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Περίληψη
Η διείσδυση του διαδικτύου και των πολυμέσων σε κάθε μορφή των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων έχει διευρύνει τους ορίζοντες και το εύρος των δυνατοτήτων και δράσεων. Διάφοροι
τομείς όπως της εργασίας, της διασκέδασης, της εκπαίδευσης, έχουν ήδη επωφεληθεί από τις
τεχνολογίες αυτές. Ειδικά ο χώρος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-Learning), που αποτελεί και πεδίο μελέτης της παρούσας διατριβής, τις εφαρμόζει i) στη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού, ii) στην παροχή πιο ενδιαφέρουσας και διαδραστικής διαδικασίας μάθησης και
επωφελείται από τις δυνατότητες που δίνουν στην ενεργοποίηση πολλαπλών μηχανισμών
απόκτησης γνώσης του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η ανάπτυξη όμως και η ευρεία αποδοχή
των παραπάνω τεχνολογιών οδήγησε στη δημιουργία ενός τεράστιου όγκου πληροφορίας, ο
οποίος, σε συνδυασμό με παράγοντες όπως οι διαφορετικές μορφές αναπαράστασής της, η
πολυσημία-αμφισημία-συνωνυμία των λέξεων κ.α., αναστέλλουν τις δυνατότητες που ανοίγονται από αυτές. Συνεπώς και τα e-Learning συστήματα σαν πεδίο εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών, εκτός από τα εγγενή δικά τους, αντιμετωπίζουν και επιπλέον προβλήματα
όπως τα παραπάνω που προκύπτουν από τις τεχνολογίες αυτές. Τα προβλήματα αυτά στο eLearning αφορούν στην επιλογή των καταλληλότερων εγγράφων με τα οποία θα επιτευχθεί
ένα αποδοτικό μαθησιακό αποτέλεσμα. Η εξειδικευμένη επιλογή εκπαιδευτικού υλικού για
τον καθένα, σήμερα περισσότερο από ποτέ, επιβάλλεται από τις τρέχουσες εκπαιδευτικές
πρακτικές οι οποίες υποστηρίζουν την αποδοχή της ιδιαιτερότητας του καθενός και σέβονται
την ατομικότητά του.
Για να ξεπεραστούν προβλήματα του ιστού όπως τα παραπάνω, που αφορούν στη διαχείριση
της πληροφορίας του, έχουν προταθεί, από την αρχή της δεκαετίας του 2000, νέες τεχνολογίες οι οποίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς στην ολοκλήρωση και επέκτασή τους. Οι τεχνολογίες αυτές δημιουργούν ένα νέο ιστό, το σημασιολογικό ιστό, που στήνεται σαν πέπλο
πάνω από τον υπάρχοντα και δίνει νόημα στο περιεχόμενο των σελίδων που διακινούνται σε
αυτόν. Στην παρούσα διατριβή διερευνάται η εφαρμογή των τεχνολογιών που προτάθηκαν
για την υλοποίηση του σημασιολογικού ιστού στα e-Learning συστήματα. Συγκεκριμένος
στόχος είναι η μελέτη των βελτιώσεων που μπορούν να επέλθουν από επιλεγμένες σημασιολογικές τεχνολογίες, όπως μεταδεδομένα και οντολογίες, στην εξατομικευμένη επιλογή εκπαιδευτικού υλικού. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου i) περιγράφεται το προφίλ του
εκπαιδευομένου και του εκπαιδευτικού αντικειμένου με οντολογίες οι οποίες δίνουν σημασιολογία στις συσχετίσεις ανάμεσα σε αυτές τις έννοιες, ii) εισάγονται στα e-Learning συστήματα μέθοδοι συνεργατικού φιλτραρίσματος, iii) σχεδιάζεται η αρχιτεκτονική και το
πλαίσιο λειτουργίας ενός εκπαιδευτικού συστήματος που βασίζεται σε τεχνολογίες του ση-
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μασιολογικού ιστού και μεθόδους φήμης και σύστασης και iv) προτείνεται και υλοποιείται
ένας αλγόριθμος εξατομίκευσης εκπαιδευτικών αντικειμένων με μεθόδους συνεργατικού
φιλτραρίσματος και αποτελέσματα παιδαγωγικών μεθόδων που απορρέουν από τη θεωρία
των στυλ μάθησης. Το σύστημα που προκύπτει από αυτά αξιοποιεί ιδιότητες του προφίλ του
εκπαιδευόμενου και μεταδεδομένα αξιολόγησης για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα για να
συνδυάσει και να ταιριάξει στιγμιότυπα του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευομένων
με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αυτόματα δημιουργημένου η-μαθήματος. Η επιλογή του
εκπαιδευτικού αντικειμένου για τον εκπαιδευόμενο αντιμετωπίζεται σαν ταίριασμα στιγμιοτύπων των δύο αντίστοιχων οντολογιών και μέσα από τη βελτιωμένη επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού μετριέται η βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος –και τελικά η επίτευξη
μιας αποδοτικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Απώτερος σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να τεθούν τα θεμέλια ενός e-Learning συστήματος το οποίο μπορεί να διαχειριστεί πλήθος παραμέτρων από το προφίλ του εκπαιδευομένου, ευέλικτου και ανοιχτού στην καινοτόμο συνεισφορά και τις εξελίξεις διαφόρων ερευνητικών πεδίων, που θα επιτυγχάνει καλύτερη μόρφωση, βελτιωμένο επιστημονικό και
επαγγελματικό προφίλ για τους εκπαιδευόμενους σε ένα αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας
διεθνές επαγγελματικό περιβάλλον.
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο συντελείται μια πραγματική επανάσταση η οποία ξεπερνάει
αυτή της βιομηχανικής εποχής, η πληροφορική επανάσταση. Σημαίνοντα ρόλο σε αυτήν
παίζουν τα ψηφιακά πολυμέσα και η ανάπτυξη του διαδικτύου, με τα οποία ανοίχτηκαν νέοι
ορίζοντες στην αναπαράσταση και διακίνηση της πληροφορίας. Διάφοροι τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας χρησιμοποίησαν τα πολυμέσα και στηρίχτηκαν πάνω στη νέα πλατφόρμα. Όμως αυτή η ενθουσιώδης και ευρεία αποδοχή καθώς και συνεχόμενη εξέλιξη αυτών των τεχνολογικών καινοτομιών οδήγησε στη δημιουργία ενός τεράστιου μεγέθους πληροφορίας, το οποίο, σε συνδυασμό και με παράγοντες όπως οι διαφορετικές μορφές αναπαράστασής της, η πολυσημία-αμφισημία-συνωνυμία των λέξεων κ.α. αναστέλλουν την πλήρη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων που ανοίγονται από αυτές.

1.1 Περιοχή της έρευνας
Ο ίδιος ο δημιουργός του διαδικτύου, ο Tim Berners Lee [4], επισήμανε τα προβλήματα και
έδωσε διέξοδο σε αυτά, ανοίγοντας επιπλέον και νέους ορίζοντες. Συγκεκριμένα, καθόρισε
ότι το πρόβλημα του σημερινού ιστού είναι η αδυναμία να ανακτηθεί σύμφωνα με το νόημά
της η τεράστια σε μέγεθος πληροφορία που διακινείται μέσα σε αυτόν και ότι οι δυνατότητες του ανθρώπου και των σημερινών μηχανών αναζήτησης δεν επαρκούν για το σκοπό αυτό. Επισήμανε λοιπόν την ανάγκη να δημιουργηθούν νέες τεχνολογίες που θα λύνουν το
πρόβλημα –και προς αυτήν την κατεύθυνση πρότεινε λύση. Επιπλέον καθόρισε ότι αυτό
πρέπει να γίνει μεταθέτοντας το βάρος της σημασιολογικής ανάκτησης στις μηχανές αφού
γίνουν παράλληλα οι κατάλληλες τροποποιήσεις στην αναπαράσταση της πληροφορίας που
διακινείται στον ιστό. Συγκεκριμένα, για να υλοποιηθεί το όραμά του πρότεινε τα ακόλουθα:
¾ η πληροφορία που διακινείται στον ιστό να περιγράφεται με τέτοιον τρόπο ώστε η σημασία που δίνει σε αυτήν ο δημιουργός της να είναι κατανοητή από οποιονδήποτε καταναλωτή –άνθρωπο ή μηχανή,
¾ η σημασία της πληροφορίας να είναι δυνατόν να ανιχνευτεί και να καταγραφεί από ‘έξυπνα προγράμματα-πράκτορες λογισμικού’ [56] τα οποία θα παίζουν το ρόλο του ενδιάμεσου ανάμεσα στην πληροφορία και τον άνθρωπο.
Όρισε λοιπόν με αυτό το νέο ιστό, τον επονομαζόμενο ‘σημασιολογικό ιστό’ (semantic web
[4], [49]). Η πληροφορία του νέου ιστού θα είναι αποδοτικότερα διαχειρίσιμη διότι θα μπορεί να ανακαλυφθεί και να ταξινομηθεί από μηχανές και ταυτόχρονα η ανάκτησή της θα εί-
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ναι πιο κοντά εννοιολογικά σε αυτά που ψάχνει ο χρήστης –ίσως ακόμα και πιο κοντά στο
χαρακτήρα του. Στο ερευνητικό πεδίο που ανοίχτηκε, ακολουθώντας το όραμά του, αναπτύσσονται ή αξιοποιούνται θεωρίες-τεχνολογίες-μεθοδολογίες προς την υλοποίηση του νέου σημασιολογικού ιστού. Τέτοιες, αφορούν i) σε γλώσσες-μεθόδους που στοχεύουν στη
σημασιολογική αναπαράσταση της γνώσης. Τέτοιες είναι ενδεικτικά, η XML [6], [162], το
RDF [24], [157], το RDF-S [91], η OIL [37], η OWL [155], η DAML+OIL [21], κ.λπ. Κάποιες από αυτές δανείστηκαν από πεδία όπως αυτό της Τεχνητής Νοημοσύνης και επεκτάθηκαν περαιτέρω, (τέτοια είναι η F-Logic [60]), ενώ άλλες, όπως RDF-S, OWL, ανακαλύφθηκαν για να καλύψουν τις αναδυόμενες ανάγκες, ii) σε εργαλεία-προϊόντα που υλοποιούν
τις προτεινόμενες γλώσσες-μεθόδους. Τέτοια

