όλνκα ηνπ IMS-CC zip αξρείνπ κε ην 

πεξηερόκελν θαη ην ίδην ην πεξηερόκελν.  

function xmlistitle(id,idref,text){ 

  this.id=id; 

  this.idref=idref; 

  this.text=text; 

} 

Καζνξίδεη έλα ζηνηρείν: ην αλαγλσξηζηηθό ηνπ 

(identifier), ηελ αλαθνξά ηνπ αλαγλσξηζηηθνύ 

(identifier reference) θαη ηνλ ηίηιν ηνπ, όπσο απηόο 

αλαθέξεηαη ζην imsmanifest.xml. 

function resourcelist(href,ident,type){ 

  this.href=href; 

  this.ident=ident; 

  this.type=type; 

} 

Παξέρεη ηηο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα έλα πόξν: ηελ 

αλαθνξά ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ αξρείνπ (href),  ην 

αλαγλσξηζηηθό ηνπ θαη ηνλ ηύπν ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Η απνζήθεπζε ησλ ζπλαξηήζεσλ γίλεηαη ζε  έλα πίλαθα αληηθεηκέλσλ.  Έλαο πίλαθαο σο 

δνκή απνζεθεύεη θάζε ζπλάξηεζε πνπ δεκηνπξγείηαη σο αληηθείκελν κε κηα θιήζε εζσηεξηθήο 

ζπλάξηεζεο Push γηα ην λέν αληηθείκελν πνπ δεκηνπξγείηαη καδί κε ηηο ηηκέο ηνπ. Οη 

ζπλαξηήζεηο γεκίδνπλ κε ηηκέο ηα αληηθείκελα, νπόηε κπνξνύκε κε ηε ρξήζε ησλ ηδηνηήησλ θάζε 

αληηθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε κέζα από ηελ ηηκή πνπ έρεη ζηνλ πίλαθα ή λα θαιέζνπκε 

κηα επαλαιεπηηθή δνκή πνπ ζα καο δώζεη όιεο ηηο ηηκέο θάζε αληηθείκελνπ πνπ εηζάγνπκε ζηνλ 

πίλαθα. Γηα παξάδεηγκα, γηα λα πξνζπειάζνπκε έλα ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη ζηελ 11ε ζέζε ζηνλ 

πίλαθα xmlistitems αξθεί λα γξάςνπκε xmlistitems[10].text (ε αξίζκεζε μεθηλά από ην 0) ή λα 

πξνζπειάζνπκε όια ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα κε for loop (ή κε each ηνπ jQuery). ηελ πνξεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, αθνύ δηαβάζνπκε ην XML, αξρίδνπκε λα γεκίδνπκε κε αληηθείκελα ηνλ άδεην 

πίλαθα. 

Οη πίλαθεο ησλ ζπλαξηήζεσλ 

Οξηζκνί πηλάθσλ Πεξηγξαθή 

var items=[]  Ο πίλαθαο γεκίδεη κε ηνπο ηίηινπο ησλ πεξηερνκέλσλ 

ηνπ imsmanifest.xml. Γξα βνεζεηηθά σο πξνο ηνλ 

επόκελν πίλαθα xmlistitems. 

var xmlistitems=[] Πεξηέρεη ηνπο ηίηινπο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

imsmanifest.xml αθνύ έρνπλ γίλεη αιιαγέο ζε 

νξηζκέλεο ηδηόηεηεο ηνπο, γηα είλαη εθηθηή ε 

αληηζηνηρία ηνπο ζε παξαπνκπέο (cross- reference). 
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var metadataitems=[] πκπιεξώλεηαη κε πιεξνθνξίεο γηα ηα κεηαδεδνκέλα 

ηνπ καζήκαηνο, εθόζνλ απηά ππάξρνπλ ζην αξρείν 

imsmanifest.xml. 

var resourcelistitems=[] Ο πίλαθαο γεκίδεη κε ηνπο πόξνπο ζηνπο νπνίνπο 

αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ imsmanifest.xml 

πεξηέρνληαο όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

κεηαθόξησζε (loading) ηνπο. 

