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ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Το I‐TUTOR έχει ως στόχο να παρέχει έξυπνη υποστήριξη στους τρεις κύριους παράγοντες που 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω του  VLE: 

- Ο εκπαιδευτικός σχεδιαστής 

- Ο δάσκαλος 

- Ο σπουδαστής 

  Τα προηγούμενα ονόματα των δρώντων θα πρέπει να θεωρηθούν ως “ρόλοι”: ο ίδιος χρήστης 

μπορεί να έχει διαφορετικούς ρόλους όταν αλληλεπιδρά με το σύστημα αλλά σε διαφορετικές χρονικές 

στιγμές. Με λίγα λόγια, ένας δάσκαλος μπορεί να είναι εκπαιδευτικός σχεδιαστής όταν αυτή/αυτός 

σχεδιάζει τα υλικά του μαθήματος, επινοεί τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για να επιτευχθεί ένας 

παιδαγωγικός στόχος, και ούτω καθεξής. Ο ίδιος δάσκαλος είναι επόπτης όταν αυτή/αυτός αλληλεπιδρά 

με το VLE για να ελέγξει τους σπουδαστές και να αξιολογήσει τα αποτελέσματά τους. 
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ITUTOR ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

Δημιουργώντας το σώμα τεκμηρίων για τη 
διαμόρφωση του σημασιολογικού χώρου ITUTOR  

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του I‐TUTOR είναι ο χάρτης της έννοιας του τομέα (domain), ο οποίος 

αποτελεί  τη  βάση  για  μία  σειρά  απεικονίσεων  που  σχετίζονται  τόσο  με  την  παρακολούθηση  των 

κοινωνικών δραστηριοτήτων και την ολοκλήρωση των καθηκόντων των σπουδαστών, καθώς επίσης και με 

τη διευκόλυνση των εκπαιδευτών να αυτό‐ορίζουν την ομοιογένεια των στοιχείων σε σχέση με τα θέματα 

που καλύπτονται στον κάθε τομέα. 

Λόγω  των  απαιτήσεων  της  πολύ‐γλωσσικής  εφαρμογής,  ένα  τέτοιο  εργαλείο  βασίζεται  στη  στατιστική 

ανάλυση του κειμένου που αποτελεί μέρος της προσέγγισης “bag of words”. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε 

η  Latent  Semantic  Analysis  (LSA),  η  οποία  αποσκοπεί  στην  οικοδόμηση  ενός  “σημασιολογικού  χώρου” 

προερχόμενου  από  μία  συλλογή  εγγράφων  βάσει  της  συχνότητας  εμφάνισης  μίας  σειράς  ουσιαστικών 

όρων  στα  έγγραφα  της  συλλογής.  Ο  χάρτης  θα  απεικονίζει  αναδυόμενες  σημασιολογικές  συσχετίσεις 

μεταξύ αυτών των όρων, λόγω του πλήθους των εγγράφων που εμφανίζουν αυτούς τους όρους.  

Όταν  δημιουργείται  ένα  νέο  I‐TUTOR  μάθημα,  θα  πρέπει  να  πληρούνται  ορισμένες  απαιτήσεις, 

προκειμένου να διαμορφώνεται ένας σωστός σημασιολογικός χώρος. Υπό αυτό το πρίσμα, απαιτείται μία 

αρκετά  ευρεία  συλλογή  εγγράφων,  ώστε  να  υπάρξει  επαρκής  αντιπροσώπευση  των  περιεχομένων  του 

μαθήματος λαμβάνοντας υπόψη τη στατιστική σπουδαιότητα. Για αυτόν το σκοπό, έχουν αναπτυχθεί τα 

κατάλληλα εργαλεία για τη δημιουργία της συλλογής.  

Το παρόν έγγραφο απευθύνεται σε χρήστες με ρόλο δασκάλου/διαχειριστή στη πλατφόρμα ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης  Moodle  (π.χ.  το  πρόσωπο  που  είναι  υπεύθυνο  για  τη  δημιουργία  μίας  νέας  σειράς 

μαθημάτων) και έχει ως στόχο να εξηγήσει τη χρήση αυτών των εργαλείων.  

Όταν ένας δάσκαλος/διαχειριστής δημιουργεί ένα νέο I‐TUTOR μάθημα, το Moodle εισάγει αυτόματα μία 

κρυφή βάση δεδομένων σαν τμήμα του μαθήματος, η οποία δεν είναι ορατή στους σπουδαστές. Όλες οι 

πληροφορίες  που  χρειάζονται  για  τη  δημιουργία  του  σημασιολογικού  χώρου  εισάγονται  σε  αυτήν  τη 

βάση.  

Η βάση δεδομένων δέχεται τρία είδη εγγράφων: 

 Ορισμοί 

 Θεωρητικές προσεγγίσεις, π.χ.  έγγραφα που χρησιμοποιούνται για  την εμβάθυνση των θεμάτων 

που καλύπτονται στο μάθημα  

 Οργανωτικά  θέματα,  π.χ.  έγγραφα  για  την  υποστήριξη  της  διαχείρισης  μαθημάτων: 

χρονοδιαγράμματα,    διοικητικά  θέματα  και  άλλα  ζητήματα  που  δεν  χρησιμοποιούνται  για  την 

κατασκευή του σημασιολογικού χώρου 
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Οι ορισμοί θεωρούνται μία σύντομη περιγραφή της βασικής έννοιας που θα εξεταστεί και θα αναπτυχθεί 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Κάθε ορισμός αποτελείται από τρία πεδία: 

 Έναν τίτλο, π.χ. το πραγματικό όνομα της βασικής έννοιας 

 Ένα πεδίο που περιέχει ετικέτες σχολιασμού της βασικής έννοιας 

 Ένα πεδίο κειμένου που περιέχει την περιγραφή της βασικής έννοιας 

Το  όνομα  της  βασικής  έννοιας  μπορεί  να προσδιορισθεί  με  μία  λέξη  ή ακόμη  και  με  έναν  όρο πολλών 

λέξεων  (ίσως όχι περισσότερες από δύο ή  τρεις  λέξεις:  π.χ. “διαχείριση βάσεων γνώσης”).  Κάθε βασική 

έννοια  μπορεί  να  συνδέεται  με  άλλες  έννοιες  ή  όρους.  Για  το  σκοπό  αυτό,  ο  δάσκαλος/διαχειριστής 

μπορεί να συσχετίσει με τον ορισμό ένα σύνολο ετικετών. Οι ετικέτες μπορεί να είναι είτε μία λέξη είτε 

περισσότερες,  όπως  εξηγήθηκε  και  παραπάνω.  Οι  ετικέτες  χωρίζονται  με  κόμματα.  Η  πραγματική 

περιγραφή της βασικής έννοιας εισάγεται στη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας το πεδίο κειμένου. 

Παρακαλώ, καταγράψτε τις ετικέτες σας και τις βασικές έννοιες, εκτός από τη βάση δεδομένων, 

και χρησιμοποιήστε τες για να σχολιάσετε κάθε επιμέρους τμήμα που δημιουργείτε στο μάθημα 

Moodle. Θα πρέπει να φτιάξετε μία κρυμμένη ετικέτα σε κάθε ενότητα που θα χρησιμοποιηθεί 

για  να  γράψετε  μία  λίστα,  διαχωρισμένη  με  κόμματα,  είτε  των  βασικών  εννοιών  είτε  των 

ετικετών που ταιριάζουν στο τμήμα. 

Τα  έγγραφα  θεωρητικών  προσεγγίσεων  θα  πρέπει  να  εξετάζουν  ένα  συγκεκριμένο  θέμα  στο  μάθημα. 

Χρειάζεται  να  είναι  σε  επαρκή  αριθμό,  ώστε  να  επιτρέπουν  στο  σύστημα  I‐TUTOR  να  οικοδομεί  μία 

περιεκτική περιγραφή του τομέα. Κάθε θεωρητική προσέγγιση γίνεται από: 

 Έναν τίτλο 

 Ένα σύνολο ετικετών για το σχολιασμό 

 Το ίδιο το έγγραφο 

Οι τίτλοι θα πρέπει να είναι αρκετά εκφραστικοί για να περιγράφουν το περιεχόμενο του εγγράφου. Κάθε 

έγγραφο μπορεί να συνδέεται με άλλους όρους ή/και βασικές έννοιες που είναι σημαντικοί στους τομείς 

του μαθήματος.  Κατά συνέπεια, ο δάσκαλος/διαχειριστής πρέπει  να συνδέσει ένα σύνολο ετικετών στα 

έγγραφα. Τέτοιες ετικέτες μπορούν να είναι είτε ετικέτες και βασικές έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν ήδη 

για  τους  ορισμούς  είτε  νέες  λέξεις.  Οι  ετικέτες  υπόκεινται  στους  ίδιους  όρους  μορφοποίησης  που 

εξηγήθηκαν πριν, δηλαδή, λίστα χωρισμένη με κόμματα μίας ή πολλαπλών λέξεων (π.χ. δύο ή τρεις λέξεις 

που  χωρίζονται  από  κενό).  Τέλος,  το  έγγραφο  είναι  ένα  αρχείο  που  αποθηκεύεται  στην  πλατφόρμα 

Moodle. 

Τα έγγραφα οργάνωσης είναι  χρήσιμα μόνο για  το δάσκαλο, ώστε να διαχειριστεί  τη σειρά μαθημάτων 

της/του:  άρα,  δε  συσχετίζονται  άμεσα  με  το  πεδίο  του  μαθήματος  και  δε  χρησιμοποιούνται  για  να 

διαμορφώσουν το  σημασιολογικό χώρο. 

Κριτήρια για την προετοιμασία κειμένων και εγγράφων 

Κατά την κατασκευή του σώματος τεκμηρίων, ο δάσκαλος/διαχειριστής πρέπει να ακολουθήσει κάποιες 

κατευθυντήριες  γραμμές.  Ο  αριθμός  των  εγγράφων  που  θα  αποθηκευτούν/γραφούν  στην  πλατφόρμα 

Moodle πρέπει να είναι αρκετά υψηλός για να εξασφαλιστεί η στατιστική σπουδαιότητα της LSA. Σήμερα, 

συστήνεται  ένας  ελάχιστος  αριθμός  τριακοσίων  (300)  εγγράφων.  Σας  παρακαλώ  να  μην  εισάγετε 
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ολόκληρα  βιβλία  σαν  έγγραφα.  Σαν  γενική  οδηγία,  ένα  έγγραφο  θα  πρέπει  να  καλύπτει  ένα  καλά 

καθορισμένο και συγκεκριμένο θέμα. Συγκεκριμένα, τα έγγραφα ή/και τα κείμενα που σχετίζονται με μία 

βασική έννοια θα πρέπει να είναι πολύ ακριβή περιγράφοντας μόνο την ίδια την έννοια, ενώ τα έγγραφα 

ή/και τα κείμενα που σχετίζονται με θεωρητική προσέγγιση μπορούν να καλύψουν περισσότερες από μία 

βασικές έννοιες. Επιστρέφοντας στο παράδειγμα του βιβλίου, μία καλή στρατηγική θα μπορούσε να είναι 

να  ανεβάσετε  κάθε  υπό‐ενότητα  που  ασχολείται  με  κάποιο  συγκεκριμένο  θέμα  σε  ένα  κεφάλαιο  ως 

χωριστό έγγραφο. 

