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Περίληψη: Στο άρθρο αυτό περιγράφεται το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό που
δηµιουργήθηκε µε σκοπό την εξ αποστάσεως εκµάθηση Νέων και Αρχαίων
Ελληνικών. Το προϊόν που προέκυψε ως αποτέλεσµα του έργου µπορεί να
δηµιουργεί, να αναγνωρίζει, να κλίνει και να παραπέµπει σε γραµµατική κατηγορία
µε κανόνες και σχόλια περίπου 14.000.000 γραµµατικούς τύπους, καθώς και να
παράγει διαφόρων τύπων ασκήσεις χρησιµοποιώντας όλη αυτή την πληροφορία. Το
άρθρο περιγράφει τη συµµετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ)
στην ανάπτυξη του συγκεκριµένου προϊόντος, αναλύει τα τεχνικά του
χαρακτηριστικά και περιγράφει το τελικό προϊόν που είναι διαθέσιµο στο κοινό µέσω
του Παγκόσµιου Ιστού.
Abstract: This paper presents the EAGLE Project on the World Wide Web. This
project’s goal was to enable the distance learning of modern and ancient Greek. The
final product that resulted from the aforementioned project is able to create, recognize
and decline approximately 14.000.000 grammatical forms, as well as to make
references for each of them to the respective grammatical category, rules and
comments. Furthermore, it is able to produce a variety of exercises using the above
described data. This paper presents the participation of the Hellenic Open University
(HOU) in the design and development of this particular product, it analyses the
technical specifications and describes in detail the final product that is available to
public though the World Wide Web.
1. Εισαγωγή
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει ένα πρωτοποριακό και καινοτόµο επίτευγµα που
σχετίζεται µε την εξ αποστάσεως εκπαίδευση µε δύο τρόπους: α) αφορά την εξ
αποστάσεως εξάσκηση στη γλώσσα µας (Νέα, Λόγια και Αρχαία Ελληνική) και β)
υλοποιήθηκε µε τη συµµετοχή του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (ΕΑΠ), το
οποίο συµµετείχε ενεργά στην ανάπτυξή του τόσο από πλευράς καθορισµού των
προδιαγραφών ώστε το τελικό προϊόν να είναι κατάλληλο για εκπαίδευση από
απόσταση, όσο και από πλευράς σχεδίασης, ανάπτυξης και τελικού ελέγχου του
προϊόντος. Στο άρθρο παρουσιάζεται το τελικό αποτέλεσµα του έργου το οποίο είναι
διαθέσιµο µέσω του Παγκόσµιου Ιστού (World Wide Web) και εξηγείται η
λειτουργία του και ο τρόπος χρήσης του από το κοινό, περιγράφονται συνοπτικά τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου, καθώς και η συνεισφορά του ΕΑΠ στη
δηµιουργία του τελικού αποτελέσµατος.
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Πρέπει να τονισθεί ότι, αν και η εκπαίδευση προϋποθέτει το ζεύγος εκπαιδευτή και
εκπαιδευόµενου, η διαδικασία της µάθησης (learning) είναι µία ατοµική διαδικασία,
µέσα από την οποία ο εκπαιδευόµενος αποκτά γνώση (Race, 1999). Αυτή η
διαδικασία µπορεί να γίνεται και από απόσταση µε τη χρήση κατάλληλου υλικού.
Σήµερα ο Παγκόσµιος Ιστός είναι ένα ιδανικό µέσο για τη χρήση τέτοιου υλικού. Ο
Παγκόσµιος Ιστός καταργεί τους περιορισµούς του χώρου και επιτρέπει στον
εκπαιδευόµενο να καθορίζει ο ίδιος τον τόπο που θα µαθαίνει (McCormack και
Jones, 1998). Επίσης δίνει στους εκπαιδευόµενους τη δυνατότητα να προσπελαύνουν
πληροφορία µε µη σειριακό τρόπο, να επικοινωνούν σύγχρονα ή ασύγχρονα, και να
αξιοποιούν πολλαπλές πηγές υλικού και πολλαπλών µέσων (Crossman, 1997 – Relan
και Gillani, 1997 – Santi, 1997).