  

Γηα λα δνύκε αλαιπηηθά ηνπο θόκβνπο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο XML κπνξνύκε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ην πνιύ ρξήζηκν GUI ηεο BaseX, ην νπνίν έρεη πνιιέο επηινγέο απεηθόληζεο 

ή νπνηνδήπνηε άιιν πξόγξακκα, όπσο ην XML Notepad (Δηθόλα 47) ή ζρεηηθό ινγηζκηθό, πνπ 

κπνξεί λα απαξηζκήζεη ηα πεξηερόκελα ελόο XML. Ο ζθνπόο είλαη κηα θαιύηεξε νπηηθή 

απεηθόληζε γηα λα  δνύκε θαη λα βξνύκε πώο λα πάξνπκε ηηο ηηκέο ελόο θόκβνπ αλάινγα κε ηνπο 

πξνγόλνπο θαη ηνπο απνγόλνπο πνπ έρεη απηόο (ηηκέο θαη ραξαθηεξηζηηθά). Μπνξνύκε λα 

κάζνπκε αλ έλαο θόκβνο πνπ ζέινπκε λα δηαβάδνπκε πεξηέρεη ή όρη θείκελν, δειαδή αλ νη 

θόκβνη είλαη πξόγνλνη ή δηάδνρνη θαη αλ πεξηέρεη κόλν ραξαθηεξηζηηθά. Με ηελ πξνβνιή ηνπ 

XML ζε έλα ηέηνην ινγηζκηθό ε δηάθξηζε είλαη ζαθέζηεξε κε δηαθνξεηηθά ρξώκαηα ησλ 

αληηθεηκέλσλ. Με απηό ηνλ ηξόπν είλαη εύθνιν λα θαηαιάβνπκε εάλ έλαο θόκβνο έρεη 

πξνγόλνπο ή απνγόλνπο θαη πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Η αμηνπνίεζε ηνπ BaseX GUI 

δηεπθόιπλε ζεκαληηθά ζηε πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο, θαζώο πξόζθεξε έλα εύθνιν ηξόπν 

αλάγλσζεο ηνπ XML αξρείνπ. 
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Δηθόλα 47: Δπηζεώξεζε ηνπ πεξηερνκέλσλ ηνπ imsmanifest.XML κε ην XML Notepad. 

 

2.3.8 Δγθαηάζηαζε & ιεηηνπξγία εθαξκνγήο 

2.3.8.1 Απαηηνύκελα γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο. 

 

 Αξρηθά, πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε ηνλ WAMP WEB Server ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα 

Windows 10, ώζηε λα δώζνπκε ζηνλ ππνινγηζηή καο ηε δπλαηόηεηα λα ππνζηεξίδεη ηε 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ PHP, ηνλ HTTP server Apache θαη ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο 

βάζεσλ δεδνκέλσλ Mysql. Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ WAMP δεκηνπξγείηαη ζηελ ηνπνζεζία 

“C:\wamp\www” ν ρώξνο όπνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ ηα αξρεία ηεο εθαξκνγήο καο. 

Υξεηαδόκαζηε ηνλ Apache Web Server, γηαηί καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ηξέμνπκε ηελ web 

εθαξκνγή καο ζηνλ Localhost θαη ηελ PHP γηα λα εθηειέζνπκε ην Server Side Scripting. 

 ηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα εγθαηαζηήζνπκε θαη ηελ BaseX XML Database, ώζηε λα 

δεκηνπξγήζνπκε ηε XML βάζε πνπ ζα απνζεθεπηεί ην αξρείν imsmanifest.xml. 