Αναγνωρίζονται τα ακόλουθα formats αρχείων: 

 PDF (Αρχεία Acrobat Reader) 

 Doc (Αρχεία Word) 

 Txt (Αρχεία κειμένου) 

 PPT (Αρχεία PowerPoint) 

Όταν προετοιμάζετε  κείμενα απευθείας ή με στοιχειοθεσία ή με  την αποκοπή και  επικόλλησή 

τους  σε  περιοχές  κειμένου  της  βάσης  δεδομένων,  σας  παρακαλώ  να  αποφεύγετε  εκκρεμείς 

υφενισμούς (λέξεις που χωρίζονται με παύλα), εκκρεμείς άχρηστες λεζάντες, αρίθμηση σελίδων, 

κεφαλίδες και υποσέλιδα, καθώς και όλες τις μορφοποιήσεις. 

Τέτοιο κείμενο αποτελεί ‘σύγχυση’ για τη LSA μηχανή και έτσι μπορεί να μειώσει δραματικά την απόδοση 

του  σημασιολογικού  χώρου  και  την  ποιότητα  των  χαρτών.  Αναγνωρίζουμε,  ωστόσο,  ότι  τέτοια 

προβλήματα μπορεί να παρουσιάζονται στα αρχεία που προέρχονται από άλλες πηγές πληροφόρησης. 

Διαχείρηση περισσοτέρων από μία γλώσσα 

Επί  του  παρόντος,  η  δημιουργία  ενός  σημασιολογικού  χώρου  με  όρους  που  προέρχονται  από 

διαφορετικές  γλώσσες  δεν  είναι  δυνατή.  Συνεπώς,  σας  παρακαλώ, ΟΛΟ  ΤΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΤΗΣ  ΒΑΣΗΣ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΑ. 

Από  αυτήν  την  άποψη,  “περιεχόμενο”  μπορεί  να  είναι:  τίτλοι,  ετικέτες,  κείμενα  ορισμών,  περιεχόμενα 

αρχείων.  Σε  μερικούς  τομείς  του  μαθήματος  μπορεί  να  υπάρχουν  όροι  που  να  προέρχονται  από 

διαφορετική  γλώσσα  από  αυτή  του  μαθήματος,  αλλά  να  είναι  σχετικοί  για  τον  δάσκαλο  και  τον 

εκπαιδευόμενο. Αυτό το ζήτημα μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη χρήση του όρου είτε σαν ορισμό είτε σαν 

ρητή ετικέτα. Στην πρώτη περίπτωση, ο ξένος όρος θα πρέπει να τοποθετηθεί στον τίτλο ορισμού, ενώ στη 

δεύτερη  θα  τοποθετηθεί  στο  πεδίο  κειμένου  που  περιέχει  ετικέτες  σύμφωνα  πάντα  με  τους  κανόνες 

γραφής των ετικετών. Οι όροι αυτοί θα προστεθούν αυτόματα στο λεξιλόγιο της γλώσσας του μαθήματος. 

Επιπλέον,  αφού  αποτελούν  σχετικούς  όρους  για  το  δάσκαλο,  θα  διατηρηθούν  από  το  αυτόματο 

φιλτράρισμα  που  χρησιμοποιείται  για  την  προεργασία  των  δεδομένων  κατά  την  κατασκευή  του 

σημασιολογικού χώρου. 

Αλληλεπιδρώντας με την κρυφή βάση δεδομένων 

Η ακόλουθη εικόνα δείχνει τον τομέα που περιέχει την κρυφή βάση δεδομένων, όπως αυτός εμφανίζεται 

όταν δημιουργείται μία νέα σειρά μαθημάτων: 
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Κλικάρετε στο όνομα της βάσης δεδομένων και θα εμφανιστεί η ακόλουθη οθόνη: 

 

Κλικάρετε στην ετικέτα “Add entry” και έτσι θα έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε ένα έγγραφο στη βάση 

δεδομένων  σε  οποιονδήποτε  τύπο  και  αν  αυτό  ανήκει,  π.χ.  ορισμοί,  θεωρητικές  προσεγγίσεις,  και 

έγγραφα οργάνωσης. 

 

 

Ο χρήστης επιλέγει το TYPE και ανοίγει τη λίστα που υπάρχει και διαλέγει ένα από τα ακόλουθα: 

 Θεωρητικές προσεγγίσεις (insights) 

 Ορισμοί (definitions) 
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 Οργανωτικά θέματα (organization) 

 

 

 

Εισαγωγή ορισμού 

Ο χρήστης συμπληρώνει τα ακόλουθα πεδία: 

 TITLE: εισάγετε το όνομα που καθορίζει τη βασική έννοια 

 KEYWORDS:  η  λίστα  των  ετικετών  που  χωρίζεται  με  κόμματα,  είτε  είναι  μίας  λέξης  είτε 

περισσοτέρων  

 TEXT: περιγραφή της βασικής έννοιας 

Εισαγωγή θεωρητικής προσέγγισης 

Ο χρήστης συμπληρώνει τα ακόλουθα πεδία: 

 TITLE: ο τίτλος του εγγράφου, όπως εξηγήθηκε παραπάνω 

 KEYWORDS:  λίστα  των  ετικετών  που  χωρίζεται  με  κόμματα,  είτε  είναι  μίας  λέξης,  είτε 

περισσοτέρων  

Επιπλέον, ο χρήστης κλικάρει στο κουμπί “Choose a file”, το οποίο επιτρέπει την αναζήτηση ενός αρχείου 

στο τοπικό σύστημα αρχείων του υπολογιστή του χρήστη. 

Εισαγωγή εγγράφου οργάνωσης 

Ο χρήστης συμπληρώνει τα ακόλουθα πεδία:  

 TITLE: εισάγετε τον τίτλο του εγγράφου 

 KEYWORDS:  λίστα  των  ετικετών  που  χωρίζεται  με  κόμματα,  είτε  είναι  μίας  λέξης,  είτε 

περισσοτέρων  
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Επιπλέον, ο χρήστης κλικάρει στο κουμπί “Choose a file”, το οποίο επιτρέπει την αναζήτηση ενός αρχείου 

στο τοπικό σύστημα αρχείων του υπολογιστή του χρήστη. 

Εξαγωγή βάσης δεδομένων 

Μία βάση δεδομένων μπορεί να εξαχθεί ώστε να γίνει διαθέσιμη για τη δημιουργία του σημασιολογικού 

χώρου μίας άλλης σειράς μαθημάτων  I‐TUTOR. Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για όλα τα μαθήματα 

που μοιράζονται ένα κοινό σύνολο βασικών εννοιών και όρων. Επιπλέον,  είναι δυνατό να παραχθεί μία 

“διευρυμένη βάση δεδομένων” για τη δημιουργία ενός κοινού σημασιολογικού χώρου μαθημάτων.  

Για να εξαγάγετε μία κρυφή βάση δεδομένων I‐TUTOR σαν χρήστης διαχειριστής: 

 Κλικάρετε στο όνομα της βάσης δεδομένων 

 Κλικάρετε στην ετικέτα “Presets” 

 Κλικάρετε στο κουμπί “Export” 

 Κλικάρετε στο κουμπί “Export entries”  

Παρακαλώ μην τροποποιείτε τις επιλογές εξαγωγής. 

Εισαγωγή βάσης δεδομένων 

Η συνολική διαδικασία εισαγωγής αποτελείται από τρία βήματα: 

1. Δημιουργία μίας κενής βάσης δεδομένων 

2. Φόρτωση της δομής της βάσης δεδομένων του I‐TUTOR σε μία νέα βάση δεδομένων 

3. Φόρτωση στοιχείων 

Παρακάτω αναλύονται τα προηγούμενα βήματα. 

Δημιουργία μίας νέας κενής βάσης δεδομένων 

1. Δημιουργία νέου τομέα 

2. Κλικάρετε  στο  κουμπί  “Turn  editing  on”  και  στο  “Add  an  activity”.  Έτσι  αναπτύσσεται  η  λίστα 

επιλογών για να προσθέσετε μία δραστηριότητα στον τομέα 

3. Επιλέξτε το “database” από την ετικέτα “Group mode” 

4. Επιλέξτε το “Hide” από την ετικέτα “Visible”  

5. Επιλέξτε το κουμπί “Save and display”  
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Φόρτωση της δομής της βάσης δεδομένων ITUTOR στη 
νέα βάση δεδομένων 

1. Επιλέξτε το όνομα της βάσης δεδομένων 

2. Επιλέξτε την ετικέτα “Presets”  

3. Επιλέξτε το κουμπί “Choose a file…” μέσα από την ενότητα “Import” ‐ “Import from zip file” 

4. Επιλέξτε το προηγούμενο εξαγόμενο αρχείο  “ITUTOR DATABASE preset******.zip” 

 

 

Φόρτωση δεδομένων 

1. Επιλέξτε το “Import entries” στο  “Settings”  

2. Επιλέξτε το κουμπί “Choose a file …”  

3. Επιλέξτε το αρχείο που είχατε εξαγάγει νωρίτερα 

4. Επιλέξτε το κουμπί  “Submit” 
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Ανάγνωση δεδομένων 

1. Επιλέξτε το όνομα της βάσης δεδομένων 

2. Επιλέξτε την ετικέτα “View list” ή την “View single”  

3. Αν λάβετε το μήνυμα “List template is not yet defined” τότε 

a. Επιλέξτε το “template” 

b. Επιλέξτε το “Save template” (μην τροποποιήσετε τις επιλογές) 

4. Επιλέξτε  ξανά  την  ετικέτα  “View  list”  ή  την  “View  single” 
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ΧΑΡΤΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΤΟΥ ITUTOR  

ITUTOR Εννοιολογικός Χώρος 

Ο  I‐TUTOR  Εννοιολογικός  χώρος  είναι  ένας  δισδιάστατος  σημασιολογικός  χώρος  από  λέξεις‐

κλειδιά που εξάγονται τόσο από την κρυφή βάση δεδομένων όσο και από τα διδακτικά έγγραφα 

που χρησιμοποιούνται στο μάθημα. Οι λέξεις‐κλειδιά είναι ομαδοποιημένες έτσι ώστε αυτές που 

ανήκουν στην ίδια ομάδα να είναι λέξεις με την ίδια έννοια (δηλαδή να έχουν την ίδια σημασία). 

Οι ομάδες έχουν κατανεμηθεί έτσι ώστε οι γειτονικές ομάδες να περιέχουν συγγενικές λέξεις, π.χ. 

λέξεις που δε σημαίνουν το ίδιο, αλλά παρόλα αυτά έχουν κάποια εννοιολογική στατιστική σχέση 

(αυτό το σημείο θα γίνει σαφέστερο στη συνέχεια). 

Παράδειγμα Latent Semantic Analysis   

Ο  I‐TUTOR  Εννοιολογικός  χώρος υπολογίζεται  εφαρμόζοντας  τη  Latent Semantic Analysis  (LSA), 

που αποτελεί ένα παράδειγμα εξαγωγής και παρουσίασης της στατιστικής έννοιας των λέξεων. Οι 

λέξεις στις οποίες αναφερόμαστε είναι  ταυτόχρονα οι λέξεις‐κλειδιά που καθορίζονται από τον 

χρήστη στην κρυφή βάση δεδομένων και οι λέξεις που προέρχονται από τα διδακτικά έγγραφα 

που αποθηκεύονται στην πλατφόρμα Moodle για τα μαθήματα. Το παράδειγμα LSA χρησιμοποιεί 

μία  δομή  δεδομένων matrix  για  να  παρουσιάσει  τα  έγγραφα  και  τις  λέξεις  τους.  Σε  γενικές 

γραμμές, ένα matrix αποτελεί ένα πλέγμα κελιών οργανωμένα σε σειρές και σε στήλες. Ένα κελί 

προσδιορίζεται από τις συντεταγμένες του (i,j) όπου i είναι η σειρά και j η στήλη. Σύμφωνα με το 

παράδειγμα  LSA,  η  συλλογή  εγγράφων  αντιπροσωπεύεται  ως  matrix  A,  όπου  κάθε  σειρά 

συνδέεται με μία λέξη, ενώ κάθε στήλη συνδέεται με ένα έγγραφο. Το περιεχόμενο του κελιού (i, 

j) του matrix αποτελείται από τη βαρύτητα  των συντεταγμένων του  i  και  του  j  (λέξη,  έγγραφο). 