Το υλικό που διατίθεται δια µέσω του Παγκόσµιου Ιστού παίζει σηµαντικό ρόλο σε
αυτή τη διαδικασία της εξ αποστάσεως µάθησης (Filipczak, 1995). Ένα τέτοιο υλικό,
όµως, πρέπει να είναι συµβατό µε την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική µεθοδολογία και
να πληροί συγκεκριµένες απαιτήσεις ώστε να µπορεί να επιτελεί τις προσδοκώµενες
λειτουργίες. Για να µπορέσει το εκπαιδευτικό υλικό να ανταποκριθεί σε αυτές τις
απαιτήσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένο, ώστε να καθοδηγεί τον
σπουδαστή στην µελέτη του, να προάγει την αλληλεπίδραση του µαθητή µε το
µαθησιακό υλικό, να επεξηγεί δύσκολα σηµεία και έννοιες, να αξιολογεί και
ενηµερώνει τον φοιτητή για την πρόοδό του και να εµψυχώνει και ενθαρρύνει το
σπουδαστή συνεχώς (Πιερρακέας κά., 2001).
Το ΕΑΠ είναι πρωτοπόρο στη χρήση τεχνολογιών για την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και έχει ήδη εντάξει στα προγράµµατα σπουδών του προηγµένες
τεχνολογίες έτσι ώστε να παρέχει στους φοιτητές του τεχνολογίες αιχµής για
εκπαίδευση από απόσταση (Xenos και Skodras, 2003 – Hadzilacos και Xenos, 2005).
Έµφαση έχει δοθεί στη χρήση ψηφιοποιηµένων διαλέξεων σε βίντεο που διατίθενται
στους φοιτητές µε τεχνολογία streaming video (Hadzilacos κά., 2004), στη
δηµιουργία και χρήση περιβαλλόντων σύγχρονης συνεργασίας (Xenos κά., 2004),
αλλά και στην ανάπτυξη και χρήση υποστηρικτικών στην εκπαίδευση τεχνολογιών,
όπως η χρήση Bayesian Networks για πρόβλεψη συµπεριφοράς φοιτητών που
σπουδάζουν µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Xenos, 2003), ή την
εφαρµογή τεχνολογιών αιχµής στις επικοινωνίες όπως το learning GRID (Xenos κά.,
2005). Η συγκεκριµένη εργασία που παρουσιάζεται στο παρόν άρθρο είναι µία
καινοτόµα υπηρεσία (εργαλείο) που αναπτύχθηκε µε τη συµµετοχή του ΕΑΠ.
Σχετικά µε το έργο EAGLE (Eagle, 2005) πρέπει να τονιστεί ότι το προϊόν που
προέκυψε ως αποτέλεσµα του έργου αυτού είναι καινοτοµικό, τόσο σε εθνικό όσο
και σε διεθνές επίπεδο. Η πολυπλοκότητα της τυπολογίας της ελληνικής γλώσσας
(αρχαίας, νεότερης και σύγχρονης) είχε λειτουργήσει, µέχρι σήµερα, ως
ανασταλτικός παράγοντας για την ανάληψη ενός τέτοιου ερευνητικού εγχειρήµατος.
Συγκεκριµένα, µέχρι σήµερα δεν υφίστατο άλλο γλωσσικό προϊόν, το οποίο να
δηµιουργεί, να αναγνωρίζει, να κλίνει και να παραπέµπει σε γραµµατική κατηγορία
µε κανόνες, σχόλια κλπ. περίπου 14.000.000 γραµµατικούς τύπους και να παράγει
ασκήσεις διαφορετικών τύπων µε βάση όλη αυτή τη πληροφορία. ∆εν πρέπει να
συγχέεται η εργασία που παρουσιάζεται µε τα εµπορικά λεξικά που υπάρχουν και
που απλά παραθέτουν, ορθογραφούν ή µεταφράζουν λέξεις.
Οι δύο µεγαλύτεροι και εγκυρότεροι κόµβοι του Παγκοσµίου Ιστού που
απασχολούνται µε την αρχαία ελληνική, δηλαδή ο Thesaurus Linguae Graecae του
University of California (TLG, 2005) και η Perseus Digital Library του Tufts
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University (Perseus, 2005) παρέχουν δυνατότητες γραµµατικής αναγνώρισης λέξεων
των αρχαίων κειµένων, αλλά είναι εργαλεία που απευθύνονται κατά κύριο λόγο σε
ερευνητές και όχι σε όσους ασχολούνται µε την εκµάθηση της γλώσσας, καθώς δεν
περιέχουν ασκήσεις, θεωρία που να συνδέεται µε τις ασκήσεις κτλ., δεν αποτελούν
δηλαδή εργαλεία κατάλληλα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση όπως το EAGLE, αλλά
ερευνητικά εργαλεία. Για τη νέα ελληνική (και για τη λόγια αντίστοιχα) δεν
υφίσταται ανάλογο προϊόν και µάλιστα µε ευρέως φάσµατος γραµµατολογία
