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Σύνοψη
Η αλματώδης εξέλιξη που σημειώθηκε και εξακολουθεί να
σημειώνεται τα τελευταία χρόνια στις τεχνολογίες του παγκόσμιου
ιστού, έχει οδηγήσει σε προσπάθεια ενσωμάτωσης του παγκόσμιου
ιστού (Web) σε όλες τις πτυχές της ζωής, σε συνδυασμό με τις
εξελίξεις στις τεχνολογίες επικοινωνιών και ιδιαίτερα με την παροχή
αξιόπιστων και ταχύτατων ευρυζωνικών δικτύων επικοινωνίας, έχει
μετεξελιχθεί σε μία πλατφόρμα παροχής προηγμένων δικτυακών
υπηρεσιών οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα εκπαιδευτικών
αναγκών.
Αυτό σε συνδυασμό με την σημασία που δίνεται παγκοσμίως
στην εκπαιδευτική διαδικασία και η σχέση που θα προκύψει απ’το
πάντρεμα εκπαίδευσης και παγκόσμιου ιστού θα εισηγηθούν την
εξέλιξη και ανάπτυξη μαθησιάκων εργαλείων με την νόμιμη
ενσωμάτωση τους στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης.
Η ανάπτυξη όμως και η ευρεία αποδοχή των παραπάνω
τεχνολογιών οδήγησε στην δημιουργία ενός τεράστιου όγκου
πληροφορίας, ο οποίος, σε συνδυασμό με παράγοντες όπως οι
διαφορετικές μορφές αναπαράστασης της, η πολυσημία-αμφισημίασυνωνυμία των λέξεων κ.ά., αναστέλλουν τις δυνατότητες που
ανοίγονται απ’αυτές. Συνεπώς και τα μαθησιακά εργαλεία σαν πεδίο
εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών αντιμετωπίζουν προβλήματα
όπως τα παραπάνω που προκύπτουν απ’τις τεχνολογίες αυτές. Τα
προβλήματα αυτά στα μαθησιακά εργαλεία αφορούν την επιλογή
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού βασισμένο σε σημασιολογικό
υπόβαθρο ώστε να επιτευχθεί ένα αποδοτικό μαθησιακό αποτέλεσμα.
Για να ξεπεραστούν προβλήματα του ιστού όπως τα παραπάνω,
που αφορούν στην διαχείριση της πληροφορίας του, έχουν προταθεί,
απ’την αρχή της δεκαετίας του 2000, νέες τεχνολογίες που
προχωρούν με γοργούς ρυθμούς στην ολοκλήρωση και επέκτασή
τους και μας εντάσσουν στην εποχή του Web 3. Οι τεχνολογίες
αυτές δημιουργούν ένα νέο ιστό, το σημασιολογικό ιστό, που
στήνεται σαν πέπλο πάνω απ’τον υπάρχοντα ιστό και δίνει νόημα στο
περιεχόμενο των σελίδων που διακινούνται σε αυτόν.
Πεδίο μελέτης της συγκεκριμένης διπλωματικής είναι η
ανάπτυξη ενός φροντιστηριακού συστήματος βασισμένο σε
οντολογίες προσδίδοντας στο περιεχόμενό του νόημα και σημασία. Ο
χώρος της εκπαίδευσης εφαρμόζει τις νέες τεχνολογίες στα
μαθησιακά εργαλεία με σκοπό τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού και
στην παροχή πιο ενδιαφέρουσας και διαδραστικής διαδικασίας
μάθησης. Σκοπός του συστήματος αυτού είναι η ενίσχυση της
τυπικής εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σημασιολογικά θεμέλια.
Στην παρούσα διπλωματική παρουσιάζεται η έννοια του
σημασιολογικού ιστού και η αρχιτεκτονική του, οι δυνατότητες των
εργαλείων που προτάθηκαν για την υλοποίηση της σημασιολογικής
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πλατφόρμας μάθησης και πως αυτά συνέβαλλαν στη δημιουργία του.
Καθώς, και ποιες είναι οι κατηγορίες της εκπαίδευσης, δίνοντάς μας
να αντιληφθούμε την αναγκαιότητα για τον συνδυασμό τους.
Συγκεκριμένος στόχος είναι η μελέτη των βελτιώσεων που μπορούν
να επέλθουν από επιλεγμένες σημασιολογικές τεχνολογίες, όπως
μεταδεδομένα και οντολογίες, στην εξατομικευμένη μάθηση. Για την
υλοποίηση αυτού του στόχου 1) περιγράφεται η κατασκευή του
εκπαιδευτικού αντικειμένου με οντολογίες, με τη βοήθεια του
εργαλείου Protege, οι οποίες δίνουν σημασιολογία στις συσχετίσεις
ανάμεσα σε αυτές τις έννοιες, 2) σχεδιάζεται η αρχιτεκτονική και το
πλαίσιο λειτουργίας ενός τέτοιου εκπαιδευτικού συστήματος, με τη
βοήθεια ενός άλλου εργαλείου, του Drupal, που επίσης υποστηρίζει
τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού.
Απώτερος σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να τεθούν τα
θεμέλια ενός μαθησιακού εργαλείου το οποίο θα αποτελεί ένα
δικτυακό υπερμεσικό σημασιολογικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με
στόχο τη διδασκαλία στην τάξη και τη προσωπική εκπαίδευση σε
γνωστικά αντικείμενα όπως τα Μαθηματικά και το οποίο
αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες παγκοσμίου
ιστού. Αυτό το εκπαιδευτικό εργαλείο θα εκπαιδεύσει μαθητές στη
πρώτη και δεύτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, μέσω θεωρίας, ασκήσεων,
παραδειγμάτων και κριτηρίων αξιολόγησης σε ένα φάσμα της ύλης
που επιλέχτηκε ώστε να ξετυλίγεται το διέπον νήμα των αριθμητικών
συνόλων.
Αξιοποιώντας τις δυνατότητες της πλατφόρμας θα επιτευχθεί
καλύτερη μόρφωση, βελτιωμένο υπόβαθρο για τους χρήστες σε ένα
αυξανόμενης
ανταγωνιστικότητας
πανελλαδικό
εκπαιδευτικό
περιβάλλον.
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Εισαγωγή

1.1 Παγκόσμιος Ιστός
Ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί τη μεγαλύτερη αποθήκη πληροφορίας
που κατασκευάστηκε ποτέ από τον άνθρωπο [Heflin, 2001], περιέχει
έγγραφα και πολυμεσικούς πόρους για κάθε σχεδόν θέμα που τον
ενδιαφέρει, καθώς επίσης αποτελεί το κύριο μέσο μετάδοσης των
πληροφοριών αυτών. Με την εμφάνιση του διαδικτύου η γνώση
έγινε παγκόσμιο αγαθό που δεν γνωρίζει διακρίσεις αφού άλλαξε
κατά πολύ το καθεστώς πρόσβασης σε αυτή. Με την άρση των
φυσικών και γεωγραφικών περιορισμών η πληροφορία έγινε ένα
ελεύθερο αγαθό. Η δύναμη του οφείλεται στο γεγονός ότι οι
σύνδεσμοι υπερκειμένου (hypertext links) μπορούν να συνδέσουν τα
πάντα μεταξύ τους. Πρόκειται για μια προσπάθεια που κατόρθωσε να
ξεπεράσει τους γεωγραφικούς φραγμούς και να συνδέσει όλο τον
πλανήτη σε ένα κοινό δίκτυο διακίνησης της πληροφορίας.
Η ραγδαία ανάπτυξή του οφείλεται εν μέρει και στην
αποκεντροποιημένη σχεδίασή του: οι ιστοσελίδες φιλοξενούνται από
πολυάριθμους υπολογιστές. Κάθε μια ιστοσελίδα μπορεί να συνδέεται
με άλλες ιστοσελίδες που βρίσκονται είτε στον ίδιο είτε σε
διαφορετικούς υπολογιστές. Έτσι, οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα
να αποθηκεύουν συνεχώς νέες πληροφορίες, με αποτέλεσμα και την
εκθετική αύξηση τόσο του μεγέθους του, όσο και της χρήσης του. Τα
δύο βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται σήμερα για την
αναζήτηση πληροφορίας είναι οι Κατάλογοι και οι Μηχανές
Αναζήτησης. Τα εργαλεία αυτά καταγράφουν, κατηγοριοποιούν και
ανακτούν πληροφορία ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισης λέξεων
μέσα σε αυτές.

1.2 Περιγραφή του προβλήματος
Υπάρχουν πολλά προβλήματα με την αναζήτηση πληροφορίας στο
διαδίκτυο, μιας και είναι ένα ανοιχτό σύστημα που βρίσκεται σε
συνεχή ροή: καινούρια sites εμφανίζονται, παλιά sites αλλάζουν ή
ακόμα και εξαφανίζονται και γενικότερα το περιεχόμενο είναι
περισσότερο αναδυόμενο παρά προβλεπόμενο. Αυτό έχει ως βασικό
9
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επακόλουθο τα αποτελέσματα μιας αναζήτησης να μην είναι σταθερά
και οι χρήστες να αλλάζουν τις στρατηγικές τους με την πάροδο του
χρόνου προκειμένου να ικανοποιήσουν παρόμοιες ανάγκες.
Υπάρχουν και κάποια χαρακτηριστικά του σημερινού ιστού, τα οποία
έχουν αμφίδρομο χαρακτήρα, από τη μία πλευρά αποτελούν
πλεονεκτήματα, αλλά από την άλλη δημιουργούν και πολλά
προβλήματα κατά τη χρήση του.
Ο ιστός είναι ογκώδης, το τεράστιο μέγεθος πληροφορίας του
Διαδικτύου αποτελεί ταυτόχρονα και ένα από τα μειονεκτήματά του.
Το Φλεβάρη του 2012 ο αριθμός των ιστοχώρων του διαδικτύου
ανερχόταν σε 612.843.429 τοποθεσίες, σε σύγκριση με τον
Ιανουάριο, που σημειώθηκε μια αύξηση των 5,2%.[Πηγή:
http://news.netcraft.com/archives/2012/index.html
Επίσκεψη:19/02/2012]. Λόγω της ολοένα και αυξανόμενης
διαθέσιμης πληροφορίας, είναι εξαιρετικά δύσκολη η ανεύρεση
χρήσιμης πληροφορίας [Heflin, 2001]. Αν και οι μηχανές
αναζήτησης, όπως το Google, παρέχουν βοήθεια για την αναζήτηση
πληροφορίας, αλλά απέχουν σίγουρα πολύ από το ιδανικό.
Ο ιστός είναι δυναμικός, το περιεχόμενο και η δομή του ιστού
αλλάζουν καθημερινά. Τόσο στο Διαδίκτυο (Internet), όσο στα
εταιρικά
ενδοδίκτυα (Intranets)
προστίθενται κάθε στιγμή
εκατομμύρια σελίδες , το περιεχόμενο των υπαρχουσών
μεταβάλλεται και μάλιστα με ρυθμό που ποικίλει. Ακόμα και η
βαρύτητα των αλλαγών μπορεί να ποικίλει: από αλλαγές που δεν
έχουν επιπτώσεις στο νοηματικό περιεχόμενο του εγγράφου όπως
στη στίξη, ή σε αναδιατάξεις παραγράφων, μέχρι αλλαγές που
μπορεί να αλλάξουν εντελώς το νόημα της πληροφορίας. Ειδικά , η
αναζήτηση σε Intranet,
το οποίο είναι ένα εσωτερικό
δίκτυο που χρησιμοποιείται μέσα σε έναν οργανισμό και δεν έχει ένα
δημόσιο πρόσωπο. Η ενσωμάτωση όλων των πληροφοριών του
συμπεριλαμβανομένων
των
βάσεων
δεδομένων
και
των
e-mails, μπορεί να απαιτήσει περισσότερο χρόνο και από μια τυπική
μηχανή αναζήτησης. Επιπλέον, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα σχετικά
με την ασφάλεια και την έγκριση των πληροφοριών.
Ο ιστός είναι κατανεμημένος, η ιδιότητα αυτή από τη μια προσφέρει
ελευθερία έκφρασης και από την άλλη, όμως, συνεπάγεται και την
έλλειψη υψηλής ελεγκτικής αρχής –με αποτέλεσμα την αμφισβήτηση
της αξιοπιστίας της κάθε σελίδας του.
Συνεπώς μπορεί στον ιστό να βρίσκεται πολλή πληροφορία, αλλά τα
παραπάνω χαρακτηριστικά δυσχεραίνουν τη διαχείριση της. Και
10
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εκτός απ’ αυτά επιπλέον παράγοντες εμφανίζονται που περιπλέκονται
ακόμα περισσότερο τη διαχείριση της:
 η αποτύπωση της πληροφορίας γίνεται σε διάφορες μορφές
που κυμαίνονται από στατικούς τύπους (HTML, Portable
Document Format (PDF), DOC, PostScript, XLS) σε ένα
αυξανόμενο αριθμό δυναμικών σελίδων γραμμένες σε
scripting γλώσσες, όπως
JSP, PHP ή Flash. Μπορούμε
επίσης να αναφέρουμε και το μεγάλο αριθμό εικόνων,
βίντεο, και έναν αυξανόμενο αριθμό προγραμμάτων που
παρέχονται μέσω του Web στους browsers μας
 η γνώση που διακινείται είναι υποκειμενική και απορρέει από
τις εμπειρίες του χρήστη: διάφορες κοινότητες χρηστών
χρησιμοποιούν διαφορετικά λεξιλόγια για να εκφράσουν τις
ίδιες έννοιες, ή χρησιμοποιούν ίδιες λέξεις για να εκφράσουν
με αυτές διαφορετικές έννοιες,

η συνωνυμία (διαφορετικές λέξεις με την ίδια έννοια) και η
πολυσημία (η ίδια λέξη με διαφορετική έννοια) των λέξεων
έχει σαν αποτέλεσμα η ίδια λέξη να μην εμφανίζεται πάντα
και παντού με την ίδια σημασία, ή ακόμα η ίδια η λέξη
αποκτά διαφορετική σημασία ανάλογα με τα συμφραζόμενα,

η απόσταση ανάμεσα στην πληροφορία που διατίθεται για
ανθρώπινη χρήση και στην πληροφορία που απευθύνεται σε
εργαλεία και μηχανές διαχείρισης της πληροφορίας(βάσεις
δεδομένων, εφαρμογές ή υπολογιστές),

η ελλιπής διασύνδεση των πληροφοριών που προέρχονται
από διαφορετικά πεδία- όπως οικονομία, συνδυαστική
αγορά, εύρεση περιεχομένου, πύλες διασύνδεσης (portals)δεν επιτρέπει το διαμοιρασμό των πληροφοριών και το
συνδυασμό τους, που υπό άλλες συνθήκες, θα παρείχε
βελτίωση των αποτελεσμάτων σε κάθε έναν από τους
επιμέρους τομείς.

Το Web περιέχει επίσης ένα τεράστιο κομμάτι πληροφοριών
που
εμφανίζεται
με
επανάληψη,
υπολογίζεται
περίπου στο 30%. Ο πλεονασμός καθιστά το έργο της
μηχανής αναζήτησης ακόμη πιο δύσκολη.

Το θέμα της ποιότητας είναι πρωταρχικής σημασίας για τις
μηχανές αναζήτησης στο web, κάποια web sites
δημιουργούν ιστοσελίδες με μοναδικό σκοπό το χειρισμό του
τρόπου που κατατάσσουν οι μηχανές αναζήτησης τις
πληροφορίες,
τα
έγγραφα
μπορεί
να
περιέχουν
παραπλανητικές πληροφορίες, ακόμα και ξεπερασμένες, και
11
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η συνολική ποιότητα μιας ιστοσελίδας μπορεί να είναι φτωχή
όσον αφορά την αξιοποίηση της γλώσσας και τη ποσότητα
χρήσιμης πληροφορίας που περιέχει με αποτέλεσμα να
χάνουν
γρήγορα
το
κοινό
τους,
αφού
τις
κορυφαίες θέσεις, που παρουσιάζονται στους χρήστες, κακής
ποιότητα
σελίδες.
Λόγω λοιπόν των προαναφερθέντων λόγων ο ιστός καθιστά την
αναζήτηση πληροφορίας μια χρονοβόρα διαδικασία και πολλές φορές
με χαμηλής συνάφειας αποτελέσματα. Οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν
το Διαδίκτυο μόνο για να αναζητήσουν ένα μέρος πληροφορίας αλλά
και για να εκτελέσουν κάποια μορφή εργασίας. Για παράδειγμα, ένας
χρήστης ενδέχεται να επιθυμεί να βρει την καλύτερη τιμή για έναν
φορητό υπολογιστή, ή να σχεδιάσει ένα ταξίδι, ή να κάνει κάποια
κράτηση σε ένα εστιατόριο. Με βάση τα δεδομένα που ισχύουν στο
σημερινό Διαδίκτυο, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες
αυτές απαιτείται η επίσκεψη μιας σειράς από ιστοσελίδες, η κοινή
διαχείριση των περιεχομένων τους και κατά κάποιο τρόπο μια μορφή
συλλογισμού στην πληροφορία αυτή. Όπως είναι φανερό, οι
σημερινές μηχανές αναζήτησης δεν είναι σε θέση να παρέχουν
τέτοιες διευκολύνσεις στο χρήστη, μιας και οι πληροφορίες είναι
διασκορπισμένες ανά τις σελίδες και ο άνθρωπος είναι αυτός που
επωμίζεται το χρονοβόρο ξεκαθάρισμα των άσχετων πληροφοριών
που δεν απαντούν σχετικά με αυτό που τον ενδιαφέρει.
Ο κύριος λόγος που δεν είναι διαθέσιμες τέτοιου είδους υπηρεσίες,
είναι ότι το Διαδίκτυο δε σχεδιάστηκε εξ’ αρχής για να επεξεργάζεται
πληροφορίες. Παρόλο που οι ιστοσελίδες παρέχουν πληροφορίες
στον υπολογιστή για το πώς θα απεικονίσει ένα συγκεκριμένο
κομμάτι πληροφορίας στο χρήστη, δεν παρέχουν πληροφορία στον
υπολογιστή για το νόημα της πληροφορίας. Προκειμένου λοιπόν
ένας υπολογιστής να επεξεργαστεί με «έξυπνο» τρόπο μια
ιστοσελίδα, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσει την ίδια την
πληροφορία.

1.3 ΛΥΣΗ: Ο ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ
Λύση στα παραπάνω προβλήματα έρχεται να δώσει ο Tim BernersLee. Ορισμένοι ερευνητές προτείνουν την δημιουργία γλωσσών που
θα δίνουν ένα ξεκάθαρο νόημα της πληροφορίας που βρίσκεται σε
μια ιστοσελίδα. Όμως ο Tim Berners-Lee, ο δημιουργός του
12
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Διαδικτύου, επινόησε τον όρο Σημασιολογικό Δίκτυο για να
περιγράψει τη προσέγγιση της δικής του λύσης [Berners-Lee, 1999].
Από το άρθρο in Scientific American [Berners-Lee,Lassila, Hendler]:
“The Semantic Web is not a separate Web but an extension of the
current one, in which information is given well-defined meaning,
better enabling computers and people to work in cooperation.”
“Ο σημασιολογικός ιστός δεν είναι ένας ξεχωριστός ιστός αλλά η
επέκταση του συντακτικού ιστού, στον οποίο η πληροφορία είναι
καλά καθορισμένη κάνοντας καλύτερη τη συνεργασία ανθρώπων και
υπολογιστών”
Το Σημασιολογικό Δίκτυο παρέχει μια σειρά από νέες και «έξυπνες»
υπηρεσίες, που βασίζονται στην μηχανικά επεξεργάσιμη σημασία της
πληροφορίας. Οι υπηρεσίες αυτές βασίζονται σε υπάρχουσες τεχνικές
που έχει προτείνει η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence),
όπως η Αναπαράσταση Γνώσης, προκειμένου οι μηχανές να
κατανοούν την πληροφορία και να συλλογίζονται με βάση αυτή. Η
σημερινή αναπαράσταση της πληροφορίας που προορίζεται για
χρήση από ανθρώπους θα αντικατασταθεί από μία αναπαράσταση
κατανοητή από υπολογιστές. Ο Σημασιολογικός Ιστός προσπαθεί να
επιλύσει το πρόβλημα της αναπαράστασης της γνώσης από τους
υπολογιστές (Fensel, 2002).
Πιο συγκεκριμένα το Semantic Web, ή Σημασιολογικός Ιστός
αναφέρεται σε ένα σύνολο τεχνολογιών και μεθόδων μέσω των
οποίων οι υπολογιστές είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη σημασία
της πληροφορίας που διαχειρίζονται. Σύμφωνα με το όραμα των
εμπνευστών του Σημασιολογικού Ιστού, η προσθήκη σημασίας στην
πληροφορία του Διαδικτύου θα απελευθερώσει πλήθος δυνατοτήτων
για την πιο ευφυή εκμετάλλευση της πληροφορίας αυτής. Ένας
χρήστης του Διαδικτύου θα μπορεί, για παράδειγμα, μεταξύ άλλων
δυνατοτήτων, να πραγματοποιεί ευφυείς αναζητήσεις, να λαμβάνει
δηλαδή από μια μηχανή αναζήτησης αποτελέσματα τα οποία να είναι
πιο σχετικά με αυτό που πραγματικά αναζητά.
Ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα.Με τις υπάρχουσες τεχνολογίες,
η αναζήτηση «is Jennifer Lopez single?» θα επιστρέψει μια λίστα με
τα singles της καλλιτέχνιδας ενώ αυτό που ζητάει ο χρήστης είναι
μια
απάντηση
ναι/όχι
(το
παράδειγμα
ανήκει
στο
http://www.trueknowledge.com/). Αυτό γίνεται γιατί οι μηχανές
αναζήτησης αντιμετωπίζουν τα ερωτήματά μας ως απλές λέξεις13
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κλειδιά, αγνοώντας τη σημασία που πιθανόν εμπεριέχουν. Στον
κόσμο του Σημασιολογικού Ιστού, το σύστημα θα ήταν σε θέση να
απαντήσει σωστά το ερώτημα αυτό αλλά και πιο σύνθετα.
Επιπλέον, ένα πληροφοριακό σύστημα που βασίζεται σε τεχνολογίες
Σημασιολογικού Ιστού είναι σε θέση να εξάγει πληροφορία από την
ήδη υπάρχουσα. Αν το σύστημά μας γνωρίζει για παράδειγμα ότι «ο
Σωκράτης είναι άνθρωπος» και ότι «όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί»,
θα μπορέσει να συμπεράνει ότι «ο Σωκράτης είναι θνητός» χωρίς να
χρειάζεται να το έχουμε δηλώσει ρητά. Το παράδειγμα αυτό της
επαγωγής φανερώνει μια από τις πολλές δυνατότητες των
τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού. Γενικότερα, δηλώνοντας
μόνο μερικά γεγονότα στο πληροφοριακό σύστημα, αυτό θα είναι σε
θέση να συμπεράνει περισσότερα, αξιοποιώντας τη σημασιολογία
τους.
Άρα η αναζήτηση στο Διαδίκτυο δεν χρειάζεται να φέρνει στατικά
αποτελέσματα. Με την χρήση του Σημασιολογικού Ιστού, το
Διαδίκτυο θα γίνεται πιο έξυπνο, θα δίνει μία ολοκληρωμένη
απάντηση και δεν θα παραπέμπει απλώς σε λύσεις και πληροφορίες
άλλων πηγών.
Βασικό συστατικό του Σημασιολογικού Ιστού είναι ο μηχανισμός
επεξεργασίας της γνώσης που διαχειρίζεται λογικά τις πληροφορίες
με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων, τη δημιουργία νέας γνώσης,
την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων, και τέλος την αυτόματη
εκτέλεση ενεργειών.
Οι
βασικές
αρχές
του
Σημασιολογικού
Ιστού
είναι:
α) Η διατήρηση του κατανεμημένου περιεχομένου του Διαδικτύου.
β) Η αναπαράσταση και ανάκτηση της πληροφορίας, καθώς οι
εφαρμογές των υπολογιστών προσπελαύνουν δομημένες πηγές
πληροφορίας και κανόνες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να
αιτιολογούν
τις
σχέσεις
μεταξύ
των
πληροφοριών.
γ) Η αναπαράσταση των εννοιών μιας θεματικής περιοχής (λ.χ. της
Εκπαίδευσης) επιτυγχάνεται με τη χρήση των οντολογιών.
δ) Η ύπαρξη πρακτόρων λογισμικού (software agents), δηλαδή
προγραμμάτων που θα αναλαμβάνουν για λογαριασμό του χρήστη
να κινούνται στο Διαδίκτυο και να συλλέγουν την πληροφορία από
διάφορες πηγές που διαθέτουν σημασιολογικό περιεχόμενο.
Οι επιστήμονες προτείνουν τη γενίκευση της χρήσης του
Σημασιολογικού Ιστού μέσω της εξέλιξης των μηχανών αναζήτησης.
Όχι όμως αντικαθιστώντας την παρούσα τεχνολογία, αλλά απλά
συμπληρώνοντάς την. Η τεχνική δυνατότητα υπάρχει ουσιαστικά
εδώ και αρκετό καιρό, λείπουν ωστόσο πρακτικές εφαρμογές της,
14
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που θα βελτιώνουν την καθημερινή εμπειρία του χρήστη στο
Διαδίκτυο.
Συνεπώς, προκύπτει η ανάγκη να εμπλουτιστεί ο σημερινός ιστός με
τεχνολογίες που να αφορούν στην αποθήκευση και αναπαράσταση
της πληροφορίας. Οι τεχνολογίες αυτές θα επιτρέψουν στις μηχανές
να αναλάβουν ένα ουσιαστικό ρόλο στην ανάκτηση και διαχείριση
της διαρκώς αυξανόμενης και σημασιολογικά φορτισμένης
πληροφορίας που διακινείται μέσα σε αυτόν. Σήμερα διαφαίνεται ότι
οι τρέχουσες προσπάθειες θα αποδώσουν διότι οι τεχνολογίες που
απαρτίζουν το «οικοσύστημα» του Σημασιολογικού Ιστού είναι πλέον
σε ώριμο στάδιο:
 Οι
γλώσσες
περιγραφής
σημασιολογίας,
οι
γλώσσες
ερωτημάτων, οι διαδικασίες εξαγωγής συμπερασμάτων, οι
σχετικές διεπαφές έχουν ωριμάσει υπό την έννοια ότι έχουν
αναπτυχθεί τα αντίστοιχα πρότυπα από τις ρυθμιστικές αρχές
του Διαδικτύου (όπως το W3C). Ξέρετε, η ανάπτυξη ενός
προτύπου είναι συνήθως προϋπόθεση για ανταγωνιστές ενός
χώρου να αρχίσουν να παρουσιάζουν τις δικές τους λύσεις.
 Η τεχνογνωσία εξαπλώνεται συνεχώς. Ήδη, μαθήματα με
αντικείμενο το Σημασιολογικό Ιστό έχουν περάσει από την
έρευνα στα προγράμματα μεταπτυχιακών αλλά και στα
μεγαλύτερα
εξάμηνα
προπτυχιακών
σπουδών
σχολών
σχετικών με την επιστήμη των υπολογιστών. Οι απόφοιτοι, αν
και μπορεί να μην είναι πλήρως εξοικειωμένοι έχουν σίγουρα
ακούσει βασικές έννοιες του Σημασιολογικού Ιστού όπως
οντολογία, μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων, RDF, OWL,κοκ.
 Είναι διαθέσιμη η απαιτούμενη υπολογιστική ισχύς καθώς και η
κοινά αποδεκτή πλατφόρμα εφαρμογής τους, δηλαδή ο ιστός,
 Είναι σαφής η επιθυμία των χρηστών αλλά και των
επιχειρήσεων να εφαρμόσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η
συνεχώς αυξανόμενη δικτυακή υποδομή
 Έχουν δημιουργήσει πρότυπα (standards) για την περιγραφή
της πληροφορίας και των πληροφοριακών αναγκών
Το σενάριο για την υλοποίηση του σημασιολογικού ιστού είναι να
χτιστεί η υποδομή του πάνω στον υπάρχοντα, επεκτείνοντας τον και
διατηρώντας παράλληλα και όλα τα χαρακτηριστικά του τρέχοντος.
Η πληροφορία του νέου ιστού όμως θα έχει καλά καθορισμένο και
σαφές νόημα που θα επιτρέπει το διαμοιρασμό της ανάμεσα σε
ανθρώπους και μηχανές. Άρα η ανακάλυψη της θα μπορεί να γίνει
από ειδικό λογισμικό (πράκτορες- λογισμικού και υπηρεσίες ιστού)
που θα περιπλανάται ανάμεσα στις σελίδες του και θα υλοποιεί
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περίπλοκες εργασίες για τους χρήστες του. Οι πράκτορες λογισμικού
θα τροφοδοτούν τις μηχανές αναζήτησης και τελικά αυτές να
μπορούν να βγάζουν συμπεράσματα από την πληροφορία
αναζήτησης . Αποτέλεσμα οι χρήστες να δουν μεγάλη βελτίωση στη
συνάφεια των δεδομένων που οι μηχανισμοί αυτοί θα επιστρέφουν.

1.3.1 Για ποιο λόγο δεν έχουμε κάνει
αυτό το βήμα;
Η απάντηση είναι σύνθετη και βασίζεται κυρίως σε ένα πλήθος
δυσκολιών που συνοδεύουν κάθε εγχείρημα μετάβασης σε νέες
τεχνολογίες, είτε Σημασιολογικού Ιστού ή μη, και ενσωμάτωσής τους
σε ήδη υπάρχουσες. Επιπλέον, από τη μεριά των χρηστών αλλά και
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο Διαδίκτυο, πέραν της
έρευνας
δεν
υπάρχει
καταρχήν
κίνητρο
για
δημοσίευση
σημασιολογικά εμπλουτισμένης πληροφορίας. Εξάλλου, απαιτείται
αυτός που θα πραγματοποιήσει την επισημείωση να είναι τόσο
γνώστης του αντικειμένου όσο και καταρτισμένος τεχνικά ώστε να
φέρει εις πέρας σωστά το έργο της επισημείωσης όγκου
πληροφορίας.
Παρ’ όλα αυτά όμως, από πολλές ερευνητικές ομάδες υπάρχει
ανταπόκριση για εισαγωγή σημασιολογίας σε πολλές εφαρμογές.
Σημαντική μπορεί να θεωρηθεί αυτή της DBpedia, που αποτελεί μια
συλλογική προσπάθεια, σε διεθνές επίπεδο, για την εξαγωγή,
διασύνδεση και επαναχρησιμοποίηση δομημένης πληροφορίας
διαμέσου του Web από την Wikipedia. Η DBpedia είναι ο
σημασιολογικός
καθρέπτης
της
Wikipedia.
Οι δράσεις της ομάδας της Ελληνικής DBpedia υποστηρίζονται από
τις
Πρυτανικές
Αρχές
του
Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και το Δήμο Βέροιας καθώς το Πρόγραμμα
Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη του Διαδικτύου του Α.Π.Θ.
έχει έδρα τη Βέροια. Από τους βασικούς σκοπούς της ελληνικής
DBpedia είναι η μετατροπή του περιεχομένου της Βικιπαιδείας σε
δομημένη γνώση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου τα άρθρα της
Βικιπαιδείας περιγράφονται σημασιολογικά με την χρήση οντολογίας.
Είναι γεγονός ότι η DBpedia αποτελεί τον πυρήνα των
διασυνδεδεμένων δεδομένων (Linked Data) και ολοένα και
περισσότεροι "εκδότες" επιχειρούν να την έχουν ως βάση αναφοράς
για τα δεδομένα τους. Η δημιουργία της ελληνικής DBpedia μπορεί
να αποτελέσει τον πυρήνα της δημιουργίας των Ελληνικών ανοιχτών
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διασυνδεδεμένων δεδομένων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
εφευρέτη του Web, Tim Berners-Lee. Το τρέχον Web
Διασυνδεδεμένων
Δεδομένων
αποτελείται
από
αρκετά
δισεκατομμύρια
τριπλέτες
RDF
καλύπτοντας
τομείς
όπως
γεωγραφικές πληροφορίες, άνθρωποι, ιατρική και βιολογική
πληροφορία, επιχειρήσεις, online κοινότητες, ταινίες, μουσική, βιβλία
και επιστημονικές δημοσιεύσεις.
Η επερχόμενη τρίτη γενιά του Ιστού προβλέπεται ότι θα
περιλαμβάνει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που θα λειτουργούν
μέσα από τις ευρυζωνικές συνδέσεις. Όταν θα χρησιμοποιείται σε
αναζητήσεις, η τεχνολογία θα φέρνει αποτελέσματα με βάση αυτό
που ψάχνει ο χρήστης και όχι απλά με το ταίριασμα των λέξεων
κλειδιών που εισάγει.

1.4 Διαχείριση Γνώσης
Διαχείριση Γνώσης είναι ένα από τα πιο επίκαιρα θέματα σήμερα τόσο
στον κόσμο της βιομηχανίας, όσο και στον κόσμο της αναζήτησης
πληροφοριών. Στην καθημερινή ζωή μας, ασχολούμαστε με το
τεράστιο όγκο από δεδομένα και πληροφορίες. Τα δεδομένα και οι
πληροφορίες δεν είναι η γνώση μέχρι να μάθουμε πώς να
εξορύξουμε την αξία τους έξω από αυτά. Αυτός είναι ο λόγος που
χρειαζόμαστε τη διαχείριση της γνώσης. Δυστυχώς, δεν υπάρχει
καθολικός ορισμός της διαχείρισης της γνώσης, όπως ακριβώς δεν
υπάρχει συμφωνία ως προς το τι συνιστά γνώση κατά κύριο λόγο.
Εν ολίγοις, η διαχείριση της γνώσης (knowledge management - KM),
αναφέρεται στην απόκτηση, πρόσβαση και συντήρηση της γνώσης
μέσα σε έναν οργανισμό. Από λειτουργικής απόψεως, η διαχείριση
της γνώσης είναι μία διαδικασία που βοηθά τους οργανισμούς στην
εύρεση, επιλογή, οργάνωση, διάχυση και μεταφορά σημαντικών
πληροφοριών
και
γνώσεων,
στοιχεία
απαραίτητα
για
τη
διεκπεραίωση διαδικασιών όπως η επίλυση προβλημάτων, ο
στρατηγικός σχεδιασμός και η λήψη αποφάσεων. Κλάδος της
διαχείρισης γνώσης αποτελεί η Αναπαράσταση Γνώσης (Knowledge
Representation), η οποία με τη σειρά της είναι κλάδος της Τεχνητής
Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) που εστιάζει στο σχεδιασμό και
την υλοποίηση γλωσσών και συστημάτων που αναπαριστούν την
γνώση. Τέτοιου είδους συστήματα είναι γνωστά είτε ως έμπειρα
συστήματα (Expert Systems), είτε ως συστήματα γνώσης
(Knowledge- based KB systems) προσομοιάζουν τις αναλυτικές
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ικανότητες και συμπεριφορά του ειδήμονα ενός πεδίου γνώσης.
Όσον αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Έμπειρα Συστήματα
πρέπει να τονιστεί πως εμφανίστηκαν τη
δεκαετία του ’70,
αποτελούσαν υπερφίαλες προσδοκίες και τώρα εμφανίζονται ξανά με
επαναπροσδιορισμό της μορφής τους. Δύο βασικά τμήματα
συγκροτούν την γενική αρχιτεκτονική αναπαράστασης γνώσης που
βασίζεται σύμφωνα με τον Minsky (1975) σε ένα σύνολο δομών
δεδομένων σχετικό με το πεδίο γνώσης που ονομάζεται βάση γνώσης
(Knowledge base) ή βάση κανόνων (rule base) και μια εφαρμογή
που διαχειρίζεται τις δομές δεδομένων και υλοποιεί τους κανόνες που
ονομάζεται μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων (inference
engine). Οι κανόνες είναι προτάσεις εμπεδωμένες μέσα στη βάση
γνώσης, εκφρασμένες σε μια κατάλληλη γλώσσα αναπαράστασης
γνώσης, που συνδυάζουν υπάρχουσα πληροφορία για να εξάγουν
νέα από αυτήν. Ο μηχανισμός αυτός διαχειρίζεται την πληροφορία
της βάσης γνώσης και εφαρμόζει τους κανόνες της δίνοντας στα
συστήματα γνώσης τη δυνατότητα να βρίσκουν λύσεις σε διαγνώσεις
και προβλήματα.
Στα συστήματα διαχείρισης γνώσης μπορούν να συμπεριληφθούν
μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεωρίες της Τεχνητής
Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) και της Αναπαράσταση Γνώσης
που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα όπως τα Σημασιολογικά Δίκτυα,
η Αναπαράσταση Γνώσης βασισμένη σε Πλαίσια(Frame-Based KR)
και η Περιγραφική Λογική (Description Logic).

1.4.1

Σημασιολογικά Δίκτυα

Εικόνα 1:Η μορφή ενός σημασιολογικού δικτύου

Τα Σημασιολογικά Δίκτυα (semantic networks) αναπτύχθηκαν τη
δεκαετία του 60’-70’
δημιουργώντας την αντίληψη πως ένα
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σημασιολογικό δίκτυο αποτελεί μια γλώσσα βασισμένη στη λογική
για την αναπαράστασης γνώσης. Ένα σημασιολογικό δίκτυο είναι μια
δικτυακή δομή που αναπαριστάται ως ακυκλικός κατευθυνόμενος
γράφος. Αναπαριστάνει κατασκευές γνώσης, δηλαδή έννοιες με τη
μορφή κόμβων και τις μεταξύ τους συσχετίσεις χρησιμοποιώντας
δομές όπως σύνδεσμοι. Ο τρόπος δόμησης του περιεχομένου των
σημασιολογικών δικτύων παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με την
οργάνωση που ακολουθούν οι ιστοσελίδες στον Παγκόσμιο Ιστό, με
αποτέλεσμα τα σημασιολογικά δίκτυα να αποτελούν έναν
σημασιολογικό πόρο άμεσα αξιοποιήσιμο από ένα πλήθος εφαρμογών
Διαδικτύου που καλούνται να διαχειριστούν αποδοτικά το πλήθος
των δεδομένων που διακινούνται στον Παγκόσμιο Ιστό. Το μόνο
κοινό που μπορεί να ισχύει για όλα τα δίκτυα είναι η δομή τους ως
γράφοι. Οι διαφορές μεταξύ του ενός άκρου του φάσματος, που
σκιαγραφεί πως οι ιδέες είναι αλληλένδετες, και στο άλλο άκρο τα
τυπικά δίκτυα συνημμένα με αυτοματοποιημένες διαδικασίες
συλλογισμού είναι πολύ μεγάλες για να καταστεί δυνατή η ύπαρξη
ομοιοτήτων. Βασικό μειονέκτημά τους είναι η ετερογενής δομή τους
και η αναπαράστασή τους σε μία σημασιολογία που αρχικά ήταν
γνωστή μόνο στους δημιουργούς κώδικα και στα συστήματα που τα
χρησιμοποιούσαν. Στα μειονεκτήματά τους υπολογίζονται ότι οι
μέθοδοι εξαγωγής συμπερασμάτων τους, αν και ήταν ανεξάρτητες
από γλώσσες αναπαράστασης γνώσης, βασίζονταν σε συγκεκριμένες
στρατηγικές υλοποίησης.

1.4.2

Πλαίσια

Τα Σημασιολογικά Δίκτυα εξελίχθηκαν σε συστήματα βασισμένα σε
Πλαίσια (frame-based). Συστήματα βασισμένα σε Πλαίσια (frames)
είναι τα συστήματα αναπαράστασης γνώσης που χρησιμοποιούν
πλαίσια, μια έννοια που εισήχθη αρχικά από τον Marvin Minsky, ως
πρωτεύον μέσο για τον τομέα της αναπαράσταση γνώσης όσον
αφορά δεδομένα και γεγονότα και συγκεκριμένα για την
αναπαράσταση στερεότυπων καταστάσεων. Τα Πλαίσια (Frames)
είναι δομές που χρησιμοποιούνται στην αναπαράσταση εννοιών και
των μεταξύ τους συσχετίσεων. Επισυναπτόμενα στο πλαίσιο είναι ένα
σύνολο ιδιοτήτων (slots), πιθανώς συμπληρωμένα αρχικά με τιμές.
Όταν ένα πλαίσιο χρησιμοποιείται, οι τιμές των slots μπορούν να
αλλάξουν για να κάνουν το πλαίσιο να ανταποκρίνεται στην ιδιαίτερη
κατάσταση ακριβώς. Η έννοια του Πλαισίου αντιστοιχεί με την
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προϋπάρχουσα ορολογία της γλώσσας προγραμματισμού LISP στην
οποία i)τα πλαίσια οργανώνονται σε ιεραρχίες, ii) οι έννοιες (slots)
αναπαριστούν τις οντότητες ενός πεδίου γνώσης και περιγράφεται με
μια δομή δεδομένων αντίστοιχη της εγγραφής (record), iii) οι
ιδιότητες (attritubes ή properties) είναι οι σχέσεις που ορίζονται
ανάμεσα στα slots σε μια καθορισμένη δεντρική διάταξη. Καθορίζουν
τις συσχετίσεις ανάμεσα στις έννοιες του πεδίου γνώσης.
Τα συστήματα που βασίζονται σε Πλαίσια(frame-based) έχουν
υλοποιηθεί διάφορες ιδιότητες: πολλαπλοί γονείς, κληρονομικότητα
σχέσεων και ιδιοτήτων, προκαθορισμένες τιμές στα πεδία ορισμού.
Τα συστήματα βασισμένα σε Πλαίσια είναι πολύ κοντά στο
αντικειμενοστραφές μοντέλο που εφαρμόζεται σήμερα σε διάφορους
τομείς διαχείρισης της πληροφορίας.

1.4.3

Περιγραφική Λογική

Σημαντικοί απόγονοι των φορμαλισμών της αναπαράστασης
βασισμένη σε πλαίσια είναι περιγραφές λογικές που αιχμαλωτίζουν
το δηλωτικό μέρος των πλαισίων χρησιμοποιώντας μια λογική βάση
σημασιολογίας.
Περιγραφική Λογική (Description Logic- DL), γνωστή επίσης και ως
terminological logic, classification logic ή concept logic είναι μια
οικογένεια από λογικούς φορμαλισμούς για την αναπαράστασης
γνώσης και ενεργεί ως εξής:
 Μορφοποιεί τη γνώση λογικά με ένα φορμαλισμό βασισμένο
στη λογική για την αναπαράσταση και την έκφραση των
οντολογιών
 Παρέχει ασφαλείς και συνεπείς μεθόδους αιτιολόγησης που
συνδέονται σε μια θεωρητική και λογική βάση.
Η Περιγραφική Λογική προτείνει:
i) σύνταξη για την κατασκευή εννοιών(περιγραφών). Όλες οι DLs
είναι προικισμένες από μια σύνταξη και μια μοντελοθεωρητική
σημασιολογία. Τα βασικά στοιχεία σύνταξης των DLs
είναι: οι
έννοιες (concepts), οι ρόλοι (roles), τα άτομα (individuals).
Διαισθητικά, οι έννοιες αποτελούνται από σύνολα αντικειμένων,
καθώς και οι ρόλοι ευθύνονται για την σύνδεση των αντικειμένων
που ανήκουν σε διαφορετικές έννοιες. Τα άτομα είναι ειδικά
ονομασμένα στοιχεία των συνόλων των αντικειμένων των εννοιών
που αντιπροσωπεύουν.
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ii) σημασιολογία για τον ορισμό του νοήματος κάθε περιγραφής.
Προσδίδει ένα πιο επίσημο ορισμό των βασικών στοιχείων που
περιγράφηκαν
προηγουμένως,
εισάγοντας
την
έννοια
του
σημασιολογικής ερμηνείας.
Παρέχει μια λογική ανασυγκρότηση των αντικειμενοστραφών και
βασισμένων σε πλαίσια (frame-based) γλωσσών αναπαράσταση
γνώσης, με στόχο την παροχή ενός απλού εδραιωμένου δηλωτικού
Tarski στιλ (αποτελεί τον ορισμό της αλήθειας για το μοντέλο των
θεωρητικών γλωσσών και επανεξετάζει τους ορισμούς που δεν
κάνουν καμία προσπάθεια να διερευνήσουν τις επιπτώσεις στη
σημασιολογία (φυσική γλώσσα ή γλώσσες προγραμματισμού)) στη
σημασιολογία για να συλλάβει το νόημα από τα πιο δημοφιλή
χαρακτηριστικά της δομημένης αναπαράστασης της γνώσης.
Βασίζεται σε ένα δηλωτικό φορμαλισμό (declarative formalism) για
τον ορισμό εννοιών σε πολλαπλές ιεραρχίες-ταξινομίες που είναι
οργανωμένες
σε
ένα
εννοιολογικό
πλαίσιο
(subsumption
framework). Δημιουργεί εκφράσεις σε μία φορμαλιστική γλώσσα που
ορίζουν ένα σύνολο από πλειάδες (tuples). Γενικά η Περιγραφική
Λογική προσπαθεί να δημιουργεί γλώσσες Αναπαράστασης Γνώσης
που να διαθέτουν εκφραστικότητα (πλούτο στις λεπτομέρειες της
σημασιολογίας του πεδίου που μοντελοποιείται) και δυνατότητα
αιτιολόγησης.
Τόσο τα Συστήματα που βασίζονται σε Πλαίσια όσο και τα συστήματα
Περιγραφικής Λογικής βασίζονται στον κατηγορηματικό λογισμό
πρώτης τάξεως (First Order Logic- FOL), ο οποίος είναι ένας
φορμαλισμός της αναπαράστασης της κλασικής λογικής που
χρησιμοποιεί συναρτήσεις και κατηγορήματα (predicates) για να
περιγράψει σχέσεις ανάμεσα σε επιμέρους οντότητες. Ακόμα, είναι
πολύ στενά συνδεδεμένες με άλλους φορμαλισμούς, όπως την
τροπικές λογικές και χαρακτηριστικές λογικές.

