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Nakreślenie problemu
Rozwój technologii Internetu umoŜliwia dostęp do globalnego zbioru informacji zgromadzonych
w sieci. Okazuje się jednak, Ŝe dostęp do zasobów w Internecie nie jest dobrze zorganizowany –
występuje szereg problemów z nadmiarowością i wyszukiwaniem danych, zapewnianiem ich
wiarygodności i spójności. Problemy wyszukiwania i dostępu do danych zgromadzonych w
Internecie dotyczą szczególnie materiałów edukacyjnych. W sieci jest dostępnych wiele
repozytoriów, jednak nie współpracują one ze sobą, ani nie współdzielą materiałów. W takim
środowisku wyszukiwanie materiałów o zadanej tematyce oraz odpowiednim poziomie trudności,
granulacji i technologii staje się niezwykle trudne.
Istnieją międzynarodowe standardy i specyfikacje dotyczące problematyki tworzenia i
udostępniania materiałów edukacyjnych. Dotychczas w dziedzinie zdalnego nauczania
rozwiązano problem standaryzacji reprezentacji danych oraz opisu zasobów poprzez metadane.
Te osiągnięcia są podstawą budowania nowych rozwiązań w zakresie zdalnego nauczania, jednak
nie są wystarczające dla współdzielenia i wymienialności heterogenicznych zasobów
dydaktycznych. ZróŜnicowanie struktur i technologii wykonania materiałów jest źródłem
problemów badawczych przy ich tworzeniu, udostępnianiu i poszukiwaniu.
Dodatkowym problemem występującym w dziedzinie materiałów zdalnego nauczania jest kwestia
zabezpieczenia praw autorskich oraz ewentualna odpłatność materiałów.
Koncepcja komponentu edukacyjnego
Podstawową jednostką materiałów edukacyjnych zdefiniowaną przez standardy jest obiekt
edukacyjny. Pojęcie to jest złoŜeniem terminu obiektu zapoŜyczonego z inŜynierii
oprogramowania oraz edukacji jako dziedziny zastosowań. Definicje obiektu zawarte w
standardach nie wykazują zgodności z podejściem obiektowym, a jednocześnie standardy jawnie
definiują załoŜenie neutralności pedagogicznej. Okazuje się więc, Ŝe obiekt edukacyjny nie jest ani
obiektowy, ani edukacyjny.
W odpowiedzi na tę sprzeczność w badaniach autorki przedstawiono całkowicie nową koncepcję
podejścia do materiałów edukacyjnych. Zaproponowano przekształcenie obiektu edukacyjnego w
programowy komponent posiadający dane i metody do ich przetwarzania i udostępniania. Takie
podejście pozwala na wykorzystanie cech metodologii obiektowej, takich jak hermetyzacja,
agregacja dziedziczenie czy polimorfizm. Z zdefiniowano zbiór podstawowych metod
niezbędnych dla kaŜdego komponentu edukacyjnego oraz zaproponowano mechanizmy
rozszerzania zbioru metod, w zaleŜności od rodzaju obiektu.

Obiektowa organizacja danych w Internecie w dziedzinie zdalnego nauczania, a być moŜe teŜ w
innych dziedzinach, zwiększa efektywność ich poszukiwania i współdzielenia. Pozwala na uŜycie
obiektu edukacyjnego z poziomu róŜnych aplikacji, niekoniecznie za pomocą dedykowanych
systemów LMS. Obiekty edukacyjne stają się samodzielnymi jednostkami programowymi,
a zaproponowany jednolity interfejs zapewnia współpracę materiałów o róŜnych strukturach
w heterogenicznej sieci Internetu.
Model współdzielenia materiałów w oparciu o rejestry UDDI
Nowoczesne technologie Internetu, w szczególności usługi sieciowe, oparte o technologie XML,
SOAP, WSDL i UDDI, pozwalają na efektywną współpracę aplikacji i udostępnianie danych o
róŜnych technologiach wykonania. Okazuje się, Ŝe te nowoczesne technologie internetowe mogą
wspierać wyszukiwanie i udostępnianie materiałów dydaktycznych zorganizowanych w postaci
repozytoriów materiałów. Wymaga to opisu zasobów edukacyjnych za pomocą meta danych oraz
budowy interfejsu obsługującego usługi sieciowe (najlepiej w postaci opisanych wcześniej
komponentów edukacyjnych). Następnie informacje o dostępnych usługach edukacyjnych mogą
być zareprezentowane w rejestrach UDDI z wykorzystaniem struktur BusinessEntity,
BusinessService i tModel. W rejestrze UDDI moŜna zarejestrować obiekty pochodzące z wielu,
nawet znacznie oddalonych repozytoriów. Jednolita metoda dostępu do danych sprawia, Ŝe dla
uŜytkownika rozproszenie materiałów nie jest widoczne. Technologia UDDI jest skalowalna i
przy kilku rejestrach zabezpiecza dostęp do danych w sposób ciagły. Rejestr słuŜący
udostępnianiu materiałów moŜna takŜe wykorzystać szerzej. Swoje usługi mogą w nim
rejestrować uniwersytety, systemy zdalnego nauczania czy silniki wyszukiwawcze oraz agenty
edukacyjne. W ten sposób rejestr UDDI moŜe stać się globalnym brokerem w dostępie do usług
edukacyjnych.
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