Αθνινπζώληαο ηηο νδεγίεο ζα ρξεηαζηεί λα νξίζνπκε έλα username θαη έλα θσδηθό 

πξόζβαζεο γηα ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο βάζεο (administrator). Μεηά ηα παξαπάλσ βήκαηα ζα 

έρνπκε πξόζβαζε ζηε βάζε κέζα από ην πξόγξακκα πεξηήγεζεο (web browser) πνπ 
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ρξεζηκνπνηνύκε σο πξνεπηιεγκέλν (εκείο ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ Mozilla Firefox Developer 

Edition), εθηειώληαο ηε δηαδξνκή http://localhost:8984/dba θαη ζηε ζπλέρεηα εηζάγνληαο ηα 

δηαπηζηεπηήξηα ηνπ δηαρεηξηζηή πνπ δεκηνπξγήζακε. 

 Με ηελ εγθαηαζηάηε ησλ παξαπάλσ εθαξκνγώλ ζα πξέπεη θάζε θνξά πνπ ζέινπκε λα 

ηξέρνπκε ηελ εθαξκνγή καο λα έρνπκε εθηειέζεη πξώηα ηηο εθαξκνγέο WAMP θαη BaseX. 

 Σν κεράλεκά καο είλαη έηνηκν λα ππνζηεξίμεη έλα website κε Apache θαη λα δηαρεηξηζηεί 

δεδνκέλα ζε Mysql ή BaseX βάζε δεδνκέλσλ. 

2.3.8.2 Δθηέιεζε θαη έιεγρνο εθαξκνγήο 

 

Μηα από ηηο αξρηθέο ελέξγεηεο γηα λα δηαπηζηώζνπκε πσο έρνπκε εγθαηαζηήζεη όια ηα 

πξναπαηηνύκελα ζσζηά ζηελ πιεπξά ηνπ server side είλαη ε εθηέιεζε ηεο ηνπνζεζίαο 

localhost:8080 κέζα από έλαλ web browser. Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 48 δελ ππάξρεη θάπνην 

ζθάικα ζηελ εγθαηάζηαζε καο θαζώο ηξέρνπλ ζσζηά όια ηα services γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο 

ηνπηθήο καο βάζε δεδνκέλσλ. 

 

 
Δηθόλα 48: Τνπνζεζία localhost ηνπηθήο βάζεο δεδνκέλσλ 

 

  

 

http://localhost:8984/dba
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ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηνύκε έιεγρν θαη γηα ηελ δπλακηθή βάζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί 

κε ηελ ρξήζε ηεο BaseX. Δπηιέγνπκε ζε web browser ηελ ηνπνζεζία localhost:8984 όπσο 

βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 49 ρσξίο θαη πάιη θάπνην ζθάικα. 

 
Δηθόλα 49: Τνπνζεζία localhost BaseX βάζεο δεδνκέλσλ 

  

Έπεηηα επηζθεπηόκαζηε ηελ ηνπνζεζία localhost:8984/dba/login θαη πξαγκαηνπνηνύκε 

είζνδν ζην ζύζηεκα δηαρείξηζεο ηεο βάζεο BaseX, όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 50. 
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Δηθόλα 50: BaseX Login page 

  

 

ηε ζπλέρεηα, δεκηνπξγνύκε κηα λέα βάζε δεδνκέλσλ κε ην όλνκα imscctestdb, όπσο 

βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 51, έηζη ώζηε όηαλ ηξέμεη ε εθαξκνγή καο λα απνζεθεύζεη ην 

imsmanifest.xml ζε απηήλ. 

 

 
Δηθόλα 51: Γεκηνπξγία BaseX βάζεο δεδνκέλσλ 
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Έρνληαο δεκηνπξγήζεη ηελ βάζε κπνξνύκε λα παηώληαο πάλσ ζην όλνκα ηεο λα κπνύκε 

θαη λα δηαβάζνπκε όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 52, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ νξίδνπλ. (πρ 

κέγεζνο, εκεξνκελία δεκηνπξγίαο, indexes θ.α)  

 

 
Δηθόλα 52: Φαξαθηεξηζηηθά BaseX DB 

 