1.5 Αρχιτεκτονική Σημασιολογικού Ιστού
Η αρχιτεκτονική του σημασιολογικού ιστού συνίσταται στα παρακάτω
τρία επίπεδα:
1.
The metadata layer (Το επίπεδο μεταδεδομένων): Το
μοντέλο δεδομένων σε αυτό το επίπεδο περιέχει κυρίως τις
έννοιες πόροι και ιδιότητες. Η γλώσσα RDF (Resource
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Description Framework) είναι το επικρατέστερο μοντέλο
δεδομένων για αυτό το επίπεδο.
2.
The schema layer (το επίπεδο σχημάτων): Σε αυτό το
επίπεδο εισάγονται γλώσσες οντολογιών για τον ιστό που
ορίζουν ιεραρχικές περιγραφές εννοιών και ιδιοτήτων. Το
RDFS (Resource Description Framework Schema) είναι το
επικρατέστερο υποψήφιο σχήμα γι αυτό το επίπεδο.
3.
The logical layer (το λογικό επίπεδο): Που αποτελείται
από πιο ισχυρές γλώσσες οντολογιών. Αυτές οι γλώσσες
προσφέρουν ένα μεγαλύτερο σύνολο από διαμορφωμένες
αρχές που μπορούν να χαρτογραφηθούν στις γνωστές
εκφραστικές λογικές περιγραφής. Εδώ η OIL (Ontology
Inference Layer, 2000) και η DAML-OIL (Darpa Agent Markup
Language-Ontology Inference Layer, 2001) ήταν οι δύο
επικρατέστερες γλώσσες. Πλέον ο W3C προτείνει την OWL
Web Ontology Language ως επίσημη γλώσσα οντολογιών.

Συχνά, ο όρος «Σημασιολογικός Ιστός» αναφέρεται απλά σε ένα
σύνολο από τεχνολογίες και πρότυπα που αποτελούν τα βασικά
συστατικά ενός συστήματος το οποίο θα μπορούσε να υποστηρίξει το
όραμα ενός Ιστού βασισμένου στη γνώση. Το W3C και οι σχετικές
ομάδες εργασίας αναπτύσσουν το Σημασιολογικό Ιστό σταδιακά
δημιουργώντας μία πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική, η οποία συχνά
απεικονίζεται με τη χρήση ενός διαγράμματος που αρχικά προτάθηκε
από τον Tim Berners-Lee, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε σε
διάφορες παραλλαγές. Μια τυπική απεικόνιση του διαγράμματος
αυτού παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2: Η Αρχιτεκτονική του Σημασιολογικού Ιστού
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Με το παραπάνω διάσημο διάγραμμα που απεικονίζει σαν κέικ από
στρώματα τις βασικές τεχνολογίες που καθιστούν δυνατό τον
σημασιολογικό ιστό, θα εισαγάγαμε το όραμα του του Tim BernersLee. Στο κατώτερο επίπεδο βρίσκονται το Unicode που εξασφαλίζει
την επικοινωνία ανάμεσα σε διαφορετικές γλώσσες και τα URI
(Uniform Resource Identifier),οι `διευθύνσεις' δηλαδή των πόρων.
Στο αμέσως επόμενο βρίσκεται η XML, η NS και το XML SCHEMA ως
κύρια γλώσσα έκφρασης στον ιστό. Ακολουθεί η RDF (Resource
Description Framework) και το RDF SCHEMA που είναι η κύρια
γλώσσα μεταδεδομένων. Έπειτα είναι το λεξιλόγιο οντολογιών. Στην
συνέχεια το λογικό επίπεδο, ακολουθούμενο από το επίπεδο
απόδειξης και τέλος το επίπεδο αξιοπιστίας. Οι ψηφιακές υπογραφές
είναι πολύ σημαντικές αφού διασφαλίζουν την αξιοπιστία. Στη
συνέχεια ακολουθεί μία συνοπτική περιγραφή των τεχνολογιών και
των προτύπων που εμφανίζονται στο παραπάνω διάγραμμα.

1.5.1 Unicode και URI
Στο χαμηλότερο επίπεδο βρίσκουμε το πρότυπο unicode, που είναι
ένα παγκόσμιο πρότυπο σύστημα κωδικοποίησης χαρακτήρων και
παρέχει ένα ενοποιημένο σύστημα που σχεδιάστηκε για να
υποστηρίζει την ανταλλαγή, επεξεργασία και εμφάνιση κειμένων σε
οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου (αντιστοιχώντας ένα μοναδικό
αριθμό σε κάθε χαρακτήρα). Το unicode αποτελεί βασικό συστατικό
όλων των σύγχρονων πρωτοκόλλων στις τεχνολογίες πληροφορικής
και τηλεπικοινωνιών, καθώς παρέχει μία κοινή και ενιαία
αρχιτεκτονική για την κωδικοποίηση 1 εκατομμύριο χαρακτήρων.
Στο ίδιο επίπεδο με το unicode, βρίσκεται επίσης και το URI (Uniform
Resource Identifier) , το πρότυπο για την αναγνώριση και τον
εντοπισμό ενός ονόματος ή μιας πηγής (π.χ. μιας ιστοσελίδας) σε
ένα δίκτυο, με τη χρήση μιας προκαθορισμένης μορφής απόδοσης
ονομάτων. Η διεύθυνση URL σε έναν δικτυακό τόπο (π.χ.
http://www.semanticfocus.com) είναι ένα δημοφιλές παράδειγμα
ενός URI. Συσχετίζοντας μία πηγή με ένα URI, ο καθένας μπορεί να
συνδεθεί και αναφερθεί σε αυτή ή να ανακτήσει μία αναπαράστασή
της.
Τα δύο αυτά πρότυπα αποτελούν τα θεμέλια της αρχιτεκτονικής του
Σημασιολογικού Ιστού, μιας και όπως θα δούμε στη συνέχεια είναι
απαραίτητα για τον καθορισμό άλλων προτύπων που βρίσκονται στα
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επόμενα επίπεδα, όπως π.χ. της XML η οποία βασίζεται στο unicode
και του RDF το οποίο βασίζεται στα URIs.

1.5.2 XML
Ένα βασικό βήμα για την υλοποίηση του Σημασιολογικού Ιστού είναι
η χρήση των λεγόμενων μεταδεδομένων. Ο πιο απλός ορισμός που
μπορεί να δοθεί για τα μεταδεδομένα, είναι ότι πρόκειται για
δεδομένα σχετικά με δεδομένα. Τα μεταδεδομένα μας διευκολύνουν
σημαντικά στην κατανόηση, χρήση και διαχείριση των δεδομένων,
ενώ η XML, που χρησιμοποιείται ήδη κατά κύριο λόγο στον κόσμο
του διαδικτύου, αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό για τη
δημιουργία μεταδεδομένων.
H XML (Extensible Markup Language) είναι μία γλώσσα σήμανσης
(markup), που χρησιμοποιείτε για την ηλεκτρονική κωδικοποίηση
κειμένων και αφορά έγγραφα που περιέχουν δομημένες
πληροφορίες. Markup γλώσσα είναι ένας μηχανισμός που καθορίζει
δομές σε ένα έγγραφο .Οι δομημένες πληροφορίες περιλαμβάνουν
περιεχόμενο και κάποιες διευκρινίσεις για το ρόλο που παίζει το
περιεχόμενο, σχεδόν όλα τα έγγραφα έχουν την ίδια δομή. Ένα
κύριο μέλημα μιας Markup Language είναι πώς να προσθέσει
σημασιολογικές πληροφορίες στο ακατέργαστο περιεχόμενο ενός
εγγράφου, έτσι, το λεξιλόγιο της γλώσσας σήμανσης είναι τα
εξωτερικά "σήματα" που πρέπει να επισυνάπτονται ή να εντάσσονται
σε ένα έγγραφο. Έτσι, η πρώτη βασική αρχή της XML είναι ότι η
σήμανση είναι ξεχωριστή από το περιεχόμενο. Απόρροια αυτής της
αρχής είναι ότι σήμανση μπορεί να περιβάλλει ή να περιέχει το
περιεχόμενο.
Οπότε, μια γλώσσα σήμανσης είναι ένα σύνολο από λέξεις, ή
σήματα, που περιβάλλουν, ή «προσθέτουν ετικέτα», σε ένα μέρος
του περιεχομένου ενός εγγράφου, ώστε να αποδίδουν μεγαλύτερη
σημασία στο περιεχόμενο που έχει ετικέτα. Ο μηχανισμός που
εφευρέθηκε για να σηματοδοτήσει το περιεχόμενο ήταν να
περικλείετε κάθε λέξη του λεξιλογίου της γλώσσας με το σύμβολο
(<) λιγότερο από ό, τι και το σύμβολο (>) μεγαλύτερο-από ό, τι,
έχοντας την εξής μορφή: <auto>. Μπορούμε τώρα να εισάγουν
επίσημα
ένα
XML
ορισμό
του
όρου
element.
Ένα element στην XML είναι ένα στοιχείο που αποτελείται από μια
ετικέτα έναρξης, περιεχόμενο (που περιέχει χαρακτήρα των
δεδομένων, subelement, ή και τα δύο), και ετικέτα τέλους. Εκτός και
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αν αναφερόμαστε σε άδεια elements, τα οποία χρησιμοποιούν μια
ενιαία ετικέτα που δηλώνει τόσο την αρχή όσο και το τέλος του
στοιχείου.
Πίνακας: Τα τρία είδη των XML Tags
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ TAGS
Start tag
<author>
End tag
</author>
Empty tag
<img />
Η XML είναι κάτι περισσότερο από markup language είναι
metalanguage, δηλαδή μια γλώσσα που χρησιμοποιείται για να
καθορίσει νέες markup γλώσσες. Με άλλα λόγια, εφαρμόζουμε την
XML για τη δημιουργία νέων γλωσσών. Κάθε γλώσσα που
δημιουργείται μέσω των κανόνων της XML, όπως η Math Markup
Language (MathML), ονομάζεται εφαρμογή της XML.
Η XML πέρα από γλώσσα για τη σήμανση εγγράφων, αποτελεί και
ένα ευρέως διαδεδομένο format για την ανταλλαγή δεδομένων
ανάμεσα σε εφαρμογές. Μάλιστα, η χρήση της XML ως μέσο
ανταλλαγής δεδομένων είναι πολύ περισσότερο διαδεδομένη σε
σχέση με τον πραγματικό σκοπό για τον οποίο προοριζόταν κατά τη
δημιουργία της, δηλαδή ως γλώσσα σήμανσης εγγράφων.
Η XML σχεδιάστηκε δίνοντας έμφαση στην απλότητα, τη γενικότητα
και τη χρησιμότητα στο Διαδίκτυο. Είναι μία μορφοποίηση
δεδομένων κειμένου, με ισχυρή υποστήριξη Unicode για όλες τις
γλώσσες του κόσμου. Αν και η σχεδίαση της XML εστιάζει στα
κείμενα, χρησιμοποιείται ευρέως για την αναπαράσταση αυθαίρετων
δομών δεδομένων, που προκύπτουν για παράδειγμα στις υπηρεσίες
ιστού. Με την XML, έχουμε έναν τυποποιημένο τρόπο για να
συνθέτουμε τις πληροφορίες ώστε να μπορεί πιο εύκολα να
μοιράζονται. Ταυτόχρονα, παρέχει την ελευθερία να δομήσει
κάποιος ότι πληροφορίες και αν θελήσει. Τα XML έγγραφα δεν είναι
πολύπλοκα αλλά απλά και πολύ αποτελεσματικά.
Η XML σχεδιάστηκε να ικανοποιήσει πολλές ανάγκες δίνοντας στα
έγγραφα ένα μεγαλύτερο επίπεδο προσαρμοστικότητας στο στυλ και
τη δομή από αυτό που υπήρχε παλαιότερα στην HTML. Η XML
προσφέρει στους σχεδιαστές της HTML τη δυνατότητα να
προσθέτουν περισσότερα στοιχεία στη γλώσσα, μιας και δεν παρέχει
δομικές πληροφορίες, δηλαδή πληροφορίες που να αφορούν τα
διάφορα κομμάτια από τα οποία απαρτίζεται το έγγραφο και τις
σχέσεις μεταξύ αυτών των κομματιών. Αντιθέτως, το XML έγγραφο
είναι πολύ πιο εύκολα επεξεργάσιμο από υπολογιστές, μιας και κάθε
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κομμάτι πληροφορίας που περιέχει περιγράφεται κατάλληλα από
μεταδεδομένα. Επιπλέον, οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτά τα κομμάτια
πληροφοριών ορίζονται από τη φωλιασμένη δομή της XML.
Η XML συμπληρώνει και δεν αντικαθιστά την HTML. Ενώ η HTML
χρησιμοποιείται στη διατύπωση και την εμφάνιση των δεδομένων η
XML αναπαριστά τη συναφή έννοια των δεδομένων. Στην HTML τα
tags είναι προκαθορισμένα ενώ η XML παρέχει τη δυνατότητα να
καθορίζουν οι χρήστες τα tags και τις δομημένες μεταξύ τους
σχέσεις.
Βασίζονται από την ίδια έμπνευση, την SGML. Και οι δύο
συμβάλλουν στον προσδιορισμό στοιχείων σε μια σελίδα. Και οι δύο
χρησιμοποιούν μια παρόμοια σύνταξη και είναι γλώσσες σήμανσης.
Αν είστε εξοικειωμένοι με την HTML, τότε θα αισθάνεστε την XML
οικία.
Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του HTML και XML, είναι ότι HMTL έχει
εξελιχθεί σε μια γλώσσα σήμανσης που περιγράφει την εμφάνιση,
αίσθηση και τη δράση μιας ιστοσελίδας. Ένα <H1> είναι ένας τίτλος
που εμφανίζεται σε ένα ορισμένο μέγεθος, για παράδειγμα. Αντίθετα,
η XML δεν περιγράφει πώς μια σελίδα φαίνεται, πώς λειτουργεί ή τι
κάνει. Η XML περιγράφει ποια είναι η δομή σε ένα έγγραφο. Αυτή
είναι μια κρίσιμη διάκριση! Ενώ η HTML συνδυάζει τη δομή και
εμφάνιση, XML, τις χωρίζει. Αυτό σημαίνει ότι τα έγγραφα XML είναι
φορητά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς διαφορετικούς
τύπους εφαρμογών.
Η XML oρίζεται, κυρίως, στην προδιαγραφή XML 1.0 (XML 1.0
Specification), που δημιούργησε ο διεθνής οργανισμός προτύπων
W3C (World Wide Web Consortium), αλλά και σε διάφορες άλλες
σχετικές προδιαγραφές ανοιχτών προτύπων.
Στην πρώτη έκδοση της XML (XML 1.0), χρησιμοποιούνται τα
Document Type Definitions (DTD), ένα είδος γραμματικής για τον
καθορισμό περιορισμών, όσον αφορά τη χρήση των tags και τις
επιτρεπόμενες σχέσεις μεταξύ τους σε ένα έγγραφο XML. Όμως η
XML δεν καταφέρνει να αποτελέσει μια απόλυτη λύση ως κύρια
γλώσσα εκφρασης στο σημασιολογικό ιστό. Αυτό που καταφέρνει να
κάνει είναι να παρουσιάσει κάποιες σημασιολογικές ιδιότητες μέσα
από τη συντακτική δομή της. Αυτό εξαρτάται όμως από τον ορισμό
κειμένου που δίνει κάθε DTD (Document Type Definition) για το
συγκεκριμένο αρχείο. Επομένως, παρόλο που μπορεί κανείς να
εξάγει κάποιες σημασιολογικές έννοιες από τις ετικέτες XML, η
σημασιολογική έννοια κάθε ετικέτας δεν ορίζεται έξω από ένα DTD.
Γι’ αυτό ένα νεότερο πρότυπο με την ονομασία XML Schema,
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δύναται να αντικαταστήσει το DTD. Το XML Schema το οποίο αν και
παρέχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με το DTD, έχει ουσιαστικά
τον ίδιο στόχο, δηλαδή αποτελεί ένα είδος γραμματικής για έγγραφα
XML.

1.5.3 XML Schema
Το XML Schema αποτελεί μία σημαντικά πιο πλούσια γλώσσα σε
σχέση με το Document Type Definition, για τον προσδιορισμό της
δομής XML εγγράφων. Το Document Type Definition είναι παρόμοιο
με την προδιαγραφή XML, είναι και αυτό μια γλώσσα σχημάτων, έχει
όμως σχετικά περιορισμένες δυνατότητες. Οπότε το XML Schema
αποτελεί μια εναλλακτική λύση για τα DTDs ως τρόπος για την
περιγραφή και την επικύρωση δεδομένων σε ένα περιβάλλον XML,
το XML Schema επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν
ακριβείς περιγραφές με ένα πλουσιότερο σύνολο τύπων δεδομένων,
όπως booleans, αριθμούς, νομίσματα, ημερομηνίες και ώρες, που
είναι απαραίτητα για τις εφαρμογές του σήμερα, ενώ τα DTDs
επιτρέπουν
μόνο
τη
χρήση
συμβολοσειρών
(strings).
Με τη βοήθεια του XML Schema, μας επιτρέπεται να διαμορφώσουμε
τη δομή των XML εγγράφων
και να επιβάλλουμε περιορισμούς
σχετικά με το περιεχόμενό τους πέρα από τους βασικούς συντακτικά
περιορισμούς που επιβάλλονται από το ίδιο το XML. Δηλαδή τα XML
Schemas είναι έγγραφα XML τα ίδια, που πρέπει να ακολουθούν
αυστηρούς συντακτικούς κανόνες, σύμφωνα με το W3C. Ένα από τα
κύρια χαρακτηριστικά του είναι ότι για τη δημιουργία του
χρησιμοποιείται η XML αυτή καθ’ αυτή σε αντίθεση με τα DTDs. Μία
τέτοια σχεδιαστική απόφαση παρέχει δύο σημαντικά πλεονεκτήματα:
αυξάνεται κατά πολύ η ευκολία ανάγνωσης ενός XML Schema, ενώ
επιτυγχάνεται σημαντική επαναχρησιμοποίηση της τεχνολογίας. Δεν
είναι πλέον απαραίτητη η δημιουργία δύο διαφορετικών ειδών
λογισμικού, όπως στην περίπτωση του DTD, δηλαδή ένα για την
επεξεργασία των DTDs και ένα για την επεξεργασία των XML
εγγράφων, μιας και χρησιμοποιείται XML και στις δύο περιπτώσεις.
Μία ακόμα βασική βελτίωση σε σχέση με τα DTDs, είναι η
δυνατότητα που παρέχεται για την επαναχρησιμοποίηση και
βελτίωση των ίδιων των XML σχημάτων. Ένα XML Schema επιτρέπει
τη δημιουργία νέων τύπων με την επέκταση ή τον περιορισμό
υφιστάμενων σχημάτων. Σε συνδυασμό με τη βασισμένη σε XML
σύνταξη, αυτό το χαρακτηριστικό καθιστά δυνατή τη δημιουργία XML
σχημάτων από άλλα σχήματα που έχουν δημιουργηθεί ήδη, με
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αποτέλεσμα τη μείωση του συνολικού χρόνου και κόστους. Τα
σχήματα είναι ισχυρά, αλλά η δύναμη συνοδεύεται από σημαντική
πολυπλοκότητα.
Τέλος, με το XML Schema, μπορείτε να ορίσετε αποδεκτά μοντέλα
περιεχομένου και να σχολιάσετε τα συγκεκριμένα μοντέλα με
πρόσθετες πληροφορίες τύπου, καθιστώντας τα πιο άμεσα να
δεσμευτούν για προγράμματα και αντικείμενα. Τα σχήματα
συνδυάζουν πιο εύκολη ανταλλαγή κειμένου βασισμένου στην XML,
με τις πιο αυστηρές απαιτήσεις της ανταλλαγής δεδομένων, και θα
καταστήσει ευκολότερο την επικύρωση των εγγράφων που
βασίζονται στα namespaces. Namespaces (γνωστός και ως χώρων
ονομάτων XML) είναι αναπόσπαστο μέρος της XML. Τα Namespaces
παρέχουν ένα μηχανισμό που πληρεί τις προϋποθέσεις των ετικετών
και των ιδιοτήτων σε ένα έγγραφο XML με URIs που στη συνέχεια τα
καθιστά μοναδικά στο διαδίκτυο και συνεπώς και οικουμενικά
(μεταξύ άλλων).

1.5.4 RDF
Μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι η XML αποτελεί μία γενικής χρήσης
«μετα-γλώσσα» για την περιγραφή και ανταλλαγή εγγράφων, ενώ
το XML Schema αποτελεί ένα είδος γραμματικής που καθορίζει το
περιεχόμενο και τη δομή ενός XML εγγράφου. Εντούτοις, η XML από
μόνη της δεν παρέχει κάποιο μηχανισμό που να προσδιορίζει την
ιδιότητα και το νόημα των δεδομένων, δηλαδή τη σημασιολογία
τους. Η κάθε εφαρμογή που θα επεξεργαστεί τα δεδομένα και τη
δομή τους, μπορεί να αποδώσει το δικό της νόημα, οπότε θα πρέπει
να υπάρχει κάποιος μηχανισμός για την κοινή κατανόηση αυτών των
δεδομένων από τους υπολογιστές.
Τη λύση στο παραπάνω πρόβλημα έρχεται να δώσει το RDF
(Resource Description Framework). Το RDF είναι μια επίσημη σύσταση
του W3C, είναι ένα πρότυπο βασισμένο στην XML για την περιγραφή
των πόρων που υπάρχουν στο Διαδίκτυο, intranets, και extranets.
Το RDF βασίζεται στις υπάρχουσες XML και URI (Uniform Resource
Identifier) τεχνολογίες, χρησιμοποιώντας ένα URI για τον εντοπισμό
κάθε πόρου, και χρησιμοποιώντας τα URIs για να προβούν σε
δηλώσεις σχετικά με τους πόρους. Οι RDF δηλώσεις περιγράφουν
έναν πόρο (που αναγνωρίζεται από ένα URI), τις ιδιότητες του
πόρου, καθώς και τις αξίες των ιδιοτήτων αυτών. Επειδή ο ορισμός
«πόρος» μπορεί να είναι αρκετά ευρύς, ας αρχίσουμε με την κοινή
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κατανόηση ενός πόρου ως ηλεκτρονικό αρχείο διαθέσιμο μέσω του
διαδικτύου. Μια τέτοια πηγή είναι προσβάσιμη μέσω ενός URL. Ενώ
τα έγγραφα XML αποδίδουν μεταδεδομένα σε τμήματα ενός
εγγράφου, η χρήση του RDF καθιστά τη δημιουργία μεταδεδομένων
στο έγγραφο ως αυτόνομη οντότητα. Με άλλα λόγια, αντί για τη
δημιουργία σήμανσης στο εσωτερικό ενός εγγράφου, το RDF
καταγράφει μεταδεδομένα σχετικά με τις «εξωτερικές επιρροές» ενός
εγγράφου, όπως το συγγραφέα, την ημερομηνία δημιουργίας και τον
τύπο μίας ιστοσελίδας ή τα δικαιώματα του δημιουργού ενός
εγγράφου. Το στοιχείο ρίζας καθορίζει αρχικά το εν λόγω έγγραφο
αν είναι ένα RDF έγγραφο. Ένα έγγραφο RDF περιέχει μία ή
περισσότερες
"περιγραφές"
από
πόρους.
Η περιγραφή είναι ένα σύνολο δηλώσεων σχετικά με έναν πόρο. Το
<RDF: description> στοιχείο περιέχει την RDF: about ιδιότητα που
αφορά
τους
πόρους
που
περιγράφονται.
H RDF: about ιδιότητα είναι κρίσιμη για την κατανόηση του RDF,
διότι όλοι οι πόροι που περιγράφονται στο RDF πρέπει να δηλώνεται
μέσω ενός URI.

Εικόνα 3: Ένα κομμάτι κώδικα γραμμένο σε rdf

Βασικός σκοπός του RDF είναι να επιτρέψει προγραμματιστές να
δημιουργήσουν μηχανές αναζήτησης που θα βασίζονται στα μεταδεδομένα, επιτρέποντας στους χρήστες του Διαδικτύου να
μοιράζονται πληροφορίες για μια ιστοσελίδα του Web πιο εύκολα.
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1.5.4.1 Βασικές Έννοιες
Όπως προαναφέραμε, το RDF αποτελεί μία γλώσσα (ή ένα μοντέλο
δεδομένων) για την αναπαράσταση πηγών πληροφοριών στον
Παγκόσμιο Ιστό. Χρησιμοποιείτε ως γενική μέθοδο για την
εννοιολογική περιγραφή ή μοντελοποίησης των πληροφοριών που
υλοποιείται σε δικτυακούς πόρους, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία από
μορφές σύνταξης. Το RDF βασίζεται στην ιδέα του προσδιορισμού
πραγμάτων με τη χρήση των Uniform Resource Identifiers (URIs) που
περιγράψαμε νωρίτερα, καθώς και στην απλή περιγραφή των
ιδιοτήτων αυτών των πραγμάτων. Για καλύτερη κατανόηση του όρου
RDF, θα παραθέσουμε κάποια παραδείγματα, που διατίθενται στο
RDF Primer του W3C, προκειμένου να επισημάνουμε κάποιες βασικές
έννοιες .
Σύμφωνα με την εικόνα που παρουσιάζει τον κώδικα RDF, τα
στοιχεία που ακολουθούν μετά το στοιχείο description αποτελούν
όλα ιδιότητες του πόρου που περιγράφεται. Οι αξίες από αυτές τις
ιδιότητες αποθηκεύονται ως το περιεχόμενο του στοιχείου.
Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα μιας δήλωσης RDF σε απλά αγγλικά:
[resource]

[property]

[value]

http://www.example.org/index.html has a creator whose value is John Smith

[subject]

[predicate]

[object]

Στην παραπάνω δήλωση RDF
παρουσιάζεται μια σύνταξη
όπου περιγράφουμε έναν πόρο ,δηλαδή την ιστοσελίδα στην
περίπτωσή μας, την ιδιότητα του πόρου, δηλαδή τον δημιουργό της
ιστοσελίδας στην περίπτωσή μας, καθώς και την τιμή της ιδιότητας,
δηλαδή το όνομα του δημιουργού της ιστοσελίδας στην περίπτωσή
μας. Στην παραπάνω πρόταση, για τον προσδιορισμό της ιστοσελίδας
χρησιμοποιείται το URL της. Επιπλέον, η λέξη “creator”
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ιδιότητας, ενώ οι δύο
λέξεις “John Smith” χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του
πόρου (ένα πρόσωπο) που αποτελεί την τιμή αυτής της ιδιότητας.
Επίσης, άλλες ιδιότητες αυτού του πόρου μπορούν να περιγραφούν
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με τη χρήση URL για τον
προσδιορισμό της ιστοσελίδας και με τη χρήση λέξεων ή προτάσεων
για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων και των τιμών τους. Για
παράδειγμα, η ημερομηνία δημιουργίας της ιστοσελίδας και η
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γλώσσα στην οποία έχει γραφτεί, μπορούν
χρησιμοποιώντας τις εξής επιπλέον προτάσεις:

να

περιγραφούν

http://www.example.org/index.html has a creation-date whose value is August 16, 1999
http://www.example.org/index.html has a language whose value is English

Γενικότερα, οι RDF δηλώσεις περιγράφουν έναν πόρο (που συνήθως
αναγνωρίζεται από ένα URI), τις ιδιότητες του πόρου, καθώς και τις
τιμές των ιδιοτήτων αυτών. Οι δηλώσεις RDF συχνά αναφέρονται ως
«τριπλέτες»
γιατί
έχουν
τρία
μέρη,
όπως
περιγράφηκε
προηγουμένως, που αποτελούνται από ένα υποκείμενο (subject), το
κατηγόρημα(predicate) και το αντικείμενο(object), τα οποία
αντιστοιχούν σε έναν πόρο (υποκείμενο),μια ιδιότητα (κατηγόρημα),
και την τιμή της ιδιότητας (αντικείμενο).
Αυτό το τριμερές μοντέλο είναι ξεχωριστό από το συντακτικό RDF. Η
RDF syntax θεωρείται μία (από τις πολλές) αναπαραστάσεις του RDF
μοντέλου. Η παρακάτω εικόνα εμφανίζει τα στοιχεία του τριμελές
μοντέλου και τον συμβολισμό που συνδέεται με τα στοιχεία, όταν
αυτά αναπαριστούνται γραφικά.

Εικόνα 4: Η τριπλέτα RDF

Τα βασικά στοιχεία της τριπλέτας RDF είναι τα εξής:
subject :Στη γραμματική, αυτό είναι το ουσιαστικό ή ονοματική
φράση που αποτελεί το δράστη της ενέργειας, δηλαδή το μέρος το
οποίο προσδιορίζει το πράγμα στο οποίο αναφέρεται μια πρόταση (η
ιστοσελίδα στο παράδειγμά μας). Στη φράση “The company sells
batteries,”, το υποκείμενο είναι " The company ". Το υποκείμενο της
πρότασης μας λέει τι η πρόταση αφορά. Στην λογική, αυτός είναι ο
όρος για τον οποίο κάτι διατυπώνεται. Στην RDF, αυτός είναι ο πόρος
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που περιγράφεται από το επακόλουθο κατηγόρημα και αντικείμενο.
Ως εκ τούτου, σε RDF, θέλουμε ένα URI να τεθεί για τη μοναδική
έννοια
«company»,
με
τη
μορφή
“http://www.business.org/ontology/#company” για να υποδηλώσει
ότι εννοούμε μια μορφή ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης.
Predicate: Στην γραμματική, αυτό είναι το μέρος μιας πρότασης
που τροποποιεί το υποκείμενο και περιλαμβάνει τη ρηματική φράση,
δηλαδή το μέρος το οποίο προσδιορίζει την ιδιότητα ή το
χαρακτηριστικό του subject στο οποίο αναφέρεται η πρόταση
(“creator”, “creation-date” και “language” αντίστοιχα στα παραπάνω
παραδείγματα). Επιστρέφοντας στην πρόταση μας “The company
sells batteries,”, το κατηγόρημα είναι η φράση " sells batteries ".
Με άλλα λόγια, το κατηγόρημα μας λέει κάτι για το υποκείμενο. Στην
λογική, ένα κατηγόρημα είναι μια συνάρτηση από άτομα (ένας
συγκεκριμένος τύπος υποκειμένου) σε αληθοτιμές με ένα πλήθος
ορισμάτων βασισμένο στον αριθμό των επιχειρημάτων που διαθέτει.
Στην RDF, ένα κατηγόρημα είναι μια σχέση μεταξύ του υποκειμένου
και του αντικειμένου. Έτσι, σε μορφή RDF, θα ορίζαμε ένα μοναδικό
URI
για
την
έννοια
"sells"
με
την
μορφή
“http://www.business.org/ontology/#sells” .
Object:Στην γραμματική αυτό είναι ένα ουσιαστικό
που
ενεργοποιείτε μετά του ρήματος, δηλαδή το μέρος που προσδιορίζει
την τιμή αυτής της ιδιότητας (“John Smith”, “August 16, 1999” και
“English” αντίστοιχα στα παραδείγματα που προανέφερα).
Επιστρέφοντας στη πρόταση μας “The company sells batteries,” , το
αντικείμενο είναι το ουσιαστικό " batteries ". Στην λογική, το
αντικείμενο ενεργοποιείτε μετά του κατηγορήματος. Στην RDF, ένα
αντικείμενο είναι είτε ένας πόρος που σχετίζεται από το κατηγόρημα
είτε έχει τη μορφή literal. Στο παράδειγμα μας , θα καθορίσουμε ένα
μοναδικό
URI
για
τις
"batteries",
όπως
“http://www.business.org/ontology/#batteries” .
Statement:

Στην RDF, ο συνδυασμός των τριών τελευταίων
στοιχείων, υποκείμενο, κατηγόρημα, και αντικείμενο, ως μία ενιαία
μονάδα αποτελούν ένα statement. Στην εικόνα παρακάτω
εμφανίζεται ένα γράφημα με την αναπαράσταση τριών δηλώσεων
RDF. Αυτές οι τρεις δηλώσεις απεικονίζουν τις έννοιες στο Σχήμα 4.
Να υπενθυμίσουμε ότι το αντικείμενο μπορεί να εκπροσωπείται από
έναν πόρο ή από ένα literal.
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Εικόνα 5: Γράφος RDF με χρήση literals για την αναπαράσταση object

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι οι πόροι σε μορφή RDF πρέπει να
προσδιορίζονται από τα αναγνωριστικά πόρων (IDs), για να μπορούν
οι παραπάνω προτάσεις να επεξεργαστούν από υπολογιστές. Αυτό
είναι σημαντικό, έτσι ώστε μία μοναδική έννοια να μπορεί να
προσδιορίζεται
σαφώς
μέσω
ενός
παγκοσμίως
μοναδικού
αναγνωριστικού και να μην υπάρχει η πιθανότητα σύγχυσης με
κάποιο παρόμοιο αναγνωριστικό που μπορεί να χρησιμοποιείται από
κάποιον άλλον στον Ιστό. Αυτή είναι μια βασική διαφορά μεταξύ του
να βασιζόμαστε σε σημασιολογία ή στη σύνταξη, διότι η συντακτική
έννοια των λέξεων είναι συχνά ασαφής.
Όπως αναφέραμε και νωρίτερα, ο Ιστός παρέχει ένα είδος γενικού
αναγνωριστικού, τα URIs, καθώς και ένα συγκεκριμένο τύπο URI, το
URL (Uniform Resource Locator). Ένα URL χρησιμοποιήθηκε στο
αρχικό μας παράδειγμα για τον καθορισμό της ιστοσελίδας με
δημιουργό τον “John Smith”. Κάθε URL αποτελεί μία σειρά από
χαρακτήρες που προσδιορίζουν μια πηγή δεδομένων στον Παγκόσμιο
Ιστό, αναπαριστώντας το μηχανισμό πρόσβασής σε αυτή (ουσιαστικά
τη δικτυακή της τοποθεσία). Όλα τα URIs (και συνεπώς και τα URLs)
έχουν το χαρακτηριστικό ότι διαφορετικά πρόσωπα ή οργανισμοί
μπορούν
να
τα
δημιουργήσουν
ανεξάρτητα
και
να
τα
χρησιμοποιήσουν για τον προσδιορισμό πραγμάτων.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα URIs δεν χρησιμοποιούνται μόνο για τον
εντοπισμό
πραγμάτων
που
έχουν
αποκλειστικά
δικτυακές
τοποθεσίες, αλλά ένα URI μπορεί να δημιουργηθεί για να αναφέρεται
σε οτιδήποτε χρειαστεί μέσα σε μία πρόταση, όπως:
 Πράγματα προσβάσιμα μέσω δικτύου, όπως ηλεκτρονικά
έγγραφα, εικόνες, υπηρεσίες (π.χ. δελτίο καιρού για μια
τοποθεσία) ή άλλες πηγές πληροφοριών,
 Πράγματα τα οποία δεν είναι προσβάσιμα μέσω δικτύου, όπως
άνθρωποι, εταιρίες και «κανονικά» βιβλία (μη ηλεκτρονικά) σε
μία βιβλιοθήκη,
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Αφηρημένες έννοιες που δεν υφίστανται στην πραγματικότητα,
όπως η έννοια του «δημιουργού» (creator) που είδαμε
νωρίτερα στα παραδείγματά μας.
Το RDF καθορίζει ως πηγή οτιδήποτε είναι αναγνωρίσιμο μέσω ενός
URI και γι’ αυτό το λόγο η χρήση των URIs επιτρέπει στο RDF να
περιγράφει ουσιαστικά οτιδήποτε, αλλά και να περιγράφει και τις
σχέσεις μεταξύ πραγμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα URIs μπορούν
να περιέχουν unicode χαρακτήρες, επιτρέποντας έτσι τη χρήση
πολλών γλωσσών.


1.5.4.2 Το Μοντέλο RDF
Ας δούμε ένα απλό σενάριο όπου εκφράζει την έννοια του μοντέλου
RDF με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους: ως φυσικής γλώσσας
προτάσεις, ως μια γραφική παράσταση των τριπλετών, ως ένα απλό
τριπλό συμβολισμό που ονομάζεται Ν3, και, τέλος, σε RDF / XML
μορφή.
Το RDF χρησιμοποιεί ένα μοντέλο γράφων (graph model), για την
αναπαράσταση προτάσεων με τη χρήση κόμβων και βελών.
Πρόκειται για ένα φορμαλισμό βασισμένο στους γράφους για την
αναπαράσταση των μεταδεδομένων, όπου το υποκείμενο και το
αντικείμενο είναι τα πράγματα (οντότητες), και το κατηγόρημα
υποδηλώνει τη σχέση μεταξύ τους. Κάθε τριπλέτα στο γράφημα
αντιπροσωπεύει ένα γεγονός. Η διασύνδεση αυτή αποτελεί μια δομή
κατευθυνόμενου με ετικέτες γραφήματος, όπου οι άκρες
αντιπροσωπεύουν την σύνδεση μεταξύ δύο πόρων, εκπροσωπούμενη
από κόμβους γράφου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αυτό το μοντέλο,
μία πρόταση αναπαρίσταται με τη χρήση κόμβων το subject και το
object και ένα βέλος για το predicate, με φορά από τον κόμβο του
subject προς στον κόμβο του object.
Αυτή η προβολή γραφήματος είναι το ευκολότερο δυνατό νοητικό
μοντέλο του RDF και χρησιμοποιείται συχνά για λόγους κατανόησης.
Ας παρουσιάσουμε το αρχικό μας παράδειγμα με τη πρόταση
http://www.example.org/index.html has a creator whose value is John Smith

,που εκφράζεται σε φυσική γλώσσα πως μετατρέπεται σε μορφή
γράφου:
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Εικόνα 6:Ένας γράφος RDF

Στην Εικόνα 5, είδαμε ότι τα objects σε προτάσεις RDF μπορεί να
είναι είτε URIs, είτε απλές σταθερές τιμές που ονομάζονται literals
(κυριολεκτήματα) και αποτελούνται από στοιχειοσειρές (strings),
προκειμένου να αναπαριστούν συγκεκριμένους τύπους τιμών
ιδιοτήτων (property values). Όπως στην περίπτωση του predicate
http://purl.org/dc/elements/1.1/language ως object παρουσιάζεται
ένα literal δύο χαρακτήρων (το “en”) , το οποίο αποτελεί ένα διεθνές
πρότυπο για την Αγγλική γλώσσα. Τα literals δε μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως subject ή predicates σε προτάσεις RDF. Επίσης
,σύμφωνα με την εικόνα 4, όσον αφορά το είδος των σχημάτων που
χρησιμοποιούνται στην απεικόνιση των γράφων RDF, οι URI κόμβοι
εμφανίζονται ως ελλείψεις, ενώ οι literal κόμβοι απεικονίζονται ως
«κουτιά».
Από τα παραπάνω παραδείγματα, είναι φανερό ότι το RDF
χρησιμοποιεί τα URIs ως βασικό μέσο για τον προσδιορισμό
πραγμάτων. Για παράδειγμα, στην πρώτη πρόταση, αντί να
χρησιμοποιήσουμε τη φράση “John Smith” για τον προσδιορισμό του
δημιουργού της ιστοσελίδας, χρησιμοποιούμε ένα URI που
αναφέρεται
στον
αριθμό
μητρώου
εργαζομένου
(http://www.example.org/staffid/85740) του John Smith. Ένα πλεονέκτημα
αυτής της προσέγγισης, είναι ότι ο προσδιορισμός του subject της
πρότασης αυτής μπορεί να είναι περισσότερο ακριβής. Δηλαδή,
δημιουργός της ιστοσελίδας δεν είναι η στοιχειοσειρά “John Smith”,
αλλά ο συγκεκριμένος John Smith που συσχετίζεται με αυτό το URI
(η συσχέτιση αυτή ορίζεται από τον δημιουργό του URI). Επιπλέον,
καθώς υπάρχει ένα URI το οποίο αναφέρεται στον John Smith,
επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να καταγραφούν σχετικά με
αυτόν, απλά προσθέτοντας καινούριες προτάσεις RDF με το URI ως
subject. Ας δούμε πως αυτό απεικονίζετε μέσω της Εικόνας 7, με
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μερικές καινούριες προτάσεις που δίνουν το όνομα και την ηλικία
του John Smith:

Εικόνα 7: Γράφος με απεικόνιση επιπλέον πληροφοριών του object

Από τα παραδείγματα επίσης γίνεται φανερό ότι το RDF χρησιμοποιεί
URIs ως predicates σε προτάσεις RDF. Δηλαδή, αντί απλά να
χρησιμοποιεί στοιχειοσειρές όπως “creator” και “name” για τον
προσδιορισμό ιδιοτήτων, χρησιμοποιεί κατάλληλα URIs. Η χρήση
URIs για τον προσδιορισμό ιδιοτήτων παρέχει πολλά πλεονεκτήματα.
Ξεχωρίζει τις ιδιότητες που χρησιμοποιεί κάποιος από διαφορετικές
ιδιότητες που μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιος άλλος, αλλά οι οποίες
μπορεί να εκφράζονται με την ίδια στοιχειοσειρά. Για παράδειγμα,
στην πρόταση της Εικόνας 7, ο example.org χρησιμοποιεί το “name”
για να περιγράψει το πλήρες όνομα κάποιου υπό τη μορφή literal
(π.χ. “John Smith”), αλλά κάποιος άλλος μπορεί να χρησιμοποιεί το
“name” για να περιγράψει κάτι διαφορετικό. Μία εφαρμογή η οποία
θα συναντήσει το “name” ως το αναγνωριστικό μίας ιδιότητας,
πιθανώς να μην είναι δυνατό να ξεχωρίσει τις δύο διαφορετικές
αυτές έννοιες. Εάν όμως ο example.org χρησιμοποιεί το
http://www.example.org/terms/name για την ιδιότητα “name” και κάποιος
άλλος
χρησιμοποιεί
το
http://www.domain2.example.org/genealogy/terms/name, είναι φανερό
ότι
πρόκειται για δύο διαφορετικές ιδιότητες, ακόμα κι αν μία εφαρμογή
δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αυτόματα τα διαφορετικά
νοήματα. Επιπλέον, η χρήση URIs για τον προσδιορισμό ιδιοτήτων,
δίνει τη δυνατότητα οι ιδιότητες να θεωρούνται πηγές δεδομένων
από μόνες τους. Καθώς λοιπόν οι ιδιότητες αποτελούν πηγές
δεδομένων, επιπρόσθετες πληροφορίες μπορούν να καταγραφούν
σχετικά με αυτές απλά προσθέτοντας προτάσεις RDF με το URI της
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ιδιότητας ως subject, όπως και στην περίπτωση του object που
περιγράψαμε παραπάνω.
Η χρήση URIs για τον προσδιορισμό των subjects, predicates και
objects σε προτάσεις RDF, υποστηρίζει την ανάπτυξη και χρήση
κοινών λεξιλογίων στον Ιστό, αντανακλώντας μία κοινή κατανόηση
αυτών των εννοιών ανάμεσα στους χρήστες τους. Το RDF αυτό καθ’
αυτό, δεν παρέχει τη δυνατότητα για τον ορισμό συγκεκριμένων
εννοιών όπως για παράδειγμα της ιδιότητας “creator” ή της ιδιότητας
“name” που είδαμε παραπάνω. Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί με τη
χρήση του RDF Schema το οποίο θα εξετάσουμε παρακάτω.
Ο κλασσικός τρόπος αναπαράστασης, όμως, της RDF είναι με την
μορφή (triplets) «τριπλέτας». Σε αυτή την περίπτωση, κάθε πρόταση
του γράφου, γράφεται ως μια απλή τριπλέτα που αποτελείται από
ένα subject, predicate και object, με αυτή τη σειρά. Για παράδειγμα,
οι τρεις προτάσεις της Εικόνας 5, θα γραφόταν ως εξής:
<http://www.example.org/index.html>
<http://purl.org/dc/elements/1.1/creator>
<http://www.example.org/staffid/85740> .
<http://www.example.org/index.html>
<http://www.example.org/terms/creation-date>
"August 16, 1999" .
<http://www.example.org/index.html>
<http://purl.org/dc/elements/1.1/language>
"en" .
Κάθε τριπλέτα αντιστοιχεί σε ένα βέλος του γράφου, μαζί με τους
κόμβους του (δηλαδή το subject και object της πρότασης). Σε
αντίθεση με τους απεικονιζόμενους γράφους, στις τριπλέτες ο κάθε
κόμβος θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστά σε κάθε πρόταση στην οποία
εμφανίζεται, όπως δηλαδή στην περίπτωση της αρχικής πρότασης.
Έτσι για παράδειγμα, το URI http://www.example.org/index.html
εμφανίζεται τρεις φορές στο γράφο με τη μορφή τριπλέτας (μία σε
κάθε τριπλέτα), αλλά μία μόνο φορά στην απεικόνιση του γράφου
ως σχήμα. Εντούτοις, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι τριπλέτες
αντιπροσωπεύουν ακριβώς την ίδια πληροφορία με τους
απεικονιζόμενους γράφους. Αυτό που έχει πρωτεύουσα σημασία στο
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RDF, είναι το μοντέλο γράφων των προτάσεων και κατά δεύτερο
λόγο ο τρόπος αναπαράστασης αυτών.
Ένας εναλλακτικός και πιο σύντομος τρόπος γραφής τριπλετών είναι
με τη χρήση ενός απλού συμβολισμού που ονομάζεται Ν3 (NTriples). Μια Ν-Τριπλέτα είναι μια μορφή απλού κειμένου με ένα
είδος κωδικοποίησης για την αναπαράσταση ενός RDF γράφου.
Από κάθε πρόταση έχουμε τραβήξει το σχετικό υποκείμενο,
κατηγόρημα, και αντικείμενο και έχουμε προσθέσει πριν απ’αυτά το
σύμβολο # . Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι το URI των εννοιών θα
είναι το τρέχον έγγραφο. Έτσι, το προηγούμενο παράδειγμα με τις
τριπλέτες θα μπορούσε να γραφτεί ως εξής:
<#index.html> <#creator> <#85740> .
<#index.html> <#creation-date> "August 16, 1999" .
<#index.html> <#language> "en" .
Αυτή είναι μια συντόμευση που γίνονται για συντομία, είναι πιο
ακριβές να αντικαταστήσουμε το # σύμβολο με το απόλυτο URI κάθε
φορά ως επίσημο namespace.
Για την ακρίβεια, μια Ν-Τριπλέτα αποτελείται από ένα πρόθεμα
(prefix) το οποίο συσχετίζεται με ένα namespace URI, από μία άνωκάτω τελεία και από ένα τοπικό όνομα (local name).
Οπότε θέτουμε τις εξής αντικαταστάσεις:
 το
πρόθεμα
ex
προσδιορίζει
το
namespace
URI
http://www.example.org/, τότε η Ν-Τριπλέτα ex:index.html
αποτελεί
συντομογραφία
του
http://www.example.org/index.html.
 Το
πρόθεμα
dc:
αντιστοιχεί
στο
namespace
URI
1
http://purl.org/dc/elements/1.1/
 Το πρόθεμα exterms: αντιστοιχεί στο namespace URI
http://www.example.org/terms/
(για
όρους
που
χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό του παραδείγματος)
 Το πρόθεμα exstaff: αντιστοιχεί στο namespace URI
http://www.example.org/staffid/ (για τον αναγνωριστικό
αριθμό των εργαζομένων στον οργανισμό του παραδείγματος),