ασκήσεων, συµπεριλαµβανοµένης και της κατάλληλης υποδοµής λογισµικού. To
EAGLE µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στην τάξη για τη διδασκαλία της γλώσσας µε
πρωτοφανή αποτελέσµατα. Αυτό έχει ήδη γίνει στα πλαίσια του έργου, αλλά δεν
αφορά το συγκεκριµένο άρθρο.
Στο επόµενο τµήµα του άρθρου ακολουθεί η περιγραφή των στόχων του έργου
EAGLE και των τεχνικών του χαρακτηριστικών. Ακολούθως, στο τµήµα 3,
περιγράφεται το έργο από την πλευρά του χρήση µε έµφαση στον τρόπο χρήσης των
αποτελεσµάτων του έργου από το κοινό. Τέλος στο τµήµα 4 του άρθρου
συνοψίζονται τα βασικά συµπεράσµατα του άρθρου.
2. Οι στόχοι και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου EAGLE
Τα λεξικά και η “µηχανή” ασκήσεων της Νεοελληνικής, Λόγιας και Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας είχαν ως αρχικό στόχο τη διευκόλυνση της εκµάθησης της
ελληνικής γλώσσας από άτοµα των οποίων η µητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική
(νέοι του απόδηµου ελληνισµού, αλλοδαποί µαθητές και φοιτητές εκτός Ελλάδας,
µετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα). Παρόλα αυτά το εργαλείο που
προέκυψε είναι πολύ χρήσιµο και για ανθρώπους που γνωρίζουν την Ελληνική
γλώσσα και θέλουν είτε να µάθουν κάτι παραπάνω, είτε να επαληθεύσουν τις
γνώσεις τους. Χαρακτηριστική είναι η θετική αντίδραση από τους φοιτητές του ΕΑΠ,
µερικοί από τους οποίους είχαν την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν το εργαλείο κατά
τη διάρκεια του βήτα ελέγχου (beta testing). Αρκετοί από αυτούς τους φοιτητές που
χρησιµοποίησαν το εργαλείο έµειναν ενθουσιασµένοι από τη χρήση του και το
σχολίασαν µε αρκετά γράµµατα προς το ΕΑΠ.
Πρέπει να τονιστεί ότι η καινοτόµος λογική σχεδιασµού ασκήσεων για την ελληνική
γλώσσα για εκπαιδευτικούς σκοπούς µπορεί να εφαρµοστεί στην ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού εξάσκησης και σε άλλα γνωστικά αντικείµενα. Επίσης η
πλατφόρµα εφαρµογών λογισµικού που υλοποιήθηκε για λειτουργία σε Web
περιβάλλον, µπορεί να ενσωµατωθεί ελεύθερα ως εργαλείο ή εξάρτηµα σε µεγάλης
κλίµακας και ευρέως φάσµατος εφαρµογές.
Αναφορικά µε τη διαδικασία ανάπτυξης του έργου, ακολουθήθηκε η παρακάτω
διαδικασία. Αρχικά έγινε φιλολογική έρευνα, ληµµατογράφηση και προετοιµασία
των λεξικών. Ακολούθως αναπτύχθηκε η βάση δεδοµένων και στη συνέχεια η τελική
εφαρµογή που επέτρεπε τη χρήση του υλικού στον Παγκόσµιο Ιστό. Τέλος άρχισε η
πειραµατική λειτουργία του έργου. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται παρακάτω.
Η φιλολογική έρευνα περιελάµβανε τη διερεύνηση και καταγραφή των κυριότερων
µορφολογικών χαρακτηριστικών της Νεοελληνικής γλώσσας. Τα δεδοµένα της
καταγραφής αυτής χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη του λεξικού της Νεοελληνικής.
Πρέπει να τονισθεί ότι η εργασία αυτή ήταν απαραίτητη µόνον για τη Νεοελληνική
διότι οι άλλες δύο µορφές (Λόγια και Αρχαία) δεν εξελίσσονται πλέον και έχουν
διερευνηθεί επαρκώς. Μετά τη φιλολογική έρευνα έγινε η ληµµατογράφηση. Στη
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περίπτωση αυτή χρησιµοποιήθηκαν οι υπάρχουσες βιβλιογραφικές πηγές και λεξικά,
σε συνδυασµό µε πρωτογενή εργασία, η οποία περιλάµβανε εµπλουτισµό και
διόρθωση του υφιστάµενου υλικού, καθώς και επιλογή από αυτό. Τα λεξικά που
προέκυψαν είναι φτιαγµένα µε τέτοιο τρόπο ώστε:
− Να µπορούν να ελέγξουν την ορθογραφία µιας λέξης και να την