Αυτή η βαρύτητα συνίσταται αρχικά στον αριθμό των φορών που εμφανίζονται δεδομένες λέξεις 

στο έγγραφο. 

 

Στο  παράδειγμα  LSA,  λοιπόν,    το  matrix  A  προσεγγίζεται  από  την  τεχνική  singular‐value 

decomposition  (SVD)  για  τη μείωση των διαστάσεών της  (Landauer et al. 1998). Αυτή η  τεχνική  

παράγει  τρία  διαφορετικά matrix  και  στοχεύει  να  συλλάβει  τη  μεγάλη  συσχετιστική  δομή  στο 

matrix A  και  να  αφαιρέσει  τη  σύγχυση  που  δημιουργείται  από  την  τυχαία  μεταβλητότητα  των 

όρων που εμφανίζονται στο  ίδιο πλαίσιο.  Συνεπώς,  μετά από αυτές  τις  διαδικασίες,  κάθε  λέξη 

αντιπροσωπεύεται από ένα διάνυσμα, το οποίο απαρτίζεται από μία σειρά συγκεκριμένων matrix 

που  δημιουργούνται  από  τη  διαδικασία  SVD.  Το  σύνολο  αυτών  των  διανυσμάτων  είναι  ο 

εννοιολογικός/σημασιολογικός χώρος. 

Ο  σημασιολογικός  χώρος  μπορεί  να  δημιουργηθεί  οποιαδήποτε  στιγμή  κατά  βούληση  του 

χρήστη. Δηλαδή ο χρήστης μπορεί να εισάγει νέες λέξεις‐κλειδιά ή νέα έγγραφα και να επιλέξει 

να  επανοικοδομήσει  το  σημασιολογικό  χώρο,  αν  το  θεωρήσει  απαραίτητο.  Ως  προς  τις  λέξεις‐
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κλειδιά, ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τη βαρύτητά τους, τονίζοντας τις λέξεις που εκλαμβάνει 

ως πιο σημαντικές.           

 

Οι Αυτό‐οργανωμένοι Χάρτες 

Για την ομαδοποίηση λέξεων‐κλειδιών και εγγράφων που αναπαριστώνται σαν διανύσματα, αλλά 

και  για  την  παρουσίασή  τους  μέσα  από  ένα  χάρτη,  χρησιμοποιείται  ένα  αυτό‐οργανωμένο 

νευρωνικό δίκτυο, και ιδίως ο αυτό‐οργανωμένος χάρτης χαρακτηριστικών (SOM). 

Σε  αυτό  το  νευρωνικό  δίκτυο,  οι  νευρώνες  οργανώνονται  σε  ένα  πλέγμα,  συνήθως  σε  ένα 

μονοδιάστατο ή δισδιάστατο χώρο. Χρησιμοποιώντας ένα δισδιάστατο δίκτυο SOM, είναι δυνατό 

να ληφθεί ένας χάρτης χώρου εισαγωγής, όπου η εγγύτητα μεταξύ των μονάδων ή των ομάδων 

στο  χάρτη  αντιπροσωπεύει  την  εγγύτητα  των  διανυσμάτων  εισαγωγής.  Το  δίκτυο  αυτό 

χρησιμοποιείται  για  την  ταξινόμηση πληροφοριών  και  εγγράφων στους  "χάρτες  πληροφοριών" 

στον  εννοιολογικό  χώρο  I‐TUTOR  που  δημιουργείται  με  την  εκτέλεση  του  LSA  στα  διάφορα 

σώματα  του  εκπαιδευτικού  υλικού.  Κατά  συνέπεια,  δύο  έγγραφα  των  οποίων  η  σημασιολογία 

είναι κοντά, τοποθετούνται στην ίδια ομάδα. 

Λαμβάνοντας υπόψη ένα σημασιολογικό χώρο (το LSA και τις αντίστοιχες λέξεις‐κλειδιά), το SOM 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους: 

1) Επιβάλλει  τη  μάθηση:  σε  αυτήν  την  περίπτωση  οι  νευρώνες  εκπαιδεύονται  για  να 

αναγνωρίζουν  την  εισαγωγή  και  έτσι  γίνεται  μία  νέα  ταξινόμηση.  Αυτό  σημαίνει  ότι  τα 

διανύσματα  εισαγωγής  χρησιμοποιούνται  σαν  εκπαιδευτικό  πακέτο  και  το  SOM 

αναπτύσσει  τη  "μνήμη"  του  για  την  ομαδοποίηση  νέων  εισαγωγών.  Αυτό  το  βήμα 

εκλαμβάνεται ως νέα δημιουργία SOM, και έτσι επιτρέπεται στο χρήστη να δημιουργήσει 

διαφορετική  διανομή  των  ομάδων  στον  σημασιολογικό  χώρο  που  ταξινομούνται  τα 

έγγραφα. 

2) Ομαδοποιεί τις εισαγωγές: σε αυτήν την περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ένα SOM (όταν 

οι νευρώνες έχουν ήδη εκπαιδευτεί), τα διανύσματα εισαγωγής ταξινομούνται από το ίδιο 

το SOM. Στο I‐TUTOR plugin, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το SOM που δημιούργησε και 

προτιμά.  Τα  έγγραφα  θα  έχουν  διαφορετική  διανομή  στο  χώρο  σύμφωνα  με  το 

επιλεγμένο SOM. 

Η απόδοση της διαδικασίας SOM αποτελεί τον εννοιολογικό χώρο του  I‐TUTOR παρουσιάζοντας 

τρία επίπεδα βάθους. Οι λέξεις‐κλειδιά σε υψηλά επίπεδα έχουν υψηλή βαρύτητα σε σχέση με 

τις  λέξεις  στα  χαμηλότερα  επίπεδα  και  άρα  είναι  πολύ  συχνές.  Ο  χρήστης  μπορεί  να 

τροποποιήσει  αυτήν  τη  διανομή  σύμφωνα  με  τις  εκτιμήσεις  του,  όπως  φαίνεται  και  μετά.  Ο 

εννοιολογικός χώρος αντιπροσωπεύεται με τον εννοιολογικό χάρτη του I‐TUTOR.  

Ο  Εννοιολογικός Χάρτης του  I‐TUTOR 

Ο εννοιολογικός χάρτης του I‐TUTOR είναι μία γραφική αντιπροσώπευση ενός SOM. Ειδικότερα, ο 

εννοιολογικός χάρτης του I‐TUTOR απεικονίζεται ως εξής: 
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Ο χάρτης έχει υπόβαθρο ένα πλέγμα ορθογωνίων με ίδιο πλάτος και ύψος, ένα για κάθε νευρώνα 

του SOM. Για παράδειγμα, στο διάγραμμα ο χάρτης αντιπροσωπεύει ένα SOM με 25 νευρώνες (5 

σειρές,  ανά  5  στήλες).  Ο  χάρτης,  επίσης,  παρουσιάζει  τις  ομάδες  που  παράγονται  από  την 

ταξινόμηση SOM. Μία ομάδα στο χάρτη είναι το σύνολο των κελιών με το ίδιο χρώμα. Η μορφή 

μίας  ομάδας  εξαρτάται  από  τα  κελιά  από  τα  οποία  αποτελείται.  Οι  διαφορετικές  αποχρώσεις 

χρώματος  για  την  ίδια  ομάδα  δείχνουν  τη  διανομή  των  εγγράφων  μεταξύ  της  ομάδας. 

Συγκεκριμένα, ένα κελί με περισσότερα έγγραφα έχει μεγαλύτερη φωτεινότητα σε σύγκριση με 

άλλα  της  ομάδας  του.  Χαμηλή  φωτεινότητα  σημαίνει  ότι  υπάρχουν  λιγότερα  έγγραφα,  ενώ, 

αντίθετα, υψηλή φωτεινότητα σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά έγγραφα.  

Μόλις το ποντίκι σας περιηγηθεί σε μία ομάδα, εμφανίζεται μία ετικέτα με τις λέξεις‐κλειδιά για 

το κελί που είναι διατεταγμένες σύμφωνα με τη βαρύτητά τους.  

Διαχείριση του Εννοιολογικού Χάρτη του I‐TUTOR 

Το κύριο χαρακτηριστικό του Χάρτη του I‐TUTOR plugin είναι η δυνατότητα να προσαρμόσει τον 

εννοιολογικό  χώρο  του  I‐TUTOR  (LSA,  βαρύτητα  λέξεων‐κλειδιών  και  SOM),  δηλαδή  τον 

αντίστοιχο  χάρτη.  Ο  χρήστης  μπορεί  να  δημιουργήσει  διαφορετικούς  χάρτες  εννοιολογικών 

χώρων  και  να  χειριστεί  στοιχεία  του  εννοιολογικού  χώρου  του  I‐TUTOR  μέχρι  να  εντοπίσει  τον 

κατάλληλο εννοιολογικό χάρτη. Μόλις επιλεχτεί ένας εννοιολογικός χάρτης, όλες οι λειτουργίες 

θα  αναφέρονται  σε  αυτόν.  Ειδικότερα,  ένας  εννοιολογικός  χάρτης  μπορεί  να  χρησιμοποιείται 

μέσω: 

1) Νέου ορισμού εννοιολογικού χώρου: δηλαδή ένα νέο υπολογισμό LSA. Το έργο αυτό είναι 

χρήσιμο όταν τα σχετικά στοιχεία τροποποιούνται (νέες λέξεις‐κλειδιά ή έγγραφα που 
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εμφανίζονται στην πλατφόρμα) και θα μπορούσε να ζητηθεί μία νέα εννοιολογική 

διανομή. 

2) Νέος ορισμός SOM: έχοντας επιλέξει τον εννοιολογικό χώρο (LSA), ο χρήστης μπορεί να 

εκπαιδεύσει νέο SOM για τον εκ νέου υπολογισμό των ομάδων των εγγράφων. Αυτό το 

έργο τροποποιεί μόνο τη διανομή των ομάδων στον εννοιολογικό χώρο και όχι το 

σημασιολογικό χώρο από το LSA. 

3) Νέος ορισμός βαρύτητας για τις λέξεις‐κλειδιά: επιλέγοντας το SOM και ως εκ τούτου τη 

διανομή ομάδων, ο χρήστης μπορεί να τροποποιήσει τη βαρύτητα των λέξεων‐κλειδιών 

στο χώρο με στόχο να τονίσει κάποιες λέξεις σε σχέση με άλλες ανάγοντάς τες σε υψηλά 

επίπεδα του χάρτη. 

Ο χάρτης μπορεί επίσης να τροποποιηθεί όταν νέα έγγραφα φορτώνονται στην πλατφόρμα.  Σε 

αυτήν την περίπτωση ο χρήστης έχει δύo επιλογές: 

1) Να χρησιμοποιήσει ένα συγκεκριμένο σημασιολογικό χώρο και ένα SOM και να προβάλει 

τα νέα έγγραφα σε αυτόν το χώρο (τα έγγραφα ομαδοποιούνται αυτόματα στο χώρο από 

το SOM). Αυτή η προβολή δε θα τροποποιήσει το σημασιολογικό χώρο. 

2) Να κατασκευάσει ένα νέο σημασιολογικό χώρο  (και ένα νέο SOM) που θα περιλαμβάνει 

τα  νέα  έγγραφα.  Ένας  νέος  χώρος  δημιουργείται  λαμβάνοντας  υπόψη  τις  επιπτώσεις 

αυτών των νέων εγγράφων. 