1

To URI αυτό αναφέρεται στο λεξιλόγιο Dublin Core, μία ευρέως χρησιμοποιούμενη ομάδα
μεταδεδομένων τα οποία περιγράφουν ιδιότητες κάθε είδους (για περισσότερες λεπτομέρειες ο αναγνώστης
παραπέμπεται στο http://dublincore.org/)
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Έτσι το προηγούμενο παράδειγμα θα μπορούσε να γραφτεί ως εξής:
ex:index.html dc:creator exstaff:85740 .
ex:index.html exterms:creation-date "August 16, 1999" .
ex:index.html dc:language "en" .
Επίσης, εργαλεία είναι διαθέσιμα για την αυτόματη μετατροπή από το
Ν3 συμβολισμό σε RDF / XML μορφή. Ένα δημοφιλές εργαλείο είναι
η Jena Semantic Web εργαλειοθήκη από την HewlettPackard. Το μοντέλο γράφων του RDF, εκτός από τη σχηματική
απεικόνιση και τις τριπλέτες που περιγράψαμε παραπάνω, παρέχει
και μία σύνταξη βασισμένη στην XML για την καταγραφή και
ανταλλαγή RDF γράφων, η οποία ονομάζεται RDF/XML. Σε αντίθεση
με τις τριπλέτες που αποτελούν ουσιαστικά συντομογραφία, το
RDF/XML είναι ο πιο διαδεδομένος τρόπος γραφής RDF. Η βασική
ιδέα πίσω από τη σύνταξη RDF/XML, μπορεί να επεξηγηθεί
χρησιμοποιώντας μερικά από τα παραδείγματα που παρουσιάστηκαν
ήδη. Μία αναπαράσταση του γράφου της Εικόνας 5 υπό τη μορφή
XML, θα μπορούσε να είναι η εξής:
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf syntax-ns#"
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:exterms="http://www.example.org/terms/">
<rdf:Description rdf:about="http://www.example.org/index.html">
<exterms:creation-date>August 16, 1999</exterms:creation-date>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:creator rdf:resource=
http://www.example.org/staffid/85740"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να παρατηρήσετε είναι ότι στην RDF /
XML σύνταξη, μία RDF δήλωση είναι εμφωλευμένη η μία μέσα στην
άλλη. Όλα τα tags, βρίσκονται φωλιασμένα μέσα στο tag
rdf:Description, υποδηλώνοντας έτσι ότι οι ιδιότητες αναφέρονται
στην πηγή που καθορίζεται με το attribute rdf:about. Και έτσι
μερικές φορές η μετάφραση μιας λίστας δηλώσεων σε μια ιεραρχική
σύνταξη XML κάνει την άμεση συγγραφή της RDF / XML σύνταξης
δύσκολη, ωστόσο, δεδομένου ότι υπάρχουν εργαλεία για τη
δημιουργία και σωστή RDF / XML σύνταξη , μπορείτε απλά να
επικεντρωθείτε στην τεχνολογία της γνώσης.
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Στη συνέχεια ας εξετάσουμε το κώδικα, η δεύτερη γραμμή ξεκινάει
με ένα στοιχείο rdf:RDF, το οποίο δηλώνει ότι το περιεχόμενο που
ακολουθεί αναπαριστά RDF. Στην ίδια γραμμή, έχουμε τη δήλωση
ενός namespace που αντιπροσωπεύεται με το attribute xmlns:rdf. Αυτό
σημαίνει ότι όλα τα tags που αρχίζουν με το πρόθεμα rdf:,
προσδιορίζονται από το URI http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#.
Αυτό το URI παραπέμπει σε προκαθορισμένους όρους που
χρησιμοποιούνται από το λεξιλόγιο του RDF. Στην τρίτη γραμμή
έχουμε τη δήλωση ενός άλλου namespace, το οποίο καθορίζει ότι το
πρόθεμα dc: συσχετίζεται με το URI http://purl.org/dc/elements/1.1/, το
οποίο παραπέμπει στα μεταδεδομένα Dublin Core. Συνεπώς κάθε tag
που ξεκινάει με το πρόθεμα dc: προσδιορίζεται από αυτά τα
μεταδεδομένα. Αντίστοιχα, το namespace στην τέταρτη γραμμή,
καθορίζει ότι κάθε tag που ξεκινάει με το πρόθεμα exterms:
προσδιορίζεται από το λεξιλόγιο που ορίζεται από τον οργανισμό
example.org.
Οι γραμμές 5-9, ανάλογα περιγράφουν τις προτάσεις του γράφου
της Εικόνας 5. Το tag rdf:Description δηλώνει την αρχή της περιγραφής
μίας πηγής και συνεχίζει με τον προσδιορισμό της πηγής στην οποία
αναφέρεται η πρόταση (δηλαδή το subject), με τη χρήση του
attribute rdf:about. Οι επόμενες τρεις γραμμές συνεχίζουν με τα
λεγόμενα property elements τα οποία αντιπροσωπεύουν τα predicates
και objects της πρότασης, δηλαδή τις ιδιότητες και τις τιμές τους.
Με τη δημιουργία τριπλετών με υποκείμενα, κατηγορήματα, και
αντικείμενα, το RDF επιτρέπει στις μηχανές να κάνουν λογικούς
ισχυρισμούς βασισμένες στις συνδέσεις μεταξύ υποκειμένων και
αντικειμένων. Και δεδομένου ότι το RDF χρησιμοποιεί URIs για την
αναγνώριση των πόρων, κάθε πόρος είναι συνδεδεμένος με ένα
μοναδικό διαθέσιμο ορισμό στον παγκόσμιο ιστό. Ωστόσο, ενώ το
RDF παρέχει ένα μοντέλο και μια σύνταξη (οι κανόνες που
καθορίζουν τα στοιχεία μιας πρότασης) για την περιγραφή των
πόρων, δεν προσδιορίζει τη σημασιολογία (το νόημα) των πόρων.
Για να καθορίσετε πραγματικά σημασιολογία, χρειαζόμαστε RDFS και
OWL που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια.
1.5.5 RDF Shema
Το RDF, όπως είδαμε, παρέχει έναν τρόπο για την περιγραφή πηγών
πληροφοριών, με τη χρήση απλών προτάσεων. Παρόλα αυτά, το RDF
από μόνο του δεν είναι ικανό να ορίζει την έννοια των όρων που
χρησιμοποιούνται σε αυτές τις προτάσεις και συγκεκριμένα να
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υποδηλώνει ότι αυτές οι προτάσεις περιγράφουν συγκεκριμένα είδη
ή κλάσεις πόρων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες ιδιότητες για την
περιγραφή τους. Η λύση, λοιπόν, δίνεται μέσω ενός μηχανισμού που
ονομάζεται RDF Schema (RDFS).
RDF Schema είναι ένα σύνολο κλάσεων με ορισμένες ιδιότητες
χρησιμοποιώντας την RDF επεκτάσιμη γλώσσα αναπαράστασης
γνώσης και παρέχοντας τα βασικά στοιχεία για την περιγραφή των
οντολογιών. RDFS χρησιμοποιείται για τη δημιουργία λεξιλογίων που
περιγράφουν τις ομάδες των σχετικών πόρων RDF και τις σχέσεις
μεταξύ αυτών των πόρων. Αλλιώς λέγονται και RDF λεξιλόγια, και
έχουν ως στόχο τη δόμηση των πόρων RDF. Οι πόροι αυτοί μπορούν
να αποθηκευτούν και να προσεγγιστούν με ένα ερώτημα SPARQL
γλώσσας. Ένα λεξιλόγιο RDFS ορίζει τις επιτρεπόμενες ιδιότητες που
μπορούν να αποδοθούν σε RDF πόρους σε ένα δεδομένο πεδίο.
RDFS σας επιτρέπει επίσης να δημιουργήσουν κλάσεις πόρων που
ορίζονται ως ομάδες πραγμάτων που μοιράζονται κοινές ιδιότητες.
Διατηρούν το ίδιο παράδειγμα τριαδικής διάταξης που ορίζεται από το
RDF, μόνο που οι RDFS τριπλέτες αποτελούνται από κλάσεις,
ιδιότητες των κλάσεων και τις τιμές που καθορίζουν τις κλάσεις,
καθώς και τις σχέσεις μεταξύ των πόρων σε ένα συγκεκριμένο τομέα.
Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε ιεραρχίες
κλάσεων για την ταξινόμηση και την περιγραφή των αντικειμένων.
Οι κλάσεις σε RDF Schema είναι σαν κλάσεις σε αντικειμενοστραφείς
γλώσσες προγραμματισμού, όπως η Java. Αυτό επιτρέπει στους
πόρους να ορίζονται ως περιπτώσεις (instances) των κλάσεων ή και
υποκλάσεις των κλάσεων. Δηλαδή, μια κλάση είναι ένας πόρος
επίσης, και κάθε κλάση μπορεί να είναι μια υποκατηγορία της άλλης.
Επιπλέον, επιτρέπει την οργάνωση των κλάσεων σε μία ιεραρχική
δομή. Αυτή η ιεραρχική σημασιολογική πληροφορία που
δημιουργείτε, είναι αυτό που επιτρέπει στις μηχανές να καθορίσουν
τις έννοιες των πόρων που βασίζονται στις ιδιότητες και τις κλάσεις
τους. Παραδείγματος χάριν, μία κλάση ex:Elephant μπορεί να οριστεί
ως υποκλάση του ex:Mammal, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί
υποκλάση του ex:Animal, εννοώντας ότι οποιοσδήποτε πόρος που
είναι στιγμιότυπο της κλάσης ex: Elephant είναι επίσης έμμεσα
στιγμιότυπο της κλάσης ex:Animal
Οι ιδιότητες του RDF Schema, παρέχονται και οι ίδιες υπό την μορφή
ενός RDF λεξιλογίου, δηλαδή ως ένα εξειδικευμένο σετ από
προκαθορισμένες πηγές RDF με το δικό τους ειδικό νόημα. Οι πηγές
του λεξιλογίου του RDF Schema προσδιορίζονται με το πρόθεμα
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rdfs: το οποίο παραπέμπει στο URI http://www.w3.org/2000/01/rdfschema#. Οι περιγραφές του λεξιλογίου που είναι γραμμένες στη
γλώσσα του RDF Schema, αποτελούν έγκυρους RDF γράφους.
Συνεπώς, ένα πρόγραμμα λογισμικού το οποίο δεν έχει αναπτυχθεί
συγκεκριμένα για να επεξεργάζεται και το λεξιλόγιο του RDF
Schema, από τη μία μεριά έχει τη δυνατότητα να ερμηνεύσει ένα
σχήμα ως έναν έγκυρο RDF γράφο που αποτελείται από διάφορες
πηγές και ιδιότητες, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχει τη
δυνατότητα να «κατανοήσει» το νόημα των όρων που χρησιμοποιεί
το RDF Schema. Για την κατανόηση αυτών των νοημάτων, το
λογισμικό θα πρέπει να υποστηρίζει και μία εκτεταμένη γλώσσα που
περιλαμβάνει όχι μόνο το λεξιλόγιο rdf:, αλλά και το λεξιλόγιο rdfs:
μαζί με τα ενσωματωμένα νοήματά τους.
1.5.5.1 Περιγραφή Κλάσεων
Σε κάθε είδους διαδικασία περιγραφής είναι σημαντικός ο
προσδιορισμός των διαφόρων δεδομένων που πρόκειται να
περιγραφούν. Το μοντέλο δεδομένων για RDF Schema μας επιτρέπει
να δημιουργήσουμε κλάσεις των δεδομένων. Μια κλάση ορίζεται ως
μια
ομάδα
πραγμάτων
με
κοινά
χαρακτηριστικά.
Στον
αντικειμενοστραφή προγραμματισμό , η κλάση ορίζεται ως πρότυπο
ή προσχέδιο για ένα αντικείμενο που αποτελείται από χαρακτηριστικά
(που ονομάζεται επίσης δεδομένα μέλη) και συμπεριφορές (που
ονομάζεται επίσης μεθόδους). Οι γλώσσες του αντικειμενοστραφή
προγραμματισμού επιτρέπουν επίσης στις κλάσεις να κληρονομήσουν
τα χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές από μια κλάση γονέα (που
ονομάζεται επίσης και υπερκλάση- super class).Περίπου το ίδιο
συμβαίνει και στο RDF Schema.
Οι κλάσεις του RDF μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να
αντιπροσωπεύσουν σχεδόν οποιαδήποτε κατηγορία πράγματος, όπως
ιστοσελίδες, ανθρώπους, τύπους εγγράφων, βάσεις δεδομένων ή
αφηρημένες έννοιες. Κάθε πόρος που ανήκει σε μία κλάση
ονομάζονται στιγμιότυπο (instance) αυτής της κλάσης.
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Εικόνα 8: Ιεραρχία των RDF/S Κλάσεων

Οι κλάσεις περιγράφονται χρησιμοποιώντας τις έννοιες του RDF
Schema όπως rdfs:Class και rdfs:Resource καθώς και τις ιδιότητες
rdf:type και rdfs:subClassOf (ενδεικτικά).
Για
την
καλύτερη
κατανόηση
του
RDF
Schema,
θα
χρησιμοποιήσουμε και πάλι ένα παράδειγμα του RDF Primer, με τη
βοήθεια του οποίου θα περιγράψουμε τις έννοιες που προανέφερα.
Έστω, ότι ο οργανισμός example.org θέλει να χρησιμοποιήσει RDF
για να παρέχει πληροφορίες σχετικά με διαφορετικά είδη
μηχανοκίνητων οχημάτων (motor vehicles). Οπότε Motor Vehicle
είναι η κλάση και τα στιγμιότυπα αυτής της κλάσης θα είναι κάποιου
είδους οχήματα, όπως companyCar. Υποκλάσεις ,της κλάσης Motor
Vehicle θα είναι διάφορα άλλα είδη μηχανοκίνητων οχημάτων, π.χ.,
trucks, vans, minivans, PassengerVehicle κ.ο.κ..
rdfs:Class
Ένα στοιχείο το οποίο ορίζει μια ομάδα σχετικών πραγμάτων που
μοιράζονται ένα σύνολο ιδιοτήτων Κάθε πόρος που αντιπροσωπεύει
μία RDF κλάση πρέπει να δηλώνεται ως μέλος της Rdfs:Class,
δηλαδή να αποδίδεται σε αυτόν η ιδιότητα rdf:type, με τιμή
rdfs:Class.H σημασιολογία του rdfs:Class είναι αντίστοιχη με αυτή
των γενικών εννοιών Τύπος, Κατηγορία ή Κλάση στις Οντοκεντρικές
Γλώσσες όπως η Java. Χρησιμοποιώντας το σε συνδυασμό με το
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rdf:Property, rdfs:range, και rdfs:domain συμβάλλεις στον ορισμό
των ιδιοτήτων της κλάσης.
Ας δούμε πως ορίζουμε τη δική μας κλάση MotorVehicle:
ex:MotorVehicle rdf:type rdfs:Class, όπου το ex: αναφέρεται στο
namespace URI http://www.example.org/schemas/vehicles. Επίσης
οι υποκλάσεις μπορούν να περιγραφούν με τον ίδιο τρόπο όπως και
η κλάση ex:MotorVehicle, οπότε έχουμε ex:Van rdf:type rdfs:Class
και ex:Truck rdf:type rdfs:Class
rdfs:Resource
Οτιδήποτε μπορεί να περιγραφεί με τη βοήθεια RDF δηλώσεων
αποτελεί μέρος της κλάσης αυτής. Η rdfs:Resource αντιστοιχεί στο
πεδίο Πόροι και όλες οι κλάσεις είναι υποκλάσεις της rdfs:Resource.
rdfs:subclassOf
Ένα στοιχείο που καθορίζει ότι η κλάση είναι η ειδίκευση μιας
υπάρχουσας κλάσης. Αυτό ακολουθεί το ίδιο μοντέλο με τη
βιολογική κληρονομικότητα, όπου
μια κλάση-παιδί μπορεί να
κληρονομήσει τις ιδιότητες μιας γονικής κλάσης. Η ιδέα της
ειδίκευσης είναι ότι μια υποκλάση προσθέτει μερικά μοναδικά
χαρακτηριστικά σε μια γενική έννοια. Ως εκ τούτου, κατεβαίνοντας
στην ταξική ιεραρχία αναφέρεται ως ειδίκευση, ενώ ανεβαίνοντας
στην ιεραρχία των κλάσεων αναφέρεται ως γενίκευση. Στο δικό μας
παράδειγμα ex:Van rdfs:subClassOf ex:MotorVehicle, και ας δούμε
πως παρουσιάζεται εδώ το χαρακτηριστικό της κληρονομικότητας.
Έστω ότι ο πόρος exthings:companyVan είναι ένα στιγμιότυπο του
ex:Van, τότε αποτελεί ταυτόχρονα και στιγμιότυπο της κλάσης
ex:MotorVehicle.
Επίσης
ισχύουν,
ex:Van
rdfs:subClassOf
ex:MotorVehicle και ex:MiniVan rdfs:subClassOf ex:Van .
rdf:type
Μια τυπική ιδιότητα που καθορίζει τον τύπο ενός υποκειμένου του
RDF που ορίζεται σε ένα σχήμα RDF. Η ιδιότητα αυτή χρησιμοποιείται
για να δείξει ότι ένας πόρος είναι μέλος μιας κλάσης. Ορίζεται όπως
κάθε άλλη επώνυμη ιδιότητα σε ένα σχήμα RDFS. Όταν ένας πόρος
έχει ως τιμή της ιδιότητας rdf:type μια συγκεκριμένη κλάση, ο πόρος
αυτός είναι στιγμιότυπο της κλάσης αυτής. Για τον ορισμό μιας
συγκεκριμένης κλάσης χρησιμοποιούμε ως rdf:type τον τύπο
rdfs:Class. Οι ιδιότητες έχουν επίσης έναν ορισμένο τύπο, τον
rdf:Property , ενώ οι υποστασιοποιημένες δηλώσεις είναι του τύπου
rdf:Statement. Ένας πόρος μπορεί επίσης να οριστεί ως αντικείμενο
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περισσοτέρων από μία κλάσεων, όχι αναγκαστικά συνδεδεμένων με
τη σχέση εξειδίκευσης (πολλαπλή κατάταξη σε κλάσεις – multiple
classification), δεν μπορεί όμως να οριστεί ταυτόχρονα και σαν
κλάση
και
σαν
ιδιότητα.
Στο
δικό
μας
παράδειγμα
exthings:companyCar rdf:type ex:MotorVehicle .
Παρακάτω απεικονίζονται οι έννοιες που περιγράψαμε παραπάνω
μέσω του παραδείγματος που χρησιμοποιήσαμε σε μορφή γράφου,
τριπλετών και RDF/XML:

Εικόνα 9: Απεικόνιση ιεραρχίας κλάσεων με RDF Schema

Το παραπάνω σχήμα με τη χρήση triples περιγράφεται ως εξής:
ex:MotorVehicle rdf:type rdfs:Class .
ex:PassengerVehicle rdf:type rdfs:Class .
ex:Van rdf:type rdfs:Class .
ex:Truck rdf:type rdfs:Class .
ex:MiniVan rdf:type rdfs:Class .
ex:PassengerVehicle rdfs:subClassOf ex:MotorVehicle .
ex:Van rdfs:subClassOf ex:MotorVehicle .
ex:Truck rdfs:subClassOf ex:MotorVehicle .
ex:MiniVan rdfs:subClassOf ex:Van .
ex:MiniVan rdfs:subClassOf ex:PassengerVehicle

και με τη χρήση RDF/XML:
<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE rdf:RDF [<!ENTITY xsd
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema#">]>
<rdf:RDF
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
xml:base="http://example.org/schemas/vehicles">
<rdfs:Class rdf:ID="MotorVehicle"/>
<rdfs:Class rdf:ID="PassengerVehicle">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>
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</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Truck">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="Van">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#MotorVehicle"/>
</rdfs:Class>
<rdfs:Class rdf:ID="MiniVan">
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#Van"/>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="#PassengerVehicle"/>
</rdfs:Class>
</rdf:RDF>

1.5.5.2 Περιγραφή Ιδιοτήτων
Εκτός από την περιγραφή συγκεκριμένων κλάσεων πραγμάτων, το
RDF Schema δίνει και τη δυνατότητα περιγραφής συγκεκριμένων
ιδιοτήτων που χαρακτηρίζουν αυτές τις κλάσεις πραγμάτων. Στο RDF
σχήμα, οι ιδιότητες περιγράφονται χρησιμοποιώντας την RDF κλάση
rdf:Property και τις ιδιότητες του RDF Schema rdfs:domain,
rdfs:range, και rdfs:subPropertyOf.
Το RDF Schema παρέχει επίσης ένα λεξιλόγιο για να περιγράφει πώς
οι ιδιότητες και οι κλάσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί σε
δεδομένα RDF. Η σημαντικότερη πληροφορία αυτού του είδους,
παρέχεται με τη χρησιμοποίηση των ιδιοτήτων του RDF Schema
rdfs:range και rdfs:domain, για να περιγράψουν περαιτέρω τις
ιδιότητες μιας συγκεκριμένης εφαρμογής.

Εικόνα 10: Περιορισμοί που δηλώνονται στο RDF Σχήμα

Ας χρησιμοποιήσουμε ξανά ένα παράδειγμα για τις παραπάνω
έννοιες. Έστω ότι ο example.org ήθελε να καθορίσει την ιδιότητα
ex:author για τη κλάση ex:Book, στη περίπτωση που θέλαμε να
παρουσιάσουμε το συγγραφέα ενός βιβλίου.
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rdfs:Property
Η κλάση αυτή αναπαριστάνει το σύνολο των πόρων που είναι
ιδιότητες . Ένα στοιχείο που καθορίζει μια ιδιότητα μιας κλάσης και
το εύρος των τιμών που μπορεί να εκπροσωπεί. Αυτό χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με τις rdfs:domain και rdfs:range ιδιότητες. Στο
παραδειγμά μας ex:author rdf:type rdf:Property.
rdfs:domain
Η κλάση αυτή χρησιμοποιείται για να ορίσει τις κλάσεις στις οποίες
μπορεί να εφαρμοστεί μία ιδιότητα. Η τιμή της ιδιότητας πρέπει να
είναι προκαθορισμένη κλάση.
Μία ιδιότητα μπορεί να έχει καμία, μία ή περισσότερες rdfs:domain
ιδιότητες. Στην περίπτωση που δεν ορίζεται η ιδιότητα rdfs:domain
για μία ιδιότητα, η ιδιότητα αυτή είναι δυνατόν να αποδοθεί σε
οποιονδήποτε πόρο. Αν αποδίδονται παραπάνω από μία rdfs:domain
ιδιότητες σε μία ιδιότητα τότε η ιδιότητα αυτή μπορεί να αποδοθεί σε
οποιοδήποτε μέλος των κλάσεων που αποτελεί τιμή της rdfs:domain.
Παραδείγματος χάριν, ο καθορισμός της ιδιότητας ex:author ισχύει
για τα στιγμιότυπα της κλάσης ex:Book, οπότε θα γράφαμε:
ex:Book rdf:type rdfs:Class.
ex:author rdf:type rdf:Property.
ex:author rdfs:domain ex:Book.
rdfs:range
Η ιδιότητα αυτή χρησιμοποιείται για να περιορίσει το πεδίο τιμών των
ιδιοτήτων και για να δείξει ότι οι τιμές μιας συγκεκριμένης ιδιότητας,
αποτελούν στιγμιότυπα μιας οριζόμενης κλάσης. Η τιμή του
χαρακτηριστικού αυτού γνωρίσματος πρέπει να είναι μια
προκαθορισμένη κλάση. Μια ιδιότητα μπορεί να έχει το πολύ μία
rdfs:range ιδιότητα. Είναι δυνατόν σε μία κλάση να μην αποδοθεί
καθόλου η ιδιότητα rdfs:range. Για παράδειγμα η ιδιότητα
ex:hasMother, μπορεί να έχει καμία, μία ή περισσότερες από μια
ιδιότητες range. Στην περίπτωση αυτή η ιδιότητα μπορεί να έχει
οποιαδήποτε τιμή. Το πεδίο τιμών της δηλαδή είναι η ένωση των
συνόλων Πόροι και Literals. Έστω στο παραδειγμά μας ότι η ιδιότητα
ex:author έχει τιμές που είναι στιγμιότυπα της κλάσης ex:Person, θα
γράφαμε:
ex:Person rdf:type rdfs:Class.
ex:author rdf:type rdf:Property.
ex:author rdfs:range ex:Person.
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rdfs:subPropertyOf
Η ιδιότητα αυτή προσδιορίζει το γεγονός ότι μία ιδιότητα είναι υποιδιότητα μιας άλλης. Χαρακτηριστικά αυτής είναι ότι είναι
μεταβατική, δεν επιτρέπει το σχηματισμό κύκλων, ενώ μια ιδιότητα
μπορεί να είναι υπο-ιδιότητα περισσοτέρων της μιας ιδιοτήτων. Οι
ιδιότητες του RDF Schema rdfs:range και rdfs:domain που ισχύουν
για μια ιδιότητα, ισχύουν επίσης για κάθε μία από τις υπο-ιδιότητές
αυτής. Αυτό το χαρακτηριστικό μας πηγαίνει πραγματικά στις
αντικειμενοστραφείς
γλώσσες
που
προσφέρουν
την
κληρονομικότητα μεταξύ των κλάσεων. Ένα παράδειγμα αυτού θα
ήταν να δηλώσουμε μια ιδιότητα με όνομα "Σαββατοκύριακο", η
οποίο θα μπορούσε να είναι subPropertyof της "εβδομάδας". Στο
δικό μας παράδειγμα:
ex:author rdf:type rdf:Property.
ex: religiousΑuthors rdf:type rdf:Property.
ex: religiousΑuthors rdfs:subPropertyOf ex: author.
Γενικά, RDFS είναι μια απλή λεξιλόγιο-γλώσσα για την έκφραση των
σχέσεων μεταξύ των πόρων.Το RDF Schema μπορεί να θεωρηθεί μία
στοιχειώδης γλώσσα για τη συγγραφή οντολογιών. Εντούτοις, είναι
απαραίτητη η ύπαρξη πιο ισχυρών γλωσσών για την μοντελοποίηση
οντολογιών, οι οποίες επεκτείνουν το RDF Schema και επιτρέπουν
την αναπαράσταση περισσότερο πολύπλοκων σχέσεων ανάμεσα σε
αντικείμενα του Παγκόσμιου Ιστού. Βασιζόμενη στην RFDS είναι
OWL, η οποία είναι πολύ πιο πλούσια, πιο εκφραστικό λεξιλόγιο για
τον καθορισμό οντολογιών στο Σημασιολογικό Ιστό. Αυτή τη γλώσσα
θα εξετάζουμε στη συνέχεια.

1.5.6 Οντολογίες
Tο RDF-Schema αποτελεί μια γλώσσα αναπαράστασης γνώσης η
οποία εξορύσσεται με μηχανιστικό τρόπο και υπάρχουν τύποι γνώσης
που δεν μπορούν να αναπαρασταθούν με αυτήν , λόγω αυτού και
εξαιτίας της χαμηλής «εκφραστικότητας» του RDF και του RDF
Schema, προτάθηκε η χρησιμοποίηση της έννοιας της οντολογίας.
Η λέξη οντολογία έχει τις ρίζες της στις ελληνικές λέξεις "ον και
λόγος". Το Merriam Webster online λεξικό ορίζει τον όρο οντολογία
ως εξής:
1. Ένας κλάδος της μεταφυσικής ασχολείται με τη φύση και τις
σχέσεις της ύπαρξης.
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2. Μια ιδιαίτερη θεωρία για τη φύση της ύπαρξης και τα διάφορα
είδη της.
Οι οντολογίες, όμως, κατά κύριο λόγο αποτελούν το δομικό στοιχείο
του Σημασιολογικού Ιστού, παρ’ όλα αυτά πολλοί ορισμοί δόθηκαν
κατά και καιρούς με τον πιο σημαντικό από τον Gruber (1993):«Η
οντολογία είναι ένας τυπικός, σαφής προσδιορισμός μιας
διαμοιρασμένης εννοιολογικής αναπαράστασης». Επί της ουσίας
όμως με τον όρο οντολογία αναφερόμαστε σε μια δομημένη
αναπαράσταση ενός συνόλου εννοιών που ανήκουν σε μία γνωσιακή
περιοχή καθώς και των συσχετίσεων μεταξύ τους.
Μια οντολογία, λοιπόν, καθορίζει τους όρους οι οποίοι
χρησιμοποιούνται για την περιγραφή και αναπαράστασης μιας
περιοχής γνώσης. Οι οντολογίες εμπεριέχουν ορισμούς βασικών
εννοιών του γνωστικού αντικειμένου κατανοητούς από τους
υπολογιστές καθώς επίσης και τις σχέσεις μεταξύ αυτών.
Κωδικοποιούν τη γνώση ενός γνωστικού πεδίου και τη γνώση η
οποία συνδέει γνωστικά πεδία. Με τον τρόπο αυτό καθιστούν τη
γνώση επαναχρησιμοποιήσιμη [Fensel,D.,2003]. Οι οντολογίες
παρέχουν, εκτός από την υποστήριξη της πλοήγησης, ισχυρότερες
δυνατότητες μοντελοποίησης γνώσης, οι οποίες επιτρέπουν
επιπρόσθετες λειτουργίες στο μοντέλο γνώσης [Maier, A. et
al.,2003].
Οντολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί σε διάφορους τομείς της επιστήμης
των υπολογιστών, όπως στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην
Αναπαράσταση Γνώσης, στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας,
στον Σημασιολογικό Ιστό, και στο λογισμικό μηχανικής, μεταξύ
άλλων. Ως εκ τούτου, το μόνο λογικό είναι να υποθέσουμε ότι ίσως
υπάρχει κάποια απόκλιση μεταξύ των πολλαπλών ορισμών. Οι
Uschold και Jasper (1999) αποδεικνύουν ότι, αν και μια οντολογία
μπορεί να υποστηρίξει διάφορες μορφές, συνήθως περιλαμβάνει ένα
λεξιλόγιο όρων, μια προδιαγραφή για τη σημασία τους, και μια
ένδειξη για το πώς οι όροι είναι αλληλένδετοι.
Ένας πιο περιεκτικός ορισμός προέρχεται από την κοινοπραξία του
W3C: "Οντολογία είναι ένας δανεισμένος όρος από τη φιλοσοφία που
αφορά στην επιστήμη της
περιγραφής
των ειδών των
οντοτήτων στον κόσμο και πώς αυτές συνδέονται »(McGuinness και
Harmelen 2004).
Στην οντολογική μηχανική (ontological engineering) η γνώση
διερευνάται με όρους από τις πηγές της και στοιχεία από τα οποία
αυτή αποτελείται. Η οντολογία είναι μια διαμοιρασμένη και
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φορμαλιστική σχηματοποίηση (conceptualization) συγκεκριμένων
πεδίων γνώσης, με τη χρήση:
α) εννοιών σε ένα πεδίο γνώσης. Ονομάζονται κλάσεις ή έννοιες.
Μια κλάση μπορεί να έχει υποκλάσεις που αναπαριστούν έννοιες
που είναι πιο συγκεκριμένες από μια υπερκλάση,
β) ιδιοτήτων (properties) κάθε έννοιας. Περιγράφουν διάφορα
χαρακτηριστικά και ιδιότητες των εννοιών καθώς και στιγμιότυπα
(ονομάζονται slots των ιδιοτήτων)
γ)

περιορισμών πάνω στα slots .

Μια οντολογία μαζί με ένα σύνολο από επιμέρους στιγμιότυπα των
κλάσεων, αποτελούν μια βάση γνώσης (knowledge base). Οι κλάσεις
περιγράφουν τις έννοιες ενός πεδίου και είναι το σημείο εστίασης
στις περισσότερες οντολογίες. Μια βάση γνώσης δημιουργείται
ορίζοντας τις επιμέρους κλάσεις της και γεμίζοντας ένα συγκεκριμένο
slot τιμής με πληροφορία και επιμέρους περιορισμούς αυτών. Στην
πράξη, η ανάπτυξη μιας οντολογίας περιλαμβάνει:
α) Ορισμό των κλάσεων της οντολογίας
β) Διευθέτηση
των
κλάσεων
υποκλάσεων-κλάσεων

