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Δπραξηζηίεο 

Η δηπιωκαηηθή απηή εξγαζία απνηειεί έξγν πξνζωπηθήο καο πξνζπάζεηαο θαη γηα λα νινθιεξωζεί 

θαη λα θηάζεη ζην επηζπκεηό απηό ζεκείν απαηηήζεθαλ ώξεο ζπγθέληξωζεο θαη κειέηεο. 

Επραξηζηνύκε ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή καο γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο θαη ηε βνήζεηά ηνπ. 

Επραξηζηνύκε επίζεο όινπο όζνπο καο βνήζεζαλ θαζ’ όιε ηελ πεξίνδν εθπόλεζεο θαη ζπγγξαθήο 

δίλνληάο καο θνπξάγην. 

«Επραξηζηώ πνιύ ηνπο γνλείο κνπ γηα ηε ζηήξημή ηνπο.»                                                                  

Ναηαιία Κωζηνπνύινπ 

«Επραξηζηώ πνιύ ηε ζύδπγό κνπ, ηνλ πηό κνπ θαη ηνπο γνλείο κνπ γηα ηε βνήζεηά ηνπο»           

Δεκήηξεο Χαληδήο 
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Πξόινγνο 

 
Ζ επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία έρνπλ αιιάμεη ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ, από ηηο 

πην απιέο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο κέρξη ηηο πην πεξίπινθεο ηαηξηθέο επεκβάζεηο. Αθόκα θαη ν 

ηξόπνο πνπ καζαίλνπκε έρεη πιεόλ επεξεαζηεί θαη εληζρύεηαη κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηώλ. 

Ζ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ όζν θαη ειεθηξνληθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κε πιεξνθνξίεο 

καζεησλ, δεκηνύξγεζαλ κεγάιεο απνζήθεο δεδνκέλσλ γηα ην πώο καζαίλνπλ νη καζεηέο. Ζ ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ εθπαίδεπζε δεκηνύξγεζε έλα λέν πεξηερόκελν, ην e-learning ή web based 

education όπνπ θαη εθεί απνζεθεύνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε δαζθάινπ καζεηε. 

Ζ επηζηήκε ηνπ Educational Data Mining, ζπλδπάδνληαο κεζόδνπο θαη ηερληθέο από πνιιά 

επηζηεκνληθά πεδία, πξνζπάζεζε λα απαληήζεη θαη πξνζεγγίζεη ηα εξσηήκαηα θαη ην πξνβιήκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ από απηέο ηηο λέεο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Παξαθάησ ζα δνύκε κηα παξνπζίαζε ησλ ηερληθώλ δηεξγαζηώλ ηνπ  Educational Data Mining θαη 

ηεο ζεσξίαο πνπ ην πεξηβάιιεη. Θα δνύκε ηα βήκαηα πνπ αθνινπζνύληαη θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

ηα πξνζεγγίζνπκε  κε έλα παξάδεηγκα ( case). 
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Abstract 

 

 
 

Science and technology have changed  life and everyday life of humans, from the simplest daily 

processes to more complex medical interventions. Even  the way we learn is more influenced and 

enhanced with the help of technologies. 

 

The development of educational software as well as electronic databases with student information 

have created large data warehouses on how students learn. The use of Internet in education has 

created a new content, like e-learning or web based education, where large amounts of information 

about student- teacher interaction is stored. 

 
Educational Data Mining, combining methods and techniques from many disciplines, has tried to 

answer and address the issues and problems arising from these new dimensions of education. 

 

 Below we will see a presentation of the educational processes of Educational Data Mining and the 

theory that surrounds it. We will look at the steps followed  with an example. 
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Eηθόλα 2:Big Data (laceproject.eu) 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

Ζ επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία έρνπλ αιιάμεη ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ αλζξώπνπ, από ηηο 

πην απιέο θαζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο κέρξη ηηο πην πεξίπινθεο ηαηξηθέο επεκβάζεηο. Αθόκα θαη ν 

ηξόπνο πνπ καζαίλνπκε έρεη πιεώλ επεξεαζηεί θαη εληζρύεηαη κε ηε βνήζεηα ηερλνινγηώλ. 

 Ζ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ όζν θαη ειεθηξνληθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ κε πιεξνθνξίεο 

καζεηώλ, δεκηνύξγεζαλ κεγάιεο απνζήθεο δεδνκέλσλ γηα ην πώο καζαίλνπλ νη καζεηέο. Ζ ρξήζε 

ηνπ δηαδηθηύνπ ζηελ εθπαίδεπζε δεκηνύξγεζε έλα λέν πεξηερόκελν, ην e-learning ή web based 

education όπνπ θαη εθεί απνζεθεύνληαη κεγάιεο πνζόηεηεο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε δαζθάινπ καζεηή. 

Ζ ρξήζε δεδνκέλσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ δελ είλαη καη θαηλνύξηα ηδέα. Οη επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηνύλ αλάιπζε δεδνκέλσλ ησλ πειαηώλ ηνπο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ , ε ηαηξηθή 

ρξεζηκνπνηεί δεδνκέλα θαη αλάιπζε γηα ηε δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία. ε πνιινύο επηζηεκνληθνύο 

ηνκείο ηα δεδνκέλα πιένλ παίδνπλ ηνλ πξσηαξρηθό ξόιν ηεο έξεπλαο. 

Έηζη θαη ζηελ εθπαίδεπζε , κε ηε πάξνδν ηνπ ρξόλν θαη ηελ αλάπηπμε ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 

εηδηθά γηα ηελ εθπαίδεπζε άξρηζε λα δηαθαίλεηαη ε αλάγθε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

απηώλ πνπ ζπγθεληξώλνληαλ ζηελ βειηίσζε ιήςεο απνθάζεσλ, δηαρείξηζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ηδξπκάησλ θαη ηεο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο ζηηο ηάμεηο. 

Ζ επηζηήκε ηνπ Educational Data Mining , ζπλδπάδνληαο κεζόδνπο θαη ηερληθέο από πνιιά 

επηζηεκνληθά πεδία, πξνζπάζεζε λα απαληήζεη θαη πξνζεγγίζεη ηα εξσηήκαηα θαη ην πξνβιήκαηα 

πνπ πξνέθπςαλ από απηέο ηηο λέεο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο. 

Οπζηαζηηθά απηό πνπ μεθίλεζε λα ςάρλεη ε EDM είλαη απιό. Σελ εθαξκνγή ηερληθώλ , κεζόδσλ, 

θαη πξνζεγθίζεσλ από Data mining  (DM) θαη Buisnes Inteligence  (B.I)  κεηά από ηνλ 

πεηξακαηηζκό πνπ έρεη ήδε γίλεη ζηνλ ρώξν ησλ επηρεηξήζεσλ , ηεο ηαηξηθήο θ.η.ι. Τπό απηήλ ηελ 

έλλνηα, ε EDM ζέιεη , ρξεζηκνπνηώληαο ηα απνζεθεπκέλα  δεδνκέλα , λα θηάζεη ζε κηα θαιύηεξε 

θαηαλόεζε ησλ καζεηώλ θαη ηεο κάζεζεο γεληθόηεξα, θαη λα αλαπηύμεη ππνινγηζηηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζπλδπάδνπλ δεδνκέλα θαη ζεσξία γηα ηε κεηαηξνπή ηεο πξαθηηθήο πξνο όθεινο 

ησλ καζεηώλ. ( Ventura) . 

Ο πξώηνο ζηόρνο ελόο αλαιπηή πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη Data Mining (DM) ζηελ εθπαίδεπζε 

είλαη λα ζπιιέμεη δεδνκέλα γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ζηελ πξώηε αλάγλσζή ηνπο δελ 

έρνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν λόεκα, ρσξίο ηελ εθαξκνγή θάπνηαο κεζόδνπ αλάιπζεο. 
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Αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

ηόρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηνπ EDM (Educational Data Mining) κέζν από 

εηθνληθά δεδνκέλα (Test Data) ελόο καζήκαηνο εμ΄ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο έηζη ώζηε λα γίλεη 

θαηαλνεηή ε ρξεζηκόηεηα ηνπ αιιά θαη νη δπλαηόηεηεο πνπ κπνξεί λα δώζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο πνηόηεηαο αιιά θαη ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ 

εμ΄απνζηάζεσο καζεκάησλ θαη όρη κόλν. 

Η EDUCATIONAL DATA MINING ΗΜΔΡΑ 

Σα πξάγκαηα αιιάδνπλ δξακαηηθά ηα ηειεπηαία ρξόληα ζην πσο απνζεθεύνληαη ηα εθπαηδεπηηθά 

δεδνκέλα. Έρνπκε πιένλ ηεξάζηηα ζύλνια δεδνκέλσλ πνπ είλαη άκεζα δηαζέζηκα. Απηό πξνθάιεζε 

ην ελδηαθέξνλ εξεπλεηώλ κε απνηέιεζκα ηα ηειεπηαία ρξόληα λα έρνπκε κηα πιεζώξα άξζξσλ, 

επηζηεκνληθώλ εγγξάθσλ, πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ. 

Αξρηθά ν ζηόρνο ήηαλ λα βξεζνύλ ζεκαληηθέο θαη ζπρλέο  αλαθνξέο θαη κνηίβα ζηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα. Χζηόζν νη επθαηξίεο πνπ πξνζθέξνληαη ζήκεξα από ηε ζηαηηζηηθή ιεηηνπξγηθή έξεπλα 

θαη ηηο πιεξνθνξηαθέο θαη επηθνηλσληαθέο ηερλνινγίεο (ICT) ελδπλακώλνπλ πεξηζζόηεξν ηηο 

δπλαηόηεηεο ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηνπ data analytics. ( chen 2012). 

Δίλαη κηα επηζηήκε πνπ αλαπηύζζεηαη δηαξθώο, πξνζπαζώληαο λα απαληήζεη ζε εθπαηδεπηηθά 

εξσηήκαηα. 
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Eηθόλα 3: E-Learning (tibau.org) 

1.E-LEARNING 

Τπάξρεη ζηηο κέξεο καο κηα πιεζώξα εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ/ πεξηβάιινληα, όπσο ε 

παξαδνζηαθή ηάμε, εξσηεκαηνιόγηα, ηεζη, αιιά δηαδηθηπαθά πεξηβάιινληα. 

Όια απηά καο δίλνπλ πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο. Γεκηνπξγνύλ όκσο θαη 

εξσηήκαηα , πξνβιήκαηα θαη αλάγθεο δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο. 

Με ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο δηαδηθηπαθά απμήζεθαλ νη επθαηξίεο λα 

εθκεηαιεπηνύκε ηελ ηερλνινγία γηα ηελ δηακόξθνζε ηεο αμηνιόγεζεο. Ζ ίδηα απηή ηερλνινγία πνπ 

ππνζηεξίδεη ηελ κάζεζε κέζσ ππνινγηζηώλ , ππνζηεξίδεη θαη ηε ζπινγή δεδνκέλσλ κέζα από απηά 

ηα πεξηβάιινληα καζεζεο. 

Σα ειεθηξνληθά πεξηβάιινληα κάζεζεο αθνξνύλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ρξεζηώλ ηνπο. Απηή ε 

αιιειεπίδξαζε παξέρεη θαη αλαηξνθνδόηεζε. Έηζη, ηα νθέιε ηέηνησλ δξάζεσλ αθνξνύλ όρη κόλν 

ηνπο καζεηέο αιιά θαη ηνπο θαζεγεηέο θαη δηαρεηξηζηέο ηεο εθπαίδεπζεο , θαη θπξίσο ηελ ίδηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Βαζηθή ιεηηνπξγία ελόο πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη αλάδξαζεο είλαη ε 

ρξήζε ησλ θαηαγεγξακκέλσλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιόγεζε θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ κε απώηεξν 

ζθνπό ηε  βειηίσζε ηνπ. 

 

1.1 ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ E-LEARNING 

Ο ζηόρνο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ε κάζεζε. Μάζεζε νξίδεηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν 

καζεηήο απνθηά γλώζεηο κέζσ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ. Δίλαη ε δηαδηθαζία, πνπ κεηά από ην αξρηθό 

εξέζηζκα, ελεξγνπνηεί ηελ ζηαδηαθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ θαη ηε αιιεινπρία εζσηεξηθώλ 

ιεηηνπξγηώλ καζαίλνπκε κέζα από εκπεηξίεο θαη αληηιήςεηο θαη απηό έρεη  αληίθηππν ζηε 

ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ πξνζσπηθόηεηά καο. 
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ε κηα επνρή πνπ θαηαθιύδεηαη από ηερλνινγίεο, ε εθπαίδεπζε δελ ήηαλ δπλαηό λα κείλεη 

αλεπεξέαζηε. Ζ ρξήζε ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ θαη ηνπ δηαδηθηύνπ νδήγεζε ζε λέα καζεζηαθά 

πεξηβάιινληα, όπσο ε εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ην e-learning. 

ηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε νξηζκέλεο καζεζηαθέο κέζνδνη ζεσξνύληαη  θαηαιιειόηεξεο, 

εηδηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ. Οη θπξηόηεξεο δηδαθηηθέο ιεηηνπξγίεο ή 

ζηξαηεγηθέο πνπ θαίλεηαη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο ζε απηό ην πεδίν είλαη ε ζπλεξγαηηθή, ε 

ελεξγεηηθή, ε επνηθνδνκεηηθή θαη ε εμαηνκηθεπκέλε κάζεζε.  

To e-learning είλαη ε εθκάζεζε πνπ  ππνζηεξίδεηαη κέζσ ηεο ρξήζεο πιεξνθνξηώλ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο επηθνηλσληώλ. Πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ελόο ππνινγηζηή ή κηαο ειεθηξνληθήο ζπζθεπήο 

γηα λα παξέρεη ην πιηθό  εθπαίδεπζεο ή εθκάζεζεο,  θαη ινγηζκηθό πνπ δεκηνπξγείηαη γηα λα 

δηδάμεη ζην ρξήζηε ηηο λέεο δεμηόηεηεο θαη παξαδίδεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ηερλνινγία . 

Σα βαζηθά ζηνηρεία ελόο ζπζηήκαηνο e-learning αλαθέξνληαη ζηε δηαζύλδεζε ησλ καζεηώλ, ζηε 

δηαζύλδεζε ησλ δηαρεηξηζηώλ, ζηα εξγαιεία ηνπ δηαρεηξηζηή, ζηε δηαζύλδεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

πνπ πεξηέρνληαη ζε όιεο ηηο  ππεξεζίεο, ζηελ απνζήθεπζε ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ βαζίδεηαη ζε 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ζρεζηαθώλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ζην πεξηερόκελν. 

 

Σα ηέζζεξα  βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία κηαο πιαηθόξκαο e-learning. 

• Γεκηνπξγία/Authoring 

• Παξάδνζε/Delivery 

• Γηαρείξηζε/Management 

• Μέηξεζε/Measurement 

 

To e-learning εθκεηαιεύεηαη ην πιήζνο εξγαιείσλ πνπ έρεη αλαπηύμεη ε πιεξνθνξηθή γηα λα 

κεηαηξέςεη ηελ ηάμε θαη ηα βηβιία ζε έλα δηαδξαζηηθό εθπαηδεπηηθό πεξηβάιινλ. 

Οη ειεθηξνληθέο απηέο πιαηθόξκεο εθπαηδεπηηθώλ εθαξκνγώλ ππνινγηζηώλ  κπνξνύλ λα 

ραξαθηεξηζηνύλ κε πνιιά νλόκαηα όπσο Lerning Manadgement Systems (LMS), Cousre 

Manadgement Systems (CMS), Virtual Learning Inviroment(VLI). Καη όιεο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε καζήκαηα ππό δηάθνξεο κνξθέο ( θείκελν, βίληεν) , λα 

αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο θαζεγεηέο αιιά θαη κεηαμύ ηνπο . 

ύκθσλα κε ηνλ Piotrowsky, κηα πιαηθόξκα e-learning αληηπξνζσπεύεη έλα ζύζηεκα ην νπνίν 

παξέρεη ελζσκαησκέλε ππνζηήξημε ζε έμη ζεκεία: ηελ δεκηνπξγία, ηελ νξγάλσζε, ηελ παξάδνζε, 

ηελ επηθνηλσλία, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αμηνιόγεζε. 

Από ηερληθή άπνςε, ππάξρνπλ δηάθνξνη ηύπνη LMS, νξηζκέλνη από ηνπο νπνίνπο αληηπξνζσπεύνπλ 

εκπνξηθέο ιύζεηο (όπσο ην Blackboard/ WebCT) θαη άιιεο ιύζεηο αλνηρηνύ θώδηθα (όπσο ην 

Moodle). ( Carolina Costa et al). 
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1.2 ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ E-LEARNING 

 πζηήκαηα πξνζνκνίσζεο αίζνπζαο δηδαζθαιίαο(virtual Classrooms) 

 Απιά ζπγγξαθηθά εξγαιεία (authoring tools) 

 Learning Management Systems (LMS) 

Σα ηειεπηαία 20 ρξόληα, ην ηζρπξό ινγηζκηθό γηα ηε δηαρείξηζε ζύλζεησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ 

ζπλδπάζηεθε κε ςεθηαθά πιαίζηα γηα ηε δηαρείξηζε εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ θαη πιηθνύ θαη 

εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο. Σν LMS επηηξέπεη ζε νπνηνλδήπνηε λα δεκηνπξγεί, λα παξαθνινπζεί, λα 

δηαρεηξίδεηαη θαη λα δηαλέκεη εθπαηδεπηηθό πιηθό. Σα πξντόληα θαη ην ινγηζκηθό LMS επηηξέπνπλ 

ζε νξγαληζκνύο λα αλαπηύμνύλ ειεθηξνληθά καζήκαηα, λα ηα παξαδώζνπλ κε θαηλνηόκνπο 

ηξόπνπο θαη επειημία θαη λα δηαρεηξηζηνύλ  ηε ρξήζε ηνπο ζηε δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

πξνγξακκάησλ . 

Οη ηερλνινγίεο πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσλίαο ( ICT)  είλαη πιένλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ 

εθπαίδεπζε. Σα ζπζηήκαηα  ειεθηξνληθήο δηαρείξηζεο ή αιιηώο Lerning Management Systems 

(LMS)  πνπ εκπιέθνληαη ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ , επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ 

θαη δόκεζεο γλώζεο , έρνπλ ζεκαληηθό  ξόιν ζηε δηαδηθαζία  ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο. 

Δίλαη ζπλπθαζκέλα κε ηε δηδαθηηθή δηδαζθαιία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηα LMS όπσο ην  Moodle. 

Σν Moodle απνηειεί έλα είδνο ειεθηξνληθήο πιαηθόξκαο ζπζηήκαηνο LMS . Κύξην 

ραξαθηεξηζηηθό ηνπ είλαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ, ε αλαηξνθνδόηεζε, ε 

δηθηύσζε θαη ε ζπδήηεζε. Δκπεξηέρεη ελόηεηεο θαη δπλαηόηεηεο πνπ επηηξέπνπλ ηελ δεκηνπξγία , 

ηελ νξγάλσζε, ηελ επηθνηλσλία αιιά θαη ηελ αμηνιόγεζε. 

Οη ειεθηξνληθέο απηέο πιαηθόξκεο εθπαηδεπηηθώλ εθαξκνγώλ ππνινγηζηώλ  κπνξνύλ λα 

ραξαθηεξηζηνύλ κε πνιιά νλόκαηα όπσο Lerning Manadgement Systems (LMS), Cousre 

Manadgement Systems (CMS), Virtual Learning Inviroment(VLI). Καη όιεο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα 

ζηνπο καζεηέο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε καζήκαηα ππό δηάθνξεο κνξθέο ( θείκελν, βίληεν) , λα 

αιιειεπηδξνύλ κε ηνπο θαζεγεηέο αιιά θαη κεηαμύ ηνπο . 

• Κνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

Απηόκαηε εγγξαθή 

• Δξγαιεία δεκηνπξγίαο πιεξνθνξηαθνύ πεξηερνκέλνπ (content creation tools) 

• Δξγαιεία επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ρξεζηώλ (communication and 

collaboration tools) 

• Δθαξκνγέο δηαρείξηζεο (administrative applications) 

• Δξγαιεία ζρεδίαζεο θαη δηαλνκήο δηδαθηηθώλ ελνηήησλ (course design and delivery tools) 

• Δξγαιεία αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο (security tools) 

• Δξγαιεία αιιειεπίδξαζεο κε άιια ζπζηήκαηα (interface tools) 

• Πνιπγισζζηθή ππνζηήξημε 
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• Δύθνιε πξνζαξκνγή θαη επαλάρξεζε πιηθώλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

• Πεξηζζόηεξεο επηινγέο γηα ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ, όπσο ε κέζνδνο 

παξάδνζεο, ν ζρεδηαζκόο ησλ πιηθώλ θαη νη ηερληθέο αμηνιόγεζεο. 

• Οηθνλνκηθή θιίκαθαο πνπ θαζηζηά ιηγόηεξν δαπαλεξό γηα ηνπο νξγαληζκνύο λα 

αλαπηύζζνπλ θαη λα δηαηεξνύλ πεξηερόκελν γηα ην νπνίν βαζίδνληαλ ζε ηξίηνπο. 

• Βειηηώζεηο ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη αμηνιόγεζε, 

Πιαηθόξκεο ινηπόλ όπσο ην Moodle παξέρνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο θαη εξγαιεία ζηνπο 

δηαρεηξηζηέο γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηακόξθσζε δηαδηθηπαθώλ καζεκάησλ, νκάδσλ εξγαζίαο, θαη 

γεληθόηεξα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο κηθξήο θνηλσλίαο κάζεζεο. Ζ παηδαγσγηθή δηάζηαζε πνπ έρεη 

έλα εξγαιείν ζαλ απηό είλαη ζεκαληηθή θαη αμηνπξόζεθηε ηόζν από ηελ πιεύξά ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ , όζν θαη ηνπ εθπαηδεπηή. Απνηειεί κηα θαηλνύξηα θαη ζύγρξνλε πξνζέγγηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο πνπ εθκεηαιιεύεηαη ηα ζύγρξνλα εξγαιεία πνπ ε ηερλνινγία κπνξεί λα πξνζθέξεη θαη 

ηα ρξεζηκνπνηεί πξνο όθεινο ηόζν ηνπ εθπαηδεπόκελνπ όζν θαη ηνύ καζεηή.   

 

Γεκνθ ηιέζηεξα ζπζηήκαηα LMS 

Eηθόλα 4: Γεκνθειέζηεξα ζπζηήκαηα LMS (Capterra,Inc) 
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1.3 MOODLE 

 

Modular Object-oriented Dynamic Learning Environment. 

Σν Moodle ζαλ πιαηθόξκα εκπεξηέρεη εγθαηεζηεκέλεο ιεηηνπξγίεο (εξγαιεία) πνπ δίλνπλ ηε 

δπλαηόηεηα αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ καζεηώλ / θαζεγεηώλ όπσο chats, forums, εξγαζηήξηα, αιιά 

θαη ηε δπλαηόηεηα αλάπηπμεο ιεηηνπξγηώλ/ εξγαιείσλ πνπ κπνξνύλ λα ζπκπιεξσζνύλ ζηελ 

πιαηθόξκα, όπσο εξσηεκαηνιόγηα , blogs, θ.α. Δίλαη έλα δσξεάλ ειεθηξνληθό ζύζηεκα 

δηαρείξηζεο κάζεζεο, πνπ παξέρεη ζε εθπαηδεπηηθνύο ζε όιν ηνλ θόζκν κηα ιύζε αλνηρηνύ θώδηθα 

γηα ηελ ειεθηξνληθή κάζεζε πνπ είλαη θιηκαθσηή, πξνζαξκόζηκε θαη αζθαιήο κε ηε κεγαιύηεξε 

επηινγή δηαζέζηκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Yπνζηεξίδεηαη από έλα ελεξγό δίθηπν πηζηνπνηεκέλσλ 

ζπλεξγαηώλ γηα βνήζεηα κε ππνζηήξημε θαη κηα ελεξγή θνηλόηεηα πξνγξακκαηηζηώλ, ρξεζηώλ θαη 

ππνζηεξηθηώλ. (Capterra Inc.) 

Ζ θηινζνθία ηνπ Moodle πεξηιακβάλεη κηα επνηθνδνκεηηθή θαη θνηλσληθή θαηαζθεπαζηηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ εθπαίδεπζε, ηνλίδνληαο όηη νη εθπαηδεπόκελνη (θαη όρη κόλν νη εθπαηδεπηηθνί) 

κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Υξεζηκνπνηώληαο απηέο ηηο παηδαγσγηθέο 

αξρέο, ην Moodle παξέρεη έλα πεξηβάιινλ γηα θνηλόηεηεο κάζεζεο  

Υαξαθηεξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο 

• Κηλεηή εθκάζεζε. 