Χώρος Δραστηριότητας του ITUTOR  

Ο  Χώρος  Δραστηριότητας  του  I‐TUTOR  δημιουργείται  όταν  έγγραφα  σχετικά  με  τις 

δραστηριότητες  των  μαθητών/τάξεων  προβάλονται  στον  εννοιολογικό  χώρο  του  I‐TUTOR. 

Συγκεκριμένα, τα έγγραφα αυτά ονομάζονται έγγραφα δραστηριότητας (ώστε να ξεχωρίζουν από 

τα  διδακτικά)  και  αποτελούν  έγγραφα  που  ανακτώνται  από  τη  βάση  δεδομένων Moodle  και 

σχετίζονται με forum, σελίδες wikis, αλλά και κάθε άλλο έγγραφο που οι σπουδαστές ή οι ομάδες 

σπουδαστών εισαγάγουν στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια του μαθήματος (όπως απάντηση σε 

ερωτηματολόγιο).  Ο  τονισμένος  σημασιολογικός  χώρος  και  το  SOM  υπολογίζονται,  όπως 

φαίνεται  και  στο  προηγούμενο  βήμα.  Όμως,  μονάχα  τα  νέα  έγγραφα  προβάλλονται  στον 

εννοιολογικό  χώρο  που  επιλέγεται  από  το  χρήστη.  Ο  χώρος  δραστηριότητας  παριστάνεται 

γραφικά  ως  εννοιολογικός,  με  την  προφανή  διαφορά  των  χρωμάτων  των  κελιών,  διότι  στην 

περίπτωση  αυτή  υπάρχουν  περισσότερα  έγγραφα  που  δε  συμπεριλαμβάνονται  στην 

εννοιολογική υπόθεση και έτσι περισσότερα κελιά είναι γεμισμένα με διαφορετικά επίπεδα του 

χρώματος γκρι. 

Μέσω του χώρου δραστηριότητας του  I‐TUTOR παρέχεται η δυνατότητα να παρακολουθείται η 

διανομή  μεταξύ  του  εννοιολογικού  χώρου  των  δραστηριοτήτων  των  σπουδαστών  (ή  ομάδων 

σπουδαστών). Με  αυτόν  τον  τρόπο  οι  δάσκαλοι  αλλά  και  οι  σπουδαστές  μπορούν  να  λάβουν 

γνώση για τα εννοιολογικά τους λάθη κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
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Ο Χάρτης Δραστηριότητας του I‐TUTOR  

Ο Χάρτης Δραστηριότητας του I‐TUTOR γραφικά αντιπροσωπεύει το χώρο Δραστηριότητας του I‐

TUTOR. Ο Εννοιολογικός Χάρτης αναπαριστά ένα σύνολο ομάδων με διαφορετικά χρώματα. 

 

Χρησιμοποιώντας τους Χάρτες 

Το I‐TUTOR plugin παρέχει μία λειτουργία για την παρατήρηση της διανομής κάποιων εγγράφων 

τόσο  στον  εννοιολογικό  χώρο  όσο  και  στο  χώρο  δραστηριότητας.  Αποτελεί  μία  χρήσιμη 

λειτουργία,  για  παράδειγμα,  για  το  δάσκαλο,  όταν  εκείνος  θέλει  να  παρακολουθήσει  ένα 

συγκεκριμένο  σπουδαστή  ή  ομάδα  σπουδαστών,  παρακολουθώντας  τα  λάθη  των 

δραστηριοτήτων τους στο χώρο. 

Συγκεκριμένα, ο δάσκαλος μπορεί: 

1) Να δει τη διανομή μεταξύ όλων των διδακτικών εγγράφων στον εννοιολογικό χώρο ενός 

συγκεκριμένου τμήματος του μαθήματος. 

2) Να  δει  τη  διανομή  μεταξύ  όλων  των  διδακτικών  εγγράφων  και  των  εγγράφων 

δραστηριότητας  στο  χώρο  δραστηριότητας  των  εγγράφων  δραστηριότητας  ενός 

συγκεκριμένου μαθητή. Με αυτόν τον τρόπο ο δάσκαλος μπορεί να δει τη συμμετοχή του 

σπουδαστή σε forum ή wikis, ή την πρόοδό του στη μελέτη των διδακτικών εγγράφων. 

3) Να  δει  τη  διανομή  μεταξύ  όλων  των  διδακτικών  εγγράφων  και  των  εγγράφων 

δραστηριότητας  στο  χώρο  δραστηριότητας  των  εγγράφων  δραστηριότητας  μίας 

συγκεκριμένης ομάδας σπουδαστών. Με αυτόν τον τρόπο ο δάσκαλος μπορεί να δει  τη 

συμμετοχή  της  ομάδας  σε  forum  ή  wikis,  ή  την  πρόοδο  στη  μελέτη  των  διδακτικών 

εγγράφων. 

Από την άλλη πλευρά, ένας σπουδαστής μπορεί να δει τη διανομή μεταξύ όλων των διδακτικών 

εγγράφων και των εγγράφων δραστηριότητας στο χώρο δραστηριότητας των εγγράφων του. Με 

αυτόν τον τρόπο μπορεί να αξιολογήσει τη συμμετοχή του σε forum ή σε wikis ή την πρόοδό του 

στη  μελέτη  των  διδακτικών  εγγράφων,  δημιουργώντας  έτσι  κίνητρο  για  αυτορυθμιζόμενη 

μάθηση. 

Ο δείκτης που εγκρίθηκε για να δώσει έμφαση στα κελιά που εμπλέκονται είναι ο Google‐Map 

δείκτης που εμφανίζεται με την ακόλουθη εικόνα:   

 

Η διάσταση  του δείκτη  για  ένα  κελί  εξαρτάται από  το ποσοστό που υπολογίζεται  λαμβάνοντας 

υπόψη  τον  αριθμό  των  εμπλεκόμενων  εγγράφων  σε  σχέση  με  τα  συνολικά  έγγραφα  που 

περιέχονται στο ίδιο το κελί. Συγκεκριμένα: 
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1) Για  ένα  σπουδαστή,  τα  σχετικά  έγγραφα  σχετίζονται  με  τον  ίδιο  το  σπουδαστή. 

Αποτελούνται από τις σελίδες των forum στα οποία έχει συμμετάσχει και οι σελίδες του 

wiki, όπως και τα διδακτικά έγγραφα, τα οποία έχει ανοίξει τουλάχιστον μία φορά. 

2) Για μία ομάδα σπουδαστών, τα σχετικά έγγραφα σχετίζονται με την ομάδα σπουδαστών. 

Αποτελούνται από τις σελίδες του forum που οι σπουδαστές της ομάδας συμμετείχαν και 

οι σελίδες του wiki, καθώς και τα διδακτικά έγγραφα που έχουν ανοίξει οι σπουδαστές της 

ομάδας τουλάχιστον μία φορά. 

3) Για  ένα  τμήμα,  τα  σχετικά  έγγραφα  αποτελούνται  από  τα  έγγραφα  που  έχουν 

αποθηκευτεί σε ένα συγκεκριμένο τμήμα από το δάσκαλο. 

Αυτές  οι  πληροφορίες  εξάγονται  από  τη  βάση  δεδομένων Moodle  και  ανακτώνται  κατά  την 

πληκτρολόγηση, κάθε φορά που ο χρήστης επιθυμεί να ενημερωθεί για τη διανομή των σχετικών 

εγγράφων  στο  σημασιολογικό  χώρο  (δηλαδή,  χώρος  δραστηριότητας  για  τις  δύο  πρώτες 

υποθέσεις,  εννοιολογικός  χώρος  για  την  τελευταία).  Η  διανομή  επισημαίνεται  με  τα  κελιά που 

περιέχουν  έγγραφα  από  κάποιο  δείκτη  με  συγκεκριμένη  διάσταση  που  εξαρτάται  από  το 

καθορισμένο ποσοστό. Το ποσοστό αντιπροσωπεύεται επίσης στο πεδίο της ετικέτας με τον τίτλο 

“συνολική δραστηριότητα”. 

Για παράδειγμα,  στον επόμενο χάρτη κάποια κελιά εμφανίζονται με μικρότερους δείκτες. Αυτό 

σημαίνει ότι σε αυτά τα κελιά υπάρχουν μικρά ποσοστά των σχετικών εγγράφων σε σχέση με το 

σύνολο των εγγράφων που περιέχονται στο ίδιο το κελί. 
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ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  
Σε αυτό το τμήμα θα εξηγηθεί η χρήση των χαρτών “I‐TUTOR” plugin. 

Προκειμένου  να  χρησιμοποιηθεί αυτό  το plugin,  ο  συνδεδεμένος  χρήστης πρέπει  να  κλικάρει  στο  I‐

TUTOR Maps Plugin block, το οποίο είναι διαθέσιμο μέσα στο μάθημα, συνήθως στην επάνω αριστερή 

θέση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο περιβάλλον του I‐TUTOR plugin περιέχονται τέσσερις κύριες συνδέσεις. Μόλις επιλεχθεί η πρώτη, 

η “I‐TUTOR Maps”, θα ανοίξει μία κενή σελίδα που περιέχει την κεντρική σελίδα του “I‐TUTOR Maps”. 

 

 

 



 

 
18 

Το I‐TUTOR plugin στοχεύει στη δημιουργία του εννοιολογικού χώρου και του χώρου 

δραστηριότητας, με τους οποίους οι χρήστες Moodle μπορούν να διαχειριστούν, να ελέγξουν και 

να ανακτήσουν πληροφορίες σχετικά με το μάθημά τους και τους συμμετέχοντες.  

Η κεντρική σελίδα των χαρτών του I‐TUTOR εμφανίζεται με την ακόλουθη μορφή: Μία στήλη 

λίστας επιλογών επιτρέπει την πρόσβαση στις κύριες λειτουργίες του I‐TUTOR plugin διαθέτοντας 

τέσσερις επιλογές: "Conceptual Map", "Activity Map", "Use Maps" και "Snapshots". 

Το "Conceptual Map" widget περιέχει ένα αναπτυσσόμενο υπό‐μενού με τις επιλογές "Generate 

Conceptual MAP"  και  "Archive MAPS".  Η πρώτη  λειτουργία  επιτρέπει  τη  δημιουργία  ενός  νέου 

σημασιολογικού χώρου για την παραγωγή εννοιολογικών χαρτών. Αυτή η επιλογή δημιουργεί το 

σύνολο των εγγράφων σύμφωνα με μία προσέγγιση που βασίζεται στο περιεχόμενο: η βαρύτητα 

που δίνεται στις  λέξεις που περιέχονται στα  έγγραφα καθορίζει  την  κατηγορία στην οποία  ένα 

έγγραφο  κατατάσσεται.  Η  βαρύτητα  αυτή  συνίσταται,  αρχικά,  στον  αριθμό  των φορών  που  οι 

δεδομένες λέξεις εμφανίζονται στο έγγραφο. Στη συνέχεια, η βαρύτητα μπορεί να τροποποιηθεί 

ανάλογα  με  τις  ανάγκες  και  τις  αξιολογήσεις  σας  μέσω  της  συγκεκριμένης  plugin  λειτουργίας. 

Κατά τη διάρκεια αυτού του έργου σχετικές λέξεις διανέμονται στο δισδιάστατο σημασιολογικό 

χώρο  του  I‐TUTOR.  Άρα,  οι  γειτονικές  λέξεις  στο  χώρο  αποτελούν  λέξεις  που  έχουν  την  ίδια 

σημασιολογική έννοια. 