ορθογραφήσουν.
− Να κάνουν πλήρη γραµµατική αναγνώριση οποιασδήποτε λέξης τους δοθεί
µέσα σε κείµενο ή µεµονωµένα.
− Να µπορούν να κλίνουν πλήρως τη λέξη-λήµµα σε όλους τους γραµµατικούς
τύπους και, προκειµένου για το λεξικό της Νεοελληνικής, να διακρίνουν σε
ποιο είδος ανήκουν.
Αυτό είχε ως συνέπεια να δηµιουργηθούν περίπου 14.000.000 γραµµατικοί τύποι (για
παράδειγµα ένα αρχαίο ρήµα εάν κλιθεί σε όλες τις φωνές, τις εγκλίσεις, τους
χρόνους και τους αριθµούς µαζί µε τις µετοχές δίνει 2.000 γραµµατικούς τύπους).
Η ανάπτυξη της βάσης δεδοµένων οδήγησε σε µία βάση που εξυπηρετούσε τόσο την
διαδικασία εισαγωγής (import) περιεχοµένου (δηλαδή από λεξικά) όσο και τη
διαδικασία εξαγωγής (exporting) των δεδοµένων µε τρόπους που να εξυπηρετούν
πολλές διαφορετικές ανάγκες και εφαρµογές. Έµφαση δόθηκε ώστε η βάση να έχει
τη µεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, αλλά και τη µεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια σε σχέση
µε την ακεραιότητα των δεδοµένων. Η σχεδίαση της βάσης δεδοµένων βασίστηκε
στα σύγχρονα πρότυπα των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων νέας γενιάς, ενώ η
υλοποίηση πραγµατοποιήθηκε ακολουθώντας πρότυπα object oriented database
programming. Τα δεδοµένα που παράγει η βάση δεδοµένων έχουν δοµηµένη µορφή
κάτω από XML schemas, µε στόχο να είναι αξιοποιήσιµα από το ∆ιαδίκτυο, αλλά και
από Cd ROM και φορητές συσκευές ή ακόµα και από προγράµµατα ηλεκτρονικής
σελιδοποίησης που θα οδηγούν σε έντυπες µορφές πληροφορίας. Το XML schema
αρχικά δοµήθηκε µε βάση την SQL XML για τον εν λόγω IIS 5 WEB Server που
προτιµήθηκε. Υπήρξε όµως και ανάλογη αντιµετώπιση για την περίπτωση
επικοινωνίας µε άλλα συστήµατα, η οποία υλοποιήθηκε µέσω SOAP και Web
Services.
Η τελική εφαρµογή που επέτρεπε τη χρήση του υλικού στον Παγκόσµιο Ιστό
σχεδιάστηκε µε τη χρήση της Visual basic πλατφόρµας ανάπτυξης. Το περιβάλλον
επικοινωνίας µε το χρήστη (user interface) της εφαρµογής βασίστηκε σε µία σειρά
από εύχρηστες φόρµες εισαγωγής στοιχείων, αλλά και µία σειρά από φίλτρα για να
είναι εύκολη η διαδικασία χαρακτηρισµού µίας λέξης. Για να επιτευχθούν οι
παραπάνω στόχοι ακολουθήθηκε η πλατφόρµα ανάπτυξης .net. Επιπλέον, όσον
αφορά στα πρότυπα εξαγωγής των λέξεων, αυτά έγιναν σε UTF8, επιτρέποντας έτσι
την απεικόνιση σε όλες τις πιθανές γλώσσες. Πρέπει να τονισθεί η έµφαση που
δόθηκε κατά την υλοποίηση της τελικής εφαρµογής, ώστε να µπορεί ο χρήστης να
υλοποιεί τις δικές του ασκήσεις εύκολα και γρήγορα, χρησιµοποιώντας ένα απλό
κείµενο οποιασδήποτε µορφής.
3. Η µηχανή ασκήσεων EAGLE στο διαδίκτυο
H µηχανή ασκήσεων ΕΑGLE αποτελείται ουσιαστικά από ένα µηχανισµό
δηµιουργίας και παροχής µορφολογικών και ορθογραφικών ασκήσεων σχετικά µε
την ελληνική γλώσσα και τρία λεξικά σε ηλεκτρονική µορφή (Νεοελληνική, Λόγια
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και Αρχαία). Έχει τη δυνατότητα παροχής περιεχοµένου και ασκήσεων σε τρίτες
εφαρµογές και λειτουργίας σε περιβάλλον Web και Windows Client.
3.1 Αρχιτεκτονική και διαχείριση δεδοµένων
Η γενική αρχιτεκτονική της µηχανής EAGLE απεικονίζεται στο σχήµα 1.
Αποτελείται από το µηχανισµό των λεξικών, των ασκήσεων και δύο υπηρεσίες (web
services) οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή των αποτελεσµάτων σε τρίτες
εφαρµογές. Αυτό σηµαίνει ότι το EAGLE έχει τη δυνατότητα ενσωµάτωσης σε
µεγαλύτερα πληροφοριακά συστήµατα.