είναι XML editors, οντολογικοί editors,

parsers, φυλλομετρητές που μπορούν να διαχειριστούν πληροφορία εκφρασμένη στις προτεινόμενες τεχνολογίες κ.α. [37], [49], [57], iii) σε μεθόδους αναπαράστασης της σημασιολογίας της γνώσης, όπως ταξινομίες, ιεραρχίες, εννοιολογικά σχήματα, οντολογίες [44], και
λογικά μοντέλα-θεωρίες για την αναπαράσταση της γνώσης. Τέτοιες είναι η Frame Logic,
Description Logics [37], [49], [85], [136], [146]) κ.λπ. Τέλος, iv) σε πρωτόκολλα επικοινωνίας (SOAP, UDDI, registries [18], [21], [52], [53]) και υπηρεσίες ιστού (web services [18])
που εκφράζονται με τις προτεινόμενες γλώσσες και στηρίζονται στα προτεινόμενα εννοιολογικά πλαίσια, και έχουν σκοπό να διασχίζουν τον παγκόσμιο ιστό ανιχνεύοντας και κατατάσσοντας την πληροφορία.
Η αλλαγή που θα επιφέρουν οι παραπάνω τεχνολογίες στον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων που αφορούν σε διάφορους τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων ήδη διαφαίνεται
ότι θα είναι σημαντική. Τομείς οι οποίοι έχουν ήδη αρχίσει να επωφελούνται από τη χρήση
των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού είναι το ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-Business), το
ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce), οι πύλες διασύνδεσης (portals), οι βάσεις δεδομένων,
τα P2P δίκτυα, τα συστήματα λήψης αποφάσεων, τα συστήματα εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης κ.α. Στη διατριβή αυτή εστιάζουμε στις δυνατότητες εφαρμογής των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού στο χώρο της εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση (e-Learning [159]). Τα e-Learning συστήματα λόγω και του ότι i) είναι διαδικτυακές εφαρμογές, ii) εκμεταλλεύονται το περιεχόμενο του ιστού για τη δημιουργία των ηλεκτρονικά παρεχόμενων μαθημάτων τους (e-courses/η-μαθήματα) εξαρτώνται από τον ιστό για τη
λειτουργία τους και επίσης η λειτουργία τους επηρεάζεται από τις εξελίξεις σε αυτόν. Για τα
e-Learning συστήματα διατίθενται τράπεζες εκπαιδευτικών αντικειμένων (learning resource
repositories) που εμπλουτίζονται και με εκπαιδευτικά αντικείμενα επιλεγμένα από ψηφιακές
βιβλιοθήκες αλλά επίσης και από ποικίλης θεματολογίας ιστοχώρους, εφημερίδες, άρθρα
περιοδικών, ιστοχώρους συνεδρίων κ.λπ., συνεπώς για αυτά ο ιστός λειτουργεί ως δεικτοδό-
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της σε μια τεράστια ποσότητα ψηφιακά προσπελάσιμης πληροφορίας και ως παροχέας περιεχομένου. Η διαχείριση αυτών όμως δεν είναι αυτοσκοπός για τα e-learning συστήματα. Αντίθετα, έχουν πολύ συγκεκριμένο ρόλο: την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική επιμόρφωση των εκπαιδευομένων τους, ανθρώπων με διαφορετικότητες οι οποίες πρέπει να συνυπολογιστούν κατά τη δημιουργία των η-μαθημάτων, διότι όπως αναγνωρίζει σήμερα ένα μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας [40], [65], [100], η μάθηση είναι μια προσωπική υπόθεση
αφού οι e-Learners διαφέρουν σε χαρακτήρα, επιδεξιότητες, προτιμήσεις, (αν)ικανότητες
και όταν οι παράγοντες αυτοί λαμβάνονται υπόψη [40], [88] η μάθηση γίνεται αποτελεσματικότερη. Έτσι λοιπόν όταν τα e-Learning συστήματα εμπλουτίζονται με ψηφιακό περιεχόμενο από τον ιστό έχουν μεγαλύτερες επιλογές στη δημιουργία πιο προσωπικών μαθημάτων
αλλά από την άλλη υιοθετούν τα προβλήματα του ιστού στη διαχείριση του υλικού αυτού.
Για να μπορούν τα e-Learning συστήματα να διαχειριστούν τέτοιο υλικό με στόχο την καλύτερη κάλυψη των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευομένων χρειάζονται μηχανισμούς επιλογής του υλικού και οργάνωσής του σε η-μαθήματα. Συνεπώς, πρέπει να εμπλουτιστούν με
τους μηχανισμούς με τους οποίους θα εντοπίζουν στον ιστό και στις τράπεζες εκπαιδευτικών
αντικειμένων ‘ποιοτικά’ εκπαιδευτικά αντικείμενα ειδικά επιλεγμένα για το προφίλ του κάθε
εκπαιδευόμενου. Διάφορες προσπάθειες έχουν γίνει μέχρι τώρα προς το σκοπό αυτό. Αυτές
αφορούν, ενδεικτικά: i) στην εφαρμογή μεθόδων προσαρμοστικότητας (adaptivity) [9] στα
e-Learning συστήματα, ii) στη δημιουργία διαφόρων μεθόδων που βρίσκουν προσωποποιημένα εκπαιδευτικά μονοπάτια για τον εκπαιδευόμενο [31], iii) στην εφαρμογή τεχνολογιών
του Semantic Web [28] με πιο χρησιμοποιούμενες ανάμεσά τους την XML και τα μεταδεδομένα, με σκοπό την ακριβέστερη δυνατή απόδοση της πιστότητας του νοήματος της πληροφορίας που διαχειρίζονται [29], [30], iv) στη δημιουργία εκπαιδευτικών δικτύων –και ειδικών εκπαιδευτικών δικτύων που εξερευνούν τις τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού
στη βελτίωση της καταλληλότητας του υλικού [106], v) στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προτύπων για την ευρεία αποδοχή των συστημάτων αυτών [61], [62], κ.α. Επίσης σημαντικές
προσπάθειες έχουν γίνει για να συνδεθεί η μαθησιακή διαδικασία με παιδαγωγικές θεωρίες
[19] που να μπορούν να ενσωματώσουν με ηλεκτρονικό τρόπο επιπλέον παιδαγωγικά χαρακτηριστικά [19], [40], [88]. Παρά τις βελτιώσεις αυτές, έχουν παρατηρηθεί σημαντικές ελλείψεις των e-Learning συστημάτων [80], [83] που αφορούν στην επιλογή εκπαιδευτικού υλικού με αυτούς τους παράγοντες και πολύ περισσότερο στην αυτοματοποιημένη δημιουργία η-μαθημάτων με αυτούς. Συνεπώς υπάρχει σημαντικό πεδίο έρευνας στην υλοποίηση
υπηρεσιών στα e-Learning συστήματα που να αφορούν στην επιλογή εκπαιδευτικών αντικείμενων που θα ικανοποιούν τις προσωπικές μαθησιακές ανάγκες και δυνατότητες των εκπαιδευομένων.
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1.2 Αντικείμενο της διατριβής
Η έρευνα στη διατριβή αυτή εστιάστηκε στο ζήτημα της εξατομίκευσης στα e-Learning συστήματα, δηλαδή στην επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τον κάθε εκπαιδευόμενο και τη δημιουργία μιας προσωποποιημένης λίστας από αυτά για την αποδοτικότερη κάλυψη διαφορετικών μαθησιακών αναγκών. Προς το σκοπό αυτό:
¾ διερευνήθηκαν τεχνολογίες που υλοποιούν το σημασιολογικό ιστό, για να καταδειχθεί
αν οι μέθοδοι σημασιολογικής ανάκτησης που χρησιμοποιούν μπορούν να βοηθήσουν
στην εξατομίκευση των e-Learning συστημάτων,
¾ ερευνήθηκαν μέθοδοι και αξιολογήθηκαν προϊόντα και μέθοδοι/εργαλεία διαχείρισης
γνώσης, όπως π.χ. οι οντολογίες που συντελούν στην κατηγοριοποίηση, οργάνωση και
σημασιολογική διαχείριση της πληροφορίας,
¾ μελετήθηκαν θέματα που αφορούν στην εξατομίκευση (personalization) [9], [10] και
προσαρμόστηκαν αυτά για το e-Learning [159],
¾ μελετήθηκαν υπάρχοντα e-Learning συστήματα για να φανούν οι δυνατότητές τους στην
εξατομίκευση [80] καθώς και e-Learning συστήματα που έχουν εφαρμόσει τις τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού για να επιλύσουν προβλήματα ανάκτησης πληροφορίας
[138], [105], και
¾ αναζητήθηκαν παράμετροι που διευκολύνουν τη μάθηση [65], [100],
¾ αναζητήθηκαν μέθοδοι που μπορούν να δημιουργήσουν μια εξατομικευμένη επιλογή
αντικειμένων, ερευνήθηκαν χώροι στους οποίους αυτές έχουν εφαρμοστεί και μελετήθηκαν οι δυνατότητες που έχουν αυτές σα μέθοδοι εξατομίκευσης στα e-Learning συστήματα.
Ως αποτέλεσμα της μελέτης αυτής,
¾ καταγράφηκαν οι σημερινές δυνατότητες των e-Learning συστημάτων στην παροχή εξατομίκευσης και διαφάνηκε ότι μπορούν να επέλθουν βελτιώσεις σε αυτήν [77], [80]
με μεθόδους ανάκτησης που βασίζονται σε εφαρμογή σημασιολογικών τεχνολογιών
[77], [85] και τεχνικών ταιριάσματος δομών γνώσης-οντολογιών –επίσης προερχόμενες
από τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού [82]– εφαρμόζοντας επιπλέον και παιδαγωγικά κριτήρια [81], [82],
¾ εφαρμόστηκαν τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού πάνω στα τμήματα (modules) ενός προτεινόμενου e-Learning συστήματος. Αυτές οι τεχνολογίες συγκεκριμένα είναι: i)
τα μεταδεδομένα για την αναπαράσταση των οντοτήτων του συστήματος, δηλαδή το εκπαιδευτικό αντικείμενο και τον εκπαιδευόμενο, ii) οι οντολογίες, για τη σημασιολογική
οργάνωση και ταξινόμηση των εκπαιδευτικών αντικειμένων και την πιο πλούσια εννοι-
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ολογική σύνδεσης αυτών και iii) η F-Logic για την περιγραφή των λειτουργιών του μοντέλου του συστήματος. Με τις παραπάνω τεχνολογίες και εργαλεία σχεδιάστηκαν αρχικά δύο οντολογίες για την αναπαράσταση του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτικού
αντικειμένου [77], [79] και μια αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική [85] που τις διαχειρίζεται,
¾ για το συνδυασμό των γνωστικών πεδίων του e-Learning, του σημασιολογικού ιστού και
του πεδίου της προσαρμοστικότητας-εξατομίκευσης έγιναν οι κατάλληλες αναγωγές των
χρησιμοποιούμενων μοντέλων. Συγκεκριμένα η εξατομίκευση ανάχθηκε στην ανάκτηση
των εκπαιδευτικών αντικειμένων που ταυτίζουν χαρακτηριστικών εκπαιδευτικών αντικειμένων και εκπαιδευομένων και η ανάκτηση ανάχθηκε σε μοντέλα που βρίσκουν ομοιότητα ανάμεσα σε ανεξάρτητες μεταβλητές. Στη συνέχεια επιλέχτηκαν τα μαθηματικά μοντέλα που μπορούν να κάνουν ταίριασμα ανάμεσα σε χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών αντικειμένων και εκπαιδευομένων (με άλλα λόγια, να κάνουν μια εξατομικευμένη
επιλογή εκπαιδευτικών αντικειμένων για τους εκπαιδευόμενους) και προσαρμόστηκαν
για τις ανάγκες του συστήματος. Τα μοντέλα αυτά είναι τα Pearson’s και Vector Space
Model, μοντέλα που βρίσκουν ομοιότητα ανάμεσα σε ανεξάρτητες μεταβλητές. Επίσης
ορίστηκαν τα μέτρα βελτίωσης του ταιριάσματος, που είναι η καταλληλότητα της ανάκτησης των αντικειμένων αλλά και η βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος,
¾ προτάθηκε ένας αλγόριθμος εξατομίκευσης [79] που αποτελεί μια υβριδική μέθοδο συνεργατικού φιλτραρίσματος (collaborative filtering) [16], ο οποίος προτίθεται να βελτιώσει την ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών των επιμέρους εκπαιδευομένων. Για
την ενσωμάτωση (integration) του αλγορίθμου αυτού στην αρχιτεκτονική του προτεινόμενου e-Learning συστήματος προτάθηκε και υλοποιήθηκε και μια τρίτη οντολογία, η
οντολογία διαχείρισης μεταδεδομένων φήμης [75], [77] για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Αυτή η οντολογία αποτελεί τον ενδιάμεσο που συσσωρεύει το απαραίτητο υλικό για
την υλοποίηση μεθόδων συνεργατικού φιλτραρίσματος. Ο προτεινόμενος αλγόριθμος
διαχειρίζεται τα μεταδεδομένα που αφορούν στους εκπαιδευόμενους, στα εκπαιδευτικά
αντικείμενα και τα μεταδεδομένα φήμης, λαμβάνει υπ’ όψη παράγοντες εξατομίκευσης
που προκύπτουν από το στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων [101] για να βρίσκει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα,
¾ τέλος, αναπτύχθηκε μια πειραματική εφαρμογή σε Java [167] που υλοποιεί την προτεινόμενη αρχιτεκτονική και τους μηχανισμούς εξατομίκευσης που βασίζονται στα επιλεγμένα μαθηματικά μοντέλα,
¾ η πειραματική εφαρμογή εφαρμόστηκε σε μια περίπτωση μελέτης και αξιολογήθηκε με
πρότυπα αξιολόγησης.
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Το προτεινόμενο σύστημα, εκμεταλλευόμενο την ευελιξία που προσφέρουν οι μέθοδοι του
σημασιολογικού ιστού στην αναπαράσταση της πληροφορίας και τον αυτοματοποιημένο
συνδυασμό εκπαιδευτικών αντικειμένων για τη δημιουργία ε-μαθημάτων που προτείνεται,
μπορεί να αποτελέσει τη μήτρα ενός γενικότερου διευρυμένου μοντέλου το οποίο οδηγεί σε
μια e-Learning οικολογία (ecology) με τελικό αποτέλεσμα την ικανοποιητική πρόσβαση στη
γνώση.