σε

μια

ταξινομική

ιεραρχία

γ) Ορισμό των slots και περιγραφή επιτρεπτών τιμών για αυτά
δ) Γέμισμα των slots με τιμές για διάφορα στιγμιότυπα
ε) Δημιουργία της βάσης δεδομένων, ορίζοντας επιμέρους
στιγμιότυπα αυτών των κλάσεων και γεμίζοντας ένα συγκεκριμένο
slot με τιμή και επιπλέον περιορισμούς που ισχύουν για αυτά.
Ένας μεγάλος αριθμός ερευνητικών ομάδων τόσο στις Η.Π.Α. όσο
και στην Ευρώπη, επισήμαναν εδώ και καιρό την ανάγκη ύπαρξης
πιο ισχυρών γλωσσών μοντελοποίησης οντολογιών. Αποτέλεσμα
αυτής της προσπάθειας ήταν η δημιουργία μιας πλουσιότερης
γλώσσας με την ονομασία DAML-OIL , που προήλθε από τη
συγχώνευση των γλωσσών DAML-ONT και OIL, στις αρχές του 2001.
Μια αναθεωρημένη έκδοση της DAML-OIL απελευθερώθηκε το
Μάρτιο του 2001 και στη συνέχεια αποτέλεσε σημείο εκκίνησης για
την ομάδα εργασίας Web Ontology Working Group του W3C ,
σκοπός της οποίας ήταν να ορίσει ένα πρότυπο γλώσσας περιγραφής
οντολογιών για το Σημασιολογικό Ιστό.
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Και οι δύο αυτές γλώσσες, βασίζονται στο RDF και στο RDF Schema
(και οι δύο παρέχουν όλες τις επιπρόσθετες δυνατότητες που
αναφέρθηκαν παραπάνω). Στόχος τους είναι να παρέχουν επιπλέον
σημασιολογία επεξεργάσιμη από υπολογιστές, δηλαδή να κάνουν τις
αναπαραστάσεις των πόρων στους υπολογιστές να μοιάζουν
περισσότερο με αυτές του πραγματικού κόσμου.
1.5.6.1 Απαιτήσεις Γλώσσών Μοντελοποίησης Οντολογιών
Οι γλώσσες περιγραφής οντολογιών είναι ειδικά σχεδιασμένες για να
καθορίζουν οντολογίες. Τα τελευταία χρόνια έλαβαν ιδιαίτερη
σημασία, η οποία ενισχύθηκε από την εμφάνιση του Σημασιολογικού
Web. Αυτή η νέα γενιά των γλωσσών περιγραφής οντολογιών
ονομάζεται μερικές φορές ελαφριές γλώσσες οντολογίας, γλώσσες
οντολογιών Ιστού, ή γλώσσες σήμανσης οντολογιών. Οι
προδιαγραφές της OWL αντανακλούν μια δέσμη απαιτήσεων που η
κοινοπραξία W3C όρισε για τις γλώσσες περιγραφής οντολογιών του
Σημασιολογικού Ιστού (Heflin 2004), τις οποίες θα παρουσιάσουμε
στη συνέχεια. Οι γλώσσες οντολογιών, δίνουν τη δυνατότητα στους
χρήστες να αναπαριστούν με ξεκάθαρο τρόπο domain models.
Τα βασικά σημεία πίσω από τις απαιτήσεις είναι:
1. Ο σχεδιασμός της γλώσσας θα πρέπει να είναι συμβατός με την
XML, με την έννοια ότι:
1.1 Μια οντολογία θα πρέπει να έχει XML σειριακή σύνταξη.
1.2 Μια οντολογία θα πρέπει να χρησιμοποιεί τους XML
Schema τύπους δεδομένων, ανάλογα με την περίπτωση.
2. Ο σχεδιασμός της γλώσσας θα πρέπει να ακολουθεί τη
περιγραφική λογική, με την έννοια ότι:
2.1 Η γλώσσα θα πρέπει να βασίζεται στις έννοιες της κλάσης
(class), της ιδιότητας (property), και των ατόμων.
2.2 Η γλώσσα θα πρέπει να υποστηρίζει τις εκφράσεις αυτών.
3. Ο σχεδιασμός της γλώσσας θα πρέπει να υποστηρίζει τον
ορισμό της οντολογίας των λεξιλογίων, με την έννοια ότι:
3.1 Μια οντολογία θα πρέπει να προσδιορίζεται με την
αναφορά ενός URI.
3.2 Οι κλάσεις, οι ιδιότητες και τα άτομα της οντολογίας πρέπει
να αναγνωρίζονται από αναφορές σε URI.
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4. Με το σχεδιασμό της γλώσσας θα πρέπει να διευκολύνετε:
4.1 Η ανάπτυξη των οντολογιών με ένα κατανεμημένο τρόπο.
4.2 Ο ορισμός των διαφόρων εκδοχών της ίδιας οντολογίας.
4.3 Η επαναχρησιμοποίηση των οντολογιών που έχουν ορισθεί
προηγουμένως.
Οι κύριες απαιτήσεις από αυτές είναι:
 Kαλά-ορισμένη σύνταξη (well-defined syntax),
 Τυπική σημασιολογία (formal semantics).
 Αποτελεσματική υποστήριξη συλλογισμών (efficient reasoning
support).
 Επαρκή εκφραστική δύναμη (efficient expressive power).
 Ευκολία στην έκφραση (convenience of expression).
Η σημασία της καλά-ορισμένης σύνταξης είναι ξεκάθαρη και γνωστή
από το χώρο των γλωσσών προγραμματισμού. Αποτελεί αναγκαία
προϋπόθεση για την επεξεργασία πληροφοριών από υπολογιστές.
Όλες οι γλώσσες που περιγράψαμε μέχρι τώρα, έχουν μία καλάκαθορισμένη σύνταξη. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, η
DAML-OIL και η OWL βασίζονται στο RDF και στο RDF Schema,
οπότε έχουν παρόμοια σύνταξη. Φυσικά, είναι υπό συζήτηση το κατά
πόσο η βασισμένη στην XML σύνταξη του RDF, είναι αρκετά φιλική
προς τον χρήστη. Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που είναι
περισσότερο φιλικές προς το χρήστη, όπως για παράδειγμα η
σύνταξη της OIL. Γεγονός όμως είναι, ότι αυτό το μειονέκτημα δεν
είναι και τόσο σημαντικό, μιας και οι χρήστες μπορούν να
αναπτύσσουν τις δικές τους οντολογίες με τη χρήση κατάλληλων
εργαλείων ανάπτυξης οντολογιών, αντί να γράφουν απευθείας
DAML-OIL ή OWL.
Η τυπική σημασιολογία (formal semantics), περιγράφει το νόημα της
γνώσης με ακρίβεια.Όταν λέμε με ακρίβεια, εννοούμε ότι η
σημασιολογία δεν αναφέρεται σε υποκειμενικές κρίσεις ούτε είναι
ανοιχτή σε διαφορετικές ερμηνείες από διαφορετικούς ανθρώπους (ή
διαφορετικούς υπολογιστές). Η σημασία της τυπικής σημασιολογίας
είναι καθιερωμένη για παράδειγμα στο χώρο της μαθηματικής
λογικής. Μία χρήση της τυπικής σημασιολογίας
είναι για τη
διευκόλυνση της διαδικασίας συλλογισμού γύρω από τη γνώση
(reasoning about knowledge). Όσον αφορά την οντολογική γνώση,
η διαδικασία συλλογισμού μπορεί να αναφέρεται στα εξής:
 Συμμετοχή σε κλάσεις (class membership). Εάν το χ αποτελεί
στιγμιότυπο της κλάσης C, και η C είναι υποκλάση της D, τότε
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μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το χ είναι και στιγμιότυπο της
D.
 Ισοδυναμία κλάσεων. Εάν η κλάση Α είναι ισοδύναμη της
κλάσης Β και η κλάση Β είναι ισοδύναμη της κλάσης C, τότε η
κλάση Α είναι ισοδύναμη και της κλάσης C.
 Συνάφεια. Ας υποθέσουμε ότι το χ είναι ένα στιγμιότυπο της
κλάσης Α και ότι
 η Α είναι υποκλάση της Α ∩ B
 η Α είναι υποκλάση της D
 οι B και D είναι μη επικαλυπτόμενες (disjoint).
Σε αυτή την περίπτωση έχουμε πρόβλημα γιατί η Α θα έπρεπε
να είναι κενή, αλλά έχει το στιγμιότυπο χ. Αυτό αποτελεί
ένδειξη σφάλματος στην οντολογία.
 Κατηγοριοποίηση. Εάν έχουμε καθορίσει ότι συγκεκριμένα
ζεύγη ιδιοτήτων-τιμών αποτελούν ικανή συνθήκη για
συμμετοχή σε μία κλάση Α, τότε εάν ένα στιγμιότυπο
ικανοποιεί αυτές τις συνθήκες, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι
το χ αποτελεί στιγμιότυπο της κλάσης Α. Η σημασιολογία είναι
προαπαιτούμενο για την υποστήριξη της διαδικασίας
συλλογισμού.
Συμπεράσματα όπως τα προηγούμενα μπορούν να βγουν
αυτόματα αντί να υπολογίζονται με το χέρι. Η υποστήριξη
συλλογισμών (reasoning support) είναι σημαντική γιατί επιτρέπει:
 Τον έλεγχο της συνάφειας της οντολογίας και της γνώσης,
 Τον έλεγχο ανεπιθύμητων σχέσεων ανάμεσα σε κλάσεις,
 Την αυτόματη ταξινόμηση στιγμιοτύπων κλάσεων.
Η αυτοματοποιημένη υποστήριξη συλλογισμών επιτρέπει τον
έλεγχο πολλών περισσότερων περιπτώσεων από όσες θα
μπορούσαν να ελεγχθούν με το χέρι. Έλεγχοι όπως οι
προηγούμενοι είναι πολύτιμοι για το σχεδιασμό μεγάλων
οντολογιών όπου συμμετέχουν πολλαπλοί συγγραφείς, καθώς και
για την ολοκλήρωση και το διαμοιρασμό οντολογιών από
διάφορες πηγές.
1.5.6.2 OWL
Η Web Ontology Language (OWL) είναι η πιο εκφραστική από τις
γλώσσες οντολογιών που έχουν ορισθεί επί του παρόντος για το
Σημασιολογικό Ιστό. Η OWL περιγράφει κλάσεις (και υποκλάσεις),
ιδιότητες (και υποϊδιότητες), περιορισμούς ιδιοτήτων, άτομα
κλάσεων και ιδιοτήτων, και σχέσεις μεταξύ αυτών των
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εννοιολογικών αντικειμένων με τρόπο που να διευκολύνει τη μηχανή
με την ερμηνεία του Περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό. Στην
πραγματικότητα, αυτός είναι ο αληθινός ορισμός της «οντολογίας»
στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού: ένα σχήμα που ορίζει
επίσημα τις ιεραρχίες και τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων πόρων.
Οι οντολογίες του Σημασιολογικού Ιστού αποτελούνται από μια
ταξινομία και ένα σύνολο κανόνων συμπερασμού με τα οποία οι
μηχανές μπορούν να βγάλουν λογικά συμπεράσματα. Σε αντίθεση με
την DAML-OIL, η OWL είναι ήδη καταγόμενη ως επίσημη γλώσσα
οντολογιών σύμφωνα με το World Wide Web Consortium (W3C). Η
OWL ορίζεται ως λεξιλόγιο, όπως είναι τα RDF και RDF Schema,
αλλά έχει πλουσιότερη σημασιολογία. Ως εκ τούτου, μια οντολογία
σε OWL είναι μια συλλογή από RDF τριπλέτες, τις οποίες
χρησιμοποιεί ως λεξιλόγιο και τους προσδίδει ένα συγκεκριμένο
OWL-καθορισμένο νόημα. Ο ορισμός της OWL έχει οργανωθεί σε
τρεις όλο και περισσότερο εκφραστικές υπο-γλώσσες: OWL Lite,
OWL DL (για τη περιγραφική λογική), και OWL Full. Τα τρία αυτά
επίπεδα είναι σε αύξουσα σειρά εκφραστικότητας. Τα υψηλότερα
επίπεδα της γλώσσας περιλαμβάνουν τα χαμηλότερα επίπεδα και τα
επεκτείνουν. Ένα έγκυρο συμπέρασμα της OWL Lite είναι ακόμα ένα
έγκυρο συμπέρασμα για τις OWL DL και OWL Full, καθώς και ένα
έγκυρο συμπέρασμα της OWL DL είναι ένα έγκυρο συμπέρασμα στην
OWL Full, αλλά όχι κατ 'ανάγκην OWL Lite. Ένα έγκυρο συμπέρασμα
της OWL Full δεν είναι απαραίτητα ένα έγκυρο συμπέρασμα είτε για
την OWL DL ή την OWL Lite.
OWL Lite
Η OWL Lite προσφέρει ιεραρχίες κλάσεων και ιδιοτήτων, τις
περιπτώσεις (instances or individuals) αυτών των κλάσεων και
ιδιοτήτων, και απλούς περιορισμούς με αρκετή εκφραστική δύναμη
σε σχέση με το μοντέλο των θησαυρών και τις απλές οντολογίες.
Επιβάλλει περιορισμούς, όπως για παράδειγμα σχετικά με το πώς
κλάσεις σχετίζονται μεταξύ τους και περιορισμούς πληθικότητας,
επιτρέποντας μόνο τιμές πληθυκότητας 0 ή 1. Το βασικό
πλεονέκτημα της OWL Lite, είναι ότι αποτελεί μία γλώσσα που είναι
έυκολη τόσο στην κατανόηση (για τους χρήστες), όσο και στην
εφαρμογή (για τους δημιουργούς εργαλείων λογισμικού). Το
μειονέκτημα φυσικά είναι η περιορισμένη εκφραστικότητα που
παρέχει.
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OWL DL
Η OWL DL τη Description Logic, το πεδίο έρευνας που εξετάζει τη
λογική πίσω από τη φορμαλιστική θεμελίωση της OWL. Η OWL DL
αυξάνει την εκφραστικότητα και παρόλα αυτά διατηρεί την
αποκρισιμότητα του προβλήματος της ταξινόμησης, αλλά παράλληλα
εξασφαλίζει και υπολογιστική πληρότητα (ότι δηλαδή όλοι οι
υπολογισμοί θα τελειώσουν σε πεπερασμένο χρόνο). Η OWL DL
προσφέρει όλα τα δομικά στοιχεία της OWL, υπό ορισμένους
περιορισμούς (για παράδειγμα, ενώ μία κλάση μπορεί να αποτελεί
υποκλάση πολλών κλάσεων, μία κλάση δε μπορεί να είναι
στιγμιότυπο μίας άλλης κλάσης). Η OWL DL επεκτείνει την OWL Lite,
επιτρέποντας περιορισμούς πληθικότητας που δεν είναι περιορίζεται
σε 0 ή 1. Το βασικό πλεονέκτημα της OWL DL είναι ότι επιτρέπει την
αποτελεσματική υποστήριξη συλλογισμών (efficient reasoning
support). Το μειονέκτημα είναι ότι χάνεται η πλήρης συμβατότητα με
το RDF.
OWL Full
Η OWL Full είναι μια πλήρης γλώσσα, χωρίς περιορισμούς,
προσφέρει μέγιστη εκφραστικότητα και τη συντακτική ελευθερία που
παρέχει το RDF, χωρίς να παρέχονται εγγυήσεις σχετικά με την
υπολογιστική πληρότητα, δηλαδή αγνοεί θέματα αποκρισιμότητας. Η
OWL Full επεκτείνει την OWL DL, επιτρέποντας στις κλάσεις να
εξετάζονται ταυτόχρονα καθώς και οι συλλογές και τα άτομα
(περιπτώσεις). Η OWL Full, δίνει τη δυνατότητα σε μία οντολογία να
ενισχύει το νόημα του προκαθορισμένου (RDF ή OWL) λεξιλογίου.
Το πλεονέκτημά της είναι ότι είναι πλήρως συμβατή με το RDF. Το
μειονέκτημα είναι ότι λόγω της εκφραστικότητας και της δύναμης
που παρέχει, γίνεται πολύ δύσκολη η πλήρης (ή αποτελεσματική)
υποστήριξη συλλογισμών.
Η OWL Full μπορεί να θεωρηθεί ως επέκταση της RDF, ενώ οι OWL
Lite και OWL DL είναι περιορισμένες επεκτάσεις των μορφών του
RDF. Πιο αναλυτικά, έχουμε ότι: κάθε OWL (Full, DL, ή Lite) είναι
ένα RDF / XML έγγραφο, συγκεκριμένα κάθε RDF / XML
έγγραφο είναι ένα έγγραφο OWL Full, αλλά όλα τα RDF / XML
έγγραφα δεν είναι OWL DL ή Lite έγγραφα.
Το RDF είναι πιο εκφραστική γλώσσα από τις OWL Lite και OWL DL
ακριβώς επειδή το RDF μοντέλο δεδομένων δεν επιβάλλει
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περιορισμούς σχετικά με το πώς οι πόροι (URIrefs) μπορεί να
σχετίζονται ο ένας με τον άλλο. Για παράδειγμα, στο RDF, μια κλάση
μπορεί να είναι μία περίπτωση (instance) μιας άλλης κλάσης,
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι OWL DL και OWL Lite απαιτούν τα σύνολα
των URIrefs που δηλώνουν κλάσεις, ιδιότητες, και τα άτομα να είναι
ξένα μεταξύ τους (disjoint). Ως εκ τούτου, προσοχή πρέπει να
λαμβάνεται και κατά τη μετάφραση από το RDF στις OWL Lite ή OWL
DL.
1.5.7 Λογική, Αποδείξεις και Εξαγωγή Συμπερασμάτων
Στο πάνω μέρος της στοιβάδας που αναπαριστά την πολυεπίπεδη
αρχιτεκτονική του Σημασιολογικού Ιστού με την Εικόνα 2,
βρίσκονται τα επίπεδα των Logic (Rules), και Proof τα οποία
προσφέρουν
εξελιγμένες
δυνατότητες
αναπαράστασης
και
συλλογισμού, καθώς αναφέρονται στον περαιτέρω εμπλουτισμό των
γλωσσών οντολογιών για την αναπαράσταση γνώσης σε
συγκεκριμένες εφαρμογές. Η εφαρμογή των δύο αυτών επιπέδων θα
επιτρέψει στο χρήστη να αναφέρει οποιεσδήποτε λογικές αρχές, και
να επιτρέψει στον υπολογιστή τον συμπερασμό νέας γνώσης με την
εφαρμογή αυτών των αρχών στα υπάρχοντα δεδομένα. Συστήματα
κανόνων φαίνεται να βρίσκονται στον κεντρικό πυρήνα των εν λόγω
δραστηριοτήτων.
Οι οντολογίες αποτελούν ένα μόνο κομμάτι της αναπαράστασης
γνώσης καθώς αυτή βασίζεται στη λογική (logic). Με τον όρο
«λογική», εννοούμε την επιστημονική περιοχή που μελετά τις αρχές
του συλλογισμού και η οποία έχει τις ρίζες τις στην εποχή του
Αριστοτέλη. Γενικά, η λογική προσφέρει, πρώτα απ’ όλα, τυπικές
γλώσσες (formal languages) για την αναπαράσταση γνώσης.
Δεύτερο, η λογική παρέχει αυτό που αναφέραμε και νωρίτερα ως
τυπική σημασιολογία (formal semantics), δηλαδή το νόημα των
προτάσεων ορίζεται ρητά χωρίς περιθώρια παρερμηνείας. Τρίτο,
παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης εξαγωγής συμπερασμάτων από
δεδομένη γνώση, μετατρέποντας έτσι την άρρητη (implicit) γνώση
σε ρητή (explicit).Η τελευταία αυτή δυνατότητα, έχει μελετηθεί
εκτεταμένα στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Εν τω μεταξύ σ’
αυτό συμβάλλουν και οι γλώσσες αναπαράστασης γνώσης, που εκτός
από την τυπικότητά τους, έχουν και ένα επιπλέον χαρακτηριστικό.
Το επιπλέον αυτό στοιχείο ονομάζεται θεωρία αποδείξεων (proof
theory) ή μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων (reasoning
algorithm). Ο ρόλος του είναι να περιγράφει κανόνες με βάση τους
οποίους στηριζόμενοι σε μια αρχική γνώση, η οποία έχει περιγραφεί
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με μια γλώσσα αναπαράστασης γνώσης, να μπορούμε να εξάγουμε
νέα γνώση και νέα συμπεράσματα από τα αρχικά γεγονότα. Όπως
γίνεται αντιληπτό το χαρακτηριστικό αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
στους επιστήμονες της κλάδου των υπολογιστών, καθώς η
καταγραφή και μόνο γνώσης σε ένα υπολογιστικό σύστημα δε
συνεπάγεται και τη δημιουργία ευφυών εφαρμογών, αλλά χρειάζεται
και ένας τρόπος για την εκμαίευση γνώσης από την ήδη υπάρχουσα.
Ο πιο σημαντικός όμως ρόλος της λογικής είναι ότι μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την ανακάλυψη γνώσης σε περιπτώσεις που δε
δίνεται ξεκάθαρα. Με αυτό τον τρόπο, βοηθάει και στην ανακάλυψη
ανεπιθύμητων σχέσεων και ανακολουθιών, που αυτό συμβαίνει
συχνά στις οντολογίες. Η λογική παρόλα αυτά είναι πιο γενική από
τις οντολογίες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ευφυείς πράκτορες
λογισμικού για τη λήψη αποφάσεων και την επιλογή δράσεων.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της λογικής, είναι ότι μπορεί να παρέχει
εξηγήσεις (explanations) σχετικά με τα συμπεράσματα που
προκύπτουν, εντοπίζοντας τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την
εξαγωγή ενός συμπεράσματος. Επιπλέον, οι εξηγήσεις αυτές
μπορούν να παρουσιαστούν με τρόπο εύκολα κατανοητό προς τους
ανθρώπους, οργανώνοντας μία απόδειξη ως ένα φυσικό πόρισμα και
ομαδοποιώντας κάποια λεπτομερή βήματα για την εξαγωγή του
συμπεράσματος σε μετα-βήματα (metasteps), τα οποία μπορούν να
θεωρηθούν ως ένα βήμα απόδειξης. Εν τέλει, μία εξήγηση θα
συσχετίσει μία απάντηση με μία δεδομένη σειρά γεγονότων και με
τους κανόνες εξαγωγής συμπερασμάτων που ακολουθήθηκαν.
Οι εξηγήσεις είναι πολύ σημαντικές για το Σημασιολογικό Ιστό γιατί
αυξάνουν την εμπιστοσύνη των χρηστών στους ευφυείς πράκτορες.
Οι εξηγήσεις είναι επίσης απαραίτητες για τις δραστηριότητες μεταξύ
πρακτόρων. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι πράκτορες έχουν τη
δυνατότητα να βγάζουν και συμπεράσματα, άλλοι πράκτορες έχουν
μόνο την ικανότητα να επικυρώνουν τις αποδείξεις, δηλαδή να
επαληθεύουν τους «ισχυρισμούς» άλλων πρακτόρων. Προκειμένου η
λογική να είναι χρήσιμη στα πλαίσια του Παγκόσμιο Ιστού, θα πρέπει
να είναι «εύχρηστη» μαζί με άλλα δεδομένα καθώς και επεξεργάσιμη
από υπολογιστές. Η πρόοδος όσον αφορά την αναπαράσταση
λογικής γνώσης και αποδείξεων στο Σημασιολογικό Ιστό, προχωράει
με πιο αργούς ρυθμούς σε σχέση με τα άλλα επίπεδα που εξετάσαμε
νωρίτερα, αλλά παρόλα αυτά μέχρι σήμερα έχουν προταθεί αρκετές
προσεγγίσεις.
Αρχικά οι προτάσεις επικεντρώθηκαν στο επίπεδο της XML, αλλά
γρήγορα έγινε κατανοητό ότι οι κανόνες και οι αποδείξεις θα πρέπει
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να αναπαρίστανται στο επίπεδο του RDF και των γλωσσών
μοντελοποίησης οντολογιών όπως η DAML-OIL και η OWL. Τα
τελευταία χρόνια, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον ένα πρότυπο του
W3C με την ονομασία SPARQL το οποίο παρέχει τη δυνατότητα
δημιουργίας ερωτημάτων και την ανάκτηση πληροφοριών από
δεδομένα RDF. Επίσης, έχουν προταθεί και κάποιες γλώσσες
κανόνων όπως η RuleML, αλλά αυτές περισσότερο αποτελούν
εφαρμογές πειραματικού επιπέδου με στόχο να επιδείξουν την αξία
της διαδικασίας συλλογισμού, χωρίς να έχουν υιοθετηθεί ευρέως και
απέχοντας πολύ από την προτυποποίηση. Σε αυτή την κατεύθυνση
όμως, κινείται μία άλλη γλώσσα για την αναπαράσταση κανόνων και
συλλογισμών η οποία αποτελεί συνδυασμό της OWL και της RuleML,
με την ονομασία SWRL. Η SWRL περιλαμβάνει μια υψηλού επιπέδου
αφηρημένη
σύνταξη
όπως
είναι
οι
Horn
κανόνες
που
χρησιμοποιούνται τόσο στην OWL DL και όσο και στην OWL Lite,
υπογλώσσες της OWL. Μια μοντελοθεωρητική σημασιολογία
προσφέρεται ώστε να παρέχει την επίσημη έννοια των οντολογιών
της OWL συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που γράφονται σε
αυτή την αφηρημένη σύνταξη.
1.5.8 Εμπιστοσύνη (Trust)
Αυτό είναι τελευταίο επίπεδο της Εικόνας 2, αναφέρεται σε θέματα
εμπιστοσύνης στα πλαίσια της εφαρμογής του Σημασιολογικού
Ιστού. Ο Σημασιολογικός Ιστός, από τη φύση του, αποτελεί ένα
αχανές σύστημα στο οποίο ο καθένας μπορεί να συμμετέχει, με
αποτέλεσμα να μην μπορούμε να εμπιστευόμαστε την κάθε πηγή
πληροφοριών σε αυτόν. Επίσης, το Web έχει αλλάξει τον τρόπο που
επικοινωνούμε μεταξύ μας. Με τον τρόπο αυτό, έχει τροποποιηθεί
επίσης και η φύση των κοινωνικών μας σχέσεων. Οι άνθρωποι τώρα
"συναντούνται στο Web" και αναπτύσσουν
εμπορικές και
προσωπικές σχέσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις χωρίς να
συναντήσουν το άλλο άτομο. Το W3C αναγνωρίζει ότι η εμπιστοσύνη
είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο, και στοχεύει στην ανάπτυξη και
προαγωγή
τεχνολογιών,
που
θα
στηρίζουν
περιβάλλοντα
συνεργασίας, στα οποία πραγματοποιούνται ασφαλείς συναλλαγές με
έμπιστους φορείς, είτε αυτοί είναι άνθρωποι, οργανισμοί ή
υπηρεσίες. Καθώς όλο και περισσότερες δραστηριότητες γίνονται online, θα καταστεί ακόμη πιο σημαντική η εμπιστοσύνη για τη στήριξη
πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ανθρώπων από διάφορα
μέρη του κόσμου.
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Τα ζητήματα της ασφάλειας, της εμπιστοσύνης, της ποιότητας των
πληροφοριών και της ιδιωτικότητας που προκύπτουν από το όραμα
του Σημασιολογικού Ιστού, όπως μια παγκόσμια υποδομή με
ενσωματωμένη τη πληροφορία είναι σε ένα μεγάλο ποσοστό άλυτα.
Οι εργασίες του W3C σε αυτό το επίπεδο, δεν έχουν προχωρήσει με
τους ρυθμούς των προηγούμενων επιπέδων, αλλά παρόλα αυτά ήδη
έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό στάδιο, ενώ παράλληλα αποτελεί
ακόμα ένα ενεργό πεδίο έρευνας.
Ο σημαντικότερος τρόπος αποφυγής του προαναφερθέντος
προβλήματος είναι η χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών (digital
certificates-digital
signatures).
Τα
ψηφιακά
πιστοποιητικά
χρησιμοποιούνται για να πιστοποιήσουν ότι το άτομο που στέλνει
πληροφορίες ή έναν αριθμό πιστωτικής κάρτας ή ένα μήνυμα ή
οτιδήποτε άλλο στο Internet είναι πραγματικά αυτό που δηλώνει ότι
είναι. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά ασφαλείας είναι αρχεία, συνήθως
κειμένου, που περιέχουν ψηφιακές υπογραφές. Λαμβάνουν μέρος σε
μία διαδικασία κρυπτογράφησης δημόσιου-ιδιωτικού κλειδιού PKI,
ενώ χρησιμοποιούνται διάφοροι αλγόριθμοι, κρυπτογραφικής ισχύος,
για την δημιουργία τους. Στόχος τους είναι η πιστοποίηση ενός web
site στους επισκέπτες του, για την ασφαλή ανταλλαγή
ευαίσθητων/απόρρητων/προσωπικών πληροφοριών. Τα ψηφιακά
πιστοποιητικά είναι αρκετά ασφαλή επειδή χρησιμοποιούν πανίσχυρη
τεχνολογία απόκρυψης. Στην πραγματικότητα είναι πιο ασφαλή
ακόμη και από τις υπογραφές. Στην πραγματική ζωή μία υπογραφή
μπορεί να πλαστογραφηθεί. Αντιθέτως, στο Internet δεν μπορεί να
πλαστογραφηθεί
το
ψηφιακό
πιστοποιητικό.
Τα
ψηφιακά
πιστοποιητικά εκδίδονται έναντι χρεώσεως από ιδιωτικές εταιρίες που
ονομάζονται Digital Authorities. Μία τέτοια εταιρία είναι η πολύ
γνωστή VeriSign.

Εικόνα 11: Η digital signature της VeriSign στα έγγραφα PDF
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Ωστόσο, το World Wide Web Consortium (W3C) τον Σεπτέμβρη του
2009 έκανε ένα βήμα προς την οικοδόμηση αυτό που αποκαλεί «Web
of Trust», ένα περισσότερο συνεργατικό περιβάλλον του Web, που
προσφέρει εμπιστευτικότητα, ενσταλάζει την εμπιστοσύνη, και
καθιστά δυνατό για τους ανθρώπους να αναλάβουν την ευθύνη για
(ή να είναι υπόλογοι για) αυτά που δημοσιεύουν στο Web. Οι στόχοι
αυτοί οδηγούν σε ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του W3C σχετικά
με XML υπογραφές, μηχανισμούς σχολιασμού, ομάδα συγγραφής,
εκδόσεων, κλπ.
Με τη δημοσίευση του Πρωτοκόλλου για Περιγραφή Πόρων στον
Παγκόσμιο Ιστό (Web Description Resources-γνωστό και ως Powder)
για τους παρόχους περιεχομένου, το W3C επιδιώκει να καταστήσει
δυνατή την εξεύρεση σχετικού περιεχομένου πιο αποτελεσματικά,
όπως η εύρεση ορθών ιατρικών συμβουλών ή αξιόπιστους εμπόρους
λιανικής πώλησης. Ερευνητές, επίσης, θα μπορούν να βρουν
περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο με μία συγκεκριμένη άδεια, όπως
μια άδεια Creative Commons.
Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί και διάφορα εργαλεία που
συμβάλλουν στο έργο του «Web of Trust», ένα συνιστώμενο από τις
μηχανές αναζήτησης είναι το WOT. Το WOT (Web of Trust) add-on
είναι ένα crowd-sourced ασφαλές εργαλείο περιήγησης για τον
browser σας, βοηθώντας σας να μείνετε ασφαλείς από ηλεκτρονικές
απειλές που ξεφεύγουν από την ειδοποίηση των αυτοματοποιημένων
τεχνολογιών ασφάλειας. Χρησιμοποιώντας φωτεινά σύμβολα
αξιολόγησης μας δείχνει ποιες ιστοσελίδες εμπιστεύονται οι άνθρωποι
για ασφαλή περιήγηση, ψώνια και αναζήτηση στο διαδίκτυο. Είναι
δωρεάν, γρήγορο και εύκολο στη χρήση. Το WOT add-on δείχνει τις
αξιολογήσεις της φήμη δίπλα στα αποτελέσματα αναζήτησης όταν
χρησιμοποιείτε το Google, το Yahoo!, το Bing, και πολλές άλλες
μηχανές αναζήτησης.
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Εικόνα 12: Η μηχανή αναζήτησης Google με ενσωματωμένο το WOT Plugin

Οι αξιολογήσεις WOT τροφοδοτούνται από μια παγκόσμια κοινότητα
εκατομμυρίων αξιόπιστων χρηστών που έχουν αξιολογήσει
εκατομμύρια ιστοσελίδες με βάση τις εμπειρίες τους. Αυτή τη στιγμή
έχει 1.684.077 χρήστες και οι κριτικές που διατίθεται για τις
λειτουργίες που παρέχει διίστανται, με τη ζυγαριά να γέρνει στα
θετικά σχόλια.

Εικόνα 13: Ο μέσος όρος που προέκυψε από τα 931 σχόλια χρηστών του WOT
Plugin

Κάτι αντίστοιχο, εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στο ebay.com, όπου
απλοί αγοραστές δημοσιεύουν τη γνώμη τους σχετικά με την
αξιοπιστία ενός πωλητή είτε με τη μορφή σχολίων είτε με τη μορφή
βαθμολογίας, επηρεάζοντας έτσι ανάλογα την εμπιστοσύνη των
δυνητικών αγοραστών.
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Τέλος να επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη
εμφανίζεται στο υψηλότερο σημείο της «πυραμίδας» των
τεχνολογιών που περιγράψαμε μέχρι τώρα, παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο, μιας και ο Ιστός θα μπορέσει να οδηγηθεί στο μέγιστο των
δυνατοτήτων του, όταν οι χρήστες αρχίσουν να εμπιστεύονται τις
λειτουργίες του και την ποιότητα των πληροφοριών που παρέχει.

1.5.9 Ευφυείς Πράκτορες Λογισμικού
Αν και οι ευφυείς πράκτορες λογισμικού (intelligent software agents)
δεν αποτελούν μέρος της πυραμίδας του Σημασιολογικού Ιστού είναι
άρρητα συνδεδεμένοι με την εξέλιξη του, που
έφερε
μια σειρά από αλλαγές στη σύγχρονη Επιστήμη των Υπολογιστών, με
την πιο σημαντική, τη μετατροπή της παραδοσιακής μορφής των
πληροφοριών, σε μια πιο εύκολα κατανοητή από τις μηχανές.
Καθιστώντας αναγκαία την χρήση ευφυών πρακτόρων, ώστε να
ενεργούν για λογαριασμό ενός χρήστη ή ενός άλλου προγράμματος
για την ολοκλήρωση εργασιών και χωρίς την ιδιαίτερη βοήθεια του
χρήστη, χάρις την δυνατότητα που έχουν να προσαρμόζονται στις
συμπεριφορές τους για την επίτευξη των στόχων τους.
Οι πράκτορες είναι αυτόνομα προγράμματα λογισμικού που ενεργούν
δυναμικά και σε ετερογενή περιβάλλοντα προκειμένου να
ικανοποιήσουν τις ανάγκες των χρηστών τους.
Υπάρχουν πολλά είδη πρακτόρων. Κάποιος μπορεί να συναντήσει
πράκτορες ενημέρωσης που αναζητούν πηγές πληροφόρησης,
προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους. Στατικούς ή κινητούς
πράκτορες τεχνολογιών, όσον αφορά την ικανότητά τους να
κυκλοφορούν στους κόμβους για να βρουν τις απαιτούμενες
πληροφορίες. Επιπλέον, οι ευφυείς πράκτορες μπορούν να μάθουν
από την συμπεριφορά των κατόχων τους και να προσαρμοστούν
ανάλογα.
Είναι προφανές ότι ο συνδυασμός πρακτόρων και τεχνολογιών του
Σημασιολογικού Ιστού μπορεί να υποστηρίξει τους χρήστες στην
αναζήτηση και πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών με μικρό βαθμό
συμμετοχής. Τα συμβατικά πληροφοριακά συστήματα, όπως τα
ανάκτησης
πληροφοριών
συστήματα
(Information
Retrieval
systems), απαιτούν ενεργούς χρήστες που διαβάζουν και κατανοούν
τις πληροφορίες. Σήμερα, τα μηχανήματα με τη βοήθεια των ευφυών
πρακτόρων
μπορούν
να
διαβάσουν
την
σημασιολογικά
εμπλουτισμένη πληροφορία και να εξάγουν γνώση που μπορεί να
ικανοποιήσει τα ερωτήματα που τίθενται από τους χρήστες.
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Πράκτορες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλούς τομείς, όπως
την
ανάκτηση πληροφορίας (information retrieval), την
ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), τις ιατρικές εφαρμογές ,τα
παιχνίδια, το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce), κλπ.
Τις περισσότερες περιπτώσεις, οι πράκτορες ασχολούνται με
περίπλοκες εργασίες και απαιτούν συνεργασία με άλλους. Ένα MultiAgent System (MAS) μπορεί να είναι ορίζεται ως ένα χαλαρά
συνδεδεμένο δίκτυο από επιλυτές προβλημάτων που αλληλεπιδρούν
για να λύσουν προβλήματα που είναι πέρα από τις ατομικές
ικανότητες ή γνώση του κάθε λύτη προβλημάτων ξεχωριστά (Durfee
& Lesser, 1989). Σε τέτοια συστήματα πράκτορες μπορούν να
συνεργαστούν ή να ανταγωνιστούν με άλλους για να ολοκληρώσουν
τις εργασίες τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα συστήματα είναι
ανοιχτά κάτι το οποίο σημαίνει ότι μεταβάλλονται με την πάροδο του
χρόνου, ώστε κάθε φορά να προσαρμόζουν τη λειτουργία τους και
τον τρόπο παροχής υπηρεσιών ανάλογα με το πως οι ανάγκες του
χρήστη αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου.
Τα βασικά χαρακτηριστικά ενός πράκτορα είναι (Wooldridge και
Jennings, 1995):
• Αυτονομία
Κάθε πράκτορα έχει τις δικές του πεποιθήσεις, στόχους και
προθέσεις, προκειμένου να ολοκληρώσει τα καθήκοντά του. Δρα
αυτόνομα και διαχειρίζεται τις εσωτερικές καταστάσεις του.
Οι στόχοι τους τίθενται μετά από μια αλληλεπίδραση που
πραγματοποιήθηκε με τον χρήστη, και συνεχώς προσπαθεί να
ολοκληρώσει αυτούς ακριβώς τους στόχους.
• Κοινωνική Ικανότητα
Μπορεί να λειτουργήσουν σε περιβάλλοντα όπου άλλοι πράκτορες
είναι επίσης ενεργοί. Αυτό σημαίνει ότι οι πράκτορες μπορούν να
συνεργάζονται προκειμένου να βρουν λύσεις στα προβλήματά τους.
Οι αλληλεπιδράσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των αυτόνομων
πρακτόρων βασίζονται στην κοινωνική ικανότητά τους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική.
• Δραστικότητα
Το περιβάλλον όπου οι πράκτορες συνεργάζονται μπορεί να αλλάξει
με την πάροδο χρόνου. Οι πράκτορες είναι σε θέση να ελέγξουν τα
εσωτερικά τους μέλη και να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες.
Ρυθμίζουν τις συμπεριφορές τους και μπορούν να αλλάξουν τους
στόχους τους εάν είναι απαραίτητο. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι η
δραστικότητα.
• Υπερδραστηριότητα
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Τέλος, υπερδραστηριότητα σημαίνει ότι οι πράκτορες μπορούν να
λαμβάνουν πρωτοβουλίες προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους
τους. Πρόκειται για ένα σημαντικό στοιχείο της φύσης των
πρακτόρων ειδικά σε περιπτώσεις στις οποίες οι πράκτορες πρέπει να
βρουν νέους τρόπους για την πορεία των στόχων.
Ειδικές περιπτώσεις των πράκτορες είναι ευφυείς πράκτορες.
Ένας ευφυής πράκτορας είναι ένας πράκτορας λογισμικού που
επιδεικνύει ένα είδος τεχνητής νοημοσύνης. Μαθαίνουν από
τους χρήστες για τους οποίους δουλεύουν και ακόμη περισσότερο
μαθαίνουν από το περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται. Οι ευφυής
πράκτορες έχουν ένα σύνολο στοιχείων «ανίχνευσης», μέσω
οποίων παρατηρούν το περιβάλλον και ανάλογα με τις συνθήκες του
λαμβάνουν την κατάλληλη απόφαση. Ως εκ τούτου, υπάρχουν δύο
επιπλέον χαρακτηριστικά (πέρα από τα προαναφερόμενα βασικά
χαρακτηριστικά ενός πράκτορα λογισμικού) που έχουν οι ευφυείς
πράκτορες. Το πρώτο είναι η δυνατότητα να προσαρμόζεται στις νέες
καταστάσεις που σχηματίζονται στο περιβάλλον. Αυτό επιτυγχάνεται
μέσω ειδικών κανόνων που έχουν την εξής μορφή: if condition then
action. Από την άλλη πλευρά, οι ευφυείς πράκτορες έχουν τη
δυνατότητα να μαθαίνουν. Η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω
μηχανισμών που υποστηρίζουν την ανάλυση της συμπεριφοράς και
την αφομοίωση μερικών παραδειγμάτων.
Οι πράκτορες μπορούν να κατανοούν τις πληροφορίες που
μεταφέρονται από αυτά ή προέρχονται από το περιβάλλον
με έναν τρόπο που προσεγγίζει την οπτική γωνία ενός ανθρώπου με
στόχο την πληροφόρηση.
Ευφυείς πράκτορες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά σενάρια
εφαρμογής. Για παράδειγμα, ένας χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει
ένα πράκτορα για την αναζήτηση πληροφοριών ή προϊόντων
στο Web. Επιπλέον, αναφέραμε ότι ένας ευφυής πράκτορας έχει
δυνατότητες μάθησης, προκειμένου να κατανοεί και να αποθηκεύει
τις προτιμήσεις του χρήστη. Αυτή η γνώση χρησιμοποιείται και σε
μελλοντικά καθήκοντα που θα αναθέσει ο χρήστης στον ευφυή
πράκτορα, γεγονός που τον καθιστά ικανό να προσαρμόζεται στα
χαρακτηριστικά του χρήστη. Ωστόσο, υπάρχουν και πιο περίπλοκα
σενάρια εφαρμογής, όπου οι πράκτορες προσφέρουν πολλά
πλεονεκτήματα.
Τέτοια
σενάρια
περιλαμβάνουν
τραπεζικές
εφαρμογές, τηλεπικοινωνιακά συστήματα, έμπειρα συστήματα, κλπ.
Οι ευφυείς πράκτορες στο Σημασιολογικό Ιστό, χρησιμοποιούν όλες
τις τεχνολογίες που περιγράψαμε μέχρι τώρα, ως εξής:
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 Τα μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και
εξαγωγή πληροφοριών από πόρους του Ιστού.
 Οι οντολογίες χρησιμοποιούνται για αναζητήσεις πληροφοριών
στον Ιστό, για την ερμηνεία των πληροφοριών που ανακτώνται
και για την επικοινωνία μεταξύ πρακτόρων μέσω ενός κοινού
«λεξικού».
 Η λογική χρησιμοποιείται για την επεξεργασία των
πληροφοριών που ανακτώνται προκειμένου να εξάγονται
χρήσιμα
συμπεράσματα
και
να
δίνονται
λεπτομερείς
«εξηγήσεις» όποτε αυτές ζητηθούν.
 Τα ψηφιακά πιστοποιητικά χρησιμοποιούνται για την
εξακρίβωση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των πηγών
από τις οποίες αντλούνται πληροφορίες, προκειμένου να
υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ πρακτόρων και χρηστών.
Συμπερασματικά, οι ευφυείς πράκτορες αναμένεται να αλλάξουν τα
μέχρι τώρα δεδομένα. Θα συλλέγουν πληροφορίες από διαφορετικές
πηγές στο διαδίκτυο, θα τις επεξεργάζονται και θα εξάγουν
αποτελέσματα, τα οποία θα ανταλλάσσουν με άλλα προγράμματα
λογισμικού. Η λειτουργία τους θα κάνει πιο εύκολες τις αναζητήσεις
και αναμένεται να φέρει επανάσταση όχι μόνο στο χώρο της
πληροφορίας, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η εκπαίδευση. Η
εκπαίδευση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα όπου όλα αυτά τα
γνωρίσματα των ευφυών πρακτόρων μπορούν να τεθούν σε
εφαρμογή ώστε να βελτιστοποιηθεί η τελική απόδοση. Η τεχνολογία
των πρακτόρων μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία πολλές από τις
προκλήσεις που εισάγουν τα σημερινά περιβάλλοντα εκπαίδευσης.
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2. Εκπαίδευση
2.1 Οι Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Ζούμε σε μια εποχή που τα πάντα γύρω μας αλλάζουν.
Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό έχει να κάνει με τον αυξανόμενο ρυθμό
της τεχνολογίας ,τις νέες εφευρέσεις και τις νέες επινοήσεις. Η
ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει εισβάλλει ολοκληρωτικά στην
εκπαίδευση. Το Διαδίκτυο και ιδιαίτερα ο Παγκόσμιος Ιστός
προσφέρει την πλατφόρμα για την ανάπτυξη ενός καινοτόμου
εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος
το
οποίο
συνδέει
άμεσα
εκπαιδευόμενους, με εκπαιδευτές και πηγές εκπαιδευτικού υλικού. Οι
υπολογιστές, το δίκτυο World Wide Web, και η διαχυτικότητα που
προσφέρει το Internet, έχει παρακινήσει πολλούς ερευνητές να
εξετάσουν τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που τυχόν να έχουν
στο τομέα της παιδείας. Κάθε εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ενήμερος
γι' αυτά τα μοναδικά παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα
που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και χρησιμοποιώντας τες να
συμβάλλει και αυτός καταλυτικά στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής
διδασκαλίας.
Μέχρι τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική διαδικασία είχε τρία πολύ
βασικά χαρακτηριστικά:
 Το διδακτικό περιεχόμενο καθοριζόταν αυστηρά και μόνο από
τον εκπαιδευτή.
 Η σειρά με την οποία γινόταν η διδασκαλία ήταν
προκαθορισμένη και αυστηρά γραμμική.
 Απαιτούσε την ταυτόχρονη παρουσία του εκπαιδευτή και του
εκπαιδευόμενου στον ίδιο φυσικό χώρο.
Έτσι η εκπαίδευση είχε έναν μαζικό χαρακτήρα, που δεν ταίριαζε
πάντα στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
εκπαιδευόμενων.
Οπότε, καταλυτικός αποδείχτηκε ο ρόλος της τεχνολογίας στην
αναβάθμιση της εκπαίδευσης, βοηθώντας τους εκπαιδευτικούς να
επεκταθούν πέρα από τη γραμμική, βασιζόμενη σε κείμενο μάθηση
και με το να την ασκούν στους μαθητές , οι οποίοι μαθαίνουν
καλύτερα με άλλους τρόπους. Ο ρόλος της στα σχολεία έχει
εξελιχθεί, από μια απλώς ενσωματωμένη «τάξη με υπολογιστές», σε
ένα ευέλικτο εργαλείο μάθησης, που θα μπορούσε να αλλάξει τον
τρόπο που παρουσιάζουμε έννοιες, αναθέτουμε έργα και
αξιολογούμε την πρόοδο. Παρά αυτές τις ευκαιρίες, η υιοθέτηση της
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τεχνολογίας από τα σχολεία είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα
ανταπόκρισης, αλλά και έμμεσα πανταχού παρούσα. Τα σχολεία των
ΗΠΑ είναι στην αναζήτηση εάν θα πρέπει να ενσωματώνουν
περισσότερη τεχνολογία, ενώ άλλες χώρες αναρωτιούνται ακόμα για
το πώς θα την ενσωματώσουν. Αλλά στις ακόλουθες περιοχές, η
τεχνολογία έχει αποδείξει τις δυνατότητές της για τη βελτίωση της
εκπαίδευσης.
 Καλύτερες Προσομοιώσεις και Μοντέλα
Ενώ ένα πιρούνι ρύθμισης είναι ένας απόλυτα αποδεκτός τρόπος
για να αποδείξει κανείς πως οι κραδασμοί κάνουν ήχο, είναι πιο
δύσκολο να δείξει στους μαθητές τι είναι η εξέλιξη, πώς τα μόρια
συμπεριφέρονται σε διαφορετικές καταστάσεις, ή γιατί ακριβώς η
ανάμειξη δύο συγκεκριμένων χημικών ουσιών είναι επικίνδυνη.
Οι ψηφιακές προσομοιώσεις και τα μοντέλα μπορούν να
βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να εξηγήσουν έννοιες που είναι
πολύ μεγάλες ή πολύ μικρές, ή να αποδείξουν σε μια φυσική
τάξη διαδικασίες που συμβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα ή πολύ
αργά.
Η Κοινοπραξία Κόνκορντ, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που
αναπτύσσει τεχνολογίες για τη μαθηματική, την επιστημονική και
τεχνολογική εκπαίδευση, έχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη
δωρεάν, ανοιχτού κώδικα λογισμικών , τα οποία οι εκπαιδευτικοί
μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να μοντελοποιούν έννοιες.
Ένα από τα πιο εκτεταμένα έργα τους είναι το Molecular
Workbench, το οποίο επιτρέπει στους δασκάλους της φυσικής να
κάνουν προσομοιώσεις σε θέματα όπως τους νόμους του φυσικού
αερίου, ρευστομηχανικής και χημικών ενώσεων. Το Molecular
Workbench (MW) παρέχει οπτικά, διαδραστικά υπολογιστικά
πειράματα για τη διδασκαλία και την εκμάθηση της φυσικής και
όχι μόνο. Με τη βοήθεια του μπορεί κανείς να εξερευνήσει χημεία,
βιολογία, βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία με διαδραστικές
προσομοιώσεις. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν εκπαιδευτεί στο
σύστημα μπορούν να δημιουργήσουν δραστηριότητες με κείμενο,
μοντέλα και διαδραστικούς ελέγχους.
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Εικόνα 14: Μια απεικόνιση ενός Νανολιθογραφήματος 2του Molecular Workbench
(MW) λογισμικού

Άλλες προσομοιώσεις που αναπτύσσει ο οργανισμός περιλαμβάνουν
ένα λογισμικό που επιτρέπει στους μαθητές να πειραματιστούν με
εικονικά θερμοκήπια, ώστε να κατανοήσουμε την εξέλιξη, ένα
λογισμικό που βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τη φυσική της
ενεργειακής απόδοσης κατά τον σχεδιασμό ενός σπιτιού υπόδειγμα,
και προσομοιώσεις του πώς τα ηλεκτρόνια αλληλεπιδρούν με την
ύλη.

2

Nanolithography είναι ο κλάδος της νανοτεχνολογίας που ασχολείται με τη μελέτη και εφαρμογή της

νανομετρικής κλίμακας δομών, δηλαδή πρότυπα με τουλάχιστον μία πλευρική διάσταση μεταξύ του
μεγέθους ενός μεμονωμένου ατόμου και περίπου 100 nm
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Εικόνα 15: Εικονικό Θερμοκήπιο. Οι μαθητές καλούνται να καταλάβουν ποια
φυτά μεγαλώνουν καλύτερα και σε ποιο επίπεδο φωτός.

 Παγκόσμια Μάθηση
Αυτή τη στιγμή κατέχουμε όλα τα απαραίτητα εφόδια που
χρειάζονται, όπως γνώση, πόρους και εμπειρία για να
καταστήσουμε δυνατή την βάση της Παγκόσμιας Μάθησης. Το
Διαδίκτυο,
λόγο
της
ευρυζωνικότητας
ξεπερνάει
κάθε
γεωγραφικό, ηλικιακό περιορισμό, δίνοντας το δικαίωμα στο
καθένα στη μάθηση.
Υπάρχει βέβαια ένα σκοτεινό σημείο, το κατά πόσο είναι προσιτή
μια τέτοια σύνδεση, αλλά για του λόγου του αληθές υπάρχουν
κάποιες εναλλακτικές, όπως η ασύρματη (δια)δικτύωση που
παρέχετε δωρεάν από καφετέριες, βιβλιοθήκες και δήμους ή
ακόμα και τα πλήρως εξοπλισμένα μαγαζιά όπου σου προσφέρουν
τις υπηρεσίες internet, με πάρα πολύ χαμηλό αντίτιμο. Με αυτόν
τον τρόπο ακόμα και στις πιο υποανάπτυκτες περιοχές δίνονται οι
ευκαιρίες κάποιος να μάθει.
Επίσης, στην διεύρυνση της παγκόσμιας μάθησης συμβάλλουν και
κάποιες ιστοσελίδες όπως η Glovico.org, όπου οι μαθητές
μπορούν να δημιουργήσουν μαθήματα γλώσσας με έναν φυσικό
ομιλητή ο οποίος ζει σε άλλη χώρα και να παρακολουθήσουν τα
μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης. Μαθαίνοντας από φυσικό
ομιλητή, η μάθηση μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, και το
να εκτίθεσαι σε ένα άλλο πολιτισμό είναι όλα απίστευτα
εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα που κάποτε ήταν διαθέσιμα μόνο σε
εκείνους που θα μπορούσαν να πληρώσουν ένα λογαριασμό
ταξιδιού. Τώρα, η δημιουργία γλωσσικών ανταλλαγών είναι τόσο
εύκολη όσο η πραγματοποίηση μιας κλήσης τηλεδιάσκεψης.
Πολύ σημαντική θεωρείται η παγκόσμια μάθηση και στα σχολεία
γιατί έτσι οι μαθητές σχολείων από κάθε μέρος του κόσμου
καταφέρνουν να επικοινωνούν μεταξύ τους, να γνωρίζουν και να
γνωρίζονται, να αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους, καθώς και
να διαδίδουν τον πολιτισμό τους. Η παγκόσμια μάθηση είναι και
συνεργατική μάθηση και γίνεται καθημερινότητα με τη βοήθεια
νέων εργαλείων.
 Εικονικοί Χειρισμοί
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Εικόνα 16: Παράδειγμα εικονικού χειρισμού της σχέση μεταξύ κλασμάτων,
ποσοστών και δεκαδικών

Η μάθηση και η κατανόηση των μαθηματικών, σε κάθε επίπεδο, είναι
για πολλούς μαθητές δύσκολο κομμάτι και απαιτεί την συμμετοχή
των
φοιτητών.
Τα
Μαθηματικά,
όπως
έχουν
ονομαστεί
χιουμοριστικά, είναι ένα άθλημα των θεατών. Λόγω του ότι στη
τρέχουσα διδασκαλία δεν συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές. Ένας
τρόπος για την αντιμετώπιση του προβλήματος είναι μέσω της
χρήσης των χειρισμών, φυσικά αντικείμενα που βοηθούν τους
μαθητές να οπτικοποιήσουν τις σχέσεις και τις εφαρμογές. Μπορούμε
τώρα
να
χρησιμοποιήσουμε
τους
υπολογιστές
για
να
δημιουργήσουμε
εικονικά
περιβάλλοντα
μάθησης
για
την
αντιμετώπιση των ίδιων στόχων. Υπάρχει ανάγκη για καλά
υπολογιστικά βασισμένους μαθηματικούς χειρισμούς και διαδραστικά
εργαλεία μάθησης σε πρωτοβάθμιες και μεσαίες σχολικές βαθμίδες.
Έστω ότι μαθαίνουμε για τη σχέση μεταξύ κλασμάτων, ποσοστών και
δεκαδικών. Ο καθηγητής σας θα μπορούσε να σας επιστήσει
γραφήματα ή να κάνετε μια σειρά από προβλήματα που αλλάζει μόνο
μια μεταβλητή στην ίδια εξίσωση. Εναλλακτικά θα μπορούσε να σας
δώσει μια "εικονική χειραγώγηση", όπως η παραπάνω στην εικόνα ,
που να σας επιτρέπει να πειραματιστείτε με τις εξισώσεις για να
καταλήξετε στη κατανόηση της σχέσης. Η Εθνική Βιβλιοθήκη των
Εικονικών Χειρισμών (The National Library of Virtual Manipulatives),
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που διοικείται από μια ομάδα στο Utah State University, έχει χτίσει
τη βάση δεδομένων της με αυτά τα εργαλεία από το 1999. Η ομάδα
του Utah State University χτίζει μαθηματικά εργαλεία επεξεργασίας
βασισμένα σε Java, που θα επιτρέψουν τη δημιουργία
συναρπαστικών νέων προσεγγίσεων στην διαδραστική διδασκαλία
των μαθηματικών.
 Ανιχνευτές και Αισθητήρες
Περίπου 15 χρόνια πριν, οι ιδρυτές της Κοινοπραξίας Concord πήραν
τον αισθητήρα αυτόματης εστίασης από μια φωτογραφική μηχανή
Polaroid και το ενσωμάτωσαν σε ένα πρόγραμμα γραφημάτων του
υπολογιστή, δημιουργώντας έτσι τη δυνατότητα κίνησης στο
γράφημα σε πραγματικό χρόνο. Σήμερα υπάρχουν αίθουσες σε όλο
τον κόσμο που χρησιμοποιούν ανιχνευτές κίνησης με υπέρηχους για
να αποδείξουν έννοιες.
Για παράδειγμα στο μάθημα της Φυσική ακόμα οι μαθητές ξοδεύουν
πολύ χρόνο να καταλάβουν τις έννοιες της θέσης, της ταχύτητας, τι
πραγματικά σημαίνει κίνηση και πώς να το ορίσουν. Και στο τέλος θα
κατέληγαν να δαπανήσουν πολύ χρόνο να κατανοήσουν αυτές τις
έννοιες μέσα από γραφικές παραστάσεις, με τις οποίες χάνεται και
σημαντικό κομμάτι πληροφορίας και σημασίας των εννοιών.
Με την σύνδεση όμως των υπερήχων του ανιχνευτή κίνησης σε ένα
γράφημα, αυτό σας δίνει αμέσως, σε συγκεκριμένο πραγματικό
χρόνο, την αίσθηση τι σημαίνει να προχωρούμε με ταχύτερους ή
βραδύτερους ρυθμούς, την αύξηση ή την μείωση της ταχύτητα με
πολύ πιο θεμελιώδη κατανόηση του θέματος από ό, τι θα μπορούσε
ποτέ να προσφέρει ένα γράφημα με το χέρι.
Η συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο μέσω ανιχνευτών και
αισθητήρων διαθέτει ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών εφαρμογών.