Windows
Client

Μηχανισµός
Λεξικών

Web Service
Γραµµατικής

Web
3rd party

Μηχανισµός
Ασκήσεων

Web Service
Ασκήσεων

Σχήµα 1. Αρχιτεκτονική της µηχανής ασκήσεων EAGLE

Τα λεξικά είναι η καρδιά του EAGLE. Ένα λεξικό αποτελεί µια µεµονωµένη
λειτουργική µονάδα του συστήµατος που περιλαµβάνει όλες τις λειτουργίες
δηµιουργίας, διαχείρισης και συντήρησης οµάδων λέξεων που το συνθέτουν. Ένα
λεξικό µιας συγκεκριµένης γλώσσας είναι αποθηκευµένο σε µια βάση δεδοµένων.
Ένα σηµείο που πρέπει να αποσαφηνιστεί είναι ότι κάθε λεξικό ορίζεται ως ένα
σύνολο λεξικών στοιχείων που λειτουργούν ακολουθώντας συγκεκριµένους κανόνες.
Ένα απόλυτα λογικό συµπέρασµα είναι ότι η λειτουργική µονάδα διαχείρισης ενός
λεξικού δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη της µονάδας που υλοποιεί
τους κανόνες του. Μια τέτοια λειτουργία είναι η κλήση µιας λέξης, άσχετα µε το πώς
διαφοροποιείται η λειτουργία από γλώσσα σε γλώσσα. Αναπτύχθηκε µία αυτόνοµη
ανάπτυξη µιας κεντρικής µηχανής γραµµατικών κανόνων που είναι σε θέση να
χρησιµοποιεί οποιοδήποτε σύνολο λεκτικών στοιχείων και να λειτουργεί µε τον ίδιο
τρόπο σε οποιαδήποτε περίπτωση. Αυτό οδήγησε στη δηµιουργία ενός µηχανισµού
εύκολα επεκτάσιµου και αρκετά εύχρηστου από οποιονδήποτε φορέα το
χρησιµοποιήσει. Ακόµα, η παροχή ενός ενιαίου περιβάλλοντος προγραµµατισµού της
µηχανής (SDK) επιτρέπει την εύκολη χρήση από τρίτες εφαρµογές.
Εξίσου σηµαντικός µηχανισµός είναι και ο µηχανισµός των ασκήσεων. Αυτή η
λειτουργική µονάδα χρησιµοποιεί τα λεξικά για να δηµιουργήσει ασκήσεις
προκαθορισµένου τύπου, είτε τυχαίου περιεχοµένου, είτε χρησιµοποιώντας
περιεχόµενο επιλεγµένο από το χρήστη. Η λειτουργία του µηχανισµού ασκήσεων
αναλύεται σε συγκεκριµένα σενάρια λειτουργίας που περιγράφονται σε επόµενη
ενότητα.
Με βάση τους παραπάνω µηχανισµούς, τα δεδοµένα διαχωρίζονται αναλόγως σε δύο
οµάδες: τα δεδοµένα των λεξικών και τα δεδοµένα των ασκήσεων. Έχει προβλεφθεί
η ύπαρξη και µιας τρίτης οµάδας, η οποία παρέχει τα απαραίτητα δεδοµένα για την
λειτουργία της εφαρµογής ηλεκτρονικής παροχής των ασκήσεων και της
παρακολούθησης των αποτελεσµάτων τους. Λόγω της αναγκαιότητας λειτουργίας
του EAGLE σε ετερογενή συστήµατα – Web και Windows Client, η αποθήκευση και
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διαχείριση των δεδοµένων γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει και τις δύο
περιπτώσεις.
Ένα σηµαντικό θέµα που προέκυψε λόγω των διαφορών τόσο στον τρόπο
λειτουργίας όσο και στον τρόπο ανάπτυξης εφαρµογών στα δύο ετερογενή
περιβάλλοντα. Η ανάπτυξη σε περιβάλλον Web χρειάζονταν την ύπαρξη ενός
κεντρικού εξυπηρετητή υπηρεσιών (Web Server). Σε αυτήν την περίπτωση, τα
δεδοµένα θα έπρεπε να αποθηκεύονται σε ένα κεντρικό σύστηµα διαχείρισης
σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (RDBMS). Για την εκµετάλλευση των δεδοµένων
όµως σε Windows Client συστήµατα, ως αυτόνοµη εφαρµογή, η χρήση ενός τέτοιου
συστήµατος θα ήταν απαγορευτική αφού ακόµα και εκείνα τα συστήµατα που
µπορούν να λειτουργήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτούν σύνθετους τρόπους
εγκατάστασης, συντήρησης και κοστίζουν πολύ σε λειτουργικούς πόρους. Είναι
κατανοητό ότι αυτή η προσέγγιση είναι µη βιώσιµη σε αυτόνοµες (stand-alone)
εφαρµογές. H βέλτιστη προσέγγιση, που τελικά χρησιµοποιήθηκε, ήταν να
χρησιµοποιηθούν δύο διαφορετικοί τρόποι αποθήκευσης των δεδοµένων έτσι ώστε το
κεντρικό σύστηµα (Web-based) να µπορεί να εξάγει δεδοµένα στο υποσύστηµα που
θα προορίζεται για αυτόνοµη χρήση (stand-alone). Ακολουθώντας αυτό το σενάριο,
διασφαλίζεται η σωστή και ασφαλής διαχείριση των δεδοµένων στο κεντρικό
εξυπηρετητή του συστήµατος και την εξαγωγή του απαραίτητου υποσυνόλου
πληροφοριών προς χρήση από οποιαδήποτε εφαρµογή χρειαστεί.
3.2 Σενάρια λειτουργίας
Η λειτουργία του µηχανισµού ασκήσεων καθορίζεται από συγκεκριµένα σενάρια
λειτουργίας τα οποία σχεδιάστηκαν από ειδικούς επιστήµονες. Ο πίνακας 1
περιγράφει όλα τα πιθανά σενάρια και τους εµπλεκόµενους ρόλους (χρήστες) του
EAGLE. Στη συνέχεια θα αναλυθούν κάποια από τα πιο βασικά.
Πίνακας 1. Σενάρια και ρόλοι
Σενάρια
∆ηµιουργία Λεξικών
Αναγνώριση Λέξης
Κλίση Λέξης
Παρουσίαση Μαθηµάτων
∆ιαχείριση Λεξικών
∆ηµιουργία Ασκήσεων
∆ιαχείριση Ασκήσεων
Επίλυση Ασκήσεων
∆ιαχείριση Συστήµατος