Λειτουργίες του Εννοιολογικού χάρτη 

Η επιλογή του Εννοιολογικού Χάρτη εμφανίζει μία αναπτυσσόμενη λίστα επιλογών που επιτρέπει 

να διαχειριστούμε όλες τις λειτουργίες που σχετίζονται με τους Εννοιολογικούς χάρτες του I‐

TUTOR. Συγκεκριμένα, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει έναν εννοιολογικό χάρτη ή να 

ανακτήσει παλιότερους από το αρχείο. 
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Η επιλογή «Generate Conceputal MAP» επιτρέπει στο χρήστη να εκτελέσει 4 διαφορετικές 

ενέργειες: 

1) Να δημιουργήσει ένα νέο Χάρτη: δημιουργείται από ένα νέο εννοιολογικό χώρο, έτσι τόσο 

ένας νέος σημασιολογικός χώρος από το LSA όσο και ένα νέο SOM υπολογίζονται βάσει 

της κατάστασης της κρυφής και της Moodle βάσης δεδομένων τη στιγμή της δημιουργίας. 

2) Να επεκτείνει το Χάρτη: προστείθονται νέα έγγραφα στον υπάρχοντα εννοιολογικό χώρο,  

τα οποία προβάλλονται στο χάρτη και έτσι δεν ξαναϋπολογίζονται στον υποκείμενο χώρο. 

3) Να προσαρμόσει το Χάρτη: επιτρέπει στο χρήστη να προσαρμόσει το χάρτη σύμφωνα με 

τις εκτιμήσεις και τις ανάγκες του. Για την εξέταση ενός νέου εννοιολογικού χάρτη ο 

χρήστης μπορεί να συνδυάσει τα κύρια χαρακτηριστικά του χάρτη. Μπορεί να οργανώσει 

έναν υπάρχοντα σημασιολογικό χώρο, ένα υπάρχον SOM και μία υπάρχουσα λίστα 

λέξεων‐κλειδιών με μία διανομή βαρύτητας και μετά να δει τα αποτελέσματα. 

4) Να ξανασχεδιάσει το Χάρτη:  επιτρέπει στο χρήστη να τροποποιήσει τη βαρύτητα των 

λέξεων‐κλειδιών για να διαχειριστεί τα επίπεδα διανομής τους στο χάρτη. 

Κάθε σημείο περιγράφεται παρακάτω. 

 

Εννοιολογικός Χάρτης  Επιλογές Δημιουργίας Εννοιολογικού Χάρτη 

 

 Νέος Χάρτης βήμα βήμα 

1. Ένα νέο LSA και ένα νέο SOM θα δημιουργηθεί 
εξετάζοντας την κρυφή και Moodle βάση 
δεδομένων της συγκεκριμένης στιγμής και έτσι 
ένας νέος I‐TUTOR Εννοιολογικός Χάρτης θα 
εμφανιστεί. 

 

 

 

                                                          2.   Το I‐TUTOR ζητά επιβεβαίωση για τη λειτουργία. 

 

 

3.  Κατά  τη  διάρκεια  της 
δημιουργίας του χάρτη, το I‐TUTOR 
σας  ζητά  να  περιμένετε  το  τέλος 
όλων  των  υπολογισμών 
(δημιουργία LSA και SOM ). 
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 4. Όταν το I‐TUTOR ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία, σας ζητά να 

ονομάσετε τον νέο εννοιολογικό χάρτη. 

 

 

 

5. Ο νέος 

εννοιολογικός 

χάρτης 

αποθηκεύεται 

και 

εμφανίζεται 

ένα μήνυμα 

επιτυχίας της 

διαδικασίας. 

 

 

 

 

6. Έπειτα, το I‐TUTOR σας προειδοποιεί ότι θα δημιουργηθεί ένας αντίστοιχος χώρος 

δραστηριότητας  και σας υπενθυμίζει ότι μπορείτε να αλλάξετε τον εννοιολογικό χάρτη και τον 

χάρτη δραστηριότητας μέσω της αντίστοιχης λειτουργίας. 
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6.1 Μόλις επιλέξετε OK, το I‐TUTOR σας 

ζητά να περιμένετε το τέλος της 

διαδικασίας (τη δημιουργία χώρου 

δραστηριότητας, π.χ. την προβολή των 

εγγράφων δραστηριότητας στο 

νεοδημιουργημένο εννοιολογικό χώρο). 

 

 

 

 

 

6.2 Στο τέλος το I‐TUTOR σας καλεί να καθορίσετε ένα όνομα για αυτόν το 

νέο χάρτη δραστηριότητας… 

 

 

 

 

 

6.3 ...και τον αποθηκεύει στο  

αρχείο 

 

 

 

 

 

 

 

 Επέκταση Χάρτη βήμα βήμα 
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1. Για την προβολή στο σημασιολογικό χώρο 

του I‐TUTOR νέων εγγράφων που 

αποστάλθηκαν στην πλατφόρμα μετά τη 

δημιουργία του χώρου, μπορείτε να διαλέξετε 

την επιλογή Extend Map. 

 

2. Το I‐TUTOR σας 

επιτρέπει να 

επιλέξετε τα 

έγγραφα που 

θέλετε να 

προσθέσετε στον 

υπάρχοντα 

σημασιολογικό 

χώρο. Μετά την 

επιλογή των 

εγγράφων, το I‐

TUTOR τα 

προβάλλει στο 

χώρο του SOM, και 

έτσι μπορείτε να δείτε τα νέα έγγραφα στο χάρτη. 
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 Προσαρμογή Χάρτη βήμα βήμα 

 

1. Όταν επιλέξετε Customized Map στην 

αναπτυσσόμενη λίστα επιλογών… 

 

 

2. ...το I‐TUTOR σας βοηθά στην 

προσαρμογή του ιδανικού χάρτη. 

Όμως, πρώτα θα πρέπει να επιλέξετε το 

σημασιολογικό χώρο υπολογισμένο με 

βάση το LSA σε σχέση με αυτούς που 

έχετε δημιουργήσει προηγουμένως. 

 

 

3. Το I‐TUTOR εμφανίζει έναν κατάλογο των σημασιολογικών χώρων που έχουν δημιουργηθεί 

μέχρι εκείνην τη στιγμή (ταξινομημένα κατά όνομα, ημερομηνία δημιουργίας και χαρτών, οι 

μπορεί να είναι 

εννοιολογικοί, 

κοινωνικοί ή 

σχετικοί με τα 

προβαλλόμενα 

έγγραφα). 

Μπορείτε να 

επιλέξετε έναν από 

αυτούς τους 

χώρους με τη  

μέθοδο radio 

buttons 

(προκαθορισμένες 

επιλογές σε μορφή 

λίστας) και έπειτα 

να υποβάλετε την 

επιλογή σας. Μετά την υποβολή, το I‐TUTOR αποθηκεύει το σημασιολογικό χώρο που επιλέξατε 

για τα επόμενα βήματα. 
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4.  Το I‐TUTOR 

σας αναφέρει την 

επιλογή του 

σημασιολογικού 

χώρου 

προσθέτοντας τα 

κόκκινα κομμάτια 

παζλ, LSA+ λέξεις‐

κλειδιά, στο 

περιβάλλον. Αυτό 

σημαίνει ότι, 

αφού έχετε 

επιλέξει το 

σημασιολογικό 

χώρο, υπάρχει 

ένα σύνολο 

λέξεων‐κλειδιών που υπολογίζονται από το LSA και θα με αυτόν τον τρόπο θα αναφέρεστε σε 

αυτά.  

 

5. Στη συνέχεια, μπορείτε να τροποποιήσετε τη διανομή βαρύτητας, αλλάζοντας τη βαρύτητα για 
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τις λέξεις‐κλειδιά που θέλετε. 

 

5.1.  Κλικάροντας στο εικονίδιο με το ‘σημειωματάριο’ μπορείτε να 

τροποποιήσετε τη βαρύτητα για τις αντίστοιχες λέξεις. 

 

5.2. Ένας κατάλογος από πιθανές επιλογές βαρύτητας σας 

επιτρέπει να θέσετε μία υψηλότερη ή χαμηλότερη τιμή σε 

σχέση με την τρέχουσα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 3.  Το I‐

TUTOR σας 

αναφέρει την 

τροποποίηση 

της 

βαρύτητας 

προσθέτοντα

ς το κίτρινο 

κομμάτι παζλ 

που αποτελεί 

την τιμή της 

βαρύτητας 

στο 

περιβάλλον. 
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6. Μετά, μπορείτε να 

επιλέξετε το SOM 

ανάμεσα σε αυτά που 

δημιουργήθηκαν 

προηγουμένως. Με 

αυτόν τον τρόπο 

μπορείτε να επιλέξετε 

έναν τρόπο για την 

ομαδοποίηση των 

εγγράφων σας.  

Οπότε, ο 

σημασιολογικός 

χώρος καθορίστηκε  

και άρα η διανομή 

διαφορετικών 

ομάδων μπορεί να 

γίνει μέσω διαφορετικών SOM. Το I‐TUTOR σας δείχνει τον κατάλογο όλων των υπαρχόντων SOM 

για τον επιλεγμένο σημασιολογικό χώρο. 

 

 

 

 

7. Τέλος, όλα τα στοιχεία 

ορίζονται με τέτοιον 

τρόπο ώστε να μπορείτε 

να δημιουργήσετε το 

χάρτη σύμφωνα με την 

προτίμηση που έχετε 

επιλέξει. Ο ιδανικός σας 

χάρτης προσαρμόζεται 

και μπορείτε να τον 

δείτε στο αρχείο του I‐

TUTOR. 
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 Επανασχεδιασμός Χάρτη βήμα‐βήμα 

 

1. Αφού επιλέξετε την επιλογή Redraw MAP 

από την αναπτυσσόμενη λίστα επιλογών  

μπορείτε να υπολογίσετε τη διαφορετική 

διανομή ομάδων στον ίδιο σημασιολογικό 

χώρο (LSA). Σαφής εξήγηση παρουσιάζεται στο 

περιβάλλον. 

 

2. Μόλις επιλέξετε τον 

σημασιολογικό χώρο, 

μπορείτε να δοκιμάσετε 

διαφορετική διανομή 

SOM, μαθαίνοντας ένα 

νέο SOM. 

 

 

 

 

 

3. Μία μικρή προεπισκόπηση 

του χάρτη εμφανίζεται για την 

προβολή της νέας διανομής 

ομάδων και σας επιτρέπει να 

επιλέξετε το σχήμα της 

περιοχής που επιθυμείτε.  
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Επιλογή Archive MAPS  

 

1. Μόλις επιλέξετε την επιλογή Archive MAP… 

 

 

2…. Το I‐TUTOR 

εμφανίζει έναν 

κατάλογο όλων 

των 

εννοιολογικών 

χαρτών και 

μπορείτε να 

δείτε κάποιον 

από αυτούς 

κλικάροντας 

στο αντίστοιχο 

‘μάτι’. 

 

 

3. Ο αντίστοιχος 

εννοιολογικός 

χάρτης του I‐

TUTOR 

εμφανίζεται και 

μπορείτε να 

περιηγηθείτε σε 

αυτόν 

χρησιμοποιώντας 

τα βέλη ή 

κλικάροντας πάνω 

του για να 

μεγενθύνετε μία 

ζώνη. Υπάρχουν 3 

επίπεδα 

μεγένθυνσης. 

Επίσης, υπάρχει 

ένα επίπεδο όπου παρατίθενται τα έγγραφα που περιέχονται στο μεγεθυμένο κελί. 
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Λειτουργίες των Χαρτών Δραστηριότητας  

Η δεύτερη λειτουργία στην κεντρική σελίδα του I‐Tutor plugin είναι η επιλογή ‘‘Activity Map’’, 

που επιτρέπει τη χρήση του χάρτη δραστηριότητας. Εμφανίζονται δύο υπό‐επιλογές: “Extend 

MAP” και “Archive MAP”.  