1.3 Δομή της διατριβής
Αναλυτικά, στα κεφάλαια που περιλαμβάνονται σε αυτή τη διατριβή μελετώνται και αναπτύσσονται τα εξής:
Στο δεύτερο κεφάλαιο της διατριβής περιγράφονται τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα
στον παγκόσμιο ιστό. Περιγράφονται οι τεχνολογίες και τα εννοιολογικά πλαίσια που αναπτύσσονται για να επιλύσουν τα προβλήματα αυτά κατά την προσπάθεια αναπαράστασης
και διαχείρισης γνώσης στον ιστό. Οι τεχνολογίες που παρουσιάζονται είναι: URI,
namespace, μεταδεδομένα και γλώσσες, όπως οι XML, RDF, RDFS, OWL, που εκφράζουν
τη σημασιολογία της πληροφορίας. Ειδικά σχολιάζεται η επιστήμη της Οντολογίας, που παλιότερα αποτέλεσε το θεωρητικό υπόβαθρο της Τεχνητής Νοημοσύνης και σήμερα του σημασιολογικού ιστού. Μελετώνται τα πιο σημαντικά από τα εργαλεία που διατίθενται σήμερα
για την ανάπτυξη οντολογιών στην εξαγωγή συμπερασμάτων και συγκρίνονται οι δυνατότητές τους, ενώ παράλληλα καταγράφονται και τα όριά τους. Τα αποτελέσματα από τη μελέτη
τους οδηγούν στην επιλογή των καταλληλότερων από αυτά για την υλοποίηση των προτεινόμενων λύσεων στα πλαίσια της παρούσας διατριβής.
Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται έννοιες των e-Learning συστημάτων, παρουσιάζονται εκπαιδευτικά πρότυπα και ο ρόλος που παίζουν στην περιγραφή των οντοτήτων ενός e-Learning
συστήματος καθώς και τρόπος που μπορούν να περιγραφούν αυτά με μεταδεδομένα. Αναδεικνύεται η ανάγκη για εξατομίκευση περιεχομένου σε αυτά και παρατίθενται σχετικές μέθοδοι εξατομίκευσης πληροφορίας [120], [130], [131], [142]. Παρουσιάζονται συστήματα
στα οποία αυτές έχουν εφαρμοστεί. Παρουσιάζονται επίσης οι υπηρεσίες που παρέχουν τα
σημερινά e-Learning συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού
και αναδεικνύεται η δυνατότητα να βελτιωθούν αυτές με τεχνικές εξατομίκευσης. Τέλος,
παρουσιάζονται μαθηματικά μοντέλα που μπορούν να υλοποιήσουν εξατομικευμένη ανάκτηση τα οποία στη συνέχεια και θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή εκπαιδευτικών αντικειμένων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η πρωτότυπη συνεισφορά της διατριβής. Αυτή εντο-
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πίζεται i) στη δημιουργία τριών οντολογιών για τη διαχείριση των οντοτήτων του e-Learning
συστήματος και τη διαχείριση της εξατομίκευσης σαν ταίριασμα των στιγμιοτύπων των εννοιών τους, ii) στη βελτίωση της εξατομίκευσης στα e-Learning συστήματα με μεθόδους
συνεργατικού φιλτραρίσματος, iii) στο σχεδιασμό μιας αρχιτεκτονικής που δημιουργεί εξατομικευμένα εκπαιδευτικά μονοπάτια με μεθόδους φήμης και σύστασης που συνήθως εφαρμόζονται στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου, iv) στη δημιουργία ενός αλγορίθμου επιλογής εκπαιδευτικών αντικειμένων που βασίζεται στην παραπάνω αρχιτεκτονική και στις δυνατότητες των προτεινόμενων οντολογιών που επιδέχεται πλήθος παραμέτρων για το συνδυασμό εκπαιδευτικών αντικειμένων με εκπαιδευόμενους.
Στο πέμπτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η υλοποίηση του προτεινόμενου e-Learning συστήματος. Πρόκειται για μια εφαρμογή που έχει υλοποιηθεί σε Java και τεχνολογίες του ιστού.
Το πρότυπο υλοποιημένο σύστημα εφαρμόζει τις επιλεγμένες σημασιολογικές τεχνολογίες,
δηλαδή μεταδεδομένα και RDF-triples, βασίζεται σε υπάρχοντα προϊόντα του σημασιολογικού ιστού και εργαλεία διαχείρισης οντολογιών και τις επεκτείνει προκειμένου να υλοποιήσει την προτεινόμενη αρχιτεκτονική και τους αλγορίθμους εξατομίκευσης.
Στο έκτο κεφάλαιο, γίνεται η αξιολόγηση του συστήματος με όρους βελτίωσης της εξατομίκευσης εκπαιδευτικών αντικειμένων που επέρχεται από το προτεινόμενο e-Learning σύστημα. Δίνονται οι μετρικές των μεθόδων αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν και κατόπιν παρουσιάζεται η μέθοδος αξιολόγησης του συστήματος και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
Στο έβδομο κεφάλαιο και καταληκτικό κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από τη
μελέτη αυτή καθώς και προτάσεις για μελλοντικές επεκτάσεις του προτεινόμενου συστήματος. Εδώ ελέγχονται σε μια ευρύτερη κλίμακα αποτίμησης οι δυνατότητες εφαρμογής και
περαιτέρω επεξεργασίας του υλικού και γίνεται απολογισμός των εκπληρώσεων που αυτό
φαίνεται να επιτυγχάνει σε συγκεκριμένα πεδία.
Από το κείμενο αυτό συμπεραίνεται πως επιτυγχάνεται i) η ανάπτυξη ενός σχήματος δράσης
προς όφελος ατόμων και ομάδων-στόχου αναφορικά με επιλεγόμενες ηλεκτρονικές δραστηριότητες, ii) η αμεσότερη και σχεδόν αυταπόδεικτη, με μόνη την εμπλοκή του τελευταίου,
αναβάθμιση των υπηρεσιών που του προσφέρονται στα πεδία ενδιαφέροντός του, iii) η εγγενής για το προτεινόμενο σύστημα παροχή δυνατότητας απεγκλωβισμού του χρήστη από
ανεπιθύμητες επιπλοκές ‘θορύβου’, ‘σκουπιδιών’, αλλά και ασύμβατων προς το προφίλ του
μορφών πληροφορίας, iv) η κατ’ επέκταση της τελευταίας αυτής δυνατότητας, προσφορά
ενός υποβάθρου αποτελεσματικής πλοήγησης, που, μελλοντικά, αν μη και άμεσα, μπορεί με
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ασφάλεια να αξιοποιηθεί προκειμένου να διευκολυνθούν οι e-Tutors για υψηλής ποιότητας
εκπαιδευτικές αλλά και ευρύτερες συναλλαγές τους με τους εκπαιδευόμενούς τους.
Τέλος, η διαχείριση των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού όπως προτείνονται από το
προτεινόμενο e-Learning σύστημα δίνει ιδέες και σε συστήματα που εφαρμόζονται σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων προκειμένου τα τελευταία να βελτιώσουν τη λειτουργία τους.
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Κεφάλαιο 2: Αναπαράσταση και
διαχείριση γνώσης στον παγκόσμιο ιστό
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα που επέφερε ο παγκόσμιος ιστός σε
όλους τους τομείς των σύγχρονων δραστηριοτήτων. Παρουσιάζονται επίσης και εκείνα τα
χαρακτηριστικά του τα οποία παρεμποδίζουν την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων του.
Από την παράθεση αυτών γίνεται φανερή η ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ιστού ο οποίος θα
διατηρεί τα πλεονεκτήματα του υπάρχοντος όμως θα επιλύει και τα προβλήματά του. Παράλληλα, ο νέος βελτιωμένος ιστός, ο επονομαζόμενος ‘σημασιολογικός’ ιστός, θα στηρίζεται στις δυνατότητες των μηχανών για την αναζήτηση γνώσεων που θα ανακαλύπτονται ανάλογα με τη σημασία που δίνει σε αυτές ο δημιουργός τους.
Το εννοιολογικό πλαίσιο πάνω στο οποίο στηρίχτηκε ο σημασιολογικός ιστός είναι οι θεωρίες αναπαράστασης γνώσης, όπως τα Σημασιολογικά Δίκτυα, Πλαίσια, Περιγραφική Λογική. Αυτά, καθώς και οι τεχνολογίες που υλοποιήθηκαν για τη δημιουργία του, περιγράφονται στη συνέχεια του κεφαλαίου αυτού. Ειδικότερα στην αναπαράσταση γνώσης σχολιάζεται η Οντολογία, η φιλοσοφική θεώρηση που αναπτύχθηκε από τον Αριστοτέλη για την κατηγοριοποίηση των όντων η οποία χρησιμοποιήθηκε σα θεωρητικό υπόβαθρο του σημασιολογικού ιστού. Παρατίθεται το μαθηματικό μοντέλο της οντολογίας και περιγράφονται
γλώσσες, όπως η F-Logic, που χρησιμοποιούνται στην αναπαράσταση γνώσης, και κατ’ επέκταση στην αναπαράσταση οντολογιών. Κατόπιν, συγκρίνονται σημερινά εργαλεία που
διαχειρίζονται τη σημασιολογική γνώση. Ο σκοπός της μελέτης τους είναι να χαρτογραφηθούν οι σύγχρονες τάσεις τέτοιων εργαλείων και να διερευνηθούν οι δυνατότητες και οι αδυναμίες τους. Ειδικότερα η μελέτη τους στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων που
παρέχουν για το χώρο των συστημάτων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
Στο τέλος παρατίθενται οι τομείς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων που αναμένεται να επηρεαστούν από την υιοθέτηση των τεχνολογιών που προτείνει ο σημασιολογικός ιστός.
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2.1 Παγκόσμιος ιστός
Ο παγκόσμιος ιστός (world wide web –www) αποτελεί τη μεγαλύτερη βάση πληροφοριών
που έχει συγκεντρωθεί ποτέ: περιέχει έγγραφα και πολυμεσικούς πόρους για κάθε σχεδόν
θέμα που απασχολεί τον άνθρωπο. Αποτελεί επίσης το κύριο μέσο μετάδοσης και διακίνησης των πληροφοριών αυτών. Η δύναμή του έγκειται στο ότι μέσω των συνδέσμων υπερκειμένου (hypertext links) μπορούν να συνδεθούν τα πάντα με τα πάντα. Οι υπερσύνδεσμοι έχουν αλλάξει δραστικά τη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικά προσπελάσιμων πληροφοριών
διαθέτοντας τα περιεχόμενά του ιστού άμεσα σε οποιονδήποτε έχει σύνδεση στο διαδίκτυο.
Για την ανάκτηση της πληροφορίας από τον ιστό όπως υφίσταται σήμερα χρησιμοποιούνται
δύο βασικά εργαλεία: οι Κατάλογοι και οι Μηχανές Αναζήτησης. Τα εργαλεία αυτά καταγράφουν, κατηγοριοποιούν και ανακτούν πληροφορία ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισης
λέξεων μέσα σε αυτές [116].

2.1.1 Προβλήματα από τη χρήση του ιστού
Οι δυνατότητες του σημερινού ιστού βασίζονται σε διάφορα χαρακτηριστικά τα οποία από
τη μια μεριά αποτελούν πλεονεκτήματα αλλά, ταυτόχρονα, αυτά τα ίδια, δημιουργούν προβλήματα κατά τη χρήση του. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι [18], [56]:
¾ ο ιστός είναι κατανεμημένος. Η ιδιότητα αυτή από τη μια προσφέρει ελευθερία έκφρασης. Από την άλλη όμως, συνεπάγεται και την έλλειψη κεντρικής ελεγκτικής αρχής –με
αποτέλεσμα την αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της κάθε σελίδας του,
¾ 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,
¾ ο ιστός είναι ογκώδης. Στον ιστό υπάρχει διαθέσιμη τεραστίου μεγέθους πληροφορία.
Το 2000 εκτιμήθηκε ότι οι δεικτοδοτημένες ιστοσελίδες ήταν πάνω από 2 δισεκατομμύρια. Τον Οκτώβριο του 2009 ο αριθμός των ιστοχώρων του διαδικτύου ξεπέρασε τα
182.226.259. [Πηγή: http://news.netcraft.com/archives/2009/10/index.html Επίσκεψη
1/10/09]. Η καταγραφή όλων αυτών των ιστοχώρων αποτελεί μείζον πρόβλημα. Ακόμα
και αν η προσπέλασή τους ήταν εφικτή, η συσσωρευμένη πληροφορία που καταγράφεται σε αυτές είναι τέτοια ώστε τα σημερινά συστήματα διαχείρισης δεδομένων δε μπορούν να την υποστηρίξουν.
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Συνεπώς μπορεί στον ιστό να βρίσκεται πολλή πληροφορία αλλά τα παραπάνω χαρακτηριστικά δυσχεραίνουν τη διαχείρισή της. Και εκτός από αυτά, επιπλέον παράγοντες εμφανίζονται που περιπλέκονται ακόμα περισσότερο τη διαχείρισή της [21]:
¾ η αποτύπωση της πληροφορίας γίνεται σε διάφορες μορφές (έγγραφο –doc, xls, pdf
κ.λπ.– εικόνα, ήχος, βάσεις δεδομένων) και σε ένα πλήθος φυσικών γλωσσών,
¾ 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,
¾ 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 λέξη αποκτά διαφορετική σημασία ανάλογα με τα συμφραζόμενα,
¾ 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),
¾ 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.
Σε πολλές περιπτώσεις, για τους προαναφερθέντες λόγους, τα διαθέσιμα για την αναζήτηση
εργαλεία είτε δεν δίνουν κανένα αποτέλεσμα, είτε δίνουν πάρα πολλά, αλλά ακατάλληλα,
αποτελέσματα. Στη δεύτερη περίπτωση ο άνθρωπος επωμίζεται ο ίδιος το χρονοβόρο ξεκαθάρισμα των περιττών πληροφοριών προκειμένου να βρει αυτές που είναι συναφείς στο ερώτημα που έθεσε και από αυτήν την άποψη ο άνθρωπος λειτουργεί σαν υπηρέτης της μηχανής.