Εµπλεκόµενοι Ρόλοι
Γλωσσολόγος, ∆ιαχειριστής
Γλωσσολόγος
Γλωσσολόγος
Γλωσσολόγος
Γλωσσολόγος, ∆ιαχειριστής
Γλωσσολόγος, Υπεύθυνος Ασκήσεων, Καθηγητής
Υπεύθυνος Ασκήσεων, ∆ιαχειριστής
Υπεύθυνος Ασκήσεων, Καθηγητής, Μαθητής
∆ιαχειριστής

Στο σενάριο “Αναγνώριση Λέξης”, εξετάζεται ο τρόπος µε τον οποίο το σύστηµα
αναγνωρίζει µια λέξη και επιστρέφει αποτελέσµατα σχετικά µε αυτήν. Ο ρόλος που
συνδέεται µε αυτό το σενάριο είναι ο “Γλωσσολόγος”, ο οποίος και επεξηγεί τη
διαδικασία της αναγνώρισης. Αρχικά το σύστηµα πρέπει να βρει τη λέξη που
καλείται να αναγνωρίσει. Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία, η λέξη πρέπει να
ελεγχθεί ορθογραφικά για να πιστοποιηθεί η ύπαρξή της, ή να διορθωθούν τυχόν
ορθογραφικά λάθη ή λάθη τονισµού (εικόνα 1). Η περιγραφή της διαδικασίας
ορθογράφησης περιγράφεται στο σενάριο “Ορθογράφηση Λέξης”. Αφού βεβαιωθεί η
ορθότητα της ορθογραφίας της λέξης, εξετάζεται το αν η λέξη κλίνεται ή όχι. Στην
περίπτωση που πρόκειται για άκλιτο µέρος του λόγου, τότε το σύστηµα αντλεί όλα τα
πιθανά αποτελέσµατα τα οποία χαρακτηρίζονται µε την ίδια λέξη.
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Εικόνα 1. Σενάριο “Αναγνώριση Λέξης”

Στην περίπτωση που η λέξη κλίνεται, τότε το σύστηµα διαχωρίζει την κατάληξη της
λέξης από το θέµα της. Κατόπιν αντλούνται από τα λεξικά όλα τα αποτελέσµατα,
βάση του θέµατος της λέξης. Με την προσθήκη, σε κάθε θέµα, της κατάληξης
προκύπτουν µια σειρά από στοιχεία τα οποία το σύστηµα επιστρέφει ως
αποτελέσµατα (εικόνα 2).