• Παξαθνινύζεζε δεμηνηήησλ. 

• Κνηλσληθή κάζεζε. 

• Φνηηεηηθή Πύιε. 

• ύγρξνλε κάζεζε. 

• Γνθηκέο / Αμηνινγήζεηο. 

• Δθπαηδεπηηθέο Δηαηξείεο. 

• Βηληενδηαζθέςεηο . 

Δθηόο όκσο από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ην  Moodle σο ειεθηξνληθό ζύζηεκα έρεη ηε δπλαηόηεηα 

θαηαγξαθήο δεδνκέλσλ. Καη ηα δεδνκέλα πνπ θαηαγξάθεη έρνπλ επηζηεκνληθή αμία. Σν  Moodle 

έρεη ηε δπλαηόηεηα θαηαγξαθήο ηόζν γεληθεπκέλσλ όζν θαη πην ζπγθεθξηκέλσλ δεδνκέλσλ. 

Παξέρεη γεληθά δεδνκέλα ηόζν πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο όζν θαη ζηε γεληθή παξνπζία 

ηνπ ρξήζηε ζηελ πιαηθόξκα . Γεδνκέλα ηνπ ρξήζηε θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζηε πιαηθόξκα πνπ 

είλαη μερσξηζηά γηα θάζε καζεηή. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα θαηαγξάςεη ην αλ έλαο καζεηήο 

κπήθε ζην ζύζηεκα αιιά θαη πόζν ρξόλν αθηέξσζε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. Μπνξεί λα θαηαγξάςεη ην ρξόλν αζρνιίαο ελόο καζεηή κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

έγγξαθν ελόο καζήκαηνο θαη απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνπο δηαρεηξηζηέο  γηα ην 

ζρεδηαζκό ηεο παξνπζίαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ. 

πγθεθξηκέλα κπνξνύκε λα  δεκηνπξγήζνπκε  πνιιώλ ηύπσλ αλαθνξέο όπσο αξρεία θαηαγξαθήο 

γηα επηιεγκέλεο δξαζηεξηόηεηεο, θαηαγξαθέο ζπνπδαζηέο, αληηθείκελα θαη ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Δπίζεο  δσληαλνύο θνξκνύο, νη νπνία πεξηιακβάλνπλ ηελ πξόζθαηε δξαζηεξηόηεηα, εθζέζεηο 

δξαζηεξηόηεηαο, πνπ παξνπζηάδνπλ ηνλ αξηζκό ησλ απόςεσλ θάζε δξαζηεξηόηεηαο ζε έλα κάζεκα. 

πκκεηνρή ζε καζήκαηα, αλάιπζε ησλ ελεξγεηώλ επηιεγκέλσλ θνηηεηώλ γηα κηα δεδνκέλε πεξίνδν 

θαη δξαζηεξηόηεηα θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο.  

Σα δεδνκέλα από ην Moodle κπνξνύλ λα δείμνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηώλ ζε έγγξαθα θαη 

ιεηηνπξγίεο θαη απηό λα απνηειέζεη ρξήζηκν νδεγό γηα ηνπο θαζεγεηέο ζηελ νξγάλσζε θαη 

δεκηνπξγία ησλ καζεκάησλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο. 
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Ζ δπλαηόηεηα αμηνιόγεζεο είλαη έλα αθόκα ζεκαληηθό ραξαθηεξηζηηθό πνπ παξέρεη ην  Moodle 

θαζώο θαη ε παξαθνινύζεζε ησλ αθαδεκατθώλ επηδόζεσλ ησλ καζεηώλ. Σα δεδνκέλα ζρεηηθά κε 

ηηο επηδόζεηο ελόο καζεηή δίλνπλ πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε πξνβιέςεηο 

ζρεηηθά κε ηηο επηδόζεηο απηέο. Ζ αμηνιόγεζε κπνξεί επίζεο λα δώζεη θαηλνύξηεο θαηεπζύλζεηο 

ζηνπο θαζεγεηέο γηα ηε βειηίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ηεο πξνζέγγηζεο θαη ηνπ ηειηθνύ ζηόρνπ ησλ 

καζεκάησλ . 

Οη θαηαγξαθέο ινηπόλ ηνπ  Moodle απνηεινύλ πνιύηηκε πεγή πιεξνθνξηώλ γηα ηνπο εξεπλεηέο θαη 

γηα ηνπο ζρεδηαζηέο εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Πιεξνθνξίεο γηα ηα καζήκαηα, ηνπο καζεηέο, 

ηα ίδηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

Σα δεδνκέλα απηά κπνξνύλ λα έρνπλ πνιιέο ρξήζεηο. Σν δεδνκέλα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ην  

Moodle κπνξεί λα βνεζήζνπλ ηνπο εξεπλεηέο λα έρνπλ θαιύηεξε αληίιεςε ησλ καζεκάησλ, ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ, ησλ πξνγξακκάησλ, ηεο ίδηαο ηε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Γεληθόηεξα 

κπνξνύλ λα ππάξμνπλ ζεκαληηθά γηα ηνπο εξεπλεηέο  επξήκαηα από κηα ηέηνηα επξέσο 

ρξεζηκνπνηνύκελε πιαηθόξκα LMS. 

Μπνξνύκε λα εμαγάγνπκε κνληέια βαζηζκέλα ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ρξεζηώλ e-learning., κνληέια 

πνπ  δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο/ θαηαζθεπαζηέο λέσλ  πξνγξακκάησλ θαη 

ζπζηεκάησλ  LMS λα βξνύλ ρξήζηκα κνλνπάηηα ζηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ελόο ζπζηήκαηνο  

Moodle θαη λα ρηίζνπλ καζήκαηα , πξνγξάκκαηα κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν. Αιιά θαη γηα ηνπο 

ίδηνπο ηνπο ρξήζηεο , καζεηέο θαη θαζεγεηέο , δίλνπλ ηελ επθαηξία γηα απηναμηνιόγεζε θαη 

βειηίσζε. Σα δεδνκέλα απηά θαη ε εξκελεία ηνπο, κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε βειηίσζε ηεο 

κάζεζεο θαη ζε δηνξζώζεηο ησλ καζεκάησλ αθόκα θαη θαηα ηε δηάξθεηα  ελόο πξνγξάκκαηνο. 

 

2. EDUCATIONAL DATA MINING (EDM) 

2.1 ΣΙ ΔΙΝΑΙ EDM 

ύκθσλα κε ηνλ ηζηόηνπν ηεο θνηλόηεηαο γηα ηελ εμόξπμε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε, 

www.educationaldatamining.org, ε εμόξπμε εθπαηδεπηηθώλ δεδνκέλσλ νξίδεηαη σο εμήο: "Ζ 

εμόξπμε εθπαηδεπηηθώλ δεδνκέλσλ είλαη κηα αλαδπόκελε επηζηήκε ε νπνία αζρνιείηαη κε ηελ 

αλάπηπμε κεζόδσλ γηα ηελ εμεξεύλεζε ησλ κνλαδηθώλ ηύπσλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη από 

εθπαηδεπηηθά πεξηβάιινληα θαη ηε ρξήζε απηώλ ησλ κεζόδσλ γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ 

καζεηώλ θαη ησλ πιαηζίσλ ζηα νπνία καζαίλνπλ. Υξεζηκνπνηεί ππνινγηζηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα λα 

αλαιύζεη εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα κε ζθνπό ηελ κειέηε εξσηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ εθπαίδεπζε 

( Romero & Ventura 2007) 

Έρεη πξνηαζεί όηη νη κέζνδνη εμόξπμεο εθπαηδεπηηθώλ δεδνκέλσλ είλαη ζπρλά δηαθνξεηηθέο από ηηο 

ζπλήζεηο κεζόδνπο εμόξπμεο δεδνκέλσλ, ιόγσ ηεο αλάγθεο ξεηήο θαηαγξαθήο (θαη επθαηξηώλ 

αμηνπνίεζεο) ηεο ηεξαξρίαο θαη ηεο κε αλεμαξηεζίαο ζε εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα [Baker] . Γηα ην 

ιόγν απηό, γίλεηαη νινέλα θαη πην ζπλεζηζκέλε ε ρξήζε κνληέισλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ 

ςπρνκεηξηθή βηβιηνγξαθία ζε εθδόζεηο εμόξπμεο εθπαηδεπηηθώλ δεδνκέλσλ [Barnes 2005; 

Desmarais θαη Pu 2005; Pavlik et ατ. 2008]. 

Μηιώληαο γηα EDM ινηπόλ, αλαθεξόκαζηε ζηηο ηερληθέο γηα ηελ εύξεζε θαη πεξηγξαθή 

δηαξζξσηηθώλ κνληέισλ από δεδνκέλα, ζαλ έλα εξγαιείν πνπ ζα καο βνεζήζεη λα εμεγήζνπκε 

απηά ηα δεδνκέλα θαη λα θάλνπκε πξνβιέςεηο από απηά. Να θαηαθηήζνπκε γλώζε θαη ηελ 
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ηθαλόηεηα λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

Σν EDM κεηαηξέπεη σκά/ αθαηέξγαζηα δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη από ηελ εθπαηδεπηηθά 

ζπζηήκαηα, ζε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, θαζεγεηέο, εξεπλεηέο ηεο εθπαίδεπζεο, θ.ηι.π. 

Γελ δηαθέξεη ζηελ εθαξκνγή ηεο από ην Data Mining (DM), πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε επηρεηξήζεηο, 

ζηελ ηαηξηθή θαη ζε άιινπο ηνκείο , γηαηί ρξεζηκνπνηεί ηα ίδηα βήκαηα. 

 

2.2 DATA MINING 

Σν Data Mining αθνξά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κέζσ ηεο αλάιπζεο δεδνκέλσλ πνπ ήδε 

ππάξρνπλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα ην DM ραξαθηεξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία ηεο 

αλαθάιπςεο κνηίβσλ από δεδνκέλα. Ζ δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα είλαη απηόκαηε ή εκηαπηόκαηε 

θαη ηα κνηίβα λα έρνπλ λόεκα, θπξίσο ζην όηη κπνξνύλ αλ νδεγήζνπλ ζε θάπνηα εμέιημε/ 

πιενλέθηεκα , ζπλήζσο νηθνλνκηθό. 

Σν DM αθνξά ηερληθέο ζηελ εύξεζε θαη ζηελ εξκελεία θαηαζθεπαζηηθώλ κνληέισλ ζε δεδνκέλα, 

ζαλ εξγαιέην γηα λα καο βνεζήζνπλ λα εμεγήζνπκε απηά ηα δεδνκέλα . Δίλαη ε δηαδηθαζία πνπ 

εκπιέθεηαη ζηελ εμαγσγή ελδηαθέξσλ, εξκελεύζηκσλ, ρξήζηκσλ θαη θαηλνηόκσλ πιεξνθνξηώλ από 

δεδνκέλα. 

ην DM ηα δεδνκέλα απνζεθεύνληαη ειεθηξνληθά θαη ε αλαδήηεζή ηνπο γίλεηαη απηόκαηα κε ηελ 

ελίζρπζε από ππνινγηζηέο. Απηό δελ είλαη θάηη λέν. Οη επηζηήκεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

ζηαηηζηηθήο εξγαδόληαη εδώ θαη ρξόληα πάλσ ζηελ ηδέα  κνηίβσλ από δεδνκέλα πνπ πξνήιζαλ από 

απηόκαηεο δηαδηθαζίεο θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα γίλνπλ πξνβιέςεηο. 

Ζ ξαγδαία αλάπηπμε ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη ηνλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο, θέξλεη ηελ 

επηζηήκε ηνπ  DM ζηελ πξώηε γξακκή ησλ ηερλνινγηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ ( BI). 