Από πξνεγνύκελε εθηέιεζε ηνπ ζπζηήκαηνο καο έρεη απνζεθεπηεί ζηελ BaseX βάζε έλα 

αξρείν imsmanifest.xml θαη παηώληαο πάλσ ζην όλνκα ηνπ όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 53, 

αλνίγεη ε ζειίδα επεμεξγαζίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο βάζεο καο, όπνπ ζηελ πεξίπησζε καο είλαη 

ην πεξηερόκελν ηνπ ην imsmanifest.xml πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηελ πινήγεζε (navigation 

& sequencing) ηεο εθαξκνγήο καο. Δπηπξόζζεηα, βιέπνπκε όηη έρνπκε ηελ δπλαηόηεηα λα  

ηξέμνπκε δνθηκαζηηθά Xqueries γηα debugging θαη βνήζεηα ζην ζρεδηαζκό ηεο εθαξκνγήο καο. 
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Δηθόλα 53: BaseX Testing Page 

 

 

ηελ ζπλέρεηα επηζθεπηόκαζηε ηνλ ηνπηθό θάθειν ζην ηκήκα ηνπ server side όπνπ είλαη 

απνζεθεπκέλα ηα αξρεία κε ηνλ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο πνπ δεκηνπξγήζακε ζύκθσλα κε ηα 

πξόηππα ηεο IMS, όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 54. 

 

 
Δηθόλα 54: Αξρεία ηνπ θώδηθα εθαξκνγήο ζηελ πιεπξά ηνπ Server 
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Πξηλ εθηειέζνπκε ηελ εθαξκνγή καο, πξέπεη λα βεβαησζνύκε πσο ην αξρείν imscc.zip 

πνπ δηαζέηνπκε είλαη επηθπξσκέλν από ην επίζεκν εξγαιείν ηεο IMS. Η IMS ζηε δηεύζπλζε 

(https://validator.imsglobal.org/cc) καο  δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ηελ εγθπξόηεηα ηνπ 

παθέηνπ καο (Δηθόλα 55). 

 

 

Δηθόλα 55: IMS Global Validator 

 

Πξαγκαηνπνηνύκε upload ηνπ αξρείνπ imscc.zip όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 56. 
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Δηθόλα 56: Γηαδηθαζία επηινγήο αξρείνπ ζην IMS Global Validator 

 

ηελ ζπλέρεηα έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία κεηακόξθσζεο ηνπ αξρείνπ imscc.zip θαζώο 

έρεη εκθαληζηεί θαη ε κπάξα πξνόδνπ ηεο δηαδηθαζίαο όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 57. 

 

 

Δηθόλα 57: Γηαδηθαζία αλεβάζκαηνο αξρείνπ πξνο επηθύξσζεο ζην IMS Global Validator 
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ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο επαιήζεπζεο ην ζύζηεκα καο ελεκεξώλεη όπσο βιέπνπκε 

ζηελ Δηθόλα 58 αλ ην αξρείν imscc.zip έρεη πεξάζεη επηηπρώο από ηελ δηαδηθαζία ηεο 

επαιήζεπζεο. 

 

 

Δηθόλα 58: IMS GLOBAL Validator Success message 

 

Αθνύ νινθιεξώζακε ηελ δηαδηθαζία ηεο επηθύξσζεο ηνπ αξρείνπ imscc.zip ζηελ 

ζπλέρεηα μεθηλνύκε ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο καο. ηελ Δηθόλα 59 βιέπνπκε ηελ αξρηθή 

ζειίδα ηεο εθαξκνγήο καο. 

 

 

Δηθόλα 59: Αξρηθή ζειίδα εθαξκνγήο καο 

 

 Δπηιέγνπκε ην imscc.zip αξρείν ην νπνίν έρεη επηθπξσζεί από ηελ εθαξκνγή ηεο IMS 

GLOBAL θαη όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 60 έρεη θαηέβεη ζηνλ ηνπηθό καο θάθειν κε ηελ 



96 

 

πξνζζήθε ηνπ ιεθηηθνύ „(1)‟ ζην ηέινο ηνπ νλόκαηνο ηνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη ην αξρείν είλαη 

δηαθνξεηηθό από ην αξρηθό. 