Εικόνα 2. Σενάριο “Αναγνώριση Λέξης”: κλιτή λέξη
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Το σενάριο “Κλίση Λέξης” είναι και το πιο σύνθετο σενάριο –από την οπτική της
τεχνικής υλοποίησης– της οµάδας των σεναρίων λεξικών. Κι εδώ, µοναδικός
εµπλεκόµενος ρόλος είναι αυτός του Γλωσσολόγου. Για την σωστή λειτουργία του
σεναρίου, θεωρούνται ως δεδοµένα τα περιγραφόµενα στα δύο προηγούµενα
σενάρια, “∆ηµιουργία Λεξικών” και “Αναγνώριση Λέξης”. Το σύστηµα αρχικά
αναγνωρίζει τη λέξη που πρόκειται να κληθεί, όπως περιγράφεται στο σενάριο
“Αναγνώριση Λέξης”. Κατόπιν, συλλέγει τα απαραίτητα στοιχεία για τη
συγκεκριµένη λέξη. Τα στοιχεία αυτά εξαρτώνται πρωτίστως από το τι µέρος του
λόγου κλίνεται. Ανάλογα µε το µέρος του λόγου, τα στοιχεία συνθέτουν τα ανάλογα
αποτελέσµατα. Παραδείγµατος χάρη, τα ουσιαστικά και τα επίθετα “δένονται” µε
άρθρα, τα ρήµατα µε αντωνυµίες και µετοχές και τα λοιπά. Συγκεκριµένα στην
περίπτωση των ρηµάτων, το σύστηµα συνθέτει και τους περιφραστικούς χρόνους,
όπου χρειάζεται, χρησιµοποιώντας τα προκαθορισµένα βοηθητικά ρήµατα.
Το EAGLE ενσωµατώνει µία ποικιλία µαθηµάτων σχετικών µε τη κλίση των λέξεων.
Τα µαθήµατα µπορούν να προσπελαστούν είτε θεµατικά είτε για µία συγκεκριµένη
λέξη. Στη δεύτερη περίπτωση η λέξη αναγνωρίζεται και συνδέεται µε µία θεµατική
κατηγορία µαθηµάτων. Για παράδειγµα στην εικόνα 3, η λέξη “Έλληνας”
αναγνωρίστηκε και συνδέθηκε µε τη θεµατική κατηγορία µαθηµάτων “Ουσιαστικά
Αρσενικά κοινά και Κύρια Ισοσύλλαβα σε –ας”.

Εικόνα 3. Σενάριο “Παρουσίαση Μαθηµάτων”

Το σενάριο “Επίλυση Ασκήσεων” είναι το πιο σηµαντικό αφού αφορά κυρίως τους
τελικούς χρήστες του συστήµατος. Απαιτεί την εγγραφή του χρήστη µέσω της

104

Proceedings of the 3rd International Conference on Open and Distance Learning 'Applications of
Pedagogy and Technology', Vol. B, pp. 97-107, Patra, Greece, 11 - 13 November 2005.

συµπλήρωσης µίας φόρµας µε προσωπικά στοιχεία. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
επιλογής άσκησης µέσω κριτηρίων γλώσσας, συγγραφέα, βαθµού δυσκολίας και
θεµατικής κατηγορίας άσκησης (εικόνα 4).

Εικόνα 4. Περιβάλλον επιλογής τύπου ασκήσεων για το σενάριο “Επίλυση Ασκήσεων”

Το σύστηµα παρέχει αρκετά είδη ασκήσεων τα οποία έχουν ελεγχθεί, όσον αφορά
την εκπαιδευτική τους αξία, από εκπαιδευτικούς και γλωσσολόγους (εικόνα 5).

(α)

(β)