2.1.2 Η λύση: ο Σημασιολογικός Ιστός
O Tim Berners-Lee [4], ο πρωτεργάτης του παγκόσμιου ιστού, οριοθέτησε το πρόβλημα ως
εξής:
"We need a Semantic Web with a well-established mechanism to express information that is machine-interpretable and allows syntactic and semantic interoperability among web applications."
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"Χρειαζόμαστε ένα Σημασιολογικό Ιστό με έναν καλά-οργανωμένο μηχανισμό ο οποίος να εκφράζει την πληροφορία με τέτοιο τρόπο ώστε αυτή να μπορεί να ερμηνευτεί από τη μηχανή και να επιτρέπει συντακτική και σημασιολογική διαλειτουργικότητα ανάμεσα στις εφαρμογές του Ιστού".

Η ιδέα αυτή έχει τις απαρχές της στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial
Intelligence –ΑΙ [35]). Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται στη γνώση
(Knowledge-based systems –KB), διαθέτουν ένα σύνολο κανόνων οι οποίοι συνδυάζοντας
υπάρχουσα γνώση μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα ή να δημιουργούν νέα γνώση. Τα
συστήματα αυτά μέχρι σήμερα ωστόσο δεν έτυχαν ευρείας αποδοχής, για λόγους όπως:
¾ χρησιμοποιούν διαφορετικούς φορμαλισμούς στην αναπαράσταση γνώσης,
¾ οι εφαρμογές που τα υλοποιούν διαφέρουν τόσο στον προγραμματισμό όσο και τη λειτουργία τους,
¾ τα δικτυακά πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία τους είναι ετερογενή όπως επίσης και οι πλατφόρμες που τα υποστηρίζουν.
Άρα, για να επιτύχει η εφαρμογή των εννοιών τους σήμερα στα σημασιολογικά συστήματα
πρέπει να γίνουν συμβάσεις σε διάφορα επίπεδα οι οποίες θα εξομαλύνουν τα προβλήματα
που απέτρεψαν την αποδοχή των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Τέτοιες συμβάσεις θα
αφορούν:
¾ στη μορφή με την οποία θα αναπαρίσταται η γνώση,
¾ στο πρωτόκολλο με το οποίο θα γίνεται η επικοινωνία με ‘έξυπνα προγράμματαπράκτορες λογισμικού’ [56] δηλαδή εφαρμογές του ιστού (υπηρεσίες ιστού, web services) που θα μπορούν μόνα τους να ανιχνεύουν και να καταγράφουν την πληροφορία,
¾ στον καθορισμό του περιεχομένου της διαμοιρασμένης γνώσης,
Συνεπώς προκύπτει η ανάγκη να εμπλουτιστεί ο σημερινός ιστός με τεχνολογίες που να αφορούν στην αποθήκευση και αναπαράσταση της πληροφορίας 1. 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 [18],
[28]:

1
Στον σημασιολογικό ιστό πληροφορία είναι τα δεδομένα εκείνα η ολοκληρωμένη σημασιολογική επεξεργασία των οποίων
προσφέρει μια εμπεριστατωμένη εικόνα για τον χώρο δράσης. Η γνώση παρέχει τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων βασισμένη στη δομή της πληροφορίας και με χρήση κατάλληλων εργαλείων που αξιοποιούν τη δομή αυτή.
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¾ είναι διαθέσιμη η απαιτούμενη υπολογιστική ισχύς καθώς και η κοινά αποδεκτή πλατφόρμα εφαρμογής τους, δηλαδή ο ιστός,
¾ είναι σαφής η επιθυμία των χρηστών αλλά και των επιχειρήσεων να εφαρμόσουν τις υπηρεσίες που προσφέρει η συνεχώς αυξανόμενη δικτυακή υποδομή,
¾ έχουν δημιουγρηθεί πρότυπα (standards) για την περιγραφή της πληροφορίας και των
πληροφοριακών αναγκών.
Το σενάριο για την υλοποίηση του σημασιολογικού ιστού [4], [51], [52] είναι να χτιστεί η
υποδομή του πάνω στον υπάρχοντα, επεκτείνοντάς τον και διατηρώντας παράλληλα και όλα
τα χαρακτηριστικά του τρέχοντος. Η πληροφορία του νέου ιστού όμως θα έχει καλάκαθορισμένο και σαφές νόημα και θα επιτρέπει το διαμοιρασμό της ανάμεσα σε ανθρώπους
και μηχανές. Άρα η ανακάλυψή της θα μπορεί να γίνει από ειδικό λογισμικό (πράκτορεςλογισμικού και υπηρεσίες ιστού) που θα περιπλανάται ανάμεσα στις σελίδες του και θα υλοποιεί 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 [6], [56].
Βασικό και πρωταρχικό στοιχείο στην υλοποίηση αυτού του οράματος είναι η κατάλληλη
περιγραφή του νοήματος της πληροφορίας. Λόγω του ότι η πληροφορία αυτή πρέπει να αναπαριστά το νόημα του περιεχομένου ο σημασιολογικός ιστός βασίστηκε σε θεωρίες του
ερευνητικού πεδίου της Αναπαράστασης Γνώσης. Για την κατηγοριοποίηση της γνώσης αυτής επίσης χρησιμοποιήθηκε η οντολογία που ενισχύει επιπλέον το θεωρητικό υπόβαθρο της
αναπαράστασης γνώσης.

2.2 Διαχείριση γνώσης
Η διαχείριση γνώσης συνεπάγεται τη σύλληψη, καταλογοποίηση, συνδυασμό και διασπορά
της πληροφορίας. Κλάδος της διαχείρισης γνώσης αποτελεί η Αναπαράσταση Γνώσης
(Knowledge Representation –KR) [22]. Η Αναπαράσταση Γνώσης είναι ο κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence –AI) που εστιάζει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση γλωσσών και συστημάτων που αναπαριστούν τη γνώση. Τέτοια συστήματα, γνωστά
ως και έμπειρα συστήματα (Expert Systems [35]) ή συστήματα γνώσης (Κnowledgebased ΚΒ systems) προσομοιάζουν τις αναλυτικές ικανότητες και συμπεριφορά του ειδήμωνα ενός πεδίου γνώσης. Η γενική αρχιτεκτονική τέτοιων συστημάτων αποτελείται από δύο
βασικά τμήματα: ένα σύνολο δομών δεδομένων σχετικό με το πεδίο γνώσης, που ονομάζεται
βάση γνώσης (knowledge base) ή βάση κανόνων (rule base), και μια εφαρμογή ανεξάρτητη
από το πρόβλημα (το οποίο όμως είναι απολύτως εξαρτώμενο από τα δεδομένα) που διαχει-
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ρίζεται τις δομές δεδομένων και υλοποιεί τους κανόνες (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
[110], [125].
Μερικές από τις θεωρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης και της Αναπαράστασης Γνώσης που
έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα είναι τα Σημασιολογικά Δίκτυα, η Αναπαράσταση Γνώσης
βασισμένη σε Πλαίσια (Frame-Based KR) [85] και η Περιγραφική Λογική (Description
Logics) [18].

2.2.1 Σημασιολογικά Δίκτυα
Τα Σημασιολογικά Δίκτυα (semantic networks) αναπτύχθηκαν τη δεκαετία του 60’-70’ [18].
Ένα Σημασιολογικό Δίκτυο είναι μια δικτυακή δομή που αναπαριστάται ως ακυκλικός γράφος. Αναπαριστάνει κατασκευές γνώσης, δηλαδή έννοιες και τις μεταξύ τους συσχετίσεις,
χρησιμοποιώντας δομές όπως κόμβοι και σύνδεσμοι. Βασικό μειονέκτημά τους είναι η ετερογενής δομή τους και η αναπαράστασή τους με μια σημασιολογία που αρχικά ήταν γνωστή
μόνο στους δημιουργούς κώδικα και στα συστήματα που τα χρησιμοποιούσαν. Στα μειονεκτήματά τους καταλογίζονται ότι οι μέθοδοι εξαγωγής συμπερασμάτων τους, αν και ήταν
ανεξάρτητες από γλώσσες αναπαράστασης γνώσης, βασίζονταν σε συγκεκριμένες στρατηγικές υλοποίησης.

2.2.2 Πλαίσια
Τα Σημασιολογικά Δίκτυα εξελίχθηκαν σε Συστήματα βασισμένα σε Πλαίσια (frame-based)
[18], [37]. Τα Πλαίσια (Frames) είναι δομές που χρησιμοποιούνται στην αναπαράσταση εννοιών και των μεταξύ τους συσχετίσεων. Η έννοια του Πλαισίου αντιστοιχεί με την προϋπάρχουσα ορολογία της γλώσσας προγραμματισμού LISP στην οποία i) οι έννοιες (slots)
αναπαριστάνουν τις οντότητες ενός πεδίου γνώσης και περιγράφονται με μια δομή δεδομένων αντίστοιχη της εγγραφής (record), ii) οι ιδιότητες (attributes ή properties) είναι οι σχέσεις που ορίζονται ανάμεσα στα slots σε μια καθορισμένη δεντρική διάταξη. Καθορίζουν τις
συσχετίσεις ανάμεσα στις έννοιες του πεδίου γνώσης.
Στα 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 (Frame based) [37] είναι πολύ κο-
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ντά στο αντικειμενοστρεφές μοντέλο που εφαρμόζεται σήμερα σε διάφορους τομείς διαχείρισης της πληροφορίας.

2.2.3 Περιγραφική Λογική
Η Περιγραφική Λογική (Description Logics –DL), γνωστή επίσης και ως terminological logic, classification logic ή concept logic:
¾ μορφοποιεί τη γνώση λογικά με ένα φορμαλισμό βασισμένο στη λογική για την αναπαράσταση και την έκφραση οντολογιών,
¾ 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) και
ii) σημασιολογία για τον ορισμό του νοήματος κάθε περιγραφής. Βασίζεται σε ένα δηλωτικό
φορμαλισμό (declarative formalism) για τον ορισμό εννοιών σε πολλαπλές ιεραρχίεςταξινομίες που είναι οργανωμένες σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο (subsumption framework).
Δημιουργεί εκφράσεις σε μια φορμαλιστική γλώσσα που ορίζουν ένα σύνολο από πλειάδες
(tuples). Γενικά η Περιγραφική Λογική προσπαθεί να δημιουργήσει 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 κλασσικής λογικής που χρησιμοποιεί συναρτήσεις και κατηγορήματα (predicates) για να περιγράψει σχέσεις ανάμεσα σε επιμέρους οντότητες.

2.3 Οντολογία
Ο όρος Οντολογία (Ontology) [39] αρχικά εισήχθηκε από τον Αριστοτέλη στην επιστήμη
της φιλοσοφίας για να δηλώσει τη μελέτη της Ύπαρξης, του Όντος, και χρησιμοποιήθηκε
ειδικότερα στον κλάδο της μεταφυσικής ο οποίος ασχολείται με τη φύση και τις σχέσεις της
ύπαρξης. Το αντικείμενο της οντολογίας είναι η μελέτη των κατηγοριών των αντικειμένων
που υπάρχουν ή μπορεί να υπάρξουν σε κάποιο πεδίο γνώσης [13], [39], [147]. Στη Φιλοσοφία, η Οντολογία χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα σύστημα κατηγοριοποίησης που
ισχύει για μια συγκεκριμένη ‘θέαση’ του κόσμου. Ένα τέτοιο σύστημα περιγραφής ανεξαρτητοποιείται από τις γλώσσες αναπαράστασής του. Υπό αυτήν την οπτική, η έννοια της ‘Οντολογίας’ στο σημασιολογικό ιστό χρησιμοποιείται για να κάνει κοινά κατανοητή την περιγραφή της πληροφορίας από όλους τους ενδιαφερόμενους για αυτήν (ανθρώπους ή/και μη-
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χανές). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποιημένη ανακάλυψη της πληροφορίας από
τη μηχανή.