 

 

Δηθόλα 60: Γηαδηθαζία εηζαγσγήο επηθπξσκέλνπ αξρείνπ imscc ζηελ εθαξκνγή καο. 

 

Μεηά ην upload, βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 61 όηη ζην αξηζηεξό div ηεο ζειίδαο λα έρεη 

δεκηνπξγεζεί κηα νλνκαζηηθή ιίζηα κε ηα πεξηερόκελα ην imscc.zip παθέηνπ καο έπεηηα από 

ζύληνκε αλάγλσζε ηνπ imsmanifest.xml θαη ρσξίο λα έρνπλ αλέβεη ηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ  

ζην server side. Απηό ζα καο βνεζήζεη ζηελ ζπλέρεηα λα δηαπηζηώζνπκε όηη έρνπλ αλέβεη όια ηα 

πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ ζσζηά.  
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Δηθόλα 61: Ολνκαζηηθή ιίζηα πεξηερνκέλσλ Common Cartridge zip αξρείνπ. 

 

ηελ ζπλέρεηα επηιέγνπκε ηελ έλδεημε «Upload the zip file to server and then load the 

lesson!!!!» όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 62 γηα λα γίλεη ε απνζπκπίεζε ησλ αξρείσλ ηνπ 

παθέηνπ imscc.zip ζην server. 

 

Δηθόλα 62: Μεηαθόξησζε  ηνπ  imscc.zip παθέηνπ ζηνλ server 
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Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 63, αθνύ αλεβάζνπκε ηα αξρεία ζηνλ server, 

επηζθεπηόκαζηε ην θάθειν πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλε ε εθαξκνγή, όπνπ δηαπηζηώλνπκε όηη 

έρνπλ απνζπκπηεζηεί ηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ. 

 

Δηθόλα 63: Απνζεθεπκέλα πεξηερόκελα ηνπ imscc.zip παθέηνπ ζηνλ server καο. 

 

Με ηελ επηινγή ηεο έλδεημεο «Load the lesson   » κεηαθεξόκαζηε απηόκαηα ζηελ 

αξρηθή ζειίδα πινήγεζεο ηνπ imscc.zip καζήκαηνο, όπνπ καο εκθαλίδεηαη ην κήλπκα «Database 

with XML created Successfully» (Δηθόλα 64) ην νπνίν καο ελεκεξώλεη όηη έρεη δεκηνπξγεζεί ε 

βάζε κε ηα πεξηερόκελα ηνπ imsmanifest.xml ζηελ BaseX. 
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Δηθόλα 64: Δηζαγσγή πεξηερνκέλσλ ηνπ imsmanifest.xml ζηελ βάζε ηεο BaseX 

 

ηελ Δηθόλα 65 βιέπνπκε ηελ αξρηθή ζειίδα ηνπ imscc.zip παθέηνπ καο, όπνπ 

ελεκεξσλόκαζηε γηα ηα πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ αξρείνπ θαη ηα πεξηερόκελα ηνπ.  

 

Δηθόλα 65: Αξρηθή ζειίδα κε ηα πεξηερόκελα θαη πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα ηνπ imscc.zip 
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ηελ Δηθόλα 66 βιέπνπκε αθνύ έρνπκε παηήζεη ην θνπκπί «start the lesson» ηελ πξώηε 

ζειίδα ηνπ καζήκαηνο καο.  

 

 

Δηθόλα 66: Αξρηθή ζειίδα καζήκαηνο. 

Με ην βειάθη «next» όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 67, κεηαθεξόκαζηε ηελ επόκελε 

ζειίδα ηνπ καζήκαηνο θαη πσο έρεη δπλακηθά αιιάμεη ν ηίηινο ηεο δηαθάλεηαο. 