Εικόνα 5. Σενάριο “Επίλυση Ασκήσεων”: (α) έλεγχος ορθότητα απαντήσεων σε άσκηση
αντικατάστασης και (β) άσκηση κλίσης ρηµάτων
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Τέλος, η διαχείρισης του συστήµατος γίνεται µέσω ειδικών λειτουργιών που
περιγράφονται στο σενάριο “∆ιαχείριση Συστήµατος”. Αυτό το σενάριο έχει ως
στόχο να αποσαφηνίσει τη λειτουργία του τελικού έργου σε τεχνικό επίπεδο. Ο
µοναδικός εµπλεκόµενος ρόλος είναι εκείνος του ∆ιαχειριστή Συστήµατος. Το
σενάριο έχει να κάνει µε τη σωστή λειτουργία του συνόλου των υπηρεσιών που
προσφέρονται από το σύστηµα, αλλά και την εξέταση τους σε όλα τα υπό υλοποίηση
διαφορετικά περιβάλλοντα εκτέλεσης. Ένα χαρακτηριστικό του είναι ο διαχωρισµός
των λειτουργιών σε αποµονωµένες λειτουργικές µονάδες, οι οποίες επικοινωνούν
µεταξύ τους για να παράγουν τα απαιτούµενα αποτελέσµατα.
4. Συµπεράσµατα
Στο άρθρο αυτό παρουσιάσθηκε συνοπτικά το έργο EAGLE στον Παγκόσµιο Ιστό
που δηµιουργήθηκε µε σκοπό την εξ αποστάσεως εκµάθηση Νέων και Αρχαίων
Ελληνικών. Ειδικότερα περιγράφηκε το προϊόν που προέκυψε ως αποτέλεσµα του
έργου και το οποίο µπορεί να δηµιουργεί, να αναγνωρίζει, να κλίνει και να
παραπέµπει σε γραµµατική κατηγορία µε κανόνες και σχόλια περίπου 14.000.000
γραµµατικούς τύπους και να παράγει ασκήσεις διαφορετικών τύπων µε βάση όλη
αυτή τη πληροφορία. Περιγράφηκε το προϊόν, όπως είναι ήδη διαθέσιµο στη σελίδα
του έργου (Eagle, 2005) και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τους χρήστες του
Παγκοσµίου Ιστού.
Είναι ξεκάθαρο ότι εργαλεία για την εξ αποστάσεως µάθηση υπάρχουν πάρα πολλά
και όπως περιγράφηκε και στο άρθρο αρκετά έχουν αναπτυχθεί ή χρησιµοποιηθεί και
από το ΕΑΠ. Πρωτοπόροι στη χρήση των νέων τεχνολογιών και εργαλείων για την
εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΕΑΠ είναι η τεχνολογική σχολή του ΕΑΠ και
συγκεκριµένα το πρόγραµµα σπουδών Πληροφορικής. Το συγκεκριµένο έργο αφορά
στην ανάπτυξη µιας καινοτόµας υπηρεσία που είναι πλέον διαθέσιµη στον
Παγκόσµιο Ιστό και χρησιµοποιείται για την εκµάθηση της Ελληνικής Γλώσσας.
Το τελικό προϊόν (αποτέλεσµα) του έργου δεν είναι ένα προϊόν εκπαίδευσης
(education), αλλά µάθησης (learning), δηλαδή βοηθά τους χρήστες να µάθουν µόνοι
τους την ελληνική γλώσσα, είτε πειραµατιζόµενοι, είτε µελετώντας το σχετικό υλικό,
είτε λύνοντας ασκήσεις, ακόµα και δηµιουργώντας τις δικές τους ασκήσεις. Η
ανάπτυξη του προϊόντος αυτού ακολούθησε του κανόνες της εξ αποστάσεως
µάθησης, κάτι που διασφάλισε και η συµµετοχή του ΕΑΠ στο έργο.
Τελειώνοντας, πρέπει να τονισθεί και η συµµετοχή των φοιτητών του ΕΑΠ, οι οποίοι
αποτέλεσαν και τους πρώτους χρήστες του έργου, όταν ακόµα το έργο EAGLE
βρισκόταν στη βάση του βήτα ελέγχου (beta testing). Οι φοιτητές του ΕΑΠ µε την
εµπειρία που είχαν αποκτήσει στη χρήση εργαλείων και τεχνολογιών εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης αποτέλεσαν αυστηρούς κριτές για το έργο και βοήθησαν σηµαντικά στη
βελτίωση της ποιότητάς του πριν αυτό διατεθεί στο ευρύ κοινό προς χρήση.
Ευχαριστίες
Το έργο µε τίτλο “Server ασκήσεων νεοελληνικής, λόγιας και αρχαίας ελληνικής
γλώσσας στο INTERNET (EAGLE)”, στα πλαίσια του οποίου πραγµατοποιήθηκε η
έρευνα και ανάπτυξη που περιγράφεται στο παρόν άρθρο, χρηµατοδοτήθηκε από τη
Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), ∆ράση 3.3.1 “∆ράσεις
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Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην ΚτΠ”, Πράξη “ΣΠ - ΗΜ Ηλεκτρονική
Μάθηση (e- learning)”.
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τους δεκάδες φοιτητές του ΕΑΠ οι
οποίοι, είτε ανώνυµα είτε επώνυµα, έστειλαν τις παρατηρήσεις τους για το τελικό
προϊόν του έργου κατά τη διάρκεια του βήτα ελέγχου (beta testing) και συνετέλεσαν
στη βελτίωση της ποιότητας του.
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