2.3.1 Ορισμοί
Τον όρο ‘Οντολογία’ δανείστηκαν διάφορες επιστήμες, όπως π.χ. Τεχνητή Νοημοσύνη, Βάσεις Δεδομένων κ.λπ. Η οντολογία αποτέλεσε πεδίο έρευνας και χρησιμοποιήθηκε από τομείς όπως: Διαχείριση Φυσικών Γλωσσών, Διαχείριση Γνώσης, Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Ολοκλήρωση Πληροφορίας, Μηχανική Γνώσης, Αναπαράσταση Γνώσης, Σχεδιασμός Βάσεων
Δεδομένων, Μοντελοποίηση Πληροφορίας, Αντικειμενοστρεφής Ανάλυση, Ανακάλυψη και
Εξαγωγή Γνώσης, Διαχείριση και Οργάνωση Γνώσης, Σημασιολογικός Ιστός, Σχεδιασμός
συστημάτων βασισμένων σε πράκτορες λογισμικού κ.λπ. Σε κάθε ένα από τα παραπάνω ερευνητικά πεδία ο ορισμός της τροποποιήθηκε ανάλογα, προσφέροντας περισσότερο ή λιγότερο φορμαλισμό, καθώς και μηχανισμούς αντιμετώπισης θεμάτων που άπτονται του συγκεκριμένου επιστημονικού και ερευνητικού πεδίου.
Ο πιο χρησιμοποιημένος ορισμός για την οντολογία είναι αυτός που δόθηκε από τον Tom
Gruber [41] ο οποίος ορίζει ότι:
Οντολογία είναι ένας σαφής προσδιορισμός μιας εννοιολογικής σύλληψης – An
ontology is an explicit specification of a conceptualization

Στον ορισμό αυτόν ο όρος εννοιολογική σύλληψη (conceptualization) παίρνει τη θέση του
αριστοτέλειου όρου ‘Οντολογία’ ενώ ο όρος οντολογία αναφέρεται στην κάθε μία αναπαράσταση-υλοποίηση μιας εννοιολογικής σύλληψης. Διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί για τον όρο
οντολογία ανάλογα με το πεδίο γνώσης αλλά και τη χρήση της σε αυτό. Οι Guarino και
Giaretta συγκέντρωσαν και ανέλυσαν τις ακόλουθες 7 χρήσεις (οι παρακάτω ορισμοί βρίσκονται συγκεντρωμένοι στο [39]):
1. Η οντολογία σα φιλοσοφική έννοια
2. Η οντολογία σα μη-φορμαλισμένο εννοιολογικό σύστημα
3. Η οντολογία σα φορμαλισμένη σημασιολογική θεώρηση
4. Η οντολογία σαν καθορισμός μιας διαμορφωμένης έννοιας
5. Η οντολογία σαν αναπαράσταση ενός εννοιολογικού συστήματος μέσω μιας λογικής θεωρίας που χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένες φορμαλισμένες ιδιότητες
και από συγκεκριμένους σκοπούς
6. Η οντολογία σα λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται από μια λογική θεωρία
7. Η οντολογία σαν ορισμός μιας λογικής θεωρίας
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και συνδυάζοντάς τες καθόρισαν ότι:
Οντολογία είναι μια λογική θεωρία που δίνει μια σαφή, μερική θεώρηση μιας
εννοιολογικής σύλληψης –A logical theory which gives an explicit, partial
account of a conceptualization

όπου, οντολογία είναι η άποψη για μια εννοιολογική σύλληψη που μπορεί να έχει ένα πρόσωπο ή μια ομάδα ανθρώπων.
Υπάρχει ένα ακόμα σύνολο ορισμών που δίνουν έμφαση στο πώς υλοποιείται μια οντολογία.
Ένας τέτοιος είναι και ο ορισμός που δόθηκε από τους Bernaras et al. [3]:
Η οντολογία παρέχει το νόημα για την ακριβή περιγραφή της εννοιολογικής σύλληψης που βρίσκεται στη γνώση που αναπαρίσταται από μια βάση γνώσης,

Όπου ως ‘Βάση γνώσης’ (knowledge base) θεωρείται η οντολογία μαζί με το σύνολο των
στιγμιοτύπων των κλάσεών της. Ο ορισμός αυτός χρησιμοποιήθηκε στο έργο KACTUS κατά τη δημιουργία οντολογιών από υπάρχουσες βάσεις γνώσης [99], [137].

2.3.2 Φορμαλιστική αναπαράσταση οντολογίας
Φορμαλιστικά, μια οντολογία είναι μια πλειάδα o = 〈C , I , R, T , V , ≤, ⊥,∈, =〉 [34], [136]
όπου:
¾ C είναι το σύνολο των κλάσεων (ή εννοιών) του πεδίου γνώσης . Είναι οι οντότητες της
οντολογίας,
¾ I είναι το σύνολο των στιγμιοτύπων (individuals) των κλάσεων. Ονομάζονται και
αντικείμενα,
¾ R είναι το σύνολο των σχέσεων (ή ιδιοτήτων, attributes/properties) που συνδέουν κλάσεις μεταξύ τους,
¾ T είναι το σύνολο των τύπων δεδομένων (datatypes) των κλάσεων, π.χ. String, Integer
κ.ά.
¾ V είναι το σύνολο των τιμών που μπορούν να πάρουν των σύνολα C , I , R, T .
Τα υπόλοιπα συστατικά της πλειάδας είναι τελεστές οι οποίοι εφαρμόζονται μεταξύ των συστατικών των οντολογιών. Συγκεκριμένα:
¾ ≤ , τελεστής που ισχύει πάνω στο σύνολο (CxC ) ∪ ( RxR) ∪ (TxT ) . Κάνει συμπερίληψη (ενσωμάτωση) των αναπαραστάσεων (interpretations) εννοιών/σχέσεων/τιμών δεδο-
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μένων. Ονομάζεται ειδίκευση (specialization). Δημιουργεί τη σχέση ιεραρχίας ανάμεσα
στις έννοιες/σχέσεις της οντολογίας,
¾

⊥ , τελεστής που ισχύει πάνω στο σύνολο (CxC ) ∪ ( RxR) ∪ (TxT ) . Κάνει αφαίρεση
των αναπαραστάσεων των εννοιών/σχέσεων/τύπων δεδομένων μιας οντολογίας. Ονομάζεται αποκλεισμός (exclusion). Είναι αληθής όταν η τομή των αναπαραστάσεων είναι το
κενό σύνολο,

¾ ∈ , τελεστής που ισχύει πάνω στο σύνολο ( IxC ) ∪ (VxT ) . Κάνει αντιστοίχιση κλάσεων
και στιγμιοτύπων, τιμών και τύπων δεδομένων. Ονομάζεται Ερμηνεία (instantiation).
Ορίζει τα στιγμιότυπα μιας έννοιας και τις τιμές των πεδίων ορισμού των εννοιών,
¾ = , τελεστής που ισχύει πάνω στο σύνολο IxRx ( I ∪ V ) . Ονομάζεται Εκχώρηση (assignment). Δημιουργεί τις τιμές των στιγμιοτύπων/σχέσεων.
Έτσι, δοθείσης μιας οντολογίας o = 〈C , I , R, T , V , ≤, ⊥,∈, =〉 , ορίζεται ως αναπαράσταση
της οντολογίας ο ένα ζεύγος 〈 F, D〉 , όπου D το πεδίο ορισμού της οντολογίας και F μια
συνάρτηση (ονομάζεται και συνάρτηση αναπαράστασης), η οποία καθορίζει:
¾ το πεδίο ορισμού της κάθε έννοιας του συνόλου των εννοιών, ∀c ∈ C , F (C ) ⊆ D ,
¾ το σύνολο των κλάσεων που η κάθε σχέση του συνόλου των σχέσεων, συνδέει (πεδίο
ορισμού και πεδίο τιμών της σχέσης), ∀r ∈ R, F (r ) ⊆ Dx ( D ∪ V ) ,
¾ το σύνολο των στιγμιοτύπων ενός πεδίου ορισμού, ∀i ∈ I , F (i ) ∈ D ,
¾ τον τύπο δεδομένων κάθε έννοιας, στιγμιοτύπου κ.λπ. ∀t ∈ T , F (t ) ⊆ V ,
¾ το σύνολο τιμών για κάθε έννοια/ιδιότητα, ∀v ∈ V,F(v) ∈ V .
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω, κάθε κλάση περιγράφεται από i) έναν ορισμό ο οποίος
καθορίζει τις έννοιες (slots) και τις τιμές που περιγράφουν την κλάση αυτή καθαυτή, ii) από
έννοιες και τις τιμές τους που περιγράφουν τα στιγμιότυπα της κλάσης και, τέλος, iii) λογικές προτάσεις οι οποίες δε μπορούν να περιγραφούν με τα slots και τις τιμές τους. Οι λογικές προτάσεις μιας οντολογίας ονομάζονται και αξιώματα. Τα αξιώματα καθορίζουν τους
ορισμούς των όρων της οντολογίας αλλά και τους περιορισμούς τους. Τα αξιώματα είναι
προτάσεις εκφρασμένες σε First Order Logic οι οποίες θεωρούνται αποδεκτές χωρίς απόδειξη. Τα θεωρήματα είναι προτάσεις που προκύπτουν με άμεση εφαρμογή των αξιωμάτων της
οντολογίας.
Η έννοια της κλάσης-υποκλάσης έχει βρει ευρεία αποδοχή στο αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό όπου η κλάση ορίζεται σαν ένα πρότυπο (template) για αντικείμενα που αποτελούνται από κοινά χαρακτηριστικά (ονομάζονται επίσης μέλη δεδομένων –data members)
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και συμπεριφορές (ή μέθοδοι). Από την κλάση δημιουργούνται αντικείμενα-στιγμιότυπα της
κλάσης. Οι αντικειμενοστρεφείς γλώσσες επιτρέπουν στις κλάσεις να υιοθετούν χαρακτηριστικά και συμπεριφορές από τις πατρικές κλάσεις (υπερ-κλάση).

2.3.3 Σκοπός της δημιουργίας οντολογιών
Οντολογίες αναπτύσσονται [21], [39], [43], [146], [148]:
¾ για να επαναχρησιμοποιηθεί (reusability) η γνώση ανάμεσα σε διαφορετικές εφαρμογές που αφορούν στο ίδιο πεδίο γνώσης,
¾ για να τυποποιηθεί η γνώση σε ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης (π.χ. ιατρική, αυτοκινητοβιομηχανία). Η τυποποίηση βοηθάει στο διαμοιρασμό σε μεγάλη κλίμακα της γνώσης για μια ποικιλία εφαρμογών και δικαιολογεί το υψηλό κόστος απόκτησης της γνώσης,
¾ για να διαμοιραστεί η γνώση (sharability). Οι οντολογίες μπορούν να αποτελέσουν
τον ενδιάμεσο για το διαμοιρασμό μιας κοινής κατανόησης της δομής της πληροφορίας
i) ανάμεσα σε ανθρώπους, ii) ανάμεσα σε ανθρώπους και πράκτορες λογισμικού, iii) ανάμεσα σε πράκτορες λογισμικού (software agents) [56],
¾ για να δημιουργηθούν σαφείς υποθέσεις για ένα πεδίο γνώσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όταν αλλάζει η γνώση για το πεδίο γνώσης να μπορούν να αλλάξουν και οι υποθέσεις για το πεδίο αυτό, αλλά και το αντίθετο. Όταν οι υποθέσεις για ένα πεδίο γνώσης
ενσωματώνονται (biased) μέσα στον κώδικα μιας γλώσσας προγραμματισμού τότε είναι
όχι μόνο δύσκολο να γίνουν κατανοητές ή να ανακαλυφθούν, αλλά επίσης και να αλλάξουν χωρίς τη γνώση ειδικού,
¾ για να αναλυθεί η γνώση ενός πεδίου. Η φορμαλιστική ανάλυση των όρων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την επαναχρησιμοποίηση των υπαρχουσών οντολογιών και την επέκτασή τους –διότι συχνά η οντολογία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά χρησιμοποιείται σα
βάση για άλλες εφαρμογές,
¾ για να αποκτηθεί γνώση (knowledge acquisition). Η πιστότητα της γνώσης και ταχύτητα ανακάλυψης μπορούν να αυξηθούν με τη χρήση μιας οντολογίας που θα αποτελεί
το σημείο έναρξης και τη βάση προς την απόκτηση γνώσης κατά την κατασκευή συστημάτων βασισμένων στη γνώση,
¾ τέλος, η χρήση οντολογιών βοηθά τους ανθρώπους να φτάσουν σε μια γενική ομολογία
σχετικά με την κατανόηση μιας περιοχής γνώσης.