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χάρτης δραστηριότητας δημιουργείται αυτόματα για κάθε 

εννοιολογικό χάρτη, μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τρέχοντα 

χάρτη δραστηριότητας (δηλαδή τον αντίστοιχο χάρτη δραστηριότητας  με το τρέχον σύνολο 

εννοιολογικών χαρτών). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογή Extend MAP 

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να προβάλετε νέα έγγραφα δραστηριότητας σε έναν 

υπάρχοντα χάρτη δραστηριότητας. 

 

1. Το I‐TUTOR 

εμφανίζει ένα 

κατάλογο των 

χαρτών 

δραστηριότητας. 

Μπορείτε να 

επιλέξετε το χάρτη 

που θέλετε να 

επεκτείνετε και το 

I‐TUTOR θα 

προσθέσει σε 

αυτόν τα έγγραφα 



 

 
30 

δραστηριότητας. 

Επιλογή Archive MAPS 

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δείτε ένα χάρτη δραστηριότητας. 

 

1. Το I‐TUTOR 

εμφανίζει έναν 

κατάλογο όλων 

των χαρτών 

δραστηριότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Κλικάρετε στο εικονίδιο ‘μάτι’ για να δείτε ένα συγκεκριμένο χάρτη δραστηριότητας… 

 

3. … και το I‐TUTOR 

εμφανίζει τον 

αντίστοιχο χάρτη.  

Μπορείτε να 

περιηγηθείτε σε 

αυτόν μέσω των 

βελών και 

κλικάροντας στα 

κελιά για 

μεγέθυνση. Όπως 

και για τον 

εννοιολογικό 

χάρτη, ο χάρτης 

δραστηριότητας 

μπορεί να 

μεγεθυνθεί σε τρία  
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επίπεδα βάθους. Υπάρχει επίσης και ένα τέταρτο επίπεδο που δείχνει τον κατάλογο των εγγράφων που 

περιέχονται στο μεγεθυμένο κελί. 

Χρήση λειτουργιών MAP  

Όταν επιλεχθεί αυτή η επιλογή, μία αναπτυσσόμενη λίστα επιλογών εμφανίζει 4 διαφορετικές 

ενέργειες: 

1) Τομέας: για την προβολή των τρέχοντων χαρτών, εννοιολογικού και δραστηριότητας. Ο 

εννοιολογικός χάρτης είναι ο χάρτης του μαθήματος που έχετε επιλέξει (ή προσαρμόσει) σαν 

βάση. Ο χάρτης δραστηριότητας αποτελεί τον εννοιολογικός χάρτης του I‐TUTOR με τα 

προβαλλόμενα έγγραφα δραστηριότητας. 

2)  Σπουδαστής:  για  την  προβολή  της  διανομής  των  εγγράφων  δραστηριότητας  ενός 

συγκεκριμένου  σπουδαστή  μεταξύ  όλων  των  διδακτικών  εγγράφων  και  εγγράφων 

δραστηριότητας στο χώρο δραστηριότητας. Με αυτόν τον τρόπο ο εκπαιδευτής δύναται να δει τη 

συμμετοχή  του  σπουδαστή  σε  forum  ή  wikis,  ή  την  πρόοδό  του  στη  μελέτη  των  διδακτικών 

εγγράφων. 

3)  Ομάδα:  για  την  προβολή  της  διανομής  των  εγγράφων  δραστηριότητας  μεταξύ  όλων  των 

διδακτικών  εγγράφων  και  εγγράφων  δραστηριότητας  στο  χώρο  δραστηριότητας  μίας 

συγκεκριμένης  ομάδας  σπουδαστών.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  ο  εκπαιδευτής  μπορεί  να  δει  τη 

συμμετοχή της ομάδας σε forum ή wikis, ή την πρόοδό της στη μελέτη των διδακτικών εγγράφων. 

4) Τμήμα: για την προβολή της διανομής μεταξύ όλων των διδακτικών εγγράφων στον 

εννοιολογικό χώρο ενός συγκεκριμένου τμήματος του μαθήματος. 

Domain  Επιλογή Conceptual MAPS  

 

 

 

 

Το I‐TUTOR εμφανίζει το 

τρέχον σύνολο 

εννοιολογικών χαρτών 

και μπορείτε να 

περιηγηθείτε σε αυτό. 
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Domain  Επιλογή Activity MAP 

 

 

 

Το I‐TUTOR εμφανίζει τον αντίστοιχο χάρτη δραστηριότητας από το σύνολο των εννοιολογικών χαρτών και 

μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτόν. 

 

Επιλογή 

Student  

 

 

 

 

 

1. Το I‐TUTOR 

εμφανίζει έναν 

κατάλογο των 
Student Name

Student Name

Student Name

Student Name

Student Name
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σπουδαστών του μαθήματος και μπορείτε να δείτε τους εννοιολογικούς χάρτες και τους χάρτες 

δραστηριότητας για καθέναν από αυτούς, χρωματισμένο ανάλογα με τη δραστηριότητα του σπουδαστή, 

όπως έχει εξηγηθεί στην ενότητα “Coloring the Map”. Ειδικότερα, η ‘Εννοιολογική’ εικόνα δείχνει τον 

εννοιολογικό χάρτη χρωματισμένο σύμφωνα με το ποσοστό των κλικαρισμένων εγγράφων του 

σπουδαστή, ενώ η εικόνα ‘Δραστηριότητας’ δείχνει το χάρτη δραστηριότητας χρωματισμένο σύμφωνα με 

το ποσοστό των εγγράφων δραστηριότητας του σπουδαστή. 

 

2. Κλικάρουμε στο εικονίδιο του ‘φακέλου’ για να δούμε το χρωματισμένο Εννοιολογικό Χάρτη ενός 

σπουδαστή. 

 

2.1  Το  I‐TUTOR  δείχνει  τον  εννοιολογικό  χάρτη  του  αντίστοιχου  σπουδαστή,  χρωματισμένο 

σύμφωνα με το ποσοστό των διδακτικών εγγράφων στα οποία έχει κλικάρει ο σπουδαστής, από 

το σύνολο των διδακτικών εγγράφων που περιέχονται στο κελί. 

3. Κλικάρουμε στο εικονίδιο ‘συζήτησης’ για να εμφανιστεί ο χρωματισμένος Χάρτης 

Δραστηριότητας ενός σπουδαστή. 

 

3.1 Το I‐TUTOR εμφανίζει το Χάρτη Δραστηριότητας του αντίστοιχου σπουδαστή χρωματισμένο σύμφωνα 

με το ποσοστό των εγγράφων που σχετίζονται με το σπουδαστή από το σύνολο των εγγράφων 

δραστηριότητας που περιέχονται στο κελί. 

 

 

4. Μπορείτε να ‘‘παγώσετε’’ κάθε είδους χάρτη, κλικάροντας στο 

εικονίδιο της ‘φωτογραφικής μηχανής’. 
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4.1 Το I‐TUTOR σας ζητά να καθορίσετε ένα όνομα για τη φωτογραφία που 

θέλετε να αποθηκεύσετε και την οποία έπειτα μπορείτε να αναζητήσετε 

ανάμεσα από τα στιγμιότυπα στη λειτουργία “Snapshot” που περιγράφεται στη 

συνέχεια. 

 

Επιλογή Groups  

 

 

 

 

1. Το I‐TUTOR εμφανίζει έναν κατάλογο των ομάδων των σπουδαστών του μαθήματος. Μπορείτε 

να δείτε τους εννοιολογικούς χάρτες και τους χάρτες δραστηριότητας για την κάθε ομάδα 

χρωματισμένους σύμφωνα με τη δραστηριότητα της ομάδας, όπως έχει εξηγηθεί στην ενότητα 

“Coloring the 

Map”. 

Ειδικότερα, η 

Εννοιολογική 

εικόνα δείχνει 

τον εννοιολογικό 

χάρτη 

χρωματισμένο 

σύμφωνα με το 

ποσοστό των 

κλικαρισμένων 

εγγράφων για 

όλη την ομάδα, 

ενώ η εικόνα 

Δραστηριότητας

δείχνει το χάρτη 

δραστηριότητας χρωματισμένο σύμφωνα με το ποσοστό των εγγράφων δραστηριότητας της 

ομάδας. 

2. Κλικάρετε στο εικονίδιο του ‘φακέλου’ για να δείτε τον χρωματισμένο Εννοιολογικό Χάρτη μίας 

ομάδας. 
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2.1 Το I‐TUTOR 

εμφανίζει τον 

εννοιολογικό Χάρτη 

του αντίστοιχου 

σπουδαστή 

χρωματισμένο 

σύμφωνα με το 

ποσοστό των 

διδακτικών εγγράφων 

που έχει κλικάρει ο 

σπουδαστής μέσα από 

το σύνολο των 

διδακτικών εγγράφων 

που περιέχονται στο 

κελί. 

3. Κλικάρετε στο εικονίδιο της ‘συζήτησης’ για να δείτε τον χρωματισμένο Χάρτη Δραστηριότητας 

μίας ομάδας.  

 

 

3.1 Το I‐TUTOR 

εμφανίζει το Χάρτη 

Δραστηριότητας της 

αντίστοιχης ομάδας 

χρωματισμένο 

σύμφωνα με το 

ποσοστό των 

εγγράφων που 

σχετίζονται με την 

ομάδα μέσα από το 

σύνολο των 

εγγράφων 

δραστηριότητας 

που περιέχονται στο κελί. 

4. Μπορείτε να ‘‘παγώσετε’’ κάθε είδους χάρτη κλικάροντας στο 

εικονίδιο της ‘φωτογραφικής μηχανής’. 
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4.1 Το I‐TUTOR σας ζητά να καθορίσετε ένα όνομα για τη φωτογραφία 

που θέλετε να αποθηκεύσετε και την οποία μπορείτε έπειτα να 

αναζητήσετε ανάμεσα από τα στιγμιότυπα στη λειτουργία “Snapshot”, 

όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω. 

Επιλογή Section 

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή 

για να δείτε τη διανομή ανάμεσα σε 

όλα τα διδακτικά έγγραφα στον 

εννοιολογικό χώρο ενός 

συγκεκριμένου τμήματος του 

μαθήματος. 

 

 

 

1. Το I‐TUTOR 

εμφανίζει έναν 

κατάλογο όλων 

των τμημάτων 

του μαθήματος… 

 

 

 

 

 

 

2. Κλικάρετε στο εικονίδιο με το ‘μάτι’ για να δείτε ένα συγκεκριμένο τμήμα. 

 

 

3. Το I‐TUTOR εμφανίζει τον εννοιολογικό χάρτη του επιλεγμένου τμήματος, το οποίο είναι 

χρωματισμένο ανάλογα με το ποσοστό των διδακτικών εγγράφων μέσα από το σύνολο των 

διδακτικών εγγράφων που περιέχονται στο κελί. 

Λειτουργία Snapshot 



 

 
37 

Χρησιμοποιείστε αυτή τη λειτουργία για να ανακτήσετε τους παγωμένους χάρτες.  

Το I‐TUTOR σας βοηθά στην ανάκτηση χαρτών, καθώς ταξινομεί τα στιγμιότυπα σύμφωνα με την 

τυπολογία (typology). Έτσι, μπορείτε να επιλέξετε την εμφάνιση παγωμένων χαρτών αναφορικά 

με τον τομέα (εννοιολογικούς ή δραστηριότητας), τους σπουδαστές ή τις ομάδες. 

Domain  Επιλογή Conceptual MAPS 

 

 

 

 

1. Το I‐TUTOR 

εμφανίζει έναν 

κατάλογο όλων 

των παγωμένων 

εννοιολογικών 

χαρτών. Κλικάρετε 

στο εικονίδιο 

‘μάτι’ για την 

ανάκτηση των 

χαρτών. 