 

Δηθόλα 67: Γηαδηθαζία πινήγεζεο ζηελ δεύηεξε ζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 
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Όπσο βιέπνπκε ζηελ Δηθόλα 68 ε εθαξκνγή καο αλαπαξάγεη ζσζηά ην πεξηερόκελν ηεο 

ζειίδαο ε νπνία δηαζέηεη θαη εηθόλεο.  

 

 

Δηθόλα 68: Πξνβνιή πεξηερνκέλνπ κε εηθόλα. 

Δπηιέγνληαο ην θνπκπί «LOADED LESSON CONTENTS» βιέπνπκε (Δηθόλα 69) όηη 

έρεη αθαηξεζεί ην div κε ηα πεξηερόκελα ηνπ αξρείνπ θαη δίλεηαη ζην εθπαηδεπόκελν ε 

δπλαηόηεηα λα αλαπαξάγεη ην πεξηερόκελν ηνπ ζε κεγαιύηεξν παξάζπξν. Απηή ε ελέξγεηα 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε όιεο ηηο ζειίδεο ηνπ καζήκαηνο. 
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Δηθόλα 69: Δλέξγεηα επηινγήο ‘LOADED LESSON CONTENTS:’ 

 

ηελ Δηθόλα 70 βιέπνπκε ηηο εξσηήζεηο ελόο ηεζη ηνπ καζήκαηνο θαζώο θαη (κέζα από 

javascript θώδηθα) ηελ αλάγλσζε ησλ απαληήζεσλ ηνπο. 

 

 

 

Δηθόλα 70: Γπλαηόηεηα πξνβνιήο εξσηήζεσλ θαη απαληήζεσλ ηνπ. 
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ηελ Δηθόλα 71 βιέπνπκε ηελ επηινγή πνπ έρνπκε γηα λα αλνίμνπκε έλα .pdf αξρείν πνπ 

πεξηέρεη ην imscc.zip αξρείν καο. 

 

 

Δηθόλα 71: Γηαθάλεηα ε νπνία πεξηέρεη .pdf αρξείν. 

 

ηελ Δηθόλα 72 βιέπνπκε ην πεξηερόκελν ηνπ αξρείνπ pdf ηεο πξνεγνύκελεο δηαθάλεηαο 

εληόο ηεο εθαξκνγήο καο, κε δπλαηόηεηεο πινήγεζεο ζε απηό.  
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Δηθόλα 72: Πξνβνιή .pdf αξρείνπ κέζα από ηελ εθαξκνγή καο. 
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Κεθάιαην 3 – Σπκπεξάζκαηα 

 

 Σν IMS CC απνηειεί ηελ πην ηερλνινγηθά ελεκεξσκέλε κνξθή ζπζθεπαζίαο  

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ γηα ειεθηξνληθή κάζεζε. Δλζσκαηώλεη όια ζρεδόλ ηα πξόηππα ηεο IMS 

global γηα κηα νινθιεξσκέλε δηεπαθή ρξήζηε κε ην εθπαηδεπηηθό πεξηερόκελν, κε εμσηεξηθέο 

πεγέο θαη πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο γηα εθαξκνγή ζύγρξνλσλ κεζόδσλ δηδαζθαιίαο κέζα από ηελ 

ζπλεξγαηηθή κάζεζε, κε ηελ βνήζεηα Forums θαη Online Chats. Τπνζηεξίδεη όιεο ηηο 

δπλαηόηεηεο ηνπ SCORM θαζώο έλα παθέην SCORM κπνξεί λα κεηαηξαπεί εύθνια ζε IMS CC 

θαη λα αλαπαξαρζεί από όιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο πιαηθόξκεο νη νπνίεο αλαπαξάγνπλ IMS CC. 