Ζ Business Intelligence (BI) είλαη κηα ηερλνινγηθά θαζνδεγνύκελε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάιπζε 

δεδνκέλσλ θαη ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα βνεζήζνπλ 

ζηειέρε, δηαρεηξηζηέο θαη άιινπο εηαηξηθνύο ηειηθνύο ρξήζηεο λα ιακβάλνπλ ελεκεξσκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. (searchbusinessanalytics.techtarget.com) 

“Έρεη ππνινγηζηεί όηη ν όγθνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ απνζεθεύνληαη ζηηο παγθόζκηεο βάζεηο 

δεδνκέλσλ δηπιαζηάδεηαη θάζε 20 κήλεο, θαη παξόιν πνπ ζα ήηαλ δύζθνιν λα δηθαηνινγήζνπκε 

απηό ην πνζό ζε νπνηαδήπνηε πνζνηηθή έλλνηα, κπνξνύκε όινη λα θαηαλνήζνπκε πνηνηηθά ηνλ 

ξπζκό αλάπηπμεο.”(Witten & Frank 2005) 

Ζ αύμεζε ησλ δπλαηνηήησλ κνλάδσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη ε εμέιημε ζηνπο ππνινγηζηέο, 

νδήγεζε ζε πξνζβάζηκεο κεραλέο πνπ είλαη ηθαλέο λα αλαιάβνπλ ηελ αλαδήηεζε θαη αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ , απμάλνληαο έηζη ηηο επθαηξίεο γηα  DM. Σν DM κπνξεί λα καο βνεζήζεη ζηελ 

απνζαθήληζε ηεο πνιππινθόηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πιένλ έρνπκε ζηα ρέξηα καο θαη λα 

νδεγήζεη ζε λέεο ηδέεο, λέα επηρεηξεκαηηθά κνλνπάηηα θαη ζε αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 

“Ζ εμόξπμε δεδνκέλσλ νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο πξνηύπσλ ζηα δεδνκέλα. Ζ 

δηαδηθαζία πξέπεη λα είλαη απηόκαηε ή (πην ζπλεζηζκέλε) εκηαπηόκαηε. Σα πξόηππα πνπ 
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αλαθαιύθζεθαλ πξέπεη λα έρνπλ λόεκα ζην όηη νδεγνύλ ζε θάπνην πιενλέθηεκα, ζπλήζσο έλα 

νηθνλνκηθό πιενλέθηεκα. Σα δεδνκέλα είλαη πάληνηε παξόληα ζε ζεκαληηθέο πνζόηεηεο” (Witten & 

Frank 2005) 

 

2.2.1 Σν DM , ή αιιηώο KDD 

Ζ ζπζζώξεπζε κεγάινπ όγθνπ δεδνκέλσλ θάλεη ηελ αλάγθε γηα αλάιπζή ηνπο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή 

θαη ε επηζηήκε ηνπ DM κπνξεί αλ ηθαλνπνηήζεη απηήλ ηελ αλάγθε. Ζ αύμεζε απηή ζε δεδνκέλα 

ρξεηάδεηαη ηζρπξά θαη πνιύπιεπξα εξγαιέηα γηα ηελ αλαθάιπςε πιεξνθνξίαο θαη ηελ κεηαηξνπή 

ηεο ζε γλώζε. Έηζη γελλήζεθε ε DM. Μπνξνύκε λα ηε δνύκε ζαλ θπζηθή εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο 

ηεο πιεξνθνξίαο. 

KDD 

Ζ KDD αθνξά ηε γεληθή δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο ρξήζηκεο γλώζεηο από δεδνκέλα. 

Πεξηιακβάλεη πνιιά βήκαηα, όπσο ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αλαδήηεζε κνηίβσλ ηελ 

αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ θ. α. 

ύκθσλα κε ηνλ Fayyad ε  KDD απνηειεί “ηε  δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο ρξήζηκσλ γλώζεσλ 

από ηα δεδνκέλα. Δπηθεληξώλεηαη ζηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο γλώζεο από ηα 

δεδνκέλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηξόπνπ απνζήθεπζεο θαη πξόζβαζεο ησλ δεδνκέλσλ, ηνπ 

ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νη αιγόξηζκνη κπνξνύλ λα θιηκαθσζνύλ ζε καδηθά ζύλνια δεδνκέλσλ θαη 

εμαθνινπζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ απνηειεζκαηηθά, ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν κπνξνύλ λα εξκελεπηνύλ 

θαη λα απεηθνληζηνύλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν ε ζπλνιηθή αιιειεπίδξαζε 

αλζξώπνπ-ππνινγηζηώλ  κνληεινπνηείηαη θαη  ππνζηεξίδεηαη.” (  Fayyad et.al. 1996). Πεξηιακβάλεη 

πνιιά βήκαηα , όπσο ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αλαδήηεζε κνηίβσληελ αμηνιήγεζε 

ησλ δεδνκέλσλ θ. α. 

 

Σν DM ρξεζηκνπνηεί πνιιέο ηερλνινγίεο , ραξαθηεξηζηηθά κεξηθέο από απηέο: 

• ζηαηηζηηθή 

• machine learning 

• database systems data warehouses 

• information retrival 

• buisness inteligence 

• web searching engines 
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 MACHINE LEARNING 

Σν DM ρξεζηκνπνηεί αιγόξηζκνπο Machine learning( ML) γηα ηελ αλαθάιπςε γλώζεο κέζα από 

κεγάιεο απνζήθεο δεδνκέλσλ. 

Ζ κεραληθή κάζεζε παξέρεη ηελ ηερληθή βάζε ηεο εμόξπμεο δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

εμαγσγή πιεξνθνξηώλ από ηα αθαηέξγαζηα δεδνκέλα ζε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε 

θαηαλνεηή κνξθή θαη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα δηάθνξνπο ζθνπνύο. (Witten &Frank  

2005) 

 

2.2.2 ΜΔΘΟΓΟΙ EDM 

Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηεί ην EDM βαζίδνληαη ζηηο κεζόδνπο ηεο εμόξπμεο δεδνκέλσλ DM. 

Όκσο επεξεάδεηαη θαη από πνηθίιεο άιιεο επηζηήκεο όπσο ε ςπρνκεηξία,ε ζηαηηζηηθή, ε 

απεηθόληζε πιεξνθνξηώλ θαη computational modeling  θαη άιια πεδία επηζηεκώλ. 

Οη Romero θαη Ventura [2007] θαηεγνξηνπνηνύλ ηηο δηαδηθαζίεο ζηελ εμόξπμε εθπαηδεπηηθώλ 

δεδνκέλσλ ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο: 

 Statistics and visualization 

 Web mining 

➢ Clustering, classification, and outlier detection 

➢ Association rule mining and sequential pattern mining 

➢ Text mining 

Μηα δεύηεξε άπνςε γηα ηελ εμόξπμε εθπαηδεπηηθώλ δεδνκέλσλ δίλεηαη από ηνλ Baker  ν νπνίνο 

ηαμηλνκεί ηηο δηαδηθαζίεο ζηελ εμόξπμε εθπαηδεπηηθώλ δεδνκέλσλ σο εμήο: 

 Prediction 

-Classification 

-Regression 

-Density estimation 

 Clustering 

 Relationship mining 

-Association rule mining 

-Correlation mining 
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-Sequential pattern mining 

-Causal data mining 

 Distillation of data for human judgment 

 Discovery with models 

Οη πξώηεο ηξεηο θαηεγνξίεο είλαη γλσζηέο ζηνπο εξεπλεηέο θαζώο πξνέξρνληαη από ην DM.  Ζ 

ηέηαξηε θαηεγνξία, αλ θαη δελ είλαη απαξαίηεηα παγθνζκίσο ζεσξνύκελε σο εμόξπμε δεδνκέλσλ, 

ζπκθσλεί κε ηελ θαηεγνξία ζηαηηζηηθώλ θαη νπηηθνπνίεζεο ηνπ Romero θαη Ventura θαη έρεη  

εμέρνπζα ζέζε ηόζν ζηελ δεκνζηεπκέλε έξεπλα EDM [Kay et al. 2006] θαη ζε ζεσξεηηθέο 

ζπδεηήζεηο γηα ηελ εμόξπμε εθπαηδεπηηθώλ δεδνκέλσλ [Tanimoto 2007]. ( Baker& Yacef 2009) 

Ζ πέκπηε θαηεγνξία ηεο ηαμηλόκεζεο EDM ηνπ Baker δελ απνηειεί θιαζηθή κέζνδν, παξά 

πξνθύπηεη από ηελ αλαθάιπςε ελόο κνληέινπ, πνπ επηθπξώλεηαη επηζηεκνληθά π.ρ. prediction ή 

knowledge engineering, θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζηνηρείν ζε πεξαηηέξσ αλαιύζεηο, όπσο 

Relationship mining . Ζ αλαθάιπςε κε ηα κνληέια απνηειεί κηα  δεκνθηιή κέζνδν ζηελ έξεπλα 

EDM, ππνζηεξίδνληαο εμειηγκέλεο αλαιύζεηο ( Baker& Yacef 2009). 

Μέζνδνο Πξόβιεςεο(Prediction) 

Ζ πξόβιεςε επηρεηξεί λα δηακνξθώζεη κνηίβα πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξόβιεςε  κε ηα δηαζέζηκα 

δεδνκέλα εηζόδνπ,  πνπ κπνξεί λα πξνέξρνληαη από δίαθνξεο πεγεο. 

πζηαδνπνίεζε(Clustering) 

Ζ ζπζηαδνπνίεζε είλαη κηα δηαδηθαζία δηαίξεζεο ελόο ζπλόινπ δεδνκέλσλ  ζε έλα ζύλνιν 

ζεκαληηθώλ ππνθαηεγνξηώλ, πνπ νλνκάδνληαη ζπκπιέγκαηα. Μαο βνεζά ηνπο  λα θαηαλνήζνπκε  

ηε θπζηθή νκαδνπνίεζε ή ηε δνκή ζε έλα ζύλνιν δεδνκέλσλ. 

ρεζηαθή Δμόξπμε (Reletionship mining) 

Δίλαη ε ηερληθή εμόξπμεο δεδνκέλσλ γηα ζρεζηαθέο βάζεηο δεδνκέλσλ.  Δλώ νη  παξαδνζηαθνί 

αιγόξηζκνη εμόξπμεο δεδνκέλσλ αλαδεηνύλ κνηίβα ζε έλα κόλν πίλαθα , νη αιγόξηζκνη ζρεζηαθήο 

εμόξπμεο δεδνκέλσλ αλαδεηνύλ πξόηππα κεηαμύ πνιιώλ πηλάθσλ. 

Απόζηαμε δεδνκέλσλ γηα Αλζξώπηλε Κξίζε (Distillation of data for human judgment) 

Ζ κέζνδνο απηή  ζπλνςίδεη θαη παξνπζηάδεη πιεξνθνξίεο κε ρξήζηκν, δηαδξαζηηθό θαη νπηηθά 

ειθπζηηθό ηξόπν, κε ζθνπό  ηελ θαηαλόεζε  κεγάινπ όγθνπ εθπαηδεπηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηελ 

θαιύηεξε  ππνζηήξημε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ . Βνεζά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηελ θαηαλόεζε ησλ 

πιεξνθνξηώλ από ηελ ρξήζε  ή απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ καζεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ . Οη βαζηθέο 

εθαξκνγέο ηεο απόζηαμεο δεδνκέλσλ γηα ηελ αλζξώπηλε θξίζε πεξηιακβάλνπλ ηνλ εληνπηζκό ησλ 

πξνηύπσλ ζηε κάζεζε, ηε ζπκπεξηθνξά, ηηο δπλαηόηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηα δεδνκέλα ησλ 

καζεηώλ , γηα κειινληηθέο ρξήζεηο ζε κνηίβα πξόβιεςεο. 

Αλαθάιπςε κε Μνληέια(Discovery with models) 

ηε απηή ηε κέζνδν, έλα κνληέιν αλαπηύζζεηαη κέζσ κεραληθήο πξόβιεςεο, νκαδνπνίεζεο ή 

αλζξώπηλεο ζπιινγηζηηθήο θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηείηαη σο ζπζηαηηθό ζε κηα άιιε αλάιπζε.  

Σν κνληέιν πνπ δεκηνπξγείηαη επηηξέπεη ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε κεηαμύ λέσλ πξνβιέςεσλ θαη  

κεηαβιεηώλ ζηε κειέηε. 
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Αλίρλεπζε Αθξαίσλ Σηκώλ(Outlier Detection) 

Ζ  Αλίρλεπζε Αθξαίσλ Σηκώλ είλαη ε δηαδηθαζία αλίρλεπζεο θαη ζηε ζπλέρεηα  εμαίξεζεο από έλα 

ζύλνιν δεδνκέλσλ. Έλα θνκκάηη δεδνκέλσλ ή κηα παξαηήξεζε πνπ απνθιίλεη από ηνλ  θαλόλα ή 

ην κέζν όξν ηνπ ζπλόινπ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη ηπραία, αιιά κπνξεί επίζεο λα ππνδεηθλύεη 

ζθάικα κέηξεζεο ή όηη ην δεδνκέλν ζύλνιν δεδνκέλσλ έρεη κηα βαξύηαηε θαηαλνκή. 