 

 

 

Domain Επιλογή Activity MAPS 

 

1. Το I‐TUTOR 

εμφανίζει 

έναν 

κατάλογο με 

όλους τους 

παγωμένους 

χάρτες 

δραστηριότητ

ας. Κλικάρετε 

στο εικονίδιο 
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‘μάτι’ για να ανακτήσετε το χάρτη. 

Επιλογή Student 

 

 

 

 

 

 

1. Το I‐TUTOR εμφανίζει 

ένα κατάλογο 

σπουδαστών, για τους 

οποίους υπάρχουν 

παγωμένοι χάρτες.   

 

 

2. Κλικάρετε στο εικονίδιο με το ‘φάκελο’ για την ανάκτηση όλων των 

παγωμένων εννοιολογικών χαρτών για ένα συγκεκριμένο σπουδαστή. 

 

2.1. Το I‐TUTOR 

εμφανίζει όλους 

τους παγωμένους 

εννοιολογικούς 

χάρτες για τον 

επιλεγμένο 

σπουδαστή. 

Κλικάρετε στο 

εικονίδιο ‘μάτι’ 

για την ανάκτηση 

ενός 

συγκεκριμένου 

χάρτη. 
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3. Κλικάρετε στο εικονίδιο ‘συζήτησης’ για την ανάκτηση όλων των 

παγωμένων χαρτών δραστηριότητας ενός συγκεκριμένου σπουδαστή. 

 

3.1. Το I‐TUTOR 

εμφανίζει όλους 

τους παγωμένους 

χάρτες 

δραστηριότητας 

για τον επιλεγμένο 

σπουδαστή. 

Κλικάρετε στο 

εικονίδιο ‘μάτι’ για 

να ανακτήσετε ένα 

συγκεκριμένο 

χάρτη. 

 

 

 

Επιλογή Group 

 

 

 

 

1. Το I‐TUTOR εμφανίζει 

έναν κατάλογο των 

ομάδων για τις οποίες 

έχετε παγωμένους 

χάρτες.  

 

 

 



 

 
40 

 

2. Κλικάρετε στο εικονίδιο του ‘φακέλου’ για την ανάκτηση όλων των παγωμένων 

εννοιολογικών χαρτών αναφορικά με μία συγκεκριμένη ομάδα. 

 

2.1. Το I‐TUTOR εμφανίζει 

όλους τους παγωμένους 

εννοιολογικούς χάρτες για 

την επιλεγμένη ομάδα. 

Κλικάρετε στο εικονίδιο 

‘μάτι’ για να ανακτήσετε 

ένα συγκεκριμένο χάρτη. 

 

 

 

 

3. Κλικάρετε στο εικονίδιο ‘συζήτησης’ για να ανακτήσετε όλους τους 

παγωμένους χάρτες δραστηριότητας για μία συγκεκριμένη ομάδα. 

 

3.1. Το I‐

TUTOR 

εμφανίζει 

όλους τους 

παγωμένους 

χάρτες 

δραστηριότητ

ας για την 

επιλεγμένη 

ομάδα. 

Κλικάρετε 

στο εικονίδιο 

‘μάτι’ για να 

ανακτήσετε 

ένα 

συγκεκριμένο 
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χάρτη. 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ 
Για να χρησιμοποιήσει το “I‐TUTOR” plugin, ο συνδεδεμένος σπουδαστής θα πρέπει να κλικάρει στο I‐

TUTOR Maps Plugin block, που είναι διαθέσιμο στο μάθημα, συνήθως στην κάτω αριστερή θέση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το I‐TUTOR plugin στοχεύει στο να δημιουργήσει ο σπουδαστής τους δικούς του χώρους (εννοιολογικούς 

και δραστηριότητας), στους οποίους μπορεί να παρακολουθεί αλλά και να ανακτά πληροφορίες για τις 

διδακτικές του δραστηριότητες.  
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Η αρχική σελίδα του I‐TUTOR maps για τους σπουδαστές έχει την παρακάτω εικόνα. Μία στήλη επιλογών 

επιτρέπει την πρόσβαση στις βασικές λειτουργίες του I‐TUTOR plugin και εμφανίζει δύο επιλογές: "Use 

Maps" και "Historical Snapshots Maps". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργία του Use Maps  

Όταν επιλέξετε τη λειτουργία Use Maps, μία αναπτυσσόμενη λίστα επιλογών σας παρουσιάζει δύο 

διαφορετικές ενέργειες: 

1) Conceptual Maps: για την προβολή του εννοιολογικού χάρτη με τη διανομή των διδακτικών εγγράφων 

που έχετε μελετήσει. Ο χάρτης είναι χρωματισμένος σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη 

ενότητα (Coloring the map).  Ο εννοιολογικός χάρτης σχετίζεται με το μάθημα που έχετε ήδη επιλέξει στην 

πλατφόρμα Moodle.   

2) Activity Maps: για την προβολή των δραστηριοτήτων σας στο μάθημα. Ο χάρτης Δραστηριοτήτων του I‐

TUTOR είναι χρωματισμένος λαμβάνοντας υπόψη τη διανομή των εγγράφων δραστηριότητάς σας. 

Επιλογή Conceptual MAPS 

 

 

 

 

Το I‐TUTOR εμφανίζει τον τρέχοντα εννοιολογικό χάρτη και μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτόν. Ο 

χάρτης είναι χρωματισμένος σύμφωνα με το ποσοστό των διδακτικών εγγράφων που έχετε 

κλικάρει μέσα από το σύνολο των διδακτικών εγγράφων για το μάθημα που βρίσκονται στην 
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πλατφόρμα Moodle, ώστε να εντοπίσετε τα λάθη των δραστηριοτήτων σας στον εννοιολογικό 

χώρο (βλ. Coloring Maps section). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιλογή Activity MAPS 

 

 

 

Το I‐TUTOR εμφανίζει τον 

τρέχοντα χάρτη 

δραστηριότητας και στον 

οποίο μπορείτε να 

περιηγηθείτε. Ο χάρτης 

είναι χρωματισμένος 

σύμφωνα με το ποσοστό 

των εγγράφων 

δραστηριότητάς σας, ώστε 

να μπορείτε να δείτε το τα 

λάθη σας στον χώρο 

δραστηριότητας (βλ.  

Coloring Maps section). 
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Και στα δύο τμήματα μπορείτε να  ‘‘παγώσετε’’ το χάρτη κλικάροντας στο εικονίδιο 

της φωτογραφικής μηχανής και έτσι έχετε τη δυνατότητα να τον ανακτήσετε 

αργότερα. 

 

Όταν επιλέξετε αυτό το εικονίδιο, το I‐TUTOR σας ζητά να καθορίσετε ένα όνομα 

για το στιγμιότυπο του χάρτη που θέλετε να αποθηκεύσετε.  

 

 

Λειτουργία του Historical Snapshots Maps 

Η επιλογή αυτή σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα στιγμιότυπα των χαρτών (εννοιολογικών και 

δραστηριότητας) που παγώσατε προηγουμένως. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να δείτε την πρόοδο και τη 

συμμετοχή σας στο μάθημα. Όταν επιλέξετε αυτήν την επιλογή, μία αναπτυσσόμενη λίστα επιλογών σας 

παρουσιάζει δύο διαφορετικές ενέργειες: "Conceptual Maps" και "Activity Maps". 

 

 

 

Επιλογή Conceptual Maps  

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ανακτήσετε τους εννοιολογικούς χάρτες που έχετε παγώσει. 

 

Το I‐TUTOR εμφανίζει 

ένα κατάλογο 

παγωμένων 

εννοιολογικών 

χαρτών με τα 

ονόματα που 

εισαγάγατε 

προηγουμένως. 

Κλικάρετε στο 

εικονίδιο ‘μάτι’ για 

να εμφανίσετε το 

χάρτη. Μπορείτε επίσης να το διαγράψετε επιλέγοντας το εικονίδιο με τον κόκκινο σταυρό. 
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Επιλογή Activity Maps 

Με αυτήν την επιλογή μπορείτε να ανακτήσετε τους χάρτες δραστηριότητας που έχετε παγώσει. 

 

 

 

Το I‐TUTOR 

εμφανίζει ένα 

κατάλογο των 

παγωμένων 

χαρτών 

δραστηριότητας 

με τα ονόματα 

που εισαγάγατε 

προηγουμένως. 

Κλικάρετε στο 

εικονίδιο ‘μάτι’ 

για να δείτε το 

χάρτη. Μπορείτε 

επίσης να τον 

διαγράψετε κλικάροντας στο εικονίδιο με τον κόκκινο σταυρό. 

 

Και για τις δύο επιλογές, όταν κλικάρετε στο εικονίδιο ‘μάτι’, εμφανίζεται ο επιλεγμένος χάρτης. 

Monitoring (Παρακολούθηση) 

Μόλις κλικάρετε στο monitoring link στο I‐TUTOR plugin εμφανίζεται η σελίδα του Monitoring. Η 

λειτουργία  monitoring επιτρέπει την απεικόνιση διαφορετικών δεικτών της απόδοσης του σπουδαστή 

που εξάγονται από τη μηχανή ομαδοποίησης. 
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Η σελίδα του Monitoring περιέχει έναν κατάλογο δραστηριοτήτων. Για κάθε μία από αυτές εμφανίζεται 

μία γραφική εικόνα των βασικών ομάδων σπουδαστών. 

 

Κλικάρετε στο εικονίδιο του φακού για να δείτε τη δραστηριότητα που σας ενδιαφέρει. 

Οι δραστηριότητες είναι: 

 Assignment Submissions 

 Chat Messages 

 Comments 

 Files 

 Forum Discussions 

 Forum Posts Responder 

 Forum Posts 

 Grade Grades 

 Grade Grades Participation 

 Log 

 Message 

 Message Read 

 Message ReadTo 
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 Message To 

 My Pages 

 Post 

 Quiz Grades 

 Tag 

 User Last Access 

 Overall 

 Overall Activities 

 Overall Marks 

Υπάρχουν ετικέτες για κάθε ομάδα (έως 4): “not at all”, “low”, “on average”, και “high”. 

Τόσο το ιστόγραμμα όσο και η απεικόνιση boxplot (στατιστική απεικόνιση σε χάρτη) παρέχονται για κάθε 

ομάδα σε σχέση με ένα δείκτη: τα  boxplots απεικονίζουν τα τεταρτημόρια του πληθυσμού που  

συγκεντρώνεται σε κάθε ομάδα. Μπορούμε να κλικάρουμε την κάθε ομάδα στα δύο διαγράμματα. Με 

αυτόν τον τρόπο εμφανίζεται η πλήρης λίστα των σπουδαστών που ανήκουν σε αυτή.  Τέλος, μπορείτε να 

δείτε την τιμή ενός συγκεκριμένου σπουδαστή, εάν τον/την επιλέξετε από μία αναπτυσσόμενη λίστα.  

Για παράδειγμα, η δραστηριότητα “Forum Posts” εμφανίζει τις ενέργειες των σπουδαστών, οργανωμένες 

σε ομάδες, όσον αφορά στα μηνύματα του forum. 

 

Όταν κλικάρετε σε μία ομάδα, εμφανίζεται ένας κατάλογος σπουδαστών. Επιλέξτε ένα σπουδαστή του 

καταλόγου για να δείτε την τιμή του δείκτη του/της. 
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Με αυτό το γράφημα μπορείτε εύκολα να καταλάβετε ποιες ομάδες σπουδαστών αφιέρωσαν 

περισσότερο χρόνο από άλλες για μία συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Επίσης, στο ίδιο περιβάλλον έχει εφαρμοστεί μία απεικόνιση για την προβολή της στατιστικής διασποράς 

των σπουδαστών σε κάθε ομάδα. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτήν την απεικόνιση κυλώντας την 

πλευρική μπάρα των παραθύρων. 