Πιο αποτελεσματική αξιολόγηση
Τα μοντέλα και οι προσομοιώσεις, πέραν του ότι είναι ένα ισχυρό
εργαλείο για τη διδασκαλία εννοιών, μπορούν επίσης να δώσουν
στους εκπαιδευτικούς μια πολύ πιο πλούσια εικόνα του πόσο οι
μαθητές τις κατανοούν. Το γεγονός ότι οι μαθητές μπορούν να
περιγράψουν τον ορισμό π.χ. ενός χρωμοσώματος ... δεν σημαίνει
ότι καταλαβαίνουν γενετική καλύτερα ... θα μπορούσε να σημαίνει
ότι ξέρουν πώς να αποστηθίζουν έναν ορισμό. Αλλά πώς μπορούν οι
εκπαιδευτικοί να καταλάβουν πόσο καλά γνωρίζουν μια έννοια οι
μαθητές;
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Με το Geniverse, ένα πρόγραμμα που η κοινοπραξία Concord
ανέπτυξε για να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τη γενετική
με την "αναπαραγωγή" των δράκων, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
δώσουν στους μαθητές ένα πρόβλημα που θα είναι πολύ
περισσότερο σαν μια αξιολόγηση των επιδόσεων τους. Οι μαθητές
καλούνται να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο δράκο. Οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να δουν τι έκανε ο κάθε μαθητής για να
φθάσει στο τελικό αποτέλεσμα και ως εκ τούτου καταλαβαίνουν αν
απλά δοκίμασαν και έκαναν λάθος ή η πραγματική γνώση της
γενετικής τους οδήγησε σε μια σωστή απάντηση.
Η οργάνωση αναπτύσσει επίσης ένα πρόγραμμα που θα βοηθήσει
τους εκπαιδευτικούς να συλλέγουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
αξιολόγησης από τους μαθητές τους. Όταν ο δάσκαλος διεξάγει μια
εργασία, μπορεί να παρακολουθεί πόσο έχουν προχωρήσει οι
μαθητές , πόσο χρόνο ξοδεύει καθένας σε κάθε μία ερώτηση, και αν
οι απαντήσεις τους είναι σωστές. Με αυτές τις πληροφορίες, μπορεί
να αποφασίσει με ποιες έννοιες οι μαθητές δυσκολεύονται και μπορεί
να επιλέξει έως και δείγματα της δουλειάς των μαθητών, ώστε να τα
παρουσιάσει σε έναν προβολέα για συζήτηση.


E-books

Εικόνα 17: Μια σειρά από e-books

Παρά τη φαινομενική προτίμηση των μαθητών για τα συνηθισμένα
σχολικά βιβλία από χαρτί, υποστηρικτές όπως οι Daytona College και
California Gov. Arnold Schwarzenegger είναι έτοιμοι να στραφούν
στα ψηφιακά. Και πωλητές ηλεκτρονικών βιβλίων όπως η
CourseSmart ξεκινούν να τους βοηθήσουν.
Τα e-books κατέχουν αφάνταστες δυνατότητες για την καινοτόμο
εκπαίδευση , αν και μερικά σχολεία τα έχουν ήδη ανακαλύψει και
ενσωματώσει στη διδασκαλία τους, όλες αυτές οι δυνατότητες δεν
έχουν πραγματοποιηθεί ακόμα.
Ένα ψηφιακό βιβλίο, ως απλώς ένα PDF σε ένα δισκίο το οποίο οι
μαθητές μπορούν να μεταφέρουν παντού, θα μπορούσε να στερήσει
τις τεράστιες δυνατότητες τους, όπως τα μοντέλα και οι
προσομοιώσεις ή απεικονίσεις.
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Πραγματικά, όμως, χρειάζεται χρόνος και υπομονή για να
αναπτυχθούν αυτές οι δυνατότητες, και γι' αυτό θα ήταν σωστό για
εμάς, ως κοινωνία, να μην χάσουμε αυτά τα είδη των ευκαιριών που
ήδη προσφέρουν τα e-books , όπως το γεγονός ότι οι μαθητές είναι
υποχρεωμένοι να μεταφέρουμε αρκετά βιβλία για το σχολείο, ενώ
τώρα πλέον τους δίνεται η δυνατότητα να είναι όλα αποθηκευμένα
σε ένα iPad.
 Επιστημικά παιχνίδια
Τα επιστημικά παιχνίδια θέτουν τους μαθητές σε ρόλους όπως
πολεοδόμος, δημοσιογράφος, ή μηχανικός και τους ζητούν να
λύσουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου. Ο όμιλος Epistemic
Games Group έδωσε πολλά παραδείγματα για το πώς, βυθίζοντας
τους μαθητές στον κόσμο των ενηλίκων μέσω ενός εμπορικού
παιχνιδιού, τύπου προσομοιώσεων μπορούν να βοηθήσουν τους
μαθητές να μάθουν σημαντικές έννοιες.
Σε ένα παιχνίδι, οι μαθητές παρουσιάζονται ως υψηλής ισχύος
διαπραγματευτές, οι οποίοι πρέπει να αποφασίσουν για την τύχη μιας
πραγματικής ιατρικής αντιπαράθεσης. Σε ένα άλλο, πρέπει να γίνουν
γραφίστες, προκειμένου να δημιουργηθεί μια έκθεση με μαθηματική
τέχνη στο ύφος της M.C. Escher. Urban Science.
Δημιουργικοί επαγγελματίες μαθαίνουν την καινοτόμο σκέψη, μέσω
της κατάρτισης που είναι πολύ διαφορετική από την παραδοσιακή
ακαδημαϊκή τάξη επειδή η καινοτόμο σκέψη σημαίνει πολύ
περισσότερα από απλά να γνωρίζει τις σωστές απαντήσεις σε ένα
τεστ , εξηγεί ο δικτυακός τόπος του Epistemic Games Group. Αυτό
σημαίνει, επίσης, να έχεις πραγματικού κόσμου δεξιότητες, υψηλές
προδιαγραφές, επαγγελματικές αξίες, και ένα συγκεκριμένο τρόπο
σκέψης σχετικά με τα προβλήματα και λύσεις που τα δικαιολογούν.
Τα επιστημικά παιχνίδια μαθαίνουν για αυτούς τους θεμελιώδεις
τρόπους σκέψης ενόψει της ψηφιακής εποχής.
Συμπερασματικά, με την χρήση, λοιπόν, των επιτευγμάτων της
τεχνολογίας και του Παγκόσμιου Ιστού, όλα άλλαξαν και τείνουν να
αλλάξουν πολύ περισσότερο, προσφέροντας πολλά προς όφελος και
των μαθητών και των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας.
Πλέον σημαντικά είναι και τα παρακάτω ακόλουθα της τεχνολογίας.
Ο καθένας μπορεί να αναζητήσει την πληροφορία που επιθυμεί, τη
στιγμή που την χρειάζεται. Ακόμα, ο εκπαιδευόμενος έχει τη
δυνατότητα να διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που να
ανταποκρίνεται στις προσωπικές του ανάγκες και στον τρόπο
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μάθησης που εκείνος προτιμά. Οι μέσοι μαθητές θα αποκομίσουν
πολλά οφέλη, ενώ οι ιδιοφυίες δεν θα περιορίζονται μόνο στην
συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, ούτε θα χρειάζεται να ακολουθούν
αργούς ρυθμούς προς χάριν μερικών άλλων μαθητών. Στα παιδιά με
ειδικές ανάγκες θα ανοιχθούν νέοι οπτικοί οδοί, ενώ ο
αναλφαβητισμός σε ορισμένες περιοχές θα πάψει να υπάρχει.

2.1.1 Υφιστάμενη Κατάσταση
Στις ημέρες μας, τα ηλεκτρονικά συστήματα εκπαίδευσης έχουν
ωριμάσει και είναι πιο εύκολο να τα χρησιμοποιεί κάποιος από ότι στο
παρελθόν. Η τεχνολογία έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ
παράλληλα το κόστος και οι ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο
έχουν φτάσει σε εξαιρετικά ελκυστικά επίπεδα. Ταυτόχρονα,
υπάρχουν εφαρμογές ανοικτού κώδικα που έχουν κατασκευαστεί
πάνω σε μια κοινωνικής προσέγγισης εκπαιδευτική φιλοσοφία και
που μια πολύ μεγάλη κοινότητα ειδικών από όλο τον κόσμο
υποστηρίζει και διαρκώς βελτιώνει. Στο μεταξύ ο αριθμός των
ψηφιακών πλατφόρμων μάθησης αυξάνεται εκθετικά και η ένταξη
όλων των παραπάνω εκπαιδευτικών μέσων στη ζωή των μαθητών
θεωρείται κατοχυρωμένη.
Παρ’ όλα αυτά, όμως με τα δεδομένα του σήμερα, είναι δύσκολο να
γίνει αποτελεσματικά η καταχώρηση και αναζήτηση της κατάλληλης
πληροφορίας και η σύνδεση της με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό,
ιδιαίτερα όταν τα δεδομένα είναι και διαφορετικής προέλευσης (π.χ.
διαφορετικοί συγγραφείς) και πρέπει να γίνεται χειροκίνητα. Στα
πλαίσια των αναγκών αυτών, η χρήση απλών μεταδεδομένων,
παρότι σημαντική, δεν είναι αρκετή. Αυτό που απαιτείται είναι η
σύνδεση του εκπαιδευτικού υλικού με κατάλληλες οντολογίες, ούτως
ώστε να είναι πιο εύκολο όχι μόνο να καταχωρείται και να
κατηγοριοποιείται το αντίστοιχο υλικό, αλλά και για να είναι δυνατή
η εκτέλεση της αναζήτησης μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών,
από ευφυείς πράκτορες. Έτσι θα είναι δυνατή η διαμόρφωση ενός
προσωπικού εκπαιδευτικού προγράμματος και η μη γραμμική
πρόσβαση στη γνώση.
Ήδη η χρήση των οντολογιών όμως έχει εισχωρήσει και θέσει βάσεις
στα πλαίσια της ηλεκτρονικής μάθησης. Μεγάλα ερευνητικά έργα
,όπως είναι το ELeGI (European Learning Grid Infrastructure),
στοχεύουν στο πώς η τεχνολογία του Σημασιολογικού Ιστού και η
τεχνολογική γνώση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο έργο για την
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ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας και τη διαχείριση των
μαθησιακών πόρων σε ένα σημασιολογικό επίπεδο.
Ειδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και οι διαδραστικοί πίνακες, που
αποτελούν έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο διάδρασης με ψηφιακό
υλικό και πολυμέσα σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης με πολλά άτομα.
Οι Smartboard είναι οι πλέον εύχρηστοι και διαδεδομένοι
διαδραστικοί πίνακες στον κόσμο και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα
στα συστήματα εκπαίδευσης των κοινωνικά ανεπτυγμένων χωρών.
Έκαναν την πρώτη εμφάνιση τους στον χώρο της εκπαίδευσης της
Αγγλίας μόλις το 2007 με κάλυψη 98% στα σχολεία Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και 100% στα σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Σήμερα χρησιμοποιούνται σε αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα όλων
των βαθμίδων κυρίως στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την
Αυστραλία. Στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει συζήτηση σχετικά με την αξία
του νέου αυτού μέσου στην εκπαίδευση. Χρησιμοποιείται από κάποια
ιδιωτικά, κυρίως, εκπαιδευτήρια, όπως εργαστήρια ελευθέρων
σπουδών, φροντιστήρια, σχολεία, κ.α. ενώ είναι σπάνια η παρουσία
τέτοιων πινάκων σε δημόσια ιδρύματα.
Ακόμα σημαντική θεωρείτε η προσπάθεια του ΙΤΥ που έχει βασικό
σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).
Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν τα μέλη του, στον τομέα της εκπαίδευσης,
με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων
στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, που συνάδελφοί τους
ανέπτυξαν, χρησιμοποίησαν ή προτείνουν για αξιοποίηση στην
«εφαρμογή στην τάξη». Σε λειτουργία, επίτευγμά τους είναι το
πρόγραμμα «Ιφιγένεια», το οποίο αποτελεί μια «βιβλιοθήκη
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» και περιλαμβάνει εκπαιδευτικό
υλικό για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Στη βιβλιοθήκη αυτή, οι εκπαιδευτικοί
έχουν τη δυνατότητα να «καταθέτουν» υλικό (σενάρια για
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες
και
συνοδευτικό
υλικό)
χαρακτηρίζοντάς το με κατάλληλα μεταδεδομένα (πχ Δημιουργός/
Συγγραφέας, δικαιώματα, Λογισμικό που αξιοποιεί, Γλώσσα κ.α.) και
να αναζητούν υλικό θέτοντας σύνθετα κριτήρια αναζήτησης.
Στο σημείο αυτό όμως να τονίσουμε, πως σε πολλές περιοχές ούτε
γίνεται χρήση των ηλεκτρονικών συστημάτων εκπαίδευσης , αλλά
ούτε υπάρχει και η απαιτούμενη ενημέρωση στον τομέα της
εκπαίδευσης, προκείμενου να επέλθει, η ανάλογη της ανάπτυξης των
τεχνολογιών, πρόοδος.
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Τέλος, η ελληνική εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκριθεί στην
τεχνολογία και αυτή η ανταπόκριση δεν συνίσταται απλώς στο να
διδάξει προγραμματισμό στα νεαρά άτομα και να αναπτύξει
δεξιότητες στο πληκτρολόγιο και στα ηλεκτρονικά κυκλώματα (κάτι
που, όπως φαίνεται, υιοθετεί και αποκλειστικά επιδιώκει ως σήμερα
το υπουργείο Παιδείας), αλλά πρέπει να περιέχει προσπάθειες
καθοδήγησης της τεχνολογίας με εγγυητές τις δημοκρατικές αξίες
και την απελευθέρωση του ανθρώπου. Δεν θα πρέπει να
επιτρέψουμε στην τεχνολογία να αλλάξει μηχανικά την εκπαίδευση.
Οποιαδήποτε αλλαγή ή μεταμόρφωση της εκπαίδευσης που θα
προξενηθεί θα πρέπει να ελέγχεται από τους εκπαιδευτικούς και τους
ίδιους τους μαθητές ώστε η ποιότητα των τεχνολογιών στην
εκπαίδευση να προσδίδει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία.

2.1.2 Τα Οφέλη της Ψηφιακής Μάθησης
Ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες, πληροφορίες, μεθοδολογίες,
πρακτικές είναι σημαντικές λέξεις οι οποίες σχετίζονται με τη
ψηφιακή μάθηση ,σηματοδοτώντας την εκπαίδευση του 21ου αιώνα.
Είναι πλέον ευρύτερα αποδεκτό ότι αυτό το οποίο μπορεί να αλλάξει
την εκπαίδευση, είναι η τεχνολογία. Ειδικότερα η ψηφιακή μάθηση
μπορεί να θεωρηθεί καινοτόμος μάθηση, μια από τις πιο σημαντικές
και αναγνωρισμένες προσεγγίσεις.
Η ψηφιακή εκπαίδευση έχει κάποια πλεονεκτήματα που την
καθιστούν εύκολη και περιζήτητη και με μεγάλη απήχηση στο κόσμο,
μερικά από αυτά είναι:
 Προσβασιμότητα: Το πρώτο και σημαντικότερο όφελος της
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι η προσβασιμότητά της. Ο
παράγοντας άνεση που σχετίζεται με την online εκπαίδευση
είναι το μεγαλύτερο προτέρημά της. Μπορεί ο καθένας να
παρακολουθεί μαθήματα από οπουδήποτε, σε μια εποχή που
είναι αναγκαίο για τον οποιονδήποτε, λόγω της έλλειψης
χρόνου. Το μόνο που η ψηφιακή μάθηση απαιτεί είναι
ενδιαφέρον από την πλευρά σας και πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 Ευελιξία: Ένα άλλο πλεονέκτημα της ψηφιακής εκπαίδευση
είναι η ευελιξία της. Σε αντίθεση με το παραδοσιακό πρότυπο
εκπαίδευσης, δεν περιορίζεται από συγκεκριμένη ώρα.
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μάθηση σας για να ταιριάζει
στις ανάγκες σας. Ίσως να θέλετε να σπουδάσετε το βράδυ,
και όχι όλες τις ημέρες, αυτό μπορείτε να το ρυθμίσετε
ανάλογα οι ίδιοι. Σε αντίθεση με την κανονική εκπαίδευση, ένα
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πρόσωπο δεν υποχρεούται να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο
πρόγραμμα μαθημάτων σε απευθείας σύνδεση, και έτσι
καθιστά ευκολότερο το γεγονός ότι κάποιοι χρειάζονται να
κερδίσουν ένα βαθμό, ενώ εργάζονται ή έχουν οικογένεια να
φροντίσουν.
Ποικίλες διαδικτυακές ομάδες: Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό
της
ψηφιακής
εκπαίδευσης
είναι
η
πιθανότητα
να
συνεργάζονται με ανθρώπους από όλη την υδρόγειο. Μια
ομάδα μπορεί να αποτελείται από μαθητές, δασκάλους και
ειδικούς θεμάτων έξω απ’ τη περιορισμένη γεωγραφική
περιοχή του μαθητή. Η συνάντηση αυτών των ανθρώπων από
διαφορετικούς πολιτισμούς και υπόβαθρα προσθέτουν την
εμπειρία εκμάθησης, καθιστώντας τη πολύ πιο αξιόλογη.
Επαφές: Η ψηφιακή εκπαίδευση δίνει την ευκαιρία να
ανταλλαχθούν εμπειρίες μεταξύ μαθητών από μακρινές
γεωγραφικές περιοχές, διαφορετικά υπόβαθρα και διαφορετικά
επίπεδα εμπειρίας. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ στη δικτύωση.
Όπως έρχεστε σε επαφή με έναν μεγαλύτερο αριθμό
ανθρώπων, το δίκτυο επαφών σας γίνεται ευρύτερο.
Κόστος: Το κυριότερο όφελος της ψηφιακής εκπαίδευσης είναι
το χαμηλό κόστος της. Τα συνεχώς αυξανόμενα δίδακτρα
φοίτησης στα σχολεία και τα πανεπιστήμια καθιστούν σχεδόν
αδύνατο για ένα άτομο με χαμηλό προϋπολογισμό να συνεχίσει
τις σπουδές. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ψηφιακή εκπαίδευση
αποδεικνύεται όχι μόνον λιγότερο δαπανηρή, αλλά και μια
ολοένα καλύτερη ευκαιρία.
Χρόνος: Η ευελιξία της ψηφιακής εκπαίδευση μειώνει το
χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του
πτυχίου. Δεδομένου ότι οι μαθητές μπορούν να εργαστούν με
τον δικό τους ρυθμό και σύμφωνα με τα δικά τους
χρονοδιαγράμματα, οι πιθανότητες είναι ότι θα μπορούσε
κανείς να αποφοιτήσει σε σημαντικά λιγότερο χρόνο από ό, τι
όταν αυτός / αυτή εγγραφόταν σε ένα τοπικό πανεπιστήμιο.
Προσωπικό σχολής: Αν και ακούγεται μη αληθινό, είναι
γεγονός ότι στα online κολλέγια έχουν μερικούς από τους
καλύτερους καθηγητές που απασχολούνται ως
μέλη ΔΕΠ
τους. Γενικά θεωρείται ότι οι καθηγητές που εργάζονται στο
κλάδο τους έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από πρώτο χέρι από
τους ακαδημαϊκούς άλλων πανεπιστημίων που θα μπορούσαν
να χρησιμοποιήσουν στο προσωπικό τους.
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Η εισαγωγή των υπολογιστών και γενικότερα πολλών τεχνολογικών
μέσων στις αίθουσες διδασκαλίας είναι πλέον γεγονός και για τη
χώρα μας. Έτσι, γεννιούνται μερικά εύλογα ερωτήματα, που τίθενται
στον εκπαιδευτικό κόσμο και μας βάζουν στη διαδικασία να
σκεφτούμε αν όντως η τόση εξέλιξη βοηθάει και βελτιώνει την
εκπαίδευση. Τέτοια είναι τα εξής :
1. Ποια είναι η παιδαγωγική αξία της ψηφιακής μάθησης;
2. Με ποιο τρόπο οι υπολογιστές αλλάζουν τον τρόπο και το
περιεχόμενο της γνωστής διδασκαλίας;
3. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της ψηφιακής μάθησης;
4. Ποια είναι η ποιότητα αυτού του είδους μάθησης;
Ας εξετάσουμε κάποιες πτυχές της ζωής που επηρεάζουν τη μάθηση.
Πολλές φορές οι μαθητές είναι παθητικοί δέκτες της γνώσης που
τους προσφέρει ο δάσκαλος. Έτσι, όταν καλούνται να την
εφαρμόσουν αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στην πραγματικότητα,
ακόμη κι αν τα καταφέρουν απλώς θυμούνται για λίγο αυτό που τους
έδωσε έτοιμο κάποιος άλλος. Ο κοινωνικός ψυχολόγος Bruner
μιλώντας για τη θεωρία του εποικοδομισμού ανέφερε ότι ο μαθητής
για να μάθει πρέπει να χτίσει μόνος του τη γνώση ώστε να μπορέσει
να την αποκτήσει πραγματικά. Ο μαθητής από παθητικός δέκτης της
γνώσης πρέπει να μετατραπεί σε ενεργό μέλος της που μπορεί να
σχεδιάζει και να ελέγχει την δική του γνώση. Ο εκπαιδευτικός με τη
σειρά του μετατρέπεται σε βοηθό ή σε σύμβουλο του μαθητή ώστε
να μπορέσει ο τελευταίος να αποκτήσει αυτονομία στη μάθηση.
Η ψηφιακή μάθηση μπορεί να θέσει σε εφαρμογή τα παραπάνω με τη
χρήση εργαλείων επικοινωνίας. Εργαλεία επικοινωνίας μπορεί να
θεωρηθούν όλα τα μηνύματα που στέλνει μεταξύ της μια ομάδα
χρηστών μέσω υπολογιστών με στόχο την ανταλλαγή απόψεων για
ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος. Τα «εργαλεία υλοποίησης
ασύγχρονων συζητήσεων» γνωστά ως forum χρησιμοποιούν τη
γραφή ως μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των
χρηστών. Η νέα γνώση προκύπτει από την ανταλλαγή μηνυμάτων
μεταξύ των χρηστών και κατά συνέπεια από την ανάγνωση και
γραφή αυτών των μηνυμάτων. Στην εκπαίδευση τα εργαλεία
ασύγχρονων συζητήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως
αυτόνομα εργαλεία μάθησης σε περιπτώσεις εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης είτε ως συμπληρωματικά εργαλεία τα οποία λειτουργούν
παράλληλα
με
την
παραδοσιακή
διδασκαλία
στην
τάξη.
Επιπλέον, η παραγωγή και η ανάγνωση του γραπτού λόγου μπορεί
να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν κριτική σκέψη. Μέσω της
ανταλλαγής μηνυμάτων οι χρήστες συχνά σχολιάζουν ένα θέμα,
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αναφέρουν τα προβλήματα και τις λύσεις που υπάρχουν γύρω από
αυτό. Έτσι, θέτουν σε λειτουργία τους μηχανισμούς κριτικής
ικανότητας και μπορούν να αναπτύξουν ταυτόχρονα νοητικές
δεξιότητες
γνωστές
και
ως
μεταγνωστικές
δεξιότητες.
Η μεταγνώση αναφέρεται στη γνώση που έχει το ίδιο το άτομο για
τις δικές του γνωστικές λειτουργίες. Η μεταγνώση είναι σημαντική
για την παραγωγή νέας γνώσης και συνεπώς για την εκπαιδευτική
διαδικασία, διότι βοηθά τα άτομα να παρακολουθούν και να
ρυθμίζουν τη μάθησή τους. Ο μαθητής μπορεί να οδηγηθεί στην
παραγωγή νέας γνώσης μέσω της αλληλεπίδρασης τόσο με τους
υπόλοιπους μαθητές όσο και με τους εκπαιδευτικούς. Εξάλλου,
χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον ασύγχρονης επικοινωνίας ο
μαθητής και όχι ο εκπαιδευτικός είναι στο επίκεντρο ενώ οι
εκπαιδευτικές συζητήσεις μπορούν να οδηγήσουν τον μαθητή στο
ζητούμενο που είναι η αυτόνομη μάθηση μέσα από την
αλληλεπίδραση και την επικοινωνία με τους υπόλοιπους χρήστες.
Επίσης, μία εκπαιδευτική δραστηριότητα η οποία χρησιμοποιεί
εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας μπορεί να πετύχει την
συμμετοχική μάθηση. Η συμμετοχική μάθηση περιλαμβάνει τρόπους
με τους οποίους η νέα τεχνολογία ενεργοποιεί τον μαθητή ώστε να
συνεισφέρει με διαφορετικούς τρόπους σε ατομικούς και ομαδικούς
μαθησιακούς στόχους. Οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε
εικονικές κοινότητες όπου μπορούν να μοιράζονται τις ιδέες τους, να
σχολιάζουν τις δραστηριότητες των άλλων, να σχεδιάζουν, να
συμβουλεύουν, να εφαρμόζουν τους στόχους και τις ιδέες τους μαζί.
Οι εικονικές τάξεις είναι εξίσου καλές, μερικές φορές ακόμα
καλύτερες και από τις πρότυπες τάξεις. Κατά τη συμμετοχική μάθηση
οι μαθητές μοιράζονται τις ιδέες τους και τις εμπειρίες τους με τρόπο
που κάνει το σύνολο καλύτερο από ότι το μεμονωμένο αποτέλεσμα
του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Κατά συνέπεια οι μαθητές είναι
ενεργητικοί και όχι παθητικοί αποδέκτες της γνώσης.
Τέλος, πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο
οποίο συντελούνται οι συζητήσεις. Πολλές φορές άτομα που στην
πραγματικότητα η συμμετοχή τους σε κοινωνικές ομάδες είναι μικρή,
στις διαδικτυακές κοινότητες φαίνεται να έχουν έναν πιο έντονο
κοινωνικό ρόλο πιστεύοντας ότι οι απόψεις τους βοηθούν το σύνολο
αλλά και θεωρώντας τον εαυτό τους ιδιαίτερα αποτελεσματικό.
Αναφορικά με τα άτομα που έχουν κάποιες μαθησιακές δυσκολίες, η
χρήση ενός εικονικού κόσμου όπου κανείς μπορεί να επικοινωνεί
χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει ποιος είναι, ίσως βοηθήσει άτομα
που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα μαθησιακά προβλήματα. Σίγουρα
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η επικοινωνία μέσω υπολογιστή δεν μπορεί να εξαλείψει αυτά τα
προβλήματα αλλά μπορεί να μειώσει τον αριθμό των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα στην καθημερινότητά τους.
Μερικά ακόμα οφέλη της ψηφιακής μάθησης για τον εκπαιδευτικό
κόσμο είναι τα εξής:
1. Εμπλοκή: Βελτίωση των μαθησιακών κινήτρων και προώθηση
της εμπλοκής των εκπαιδευόμενων μέσω των ευκαιριών που
παρέχουν η δημιουργία περιεχομένου και τα εικονικά παιχνίδια
στρατηγικής σκέψης.
2. Χρόνος: Επέκταση του χρόνου μάθησης, το οποίο δίνει τη
δυνατότητα στους μαθητές να αφομοιώνουν γνώσεις σύμφωνα με τις
δικές τους ανάγκες. Πολλοί μαθητές – και γενικά εκπαιδευόμενοι –
εργάζονται ή έχουν διάφορες δραστηριότητες και πολύ λίγο χρόνο
διαθέσιμο για την εκπαίδευσή τους. Επίσης, πολλές φορές συναντάμε
καταστάσεις, όπου οι άνθρωποι ευελπιστούν για μια προαγωγή ή
αλλαγή σταδιοδρομίας το οποίο απαιτεί πρόσθετη εκπαίδευση.
Ωστόσο, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους ή να
μετεγκατασταθούν σε μια νέα θέση, για το σκοπό αυτό. Σε τέτοιες
περιπτώσεις η ψηφιακή εκπαίδευση μοιάζει βολική και χρήσιμη. Σε
ένα ηλεκτρονικό σύστημα εκπαίδευσης μπορούν να επικοινωνούν με
τον εκπαιδευτή τους ή τους άλλους εκπαιδευόμενους, να μελετούν ή
να λύνουν ασκήσεις και εργασίες όταν ο χρόνος τους το επιτρέπει.
Ως εκ τούτου, τα διαδικτυακά μαθήματα εκμάθησης φαίνεται να είναι
ένα είδος ανακούφισης για αυτούς τους ανθρώπους και η ηλικία δεν
αποτελεί πια εμπόδιο.
3. Τοποθεσία: Η μάθηση δημιουργεί ένα νέο κόσμο ευκαιριών σε
οποιοδήποτε περιβάλλον και σε οποιαδήποτε στιγμή. Λόγω της
ευρυζωνικότητας η πανταχού πρόσβαση στο διαδίκτυο θεωρείται
γεγονός.
4. Εξατομίκευση: Η μάθηση προσαρμόζεται σύμφωνα με το
ατομικό επίπεδο και τρόπο πρόσκτησης γνώσης. Οι μαθητές
εξελίσσονται με το δικό τους ρυθμό, αφού προσαρμόζουν τη μάθηση
στις δικές τους ανάγκες.
5. Περιεχόμενο: Πλούσιο, γόνιμο και σύγχρονο περιεχόμενο
εκπαιδευτικού υλικού. Δυναμικής φύσεως και ανανεώσιμο σε
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καθημερινή βάση. Άμεση και πολύπλευρη απόκριση δεδομένων και
πληροφοριών.
5. Αυτονομία: Οι μαθητές επιλέγουν τι πρέπει να μαθαίνουν και
πώς να επιδεικνύουν τη γνώση τους. Δεν τους επιβάλλεται
συγκεκριμένο πλαίσιο διδασκαλίας. Οι ίδιοι αποφασίζουν το
χρόνο που θα αφιερώσουν και το υλικό με το οποίο θα
ασχοληθούν.
Ας ελέγξουμε, όμως, όλα τα παραπάνω οφέλη της τεχνολογίας στην
εκπαίδευση μέσω των αποτελεσμάτων κάποιων ερευνών. Γιατί μόνο
με τη χρήση μετρικών θα έχουμε σωστή και σαφή εικόνα για το
θετικό αντίκτυπο της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
Η Internet World Stats είναι μια διεθνής ιστοσελίδα που διαθέτει
μέχρι και σήμερα στατιστικές μελέτες για πάνω από 233
μεμονωμένες χώρες και περιοχές του κόσμου. Σύμφωνα με τα
στατιστικά της ιστοσελίδας αυτής, όσον αφορά τα παγκόσμια
ποσοστά διείσδυσης του Διαδικτύου στη ζωή του κόσμου κατά
γεωγραφικές περιοχές , σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού της Pisa3 του 2009, παρατηρήθηκε πως χώρες με
υψηλό ποσοστό διείσδυσης στο διαδίκτυο, βρίσκονται στις πρώτες
θέσεις του διαγωνισμού, χωρίς όμως αυτό το φαινόμενο να αποτελεί
κανόνα.

3

Η PISA είναι ένα Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) που ξεκίνησε το έτος 2000 και
διεξάγει ανά τριετία διαγωνισμούς. Στόχος της είναι να αξιολογήσει τα εκπαιδευτικά συστήματα σε
όλο τον κόσμο από τη δοκιμή των δεξιοτήτων και των γνώσεων των 15-ετών φοιτητών στις
συμμετέχουσες χώρες / οικονομίες. Από το έτος 2000 πάνω από 70 χώρες και οικονομίες έχουν
συμμετάσχει στο Πρόγραμμα PISA.
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Εικόνα 18: Internet World Stats 2009, Pisa Results 2009
(GR: Greece, RU: Russian Federation, LU: Luxemburg, HR: Croatia, ES: Spain,
IT: Italy, SK: Slovak Republic, LT: Lithuania, PT: Portugal, LV: Latvia, AT:
Austria, SE: Sweden, IS: Iceland, FR: France, DN: Denmark, NO: Norway, CZ:
Czech Republic, HU: Hungary, US: United States, BE: Belgium, IE: Ireland, PO:
Poland, MO: Macao, SI: Slovenia, UK: United Kingdom, CH: Switzerland, LI:
Liechtenstein, DE: Deutschland, TPE: Chinese Taipei, NL: Netherlands, AU:
Australia, EE: Estonia, CA: Canada, NZ: New Zealand, KR: Korea, JP: Japan, SG:
Singapore, HK: Hong Kong, FI: Finland, SH: Shangai )

Σε
μια
πρόσφατη
(Φλεβάρης
2012)
δημοσκόπηση
που
πραγματοποιήθηκε από το ίδρυμα Bill & Melinda Gates, εκπαιδευτικοί
ρωτήθηκαν για το αν πιστεύουν ότι την τεχνολογία συνέβαλε στην
ενίσχυση της μάθησης στις τάξεις τους και σχεδόν όλοι τους φαίνεται
να συμφωνούν ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας στις αίθουσες
διδασκαλίας ήταν ανυπόφορη. Εκτός τις δηλώσεις που παρατίθενται
από
τους
εκπαιδευτικούς,
το
57
τοις
εκατό
συμφωνεί
κατηγορηματικά, ότι «Ψηφιακές πηγές, όπως η τεχνολογία στην τάξη
και τα web-based προγράμματα» ασκούν τους μαθητές τους στη
μάθηση. Σαράντα τέσσερα τοις εκατό των ερωτηθέντων δασκάλων
συμφωνεί κατηγορηματικά, ότι οι ψηφιακοί πόροι βοηθούν στην
ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών τους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι
το δύσκολο αντιγραφικό υλικό δεν είναι πλέον χρήσιμο, καθώς το 43
τοις εκατό των δασκάλων δήλωσε ότι τα περιοδικά και τα βιβλία
ασκούν τους μαθητές στη μάθηση. Απαντώντας σε στενά παρόμοια
δήλωση που θέτει εκ τούτου ότι: "Τα περιοδικά και τα βιβλία στην
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τάξη, άλλα απ’ τα τυπικά βιβλία βοηθούν στην ακαδημαϊκή επίδοση
των μαθητών τους", το 38 τοις εκατό των ερωτηθέντων
συμφώνησαν έντονα. Για το κατά πόσο τα παραδοσιακά σχολικά
βιβλία βοηθούν τους μαθητές στην εκμάθηση, μόνο έξι τοις εκατό
συμφώνησε έντονα με τη δήλωση αυτή, και μόνο το 12 τοις εκατό
λέγοντας ότι το βιβλίο συνέβαλε στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής
επίδοσης των μαθητών.

Εικόνα 19: Δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε από το ίδρυμα Bill & Melinda
Gates

Σε μια άλλη μελέτη που κυκλοφόρησε ο εκδοτικός οίκος Houghton
Mifflin Harcourt, , διαπιστώθηκε ότι 20 τοις εκατό περισσότεροι
μαθητές μιας τάξης σημείωσαν υψηλή βαθμολογία σε ένα τεστ ενώ
χρησιμοποιούσαν ένα iPad στο μάθημα της Άλγεβρας σε σχέση με
όταν
χρησιμοποιούσαν
τα
απλά
βιβλία
από
χαρτί.
Επειδή, όμως, ο Houghton Mifflin Harcourt είναι ένας από τους
εκδοτικούς οίκους που η Apple συνεργάζεται με την παροχή
ψηφιακών βιβλίων, η εγκυρότητα και η αντικειμενικότητα των
δοκιμών αυτών δικαίως αμφισβητείται.
Ωστόσο, οι περισσότερες μελέτες δείχνουν ότι η τεχνολογία στην
εκπαίδευση είναι ωφέλιμη, αν και το μέτρο των οφελών δεν είναι
σαφής. Ως παράδειγμα, μια έρευνα, που διεξήχθη το Μάιο του 2011
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από την CompTIA 4 με δείγμα 500 εκπαιδευτικούς αποκάλυψε ότι το
78 τοις εκατό πιστεύουν ότι η τεχνολογία έχει θετικό αντίκτυπο στην
εκπαίδευση και το 65 τοις εκατό είπαν οι μαθητές είναι πιο
παραγωγικοί απ 'όσο ήταν πριν από τρία χρόνια λόγω της
τεχνολογίας στην τάξη.

Εικόνα 20: Πωλήσεις ψηφιακών βιβλίων

Επίσης, στο παραπάνω διάγραμμα αναπαριστάται η αύξηση που
αναμένεται στη πώληση των ψηφιακών βιβλίων, εξαιτίας της
εκπληκτικής τους απήχησης στο κόσμο. Οι πωλήσεις ψηφιακών
βιβλίων αντιπροσωπεύουν μόλις ένα μικρό μέρος της αγοράς βιβλίων
στα κολλέγια της Αμερικής. Σύμφωνα με την τελευταία αναφορά της
πλατφόρμας κοινωνικής μάθησης Xplana προβλέπεται ότι στα
επόμενα 4-5 χρόνια οι ψηφιακές πωλήσεις διδακτικών βιβλίων θα
ξεπεράσουν το 25% των πωλήσεων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
αλλά ακόμα περισσότερο στα πανεπιστήμια, μιας και οι φοιτητές
χειρίζονται ευκολότερα τα νέα ψηφιακά μέσα. Αυτός ο αριθμός είναι
μια αναθεώρηση της περσινής αναφοράς της εταιρίας, η οποία
προέβλεπε ότι 1 στα 4 ακαδημαϊκά συγγράμματα θα παρέχονται σε
ψηφιακή μορφή έως το 2014. Λόγω του ρυθμού με τον οποίο τα
πανεπιστήμια “αγκαλιάζουν” τέτοιου είδους εγχειρίδια, και σύμφωνα
με τα σχέδια της Xplana, οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 80 έως
100% τα επόμενα τέσσερα χρόνια.
Η CompTIA είναι η φωνή της τεχνολογίας των πληροφοριών (ΙΤ) στον κόσμο. Ως μη κερδοσκοπικός
οργανισμός εμπορίου που προωθούν τα παγκόσμια συμφέροντα των επαγγελματιών και των
επιχειρήσεων, η CompTIA είναι η αναγνωρισμένη αρχή για την εκπαίδευση και τις πιστοποιήσεις της
πληροφορικής και η πρωτογενής υπέρμαχος για τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους του κλάδου της
πληροφορικής.
4
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Η χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση είναι ακόμα απ΄τα πιο
αμφιλεγόμενα θέματα, παρ΄όλα αυτά όμως είναι αναμφισβήτητα τα
οφέλη που προσφέρει και με σωστή χρήση και καθοδήγηση θα
μπορούσε να εξαλείψει και τη παραμικρή αμφιβολία που υπάρχει για
τις ευεργετικές της δυνατότητες. Η εκπαιδευτική τεχνολογία μπορεί
να έχει σημαντική επίδραση στην ακαδημαϊκή επίδοση του κάθε
φοιτητή, όταν η τεχνολογία εφαρμόζεται με στρατηγική και σε
συνεργασία με πλούσιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο μέσω μιας ισχυρής
τεχνολογικής πλατφόρμας. Χωρίς όμως σωστούς χειρισμούς, θα
μπορούσε να επιφέρει ακόμα και πολύ άσχημες συνέπειες.