Αλάιπζε Κνηλσληθώλ Γηθηύσλ (SNA)ή αλάιπζε δόκεζεο δηθηύσλ(Social Network Analysis) 

Ζ αλάιπζε θνηλσληθνύ δηθηύνπ (SNA) είλαη κηα δηαδηθαζία πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο αλάιπζεο 

ελόο θνηλσληθνύ δηθηύνπ. Σν SNA κεηξά θαη ραξηνγξαθεί ηε ξνή ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ αιιαγώλ 

ζρέζεσλ κεηαμύ  νληνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε γλώζε. Απηέο νη νληόηεηεο πεξηιακβάλνπλ 

ηζηόηνπνπο, ππνινγηζηέο, αλζξώπνπο, νκάδεο. Ζ δνκή ηεο απνηειείηαη από  θόκβνπο, όπσο ξόινη ή  

άλζξσπνη, θαη δεζκνύο, όπσο νη ζρέζεηο. 

Γηαδηθαζία Δμόξπμεο(Process Mining) 

Ζ Γηαδηθαζία Δμόξπμεο (PM)  ρξεζηκνπνηήζεη  αξρεία θαηαγξαθήο, δηαδξνκέο ειέγρνπ,  ή ίρλε γηα 

λα αλαθαιύςεη, λα παξαθνινπζήζεη θαη λα βειηηώζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο. Παξέρεη κηα 

γέθπξα κεηαμύ ηεο εμόξπμεο δεδνκέλσλ (DM) θαη ηεο κνληεινπνίεζεο θαη αλάιπζεο.  

Δμόξπμε από δεδνκέλα Κεηκέλνπ(Text Mining) 

Σν Text Analytics, γλσζηό θαη σο εμόξπμε θεηκέλνπ, είλαη ε δηαδηθαζία εμέηαζεο κεγάισλ 

ζπιινγώλ γξαπηώλ πόξσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ πιεξνθνξηώλ θαη ηε κεηαηξνπή ηνπ θεηκέλνπ ζε 

δνκεκέλα δεδνκέλα γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε. Ζ εμόξπμε θεηκέλνπ εληνπίδεη γεγνλόηα θαη ζρέζεηο  

πνπ δηαθνξεηηθά ζα παξέκελαλ ζακκέλα ζηε κάδα κεγάισλ δεδνκέλσλ θεηκέλνπ. Απηά ηα γεγνλόηα 

εμάγνληαη θαη κεηαηξέπνληαη ζε δνκεκέλα δεδνκέλα, γηα αλάιπζε, νπηηθνπνίεζε (π.ρ. κέζσ  

πηλάθσλ, ραξηώλ κπαινύ, γξαθεκάησλ), ελζσκάησζεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ ή απνζήθεο θαη 

πεξαηηέξσ βειηίσζεο ρξεζηκνπνηώληαο ζπζηήκαηα κεραληθήο κάζεζεο (ML).   

(www.linguamatics.com) 

 

Ιρλειάηεζε ηεο Γλώζεο(Knowledge Tracking) 

Παξαγνληνπνίεζε Μεηξώσλ(Matrix Factorization) 

2.3  ηάδηα εθαξκνγήο  EDM 

• Δπηινγή Γεδνκέλσλ 

• Πξν επεμεξγαζία Γεδνκέλσλ 

• Μεηαζρεκαηηζκόο Γεδνκέλσλ 

• Δμόξπμε Γλώζεο 

• Δξκελεία –Αμηνιόγεζε 
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Eηθόλα 5: Educational data mining process (Garcia et al., 2011) 

 

2.4 Bαζηθέο Σερληθέο Καηεγνξηνπνίεζεο 

Γέληξα Απόθαζεο (Desition trees) 

Έλα δέληξν απνθάζεσλ είλαη κηα  ηερληθή κνληεινπνίεζεο κεραληθήο κάζεζεο γηα πξνβιήκαηα 

παιηλδξόκεζεο θαη ηαμηλόκεζεο. Σα δεληξα απνθάζεσλ  θάλνπλ δηαδνρηθέο, ηεξαξρηθέο απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηαβιεησλ κε βάζε  πξνγλσζηηθά δεδνκέλα , γηα λα βξεη ιύζεηο. 

Bayesian Classifier 

Έλαο Bayesian Classifier είλαη έλαο αιγόξηζκνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζεώξεκα ηνπ Bayes γηα ηελ 

ηαμηλόκεζε αληηθεηκέλσλ. Οη θαηεγνξηνπνηεηέο ηνπ Naive Bayes ππνζέηνπλ ηζρπξή ή αδύλακε  

αλεμαξηεζία κεηαμύ ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ ζεκείσλ δεδνκέλσλ.  Απηνί νη ηαμηλνκεηέο 

ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο ζηε κεραληθή κάζεζε επεηδή είλαη απινί ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Έλαο   

Naive Bayes classifier  δελ είλαη έλαο κόλν αιγόξηζκνο, αιιά κηα νηθνγέλεηα αιγνξίζκσλ 

κεραληθήο κάζεζεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ζηαηηζηηθήο αλεμαξηεζίαο. 

Νεπξσληθά Γίθηπα 

Σα ηερλεηά Νεπξσληθά  δίθηπα βαζίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ. 

Δπεμεξγάδνληαη  θαη "καζαίλνπλ" ζπγθξίλνληαο ηελ πξόβιεςή ηνπο  κε ηε γλσζηή πξαγκαηηθή ηηκή 

ηεο κεηαβιεηήο απόθξηζεο. Σα ζθάικαηα από ηελ αξρηθή πξόβιεςε ησλ πξώησλ αξρείσλ 

ηξνθνδνηνύληαη πίζσ ζην δίθηπν θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ηξνπνπνηήζνπλ ηνλ αιγόξηζκν ησλ 

δηθηύσλ γηα δεύηεξε θνξά. Απηό ζπλερίδεηαη γηα πνιιέο, πνιιέο επαλαιήςεηο. 

K-Nearest Neighbor Classifiers 

Έλαο αιγόξηζκνο K-Nearest Neighbor Classifiers (K-NN)  , είλαη κηα πξνζέγγηζε ζηελ ηαμηλόκεζε 

δεδνκέλσλ πνπ ππνινγίδεη πόζν πηζαλό είλαη έλα ζεκείν δεδνκέλσλ λα είλαη κέινο κηαο νκάδαο ή 

άιιεο. αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα πιεζηέζηεξα  ζεκεία δεδνκέλσλ . 

(www.techopedia.com) 
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Support Vector Machines 

Πξόθεηηαη γηα  έλα ηύπν αιγνξίζκνπ πνπ εθηειεί επνπηεπόκελε κάζεζε γηα ηαμηλόκεζε ή 

παιηλδξόκεζε νκάδσλ δεδνκέλσλ. Υξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ηαμηλόκεζε δύν νκάδσλ δεδνκέλσλ 

κε παξόκνηα ηαμηλόκεζε. Οη αιγόξηζκνη ηξαβνύλ  γξακκέο (ππεξπιεζή) γηα λα δηαρσξίζνπλ ηηο 

νκάδεο ζύκθσλα κε ηα πξόηππα.  

Eηθόλα 6: Δπηζθόπεζε ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν εθαξκόδνληαη νη κέζνδνη EDM 

 

3 ΚΤΡΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΜΔΘΟΓΧΝ EDM 

Οη  εξεπλεηέο πνπ αζρνινπληαη κε ην EDM κειεηνύλ πνηθίινπο  ηνκείο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε 

αηνκηθή κάζεζε από  εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό, ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε πνπ ππνζηεξίδεηαη από 

ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο, νη δνθηκέο πξνζαξκνγήο ζηνλ ππνινγηζηή (θαη ε δνθηκή γεληθόηεξα) 

θαζώο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηπρία. 

Κύξηα εθαξκνγή ηεο  EDM  απνηειεί ε  βειηίσζε ησλ καζεηηθώλ κνληέισλ. Σα καζεηεθά κνληέια 

αληηπξνζσπεύνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπνπδαζηώλ, όπσο νη γλώζεηο ηνπο ή 

νη καζεζηαθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπο. 

Ζ κνληεινπνίεζε ησλ αηνκηθώλ δηαθνξώλ ησλ ζπνπδαζηώλ επηηξέπεη ζην ινγηζκηθό λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αηνκηθέο απηέο δηαθνξέο, βειηηώλνληαο ζεκαληηθά ηε κάζεζε ησλ καζεηώλ 

[Corbett 2001]. Οη κέζνδνη εμόξπμεο δεδνκέλσλ γηα εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο επηηξέπνπλ ζηνπο 

εξεπλεηέο λα δηακνξθώλνπλ θαιύηεξα κνληέια γηα ηελ παξαηήξεζε ζπκπεξηθνξώλ θαη δηεξεύλεζε 

εξξσηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα ηειεπηαία ρξόληα, νη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνίεζαλ  EDM κεζόδνπο 

γηα λα δηεξεπλήζνπλ  ην εξώηεκα αλ έλαο θνηηεηήο εμαπαηά ην ζύζηεκα [Baker et al. 2004].  

Έλαο δεύηεξνο βαζηθόο ηνκέαο εθαξκνγήο ησλ κεζόδσλ EDM ήηαλ ε αλαθάιπςε ή ε βειηίσζε 

κνληέισλ ηεο δνκεο ηεο γλώζεο ελόο ηνκέα. Μέζσ ηνπ ζπλδπαζκνύ  ςπρνκεηξηθώλ κνληέισλ θαη  

αιγόξηζκσλ  κεραληθήο κάζεζεο, αξθεηνί εξεπλεηέο κπόξεζαλ λα αλαπηύμνπλ απηνκαηνπνηεκέλεο 

πξνζεγγίζεηο πνπ κπνξνύλ λα αλαθαιύςνπλ αθξηβή κνληέια δνκήο ηεο γλώζεο.  

Έλα ηξίην βαζηθό πεδίν εθαξκνγήο ησλ κεζόδσλ EDM αθνξά ηελ παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ζε 

πεξηβάιινληα κάζεζεο , αιιά θαη ζε ινγηζκηθό εθκάζεζεο ή καζεζηαθέο  ζπκπεξηθνξέο, ζηελ 

αλαθάιπςε ησλ ηύπσλ παηδαγσγηθήο ππνζηήξημεο, δειαδή πνπ κπνξεί είλαη πην απνηειεζκαηηθή. 

Έλαο ηέηαξηνο βαζηθόο ηνκέαο εθαξκνγήο ησλ κεζόδσλ EDM είλαη  ε αλαδήηεζε ζηνηρείσλ γηα 

ηελ ηειεηνπνίεζε θαη επέθηαζε εθπαηδεπηηθώλ ζεσξηώλ θαη γλσζηώλ εθπαηδεπηηθώλ θαηλνκέλσλ, 
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θαη ηεο  βαζύηεξεο θαηαλόεζεο ησλ βαζηθώλ παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε, ζπρλά κε 

ζθνπό ην ζρεδηαζκό θαιύηεξσλ ζπζηεκάησλ κάζεζεο.  [Baker et al. 2004].  

Γηα παξάδεηγκα, νη Gong, Rai θαη Heffernan [2009] δηεξεύλεζαλ ηηο επηπηώζεηο ηεο απηνπεηζαξρίαο 

ζηελ εθκάζεζε θαη δηαπίζησζαλ όηη, ελώ ζπζρεηίδνληαλ κε ηελ πςειόηεξε εηζεξρόκελε γλώζε θαη 

ιηγόηεξα ιάζε, ν πξαγκαηηθόο αληίθηππνο ζηε κάζεζε ήηαλ νξηαθόο. 

Eηθόλα 7: Γηαδηθαζία αλαθάιπςεο γλώζεο ζηα Δθπαηδεπηηθά Ιδξύκαηα  

 

4 ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΑΠΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ  

ηηο παξαπάλσ ελόηεηεο αλαθέξζεθαλ ζηελ κάζεζε κέζσ elearnining θαη ζηελ εμόξπμε γλώζεο 

από δεδνκέλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθπαίδεπζε. 

Σα δεδνκέλα πνπ κπνξνύλ λα βγνπλ από θεη κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πξόβιεςε ηεο 

απόδνζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ από ηελ πιαηθόξκα  εμ‟ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο θαη θαη' 

επέθηαζε  ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ν εθπαηδεπηηθόο ζηόρνο. 