Πξόθεηηαη γηα έλα ηζρπξό εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ εθπαηδεπηώλ θαζώο απηνί έρνπλ ηελ 

δπλαηόηεηα πιεξνθόξεζεο γηα ηελ εκπεηξία ησλ ρξεζηώλ κέζα από ηελ πινήγεζε ηνπο ζην 

ειεθηξνληθό πεξηερόκελν. Σέινο κε ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνδηαγξαθήο IMS QTI πξνζθέξεηαη 

κηα πην νινθιεξσκέλε αμηνιόγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη πην αλαιπηηθή ελεκέξσζε ηεο 

γξακκήο κάζεζεο (Learning Path). 

 Σν δπλαηό ζεκείν ηεο παξνύζα εθαξκνγήο είλαη όηη απνηειεί έλα απηνηειέο ζύζηεκα 

αλαπαξαγσγήο εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ βάζε ηνπ πξνηύπνπ IMS CC ην νπνίν δελ βαζίδεηαη ζε 

θάπνην LMS ή είλαη ππνζύζηεκα ηνπ. Η εθαξκνγή πνπ αλαπηύρζεθε είλαη πξόηππε θαη δελ 

ππάξρεη άιιε παξόκνηα πινπνίεζε ηελ παξνύζα ρξνληθή πεξίνδν.  

Μειινληηθέο επεθηάζεηο ηνπ ζπζηήκαηόο καο ζα κπνξνύζε λα είλαη ε πιήξεο 

ππνζηήξημε ελόο IMS CC αξρείνπ, πνπ θαη πάιη βέβαηα ζα πξέπεη λα είλαη επηθπξσκέλν 

(validated) από ηελ IMS, αλεμάξηεηα από ην κέγεζόο ηνπ, ελώ αθόκα ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

online chat, forums θαη ηελ αλαιπηηθή αμηνιόγεζε ηεο εθπαίδεπζεο ησλ ρξεζηώλ ηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

Βηβιηνγξαθία 

 

[1]  T. S. Al-Jewair, A. F. Qutub, G. Malkhassian θαη L. J. Dempster, «A Systematic Review of 

Computer-Assisted Learning in Endodontics Education,» pp. 601-611, 2010.  

[2]  J. L. Moore, C. Dickson-Deane θαη K. Galyenb, «e-Learning, online learning, and distance 

learning environments: Are they the same?,» p. 129–135, 2011.  

[3]  G. SCHRAW, «Measuring Self-Regulation in Computer-Based Learning Environments,» 

pp. 258-266, 2010.  

[4]  E. Murphy, M. A. Rodríguez-Manzanares θαη M. Barbour, «Asynchronous and synchronous 

online teaching: Perspectives of Canadian high school distance education teachers,» p. 583–

591, 2011.  

[5]  M. A. Condea, F. J. García-Peñalvoa, M. J. Rodríguez-Condea, M. Alierb, M. J. Casanyb 

θαη J. Piguillemb, «An evolving Learning Management System for new educational 

environments using 2.0 tools,» pp. 188-204, 2014.  

[6]  J. Watson, «A Case Study: Developing Learning Objects with an Explicit Learning 

Design,» pp. 41-50, 2010.  

[7]  C. Fallon θαη S. Brown, E-learning standards: a guide to purchasing, developing, and 

deploying standards-conformant e-learning, 2016.  

[8]  X. Ochoa, J. Klerkx, B. Vandeputte θαη E. Duval, On the Use of Learning Object Metadata: 

The GLOBE Experience, 2011.  

[9]  «Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description,» 1999. 

[Ηιεθηξνληθό]. Available: http://dublincore.org/documents/1999/07/02/dces/. 

[10]  «Content Packaging v1.1.4 Final,» 2004. [Ηιεθηξνληθό]. Available: 

https://www.imsglobal.org/content/packaging/index.html#version1.1.4. 

[11]  «SCORM 2004 (3rd Edition),» [Ηιεθηξνληθό]. Available: https://www.adlnet.gov/adl-

research/scorm/. 

[12]  «IMS Common Cartrigde Version 1.3 - Final Specification,» 2013. [Ηιεθηξνληθό]. 