2.2 Μορφές Εκπαίδευσης
Η εκπαίδευση είναι ο πιο αποτελεσματικός και αποδοτικός τρόπος
διδασκαλίας και εκμάθησης των βασικών και προχωρημένων
δεξιοτήτων και γνώσεων. Είναι το θεμέλιο της κοινωνίας μας, καθώς
η εκπαίδευση συμπεριλαμβάνει στις ζωές μας την ενίσχυση και τη
σχηματοποίηση του νου μας σε πνευματικό επίπεδο. Με απλά λόγια,
η εκπαίδευση μας δίνει τη δυνατότητα να μάθουμε πράγματα με
διαφορετικούς τρόπους μάθησης και να ενεργούμε. Σε σύγκριση με
τα παλιότερα χρόνια, η εκπαίδευση που λαμβάνεται από τους
μαθητές του σήμερα είναι πιο συγκροτημένη και αντιληπτή.
Επίσης, η μάθηση έχει προσωπικό και ατομικό χαρακτήρα. Κάθε
άτομο μαθαίνει με το δικό του μοναδικό τρόπο. Οι αλλαγές του
ατόμου μέσω της μάθησης συντελούνται στο πεδίο των γνώσεών
του, των δεξιοτήτων και των στάσεών του. Βεβαίως, η μάθηση δεν
ολοκληρώνεται μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
σύστημα, αλλά είναι μια συνεχής διεργασία που συντελείται δια βίου
και χρησιμοποιεί διάφορους τρόπους και μέσα. Για το λόγο αυτό
αναφερόμαστε στη μάθηση, που γίνεται είτε πρόσωπο με πρόσωπο
είτε εξ΄ αποστάσεως είτε ψηφιακά.
Ενώ δεν υπήρχε επίσημο σύστημα εκπαίδευσης στην αρχέγονη
περίοδο, στις ημέρες μας έχουν καταλήξει σε διαφορετικά είδη
εκπαίδευσης που ταξινομούνται σύμφωνα με τις δυνατότητες και την
ηλικία ενός ατόμου. Στις περισσότερες χώρες έχουν συμφωνηθεί
μερικά είδη εκπαίδευσης. Την δια βίου εκπαίδευση έμελλε να
διαμορφώσουν
τα
εκπαιδευτικά
συστήματα
μέσω
της
κατηγοριοποίησης των συστημάτων μάθησης σε τυπική μάθηση
(formal learning), άτυπη μάθηση (Informal Learning) και μη τυπική
μάθηση (non formal Learning). Σύμφωνα με τον Jarvis (1987), «Η
τυπική
–
επίσημη
εκπαίδευση
(formal
education)
έχει
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γραφειοκρατικό χαρακτήρα, η Mη τυπική εκπαίδευση (non formal
education) είναι οργανωμένη και συγκροτημένη διαδικασία η οποία
εξελίσσεται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που δεν είναι
απαραίτητα γραφειοκρατικό και η Άτυπη εκπαίδευση (informal
education) είναι προκαθορισμένη και προγραμματισμένη διαδικασία
με βασικό χαρακτηριστικό της την αλληλεπίδραση».
Τυπική εκπαίδευση (formal learning): Το ιεραρχικά δομημένο,
χρονολογικά βαθμολογούμενο ‘εκπαιδευτικό σύστημα’, που ξεκινάει
από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο και περιλαμβάνει, εκτός
από γενικές ακαδημαϊκές σπουδές, ποικιλία εξειδικευμένων
προγραμμάτων και ινστιτούτων πλήρης απασχόλησης τεχνολογική
και επαγγελματική εκπαίδευση. Η Τυπική εκπαίδευση, δηλαδή,
αποτελείται από την βασική εκπαίδευση που λαμβάνει ένα άτομο σε
όλες τις βαθμίδες του σχολείο. Τα βασικά, ακαδημαϊκές και
συναλλακτικές δεξιότητες εκτίθενται στο κάθε άτομο στο πλαίσιο της
τυπική εκπαίδευση. Έτσι, αυτή η μορφή της εκπαίδευσης αναφέρεται
επίσης και ως κύρια ή παραδοσιακή εκπαίδευση. Αρχίζοντας, λοιπόν,
με την εκπαίδευση στο νηπιαγωγείο, ένα άτομο μαθαίνει τις
διάφορες πτυχές καθώς ο ίδιος προάγεται με κατεύθυνση από την
πρωτοβάθμια, στην δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ενώ το νηπιαγωγείο, η πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
λαμβάνονται από έναν μαθητή σε ένα σχολείο, η τριτοβάθμια
εκπαίδευση,
ή
μετα-δευτεροβάθμια
εκπαίδευση,
γενικά
αποκαλύπτονται σε ένα κολλέγιο ή πανεπιστήμιο. Κύριο γνώρισµά
της τυπικής εκπαίδευσης
είναι η παραδοσιακή εκπαιδευτική
νοοτροπία που θέλει την εκπαιδευτική πράξη να χαρακτηρίζεται από
την τυποποιηµένη δασκαλοκεντρική διδακτική διαδικασία και
οροθετηµένη μέσα στον κλειστό χώρο του σχολείου (Ανθογαλίδου,
2003). Σύµφωνα µε την παραπάνω νοοτροπία η οποία κυριαρχεί στο
εκπαιδευτικό µας σύστηµα, η γνώση θεωρείται ως ετοιµοπαράδοτο
αγαθό το οποίο µεταβιβάζεται από τον δάσκαλο στον µαθητή, ενώ το
παιδαγωγικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στη διδακτέα ύλη και στην
απαρέγκλιτη εφαρµογή του αναλυτικού σχολικού προγράµµατος.
Άτυπη εκπαίδευση ( informal learning): Η μάθηση που
προκύπτει από δραστηριότητες της καθημερινής ζωής οι οποίες
σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή την αναψυχή. Δεν είναι
δομημένη (από άποψη μαθησιακών στόχων, χρόνου μάθησης ή
διδακτικής υποστήριξης) και τυπικά δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Η
άτυπη μάθηση μπορεί να είναι σκόπιμη αλλά στις περισσότερες
περιπτώσεις είναι μη εσκεμμένη. Η πραγματικά δια βίου διαδικασία,
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κατά την οποία το άτομο αποκτάει αξίες, στάσεις συμπεριφοράς,
δεξιότητες και γνώσεις μέσα από τις καθημερινές εμπειρίες και τις
εκπαιδευτικές επιρροές του περιβάλλοντός του/ της – από την
οικογένεια και τους γείτονες, από την εργασία και το παιχνίδι, από
την αγορά, τη βιβλιοθήκη και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Εικόνα 21: Χρήση της Άτυπης Μάθησης, Εργαλεία / Διαδικασίες

Μη-τυπική εκπαίδευση( non-formal learning): Μάθηση η οποία
δεν παρέχεται από ένα ίδρυμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης και τυπικά
δεν οδηγεί σε πιστοποίηση. Είναι, όμως, διαρθρωμένη (από πλευράς
μαθησιακών στόχων, χρόνου μάθησης ή διδακτικής υποστήριξης). Η
εξωσχολική μάθηση είναι σκόπιμη από την πλευρά του
μαθητευόμενου. Η μη-τυπική εκπαίδευση περιλαμβάνει εκπαίδευση
μέσω μίας άτυπης επικοινωνίας και ανάγνωσης βιβλίων. Σε γενικές
γραμμές, η άτυπη εκπαίδευση είναι εποικοδομητική, αφού κάποιος
έξω από τη βασική μορφή της εκπαίδευσης, δηλαδή, τα σχολεία, και
χωρίς τη χρήση οποιωνδήποτε μεθόδων μάθησης μπορεί να
εκπαιδευτεί. Κάθε οργανωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα εκτός
καθιερωμένου
τυπικού
συστήματος
–
είτε
λειτουργώντας
μεμονωμένα είτε ως σημαντικό γνώρισμα κάποιας ευρύτερης
δραστηριότητας – που στοχεύει στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένης
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ομάδας μαθητευόμενων και έχει ως αντικειμενικό στόχο τη μάθηση
αναφέρεται
ως
μη-τυπική
εκπαίδευση. Διάφορα
ψηφιακά
εκπαιδευτικά προγράμματα, ιστοσελίδες διαδραστικής μάθησης και
πλατφόρμες ψηφιακής μάθησης αποτελούν μέρος της μη τυπικής
μάθησης στη χώρα μας.

nonformal
and
informal
learning

Εικόνα 22: Το παγόβουνο της μάθησης

Αν η μάθηση ήταν ένα παγόβουνο, τότε η τυπική εκπαίδευση και η
ανάπτυξη θα ήταν μόνο η άκρη του. Η περισσότερη μάθηση είναι
άτυπου και μη-τυπικού χαρακτήρα και πραγματοποιείται κάτω από
την ίσαλο γραμμή, είναι αόρατη, και ως εκ τούτου πολύ πιο δύσκολη
να κατανοήσουμε την ύπαρξή της. Η άτυπη και μη τυπική μάθηση,
συνήθως ορίζεται ως «μια μαθησιακή δραστηριότητα η οποία δεν
είναι εύκολα αναγνωρίσιμη ως τυπική εκπαίδευση και στηρίζει τις
επιδόσεις που προσφέρει στην προσπάθεια των ίδιων των μαθητών.»
Εκ φύσεως, η άτυπη και μη-τυπική μάθηση είναι δύσκολο να
κατανοηθούν με λεπτομέρεια και εξίσου δύσκολο να διαχειριστούν
εξαιτίας της πληθώρα τους.
Μέχρι τώρα, στην τυπική εκπαίδευση έχει κυριαρχήσει η πολιτική
σκέψη, η διαμόρφωση των τρόπων με τους οποίους η εκπαίδευση
και η κατάρτιση παρέχεται και ο χρωματισμός αντιλήψεις των
ανθρώπων για το τι αποτελεί μάθηση. Τη συνέχεια της δια βίου
μάθησης διαδέχεται η μη-τυπική και άτυπη μάθηση. Η μη τυπική
μάθηση, εξ ορισμού, στέκεται έξω από σχολεία, τα κολέγια, τα
κέντρα κατάρτισης και τα πανεπιστήμια. Δεν θεωρείται συνήθως
«πραγματική» εκπαίδευση, ούτε και τα αποτελέσματά της έχουν
μεγάλη αξία στην αγορά εργασίας. Η μη τυπική μάθηση είναι
επομένως κατά κανόνα υποτιμημένη.
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Εν τω μεταξύ, η άτυπη εκπαίδευση ενδέχεται να εξαλειφτεί
συνολικά, αν και είναι η παλαιότερη μορφή μάθησης και παραμένει ο
στυλοβάτης της πρώιμης μάθησης στην παιδική ηλικία. Το γεγονός
ότι η τεχνολογία μικροϋπολογιστών είχε καθιερωθεί στο σπίτι πριν
ληφθούν από τα σχολεία, υπογραμμίζει τη σημασία της άτυπης
μάθησης. Άτυπα περιβάλλοντα παρέχουν μια τεράστια δεξαμενή
εκμάθησης και θα μπορούσαν να αποτελέσουν σημαντική πηγή
καινοτομίας για τις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης.
Τέλος, αν και για πολλούς η μη-τυπική εκπαίδευση αντιμετωπιζόταν
ως ‘ιδανική’ και από όλες τις πλευρές καλύτερη από την τυπική. Για
άλλους όμως αποτέλεσε ένα υπο-σύστημα της εκπαίδευσης, όχι
ανώτερο αλλά για κάποιους πολύ κατώτερο της τυπικής. Αν
χρησιμοποιούσαμε την μη-τυπική μάθηση να ενισχύσουμε την
τυπική, θα καταλήγαμε στον ιδανικό τύπο μάθησης. Μιας και για
πολλούς επικρατεί η άποψη πως αυτοί οι δύο τύποι μάθησης είναι
συμπληρωματικοί.

2.2.1 Ψηφιακή Μάθηση από Μη Τυπική Εκπαίδευση
σε Τυπική
Ο
εκπαιδευόμενος
είναι
εγκλωβισμένος
στο
καθοδηγητικό
εκπαιδευτικό σύστημα που είναι οριοθετημένο από συγκεκριμένο
εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης. Οι
σημερινοί εκπαιδευόμενοι όμως ξέρουν να παρακάμπτουν το πλαίσιο
αυτό και να αποκτούν τη γνώση που θέλουν από αλλού, ως
εναλλακτική λύση απευθύνονται στα συστήματα ψηφιακής μάθησης,
που υπάγονται στη μη τυπική εκπαίδευση .
Το περιβάλλον μάθησης δεν είναι κάτι φυσικά κατασκευασμένο όπως
ένα δάσος, αλλά είναι μια κοινωνική πραγματικότητα που επινοήθηκε
και διαμορφώθηκε από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους με στόχο
την μάθηση του δεύτερου. Γνώσεις που δεν επέλεξε ο
εκπαιδευόμενος, αλλά κάποιος άλλος γι’ αυτόν στην τυπική
εκπαίδευση, αναφέρονται στο παρελθόν. Δεξιότητες που ίσως τις
διάλεξε ο εκπαιδευόμενος, προσφέρονται μέσω της μη τυπικής
εκπαίδευσης και έχουν νόημα στο παρόν. Όμως, η μη τυπική μάθηση
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από το πλαίσιο στο οποίο παρέχεται,
και γι’ αυτό το πρόβλημα της εγκυρότητας των αποκτώμενων
γνώσεων είναι ιδιαίτερα έντονο.
Η κατασκευή εργαλείων διαδραστικής ψηφιακής μάθησης, καθώς και
ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
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συμβάλλουν στο πλαίσιο της ανάγκης μας για διαρκή ανταλλαγή
γνώσεων και μάθησης και έχουν ως βασικό στόχο την αναβάθμιση
της μη τυπικής εκπαίδευσης (non-formal education- NFE) , στην
οποία και ανήκουν, σε επίπεδο τυπικής. Αυτό θα συμβεί μέσω της
συμπλήρωσης της τυπικής εκπαίδευσης με όλα τα παραπάνω.
Με την ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων στο πλαίσιο της τυπικής
εκπαίδευσης θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια επαναστατική,
πρωτοποριακή και ολοκληρωμένη δομή εκπαιδευτικού συστήματος.
Όπου κάθε εκπαιδευόμενος
θα μπορεί να καλύπτει όλες τις
μαθησιακές του απαιτήσεις, χωρίς να αναζητά εναλλακτικές μορφές
μάθησης.
Την σημαντικότητα των δυνατοτήτων της μη τυπικής εκπαίδευσης
δείχνουν να αντιλαμβάνονται ήδη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου όπου και ψηφίστηκε το Νοέμβριο του 2011 με μεγάλη
πλειοψηφία η έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της αναγνώρισης
των επαγγελματικών προσόντων, μέσω σύνδεσης της τυπικής
εκπαίδευσης με τη μη τυπική-πρακτική μάθηση, αφού βέβαια
προηγουμένως υπάρξει προσδιορισμός, αξιολόγηση, και αναγνώριση
των δεξιοτήτων. Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής, Πουπάκης, επεσήμανε
ότι είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός του συστήματος αναγνώρισης
επαγγελματικών προσόντων και η αναγνώριση της μη τυπικής
εκπαίδευσης (πρακτικής μάθησης) αναγκαία προϋπόθεση για τη
βελτίωση των όρων πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

2.3 Ο Σημασιολογικός Ιστός στην Εκπαίδευση
Ο Σημασιολογικός Ιστός αναμένεται να έχει ιδιαίτερα σημαντικό
αντίκτυπο στον τομέα της εκπαίδευσης και ιδίως στην ανώτερη και
ανώτατη εκπαίδευση, μιας και εκεί συναντάμε συνήθως τους
περισσότερο «ανοιχτούς» και ενήμερους δυνητικούς χρήστες
καινοτόμων τεχνολογιών. Η διδασκαλία, η μάθηση, η συνεργασία, η
αξιολόγηση
και
άλλες
εκπαιδευτικές
δραστηριότητες
στον
σημασιολογικό ιστό συμβαίνουν με την βοήθεια των ευφυών
παιδαγωγικών agents που παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για τη
ροή της γνώσης και της πληροφορίας μεταξύ των πελατών και
εξυπηρετητών. Οι παιδαγωγικοί agents έχουν πρόσβαση σε
εκπαιδευτικό υλικό σε έναν εξυπηρετητή, χρησιμοποιώντας υψηλού
επιπέδου εκπαιδευτικές υπηρεσίες.
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Εικόνα 23 : Η μορφή του σημασιολογικού ιστού για την εκπαίδευση

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμα απολύτως ξεκάθαρο σε ποια
σημεία ακριβώς θα επηρεάσει ο Σημασιολογικός Ιστός τον τομέα της
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης, υπάρχουν τέσσερις τομείς στους οποίους
κατά πάσα πιθανότητα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο όσον
αφορά τη διδασκαλία όσο και την έρευνα: η διαχείριση της γνώσης,
οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, οι εικονικές κοινότητες και οι online
συνεργασίες, και η ηλεκτρονική μάθηση.

2.3.1 Διαχείριση Γνώσης
Πιθανώς, το αντικείμενο μελέτης που έχει κερδίσει μέχρι τώρα το
μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο χώρο του Σημασιολογικού Ιστού, είναι η
διαχείριση της γνώσης, δηλαδή η οργάνωση και η ανακάλυψη
πληροφοριών, μιας και αποτελεί το βασικό κίνητρο πίσω από την
ανάπτυξή του. Ο Σημασιολογικός Ιστός μπορεί να ενισχύσει τις
δυνατότητες των εργαλείων του παρόντος Ιστού, έτσι ώστε να
εξελιχθούν σε χρήσιμα εργαλεία διαχείρισης της γνώσης, δίνοντάς
τους τη δυνατότητα να επεξεργάζονται τις σημασιολογικές
περιγραφές που συνδέονται με κάποιες ιστοσελίδες. Ο Παγκόσμιος
Ιστός ήδη αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης για πολλούς
μαθητές και ερευνητές ανά τον κόσμο. Μία περισσότερο δομημένη
και στοχευόμενη προσέγγιση για τη διαχείριση αυτών των
πληροφοριών, τόσο στο εσωτερικό επίπεδο ενός οργανισμού όσο και
ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς, μπορεί να καταστήσει αυτές
τις πληροφορίες περισσότερο χρήσιμες και να βελτιώσει τη
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δυνατότητα «μέτρησης» της ποιότητάς τους. Με την αυτοματοποίηση
της επεξεργασίας της σημασιολογίας των δεδομένων μπορεί να
μειωθεί κατά πολύ ο χρόνος που αφιερώνουν οι χρήστες για τη
εκτέλεση διαδικασιών ρουτίνας.
Στα επόμενα χρόνια η διαχείριση γνώσης θα αναπτυχθεί στα
ολοκληρωμένα, με επίγνωση της γνώσης συστήματα διαχείρισης
των επιχειρήσεων. Η KM και e-learning θα συγκλίνουν σε
συνεργατικές πύλες της γνώσης που θα μεταφέρει αποτελεσματικά
τη γνώση στο πλαίσιο ενός διεπιστημονικού και πολλαπλά
λειτουργικού περιβάλλοντος. Τα συστήματα πληροφοριών θα
εξελιχθούν σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούν
ευφυείς πράκτορες για να προσαρμόσουν και να φιλτράρουν τις
σχετικές πληροφορίες. Νέες μέθοδοι και εργαλεία που θα
αναπτυχθούν θα μας οδηγήσουν από την διαχείριση γνώσης στην
ηλεκτρονική ευφυία και την καινοτομία.

2.3.1 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες
Οι βιβλιοθήκες είναι κατά παράδοση ο φορέας οργανωμένης γνώσης.
Οι βιβλιοθήκες αποτελούν ένα βασικό συστατικό της πληροφοριακής
υποδομής που υποστηρίζει την ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση.
Παρέχουν μία βασική πηγή γνώσης για μαθητές και ερευνητές, ενώ
μετατρέπονται ολοένα και περισσότερο σε ψηφιακές βιβλιοθήκες.
Αυτές οι βιβλιοθήκες ονομάζονται και εικονικές ή βιβλιοθήκες χωρίς
σύνορα και ξεκίνησαν να δημιουργούνται το 1990. Παρέχουν
ουσιαστικά στον χρήστη εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στη γνώση
από οποιοδήποτε σημείο χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία. Ένα
κύριο χαρακτηριστικό των ψηφιακών βιβλιοθηκών, είναι η παροχή
διαμοιραζόμενων καταλόγων (shared catalogues) που μπορούν να
δημοσιευθούν και να διαβαστούν online. Αυτό απαιτεί τη χρήση
κοινών μεταδεδομένων για την περιγραφή των πεδίων του
καταλόγου (π.χ. τίτλος, συγγραφέας, ημερομηνία, εκδότης, κλπ.),
καθώς και κοινών ελεγχόμενων λεξικών (controlled vocabularies)
για την αντιστοίχηση των δημοσιεύσεων σε συγκεκριμένες θεματικές
κατηγορίες. Με τη δημοσίευση ελεγχόμενων λεξικών στα οποία
μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες online, οι κατάλογοι
των βιβλιοθηκών μπορούν να χρησιμοποιούν τα ίδια λεξικά για την
κατηγοριοποίηση και τη σήμανση των περιεχομένων τους με βάση
σχετικούς όρους από το λεξικό, ανάλογα με τον τομέα
ενδιαφέροντος. Κατόπιν, οι μηχανές αναζήτησης μπορούν να
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χρησιμοποιούν τα ίδια λεξικά κατά τη διαδικασία αναζήτησης έτσι
ώστε να επιστρέφουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
Ο Σημασιολογικός Ιστός παρέχει τη δυνατότητα για την υιοθέτηση
μιας τέτοιας προσέγγισης. Οι πρόοδοι στις τεχνολογίες του
Διαδικτύου επηρεάζουν με αλλαγές το πεδίο των ψηφιακών
βιβλιοθηκών. Προηγμένα συστήματα ψηφιακών βιβλιοθηκών είναι το
αποτέλεσμα της συνέργειας μεταξύ των ψηφιακών βιβλιοθηκών, του
Σημασιολογικού Ιστού, και της κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος τους
είναι να βελτιώσουν, μεταξύ άλλων, την ευχρηστία της ανακάλυψη
πληροφοριών.

Εικόνα 24: Σημασιολογικές ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι το αποτέλεσμα της
συνέργειας μεταξύ των ψηφιακών βιβλιοθηκών, του Σημασιολογικού Ιστού, και
του Παγκόσμιου Ιστού.

Η κοινωνική δικτύωση και η αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή
συμβάλουν στην ενσωμάτωση των συστημάτων οργάνωσης της
γνώσης, που παραδίδονται από τις κλασικές ψηφιακές βιβλιοθήκες,
με το σημασιολογικό ιστό και τις τεχνολογίες του Web 2.0. Οι
τεχνολογίες
του
Σημασιολογικού
Ιστού
υποστηρίζουν
την
εκφραστικότητα των σχολίων και της διαλειτουργικότητας με άλλες
υπηρεσίες (όχι μόνο των ψηφιακών βιβλιοθηκών). Η Web 2.0
προσέγγιση επιτρέπει στους χρήστες να ασχολούνται με το
σχολιασμό και την διαδικασία ανταλλαγής γνώσεων, καθιστώντας τις
σημασιολογικές ψηφιακές βιβλιοθήκες πιο εύχρηστες.
Ο Σημασιολογικός Ιστός δημιουργεί ανοιχτά πρότυπα που
επιτρέπουν τεχνολογικές λύσεις ανεξάρτητες από κατασκευαστές και
παρέχει ευελιξία στην επεξεργασία δεδομένων (επιτρέποντας
δομημένα και ημι-δομημένα δεδομένα, τυπικές και άτυπες
περιγραφές αυτών, καθώς και μία ανοιχτή και επεκτάσιμη
αρχιτεκτονική). Στο νέο περιβάλλον του σημασιολογικού ιστού, οι
93

Πανοπούλου Χαρά

Ανάπτυξη Φροντιστηριακού Συστήματος της Τυπικής Εκπαίδευσης

ψηφιακές βιβλιοθήκες οφείλουν να προσφέρουν την εμπειρία που
διαθέτουν για την οργάνωση της γνώσης από το συμβατικό
περιβάλλον αλλά και να αξιοποιήσουν κατάλληλα όλα τα νέα
εργαλεία, ώστε να συνεχίσουν να επιτελούν το κοινωνικό τους έργο
διατηρώντας ίδια υψηλά επίπεδα ποιότητας.

Εικόνα 25: Η JeromeDL είναι μια κοινωνική Σημασιολογική Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

2.3.3 Εικονικές Κοινότητες και Οργανισμοί
Ένα άλλο σημαντικό θέμα που προέκυψε κατά την ανάπτυξη του
Σημασιολογικού Ιστού, είναι η δυνατότητα που παρέχει για την
υποστήριξη της online επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ
διαφόρων ομάδων ανθρώπων. Αυτό έχει δύο προεκτάσεις, την
υποστήριξη εικονικών κοινοτήτων (virtual communities) και την
υποστήριξη εικονικών οργανισμών (virtual organizations).
Όσον αφορά τις εικονικές κοινότητες, όπως είναι γνωστό,
οποιοσδήποτε μπορεί πλέον πολύ εύκολα να δημοσιεύσει στο
διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό του, τα ενδιαφέροντά
του και την εργασία του, επιτρέποντας έτσι σε άλλα άτομα με κοινά
ενδιαφέροντα να ανακαλύψουν και να μοιραστούν αυτή τη γνώση,
με σκοπό τη δημιουργία μιας εικονικής κοινότητας ατόμων που
μοιράζονται ιδέες. Η υποστήριξη τέτοιου είδους κοινοτήτων, θα
μπορούσε να αποδειχθεί πολύ χρήσιμη στο χώρο της εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας κατάλληλα εργαλεία ενσωματωμένα
σε
Εικονικά
Περιβάλλοντα
Μάθησης
(Virtual
Learning
Environments), κοινότητες σπουδαστών μέσα στο ίδιο τμήμα ή
ανάμεσα σε διαφορετικούς οργανισμούς, θα μπορούσαν να βρουν
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κατάλληλη υποστήριξη με ή χωρίς καθοδήγηση. Αυτές οι κοινότητες
θα μπορούσαν για παράδειγμα να διευκολύνουν την ανταλλαγή
χρήσιμων πληροφοριών και απόψεων (π.χ. βιβλιογραφίες) και τις
συζητήσεις μέσω ιστολογίων (blogs) και σχολίων σε αυτά.
Επίσης, οι δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης αλληλεπίδρασης
που παρέχει το Διαδίκτυο, μέσα από υπηρεσίες όπως το ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο (e-mail), οι λίστες συζήτησης (discussion forums), οι
ταχυδρομικές λίστες (mailing lists), η γραπτή συνομιλία (chat),
υποστηρίζουν τη συνεργασία και την ανθρώπινη επικοινωνία και
ευνοούν τη δημιουργίας εικονικών τάξεων.
Βασικοί παράγοντες μιας εικονικής τάξης είναι:
• το σύστημα παροχής και διαχείρισης μαθημάτων που
φιλοξενείται
στον
Παγκόσμιο
Ιστό
και
παρέχει
σε
εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές, πρόσβαση στην εικονική τάξη
διευκολύνοντας τη διαμόρφωση μιας κοινότητας μάθησης που
επικοινωνεί και συνεργάζεται,
• το εκπαιδευτικό υλικό που ενσωματώνεται στο σύστημα και
συνήθως αναπτύσσεται από ειδικούς εκπαιδευτικούς σχεδιαστές
(instructional designers) σε συνεργασία με τους υπεύθυνους
καθηγητές των μαθημάτων ,
• οι εκπαιδευτές (tutors) που είναι συνήθως ειδικοί του γνωστικού
αντικειμένου και ταυτόχρονα γνωρίζουν και είναι σε θέση να
διαχειριστούν τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής
πρακτικής. Ο ρόλος τους είναι κύρια υποστηρικτικός και
συμβουλευτικός: σχολιάζουν και αξιολογούν τις εργασίες των
εκπαιδευόμενων παρέχοντας συμβουλές και ανατροφοδότηση,
επιλύουν απορίες όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό και στις
εργασίες τους, στοχεύοντας στην ενίσχυση της προσπάθειας των
εκπαιδευόμενων και στην εξατομικευμένη υποστήριξη και
καθοδήγησή τους,
• οι εκπαιδευόμενοι μελετούν το εκπαιδευτικό
υλικό,
επικοινωνούν και συνεργάζονται με τον εκπαιδευτή και τους
υπόλοιπους εκπαιδευόμενους. Οι ίδιοι αναλαμβάνουν την κύρια
ευθύνη της μάθησής τους και αυτό απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες
μελέτης καθώς και αναζήτησης/αξιολόγησης της πληροφορίας.

Παραδοσιακή τάξη

Εικονική τάξη

Μαθησιακό περιβάλλον
Δάσκαλος και μαθητές στον ίδιο χώρο
Δάσκαλος και μαθητές σε διαφορετικούς
χώρους
Δάσκαλος και μαθητές στον ίδιο χρόνο
Δάσκαλος και μαθητές όχι απαραίτητα στον
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Φιλοξενείται στο διαδίκτυο
Ο δάσκαλος αναρτά υποστηρικτικό υλικό
(αρχεία, παρουσιάσεις video, εικόνας και
ήχου, υπερκείμενα, συνδέσμους)
Ο δάσκαλος επικοινωνεί με τους μαθητές με
ηλεκτρονικά μέσα
Ο δάσκαλος αναθέτει ηλεκτρονικά εργασίες
ατομικές ή ομαδικές
Οι μαθητές επικοινωνούν μέσω forum, email, chat, συνεργατικών κειμένων
Οι μαθητές δε γνωρίζουν πάντα την πρόοδο
των συμμαθητών τους.

Φιλοξενείται σε σχολικό κτίριο
Ο δάσκαλος παρέχει υποστηρικτικό υλικό
(σχολικό εγχειρίδιο, φύλλα εργασίας,
παρουσιάσεις video, εικόνας και ήχου)
Ο δάσκαλος επικοινωνεί με τους μαθητές
δια ζώσης
Ο δάσκαλος αναθέτει εργασίες ατομικές ή
ομαδικές
Οι μαθητές επικοινωνούν άμεσα μεταξύ
τους
Οι μαθητές γνωρίζουν την πρόοδο των
συμμαθητών τους

Πίνακας 1: Παραδοσιακή τάξη VS Εικονική τάξη

Τρόποι διδασκαλίας με εικονική εκπαίδευση:
Virtual Classroom : σε απευθείας σύνδεση ανάδραση σε πραγματικό χρόνο
Hypertext μαθήματα : δομημένο υλικό μαθημάτων
Με video : διάλεξη δάσκαλου συνοδευόμενη με διαφάνειες και video-streaming
τεχνολογίες
Με ήχο : παρόμοια μαθήματα βασισμένα στον ήχο και όχι στην εικόνα
Peer-to-peer μαθήματα : μαθήματα κατά παραγγελία
Κοινωνική δικτύωση : με χρήση web 2.0 εργαλείων για την καλύτερη προώθηση
της κοινωνικής αλληλεπίδρασης μεταξύ των δασκάλων και μαθητών
Πίνακας 2: Τρόποι διδασκαλίας με εικονική εκπαίδευση

Παρέχοντας μια πλουσιότερη περιγραφική δομή σε αυτές τις
πληροφορίες με τη χρήση των τεχνολογιών Σημασιολογικού Ιστού,
μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά η χρησιμότητά τους και να γίνει πιο
άμεσος και εύκολος ο διαμοιρασμός τους. Συγκεκριμένα, αποτέλεσμα
της χρήσης της σημασιολογία στο ευφυές περιβάλλον μάθησης,
DynaLearn, είναι μια δικτυωμένη ομάδα σε απευθείας σύνδεση
ευθυγραμμίζοντας θεωρητικά μοντέλα (εκφραζόμενα ως οντολογίες)
με
κοινά
λεξιλόγια,
που
αντιπροσωπεύουν
συγκεκριμένες
επιστημονικές έννοιες. Αυτό έχει τη δυνατότητα να είναι ένας
πολύτιμος πόρος Ιστού για την επιστημονική πρόοδο και γενικά για
την σημασιολογική καθοδηγούμενη μάθηση. Με τον ίδιο τρόπο, αυτά
τα εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν και τις ερευνητικές
κοινότητες με την ενσωμάτωσή τους σε Εικονικά Περιβάλλοντα
Έρευνας (Virtual Research Environments).
Από την άλλη μεριά, μία περισσότερο αυστηρή προσέγγιση απαιτείται
στην περίπτωση που άνθρωποι και οργανισμοί επιθυμούν να
συνεργαστούν και «επίσημα» online για την επίτευξη κοινών
στόχων. Στο χώρο της εκπαίδευσης, για παράδειγμα, ως εικονική
συνεργασία μπορεί να θεωρηθεί ένα ερευνητικό έργο με εταίρους
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που βρίσκονται διάσπαρτοι σε διάφορα μέρη της Ευρώπης, ή η
εκμάθηση υποβοηθούμενη από υπολογιστές, όπου οι σπουδαστές και
ο διδάσκων επιθυμούν να μοιραστούν εκπαιδευτικό υλικό online
καθώς και να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες όπως π.χ.
ομαδικές εργασίες.
Ο όρος εικονικός οργανισμός, αναφέρεται στην συνεργασία που
επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, πέρα από
τα στενά όρια ενός οργανισμού. Ήδη υπάρχουν σχετικά πρότυπα που
παρέχουν την υποδομή για τη δημιουργία εικονικών οργανισμών,
συνήθως με τη χρήση του λεγόμενου Service Oriented Architecture
(εν συντομία SOA), όπου εφαρμογές και εργαλεία παρέχουν
προκαθορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες στα μέλη μιας συνεργασίας.
Για την υποστήριξη της λειτουργίας ενός εικονικού οργανισμού, θα
πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος ώστε τα μέλη του να βρίσκουν
εύκολα τις προσφερόμενες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις
ανάγκες τους, να διαπραγματεύονται τη χρήση τους με ασφάλεια και
να συντονίζουν τη χρήση διαφορετικών υπηρεσιών για την επίτευξη
του επιθυμητού αποτελέσματος. Αυτά τα πρότυπα απαιτούν την
ανάπτυξη κοινών λεξιλογίων και πρωτοκόλλων διαπραγμάτευσης. Ο
Σημασιολογικός Ιστός μπορεί να παρέχει την κατάλληλη υποδομή για
την ανάπτυξη μιας τέτοιας αρχιτεκτονικής για την υποστήριξη
εικονικών οργανισμών, με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών
εύρεσης και διαπραγμάτευσης υπηρεσιών.

Εικόνα 26: Παράδειγμα εικονικής τάξης

2.3.4 Ηλεκτρονική Μάθηση
Είναι ξεκάθαρο πλέον από όσα ειπώθηκαν παραπάνω, ότι ο
Σημασιολογικός Ιστός έχει πολλά να προσφέρει στον τομέα της
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ηλεκτρονικής μάθησης, υποστηρίζοντας τόσο την εξ αποστάσεως όσο
και την παραδοσιακή εκπαίδευση. Η έννοια του «μαθησιακού
αντικειμένου»
(learning
object)
ως
αυτόνομης
μονάδας
εκπαιδευτικού υλικού που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί και να
συνδυαστεί με άλλα μαθησιακά αντικείμενα, αποτελεί βασικό
χαρακτηριστικό των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Εντούτοις,
η μέθοδος αυτή (δηλ. η χρήση μαθησιακών αντικειμένων) έχει
δεχθεί πολλές κριτικές για την έλλειψη ευελιξίας και για το γεγονός
ότι δε λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες κάθε
ατόμου ή τις απαιτήσεις του πλαισίου χρήσης. Παρόλα αυτά, αν
χρησιμοποιηθεί ορθά αποτελεί μία χρήσιμη και αποτελεσματική
μέθοδο, η οποία έχει πολλά να κερδίσει από τον Σημασιολογικό
Ιστό.
Τα μαθησιακά αντικείμενα μπορούν να οργανωθούν σε
αποθετήρια (repositories) και να διαμοιραστούν μέσω του Ιστού.
Κάθε μαθησιακό αντικείμενο που προστίθεται στο αποθετήριο
συνοδεύεται από πλούσια μεταδεδομένα, δηλαδή πληροφορίες που
περιγράφουν τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου με στόχο την πιο
αποτελεσματική εύρεση, διαχείριση και χρήση του. Στη συνέχεια,
μπορεί να γίνει εύκολη αναζήτηση και ανάκτηση των αντικειμένων,
αναζητώντας τα στο διαμοιραζόμενο αποθετήριο με βάση τα
μεταδεδομένα τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν ήδη εμφανιστεί αρκετές γλώσσες
για τη σημασιολογική περιγραφή μαθησιακών αντικειμένων, όπως
για παράδειγμα η γλώσσα Educational Modelling Language (EML),
που αναπτύχθηκε από το ανοιχτό πανεπιστήμιο της Ολλανδίας και τα
Learning Object Metadata (LOM) από το Learning Technology
Standardization Committee (LTSC) του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων
και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE). Αυτές οι γλώσσες επιτρέπουν
την καλύτερη αλληλεπίδραση με το εκπαιδευτικό υλικό, και τη
μεσολάβηση οντολογιών και ευφυών πρακτόρων για την
αντιστοίχηση των αναγκών των εκπαιδευόμενων με τους
διαθέσιμους πόρους.

2.4 Πλατφόρμες Ψηφιακής Μάθησης
Οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης ή αλλιώς τα συστήματα
διαχείρισης μάθησης είναι η βασική τεχνολογική υποδομή λογισμικού
για τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης και εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευσης, τέτοιες είναι οι Moodle, Blackboard, Sakai, ATutor,
eClass και άλλες. Στη διεθνή βιβλιογραφία τα συστήματα
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διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ) αναφέρονται κυρίως με τους όρους
Learning Management Systems, Virtual Learning Environments και
Course Management Systems.
Τα ΣΔΜ χρησιμοποιούνται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης
(πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια), καθώς και στην
κατάρτιση,
επειδή
προσφέρουν
αρκετά
πλεονεκτήματα
σε
εκπαιδευόμενους,
εκπαιδευτές
και
στους
εκπαιδευτικούς
οργανισμούς, αίροντας χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς στη
διαδικασία μάθησης.
Τα ΣΔΜ είναι ενοποιημένα (integrated) συστήματα λογισμικού που
εμπεριέχουν διάφορα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς σχεδιαστές και
στους διαχειριστές, αναφορικά με την οργάνωση και τη διανομή του
μαθησιακού υλικού, τη διαχείριση των μαθημάτων, την αξιολόγηση
των μαθητών, τα εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, τη
διαχείριση των εκπαιδευόμενων σε ένα οργανισμό, κλπ.

2.4.1

Ψηφιακό Σχολείο

Το ψηφιακό σχολείο είναι μια πλατφόρμα ψηφιακής μάθησης ,αν και
ακόμα βρίσκεται σε δοκιμαστικό στάδιο, έχει τρομερή απήχηση στο
κόσμο, μιας και το Φεβρουάριο ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια σε
επισκεψιμότητα. Είναι η υλοποίηση του οράματος του υπουργείου
Παιδείας για το Νέο Σχολείο: «Ένα σχολείο χωρίς… τοίχους!», όπως
αναφέρεται.
Αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα είναι δημόσια διαθέσιμη και ανοικτού
λογισμικού ,πληκτρολογώντας στο διαδίκτυο τη διεύθυνση
http://digitalschool.minedu.gov.gr/ θα βρεθείτε στην εισαγωγική
σελίδα της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου. Η πλατφόρμα είναι
η δικτυακή πύλη για τους καθηγητές και τους μαθητές και έχει ως
στόχο την αδιάλειπτη διάθεση του εκπαιδευτικού υλικού. Βασίζεται
στην ελληνική ανοικτή πλατφόρμα Open eClass και βρίσκεται σε
δοκιμαστική λειτουργία με συνέπεια να προστίθεται συνεχώς νέο
υλικό. Η πλατφόρμα είναι ενισχυμένη με δυνατότητες ενεργού
εμπλοκής των χρηστών με εργαλεία Web 2.0, στην οποία θα είναι
ενσωματωμένα:
 όλα τα βιβλία αναπτύσσονται σε ψηφιακή μορφή,
εμπλουτισμένα
με
πρόσθετο
διαδραστικό
υλικό
(εκπαιδευτικά παιχνίδια, μικροπειράματα, animations,
video, υπερσυνδέσμους, κλπ)

99

Πανοπούλου Χαρά

Ανάπτυξη Φροντιστηριακού Συστήματος της Τυπικής Εκπαίδευσης

 δημιουργείται «ψηφιακό φροντιστήριο», που διαθέτει
βιντεοσκοπημένες πρότυπες διδασκαλίες για όλα τα
μαθήματα των εισαγωγικών εξετάσεων της Γ’ Λυκείου
 δημοσιεύονται σχέδια μαθημάτων για κάθε ενότητα, τα
οποία προβλέπουν την ένταξη των νέων τεχνολογιών στη
διδασκαλία
 πρόσθετο ψηφιακό υλικό αντιστοιχισμένο ανά ενότητα
μαθημάτων,
όπως
φωτογραφίες,
βίντεο,
ψηφιακά
εκπαιδευτικά παιχνίδια, από ψηφιακά αρχεία (ΕΡΤ, Εθνικό
Οπτικοακουστικό Αρχείο, ΓΑΚ, Βιβλιοθήκες, Μουσεία, κλπ).
 δυνατότητες τοπικής εκπαιδευτικής διαχείρισης της κάθε
τάξης
(ανταλλαγή
εργασιών
μεταξύ
μαθητώνεκπαιδευτικών, ανακοινώσεις, διαγωνίσματα, βαθμολογίες,
απουσίες, κλπ).
 με βάση αυτήν την πλατφόρμα, δίνεται πρόσβαση από το
σπίτι, στο μεν μαθητή για περαιτέρω εμπέδωση της ύλης και
εξάσκηση με τον ιδιαίτερο δικό του ρυθμό, στο δε γονιό για
να ενημερώνεται για όλη την πρόοδο και τη σχολική πορεία
του παιδιού του. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός αποκτά ένα
δυναμικό εργαλείο που αναβαθμίζει σημαντικά τη
διδασκαλία του στην τάξη.
Κύριοι στόχοι του ψηφιακού σχολείου είναι:
 η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία
 η ανάπτυξη/ και η συγκέντρωση υπάρχοντος ψηφιακού
εκπαιδευτικού υλικού
 η ανάπτυξη ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας
 η ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου μαθησιακών αντικειμένων
 η εποικοδομητική χρήση της δικτυακής και τεχνολογικής
υποδομής των σχολείων
 η δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας
Η
δημιουργία
του
ψηφιακού
σχολείου
αποτελεί
υψηλή
προτεραιότητα για να ανακτήσει το ελληνικό σχολείο την
ανταγωνιστικότητά του στον ευρωπαϊκό χώρο. Η βασική πρόκληση
που καλείται αυτό να αντιμετωπίσει σήμερα είναι η ουσιαστική
ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία όλων των
μαθημάτων αλλά και στη σχολική ζωή ευρύτερα.
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Εικόνα 27: Η αρχική σελίδα του Ψηφιακού Σχολείου

2.4.1.1 Κριτικές
Ακόμα, και αν το ψηφιακό σχολείο είναι σε δοκιμαστικό στάδιο
,υπάρχουν κάποιοι σχολικοί σύμβουλοι που έσπευσαν να προσφέρουν
κριτικές. Οι εκπαιδευτικοί έχουν το ρόλο του θεματοφύλακα των
βασικών αρχών και στόχων του δημοκρατικού σχολείου που θα
προσφέρει ίσες ευκαιρίες για όλους, οπότε διατηρούν μια
επιφυλακτική στάση απέναντι σε κάθε νέα τεχνολογία που έρχεται να
«ταράξει τα νερά» του εκπαιδευτικού κόσμου.
Μετά από επίσκεψη στο δικτυακό τόπο του ψηφιακού σχολείου, ο
σχολικός σύμβουλος Δημήτρης Τσαούσης τόνισε πως του προκαλεί
απογοήτευση. Σύμφωνα με την άποψη του κύριου Τσαούση, οι μέθοδοι
διδασκαλίας μας είναι δασκαλοκεντρικές και δεν προάγουν την κριτική
σκέψη των μαθητών αλλά την στείρα παπαγαλία, αντί λοιπόν να
κατασκευαστεί ένα ψηφιακό σχολείο που θα διορθώσει τα κακώς
κείμενα της εκπαίδευσης και να μας ωθήσει μπροστά, κατασκεύασαν
ένα πρόγραμμα που μας ξαναγυρίζει πάλι πίσω! Αυτός ο συμπερασμός
επήλθε έπειτα από την επίσκεψη στον ιστοχώρο του ψηφιακού
σχολείου και αυτά που συνάντησε εκεί. Βρήκε το πρόγραμμα σπουδών
και το σχολικό βιβλίο σε ψηφιακή μορφή, τα οποία υπάρχουν και στο
δικτυακό τόπο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και άρα δεν αποτελεί
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κάτι νέο. Επίσης βρήκε σημειώσεις με τύπους και οδηγίες
απομνημόνευσης της ύλης, φροντιστηριακού τύπου. Τέλος βρήκε
πολλές
βιντεοδιαλέξεις,
βιντεοσκοπήσεις
μαθημάτων,
που
παραδίδονται από καθηγητή που χρησιμοποιεί μόνο ένα μαυροπίνακα,
που θυμίζει φροντιστήριο της δεκαετίας του 1960! Η βιντεοσκόπηση
όμως μιας ξεπερασμένης διδασκαλίας δεν την μετατρέπει αυτόματα σε
ψηφιακή διδασκαλία.
Οπότε δικαίως οι κακές κριτικές που έλαβε η πλατφόρμα αφού σε
καμιά περίπτωση δεν συμβάλει στη δημιουργία ενός αποδοτικού,
συνεχώς βελτιούμενου
και
αποκεντρωμένου
εκπαιδευτικού
συστήματος χωρίς τη συνεχή ανάγκη παρεμβάσεων από κεντρικούς
φορείς και υπηρεσίες της εκπαίδευσης, και δεν υλοποιεί πολλούς από
τους στόχους που έχει θέσει.

2.4.2

Learn-e-pedia.gr

Εικόνα 28: Το λογότυπο της πλατφόρμας learn-e-pedia

Η νέα πλατφόρμα learn-e-pedia.gr που εισάγει στον τομέα της
εκπαίδευσης ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ, βασίζεται στην αρχή της
διαδραστικής μάθησης και σαν στόχο έχει να συμβάλει
ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας. Πρόκειται για
μια ψηφιακή καινοτομία με πλούσιο εκπαιδευτικό περιεχόμενο
αλλά ταυτόχρονα διασκεδαστικό και ευχάριστο, με multimedia
εφαρμογές. Έτσι μπορεί να εισάγει ομαλά τόσο τους
εκπαιδευτικούς και μαθητές όσο και γονείς στο εξελιγμένο
περιβάλλον της interactive διδασκαλίας. Παρέχεται στους
ενδιαφερόμενους
μέσω πληρωμής.
Η learn-e-pedia.gr
συμμετέχει στη νέα εποχή του σχολείου μέσω διαδικτύου με
την παροχή της σειράς ψηφιακών διαδραστικών μαθημάτων
«on line», που απευθύνεται σε δασκάλους και καθηγητές,
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μαθητές, γονείς και σχολεία ελληνικής εκπαίδευσης σε όλο τον
κόσμο. Εμπλουτίζοντας καθημερινά το εκπαιδευτικό της
περιεχόμενο, αποτελεί την πρωτοπόρο πλατφόρμα στην νέα
εποχή ψηφιακής εκπαίδευσης.
Το περιεχόμενο της learn-e-pedia.gr αποτελείται από την ύλη
που διδάσκεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και μάθημα προς
μάθημα εμπλουτίζεται συνεχώς από παραδείγματα, ασκήσεις
αυτοαξιολόγησης, πρόσθετες πληροφορίες και εκπαιδευτικού
περιεχομένου διαδραστικά παιχνίδια (ανάλογα με την ηλικία).
Με τον τρόπο αυτό η learn-e-pedia.gr διευκολύνει και ενισχύει
την παράδοση στο σχολείο αλλά αποτελεί και τον καλύτερο
αρωγό
για
αποδοτική
μελέτη
στο
σπίτι.
Η διδακτική ύλη της
learn-e-pedia.gr
περιλαμβάνει:
•
Γλώσσα
για
όλες
τις
τάξεις
του
Δημοτικού
• Μαθηματικά για όλες τις τάξεις του Δημοτικού
• 8 από τα μαθήματα της Α' και Β' Γυμνασίου
• Αγγλικά πιστοποιημένα από το Cambridge University Press
και άλλους μεγάλους εκδοτικούς οίκους
Η τεχνογνωσία της, τα εξειδικευμένα προγράμματα, η τεχνική
υποστήριξη και τα ποιοτικά πρότυπα που ακολουθεί σε συνδυασμό
με την άριστη επιστημονική ομάδα, εγγυώνται την ποιότητα, τη
λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα των ψηφιακών
μαθημάτων.