 

4.1 Καηαλόεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Αλάιπζεο  

Σν γεγνλόο όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα εμεηαζηεί, ηα δεδνκέλα καο είλαη Test Data θαη από απηό ην 

εηθνληθό δηαδηθηπαθό κάζεκα έρνπλ  δεκηνπξγεζεί δεδνκέλα  πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

εθπαηδεπόκελνπο θαη ηνλ ηξόπν παξαθνινύζεζεο ηνπ καζήκαηνο. Όια ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο θαη είλαη απηέο πνπ αθνινπζνύλ. 

Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπόκελνπ 

ΦΤΛΟ  

ΖΛΗΚΗΑ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 
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Γξαζηεξηόηεηα ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο 

ΔΠΗΚΔΦΔΗ  

Μ.Ο. ΠΑΡΑΜΟΝΖ  

ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΖ  

ΚΑΣΔΒΑΔ 

ΔΗΓΔ url ΤΝΟΛΗΚΑ  

ΔΗΓΔ url Μ.Ο. ΑΝΑ ΔΠΗΚΔΦΖ  

ΑΠΟΤΗΔ 

Δπίδνζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζην δηαδηθηπαθό κάζεκα 

ΒΑΘΜΟ ΔΡΓΑΗΑ 

ΒΑΘΜΟ 1 ΔΞΔΣΑΣΖ  

ΒΑΘΜΟ 2 ΔΞΔΣΑΣΖ 

ΣΔΛΗΚΟ ΒΑΘΜΟ 

ΔΠΗΣΤΥΗΑ / ΑΠΟΣΤΥΗΑ 

Πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ 

Σν ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ όπσο πξναλαθέξζεθε ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο, νη νπνίεο 

απνηεινύληαη από 15 κεηαβιεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη νη παξαθάησ. 

ΦΤΛΟ  

Σν ΦΤΛΟ είλαη ην θύιν πνπ έρεη ν θάζε εθπαηδεπόκελνο. 

ΗΛΙΚΙΑ 

Ζ ΖΛΗΚΗΑ είλαη ε ειηθία πνπ έρεη ν θάζε ν εθπαηδεπόκελνο. 

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ 

Ζ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ είλαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε πνπ έρεη ν θάζε ν 

εθπαηδεπόκελνο (αλ είλαη παληξεκέλνο ή όρη). 

ΔΠΙΚΔΦΔΙ  

Οη ΔΠΗΚΔΦΔΗ είλαη ν αξηζκόο επηζθέςεσλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο ν θάζε 

εθπαηδεπόκελνο. 

Μ.Ο. ΠΑΡΑΜΟΝΗ  

Ο Μ.Ο. ΠΑΡΑΜΟΝΖ είλαη ν κέζνο όξνο ηνπ ρξόλνπ παξακνλήο ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 
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ΤΝΟΛΙΚΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

Ο ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΖ είλαη ν ζπλνιηθόο ρξόλνο παξακνλήο όισλ ησλ 

επηζθέςεσλ ηνπ εθπαηδεπόκελνπ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 

ΚΑΣΔΒΑΔ  

ΚΑΣΔΒΑΔ είλαη ν αξηζκόο ησλ αξρείσλ πνπ έρεη θαηεβάζεη από ηα αξρεία πνπ έρνπλ αλαξηεζεί  

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο.  

ΔΙΓΔ url ΤΝΟΛΙΚΑ 

ΔΗΓΔ url ΤΝΟΛΗΚΑ είλαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ηνπ πιηθνύ (βίληεν, αξρεία θηι) πνπ είδε ν 

εθπαηδεπόκελνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 

ΔΙΓΔ url Μ.Ο. ΑΝΑ ΔΠΙΚΔΦΗ 

ΔΗΓΔ url Μ.Ο. ΑΝΑ ΔΠΗΚΔΦΖ είλαη ν κεζνο όξνο αλά επίζθεςε ηνπ πιηθνύ (βίληεν, αξρεία θηι) 

πνπ είδε ν εθπαηδεπόκελνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ καζήκαηνο. 

ΒΑΘΜΟ ΔΡΓΑΙΑ  

ΒΑΘΜΟ ΔΡΓΑΗΑ είλαη ν βαζκόο ηεο εμακεληαίαο εξγαζίαο πνπ παξαδίδεη κέζν ηεο 

ηζηνζειίδαο ηνπ καζήκαηνο ν θάζε εθπαηδεπόκελνο ιίγν πξηλ ηελ ιήμε ηνπ καζήκαηνο. 

ΒΑΘΜΟ 1 ΔΞΔΣΑΣΗ  

ΒΑΘΜΟ 1 ΔΞΔΣΑΣΖ είλαη ε βαζκνινγία πνπ έβαιε ν πξώηνο εμεηαζηήο ζηελ ηειηθή εμέηαζε 

ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. 

ΒΑΘΜΟ 2 ΔΞΔΣΑΣΗ 

ΒΑΘΜΟ 2 ΔΞΔΣΑΣΖ είλαη ε βαζκνινγία πνπ έβαιε ν δεύηεξνο εμεηαζηήο ζηελ ηειηθή 

εμέηαζε ηνπ εθπαηδεπόκελνπ. 

ΣΔΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ 

ΣΔΛΗΚΟ ΒΑΘΜΟ είλαη  

(ΒΑΘΜΟ ΔΡΓΑΗΑ*0,40) + (((ΒΑΘΜΟ 1 ΔΞΔΣΑΣΖ+ΒΑΘΜΟ 2 ΔΞΔΣΑΣΖ)/2)*0,6) 

ΑΠΟΤΙΔ 

ΑΠΟΤΗΔ είλαη ν αξηζκόο ησλ απνπζηώλ ζηηο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδηθηπαθέο ζπλαληήζεηο. 

ΔΠΙΣΤΥΙΑ / ΑΠΟΣΤΥΙΑ 

ΔΠΗΣΤΥΗΑ / ΑΠΟΣΤΥΗΑ είλαη ε επηηπρία ή απνηπρία ζην λα Αξηζηεύζεη ν εθπαηδεπόκελνο. 
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Eηθόλα 8: Test Data 

Σα δεδνκέλα καο νπζηαζηηθά είλαη νη παξαηεξήζεηο από 207 εηθνληθνί εθπαηδεπόκελνη πνπ έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη ην δηαδηθηπαθό κάζεκα κέζσ ηεο πιαηθόξκαο εθπαίδεπζεο. 

ην ζύλνιν ησλ δεδνκέλσλ βιέπνπκε όηη ππάξρνπλ κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ ζηνηρεία πνπ δελ 

κπνξνύλ λα επεξεαζηνύλ από ηελ από ηελ αιιαγή ηεο πνηόηεηαο ηνπ καζήκαηνο. 

Δίλαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εθπαηδεπόκελνπ όπσο ην θύιν 

ηνπ, ε ειηθία ηνπ θαη νηθνγελεηαθή ηνπ θαηάζηαζε. 

εκαληηθή θαηεγνξία κεηαβιεηώλ είλαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δξαζηεξηόηεηα ηνπ 

εθπαηδεπόκελνπ ζηελ ηζηνζειίδα  ηνπ δηαδηθηπαθνύ καζήκαηνο  πνπ κπνξνύλ λα επεξεαζηνύλ από 

ηελ κεζνδνινγία ηεο δηδαζθαιίαο, ην εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη ηνλ ηξόπν ηνπνζέηεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηελ ζηελ δηαδηθηπαθή πιαηθόξκα κάζεζεο, δηόηη νπζηαζηηθά απηά είλαη ηα 

ζηνηρεία πνηόηεηαο ηνπ καζήκαηνο θαη θαη‟ επέθηαζε  απηά ηα ζηνηρεία πνπ ζα θηλεηνπνηήζνπλ ηνλ 

εθπαηδεπόκελν. 

Σέινο ν Βαζκόο ηεο εξγαζίαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο  γηα ηελ αλαθεθαιαίσζε θαη 

ην ππνζηεξηθηηθό πιηθό πξηλ ηηο ηειηθέο εμεηάζεηο. 

4.2 Πξνεηνηκαζία βάζεο δεδνκέλσλ 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηελ δεκηνπξγία ηεο βάζεο δεδνκέλσλ θαη γηα λα 

θαηαιήμνπκε ζηελ δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ εμόξπμεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 3 δηαθνξεηηθά 

ινγηζκηθά πνπ ζπλεξγάδνληαη καδί. Απηά είλαη: ην Microsoft Excel, ην Microsoft SQL Server 2012 

θαη ην Microsoft Visual Studio. 

Σα δεδνκέλα καο πξνέξρνληαη ζεσξεηηθά από ην LMS Moodle ζε κνξθή αξρείνπ Microsft Excel. 

Έηζη ηα δεδνκέλα απηά ην Microsft Excel ηα ηξνθνδνηεί ζην Microsoft SQL Server θαη γηα ηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπο παξεκβαίλεη ην Microsoft Visual Studio. 

Θεσξεηηθά ζε απηό ην αξρείν ηνπ Excel πνπ βγήθε απν ην Moodle απνηειείηαη από 16 ζηήιεο θαη 

207 ζεηξέο. Απν απηέο ηηο ζηήιεο ζα πξνζηεζνύλ άιιεο 2, ε κηα είλαη κε ην πξσηεύνλ θιεηδί. 
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Απν απηέο ηηο ζηήιεο ζα αθαηξεζεί ε ζηήιε κε ην όλνκα ηνπ ρξήζηε θαη ζα κπεη ζηελ ζέζε απηήο 

ηεο ζηήιεο κηα ζηήιε κε αύμνλ αξηζκό σο πξσηεύνλ θιεηδί γηα λα απνπξνζσπνπνηεζνύλ ηα 

δεδνκέλα θαη λα πξνζηαηεπηνύλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

Αθόκα ζα πξνζηεζεί κηα αθόκα ζηε πνπ κε ηελ ζπλάξηεζε if ζα ειέγμεη εάλ ν βαζκό είλαη άξηζηα 

ή όρη. Όηαλ ζα είλαη άξηζηα ηόηε ζα βγεη ην γξάκκα Δ (Δπηηπρία), ην Α (Απνηπρία). 

Ύζηεξα ζα πξέπεη λα γίλεη ν έιεγρνο γηα ηπρόλ αζηνρίεο, απηέο νη αζηνρίεο είλαη: 

 Κελά θειηά εγγξάθσλ (Null cells) 

ε απηό ην ζεσξεηηθό παξάδεηγκα δελ βξέζεθαλ θελά θιεηδηά, αλ ππήξραλ αλαιόγσο ηελ 

πεξίπησζε ή ζα βάδνπκε ηελ ηηκή 0 ή ζα βάδνπκε ηνλ κέζν όξν ησλ ηηκώλ. 

 Αθαίξεζε όκνησλ ή δηπιόηππσλ ζηειώλ 

ην παξάδεηγκά καο ε άληιεζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη από κηα εμσηεξηθή πεγή κε 

απνηέιεζκα λα κελ γίλεη απηό ην ζθάικα. Όκσο πάληα πξέπεη λα ειεγρζεί θαη απηή ε 

πεξίπησζε. 

 ηξνγγπινπνίεζε ηηκώλ 

Δπεηδή ζηα δεδνκέλα καο, ππάξρνπλ κέζνη όξνη, πηζαλόλ λα ππάξρνπλ ηηκέο ζηα θειηά ηνπ 

Excel κε αξθεηά δεθαδηθά. Γηαπηό ζα γίλνληαλ ζηξνγγπινπνίεζε κέζν αληίζηνηρσλ queries 

ζηνλ SQL Server γηα λα κελ ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηα πιαίζηα ηεο πνιπδηάζηαηεο 

αλάιπζεο ηνπο. 

 Μνξθνπνίεζε 

Οη νλνκαζίεο ησλ κεηαβιεηώλ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ώζηε λα αλαγλσξίδνληαη από ην 

ζύζηελα αιιά θαη λα δηεπθνιύλεηαη ε δηαδηθαζία ηεο αλάιπζεο. 

 

4.3 Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ (Import Data) 

Θα μεθηλήζνπκε εηζάγνληαο ηα δεδνκέλα ζηελ βάζε ζηνλ SQL Server ηα δεδνκέλα αθνινπζόληαο 

ηα  παξαθάησ βήκαηα. 