2.3.4 Φάσεις ανάπτυξης οντολογιών
Η ανάπτυξη οντολογιών βασίζεται στον κλάδο της μηχανικής οντολογιών (ontology
engineering [38], [39], [108]). Η μηχανική οντολογιών έχει προτείνει διάφορες μεθόδους
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ανάπτυξης οντολογιών και έχει στηρίξει πολλές προσπάθειες σε μεγάλης κλίμακας έργα
[39], [103], [145], [148]. Γενικά, για την ανάπτυξη μιας οντολογίας ακολουθούνται οι εξής
τέσσερις φάσεις [39], [42]:
¾ 1η φάση: καθορισμός των απαιτήσεων μιας οντολογίας: Η ανάπτυξη οντολογιών ξεκινάει πάντα από πιθανά σενάρια εφαρμογών (εναρκτήρια σενάρια). Συχνά τα σενάρια
αυτά αρχίζουν σα μελέτες περίπτωσης (case studies) ή παραδείγματα τα οποία δεν επιλύονται με τις υπάρχουσες οντολογίες. Ένα σενάριο εφαρμογής παρέχει την περιγραφή
του προβλήματος και ένα σύνολο από ‘διαισθητικά’ πιθανές λύσεις. Δοθέντος του σεναρίου εφαρμογής δημιουργείται και ένα σύνολο από ερωτήσεις, οι ‘ερωτήσεις επάρκειας’
(competency questions). Αυτές πρέπει να μπορούν να απαντηθούν από την οντολογία
που θα δημιουργηθεί,
¾ 2η φάση: καθορισμός της ορολογίας της οντολογίας: στη φάση αυτή ξεκαθαρίζονται
οι έννοιες του πεδίου γνώσης που περιγράφει η οντολογία, οι ιδιότητές τους και οι μεταξύ τους σχέσεις. Η καταγραφή των παραπάνω στη φάση αυτή γίνεται σε φυσική γλώσσα, χωρίς χρήση φορμαλισμού. Ο φορμαλισμός της ορολογίας γίνεται μετά τον καθορισμό των ερωτήσεων επάρκειας,
¾

3η φάση: καθορισμός των ορισμών και των περιορισμών της ορολογίας: στη φάση
αυτή καθορίζονται τα αξιώματα και τα θεωρήματα της οντολογίας και μετατρέπονται τα
αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης, δηλαδή οι μη-φορμαλιστικές περιγραφές των
εννοιών της οντολογίας, σε μια φορμαλιστική γλώσσα. Τα αξιώματα πρέπει να είναι αναγκαία και ικανά να εκφράσουν τις ερωτήσεις επάρκειας και να ορίσουν τις απαντήσεις
σε αυτές. Ο φορμαλισμός πρέπει να ικανοποιεί τα αξιώματα της οντολογίας. Η διαδικασία ορισμού αξιωμάτων είναι ίσως και το πλέον δύσκολο κομμάτι κατά τη δημιουργία
των οντολογιών, στόσο υποβοηθείται και καθοδηγείται από τις ερωτήσεις επάρκειας.
Για το λόγο αυτό οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνται μπορούν να εκφράσουν τους
ορισμούς της οντολογίας και τους περιορισμούς που πρέπει να εφαρμόζουν οι εφαρμογές που θα τη χρησιμοποιήσουν. Αποτέλεσμα της φάσης αυτής είναι η υλοποίηση της
οντολογίας σε κάποια γλώσσα αναπαράστασης γνώσης, όπως η F-Logic, ή μια γλώσσα
υλοποίησης οντολογιών, όπως η Prolog,

¾ 4η φάση: έλεγχος της επάρκειας της οντολογίας και αξιολόγησή της: στη φάση αυτή
αποδεικνύονται τα θεωρήματα της οντολογίας τα οποία πρέπει επίσης να ικανοποιούν
τις ερωτήσεις επάρκειας. Τα θεωρήματα παρέχουν ένα μέσο για να αποφασιστεί η επεκτασιμότητα μιας οντολογίας και κάνουν σαφή το ρόλο κάθε αξιώματος στην απόδειξη
του θεωρήματος. Όταν οι ερωτήσεις επάρκειας καθοριστούν φορμαλιστικά πρέπει να
καθοριστούν και οι αρχικές συνθήκες κάτω από τις οποίες οι απαντήσεις σε αυτά θεω-
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ρούνται ολοκληρωμένες. Επίσης, κάθε επέκταση που γίνεται στην οντολογία πρέπει να
ικανοποιεί τα θεωρήματα.
Κάθε μια από τις φάσεις αυτές πρέπει να καταλήγει σε γραπτά αποτελέσματα που θα αιτιολογούν τις σχεδιαστικές αποφάσεις που έχουν ληφθεί. Τα αποτελέσματα κάθε φάσης τροφοδοτούν την επόμενη. Πριν την έναρξη κάθε φάσης πρέπει να γίνεται έλεγχος της προηγούμενης με τα δεδομένα της παρούσης για να φανεί αν πληρούνται οι υποθέσεις και οι έξοδοι
αυτής. Σε αντίθετη περίπτωση, χρειάζεται επαναπροσδιορισμός της οντολογίας.
Πρακτικά [108], [109] η ανάπτυξη μιας οντολογίας περιλαμβάνει:
¾ τον ορισμό των κλάσεων της οντολογίας, δηλαδή των εννοιών ενός πεδίου γνώσης και
των υποκλάσεων αυτών. Οι υποκλάσεις αναπαριστούν έννοιες πιο συγκεκριμένες από
μια κλάση. Για την υλοποίηση των περισσότερων οντολογιών ο καθορισμός των κλάσεων περιγραφής των εννοιών ενός πεδίου γνώσης είναι το πιο σημαντικό σημείο. Επίσης γίνεται η διευθέτηση των κλάσεων σε μια ιεραρχία που τις ταξινομεί σε κλάσειςυποκλάσεις,
¾ τον ορισμό των ιδιοτήτων κάθε έννοιας (ονομάζονται properties, slots ή roles –ρόλοι–
των εννοιών) οι οποίες περιγράφουν διάφορα χαρακτηριστικά των εννοιών και τους περιορισμούς πάνω στις ιδιότητες (ονομάζονται facets ή περιορισμοί ρόλων), δηλαδή τις
επιτρεπτές τιμές για αυτές,
¾ τη δημιουργία κανόνων που διέπουν την οντολογία,
¾ τη δημιουργία στιγμιοτύπων από τις κλάσεις της οντολογίας που πληρούν τους κανόνες της οντολογίας.
Περιπτώσεις μελέτης δημιουργίας οντολογιών δίνονται στα [102], [108], [109].

2.4 Τεχνολογίες υλοποίησης
Το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο έχει χρησιμοποιηθεί στην περιγραφή του εννοιολογικού
πλαισίου του σημασιολογικού ιστού. Για την υλοποίηση αυτού του πλαισίου έχουν προταθεί, και σε μεγάλο βαθμό υλοποιηθεί, διάφορες τεχνολογίες που αφορούν στην αναπαράσταση της πληροφορίας που βρίσκεται μέσα σε ένα έγγραφο του ιστού και, μάλιστα, με τέτοιον τρόπο ώστε αυτή να είναι κοινά κατανοητή από ανθρώπους και μηχανές. Οι τεχνολογίες αυτές αφορούν i) στην περιγραφή της πληροφορίας. Για το σκέλος αυτό έχουν αναπτυχθεί γλώσσες, εργαλεία οπτικοποίησης, editors δημιουργίας και επικύρωσης (validation) εγγράφων με σημασιολογική πληροφορία κ.α. ii) στη διαχείριση της πληροφορίας. Για το σκέλος αυτό έχουν υλοποιηθεί editors, φυλλομετρητές αναπαράστασης σημασιολογικής τεχνολογίας (π.χ. Annotea), πρωτόκολλα μεταφοράς σημασιολογικών πληροφοριών (π.χ. SOAP
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[18], [53]), κ.α.
Τέτοιες τεχνολογίες αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους:

2.4.1 Ενιαία Ταυτότητα Πόρου
Η Ενιαία Ταυτότητα Πόρου (Uniform Resource Identification –URI) είναι η ταυτότητα κάθε
πόρου του ιστού. Με αυτήν ο πόρος καθορίζεται μοναδικά. Ως πόρος του ιστού θεωρείται
οποιοδήποτε φυσικό ή νοητό αντικείμενο (οντότητα) το οποίο έχει μοναδική ταυτότητα μέσα στον ιστό. Συνεπώς ως πόρος μπορεί να θεωρηθεί μια ιστοσελίδα αλλά επίσης και περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας (π.χ. το όνομα ενός ανθρώπου που αναφέρεται μέσα σε μια ιστοσελίδα). Αν και το URI συνεπώς παρέχει ένα τυποποιημένο τρόπο για τον ορισμό των πόρων
[18], [57]. Το URI αναπαριστά με μοναδικό τρόπο έναν πόρο, δεν παρέχει όμως τη μέθοδο
με την οποία ο πόρος αυτός μπορεί να προσπελαστεί, όπως π.χ. ισχύει με το URL το οποίο
έχει άμεση πρόσβαση στον πόρο με τεχνολογίες όπως HTTP ή File Transfer Protocol. Αντίθετα, έως και σήμερα για την περιγραφή και προσπέλαση του URI ενός πόρου χρησιμοποιείται ο μηχανισμός του URL, δηλαδή δημιουργείται μια νέα σελίδα για την περιγραφή του
πόρου και χρησιμοποιείται ο μηχανισμός HTTP/FTP για την πρόσβαση σε αυτόν.
Κάθε έννοια ή στιγμιότυπο αυτής χρειάζεται ένα URI για να περιγραφεί.

2.4.2 Namespace
Ο Χώρος-Ονοματοδοσίας (namespace) [57] είναι ο μηχανισμός που δημιουργεί παγκοσμίως
μοναδικά ονόματα για τις γλώσσες σήμανσης (markup languages), διασφαλίζει το νόημα
των επιμέρους ονομάτων διαφόρων γλωσσών σήμανσης χωρίς ασάφειες. Επίσης επιτρέπει
την ανάμειξη δεδομένων από διάφορες γλώσσες σήμανσης. Με τα namespaces αποφεύγονται συγκρούσεις από συμπωματική χρήση όμοιων όρων (tags). Ο μηχανισμός που καθορίζει και υλοποιεί το namespace είναι το URI. Το URI ορισμού του namespace περιλαμβάνεται και το URL που βρίσκεται ο ορισμός του. Π.χ. το URI για το RDF είναι το:
xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'

Όπως βλέπουμε από το παράδειγμα αυτό, έχουμε το namespace (xmlns) και το URL
(http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns) όπου βρίσκεται το έγγραφο που παρέχει το
XML-dictionary με τη μέθοδο ορισμού του RDF-σχήματος [6].

2.4.3 Μεταδεδομένα
Τα μεταδεδομένα (metadata) είναι συνοδευτικές πληροφορίες της κύριας πληροφορίας που
περιέχεται σε ένα έγγραφο. Η σχέση τους με το έγγραφο είναι εννοιολογική: είναι δεδομένα
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που περιγράφουν τη σημασία των δεδομένων. Περιβάλλουν την πληροφορία του κύριου εγγράφου μέσα σε προκαθορισμένες σημάνσεις της μορφής <tag></tag>. Οι σημάνσεις αυτές
διαχωρίζουν το περιεχόμενο του εγγράφου (content) από τις έννοιες (context) που αυτό περιγράφει (παράδειγμα 2.1). Επίσης, αν θεωρήσουμε το δεδομένο ως έννοια τότε τα μεταδεδομένα αναπαριστούν τις ιδιότητες της έννοιας.
Στο παρακάτω παράδειγμα παρουσιάζεται η σχέση δεδομένων-μεταδεδομένων.
Παράδειγμα 2.1 [18]:

Δεδομένα

Μεταδεδομένα

<name>Τάνια Κερκίρη</name>

Τάνια Κερκίρη

name

<address>Εγνατίας 15</address>

Εγνατίας 15

address

<city>Θεσσαλονίκη</city>

Θεσσαλονίκη

city

<zipCode>85635</zipCode>

85635

zipCode

<person>

</person>
Η δύναμη των μεταδεδομένων έγκειται στο ότι μπορούν να αποδώσουν τη γνώση σχετικά με
ένα στοιχείο χωρίς να απαιτείται η εξέταση του στοιχείου αυτού καθ’ αυτού διότι, σύμφωνα
με το [55], τα μεταδεδομένα:
¾ διαθέτουν ευελιξία και επεκτασιμότητα, δηλαδή μπορούν να σχολιαστούν περαιτέρω,
¾ επιτρέπουν αιτιολόγηση, δηλαδή με τη βοήθειά τους μπορούν να οριστούν κανόνες με
τους οποίους είναι δυνατόν να εξαχθούν νέες σχέσεις ανάμεσα στα μεταδεδομένα,
¾ όταν είναι καλά ορισμένα, δε χρειάζεται τίποτα άλλο για την περιγραφή του αντικειμένου.
Χρησιμοποιώντας τις σημάνσεις αυτές ένας έξυπνος πράκτορας λογισμικού μπορεί να συλλάβει το νόημα του περιεχομένου που αυτές περικλείουν [18]. Για τη διαχείριση των μεταδεδομένων έχουν προταθεί μηχανισμοί που βοηθούν στην αναπαράστασή τους, (DTD,
XSLTs, XML-Schemas, RDF-Schemas [87]), εργαλεία δημιουργίας τους (XML-editors,
RDF-editors, σχολιαστές (annotators) [57], [87]), εργαλεία ανάκτησής τους (parsers), εργαλεία αυτόματης ανακάλυψής τους μέσα από κείμενα [59], εργαλεία ταυτοποίησής τους
(XSLTs, aligners, mediators) κ.λπ. Τέλος, διάφορες εφαρμογές έχουν υλοποιηθεί (RDF
servers, εκπαιδευτικό network Edutella [105], [106]), οι οποίες βασίζουν τη λειτουργία τους
σε αυτά.
Η Extensible Markup Language (XML) χρησιμοποιήθηκε για την αναπαράσταση δενδρι-