 

Profiling (Δημιουργία Προφίλ) 

Για να έχετε πρόσβαση στη λειτουργία profiling πρέπει να επιλέξετε το Profiling link του I‐TUTOR plugin. 



 

 
49 

 

Η λειτουργία profiling έχει εφαρμοστεί με τον ίδιο τρόπο όπως το monitoring. Μόλις αποκτήσετε 

πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, εμφανίζεται ένας κατάλογος σπουδαστών. Επιλέξτε έναν σπουδαστή 

για να δείτε την τιμή του δείκτη του/της.  

 

Ένα αραχνοηδές διάγραμμα απεικονίζει τη συγκριτική απόδοση ενός σπουδαστή σχετικά με ένα σύνολο 

δεικτών. Όσο ευρύτερη είναι η περιοχή του διαγράμματος τόσο καλύτερη είναι η απόδοση του 

σπουδαστή. Η λειτουργία  μπορεί να εμφανίσει οποιοδήποτε σύνολο δεικτών. 
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Απεικόνιση Χρονοδιαγράμματος 

Η απεικόνιση του χρονοδιαγράμματος των προσωπικών αρχείων καταγραφής εξαρτάται από τον 

παράγοντα ομαδοποίησης που έχει εγκατασταθεί και βρίσκεται σε λειτουργία. Είναι δυνατό να δούμε ένα 

‘δείγμα’ μορφών απεικόνισης του χρονοδιαγράμματος, αν ο διαχειριστής του Moodle έχει εγκαταστήσει 

τους πίνακες δεδομένων και τα στοιχεία του δείγματος. Τα δειγματικά στοιχεία παρέχουν μία γενική 

εικόνα του είδους των πληροφοριών που θα παρουσιάσει η απεικόνιση: 

 

Το γράφημα εμφανίζει την κινητικότητα του ατόμου στη βάση συγκεκριμένης δραστηριότητας – εξ’ 

ορισμού το γράφημα παρουσιάζει αναρτήσεις στα forum. Αυτή η πληροφορία εμφανίζεται ως μαύρη 

γραμμή, αν και τα πραγματικά σημεία δεδομένων σημειώνονται με κόκκινους κύκλους (ο ρόλος ύπαρξης 

της μαύρης γραμμής συνίσταται στο να παρέχει μία αίσθηση συνέχειας μεταξύ των φορών που ο 

παράγοντας ομαδοποίησης βρίσκεται σε λειτουργία). 
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Οι ζώνες χρώματος αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές ομάδες. Σε αυτήν την περίπτωση, κάθε ‘κορδέλα’ 

χρώματος εμφανίζει ένα κανονικό πλάτος απόκλισης από την κεντρική γραμμή που αποτελεί τη μέση τιμή 

μέτρησης για αυτήν την ομάδα σπουδαστών. 

 

 

Ο σπουδαστής στα στοιχεία του δείγματος εμφανιζόταν στην ομάδα που βρισκόταν στα χαμηλότερα 

φάσματα στη συχνότητα επικοινωνίας για το πρώτο ζεύγος μετρήσεων. Μετά άρχισε να ασχολείται με τα 

forum φτάνοντας και σύντομα υπερβαίνοντας το μέσο όρο των αναρτήσεων της περισσότερο ενεργής 

ομάδας, πριν παρουσιάσει κάμψη την τελευταία μέρα.  

Options (Επιλογές) 

Ως δάσκαλος (ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στα στοιχεία ‐report/plog: view 

course capability) θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τα δεδομένα του χρήστη που θέλετε να δείτε. Ως 

σπουδαστής (ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο που έχει πρόσβαση στα στοιχεία ‐report  /plog: view own 

capability) μπορείτε μονάχα να επιλέξετε το χρονικό διάστημα και τη μέτρηση που θα εμφανιστεί: 

 

Οι εκθέσεις μπορούν να προσεγγιστούν χρησιμοποιώντας το URL : 

<host/moodle root>/report/plog/index.php 

Έτσι θα εμφανιστούν οι τιμές για το συνδεδεμένο χρήστη και για το μάθημα μέσω του οποίου είχαν 

πρόσβαση στην έκθεση. 

Το δείγμα δεδομένων είναι διαθέσιμο στο <host/moodle root>/report/plog/index.php?test=1 

Αν ένας δάσκαλος επιθυμεί να συνδεθεί με συγκεκριμένα διαγράμματα, το URL μπορεί να αντιγραφεί και 

να επικολληθεί από τη γραμμή διευθύνσεων της μηχανής αναζήτησης ή να δημιουργηθεί 

χρησιμοποιώντας τις τιμές των παραμέτρων. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 

για την οικοδόμηση Moodle ‘blocks’ ώστε να συνδέονται με συγκεκριμένα διαγράμματα. 

Για παράδειγμα,  
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<host/moodle root>/report/plog/index.php? student=49&startdate=1379376000&metric=forum_posts 

Έτσι, θα δημιουργηθεί το διάγραμμα για το σπουδαστή με id = 49, αρχίζοντας στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 

(αυτές οι ημερομηνίες δημιουργούνται ευκολότερα χρησιμοποιώντας τις φόρμες!) και θα εμφανιστούν τα  

forum_posts metric. 

Installation (Εγκατάσταση) 

Η έκθεση plugin μπορεί να εγκατασταθεί αντιγράφοντας το φάκελο ‘plog’ στο Moodle ‘report’ folder, 

πηγαίνοντας   

<host/moodle root>/admin/index.php 

και  ακολουθώντας τις συνήθεις διαδικασίες.  Παρόλα αυτά, στην έκδοση 2.4.1 του Moodle, λόγω μη 

σωστής ρύθμισης των ρυθμίσεων (settings), χρειάζεται χειρονακτική παρέμβαση για να δημιουργηθούν οι 

ρυθμίσεις στη βάση δεδομένων (αυτό δε συμβαίνει στην έκδοση 2.5+).  Ένα SQL script (εξαγόμενο από 

mysql) περιλαμβάνεται στο plog.tar file.   

Αν θέλετε να κάνετε διαθέσιμο το test data, υπάρχουν 3 SQL scripts που δημιουργούν τα αρχεία των 

ενδεικτικών δεδομένων.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παρόλα αυτά, το cluster_runs.sql χρησιμοποιεί hard‐coded id values (τα άλλα αναφέρονται σε 

αυτά) – οπότε ΜΗΝ εγκαταστήσετε αυτά τα scripts εάν έχετε ήδη cluster_runs with id values μεταξύ 105 

and 112 inclusive, πριν διορθώσετε αυτές τις τιμές και στα τρία cluster test data scripts (cluster_runs.sql, 

cluster_stats.sql, cluster_user_clusters.sql). 

Η φύση του χρονοδιαγράμματος είναι τέτοια που απαιτεί ιστορικά δεδομένα για να μπορεί να παρέχει 

ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Συνιστάται να χρησιμοποιείται μόνο αφότου ο παράγοντας ομαδοποίησης 

έχει εκτελεστεί τρεις ή περισσότερες φορές για να παρέχει αυτό το ιστορικό πλαίσιο. 

Alerter (Ειδοποίηση) 

Ενεργοποιήστε το I‐TUTOR Profiler στο μάθημα που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της ειδοποίησης. 

Επιλέξτε το εικονίδιο διαμόρφωσης: 

 

Θα εμφανιστεί η σελίδα διαμόρφωσης – θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σελίδα αυτή θα είναι ορατή 

μονάχα από το δάσκαλο/διαχειριστή. Η ειδοποίηση δεν παρέχει περιβάλλον για να παρέμβει ο 
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σπουδαστής, οπότε μπορείτε να την κρύψετε μόλις ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε. 

 

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε πότε θέλετε να λειτουργήσει η ειδοποίηση, τι τύπο ειδοποίησης θέλετε και σε 

ποια μέτρηση θα βασίζεται η ειδοποίηση. 

Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να έχετε μία ειδοποίηση αν ο σπουδαστής είναι στη Μηδέν ομάδα, 

(καμία δραστηριότητα), ή στο κατώτατο 10%. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε αν θέλετε να υπάρχει 

ειδοποίηση στα αποτελέσματα ενός διαγωνισμού γνώσεων (quiz), οποιασδήποτε δραστηριότητας, 

αναρτήσεων, κ.λ.π. 

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε το τι θα λέει το μήνυμα και αν πρέπει να το στείλετε στον εαυτό σας ή 

στο σπουδαστή στον οποίο αναφέρεται η ειδοποίηση. 
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Για παράδειγμα: 

 

Μόλις δημιουργήσετε τις βασικές ρυθμίσεις για την ειδοποίηση, το κάτω μισό της σελίδας θα εμφανίσει 

την επιλογή για μερικές πιο προηγμένες ρυθμίσεις και τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε την ειδοποίηση, 

έτσι ώστε να παρακολουθείται η δραστηριότητα του σπουδαστή: 
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Σε γενικές γραμμές, μπορείτε να αφήσετε τις ρυθμίσεις ως έχουν και να επιλέξετε το ‘‘Save changes’’. 

Την επόμενη φορά που θα κλικάρετε στο εικονίδιο διαμόρφωσης (configuration) θα εμφανιστεί μία λίστα 

ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος της σελίδας. 

Μπορείτε να ελέγξετε την περίληψη των στοιχείων και εάν δεν επιλέξετε το τετράγωνο checkbox η 

ειδοποίηση θα διαγραφεί με την επιλογή ‘‘save changes’’. 

Αν δημιουργήσετε πολλαπλές ειδοποιήσεις, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι σπουδαστές που ενεργοποιούν 

τα κριτήρια θα λάβουν ένα email για κάθε κριτήριο – οπότε εάν έχετε δημιουργήσει ειδοποιήσεις τόσο για 

το Μηδέν όσο και για το κατώτατο 10%, ο σπουδαστής που δε θα συνδεθεί, θα λάβει 2 emails για κάθε 

κριτήριο που θα τον ενημερώνει ότι δεν έχει επωφεληθεί ακόμα από το σύστημα. Οπότε, ίσως είναι 

καλύτερο να διαμορφώσετε ένα μικρό αριθμό ειδοποιήσεων ώστε να αποφευχθεί ο ‘βομβαρδισμός’ των 

σπουδαστών με μηνύματα! 

Installation (Εγκατάσταση) 

Απαιτήσεις: Java 

Το Alerter εγκαθιστά τον παράγοντα ομαδοποίησης.   

Εγκαταστήστε το εξάγοντας το φάκελο Alerter στο φάκελο Blocks της εγκατάστασης του Moodle. 

Επιπλέον ο διαχειριστής του συστήματος πρέπει να εκτελέσει τα ακόλουθα scripts της βάσης δεδομένων: 

CREATE TABLE `cluster_runs` ( 
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 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `date` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, 

 `courseid` bigint(20) DEFAULT NULL, 

 `clusteringname` varchar(100) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL, 

 `maxCluster` int(11) DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=<your engine> AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 

 

 

CREATE TABLE `cluster_stats` ( 

 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `clusterid` bigint(20) DEFAULT NULL, 

 `cluster` int(11) DEFAULT NULL, 

 `mean` decimal(20,4) DEFAULT NULL, 

 `stddev` decimal(20,4) DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=<your engine> AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 

 

 

CREATE TABLE `cluster_user_clusters` ( 

 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

 `clusterid` bigint(20) DEFAULT NULL, 

 `userid` bigint(20) DEFAULT NULL, 

 `cluster` int(11) DEFAULT NULL, 

 `value` decimal(20,4) DEFAULT NULL, 

 PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=<your engine> AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci 
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