Αλνίγνπκε ην Management Studio ηνπ sql Server γηα λα πάκε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη 

ζπλδεόκαζηε κε ηνλ server. 
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Eηθόλα 9: SQL Server 

Παηάκε Connect. 

 
Eηθόλα 10: Δπηινγή Databases 

Δπηιέγνπκε ηελ βάζε πνπ ζέινπκε θαη θάλνπκε δεμί θιίθ. 
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Eηθόλα 11: Δηζαγσγή Γεδνκέλσλ 

Μεηά Task θαη κεηά Import Data. 

 
Eηθόλα 12: Import Wizard 

ην Wizard παηάκε Next. 
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Eηθόλα 13: Δπηινγή ησλ Γεδνκέλσλ 

 

Δπηιέγνπκε ηελ επηινγή Δxcel γηαηί ηα δεδνκέλα καο είλαη ζε κνξθή Δxcel. 

Ύζηεξα ςάρλνπκε κε ην browser πνπ αθξηβώο είλαη ην αξρείν ηνπ Excel θαη ην επηιέγνπκε. 

Δπηιέγνπκε ην First row has column names, δειαδή όηη ζηελ πξώηε γξακκή ζην Excel είλαη νη 

νλνκαζίεο ησλ κεηαβιεηώλ.  

Παηάκε Next. 

 
Eηθόλα 14: Δπηινγή πννξηζκνύ 

Δπηιέγνπκε ηνλ πξννξηζκό θαη ηε βάζε πνπ ζα δεκηνπξγήζνπκε ηνλ πίλαθα θαη παηάκε Next. 
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Eηθόλα 15: Αληηγξαθή Πίλαθα 

Δπηιέγνπκε Copy data from one or more tables or views  

θαη παηάκε Next. 

 

 
Eηθόλα 16: Δπηινγή Φύιινπ Γεδνκέλσλ 

Δπηιέγνπκε ην θύιιν ηνπ Excel πνπ είλαη ηα δεδνκέλα καο θαη παηάκε Next. 
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Eηθόλα 17: Δπηινγή Run Immediately 

Δπηιέγνπκε Run immediately θαη παηάκε Next. 

 
Eηθόλα 18: Complete the Wizard 

Παηάκε Finish. 
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Eηθόλα 19: Δλεκέξσζε Οινθιήξσζεο 

Παηάκε Close. 

Πιένλ έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα πίλαθα κε νλνκαζία dbo.Sheet1 

   
Eηθόλα 20: Θέζε Πίλαθα Sheet1 
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4.4 Υηίζηκν ηνπ Κύβνπ (Build the Cube) 

Γηα ην ρηίζηκν ηνπ θύβνπ ζα αλνίμνπκε ην Microsoft Visual Studio θαη ζα αθνινπζήζνπκε ηα  

παξαθάησ βήκαηα. 

 
Eηθόλα 21: Δπηινγή New Project 

Δπηιέγνπκε New Project. 

 
Eηθόλα 22: Θέζε New Project 

Δπηιέγνπκε Business Intelligence κεηά Analysis Services Multimensional.. 

Γξάθνπκε ζην Name ην όλνκα θαη παηάκε OK. 
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Eηθόλα 23: Γεκηνπξγία Data Source 

Γεκηνπξγνύκε έλα Data Source, Γεμί θιηθ ζην Data Sources θαη επηιέγνπκε New Data Source. 

 
Eηθόλα 24: Data Source Wizard 

 

Παηάκε Next ζηνλ Wizard 
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Eηθόλα 25:How to define the connection 

Παηάκε New 

 
Eηθόλα 26: Δπηινγή Server 

Βξίζθνπκε ηνλ Server 
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Eηθόλα 27: Δπηινγή Database 

Βξίζθνπκε βάζε καο θαη OK 

 
Eηθόλα 28:How to define the connection 

Παηάκε Next 
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Eηθόλα 29:Impersonation Information 

 

Δπηιέγνπκε Use the service account θαη κεηά Next. 

 
Eηθόλα 30: Οινθιήξσζε Data Source 

Μέηα Finish. 
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Eηθόλα 31:Γεκηνπξγία Data Source View 

Γεκηνπξγνύκε έλα Data View, Γεμί θιηθ ζην Data Views θαη επηιέγνπκε New Data View. 

 
Eηθόλα 32: Data Source View Wizard 

Παηάκε Next ζηνλ Wizard. 
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Eηθόλα 33: Select a Data Source 

 

Παηάκε Next. 

 
Eηθόλα 34: Select Tables and Views 

Βξίζθνπκε ηνλ πίλαθα (Shet1.dbo) πνπ θηηάμακε θαη ηνλ επηιέγνπκε. 
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Eηθόλα 35: Δπηινγή Sheet1 

Ύζηεξα ηνλ κεηαθέξνπκε ζηα Included objects θαη κεηά Next. 

 
Eηθόλα 36: Οινθιήξσζε Data Source View 

Παηάκε Finish 
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Eηθόλα 37: Γεκηνπξγία Πξσηεπόλ Κιεηδί 

Παηάκε ζην ΚΛΔΗΓΗ θαη ηνπ θάλνπκε Γεμί θιηθ 

Δπηιέγνπκε Set Logical Primary Key θαη έηζη έρνπκε δεκηνπξγήζεη ην  πξσηεύνλ θιεηδί. 

 
Eηθόλα 38: Πξσηεπόλ Κιεηδί  
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Eηθόλα 39: Γεκηνπξγία New Dimension 

Γεκηνπξγνύκε έλα Dimension, Γεμί θιηθ ζην Dimensions θαη επηιέγνπκε New Dimension. 

 
Eηθόλα 40:Dimension Wizard 

Παηάκε Next ζηνλ Wizard 
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Eηθόλα 41:Select Creation Method 

Δπηιέγνπκε Use an existing table θαη παηάκε Next. 

 
Eηθόλα 42:Specify Source Information 

Παηάκε Next 
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Eηθόλα 43:Select Dimension Attributes 

Δπηιέγνπκε ην θιεηδί θαη παηάκε Next. 

 
Eηθόλα 44: Οινθιήξσζε Dimension 

Γξάθνπκε ζην Name StudentInfo θαη κεηά Finish. 
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Eηθόλα 45: Θέζε Dimension 

Πιένλ έρεη δεκηνπξγεζεί κηα λέα Dimension κε όλνκα  StudentInfo.dim 

Δπηιέγνπκε ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηα ρξαξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζηνλ πίλαθα Sheet1 

 
Eηθόλα 46:Δπηινγή ζηνηρείσλ πίλαθα Sheet1 

Σα επηιεγκέλα ζηνηρεία ηα βάδνπκε ζην Attributes θαη έηζη έρνπκε δεκηνπξγήζεη κηα δηάζηαζε κε 

ηα ραξαθηεξεζηηθά ησλ εθπαηδεπόκελσλ (ΦΤΛΟ, ΖΛΗΚΗΑ, ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ). 

Σελ ίδηα δηαδηθαζία ζα ηελ αθνινπζήζνπκε άιιεο ηξεηο θνξέο θαη ζα δεκηνπξγήζνπκε άιιεο δπν 

δηαζηάζεηο. Ζ κηα δηάζηαζε ζα έρεη ηελ νλνκαζία StudentGrandes.dim θαη ζα έρεη ηηο επηδόζεηο ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ (ΒΑΘΜΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΒΑΘΜΟ 1 ΔΞΔΣΑΣΖ, ΒΑΘΜΟ 2 ΔΞΔΣΑΣΖ, 

ΣΔΛΗΚΟ ΒΑΘΜΟ). Καη ε άιιε δηάζηαζε ζα έρεη ηελ νλνκαζία StudentActivity.dim θαη ζα έρεη 

ηηο δξαζηεξηνηήηεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ (ΔΠΗΚΔΦΔΗ , Μ.Ο. ΠΑΡΑΜΟΝΖ, ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΜΟΝΖ, ΚΑΣΔΒΑΔ, ΔΗΓΔ url ΤΝΟΛΗΚΑ, ΔΗΓΔ url Μ.Ο. ΑΝΑ 

ΔΠΗΚΔΦΖ, ΑΠΟΤΗΔ). 
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Ζ ηειεπηαία δηάζηαζε ζα έρεη ηελ νλνκαζία StudentSucess.dim θαη ζα έρεη ηελ Δπηηπρία ησλ 

εθπαηδεπόκελσλ(ΔΠΗΣΤΥΗΑ / ΑΠΟΣΤΥΗΑ)  

 
Eηθόλα 47:Γηαζηάζεηο Dimension 

ην Dimensions βιέπνπκε ηηο ηξεηο λέεο δηαζηάζεηο. 

 
Eηθόλα 48: Γεκηνπξγία Cube 

Σν έπόκελν βήκα είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλαλ θύβν. Παηακέ Γεμί θιηθ ζην Cube θαη επηιέγνπκε 

New Cube. 

Παηάκε Next ζηνλ Wizard. 
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Eηθόλα 49: Select Creation Method 

Δπηιέγνπκε Use existing tables θαη κεηά Next. 

 
Eηθόλα 50: Select Measure Group Tables 

 

Δπηιέγνπκε ην Sheet1 θαη κεηά Next. 
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Eηθόλα 51: Select Measures 

Δπηιέγνπκε όια ηα Measure θαη Next. 

 
Eηθόλα 52: Select Existing Dimensions 

Δπηιέγνπκε όια ηηο Dimensions θαη Next. 
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Eηθόλα 53:Select New Dimensions 

Μαο πξνηίλεη λα δεκηνπξγήζεη κηα λέα Dimension. 

 
Eηθόλα 54: Unselect Dimension 

Σελ μεθιηθάξνπκε θαη κεηά παηάκε Next. 
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Eηθόλα 55: Οινθιήξσζε Cube 

Γξαθνύκε ζην Cube name ην όλνκα πνπ ζέινπκε λα βάινπκε ζηνλ θύβν καο, student101 θαη κεηά 

Next. 

 
Eηθόλα 56: Θέζε Cube 

Καη έηζη δεκηνπξγήζεθε ν θύβνο. 
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Eηθόλα 57: Process 

Θα παηήζνπκε ην εηθνλίδην Process γηα λα ζηείινπκε όηη δεκηνπξγήζακε ζηνλ Server. 

 
Eηθόλα 58:Server Content 

Θα παηήζνπκε Yes. 
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Eηθόλα 59: Process Cube 

Μεηά παηάκε Run. 

 
Eηθόλα 60: Οινθιήξσζε Process 

Όηαλ ηειεηώζεη ην Process παηάκε Close. 
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4.5 Δμόξπμε Γεδνκέλσλ (Data Mining) 

Γηα λα θάλνπκε ηελ Δμόξπμε Γεδνκέλσλ ζα αθνινπζήζνπκε ηα παξαθάησ βήκαηα. 

 
Eηθόλα 61: New Mining Structure 

Γεμί θιηθ ζην Mining Structures θαη ζα επηιέμνπκε New Mining Structure. 

 
Eηθόλα 62: Data Mining Wizard 

Παηάκε Next ζηνλ Wizard. 
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Eηθόλα 63: Select the Definition Method 

Δπηιέγνπκε From existing relational database or data warehouse θαη κεηά Next. 

 
Eηθόλα 64: Create the Data Mining Structure 

Δπηιέγνπκε ην Microsoft Decission Trees θαη κεηά Next. 
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Eηθόλα 65: Select Data Source View 

Έρεη επηιέγεη ην Data Source Views πνπ ζα πάξνπκε δεδνκέλα θαη παηάκε Next. 

 
Eηθόλα 66: Specify Table Types 

Έρεη επηιέγεη ν πίλαθαο πνπ έρεη ηηο πεξηπηώζεηο καο θαη παηάκε Next 
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Eηθόλα 67: Specify the Training Data 

Θα θάλνπκε ηελ επηινγή ησλ πεδίσλ θαη ησλ κνληέισλ. Δπηιέγνπκε ην ΚΛΔΗΓΗ σο Key, ην 

ΔΠΗΣΤΥΗΑ/ΑΠΟΣΤΥΗΑ σο Predictable θαη ζα παηήζνπκε Suggest. 