39

κών δομών με γραμμικό τρόπο. Βασίστηκε στα μεταδεδομένα για να αναπαραστήσει το νόημα της πληροφορία [18,], [162]. Ένα XML-αρχείο συνοδεύεται από έγγραφα όπως a) το
Document Type Definition (DTD) που [18]: i) καθορίζει τους όρους που επιτρέπονται σε
ένα έγγραφο που περιέχει XML εκφράσεις και, ii) περιγράφει το συντακτικό του, δηλαδή
ορίζει τους επιτρεπτούς όρους, τους συνδυασμούς αυτών, τις ιδιότητες (attribute names)
κ.λπ. b) το ‘φύλλο μορφοποίησης’ (Style-Sheet) που χρησιμοποιείται για να καθορίσει τη
μορφοποίηση της πληροφορίας του XML εγγράφου καθώς επίσης και το πιθανό μέσο (συσκευή ή μορφή) αναπαράστασής της (PDA, mobile phone, PDF format κ.λπ.), ή c) έγγραφα
Μετασχηματισμού Εκτεταμένων Φύλλων Μορφοποίησης (Extensible Style-Sheets Language Transformations –XSLT [18]) που καθορίζουν: i) το λεξιλόγιο μορφοποίησης πόρων
(XSL-Formatting Objects –XSLFO). Το XSLFO περιγράφει τον τρόπο αναπαράστασης της
πληροφορίας από ένα φυλλομετρητή, ii) και τον τρόπο αντιστοίχισης του λεξιλογίου ενός
XML εγγράφου στο λεξιλόγιο ενός άλλου XML εγγράφου. Τα XSLTs μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να συγχωνεύσουν διάφορα XML Schema έγγραφα, ακόμα και όταν σε αυτά
χρησιμοποιείται διαφορετική ονομασία για την περιγραφή όμοιων όρων. Φυασικά, για n
διαφορετικά XML έγγραφα πρέπει να υπάρχουν n * (n − 1) / 2 διαφορετικά XSLTs έγγραφα
αντιστοίχισης.
Αν και η XML και οι σχετικές τεχνολογίες της μπορεί να περιγράψει πολύπλοκους πόρους
του ιστού ωστόσο δεν παρέχει μηχανισμούς αυτόματης εξόρυξης πληροφοριών για αυτούς
[24]. Για το λόγο αυτό έχουν δημιουργηθεί επιπλέον μηχανισμοί οι οποίοι, εκτός από την
περιγραφή των πόρων, προσφέρουν και ένα πλαίσιο ανακάλυψής τους.

2.4.4 Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων
Λόγω των αδυναμιών της XML στην ανακάλυψη πόρων του ιστού δημιουργήθηκαν επιπλέον μηχανισμοί ειδικοί για το σκοπό αυτό. Σε αυτούς ανήκει το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων
(Resource Description Framework –RDF) [24], [157]. Το RDF προτάθηκε από την W3C και
έχει υιοθετηθεί ως πρότυπο. Το RDF χρησιμοποιεί τους μηχανισμούς του URI και των μεταδεδομένων για να αναπαραστήσει αυτόματα ανιχνεύσιμους πόρους μέσα σε σελίδες του
ιστού (URIs). Παρέχει:
¾ τη μέθοδο προδιαγραφής του μοντέλου δεδομένων, δηλαδή την ‘γλώσσα’ περιγραφής
των πόρων του ιστού και τη σημασία της πληροφορίας που βρίσκεται σε αυτούς,
¾ ένα πρότυπο σύνταξης. Χρησιμοποιώντας καθορισμένους όρους για την περιγραφή των
πόρων οι οποίοι όροι αναπαριστούν συγκεκριμένες ιδιότητες (π.χ. rdf:hasProperty) και
έχουν μια συγκεκριμένη περιγραφή (π.χ. υπό μορφή ετικετών –tags), μπορούν να υλοποιηθούν πάνω σε αυτούς μέθοδοι προσπέλασης ιστοσελίδων οι οποίες θα αναζητούν
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τους όρους αυτούς, θα ερμηνεύουν την ανάλογη σήμανση (tag) και συνεπώς θα αποδίδουν και το νόημα της πληροφορίας που βρίσκεται κάτω από αυτήν.
Το RDF δημιουργεί μια δυαδική σχέση ανάμεσα σε δύο οντότητες, υποκείμενο-αντικείμενο.
Η σχέση αυτή ονομάζεται δήλωση (statement). Κάθε οντότητα καθώς και κάθε συσχέτιση
ανάμεσα στις δύο οντότητες (ιδιότητα που τις συνδέει) αναπαριστάνεται με ένα URI. Σαν
αποτέλεσμα, σε ένα RDF έγγραφο κάθε δήλωση είναι μια σειρά από URIs. Το RDF συνεπώς
μπορεί να περιγράψει τις προτάσεις ενός κειμένου. Για την περιγραφή των προτάσεων ενός
κειμένου με RDF τα υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο συμβολίζονται με URIs. Τα υποκείμενο και αντικείμενο είναι οι κόμβοι της πρότασης, ενώ το ρήμα είναι η ιδιότητα σύνδεσης.
Οι RDF-δηλώσεις αποδίδουν σε ένα URI, π.χ. το υποκείμενο της πρότασης, μια ιδιότητα
(ρήμα της πρότασης), η οποία μπορεί να πάρει μία συγκεκριμένη τιμή (αντικείμενο πρότασης). Αν ο πόρος-υποκείμενο είναι δευτερεύουσα πρόταση η παραπάνω αντιστοίχιση ισχύει
αναδρομικά και σε αυτόν. Έτσι, το RDF χρησιμοποιώντας την παραπάνω λογική αναπαριστά όσο εμφωλιασμένες προτάσεις κειμένου απαιτείται.
Σύνταξη RDF
Στο RDF η πληροφορία αναπαρίσταται με τρεις ισοδύναμους τρόπους:
¾ έκφραση N3 [91]: η αναπαράσταση κάθε πρότασης υπό μορφή τριπλέτας (triple).
<#υποκείμενο><#ρήμα><#αντικείμενο>
<#έννοια><#ιδιότητα><#τιμή>
<#URI><#property><#URI>
Παράδειγμα 2.2
Η Τάνια έχει μια επιχείρηση
που (η επιχείρηση) βρίσκεται σε Web site στην http://www.c2i2.com/~tania
(η Τάνια) είναι η μητέρα της Δήμητρας.
<#Τάνια> <#owns> <#επιχείρηση>.
<#επιχείρηση> <#has-WebSite> <http://www.c2i2.com/~tania>.
<#Τάνια> <# mother-of> <#Δήμητρας>.

Η έκφραση N3 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αυτοματοποιημένη ανακάλυψη
πληροφορίας μέσα από ένα έγγραφο και είναι κοντά στον ανθρώπινο τρόπο σκέψης.
¾ με σύνταξη-XML (XML-serialization)
Κάθε έγγραφο RDF μπορεί να αναπαρασταθεί με XML, με χρήση του XML-namespace.
Στην περίπτωση αυτή το xml-namespace πρέπει να αναφέρεται στην αρχή του RDF εγγράφου

με

τη

δήλωση

<?xml

version='1.0'?>.

Π.χ.

στο

URL
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‘http://www.w4.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#’ βρίσκεται το namespace-prefix
RDF στο οποίο και καθορίζεται το RDF Model and Syntax Specification [91], [157]. Αυτό
πρέπει να ενσωματωθεί σε κάθε RDF έγγραφο.
Παράδειγμα 2.3
<rdf:RDF
xmlns:RDFNsId1='#'
xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
<rdf:Description rdf:about='#Τάνια'>
<RDFNsId1:owns>
<rdf:Description rdf:about='επιχείρηση'>
<RDFNsId1:has-website rdf:resource='http://www.c2i2.com/~tania'/>
</rdf:Description>
</RDFNsId1:owns>
<RDFNsId1: mother-of rdf:resource="#Δήμητρα"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

Η σύνταξη- XML προσφέρει συμβατότητα με προηγούμενα πρότυπα, π.χ. σε XML.
Για τη δημιουργία RDF με σύνταξη-XML έχουν υλοποιηθεί διάφορα APIs, εργαλεία αυτόματης μετατροπής N3 notation σε φορμαλισμό RDF/XML. Παράδειγμα αποτελεί το Jena
Semantic Web toolkit [64] της Hewlett-Packard.
¾ αναπαράσταση με γράφους: στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται σχήματα οβάλ (κόμβοι του γράφου) για να αναπαραστήσουν τους πόρους και τις τιμές τους και βέλη-μεετικέτες που συνδέουν δύο κόμβους για να αναπαραστήσουν τις ιδιότητες. Σε ένα γράφημα ο κόμβος από τον οποίο ξεκινά το βέλος αποτελεί το υποκείμενο της δήλωσης, το
βέλος σύνδεσης αντιστοιχεί στην ιδιότητα του υποκείμενου και ο κόμβος στον οποίο
καταλήγει το βέλος αναπαριστά την τιμή της ιδιότητας που παίζει το ρόλο του αντικειμένου της δήλωσης (υποκείμενο-ρήμα-αντικείμενο).

Εικόνα 1: Αναπαράσταση με RDF-graph με το εργαλείο IsaViz
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Οι πόροι διαφοροποιούνται σε αυτούς που αναφέρονται σε άλλους πόρους (attributes), και
συνεπώς μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο (διαθέτουν URI) και σε αυτούς που παίρνουν τελικές τιμές (literals). Το υποκείμενο και το κατηγόρημα μιας πρότασης είναι πάντα
πόρος, ενώ το αντικείμενο μπορεί να είναι είτε πόρος είτε τελική τιμή. Π.χ.
Παράδειγμα 2.4
Attribute: <#Τάνια> <#owns> <#επιχείρηση>.
Literal

: <#επιχείρηση><#hasNumberOfEmployees><100>.

Για την αναζήτηση σε πληροφορίες εκφρασμένες με RDF έχουν υλοποιηθεί διάφορες γλώσσες. Τέτοιες είναι TRIPLE, RQL, N3, SeRQL, SPARQL, RDQL, Versa, F-Logic, μια σύγκριση των οποίων δίνεται στο [46]. Οι RDF εκφράσεις μπορούν να ενσωματωθούν σε έγγραφα, ωστόσο μπορούν να αγνοηθούν από μη-RDF συμβατές εφαρμογές, π.χ. editors που
δεν τις αναγνωρίζουν. Αυτό σημαίνει επίσης ότι μια πηγή μη-RDF δεδομένων, π.χ. με χρήση ενός προσαρμοστή-RDF, μπορεί να ενσωματωθεί σε ένα σύστημα που εκφράζεται με
RDF [52].
Ανακατασκευή
Το RDF υποστηρίει τη περιγραφή δηλώσεων που αναφέρονται σε άλλες δηλώσεις [18],
[59], είναι δηλαδή προτάσεις που αναφέρονται σε άλλες προτάσεις –αναφορικές προτάσεις.
Η αναπαράσταση αυτών γίνεται με τη διαδικασία που ονομάζεται ανακατασκευή
(Reification) και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του RDF. Με την ανακατασκευή τα αντικείμενα μιας δήλωσης αποκτούν ένα μοναδικό URI και πλέον διαχειρίζονται σαν RDF-εκφράσεις.
<#Τάνια><#owns><#επιχείρηση>that<#has-WebSite><http://www.c2i2.com/~tania>.