2.4.2.1

Κριτικές

Λόγω του ότι η πλατφόρμας μάθησης learn-e-pedia διατίθεται μόνο
λίγους μήνες από τον Όμιλλο ΑΝΤΕΝΝΑ, και είναι ακόμα σε πρώιμο
στάδιο στον χώρο της ψηφιακής εκπαίδευσης, η μερίδα των
εκπαιδευτικών δεν έχει ακόμα σχηματίσει ολοκληρωμένη κριτική
άποψη. Αν και οι πρώτες εντυπώσεις είναι επαρκώς θετικές ,θα ήταν
σωστό στο σημείο αυτό να τονίσω την ανάγκη για δημιουργία
εργαστηρίων ανά περιφέρεια όπου θα γίνεται χρήση , εγκατάσταση,
επίδειξη κάθε εκπαιδευτικού λογισμικού πριν τεθεί έτοιμο για χρήση
,τόσο από το χώρο του ελεύθερου όσο και εμπορικά.
Πέρα από τους στόχους που έχει θέσει η νέα πλατφόρμα μάθησης,
να συμβάλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας, με τις
τόσες νέες, εκσυγχρονισμένες μεθόδους εκμάθησης που παρέχει,
έχει ένα βασικό μειονέκτημα. Μπορεί κάποιος να την αποκτήσει μόνο
επί πληρωμή, και αυτό αυτόματα δημιουργεί διακρίσεις και καταλύει
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το θεσμό του δημοκρατικού σχολείου, που δίνει ίσες ευκαιρίες για
όλα τα παιδιά του κόσμου.
Το ελεύθερο λογισμικό είναι απαραίτητο να μπει στην εκπαίδευση για
έναν ουσιαστικό λόγο που αφορά την απεξάρτηση από μεγάλες
εταιρείες παραγωγής και διανομής software, και επιτέλους να μπορεί
ο καθένας να συμμετέχει χωρίς να πληρώνει για κάτι που είναι
‘‘φυσικό αγαθό’’, όπως η μάθηση.
Υπάρχει πλέον ένας πραγματικά τεράστιος κατάλογος εκπαιδευτικών
προγραμμάτων από το χώρο του ΕΛ/ΛΑΚ και πολλοί εκπαιδευτικοί
συνεισφέρουν οικειοθελώς στην ανάπτυξη και μετάφραση πολύ
αξιόλογων εφαρμογών.

2.4.3 'η-τ@ξη'

Εικόνα 29: Το λογότυπο της πλαρφόρμας η-τ@ξη

Η πλατφόρμα η-Τάξη αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα
Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αναπτύχθηκε από το
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια των
έργων που υλοποιήθηκαν για το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με
στόχο
την
εισαγωγή
των
Τεχνολογιών
Πληροφορικής
&
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ακολουθεί τη
φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την
υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς χωροχρονικούς
περιορισμούς και δεσμεύσεις.
Η υπηρεσία 'η-τ@ξη' απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στοχεύει στην υποστήριξη της
κλασικής διδασκαλίας και την ενίσχυση της διαδικασίας μάθησης που
πραγματοποιείται καθημερινά μέσα στη σχολική τάξη. Η υπηρεσία
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο βασισμένο στον Παγκόσμιο
Ιστό, για την ηλεκτρονική διαχείριση των μαθημάτων που
διδάσκονται σε κάθε Σχολική Μονάδα. Παρέχεται η δυνατότητα σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές να αξιοποιούν τις Τεχνολογίες
Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή εκπαιδευτική
διαδικασία.
Με τη χρήση αυτού του εργαλείου, οι εκπαιδευτικοί θα βοηθούνται
στην καλύτερη οργάνωση στις διδασκαλίες τους και οι μαθητές θα
βρουν ένα εναλλακτικό μέσο για εξατομικευμένη μάθηση και με
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πρόσβαση στην ύλη των μαθημάτων που διδάσκονται στη τάξη.
Συγχρόνως αποτελεί για αυτούς μια εναλλακτική πρόταση σύνθεσης
της γνώσης μέσα από ένα ανοικτό περιβάλλον συνεργασίας και
αλληλεπίδρασης.
Η υπηρεσία παρέχεται με προσωποποιημένη πρόσβαση στους
εκπαιδευτικούς
και
ελεύθερα
στους
μαθητές.
Ουσιαστικά η πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης επιχειρεί
μέσα από ένα ανοικτό και φιλικό περιβάλλον να συνδέσει την
παρούσα εκπαιδευτική πρακτική με τις τεχνολογίες του Διαδικτύου.
Επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να γνωρίσουν την
τεχνολογία και παράλληλα να τη χρησιμοποιήσουν εποικοδομητικά
στην καθημερινή εκπαιδευτική δραστηριότητα.
Η πρόσβαση στην πλατφόρμα «η-τάξη» πραγματοποιείται με απλή
σύνδεση στο internet, πληκτρολογώντας τη διεύθυνση url:
http://eclass.sch.gr . Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές εισέρχονται
στο περιβάλλον της Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης με σκοπό την
εξερεύνηση του περιεχομένου των μαθημάτων του σχολείου τους, ή
εναλλακτικά την αναζήτηση περιεχομένου σε μαθήματα άλλων
σχολικών μονάδων της χώρας.
Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να δημιουργήσουν μαθήματα ή να
διαχειριστούν το περιεχόμενο των μαθημάτων τους, εισέρχονται από
την ειδική περιοχή «Είσοδος Εκπαιδευτικού» με τη χρήση του
λογαριασμού (όνομα χρήστη και συνθηματικό) που διαθέτουν για τις
υπόλοιπες υπηρεσίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
Μερικές από τις βασικές λειτουργίες που προσφέρει η νέα υπηρεσία
είναι:






η δημοσίευση ηλεκτρονικών σημειώσεων,
η παράθεση βοηθητικών πηγών,
ο προγραμματισμός μαθημάτων,
η δημιουργία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, ή ακόμη και
η ηλεκτρονική διαχείριση του παραδοσιακού βιβλίου
διδασκομένης ύλης.
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Εικόνα 30: Η πλατφόρμα η-τ@ξη

Η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μαθήματα που φιλοξενούνται στην
υπηρεσία είναι ελεύθερη και επιτυγχάνεται από το περιβάλλον
εφαρμογής, μέσα από ιστοσελίδες του Παγκοσμίου Ιστού (World
Wide Web), χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.
Τα ηλεκτρονικά μαθήματα που τοποθετούνται στην πλατφόρμα
συσχετίζονται άμεσα:
• με τη σχολική μονάδα στην οποία διδάσκονται, αλλά και
• με τον εκπαιδευτικό του σχολείου που τα διδάσκει.
Η εύρεση των μαθημάτων γίνεται από συγκεκριμένη φόρμα
αναζήτησης, στην οποία οδηγείται ο χρήστης από την κεντρική
σελίδα της εφαρμογής.
Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης της εφαρμογής μέσα από τη διαδικασία
της αναζήτησης, εξερευνεί τις Σχολικές Μονάδες που διαθέτουν
ηλεκτρονικά μαθήματα στην πλατφόρμα.
Κάθε ηλεκτρονικό μάθημα στην πλατφόρμα «η-τάξη» υφίσταται
κάτω από συγκεκριμένη Σχ. Μονάδα. Τα μαθήματα δημιουργούνται
από τους εκπαιδευτικούς του συγκεκριμένου σχολείου και διαθέτουν
ένα σύνολο από υποσυστήματα – λειτουργίες.
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Εικόνα 31: Περιβάλλον ηλεκτρονικού μαθήματος

Οι λειτουργίες που αποτελούν τα βασικά εργαλεία οργάνωσης των
μαθημάτων μέσα στην υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης και
πλαισιώνουν το περιβάλλον κάθε ηλεκτρονικού μαθήματος είναι οι
εξής: (α) η περιγραφή του μαθήματος, (β) το βιβλίο διδασκόμενης
ύλης, (γ) το υλικό του μαθήματος, (δ) οι ασκήσεις, (ε) οι σύνδεσμοι
του μαθήματος και (στ) οι ανακοινώσεις του εκπαιδευτικού για το
μάθημα.

2.4.3.1 Κριτικές
Η υπηρεσία ηλεκτρονικής τάξης παρέχεται στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση και κύριος στόχος της είναι να προσφέρει όλα τα
εργαλεία για την ενίσχυση και τον εμπλουτισμό της κλασικής
διδακτικής πρακτικής τόσο για τους μαθητές όσο και τους
εκπαιδευτικούς. Διευκολύνει την αποθήκευση και την οργάνωση του
ηλεκτρονικού υλικού διδασκαλίας και επίσης στηρίζει το σχεδιασμό
και τη λειτουργική διαχείριση των μαθημάτων μέσα σε κάθε
σχολείο. Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται με την προώθηση της άμεσης
επαφής μεταξύ καθηγητών και μαθητών μέσω ενός ανοικτού
περιβάλλοντος συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.
Η υπηρεσία βασίζεται στην πλατφόρμα Open eClass και που
αναπτύχθηκε
από
Ακαδημαϊκό
Διαδίκτυο
(GUNET)
και
χρησιμοποιείται από 6,789 μέλη ΠΣΔ (εκπαιδευτικοί) σε 2.821
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρόσβαση των μαθητών
είναι ελεύθερη. Η χρήση της υπηρεσίας εμφανίζεται στο παραπάνω
πίνακα.
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Μαθήματα

Σχολεία

2.065
2.194
2.305
2.560
3.697
4.662

1.058
1.020
894
739
967
971

Πίνακας 3:Η συμμετοχή των σχολίων ανά έτος στη πλατφόρμα η-τ@ξη

Αυτή τη στιγμή είναι 7.576 εγγεγραμμένοι Eκπαιδευτικοί στην
ηλεκτρονική τάξη, από 2.941 διαφoρετικά σχολεία από όλη τη χώρα.
Τα
στατιστικά
στοιχεία
που
παρουσιάστηκαν
παραπάνω δείχνουν υψηλό βαθμό αποδοχής και χρήσης των
υπηρεσιών της ηλεκτρονικής τάξης, παρ’ όλα αυτά όμως μια αισθητή
μείωση φαίνεται να υπάρχει από το 2008 ως το 2010 . Η χρήση της
ηλεκτρονικής τάξης έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο χρόνο και η
ανάγκη για διαδικτυακές υπηρεσίες στην εκπαίδευση έχει οδηγήσει
στην εισαγωγή νέων υπηρεσιών, όπως αυτές της ασύγχρονης
εκπαίδευσης,
της σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης,
τις
εικονικές αίθουσες διδασκαλίας, τα ιστολόγια και την κοινωνική
δικτύωση. Δεδομένου
ότι παράλληλα
εισάγονται
νέες τεχνολογίες δικτύου, όπως οι προσβάσεις οπτικών ινών, η τάση
είναι ότι ο όγκος της κίνησης μέσω του ΠΣΔ θα συνεχίσει να
αυξάνεται. Στο άμεσο μέλλον ΠΣΔ πρέπει να επικεντρωθεί και να
επεκτείνει τις υπηρεσίες Web 2.0, όπως το microblogging, η
επιμέλεια
περιεχομένου
(content
curation),
τα
wikis,
αυξάνοντας την ολοκλήρωση
και
τη
διαλειτουργικότητα
των υπηρεσιών με την εισαγωγή τεχνολογιών ομοσπονδίας και
επικεντρώνοντας την προσοχή στην αποτελεσματική υποστήριξη των
χρηστών.

3 Κατασκευή Πλατφόρμας
3.1 Περιγραφή Πλατφόρμας
3.1.1 Βασική Ιδέα
Η πλατφόρμα που θα κατασκευαστεί θα έχει μια βασική ιδέα που θα
καθιστά το πρωτότυπο κομμάτι της. Καθ’ όλη την παρουσίαση της θα
ξετυλίγονται οι θεματικές ενότητες σαν μια ακολουθία, δηλαδή η μία
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θα μας οδηγεί στην άλλη με τρόπο τέτοιο, ώστε να θεωρείται φυσικά
αδύνατο να διδαχτούμε ένα κεφάλαιο του λυκείου ,αν δεν προηγηθεί
να γνωρίζουμε κάποιες βασικές έννοιες ακόμα και από τα πιο πρώιμα
στάδια της βασικής γνώσης ,όπως αυτό της α’ δημοτικού.
Σ΄αυτή την βασική ιδέα αντιστοιχεί ο ορισμός διέπον νήμα. Αυτή τη
βασική ιδέα θα θέσουμε σα βάση για την περιγραφή των
σημαντικότερων αριθμητικών συνόλων, καθώς με αυτό τον τρόπο θα
μπορέσουμε να διδάξουμε στους χρήστες της πλατφόρμας την
φυσική αλληλουχία αυτών των συνόλων και με ποια σειρά απαιτείται
να
διδαχτούν
προκειμένου
να
είμαστε
σε
θέση
να
παρακολουθήσουμε τη μετέπειτα εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι πρώτοι αριθμοί που διδάσκεται ο μαθητής στο δημοτικό σχολείο
είναι οι φυσικοί αριθμοί. Αυτοί είναι οι 0, 1, 2, 3, 4, κτλ. Το
σύνολό τους συμβολίζεται με το γράμμα ℕ . Έχουμε δηλαδή ℕ
={0,1,2,3,…}. Η χρήση των φυσικών γίνεται κυρίως σε προβλήματα
που αναφέρονται στο πλήθος αντικειμένων και όχι σε οποιαδήποτε
ποσότητα.
Με κάποιο άλμα μερικών μαθητικών χρόνων μεταβαίνουμε στο
Γυμνάσιο, όπου ο μαθητής μαθαίνει για τους ακέραιους αριθμούς.
Αυτοί είναι οι φυσικοί και οι αντίθετοί τους. Η εισαγωγή των
ακεραίων γίνεται για να διαχωριστούν μεγέθη τα οποία εμπλέκουν
έννοιες, όπως φορά, κέρδος ή ζημία κτλ. Το σύνολο των ακεραίων
συμβολίζεται με ℤ. Έτσι, ℤ={…,−3,−2,−1,0,1,2,3,…}. Είναι
προφανές ότι τόσο το σύνολο των φυσικών, όσο και το υπερσύνολό
του των ακεραίων είναι άπειρα σύνολα.
Ήδη όμως από το δημοτικό οι μαθητές έρχονται σε επαφή και με ένα
άλλο είδος αριθμών, τους ρητούς, δηλαδή τα κλάσματα.
Συγκεκριμένα, τα κλάσματα με αριθμητή και παρονομαστή φυσικούς
ή γενικότερα ακεραίους. Η εισαγωγή των κλασμάτων υπαγορεύεται
από την ανάγκη να περιγραφούν ποσότητες που δεν μπορούν να
παρασταθούν ως ακέραιες μονάδες. Έτσι, ο ρητός
δύο από τα τρία ίσα μέρη της μονάδας, ο

παριστάνει τα

την ποσότητα που

είναι ίση με μία μονάδα συν ένα από τα πέντε ίσα μέρη της και ο
τον αντίθετο του
γράμμα ℚ. Έτσι, ℚ

. Το σύνολο των ρητών παριστάνεται με το
.

ℤ

Τώρα, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι δεκαδικοί αριθμοί δεν αποτελούν
ένα ιδιαίτερο σύνολο αριθμών αλλά είναι ένα είδος γραφής των
αριθμών με τη χρήση δεκαδικών ψηφίων.
Στις εφαρμογές χρησιμοποιούμε δεκαδικές προσεγγίσεις των
διαφόρων μεγεθών οι οποίες είναι ρητοί αριθμοί. Αυτό αρχικά μπορεί
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να δημιουργήσει την αντίληψη ότι όλα τα φυσικά μεγέθη, δηλαδή
ο,τιδήποτε μπορεί να μετρηθεί, μπορεί να παρασταθεί με τη βοήθεια
των ρητών αριθμών. Η αντίληψη αυτή είχε αναχθεί σε φιλοσοφικό
δόγμα από τη σχολή των Πυθαγορείων.
Σύμφωνα με την αντίληψη των Πυθαγορείων: «Όλα τα μεγέθη είναι
σύμμετρα», δηλαδή κλάσματα με αριθμητή και παρονομαστή
ακεραίους. Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, κάθε τι που μπορεί να
μετρηθεί παριστάνεται με έναν ρητό αριθμό. Ο αριθμός
, δηλαδή
ο θετικός αριθμός του οποίου το τετράγωνο είναι ο 2, είναι μια
υπαρκτή οντότητα.
Πράγματι, είναι το μήκος της υποτείνουσας ενός ορθογωνίου και
ισοσκελούς τριγώνου του οποίου το μήκος κάθε κάθετης πλευράς
είναι 1. Αν δεχτούμε την άποψη των Πυθαγορείων, τότε ο αριθμός
θα ισούται με ένα κλάσμα της μορφής , όπου τα κ και λ είναι
θετικοί ακέραιοι. Από τη σχέση

παίρνουμε

. Το

τετράγωνο λοιπόν του κ είναι αριθμός άρτιος (ζυγός). Μιας και
μόνον οι ζυγοί αριθμοί δίνουν ζυγά τετράγωνα, o κ θα είναι ζυγός.
Άρα κ = 2κ′ , όπου κ′ ακέραιος. Τότε όμως θα πάρουμε
και επιχειρηματολογώντας όπως προηγουμένως, συμπεραίνουμε ότι
και το λ θα είναι ζυγός της μορφής 2λ′ . Οι αριθμοί κ΄ και λ΄ είναι
μικρότεροι απ’ τους κ και λ αντίστοιχα και το κλάσμα
γράφεται
απλούστερα:

.

Με

την

ίδια

λογική,

το

κλάσμα

θα

απλουστευθεί και αυτό με τη σειρά του και θα μας δώσει ένα νέο
κλάσμα. Συνεχώς θα παίρνουμε όλο και απλούστερα κλάσματα και η
διαδικασία αυτή δεν σταματάει ποτέ. Αυτό όμως δεν μπορεί να
συμβαίνει, γιατί οι όροι του κλάσματος είναι (θετικοί) ακέραιοι και
δεν μπορούν να μειώνονται επ’ άπειρον, αφού δεν μπορούν να
γίνουν μικρότεροι της μονάδας.
Έτσι προκύπτει αντίφαση. Η υπόθεσή μας λοιπόν ότι ο
είναι
ρητός καταρρέει και μαζί της καταρρέει και το δόγμα των
Πυθαγορείων. Η δυσάρεστη αυτή αλήθεια ανακαλύφθηκε από τους
ίδιους τους Πυθαγόρειους, ίσως από τον ίδιο τον Πυθαγόρα. Ο
θρύλος θέλει τον Ίππασο τον Μεταπόντιο, μαθητή του Πυθαγόρα ως
τον ένοχο. Λέγεται ότι για να τον τιμωρήσουν τα άλλα μέλη της
Σχολής, σ’ ένα ταξίδι από την Κόρινθο προς την έδρα τους τον
Κρότωνα, τον έριξαν στη θάλασσα με τραγικό γι’ αυτόν τέλος.
Ο
=1,4142135623730950488016887242097...... φαίνεται ότι
είναι ο πρώτος μη ρητός που ανακαλύφθηκε. Οι μη ρητοί λέγονται
άρρητοι αριθμοί. Η δεκαδική μορφή ενός άρρητου περιέχει άπειρα
ψηφία που δεν επαναλαμβάνονται κατά περιοδικό τρόπο. Αν
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επαναλαμβάνονταν, ο αριθμός αυτός θα ήταν ρητός. Έτσι, ο ρητός
γράφεται
στη
δεκαδική
μορφή
ως
0,23809523809523809523809523809524........, ενώ ο
δεν έχει
αυτή την ιδιότητα. Οι ρητοί και οι άρρητοι αριθμοί, μαζί, αποτελούν
το σύνολο των πραγματικών αριθμών, δηλαδή των αριθμών που
αντιπροσωπεύουν κάθε ποσότητα που μπορεί να μετρηθεί. Το
σύνολο των πραγματικών αριθμών συμβολίζεται με το σύμβολο ℝ. Οι
πραγματικοί αριθμοί παριστάνονται γεωμετρικά με όλα τα σημεία
μιας ευθείας. Γι’ αυτό και η ευθεία μας θα λέγεται στο εξής ευθεία
των πραγματικών ή πραγματική ευθεία.
Ο
, αν και άρρητος παρουσιάζει μια ομαλή συμπεριφορά.
Συγκεκριμένα είναι ρίζα του πολυωνύμου
, το
οποίο έχει ακέραιους συντελεστές. Τέτοιοι αριθμοί λέγονται
αλγεβρικοί. Υπάρχουν όμως και μη αλγεβρικοί, υπερβατικοί αριθμοί.
Τέτοιοι αριθμοί θα αναζητηθούν ανάμεσα στους άρρητους αριθμούς,
μιας και οι ρητοί είναι αλγεβρικοί. Από τις εργασίες του Joseph
Liouville, οι μαθηματικοί γνώριζαν την ύπαρξη τέτοιων αριθμών. Για
παράδειγμα,
ο
άρρητος
αριθμός
0,110001000000000000000001......, ο οποίος έχει παντού μηδενικά
εκτός από τις θέσεις 1=1!, 2=2! =1*2 , 6=3! =1*2*3
,24=4!=1*2*3*4 κ.ο.κ., είναι υπερβατικός. Το 1882 ο Γερμανός
μαθηματικός Karl Lindemann απέδειξε ότι ο γνωστός αριθμός π =
3,1415926535897932384626433832795....., δηλαδή ο λόγος της
περιφέρειας κύκλου προς τη διάμετρό του, είναι αριθμός
υπερβατικός, τον οποίο αριθμό ένας μαθητής τον πρωτοσυναντά στη
β’ γυμνασίου. Έτσι αποδείχτηκε ότι ο κύκλος δεν τετραγωνίζεται!
Δηλαδή, αν έχουμε έναν κύκλο, δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε
μόνο με το χάρακα και το διαβήτη τετράγωνο που να έχει εμβαδόν
ίσο με αυτό του κύκλου. Επίσης ο Charles Hermite απέδειξε πως ο
αριθμός e είναι υπερβατικός, κάτι που ένας μαθητής το διδάσκεται
στη β’ λυκείου, στο πλαίσιο του κεφαλαίου, εκθετική συνάρτηση.
Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα, χάρις στις εργασίες του Georg
Cantor, ξέρουμε ότι οι άρρητοι αριθμοί, και ακόμα περισσότερο οι
υπερβατικοί, δεν είναι η εξαίρεση του κανόνα αλλά ο ίδιος ο
κανόνας! Δηλαδή το σύνολο των ρητών αριθμών φαντάζει
απειροελάχιστο μπροστά στο σύνολο των αρρήτων, το οποίο
κατακλύζει την ευθεία των πραγματικών αριθμών. Αξίζει να
αναφέρουμε ότι αν τοποθετήσουμε τους πραγματικούς αριθμούς
πάνω σε έναν άξονα τότε σε κάθε σημείο του άξονα θα
αντιστοιχίζεται ακριβώς ένας πραγματικός αριθμός και αντίστροφα.
Αυτό είναι κάτι που δεν ισχύει για τα σύνολα: ℕ, ℤ και ℚ. Η σχέση
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ανάμεσα στα διάφορα σύνολα αριθμών περιγράφεται στο παρακάτω
διάγραμμα:

N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ AR ⊂ R

Εικόνα 32: Μια απεικόνιση των συνόλων των αριθμών

Στο Γυμνάσιο μαθαίνουμε ότι η εξίσωση
είναι αδύνατη αφού
δεν υπάρχει πραγματικός αριθμός που το τετράγωνό του να είναι ίσο
με το -1. Έτσι η αναμονή κράτησε μέχρι τη β’ λυκείου, όπου ένα νέο
σύνολο με το όνομα μιγαδικοί αριθμοί, και στο οποίο υπάρχει η λύση
της παραπάνω εξίσωσης, έρχεται να δώσει απάντηση, και μάλιστα
την ονομάζει i.
Οι μιγαδικοί αριθμοί είναι μία επέκταση του συνόλου των
πραγματικών αριθμών με την προσθήκη του στοιχείου i, που λέγεται
φανταστική μονάδα, και έχει την ιδιότητα:
.
Το σύνολο των Μιγαδικών αριθμών συμβολίζεται με το γράμμα C
από τη αγγλική λέξη Complex που σημαίνει σύνθετος.
Κάθε μιγαδικός αριθμός μπορεί να γραφτεί με τη μορφή α + βi, όπου
τα α και β είναι πραγματικοί αριθμοί και λέγονται πραγματικό μέρος
και φανταστικό μέρος του μιγαδικού αριθμού, αντίστοιχα. Για
παράδειγμα, ο 3 + 2i είναι ένας μιγαδικός, με πραγματικό μέρος 3
και φανταστικό μέρος 2.
Οπότε, C={α+βi, όπου α και β πραγματικοί αριθμοί}.Η βασική
διαφορά των μιγαδικών αριθμούς με τους πραγματικούς είναι η
ύπαρξη του στοιχείου i και των πολλαπλασίων του, που όταν
υψωθούν στο τετράγωνο δίνουν αρνητικούς πραγματικούς αριθμούς.
Επιπλέον, στους μιγαδικούς δεν ορίζεται η διάταξη, δηλαδή δεν έχει
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έννοια να συγκρίνουμε δύο μιγαδικούς ώστε να πούμε ότι ένας
μιγαδικός αριθμός είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από κάποιον
άλλον μιγαδικό αριθμό.
Άρα στον τύπο των συνόλων, τώρα θα εντάξουμε και τους
μιγαδικούς, και αφού το σύνολο C εμπεριέχει το σύνολο R
προκύπτει: N ⊂ Z ⊂ Q ⊂ AR ⊂ R ⊂ C
Ας αναφέρουμε ότι αν τοποθετήσουμε τους μιγαδικούς αριθμούς
πάνω στο καρτεσιανό επίπεδο τότε σε κάθε σημείο του επιπέδου θα
αντιστοιχίζεται ακριβώς ένας μιγαδικός αριθμός και αντίστροφα.
Ένας μιγαδικός αριθμός για να παρασταθεί, λοιπόν, δεν του αρκεί η
ευθεία των πραγματικών αριθμών, χρειάζεται δύο συντεταγμένες.
Με αυτόν τον τρόπο θα παρουσιάσω το διέπον νήμα των
αριθμητικών συνόλων μέσω της πλατφόρμας μάθησης και πως
κρατώντας την αρχή του νήματος, φτάνουμε στο τέλος……

3.1.2 Που απευθύνεται και ποιος ο στόχος
της;
Το Διαδίκτυο ανοίγει νέους ορίζοντες στην εκπαίδευση. Η
εκπαίδευση πλέον παίρνει μια νέα μορφή χάρη στην αλματώδη
ανάπτυξη του διαδικτύου και οφείλουμε όλοι να προσαρμοστούμε
στα νέα δεδομένα. Οφείλουμε να κοιτάξουμε τη νέα τάση της εποχής
κατάματα και να διερευνήσουμε τις αστείρευτες δυνατότητες που μας
παρέχει η τεχνολογία. Μέχρι πρόσφατα το βιβλίο αποτελούσε το
κύριο εργαλείο της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το Διαδίκτυο
έρχεται να συμπληρώσει και ολοκληρώσει το έργο του βιβλίου. Σε
καμία περίπτωση όμως δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να αντικαταστήσει
την παραδοσιακή και άμεση διδασκαλία. Είναι χρέος μας όμως να το
αξιοποιήσουμε, να το εξελίξουμε και να το εντάξουμε στα νέα
εκπαιδευτικά μας προγράμματα, γιατί η εκπαίδευση έχει ανάγκη για
αλλαγές, προκειμένου να πετύχει την αναβάθμιση που χρειάζεται.
Ο σχεδιασμός των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και το
πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις των σπουδαστών και θα προάγει την
εκπαιδευτική διαδικασία σε ένα ευχάριστο παιχνίδι. Αυτό καθώς και η
ελεύθερη πρόσβαση σε μαθησιακά λογισμικά θα προσδίδουν στην
εκπαιδευτική διαδικασία μια διαφορετική οπτική γωνία. Τέτοιου
είδους λογισμικά πρέπει να είναι διαδραστικού περιεχομένου.
Έτσι σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της
κατασκευής μιας εκπαιδευτικής πλατφόρμας, το περιεχόμενο της
οποίας, θα βασίζεται στο μάθημα των Μαθηματικών. Η γκάμα των
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ανθρώπων στους οποίους απευθύνεται η ιστοσελίδα είναι μαθητές
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και το κομμάτι
της ύλης που προβλέπεται να εξεταστεί μέσω της πλατφόρμας είναι
τα σύνολα των αριθμών ενδεικτικά. Πιο συγκεκριμένα θα ξετυλίγετε
το διέπον νήμα των συνόλων των αριθμών κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδρομής ενός μαθητή από τη Α’ Δημοτικού ως και τη
Γ’ Λυκείου . Ακόμα θέλω να τονίσω πως η ιστοσελίδα έχει προοπτικές
επέκτασης και σε άλλα κεφάλαια των μαθηματικών.
Θα κατασκευάσουμε ένα διαδραστικό περιβάλλον-ιστοσελίδα, στόχος
της οποίας θα είναι να διδάξει και να εκπαιδεύει το κάθε μαθητήχρήστη μέσα από θεωρία, παραδείγματα και ασκήσεις βαθμωτής
δυσκολίας , καθώς και να τον εξετάσει μέσα από κριτήρια
αξιολόγησης. Παράλληλα θα τον ενημερώνει έμμεσα σε τι επίπεδο
γνώσεων βρίσκεται και θα τον προετοιμάζει με ασκήσεις πριν απ’ το
διαγώνισμα στο σχολείο του, καθώς και να τον κρίνει ως προς το
επίπεδο του διαβάσματος που έχει πραγματοποιήσει, θέτοντας του
κάποιους όρους πριν αλλάξει επίπεδο δυσκολίας στις ασκήσεις. Πιο
συγκεκριμένα, οι σπουδαστές θα μπορούν να κρίνονται από το
σύστημα για τις δεξιότητες και τις επιδόσεις τους, εφόσον για να
αλλάξουν επίπεδο δυσκολίας τους περιορίζει το σύστημα να λύσουν
τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο αριθμό ασκήσεων του πρώτου
επιπέδου.
Η ιδέα της ιστοσελίδας είναι να μπορέσει ο μαθητής αφού διαβάζει
αρχικά την θεωρία σε κάθε θεματική ενότητα, να κατανοεί μέσα από
τις ασκήσεις και τα παραδείγματα την αναγκαιότητα για παλιότερες
γνώσεις, δηλαδή πως σε κάθε τάξη προκειμένου να είναι σε θέση να
παρακολουθήσει το τρέχον κεφάλαιο χρειάζεται βασικές γνώσεις από
προηγούμενες τάξεις.
Επίσης, ένας σημαντικός σκοπός μας είναι να προσφέρουμε μέσω της
πλατφόρμας τη δυνατότητα στο μαθητή να επιλέγει μόνος του
ανάλογα με τις ανάγκες του και τις ελλείψεις του αυτό που θα μάθει.
Καθώς και τη δυνατότητα να μπορεί να ελίσσεται στη πλατφόρμα,
γεγονός που ενισχύει την αναδρομή σε θεματικές ενότητες
προηγούμενων τάξεων προκειμένου να θυμηθεί έννοιες ή θεωρίες
που τυχόν έχει ξεχάσει. Επιπλέον, ένας μαθητής μπορεί πριν λύσει
ασκήσεις να δει κάποια παραδείγματα ή ακόμα μπορεί ανά πάσα
στιγμή να γυρίσει στην σελίδα με την θεώρια και να την
ξαναδιαβάσει.
Έτσι καταφέρνει να ξεφύγει από την στατική δομή του βιβλίου και να
προχωρήσει σε μια διαδραστική μορφή απέναντι στον μαθητή και τον
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υπολογιστή με τη βοήθεια ενός επικριτικού, ισχυρού εργαλείου όπως
αυτό που περιγράφηκε.

3.1.3 Προστιθέμενη Αξία
Η προστιθέμενη αξία της πλατφόρμας και οι λόγοι που μας
δελεάζουν να τη χρησιμοποιήσουμε είναι οι εξής:
Αποτελεί μια εναλλακτική δίοδο του μαθητή έναντι των εξωσχολικών
φροντιστηρίων και βιβλίων. Αντικαθιστά τα κλασσικά, πλέον
βοηθητικά βιβλία, έτσι ο μαθητευόμενος μπορεί να ξεφύγει από το
στατικό χαρακτήρα του βιβλίου και να μπορέσει να εκπαιδευτεί
ανάλογα με τους δικούς του ρυθμούς και τις δικές του ανάγκες,
προσαρμόζοντας τη μάθηση στα μέτρα του ανάλογα με τις ελλείψεις
του, πέρα απ΄το προκαθορισμένο πλαίσιο της ύλης που υπάρχει στα
σχολεία.
Το ότι η πλατφόρμα προσφέρεται σε συνδυασμό με τη χρήση
υπολογιστή, μας δίνει τη δυνατότητα να εντάξουμε εκτός απ' το
κείμενο, ήχο, εικόνα και βίντεο. Έτσι ώστε να κρατάει το ενδιαφέρον
του μαθητή αλλά και να κατανοεί και να θυμάται καλύτερα. Ποιός
δεν θα μπορούσε να θυμάται ευκολότερα ποταμούς , βουνά, χώρες,
αν τα έβλεπε στο google maps ή μια ιστορική μάχη αν έβλεπε ένα
βίντεο με αυτή. Έτσι αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό θα είναι
ευκολότερα αποδεκτό, σαν ένα ευχάριστο παιχνίδι.
Ιδιαίτερη αξία έχει η ελεύθερη πρόσβαση του, δίνοντας σε όλους την
ίδια ευκαιρία για μάθηση. Προσδίδοντας στην εκπαιδευτική
διαδικασία μια πιο δημοκρατική οπτική γωνία. Η φιλοσοφία της θέλει
την εκπαίδευση ανοικτή και προσβάσιμη από όλους , τα προϊόντα
εκπαιδευτικής τεχνολογίας να φτάνουν στους μαθητές όλων των
σχολείων και ακόμα όλοι οι μαθητές να λαμβάνουν ισότιμα υψηλή
και ποιοτική εκπαίδευση.
Η παραδοσιακή μορφή της εκπαίδευσης θα εξακολουθεί να είναι η
κυρίαρχη μορφή και η πλατφόρμα μάθησης θα χρησιμοποιείται και
θα λειτουργεί συμπληρωματικά, ιδίως στο χώρο της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης .
Με όλες αυτές τις τεχνολογίες και τις δυνατότητες στα χέρια μας,
ένα τέτοιο εκπαιδευτικό λογισμικό θα ταράξει τα ήρεμα νερά της
εκπαίδευσης.

3.1.4 Διαφορές από υπάρχουσες Πλατφόρμες
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Αν και αυτά που προσφέρει η προς υλοποίηση πλατφόρμα μου είναι
πράγματα που προσφέρουν και άλλες πλατφόρμες. Δηλαδή
ασκήσεις, παραδείγματα ή θεωρία, η διαφορά με τη δική μου
πλατφόρμα είναι ότι συγκεντρώνει κάθε πιθανή απαίτηση του
μαθητή στο εκπαιδευτικό της υλικό. Δηλαδή, επί το πλείστον, οι
πλατφόρμες μάθησης ειδικεύονται είτε στο κομμάτι που εκπαιδεύει
το μαθητή με κομμάτια θεωρίας και ασκήσεων, ή μόνο ασκήσεων
είτε στο κομμάτι που εξετάζει και κρίνει το μαθητή με ασκήσεις και
κριτήρια αξιολόγησης ως προς τις ικανότητες και τις γνώσεις του.
Αυτή η πλατφόρμα παρέχει και τα δύο αυτά κομμάτια σε αρμονικό
συνδυασμό, δίνοντας την εντύπωση ενός πλήρη, χωρίς κενά ύλης
μαθησιακού εργαλείου.
Ένας ακόμα λόγος που εκφράζει τη διαφορά της από τις κοινές
πλατφόρμες μάθησης είναι πως κατασκευάστηκε με σκοπό να
συμπληρώσει την τυπική μορφή μάθησης ,να χρησιμοποιείτε τόσο
σε συνεργατικό περιβάλλον με το δάσκαλο, όσο και απ΄τους ίδιους
τους μαθητές στο σπίτι. Γιατί ο ρόλος του δασκάλου ήταν και θα
είναι απαραίτητος και σημαντικός για έναν μαθητή. Μέχρι τώρα οι
πλατφόρμες μάθησης υπάγονταν στα πλαίσια της μη τυπικής
εκπαίδευσης και έτσι ο ρόλος τους, αν και μεν ήταν βοηθητικός,
δεν έπαυε να ήταν αφανής. Έτσι τώρα ο συνδυασμός του δασκάλου
και της πλατφόρμας μάθησης θα εξάγει πλήθος δυνατοτήτων και θα
αναβαθμίσει την εκπαιδευτική διαδικασία.
Τελευταίος και πιο σημαντικός λόγος είναι ότι αυτή η πλατφόρμα
μάθησης είναι βασισμένη σε μια οντολογική βάση, εμπλουτίζοντας
την ιστοσελίδα με μεταδεδομένα κάνοντας τη χρήση και την
πλοήγηση εντός της πλατφόρμας μια εύκολη υπόθεση. Κάτι που
λείπει απ’ όλες τις πλατφόρμες μάθησης που κυκλοφορούν αυτή τη
στιγμή στην αγορά και είναι αποτέλεσμα απλού κώδικα php ή html.

3.2 Τα Εργαλεία μου
Για την υλοποίηση της πλατφόρμας μάθησης, πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν τα εξής εργαλεία: το Protégé και το Drupal. Με τη
βοήθεια των οντολογιών θα οργανώσω την γνώση, το περιεχόμενο
και τις πληροφορίες που εξάγονται από τη πλατφόρμα μου με τρόπο
ώστε να βασίζονται σε ένα κοινό λεξιλόγιο και θέτοντας έτσι σε ισχύ
την αναπαράσταση της σε Σημασιολογική Βάση. Έχοντας κάποιους
κοινούς ορισμούς λέξεων, η πλατφόρμα μας δίνει την δυνατότητα
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για την ανταλλαγή πληροφοριών, εύκολο διαμοιρασμό, κατανόηση
και χρήση στο Σημασιολογικό Ιστό.
Το εργαλείο που
χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της οντολογίας μας είναι το
πρόγραμμα Protégé, που είναι μία πλατφόρμα ανοιχτού κώδικα.
Είναι ένα γραφικό περιβάλλον για την ανάπτυξη Βάσεων
Γνώσεων και κατάλληλο για τη δημιουργία οντολογιών. Το
δεύτερο εργαλείο μου, το Drupal, είναι ένα αρθρωτό σύστημα
διαχείρισης περιεχομένου (Content Management System, CMS)
ανοικτού/ελεύθερου
λογισμικού,
γραμμένο
στη
γλώσσα
προγραμματισμού PHP. Το Drupal, όπως πολλά σύγχρονα CMS,
επιτρέπει στο διαχειριστή συστήματος να οργανώνει το περιεχόμενο,
να προσαρμόζει την παρουσίαση, να αυτοματοποιεί διαχειριστικές
εργασίες και να διαχειρίζεται τους επισκέπτες του ιστοτόπου και
αυτούς που συνεισφέρουν. Παρόλο που υπάρχει μια πολύπλοκη
προγραμματιστική διεπαφή, οι περισσότερες εργασίες μπορούν να
γίνουν με λίγο ή και καθόλου προγραμματισμό. Και το
σημαντικότερο υποστηρίζει σημασιολογία. Με το Drupal θα
κατασκευάσω την ιστοσελίδα που θα φιλοξενεί την πλατφόρμα
μάθησης. Τα δύο προγράμματα συνεργάζονται άψογα εξαιτίας της
διαλλειτουργικότητας και το αποτέλεσμα είναι μια ισχυρή, ευέλικτη,
σημασιολογικού περιεχομένου πλατφόρμα μάθησης, κάτι που λείπει
σήμερα από τον τομέα της εκπαίδευσης.

3.2.1 Protégé

Εικόνα 33: Περιβάλλον Protégé
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Protégé είναι μια δωρεάν, ανοικτού κώδικα εφαρμογή ανεπτυγμένη
για το σκοπό της ανάπτυξης και αναπαράστασης οντολογιών και
βάσεων γνώσης. Η πλατφόρμα Protégé υποστηρίζει δύο βασικούς
τρόπους μοντελοποίησης οντολογιών, τον Protégé-Frames και τον
Protégé-OWL editor. Οι οντολογίες του Protégé μπορούν να
εξαχθούν σε διάφορες μορφές συμπεριλαμβανομένων των RDF (S),
OWL, και XML Schema. Το Protégé βασίζεται σε Java, είναι
επεκτάσιμο, και παρέχει ένα plug-and-play περιβάλλον που το
καθιστά μια ευέλικτη βάση για την ταχεία προτυποποίηση και την
ανάπτυξη εφαρμογών. Επιτρέπει να καθορίσετε κλάσεις (έννοιες του
πεδίου),σημασιολογική σχέση μεταξύ συνδεδεμένων κλάσεων /
ιδιοτήτων σε μια έννοια (ιδιότητες, περιορισμούς, δηλώσεις
ασυμβατότητας) και ενδεχομένως, ένα επιπλέον επίπεδο λογικής με
αξιώματα και κανόνες καθώς και παραδείγματα κλάσεων. Η
οντολογία σε συνδυασμό με τα παραδείγματα μας δημιουργεί μια
βάση δεδομένων.
Η βασική ιδέα στο PROTÉGÉ είναι να βρει κανείς το σκοπό της
οντολογίας, να ορίσεις τις κλάσεις (classes) και τις σχέσεις μεταξύ
αυτών (properties). Να ορίσει στις κλάσεις αυτές μια ιεραρχία
(subclass-superclass hierarchy). Να συλλάβει τους όρους με τους
οποίους κα αναφέρεται στις έννοιες και τις σχέσεις καθώς και να
εισάγει στιγμιότυπα (individuals).
Η δημιουργία των κλάσεων και τον υποκλάσεων γίνεται στην αρχή
του προγράμματος και ορίζουμε ποία σύνολα είναι ξένα μεταξύ τους
ορίζοντας τα ως disjoint. Στην συνέχεια δημιουργούμε τα property
και αφού ορίσουμε πάλι ως disjoint, ορίζουμε το Domain που είναι
από ποία κλάση θα παίρνει ένα μέλος και το Range με το μέλος ποιάς
κλάσης θα το συνδέει. Τέλος ορίζουμε τα μέλη και σε ποία σύνολα
ανήκουν.
Το Protégé έχει εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο εργαλείο μοντελοποίησης
γνώσης. Χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη και τη διαχείρηση κάθε
είδους οντολογιών. Οι χρήστες του Protégé προσφέρουν τις γνώσεις
τους σε μια on-line κοινότητα που έχει δημιουργηθεί για αυτόν
ακριβώς το λόγο, την εξάπλωση της γνώσης και την επίλυση
προβλημάτων που οι χρήστες αντιμετωπίζουν, γεγονός το οποίο
εκτός των άλλων έχει συντελέσει σημαντικά και στην περαιτέρω
ανάπτυξη της εφαρμογής από την προγραμματιστική ομάδα.