 
Eηθόλα 68: Suggest Related Columns 

Μνπ βγάδεη κε ζεηξά ηη κνπ πξνηίλεη λα βάισ σο Input θαη παηάσ OK. 
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Eηθόλα 69: Specify the Training Data 

Θα επηιέμνπκε σο Input ηηο ΔΠΗΚΔΦΔΗ, ηνλ Μ.Ο. ΠΑΡΑΜΟΝΖ, ην ΤΝΟΛΗΚΟ ΥΡΟΝΟ 

ΠΑΡΑΜΟΝΖ, ην ΚΑΣΔΒΑΔ, ην ΔΗΓΔ url ΤΝΟΛΗΚΑ, ην ΔΗΓΔ url Μ.Ο. ΑΝΑ ΔΠΗΚΔΦΖ 

θαη ην ΒΑΘΜΟ ΔΡΓΑΗΑ θαη παηάκε Next. 

 
Eηθόλα 70: Specify Columns Content and Data Type 

Δδώ ζα δειώζνπκε ην θιεηδί θαη ην ΔΠΗΤΥΗΑ ΑΠΟΣΤΥΗΑ σο Key θαη σο Discrete αληίζηνηρα. 
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Eηθόλα 71: Specify Columns Content and Data Type 

Αθόκα ην Κιεηδί ζα ην δειώζνπκε θαη σο Long. 

Μεηά παηάκε Finish. 

 
Eηθόλα 72: Create Testing Set 

Θα επηιέμνπκε ην 30% ζην Percentage of data for testing θαη έηζη ζα θξαηήζεη ην 30% γηα λα θάλεη 

επαιήζεπζε ηνπ κνληέινπ. 

Μεηά παηάκε Next. 
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Eηθόλα 73: Οινθιήξσζε Mining 

ην Mining structure name ζα βάινπκε StudentInvolvement θαη κεηά παηάκε Finish. 

 
Eηθόλα 74: Θέζε StudentInvolvement.dmm 

Άλνημε ζην Mining Structures ην StudentInvolvement.dmm 
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Eηθόλα 75: New Mining Model 

Πάκε ζηελ θαξηέια Mining Mondels. 

Κάλνπκε Γεμη θιηθ δίπια ζην Structure. 

 
Eηθόλα 76: New Mining Model 

Δπηιέγνπκε ην New Mining Model. 
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Eηθόλα 77: Microsoft Clustering 

Δπηιέγνπκε ζην Algorithm name ην Microsoft Clustering θαη γξάθνπκε ζην Model name 

SI_Clustering. 

Παηόληαο ην OK δεκηνπξγήζεθε ην Μodel Clustering. 

 
Eηθόλα 78: Microsoft Neural Network 

Όιε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ηελ αθνινπζνύκε γηα λα θηηάμνπκε θαη ην Model Neural Network 

κε όλνκα SI_NeuralNetwork. 

 
Eηθόλα 79: Mining Models 

Παηώληαο ην OK βιέπνπκε θαη ηα ηξία Μνληέια 
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Eηθόλα 80: Mining Model Viewer 

Δπηιέγνληαο ηελ θαξηέια Mining Model Viewer γηα λα δνύκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Αιγνξίζκσλ. 

Μεηά εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν λα ηα ζηείινπκε ζηνλ server. 

Παηάκε Yes γηα λα ηα ζηείιεη. 

 
Eηθόλα 81: Process Mining Model 

Μεηά παηάκε Run γηα λα γίλεη Process. 
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Eηθόλα 82: Process  Progress 

Σν Process έγηλε θαη παηάκε Close γηα λα θιείζεη ε θαξηέια. 

 

 
Eηθόλα 83: Decision Tree 

ηελ θαξηέια Decision Tree καο βγάδεη ην δηάγξακκα ηνπ Αιγόξηζκνπ. Αθόκα παξαηεξνύκε ζηελ 

θαξηέια Mining Legend όηη ζηηο 31 πεξηπηώζεηο, νη 16 πεξηπηώζεηο κε 51,06% πηζαλόηεηα είλαη 

Απνηπρία θαη νη 15 πεξηπηώζεηο κε 48,94% πηζαλόηεηα είλαη Δπηηπρία. 
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Ύζηεξα θάλνπκε ηελ ίδηα δηα δηαδηθαζία γηα λα ηα ζηείινπκε ζηνλ Server θαη ηνπ Process γηα ην 

Μνληέιν Clustering θαη γηα ην Μνληέιν NeuralNetwork. 

 

 
Eηθόλα 84: Cluster Diagram 

ηελ θαξηέια Cluster Diagram καο βγάδεη ην δηάγξακκα ηνπ Αιγόξηζκνπ. 

 
Eηθόλα 85: Cluster Profiles 

ηελ θαξηέια Cluster Profiles παξαηεξνύκε γηα θάζε κεηαβιεηή ην ζπκπιεγκα πνπ είλαη θαη ζε ηη 

ηηκέο θηλνύληαη.  
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Eηθόλα 86: Cluster Characteristics 

 

ηελ θαξηέια Cluster Characteristics παξαηεξνύκε γηα θάζε ζύκπιεγκα ηελ πηζαλόηεηα πνπ κπνξεί 

λα πάξεη απηέο ηηο ηηκέο.  

 
Eηθόλα 87: Cluster Discrimination 

ηελ θαξηέια Cluster Discrimination κπνξνύκε λα ζπγθξίλνπκε ηα ζπκπιέγκαηα κεηαμύ ηνπο. 

 
Eηθόλα 88: Mining Model Viewer 

ηελ θαξηέια Mining Model Viewer γηα ηνλ Αιγόξηζκν Neural Network  κπνξνύκε λα 

ζπγθξίλνπκε θνκβνπο κεηαμύ ηνπο. 
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Eηθόλα 89: Mining Accuracy Chart 

ηελ θαξηέια Mining Accuracy Chart, ζηελ ππνθαξηέια βιέπνπκε ην δηάγξακκα κε όια ηα 

κνληέια καο. Απηό ην δηάγξακκα καο δείρλεη πόζν ηα κνληέια καο πιεζηάδνπλ ην ηδαληθό κνληέιν. 

ηελ πεξίπησζε καο ην Μνληέιν Neural Network έρεη ην κεγαιύηεξν Score. 

ηελ θαξηέια Classification Matrix βιέπνπκε ζην θάζε κνληέιν ην απνηειεζκαηά καο είλαη 

πεηπρεκέλα  

 
Eηθόλα 90: Mining Model Prediction 

ηελ θαξηέια Mining Model Prediction κπνξνύκε λα θάλνπκε πξόβιεςε επηιεγνληαο ην κνληέιν 

πνπ επηζπκνύκε θαη βάδσληαο εκείο ζηνηρεία ζε θάζε κεηαβιεηή. Μαο δίλεη όκσο θαη ηελ 

δπλαηόηεηα λα θάλνπκε πόιιεο πξνβιέςεηο ηαπηνρξόλα. Γηα λα γίλεη απηό πξέπεη λα έρνπκε θάλεη 

έλαλ πίλαθα πνπ λα έρεη γηα θάζε κεηαβιήηε ηα ζηνηρεία πνπ επηζπκνύκε. Γηα ηνλ ιόγν απηό 

δεκηνπξγήζεθε κε Test Data ην παξαθάησ αξρείν Excel. 
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Eηθόλα 91: Test Data 

Με ηα βήκαηα πνπ έγηλε ν πίλαθαο από ην αξρείν ηνπ Excel κε ηα δεδνκέλα καο, ηα ίδηα ζα 

αθνινπζεζνύλ γηα ην παξαπάλσ αξρείν ηνπ Excel ώζηε λα γίλεη ε πξόβιεςε. Έηζη παηώληαο ηελ 

επηινγή Select Case Table βγαίλεη έλα παξάζπξν πνπ καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμνπκε 

πίλαθα. 

 
Eηθόλα 92: Select Table 

Mεηά επηιέγνπκε ηνλ πίλαθα Φύιιν1.dbo θαη παηάκε ΟΚ. 
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Eηθόλα 93: Φύιιν1 

Ύζηεξα παηάκε ηελ επηινγή Select Model 

 
Eηθόλα 94: Select Mining Model 

Δπηιέγνπκε όπνην κνληέιν ζέινπκε θαη κεηά παηάκε ΟΚ. 
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Eηθόλα 95: πκπιήξσζε Field 

Δπηιέγνπκε ηελ κεηαβιεηή ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΑΠΟΣΤΥΗΑ θαη ηελ ηνπνζεηνπκε ζηελ πξώηε ζεηξά ζηελ 

ζηήιε Field. 

 
Eηθόλα 96: πκπιήξσζε Criteria/Argument 

Μεηά ζηελ δεύηεξε ζεηξά ζηήιε Source επηιέγνπκε ην Prediction Function, ζηελ ζηήιε Field 

επηιέγνπκε ην PredictProbability θαη ζηελ ζηήιε Criteria/Argument ηνπνζεηνύκε ηελ κεηαβιεηή  

ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΑΠΟΣΤΥΗΑ. 

Ύζηεξα παηάκε ην θνπκπί result view θαη καο βγαίλεη ην παξαθάησ παξάζπξν. 
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Eηθόλα 97: Mining Model Prediction 

ηελ αξηζηεξή ζηήιε βγαίλνπλ νη πξνβιέςεηο γηα ηελ θάζε test παξαηήξεζε πνπ έρνπκε βάιεη θαη 

ζηελ δεμηά ζηήιε βγαίλεη ε πηζαλόηεηα  απηή ε πξόβιεςε λα είλαη ζσζηή. 
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Δπίινγνο πκπεξάζκαηα 

Καηαιήγνληαο, ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο απηήο είλαη όηη επηβεβαηώλνληαη νη δπλαηόηεηεο 

πνπ δίλεη ην EDM (Educational Data Mining), γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηόηεηαο ηεο κάζεζεο. 

Οη δπλαηόηεηεο απηέο ζηεξίδνληαη πάλσ ζηελ πξόβιεςε ησλ απνηειεζκάησλ κάζεζεο θαη θπζηθά 

νη επθαηξίεο πνπ δίλνληαη ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα από απηή ηε λέα επηζηήκε ηεο εμόξπμεο 

γλώζεο κέζα απν δεδνκέλα θαη πην ζπγθεθξηκέλα από εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα. 

Ζ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα δειαδή κπνξεί κέζα από απηή ηε δηαδηθαζία λα βνεζεζεί ζην λα 

αληηιεθζεί πνηεο είλαη απηέο νη κεηαβιεηέο πνπ βνεζνύλ πεξηζζόηεξν ηνπο εθπαηδεπόκελνπο ζην 

λα θαηαλννύλ θαιύηεξα, λα θηλεηνπνηεζνύλ θαη λα θαιύςνπλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα ηελ γλώζε. 

Πνηέ άιινηε δελ είρε ηελ δπλαηόηεηα θάπνηνο λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ εξγαιεία πνπ ζα κπνξνύζε λα 

αλαιύζεη ηόζν όγθν δεδνκέλσλ θαη κε ηέηνηα αθξίβεηα γηα λα θέξεη ην απνηέιεζκα πνπ ζέιεη.  

Έηζη κέζα από απηή ηελ εξγαζία παξνπζηάζηεθε κε απιό ηξόπν πσο θάπνηνο κπνξεί λα αληιήζεη 

δεδνκέλα, λα κεηξήζεη θάπνηεο κεηαβιεηέο από έλα δηαδηθηπαθό κάζεκα  θαη λα ηηο αλαιύζεη.  

Έηζη κε έλα ζεσξεηηθό παξάδεηγκα, δεδνκέλα επεμεξγάζηεθαλ, αλαιύζεθαλ θαη θάλεθε ζε πνηεο 

κεηαβιεηέο πξέπεη λα αιιάμνπλ θαη πόζν γηα λα έξζεη ην θαηάιιειν απνηέιεζκα, κέζα από κηα 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία πνπ είλαη ην EDM. 

Απηή ε εμόξπμε γλώζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα όπνηνλ αζρνιείηαη κε ηελ εθπαίδεπζε αιιά πνιύ 

πεξηζζόηεξν γηα όιε ηελ αλζξσπόηεηα δηόηη βειηηώλνληαο ηα καζεζηαθά απνηειέζκαηα απμάλεηαη 

ε κόξθσζε ζηνλ άλζξσπν. 

«Δπηζηήκε πνηεηηθή επδαηκνλίαο», (Ζ γλώζε δεκηνπξγεί επεκεξία) Πιάησλ 427-347 π.Υ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Πίλαθαο αθξσλύκησλ 

Course Manadgement System CMS 

Data Mining DM 

Educational Data Mining EDM 

Information and Comunication Technologies ICT 

Knowledge Discovery in Data Bases KDD 

Knowledge Manadgement Systems KMS 

Learning  Manadgement Systems LMS 

Machine Learning ML 

Virtual Learning Inviroments VLI 
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