107 

 

Available: https://www.imsglobal.org/cc/index.html. 

[13]  «MIR Authoring Tool,» [Ηιεθηξνληθό]. Available: http://mir.codeplex.com/. 

[14]  V. Gonzalez-Barbone θαη L. Anido-Rifon, «From SCORM to Common Cartridge: A step 

forward,» pp. 88-102, 2010.  

[15]  «JSZip API,» [Ηιεθηξνληθό]. Available: 

http://stuk.github.io/jszip/documentation/api_jszip.html . 

[16]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: http://www.ibm.com/developerworks/library/os-ind-educstand2/. 

[17]  «File API,» [Ηιεθηξνληθό]. Available: https://www.w3.org/TR/file-upload/. 

[18]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: https://www.w3.org/TR/file-upload/#dfn-filereader. 

[19]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: https://www.w3.org/TR/file-upload/#dfn-fileerror. 

[20]  «Progress Events,» [Ηιεθηξνληθό]. Available: https://www.w3.org/TR/progress-

events/#Progress. 

[21]  «PHP 5 Form Handling,» [Ηιεθηξνληθό]. Available: 

http://www.w3schools.com/php/php_forms.asp. 

[22]  «PHP $_POST,» [Ηιεθηξνληθό]. Available: 

http://php.net/manual/en/reserved.variables.post.php. 

[23]  «JavaScript HTML DOM,» [Ηιεθηξνληθό]. Available: 

http://www.w3schools.com/js/js_htmldom.asp. 

[24]  «XML DOM Tutorial,» [Ηιεθηξνληθό]. Available: 

http://www.w3schools.com/xml/dom_intro.asp . 

[25]  «IMS Metadata,» [Ηιεθηξνληθό]. Available: 

https://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3/imsmd_bestv1p3.html. 

[26]  «BaseX,» [Ηιεθηξνληθό]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/BaseX. 

[27]  «XQuery,» [Ηιεθηξνληθό]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/XQuery. 

[28]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: http://www.xml.com/lpt/a/1717. 

[29]  I. Global, «https://www.imsglobal.org/cc/statuschart.cfm,» [Ηιεθηξνληθό].  

[30]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: http://www.edubilla.com/online-degree-

programs/articles/learning-management-system/. 



108 

[31]  R. S. SMITH, GUIDELINES FOR AUTHORS OF LEARNING OBJECTS, McGraw-Hill 

Education, 2004.  

[32]  S. Epifani. [Ηιεθηξνληθό]. Available: http://www.slideshare.net/stefanoepifani/il-processo-

produttivo-dei-learning-object. 

[33]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: 

https://www.cs.ucy.ac.cy/~nicolast/courses/cs654/lectures/cs654l05.pdf. 

[34]  I. Varlamis θαη I. Apostolakis, «The Present and Future of Standards for E-Learning 

Technologies,» 2006.  

[35]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: 

https://www.imsglobal.org/metadata/mdv1p3/imsmd_bestv1p3.html. 

[36]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: http://dublincore.org/specifications/. 

[37]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: http://dublincore.org/documents/dces/. 

[38]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: 

https://www.imsglobal.org/content/packaging/cpv1p1p4/imscp_bestv1p1p4.html. 

[39]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: 

https://docs.tibco.com/pub/activematrix_businessworks/6.2.2/doc/html/GUID-A61FA8DE-

BFE5-4EAF-AFD8-F26492458596.html. 

[40]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: http://mir.codeplex.com/. 

[41]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: http://www.learningcomponents.com/. 

[42]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Single-page_application. 

[43]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp. 

[44]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: http://www.w3schools.com/xml/ajax_intro.asp. 

[45]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Data_structure. 

[46]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: http://underscorejs.org/. 

[47]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Model%E2%80%93view%E2%80%93controller. 

[48]  [Ηιεθηξνληθό]. Available: https://jquery.com/. 

[49]  «https://exelearning.org/,» [Ηιεθηξνληθό].  