3.2.1.1 Κατασκευή Οντολογίας
118

Πανοπούλου Χαρά

Ανάπτυξη Φροντιστηριακού Συστήματος της Τυπικής Εκπαίδευσης

Στο σημείο αυτό θα αναπτύξουμε την οντολογία. Με την χρήση του
protege γίνεται η υλοποίηση της σε ένα εύχρηστο γραφικό
περιβάλλον που όμως έχουμε την δυνατότητα να γράψουμε και σε
γραμμή εντολών κώδικα.
Σε πρώτη φάση θα ορίσουμε τις κλάσεις και τις υποκλάσεις μας
καθώς και ποία σύνολα είναι ξένα μεταξύ τους ορίζοντάς τα ως
disjoin. Πρώτα θα τα παρουσιάσουμε περιγραφικά και έπειτα με τη
βοήθεια σχεδιαγραμμάτων για λόγους κατανόησης.
Ως υπερκλάση θα ορίσουμε τα ‘Μαθηματικά’, και θα βασίσουμε την
ανάπτυξη της οντολογίας σε τέσσερις βασικούς άξονες-υποκλάσεις
της αρχικής. ‘Βαθμίδα_Εκπαίδευσης’, ‘Θεματική_Ενότητα’, ‘Υλικό’,
και
‘Βαθμός_Δυσκολίας’,
ανάλογα
με
τις
επιλογές
του
εκπαιδευόμενου στις παραπάνω κλάσεις, έμμεσα συνδυάζει τις
υποκλάσεις αυτών μέσω της πλατφόρμας και έτσι καταφτάνει στον
επιθυμητό στόχο κάθε φορά. Δηλαδή βρίσκει την άσκηση της
συγκεκριμένης θεματικής ενότητας και στο βαθμό δυσκολίας που
επιθυμεί. Θα παραστήσουμε και τις σχετικές υποκλάσεις παρακάτω
σχηματικά.
Στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε τα properties και αφού τα
ορίσουμε πάλι ως disjoin, ορίζουμε το Domain που δηλώνει από ποία
κλάση θα παίρνει ένα μέλος και το Range που δηλώνει με το μέλος
ποιάς κλάσης θα το συνδέει. Τα properties είναι τα εξής: ‘έχει’,
‘διδάσκεται’,
‘έχει_βαθμό_δυσκολίας’,
‘ξεκλειδώνει’,
‘χρειάζεται_γνώσεις_από’. Αυτά συνδέουν τα μέλη των κλάσεων είτε
μεταξύ τους είτε με μέλη άλλων κλάσεων. Τι είναι όμως τα μέλη; Τα
μέλη( individuals ) είναι τα αντικείμενα που περιέχονται σε σύνολα
και υποσύνολα όπως οι κλάσεις και οι υποκλάσεις. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, τα μέλη των κλάσεων είναι οι θεωρίες, οι ασκήσεις, τα
παραδείγματα, και τα κριτήρια αξιολόγησης. Κάθε ένα απ’ αυτά
αποτελεί ένα URI της σελίδας. Άρα κάθε URI είναι ένα μέλος των
κλάσεων. Τέλος, θα κατασκευάσω κάποιους ορισμούς , περιορισμούς
(restrictions) και αξιώματα προσφέροντας με αυτό το τρόπο
περισσότερη σημασία στα δεδομένα της πλατφόρμας μου.
Θα κατασκευάσουμε ένα ποσοτικό restriction που θα συνδέει τον
‘Α_Βαθμό_Δυσκολίας’ με το ‘B_Βαθμό_Δυσκολίας’ με τη βοήθεια του
property ‘ξεκλειδώνει’ που στην ουσία θα κάνει πράξη την
προϋπόθεση που θέσαμε στο σύστημα, να μην μπορεί να λύσει ο
μαθητής ασκήσεις Β’βαθμού δυσκολίας ,αν δεν λύσει τουλάχιστον
τρεις από αυτές του Α’ βαθμού δυσκολίας. ( restriction:
‘B_Βαθμό_Δυσκολίας’ ξεκλειδώνει min 3 ‘Α_Βαθμό_Δυσκολίας’).
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Θα κατασκευάσουμε και ένα universal restriction που θα τονίζει πως
κάθε υποκλάση της κλάσης ‘Θεματική_Ενότητα’ έχει ‘Υλικό’.(
universal restriction: ∀ ‘Θεματική_Ενότητα’ ‘έχει’ ‘Υλικό’). Οι κλάσεις
που έχουν τουλάχιστον ένα σύνολο από ικανές και αναγκαίες
συνθήκες είναι γνωστές ως καθορισμένες κλάσεις και έχουν έναν
ορισμό. Κάθε άτομο που πληροί τον ορισμό θα ανήκει στην κλάση
αυτή. Μια καθορισμένη κλάση για μας είναι η κλάση ‘Υλικό’ που
ορίζεται από τις κλάσεις ‘Ασκήσεις’, ‘Θεωρία’, ‘Κριτήρια_Αξιολόγησης’
και ‘Παραδείγματα’.(definition: ‘Υλικό’ equivalent to ‘Ασκήσεις’ or
‘Θεωρία’ or ‘Κριτήρια_Αξιολόγησης’ or ‘Παραδείγματα’ ). Με λίγα
λόγια κάθε ‘Θεματική_Ενότητα’, θα έχει κάποιο υλικό, είτε αυτό είναι
‘Ασκήσεις’, είτε ‘Θεωρία’, είτε ‘Κριτήρια_Αξιολόγησης’, είτε
‘Παραδείγματα’.
Με τη χρήση του property ‘διδάσκεται’, θα ορίσουμε για κάθε
υποκλάση της κλάσης ‘Θεματική_Ενότητα’, σε ποια τάξη της
πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διδάσκεται (
restriction: ‘Πράξεις’ ‘διδάσκεται’ some ‘Γ_Δημοτικού’).
Τέλος, και πιο σημαντική property είναι η ‘χρειάζεται_γνώσεις_από’,
που δηλώνει την ανάγκη γνώσεων προηγούμενων τάξεων για να
προχωρήσεις σε επόμενες και έτσι θα υλοποιήσω την αλληλουχία
των συνόλων των αριθμών που απαιτεί η βασική ιδέα της
πλατφόρμας ακολουθώντας τη ροή του διέποντος νήματος.

Εικόνα 34: Απεικονίσεις απ’ τα classes, properties και individuals στο περιβάλλον
του Protégé

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως δεν υπάρχει λάθος ιεράρχηση
των κλάσεων, κάθε άτομο που κατασκευάζει μια οντολογία θα
μπορούσε να προτείνει μια διαφορετική ιεράρχηση. Στη δική μας
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οντολογία υπάρχουν δυνατότητες επέκτασης με περισσότερες
θεματικές ενότητες, μιας και εδώ χρησιμοποιήθηκαν μόνο όσες
χρειάστηκε για να μπορέσει κάποιος να παρακολουθήσει το διέπον
νήμα των συνόλων των αριθμών.
Στη συνέχεια θα δούμε ένα παράδειγμα σύνδεσης μεταξύ των
κλάσεων και των μελών της οντολογίας, μέσω των properties για
περισσότερη κατανόηση.
Βαθμίδα_Εκπαίδευσης

Γυμνάσιο

Θεματική_Ενότητα

Δημοτικό

Αριθμοί

Εκθετική_Συνάρτηση
Τετραγωνική_Ρίζα

Μήκος_Κύκλου Εξισώσεις

Πράξεις

Λύκειο
Μιγαδικοί

Βαθμός_Δυσκολίας

Κλάσματα-Δεκαδικοί

Υλικό

Α_Βαθμός_Δυσκολίας

Θεωρία

Ασκήσεις

Παραδείγματα
Β_Βαθμό_Δυσκολίας
Κριτήρια_Αξιολόγησης

ξεκλειδώνει
διδάσκεται

χρειάζεται_γνώσεις_από
έχει

individuals της κλάσης Κριτήρια_Αξιολόγησης
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΑΣΕΩΝ
Βαθμίδα
Εκπαίδευσης

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Βαθμός
Δυσδκολίας

Λύκειο
Α Βαθμός
Δυσκολίας

Α Δημοτικού
Β Δημοτικού
Γ Δημοτικού
Δ Δημοτικού
Ε Δημοτικού
ΣΤ Δημοτικού

Α Γυμνασίου
Β Γυμνασίου
Γ Γυμνασίου
Α Λυκείου

Β Βαθμός
Δυσκολίας

Αριθμοί

Β Λυκείου
Γ Λυκείου
Θετικοί_και_Αρνητικοί_Αριθμοί
Οι_Αριθμοί_από_το_1_ως_το_100

Εξισώσεις

Φτιάχνω_τριψήφιους_και_
τους_συγκρίνω

Εξισώσεις_1ου_Βαθμού
Εξισώσεις_2ου_Βαθμού
Εκθετική_Συνάρτηση

Μαθηματικά
Θεματική
Ενότητα

Κλασματικές_Εξισώσεις

Μήκος_Κύκλου

Εξίσωση_xν=α

Κλάσματα

Πράξεις_Κλασμάτων

Μιγαδικοί

Πράξεις

Πράξεις_στο _Σύνολο_ℂ_των
Μιγαδικών
Πολυωνυμικές_Εξισώσεις
_στο_ℂ
Πρόσθεση
Αφαίρεση

Τετραγωνική
_Ρίζα

Ασκήσεις
Θεωρία

Υλικό

Παραδείγματα
Κριτηρια
Αξιολόγησης
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ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ PROPERTIES

έχει

έχει_βαθμό_
δυσκολίας

διδάσκεται

ξεκλειδώνει

χρειάζεται_γ
νώσεις_από

3.2.2 Drupal

Εικόνα 35: Λογότυπο του Drupal

Το Drupal είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα Σύστημα
Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) γραμμένο στην γλώσσα PHP. Το
Drupal, όπως πολλά σύγχρονα CMS, επιτρέπει στο διαχειριστή
συστήματος να οργανώνει το περιεχόμενο, να προσαρμόζει την
παρουσίαση, να αυτοματοποιεί διαχειριστικές εργασίες και να
διαχειρίζεται τους επισκέπτες του ιστοτόπου και αυτούς που
συνεισφέρουν.
Παρόλο
που
υπάρχει
μια
πολύπλοκη
προγραμματιστική διεπαφή, οι περισσότερες εργασίες μπορούν να
γίνουν με λίγο ή και καθόλου προγραμματισμό. Χρησιμοποιείται σε
πολλούς διαφορετικούς τύπους δικτυακών τόπων, που κυμαίνονται
από
μικρά
προσωπικά
blogs
σε
μεγάλες
εταιρικές
και
πολιτικέςιστοσελίδες. Διανέμεται ελεύθερα υπό την άδεια της GNU
General Public License. Η βασική έκδοση του Drupal, γνωστή ως
Drupal core, περιέχει βασικά χαρακτηριστικά τα οποία είναι κοινά
στα περισσότερα CMS. Αυτά περιλαμβάνουν τη δυνατότητα να
δημιουργούνται και να διατηρούνται ατομικοί λογαριασμοί χρηστών,
μενού
διαχείρισης,
RSS-feeds,
προσαρμόσιμη
διάταξη
της
ιστοσελίδας, προσαρμόσιμα προνόμια για κάθε τύπο χρήστη, blogs,
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forums, και επιλογές δημιουργίας μιας κλασσικής ιστοσελίδας ή μια
διαδραστικής κοινότητας χρηστών.
Το Drupal σχεδιάστηκε έτσι ώστε να επιτρέπει την προσθήκη νέων
δυνατοτήτων και λειτουργιών από τους ίδιους τους χρήστες ώστε να
καλύπτονται και συγκεκριμένες ανάγκες λειτουργικότητας. Για το
λόγο αυτό, το Drupal μερικές φορές περιγράφεται και ως ένα
Πλαίσιο Διαχείρισης Περιεχομένου. Αν και το Drupal προσφέρει ένα
εξειδικευμένο περιβάλλον για προγραμματιστές, δεν απαιτούνται
γνώσεις προγραμματισμού για την εγκατάσταση και διαχείριση της
βασικής ιστοσελίδας.
Το Drupal μπορεί να τρέχει σε οποιαδήποτε πλατφόρμα
πληροφορικής υποστηρίζει ένα web server ικανό να εκτελέσει την
PHP (συμπεριλαμβανομένων των Apache, IIS, Lighttpd, και nginx)
και μια βάση δεδομένων(όπως MySQL ή PostgreSQL) για την
αποθήκευση του περιεχομένου και των ρυθμίσεων.

Εικόνα 36: Πλήθος εταιριών που κατασκεύασαν την ιστοσελίδα τους με βάση το
Drupal

3.2.1.1 Γιατί drupal;
1. Μηδενικό κόστος:
Το Drupal είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, έτσι δεν χρειάζεται
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να καταβάλετε έξοδα ούτε για χορήγηση αδειών αλλά ούτε και
για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας σας.
2. Αξιόπιστο και ασφαλές:
Το Drupal έχει μια εκτεταμένη και ενεργή κοινότητα που το
υποστηρίζει. Βελτιώνεται συνεχώς και υπόκειται σε εκτεταμένο
έλεγχο, έτσι μπορείτε να βασιστείτε πάνω του , είναι στέρεο
σαν βράχος!
3. Φιλικό με μηχανές αναζητήσεις:
Μπορεί να διαμορφωθεί για φιλικές διευθύνσεις (URLs). Το
παραγόμενο
περιεχόμενο
σχεδιάζεται
έτσι
ώστε
να
συμμορφώνεται με τους κανονισμούς κάτι που δεν βοηθάει
στην ώθηση των ταξινομήσεων της μηχανής αναζήτησης αλλά
είναι προσιτό.
4. Βασίζεται σε μονάδες και είναι επεκτάσιμο: Μπορείτε να
προσθέσετε έξτρα λειτουργίες όπως τα μπλοκ, τα φόρουμ, το
ηλεκτρονικό εμπόριο, ακόμα και ημερολόγιο αν το επιθυμείτε.
Υπάρχουν πλήθη από μονάδες τρίτων(third party) από τις
οποίες μπορείτε να επιλέξετε όσες θέλετε για την επέκταση της
Drupal ιστοσελίδας σας.
5. Έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει με ελληνικό
περιβάλλον διαχείρισης και όχι μόνο, μιας και είναι ανοιχτό
στον κόσμο με πολυγλωσσική υποστήριξη και πρόσβαση ακόμα
και από άτομα με ειδικές ανάγκες
6. Διαθέτει μια πλήρη γκάμα από δωρεάν, αλλά και εμπορικές,
πρόσθετες εφαρμογές (addons, components, modules, bots
κλπ), που δίνουν τη δυνατότητα να δώσουμε ακριβώς το
χαρακτήρα που θέλουμε εμείς στο δικτυακό μας τόπο.
7. Προσθήκη περιεχομένου στον ιστότοπο μας από οποιονδήποτε
υπολογιστή διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο.
8. Το Drupal μπορεί να εγκατασταθεί σε Windows, Linux,
MacOSX, Solaris κ.α
9. Τα εγχειρίδια του Drupal:
Αν χρειάζεστε μια λειτουργία που δεν υπάρχει στο Drupal εξ’
ορισμού, είναι πολύ πιθανό κάποιος να έχει γράψει το κομμάτι
του κώδικα που χρειάζεστε και να το έχει αναρτήσει στο
drupal.org.
10. Μεγάλη και φιλική κοινότητα:
Υπάρχουν πολλές
σημαντικές ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν Drupal. Για να
λάβετε μια ιδέα για το μέγεθος της κοινότητας των υπεύθυνων
ανάπτυξης, ρίξτε μια ματιά στη λίστα των μονάδων που έχουν
προσφερθεί από τα μέλη της κοινότητας. Το φόρουμ των
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συζητήσεων του Drupal είναι ενεργό και είναι σπουδαίο μέρος
για λάβετε απαντήσεις στα ερωτήματα σας. Μπορείτε ακόμα να
βρείτε υποστήριξη για το Drupal στο IRC chat στα κανάλια
#drupal-support και #drupal-dojo. Για να συναντήσετε και
άλλους χρήστες Drupal στην “περιοχή” σας επισκεφθείτε το
Drupal Groups.
11. Έμφυτη σημασιολογική τεχνολογία για το διαδίκτυο
RDFa στον πυρήνα του Drupal 7
Το Drupal 7 πρωτοπορεί στην ανάπτυξη του RDFa για ευρεία
υιοθεσία του Semantic Web (σημασιολογικού διαδικτύου). Όλο
και περισσότερο η Google και η Bing θα βασίζονται σε
δεδομένα δομημένα και αναγνώσιμα από μηχανές από τις
ιστοσελίδες τις οποίες σκανάρουν. Ο σχεδιασμός του Drupal 7
ενσωματώνει σημασιολογικά δεδομένα που κάνουν την από
μηχανή – προς μηχανή αναζήτηση έμφυτη για μια ιστοσελίδα
βασισμένη στο Drupal 7. Το RDFa μπορεί να προσθέσει αξία,
δίνοντας στις μηχανές αναζήτησης περισσότερα στοιχεία, μη
ορατά στους ανθρώπους, όπως το γεωγραφικό μήκος και
πλάτος ενός χώρου για την εμφάνισή του σε ένα χάρτη, ή να
παρέχει την ημερομηνία σε μορφή ISO για σωστή απεικόνηση
στα αποτελέσματα αναζήτησης για διαφορετικές χώρες.

Εικόνα 37 : Το Drupal υποστηρίζει σημασιολογία

3.3 Πιθανό Σενάριο
Ας παρακολουθήσουμε την εξέλιξη του πιθανού σεναρίου ενός
μαθητή κατά την χρήση της πλατφόρμας μάθησης. Θα
παρουσιάσουμε κάθε πιθανή εκδοχή στην πλοήγησης του, καθώς και
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θα επισειμάνουμε τα σημεία που διαφένεται η αξία που προσθέτει το
οντολογικό υπόβαθρο.
Κατά την εισοδό του χρήστη στην ιστοσελίδα γίνεται ένα
καλωσόρισμα και μια ενημέρωση ως προς τις δυνατότητες και τις
παροχές που προσφέρει η πλατφόρμα μάθησης. Αναφέρει σε ποια
γκάμα εκπαιδευτικών βαθμίδων αναφέρεται και ποιος είναι ο σκοπός
της.
Στην αρχική σελίδα, λοιπόν, της πλατφόρμας ένας πιθανός χρήστης
θα συναντήσει αρχικά το κείμενο καλωσορίσματος. Στην δεξιά
πλευρά της σελίδας υπάρχει ένα μπλοκ που ζητάει «Όνομα χρήστη»
και «Συνθηματικό» προκειμένου να είναι επιτυχής η είσοδός του
μαθητή και να του επιτραπεί η πλοήγηση εντός της πλατφόρμας.
Αυτό συμβαίνει γιατί στους χρήστες που έχει επιτραπεί η πλοήγηση
και έχουν εγγραφεί κατά κάποιον τρόπο στην πλατφόρμα έχουν
δοθεί δικαιώματα όπως να μπορούν να ανεβάζουν υλικό οι ίδιοι, που
ελέγχεται πάντα η ορθότητα του, πριν ανέβει απ’ τον administrator
της σελίδας, καθώς και να σχολιάζουν υλικό ή ανακοινώσεις άλλων
χρηστών. Έτσι δε θα ήταν σωστό ο καθένας να είχε πρόσβαση σε
τέτοια δικαιώματα και έτσι με την βοήθεια αυτού του μπλοκ
¨θωρακίζουμε¨ την αξιοπιστία της σελίδας. Στην ίδια περιοχή
υπάρχει επίσης και μια στήλη ονόματι «Πρόσφατα σχόλια», όπου εκεί
παρουσιάζονται τα τελευταία σχόλια και ανακοινώσεις της
ιστοσελίδας. Ακόμα, εκτός από το βασικό μενού που βρίσκεται στην
αρχή της σελίδας, υπάρχει και ένα δεύτερο πιο ευέλικτο μενού που
εξυπηρετεί την πιο εύκολη πλοήγηση και τους ελλιγμούς εντός της
πλατφόρμας.

Εικόνα 38: Σενάριο (1/15)-Αρχική Σελίδα
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Μετά την αρχική σελίδα ο μαθητής θα πατήσει «Επιλογές» και θα
μεταφερθεί στη κύρια σελίδα της πλατφόρμας που ανάλογα τις
επιλογές-απαντήσεις που θα δώσει στο σύστημα θα οδηγηθεί στο
επιθυμητό αποτέλεσμα, που αυτό είναι ή θεωρία ή άσκηση ή
παράδειγμα ή κριτήριο αξιολόγησης στη θεματική ενότητα που
επιθυμεί ο ίδιος. Αυτή η σελίδα είναι η πιο σημαντική αφού εδώ
γίνονται οι βασικότερες ρυθμίσεις.

Εικόνα 39: Σενάριο (2/15)-Σελίδα Προσωπικών Ρυθμίσεων

Στη σελίδα αυτή γίνονται στο μαθητή δύο βασικές ερωτήσεις που
καθορίζουν την πλοήγηση του.
«Τι τάξη πηγαίνεις;» και «Ποια θεματική ενότητα σε ενδιαφέρει;».
Για αυτές τις ερωτήσεις το σύστημα προσφέρει κάποιες πιθανές
απαντήσεις που μπορεί να δώσει ο χρήστης.
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Εικόνα 40: Σενάριο (3/15)-Σελίδα Προσωπικών Ρυθμίσεων

Έστω ότι κάνει τις παρακάτω επιλογές. Στην ερώτηση «Τι τάξη
πηγαίνεις;» , απαντάει «Β’ Λυκείου» και στην ερώτηση
«Ποια
θεματική ενότητα σε ενδιαφέρει;», απαντάει «Μιγαδικοί».

Εικόνα 41: Σενάριο (4/15)-Σελίδα Προσωπικών Ρυθμίσεων

Στη συνέχεια πατάει το κουμπί «Submit» και εμφανίζεται η θεματική
ενότητα που επέλεξε, στη δική μας περίπτωση «Μιγαδικοί» και του
γίνεται μια ακόμα ερώτηση. Εδώ ο μαθητής δύναται να επιλέξει το
υλικό που τον ενδιαφέρει στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Η
κάθε θεματική ενότητα αποτελείται από υλικό που συγκροτείτε από
θεωρία, παραδείγματα, ασκήσεις και κριτήρια αξιολόγησης. . Τα
παραπάνω μέσω οντολογιών δηλώνονται μέσω των παρακάτω
restrictions. Συγκεκριμένα από το universal restriction: ∀
‘Θεματική_Ενότητα’ ‘έχει’ ‘Υλικό’ και το definition: ‘Υλικό’ equivalent
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‘Θεωρία’

or

‘Κριτήρια_Αξιολόγησης’

or

Εικόνα 42: Σενάριο (5/15)-Σελίδα Προσδιορισμού Υλικού Θεματικής Ενότητας

Έστω ότι δίνει την απάντηση «Θεωρία» και πατάει το κουμπί
«Submit». Τότε εμφανίζεται η επόμενη σελίδα με θεωρία για τη
θεματική ενότητα «Μιγαδικοί».

Εικόνα 43: Σενάριο (6/15)-Θεωρία

Εδώ ο μαθητής αφού διαβάσει την θεωρία έχει την δυνατότητα μέσω
του ευέλικτου μενού που βρίσκεται στη δεξιά πλευρική ζώνη της
σελίδας να μεταφερθεί στα υπόλοιπα είδη υλικού της εκάστοτε
επιλεγμένης θεματικής ενότητας, χωρίς να επιστρέφει στις αρχικές
ρυθμίσεις του βασικού μενού. Έστω ότι στη συνέχεια επιθυμεί να δει
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ένα παράδειγμα βασισμένο στη θεωρία πριν πάει να λύσει κάποια
άσκηση.

Εικόνα 44: Σενάριο (7/15)-Παράδειγμα

Έπειτα θα προσπαθήσει να λύσει μια άσκηση στους Μιγαδικούς.
Πατώντας απ΄ το ευέλικτο μενού «Ασκήσεις», μια ακόμα ερώτηση
εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη, που τον ρωτάει για τον βαθμό
δυσκολίας της άσκησης που ζητάει.

Εικόνα 45: Σενάριο (8/15)-Επιλογή Βαθμού Δυσκολίας Ασκήσεων

Και έστω πως δίνει ο μαθητής την απάντηση «Β’ Βαθμό Δυσκολίας»
και πατάει «Submit».
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Προσοχή!! Για να μπορέσεις να επιλέξεις ασκήσεις «Β Βαθμού Δυσκολίας» θα πρέπει
πρώτα να λύσεις τουλάχιστον 3 ασκήσεις «Α Βαθμού Δυσκολίας».

Εικόνα 46: Σενάριο (9/15)-Επιλογή Βαθμού Δυσκολίας Ασκήσεων

Η πλατφόρμα του εμφανίζει ένα απαγορευτικό μήνυμα που τον
ενημερώνει πως για να επιλέξει ασκήσεις «Β Βαθμού Δυσκολίας» θα
πρέπει πρώτα να λύσεις τουλάχιστον 3 ασκήσεις «Α Βαθμού
Δυσκολίας». Σε αυτό συμβάλει το restriction της οντολογικής βάσης
‘B_Βαθμό_Δυσκολίας’ ξεκλειδώνει min 3 ‘Α_Βαθμό_Δυσκολίας’ που
θέτει την παραπάνω προϋπόθεση προκειμένου ο μαθητής με κάποιο
τρόπο να αυτοαξιολογείτε. Δηλαδή το σύστημα του περνάει το νόημα
πως αν δε μπορεί να λύσει ορισμένο αριθμό ασκήσεων με «Α Βαθμό
Δυσκολίας», δεν είναι ικανός να λύσει αυτές με «Β Βαθμό
Δυσκολίας», που σαφώς θα είναι πιο δύσκολες. Έτσι η σελίδα αφού
δεν του επιτρέπει να επιλέξει «Β Βαθμό Δυσκολίας», τον παραπέμπει
ξανά στην ερώτηση για το βαθμό δυσκολίας με μοναδική δυνατή
επιλογή πλέον ασκήσεις με «Α Βαθμό Δυσκολίας». Και αφού επιλέγει
το ¨ μονόδρομο¨ που του ορίζει το σύστημα, πατώντας «Submit»,
εμφανίζεται στο μαθητή μια άσκηση Α Βαθμού Δυσκολίας.
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Εικόνα 47: Σενάριο (10/15)-Άσκηση Α Βαθμού Δυσκολίας

Σε κάθε άσκηση, δίνεται η λύση έτσι ο μαθητής θα μπορεί να
αξιολογήσει τον εαυτό του και να προσπαθήσει να τη λύσει μόνος
του ξανά στη περίπτωση που δεν βρει το ίδιο αποτέλεσμα.
Με τη βοήθεια του ευέλικτου μενού θα μπορεί να επιλέξει και άλλες
ασκήσεις ίδιας δυσκολίας.

Εικόνα 48: Σενάριο (11/15)-Άσκηση Α Βαθμού Δυσκολίας

Και όταν ο μαθητής λύσει τουλάχιστον 3 ασκήσεις Α Βαθμού
Δυσκολίας τότε του επιτρέπει η πλατφόρμα να επιλέξει άσκηση απ’
το Β Βαθμό Δυσκολίας και έμμεσα του δίνει το μήνυμα πως είναι
πολύ καλά προετοιμασμένος στη θεματική ενότητα των Μιγαδικών,
αφού κατέφερε να ξεκλειδώσει το Β επίπεδο δυσκολίας ασκήσεων.
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Εικόνα 49: Σενάριο (12/15)-Άσκηση Β Βαθμού Δυσκολίας

Ακόμα ο μαθητής έχει την επιλογή να δει και κριτήρια αξιολόγησης
πάνω στη συγκεκριμένη θεματική ενότητα για να ελέγξει συνολικά
τις επιδόσεις του στο εκάστοτε κεφάλαιο.

Εικόνα 50: Σενάριο (13/15)-Κριτήριο Αξιολόγησης

Τέλος, θα επιστρέψω στην σελίδα «Επιλογές» να ελέγξουμε την
περίπτωση που κάποιος μαθητής θελήσει να επιλέξει μια θεματική
ενότητα που δεν έχει διδαχτεί στη τάξη που βρίσκεται. Έστω, λοιπόν
ότι ο μαθητής πηγαίνει στην Β Δημοτικού και επιλέγει ως θεματική
ενότητα την «Εκθετική Συνάρτηση».
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Εικόνα 51: Σενάριο (14/15)-Σελίδα Προσωπικών Ρυθμίσεων

Πατώντας «Submit», θα του εμφανιστεί ένα απαγορευτικό μήνυμα
που θα τον ενημερώνει πως η θεματική ενότητα που επέλεξε
προϋποθέτει γνώσεις από παραπάνω τάξεις και δεν είναι σε θέση
ακόμα να το παρακολουθήσει, ζητώντας του εκ νέου να διαλέξει μια
άλλη θεματική ενότητα. Σε αυτό συμβάλλει μια σημαντική property,
η ‘χρειάζεται_γνώσεις_από’, που δηλώνει την ανάγκη γνώσεων
προηγούμενων ή επόμενων τάξεων για να καταφέρεις να δεις
κάποιες θεματικές ενότητες.

Προσοχή!!! Η θεματική ενότητα που επέλεξες προϋποθέτει γνώσεις από
παραπάνω τάξεις και δεν είσαι σε θέση ακόμα να τη παρακολουθήσεις.
Επέλεξε μια άλλη θεματική ενότητα.

Εικόνα 52: Σενάριο (15/15)-Σελίδα Προσωπικών Ρυθμίσεων

Τέλος σεναρίου………
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4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η διαρκώς αυξανόμενη διαθεσιμότητα νέων εφαρμογών των
λεγόμενων ψηφιακών τεχνολογιών αυξάνει με εντυπωσιακούς
ρυθμούς και τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών πόρων, προγραμμάτων
και ευκαιριών μάθησης, ιδιαίτερα μέσω του διαδικτύου. Ο
αυξανόμενος όγκος της διαθέσιμης εκπαιδευτικής πληροφορίας
καθιστά ολοένα και περισσότερο αναγκαία τη συνεχή προσπάθεια
των εκπαιδευόμενων, αλλά και των διαμεσολαβούντων εκπαιδευτών,
να βελτιώνουν διαρκώς την αναλυτική, αξιολογική και συνθετική
τους ικανότητα, αναπτύσσοντας ατομικές ή και ομαδικές
«στρατηγικές» μάθησης. Οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες
προσφέρουν πλέον εκείνα τα «εργαλεία» που καθιστούν τον κάθε
αναγνώστη ταυτόχρονα και δημιουργό και τον κάθε εκπαιδευόμενο
ταυτόχρονα και εκπαιδευτή, ενδυναμώνοντας το ρόλο του ατόμου
στη
σύγχρονη
κοινωνία
της
γνώσης
(π.χ.
διαμοιρασμός
περιεχομένου μέσω κοινωνικών δικτύων, diggs, κ.λπ.). Το Web 2.0
αποτελεί το παρόν. Και έρχεται το Web 3.0, το οποίο θα
επαναπροσδιορίσει την έννοια της εκπαίδευσης τα προσεχή χρόνια,
αξιοποιώντας ταυτόχρονα εντατικά το σημασιολογικό ιστό (Semantic
Web), προσφέροντας μάθηση που ταιριάζει στον καθένα μας, ενώ
μεγιστοποιεί τα οφέλη από τη συνεργασία σε κοινότητες (η
συνεργατική μάθηση).
Πιο συγκεκριμένα, εκτιμούμε ότι οι επιδράσεις από τις τεχνολογικές
αυτές εξελίξεις στον τρόπο που μαθαίνουμε και οργανώνουμε την
εκπαίδευσή μας, διεθνώς και στην Ελλάδα, χαρακτηρίζονται από τα
παρακάτω:
1. Η ολοένα αυξανόμενη διαθεσιμότητα μαθησιακών πόρων, που
συνεισφέρουν στην εκπαίδευση και την προσωπική ανάπτυξη,
προκαλεί μια συστημική μεταβολή διαδικασιών και ρόλων στα
εκπαιδευτικά πράγματα. Οι συμμετέχοντες αποκτούν πρόσβαση
μέσω μιας ποικιλίας «έξυπνων» συσκευών, εκτός των
παραδοσιακών «βιβλιοθηκών» και «καταλόγων αναφοράς» του
επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. Έτσι, αποκτά ιδιαίτερη
βαρύτητα η – έγκαιρη - ανάπτυξη δεξιοτήτων αξιοποίησης των
ψηφιακών μέσων (digital/media literacy). Και παράλληλα,
αποκτούν διαρκώς μεγαλύτερη σημασία οι άτυπες μορφές
μάθησης
(informal
learning),
αυτοδύναμα
ή
και
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συμπληρωματικά με την τυπική εκπαίδευση (formal learning).
Ο καθένας μας, πλέον, θα μπορεί εύκολα να επιλέγει, να
συνθέτει
και
να
διαχειρίζεται
την
προσωπική
του
επαγγελματική ανάπτυξη, μέσω εξατομικευμένων μαθησιακών
δικτύων (personalized learning networks), υποστηριζόμενος
από την τεχνολογία, όποτε και σε ό,τι έχει ανάγκη.
Οι πολίτες του 21ου αιώνα αναμένεται να μπορούν να δουλεύουν, να
μαθαίνουν και να μελετούν από οπουδήποτε και οποτεδήποτε το
επιθυμούν, σε μικτές μορφές πρόσβασης στη γνώση και στην
επικοινωνία. Σε αυτό συμβάλλει καταλυτικά η ανάπτυξη της
ευρυζωνικότητας και των δικτύων, των «έξυπνων» συσκευών
(κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές-ταμπλέτες), αλλά και των πιο απλών
συσκευών όπως της τηλεόρασης, που καθιστά δυνατή την ευκαιρία
για επικοινωνία και μάθηση σε αναπτυσσόμενες χώρες, της
πανταχόθεν πρόσβασης στο διαδίκτυο, κ.λπ.
Η αύξουσα διαθεσιμότητα των «περιβαλλόντων» (λύσεων)
προσωπικής και εξατομικευμένης μάθησης (personal learning
environments), μέσω των κοινοτήτων συνεργασίας στα κοινωνικά
δίκτυα, αναμένεται να έχει σοβαρή επίδραση στη μάθηση, με τη
σταδιακή εξέλιξη των κοινωνικών δικτύων προς θεματικές επεκτάσεις
τους, μία από τις οποίες αναμένεται να εστιάζει στην προσωπική
ανάπτυξη («μάθηση δια βίου»).
2. Παράλληλα με την «εξατομικευμένη» μάθηση, που θα
προσφέρει λύσεις εκπαίδευσης κοντά στις εκάστοτε ανάγκες
του εκπαιδευόμενου, αναμένεται να αναπτυχθούν με ταχύ
ρυθμό οι μαθησιακές κοινότητες (learning communities), τόσο
σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η τάση αυτή πρόκειται
να υποστηριχθεί εκ των πραγμάτων και από τη σταδιακή
δραστηριοποίηση «ψηφιακών κέντρων μάθησης» (digital
learning centers), τα οποία θα προκύψουν ως αποτέλεσμα
επισημείωσης και συγκείμενης «συσσώρευσης» ψηφιακού
υλικού, με επιστημονικό-πολιτιστικό
περιεχόμενο, που
διατηρείται
σε
ψηφιακά
αποθετήρια
πολιτιστικών,
επιστημονικών και άλλων φορέων.
3. Στο ευρύτερο «υπόδειγμα» («σενάριο») των μεταβολών και
των επιπτώσεων στην εκπαίδευση, καταλυτική επίδραση
εκτιμάται ότι θα ασκήσουν οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές
που βασίζονται στην έννοια του «σύννεφου» (cloud), με τα
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ζητήματα της ασφάλειας και του ελέγχου να επηρεάζουν την
υιοθέτηση και την εκμετάλλευση των υποδομών και της
ψηφιοποιημένης γνώσης. Βραχυπρόθεσμα (μέσα στους
επόμενους 12 μήνες), αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω η
χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων, προσαρμοσμένα πλέον σε
σημασιολογική βάση με την ενσωμάτωση οντολογικών
εργαλείων και προγραμμάτων σε αυτά, από τα σχολεία και
τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καθώς και η μάθηση μέσω
ασύρματων συσκευών (π.χ. smart phones, tablet PCs,
electronic readers). Μεσοπρόθεσμα (τα επόμενα 2-3 χρόνια),
θα χρησιμοποιηθούν ευρέως συγκεκριμένες τεχνολογίες που
αυξάνουν την κινητοποίηση για μάθηση και την κατανόηση
των εννοιών, όπως, για παράδειγμα η μάθηση μέσω παιχνιδιών
(game-based learning) και η augmented reality, έπειτα από
συμφωνία εταιριών και κυβερνήσεων για την παράδοση
augmented reality προγραμμάτων και ενσωμάτωση αυτών σε
μαθησιακά εργαλεία στην εκπαίδευση. Οι τελευταίες θα
ενισχυθούν με την ευρεία αξιοποίηση των υπηρεσιών
ευρυζωνικότητας από φορείς και πολίτες και, ακόμη
περισσότερο, από την ταχεία υιοθέτηση εφαρμογών και
λύσεων “cloud computing” για τη διαχείριση, συσσώρευση,
δημιουργία και διαμοίραση περιεχομένου-γνώσεων-υπηρεσιών
μάθησης και ατομικής/επαγγελματικής ανάπτυξης.
Ειδικότερα, για τη μάθηση μέσω παιχνιδιών, προβλέπεται να
δημιουργηθούν εργαλεία αρκετά εύχρηστα και αποτελεσματικά που
θα επιτρέπουν σε κάθε μαθητή, φοιτητή ή επαγγελματία να
δημιουργήσει παιχνίδια γνώσεων και να τα μοιραστεί μέσω του
διαδικτύου, καθιστώντας τη μάθηση πιο διασκεδαστική και
ταυτόχρονα αποτελεσματική. Επιπλέον, αναμένεται ραγδαία αύξηση
των διαθέσιμων «εκπαιδευτικών» παιχνιδιών, για όλες τις ηλικίες και
τις θεματικές. Σε ορίζοντα πενταετίας, έρευνες προβλέπουν την
επικράτηση του gesture-based computing στη μάθηση (αναγνώριση
κινήσεων του ανθρώπινου σώματος για εισαγωγή κειμένων και
εκτέλεση εντολών) και των learning analytics (χρήση εργαλείων
επιχειρηματικής ευφυΐας και εκμετάλλευσης της πληροφορίας, με
σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της μάθησης)

, αλλά όλα αυτά

θα τεθούν σε σωστές βάσεις με τη χρήση μετρικών (στατιστικές
,διαγωνισμοί κ.τ.λ) που θα αυξήσουν την προστιθέμενη αξία τους.
Σύμφωνα με μια έρευνα που διεξήχθη το 2007 με θέμα «Πως τα πιο
βελτιωμένα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου θα συνεχίσουν να
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βελτιώνονται», η οποία βασίστηκε σε περισσότερα από 200
συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς του συστήματος και
την ανάλυση 600 περίπου παρεμβάσεων που γίνονται από τα
συστήματα αυτά, η παρούσα έκθεση προσδιορίζει τα στοιχεία της
μεταρρύθμισης που μπορούν να εφαρμοστούν για τα σχολικά
συστήματα αλλού, δεδομένου ότι μετακινούνται από φτωχές σε
μέτριες σε καλές σε μεγάλες και άριστες επιδόσεις. Αφορά χώρες με
τα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα, αλλά και άλλες που
βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο με σκοπό την βελτίωση τους (από
το 1984 έως 2009), η χρήση ΤΠΕ αποτελεί βασικό παράγοντα για
την αναβάθμιση ενός εκπαιδευτικού συστήματος και κυρίως για την
τελειοποίηση του. Για να μπορέσει μια χώρα, σύμφωνα με την
έρευνα να βελτιώσει το εκπαιδευτικό της σύστημα, πρέπει αρχικά να
αξιολογήσει το εκπαιδευτικό της επίπεδο και στη συνέχεια να
εφαρμόσει ανάλογα μέτρα (νέες εφαρμογές, νέα προγράμματα).
Επιπλέον, θα μπορούσε να βοηθήσει η δημιουργία μιας κεντρικής
βάσης για την συλλογή αποτελεσμάτων αξιολόγησης της χρήσης
τεχνολογιών, με παρακολούθηση της πορεία τους στην εκπαίδευση.
Έτσι τα σχολεία, αφού φτάσουν σ’ ένα πολύ καλό επίπεδο απόδοσης
με τη βοήθεια της τεχνολογίας, θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την
λειτουργία τους σαν αυτόνομα ιδρύματα (συνεργασία μεταξύ τους)
χωρίς την απόλυτη εξάρτηση τους από το κράτος.
4. Ώριμα και δοκιμασμένα εκπαιδευτικά μοντέλα θα υποστηρίξουν
τη δημιουργία εργαλείων παραγωγής – αυτοματοποιημένου –
εκπαιδευτικού περιεχομένου (system-generated educational
content), σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόμενου
και βασιζόμενα σε ελεύθερα προσβάσιμες, αλλά και ιδιωτικές,
περιορισμένης πρόσβασης πηγές. Ο στόχος αυτός θα
επιτευχθεί με την ενδυνάμωση των τεχνολογιών του Web 3.0,
αλλά και τη χρήση εξελιγμένων τεχνολογιών (π.χ. augmented
reality, mashups, content aggregators, κ.λπ.), στην
κατεύθυνση που προσδιορίζουν και οι μεταβολές, όπως
αναφέρονται παραπάνω.
5. Οι προμηθευτές τεχνολογιών και συστημάτων στο χώρο της
εκπαίδευσης
επιδιώκουν
πλέον
συστηματικά
–
πολύ
περιορισμένα ακόμη στην Ελλάδα – επιχειρησιακές συνέργειες
με φορείς που διαθέτουν περιεχόμενο, ώστε να προσφέρουν
ολοκληρωμένες
εκπαιδευτικές
υπηρεσίες
(υψηλής
προστιθέμενης αξίας). Στο αναδυόμενο αυτό επιχειρησιακό
υπόδειγμα
προβλέπεται
να
μπορεί
να
διασφαλίσει
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πολλαπλασιαστικά οφέλη η μέθοδος δημιουργίας περιεχομένου
που
βασίζεται
σε
κοινότητες
επαγγελματιών
και
εμπειρογνωμόνων, οι οποίες συνιστούν κοινότητες γνώσης
(crowdsourcing).
6. Και σε ό,τι αφορά την τρέχουσα συγκυρία, η διεθνής
οικονομική κρίση, και βέβαια οι βαριές επιπτώσεις της στην
ελληνική κοινωνία, αναμένεται να επηρεάσουν, ως πρώτο
κύμα, τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, με προφανή αντίκτυπο
στην αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των δημόσια
χρηματοδοτούμενων
οργανισμών
και
φορέων,
την
ενεργοποίηση πολιτικών και επιχειρησιακών πρακτικών
«συγχωνεύσεων», αλλά και τη σύμπραξη δημόσιων και
ιδιωτικών φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Από την άλλη, προβλέπεται η εμφάνιση μικρών καινοτόμων
οργανισμών, ως φορέων αλλαγής, με αντικείμενο τη δια βίου
μάθηση, ιδιαίτερα μέσω των ψηφιακών μέσων και με διεθνείς
συνέργειες. Ταυτόχρονα, σε ατομικό επίπεδο, η τεχνολογική εξέλιξη
και η πολυπολιτισμικότητα αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά το
πώς αλλά και το τι θα μαθαίνουν οι άνθρωποι στο μέλλον. Ενώ, σε
πολιτικό επίπεδο, αναμένεται να αναληφθούν νέες πολιτικές,
προγράμματα και «εργαλεία» υποστήριξης της δια βίου μάθησης,
προκειμένου να αυξηθεί η απασχόληση, με έμφαση στην
επικαιροποίηση και στην ανάπτυξη νέων γνώσεων και δεξιοτήτων
από ενήλικες και μεγαλύτερους σε ηλικία εργαζόμενους.
Τα εργασιακά περιβάλλοντα δε, αναμένεται να εξελιχθούν σε
περισσότερο συνεργατικά και διεθνοποιημένα, με ισχυρό όμως
τοπικό προφίλ. Πρόκληση αποτελεί η γεφύρωση του χάσματος
μεταξύ των ωφελειών της παγκοσμιοποίησης και της εξυπηρέτησης
των τοπικών αναγκών, όπως, για παράδειγμα, η ανάδειξη
εκπαιδευτικών μοντέλων και προγραμμάτων σπουδών με εθνικά ή
τοπικά προφίλ ικανοτήτων-δεξιοτήτων.
Όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, οι τεχνολογικές εξελίξεις
αναμένεται να συνδράμουν στην περαιτέρω σύνδεση της
εκπαίδευσης με τις επαγγελματικές ανάγκες. Οι εκπαιδευτές θα
μετασχηματιστούν από «πάροχοι» σε «ενδιάμεσους» φορείς γνώσης,
λειτουργώντας περισσότερο ως φορείς αλλαγής, καινοτομίας και
καθοδήγησης. Επιπλέον, θα συνεργάζονται διαρκώς με άλλους
εκπαιδευτές σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, συμμετέχοντας ενεργά σε
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κοινότητες χρηστών με κοινά ενδιαφέροντας (communities of
interest). Η εξυπηρέτηση των μαθησιακών αναγκών στο πλαίσιο της
εργασίας αναμένεται να ισχυροποιηθεί, λόγω της τεχνολογίας, μέσω
της θέσπισης μηχανισμών ποιότητας και πιστοποίησης, αναγνώρισης
της άτυπης μάθησης (informal learning) και συμμετοχής σε δίκτυα
επαγγελματικής εκπαίδευσης (professional learning networks).
Πέρα και ενδεχομένως πάνω απ’ όλα, σημαντικές αλλαγές
αναμένονται και στον τρόπο που προσφέρεται η λεγόμενη «τυπική»
εκπαίδευση στις διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Η πληθώρα
ηλεκτρονικών πηγών, πόρων και συσκευών θα δημιουργήσει νέα
δεδομένα στη σχολική εκπαίδευση, στη σχέση της με την εμπειρική,
συμμετοχική μάθηση εκτός σχολείου, κυρίως μέσω των κοινωνικών
δικτύων, αλλά και στο ρόλο των εκπαιδευτικών. Και επειδή, όπως
όλες οι διαχρονικές έρευνες στο χώρο της εκπαίδευσης
καταδεικνύουν, η σχολική εκπαίδευση συνιστά το καταλυτικό στάδιο
της μαθησιακής ανάπτυξης του ατόμου, το κρίσιμο θέμα των
προοπτικών μεταβολής και αναβάθμισης των σχολείων στις
σύγχρονες κοινωνίες πρέπει να αντιμετωπισθεί ως υψηλής σημασίας
πολιτικό διακύβευμα, ώστε οι σύγχρονες κοινωνίες να μη χρειάζεται
να
αντιμετωπίζουν
προβλήματα
περιθωριοποίησης
μεγάλων
τμημάτων του πληθυσμού, διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες μάθησης
δια βίου για όλους. Και αυτό αναμένεται να είναι το συναρτώμενο με
τις τεχνολογικές εξελίξεις μεγάλο στοίχημα της επόμενης δεκαετίας,
και στην Ελλάδα της κρίσης!
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