και το …<#επιχείρηση><#has-WebSite><http://www.c2i2.com/~tania> αναλύεται ομοιόμορφα.
Σχολιασμός πόρων
Σχολιασμός (annotation) είναι η διαδικασία με την οποία προστίθενται χαρακτηρισμοί RDF
σε ένα έγγραφο για να γίνει αυτό σημασιολογικά αναγνωρίσιμο στον ιστό. Ο σχολιασμός γίνεται με προσθήκη πληροφορίας μέσα σε ένα έγγραφο του ιστού για έναν πόρο. Η πληροφορία αυτή στη συνέχεια μπορεί να εξαχθεί από ειδικούς πράκτορες λογισμικού. Σχολιασμοί
μπορούν να γίνουν:
¾ είτε πάνω στο έγγραφο σα σύνολο, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό του,
¾ είτε πάνω σε επιλεγμένες εσωτερικές προτάσεις του εγγράφου,
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¾ είτε στην αρχή του εγγράφου. Τέτοιοι σχολιασμοί (μεταδεδομένα) δίνουν πληροφορίες
όπως: το συγγραφέα του εγγράφου, την ώρα δημιουργίας του κ.λπ.
Το περιεχόμενο του σχολιασμού είναι αόρατο στον τελικό χρήστη, ωστόσο είναι αναγνωρίσιμο από κατάλληλες μηχανές του ιστού (π.χ. spiders, crawlers). Όμως ο υπερβολικός σχολιασμός ενός εγγράφου ελαττώνει το βαθμό της χρησιμοποίησης των σχολιασμών του. Όσο
περισσότεροι είναι οι σχολιασμοί τόσο πιο πολύπλοκο και χρονοβόρο γίνεται το έγγραφο
κατά την αναζήτηση. Αντίθετα η προσθήκη RDF σχολιασμών σε επιλεκτικά σημεία ενός εγγράφου κάνει πιο αποδοτική τόσο τη δημιουργία όσο και τη διαχείριση των σχολιασμών.
Άρα για να είναι αποδοτικός ο σχολιασμός πρέπει να συνδέεται με ανάλυση κόστους-προςαπόδοση. Η μελέτη αυτή αφορά στο κόστος δημιουργίας των σχολιασμών και το κόστος της
αναζήτησης των εγγράφων σε σύγκριση με τη σημασιολογία που προκύπτει από τη σχολιασμένη (annotated) πληροφορία.
Παραδείγματα εργαλείων σχολιασμού κειμένων αποτελούν τα Annotea, SMORE, OntoMat,
Annozilla, Amaya [59], ο PhotoRDF client [133] που δημιουργούν σχολιασμούς σε φωτογραφίες κ.λπ. Κάποια από αυτά, όπως το Annotea [59], μπορούν να υπολογίσουν με χρήση
στατιστικών μεθόδων, για κάθε λέξη μιας σελίδας, τη σχετική συνάφεια και τον αριθμό των
απαιτούμενων σχολιασμών πριν ακόμα αρχίσει η διαδικασία σχολιασμού κάνοντας έτσι αποδοτικότερο το σχολιασμό.
Αδυναμίες του RDF
Το RDF έχει αδυναμίες [18] εξαιτίας των οποίων δεν κατάφερε να γίνει ευρέως αποδεκτό.
Αυτές είναι:
¾ κάποια τμήματα του RDF είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα. Συγκεκριμένα:
• το μοντέλο αναμειγνύει όρους από διάφορες αναπαραστάσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου της γλωσσικής αναπαράστασης, της αντικειμενοστρεφούς αναπαράστασης, των σχεσιακών βάσεων δεδομένων,
• η σύνταξη του RDF επιτρέπει διττή αναπαράσταση του RDF γράφου. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα ένα RDF μοντέλο να είναι δυνατό να εκφραστεί με δύο τρόπους, με
συνέπεια να δημιουργείται πρόβλημα εγκυρότητας,
¾ η XML-σύνταξη του RDF είναι πολύ δύσκολη στη συγγραφή της με το χέρι, για αυτό
απαιτούνται κατάλληλα εργαλεία. Η χρήση αναφορικών προτάσεων (reification)
προσθέτει επιπλέον δυσκολία,
¾ το RDF σχεδιάστηκε για να παρέχει ένα βασικό μοντέλο δεδομένων της μορφής υποκείμενο-ιδιότητα-τιμή για την αναπαράσταση μεταδεδομένων. Λόγω του ότι δεν παρέχει
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δεσμευμένες λέξεις για την περαιτέρω μοντελοποίηση δεδομένων ούτε και μηχανισμούς
για τον ορισμό των ιδιοτήτων, δε μπορεί να προσφέρει πλούσια σημασιολογία. Η έλλειψη συγκεκριμένης ονομασίας των ιδιοτήτων δεν επιτρέπει σε ένα πρόγραμμα προσπέλασης πληροφορίας σχολιασμένης με RDF (parser) να τις εντοπίσει.

2.4.5 RDF-Schema
Για να ξεπεραστούν οι αδυναμίες του RDF και να επιτραπεί μια πιο πολύπλοκη αναπαράσταση δεδομένων από αυτή που προσφέρει η XML δημιουργήθηκε το RDF-Schema (RDFS). Το RDF-S είναι πλέον πρότυπο [157]. Προσφέρει έναν πιο πλούσιο φορμαλισμό αναπαράστασης γνώσης από ό,τι το RDF και επίσης εισάγει βασικές αρχές μοντελοποίησης οντολογιών. Το RDF-S ορίζει ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο (ορολογία) για δεδομένα εκφρασμένα
σε RDF και επιτρέπει στους δημιουργούς εφαρμογών να ειδικεύσουν τα ονόματα των ιδιοτήτων των πόρων. Λόγω της χρήσης των συγκεκριμένων όρων για την περιγραφή των κλάσεων, ιδιοτήτων κ.λπ. το RDF-S επιτρέπει τον ορισμό ενός συγκεκριμένου λεξιλογίου για
δεδομένα σε RDF και τον καθορισμό του είδους των αντικειμένων στα οποία οι ιδιότητες
αυτές μπορούν να εφαρμοστούν.

rdfs:Resource
rdfs:subClassOf

rdfs:Class

rdfs:Property
rdfs:ConstraintResource

rdfs:Literal
rdfs:Range

rdfs:ConstraintProperty

rdfs:Domain

rdfs:ContainerMembershipProperty

Εικόνα 2: Το μοντέλο του RDF-Schema (Πηγή: [91])

Ορίζει επίσης τα πεδία ορισμού για τα URIs των εννοιών και των ιδιοτήτων τους και πεδία
τιμών που δημιουργούν περιορισμούς στις επιτρεπτές τιμές των εννοιών) κ.λπ. Οι βασικές
δομές του RDF-S παρουσιάζονται στην [Εικόνα 2]. Φαίνεται ότι στο RDF χρησιμοποιείται
προκαθορισμένη ορολογία, όπως rdf:Class, rdf:subClass, rdf:Property για τον ορισμό των
κλάσεων, υπο-κλάσεων, ιδιοτήτων. Αυτές οι προκατασκευασμένες δομές επίσης επιτρέπουν
τη γενική αποδοχή της σημασιολογίας αυτών των όρων.

2.5 Γλώσσες περιγραφής οντολογιών
Πολλοί χρήσιμοι τύποι γνώσης δε μπορούν να αποδοθούν με το RDF-S. Για παράδειγμα, το
RDF-S δε μπορεί να εκφράσει προτάσεις όπως:
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¾ ένα βιβλίο έχει ακριβώς μία τιμή, αλλά τουλάχιστον ένα συγγραφέα,
¾ οι τίτλοι βιβλίων είναι της μορφής χαρακτήρων, αλλά οι τιμές τους είναι αριθμοί,
¾ ένα βιβλίο δε μπορεί να έχει και σκληρό και μαλακό εξώφυλλο ταυτόχρονα,
¾ ένα βιβλίο μπορεί να έχει σκληρό ή μαλακό εξώφυλλο και τίποτα άλλο.
Για να ξεπεραστούν οι περιορισμοί του RDF-S είναι απαραίτητη μια γλώσσα με πλουσιότερη εκφραστικότητα. Τέτοιες γλώσσες παρουσιάζονται παρακάτω.

2.5.1 DAML, DAML+OIL
Η DAML [18] είναι τα αρχικά DARPA Agent Markup Language, όπου το DARPA είναι ο
Defense Advanced Research Projects Agency, ο κύριος οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης
του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα DAML τελείωσε το 2006.
Η DAML+OIL είναι μια διάδοχη γλώσσα της DAML και της OIL η οποία συνδυάζει χαρακτηριστικά και από τις δύο. Ξεπεράστηκε από την Web Ontology Language –OWL.

2.5.2 OWL
Γλώσσα που βρήκε ευρεία αποδοχή στην αναπαράσταση οντολογιών είναι η OWL (Web
Ontology Language) [155]. Η OWL ανήκει στην οικογένεια των γλωσσών αναπαράστασης
γνώσης για διαχείριση οντολογιών. Αναπτύσσεται από το US Defense Advanced Research
Projects Agency (DARPA). Αποτελεί βελτίωση της DAML+OIL web ontology language.
Διευκολύνει την αλληλεπίδραση των μηχανών που διαχειρίζονται πληροφορία γραμμένη σε
XML, RDF και RDF Schema παρέχοντας επιπρόσθετο λεξιλόγιο. Βασίζεται στο εννοιολογικό πλαίσιο της Description Logics. Οι οντολογίες σε OWL συνήθως εκφράζονται με χρήση
της RDF/XML σύνταξης.
Η OWL έχει τρεις αυξανόμενης εκφραστικότητας εκδόσεις: OWL Lite, OWL DL και OWL
Full. Αυτές έχουν σχεδιαστεί για ειδικές κοινότητες χρηστών και συγκεκριμένες χρήσεις.
¾ Η OWL Lite έχει φτιαχτεί για εφαρμογές που απαιτούν μια βασική ιεραρχία και απλούς
περιορισμούς. Π.χ. παρόλο που υποστηρίζει περιορισμούς επανάληψης στις τιμές των
δεδομένων (cardinality), επιτρέπει σε αυτήν τιμές μόνο 0 ή 1. Πλεονέκτημα της είναι ότι
η δημιουργία εργαλείων για την υποστήριξή της είναι εύκολη.
¾ Η OWL DL (Description Logics) αναφέρεται σε χρήστες που θέλουν μέγιστη εκφραστικότητα ενώ παράλληλα τα συμπεράσματα που πρέπει να εξαχθούν από την οντολογία
μπορούν να υλοποιηθούν προγραμματιστικά και σε πεπερασμένο χρόνο. Η OWL DL
εμπεριέχει όλες τις κατασκευές της γλώσσας OWL, απαιτούν όμως συγκεκριμένους περιορισμούς για να υλοποιηθούν.
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¾ Η OWL Full προορίζεται για χρήστες που θέλουν μέγιστη εκφραστικότητα και συντακτική ανεξαρτησία από το RDF, ακόμα και χωρίς την εγγύηση ότι οι εκφράσεις που θα
δημιουργήσουν υλοποιούνται προγραμματιστικά. Η OWL-Full επιτρέπει επίσης αύξηση/επέκταση των νοημάτων του προκαθορισμένου λεξιλογίου μιας οντολογίας.
Κάθε μία από τις παραπάνω εκδόσεις είναι επέκταση της προηγούμενης. Συνεπώς κάθε οντολογία που προκύπτει από μια χαμηλότερη έκδοση είναι μια αποδεκτή οντολογία σε επόμενη, αλλά όχι το αντίθετο.
Οι δυνατότητες της OWL σε αντιπαραβολή με αυτές του RDF φαίνονται στον [Πίνακας 1].
Πίνακας 1: Οι επεκτάσεις της OWL έναντι του RDF

(sub)classes, individuals
(sub)properties, domain, range

RDFSchema

conjunction
(in)equality
cardinality 0/1
datatypes
inverse, transitive, symmetric
hasValue

OWLLite
OWLDL

OWL
Full

someValuesFrom
allValuesFrom
negation
disjunction
full cardinality
enumerated types
allow meta-classes
Το μοντέλο της OWL παρουσιάζεται στην [Εικόνα 3].
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owl:Thing

rdfs:type
owl:Class

owl:complementOf

rdfs:subClassOf
rdfs:type

owl:Nothing

rdfs:Class

owl:ObjectProperty
rdfs:subPropertyOf
rdfs:Property

rdfs:type
owl:coplementOf

owl:DataTypeProperty

Εικόνα 3: Το μοντέλο της OWL (Πηγή: [155])

Μια οντολογία σε OWL αποτελείται από i) ένα σύνολο εννοιών που ονομάζονται κλάσεις,
οι οποίες συσχετίζονται μεταξύ τους και από αυτές δημιουργούνται στιγμιότυπα, και ii) από
ένα σύνολο αξιωμάτων που θέτουν περιορισμούς στο σύνολο των στιγμιοτύπων. Τα αξιώματα παρέχουν επιπλέον σημασιολογία επιτρέποντας στα συστήματα να εξάγουν συμπεράσματα βασισμένα στα υπάρχοντα δεδομένα. Τα δεδομένα που περιγράφονται από μια OWL
οντολογία μεταφράζονται σαν ένα σύνολο από στιγμιότυπα και ένα σύνολο από ‘εκχωρήσεις
ιδιοτήτων’ που τα συσχετίζουν. Η OWL έχει γίνει αποδεκτή σαν τυποποίηση από την W3C.
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω ο σημασιολογικός ιστός υλοποιείται τμηματικά. Η διαστρωματωμένη υλοποίησή του έχει παρουσιαστεί από τον Tim Berners-Lee και είναι γνωστη ως ‘Σημασιολογική Στοίβα’ [21].

Εικόνα 4: Η Σημασιολογική Στοίβα (Πηγή [7])

2.5.3 Frame-Logic
Η γλώσσα Frame-Logic (F-Logic) [37], [60] είναι μια γλώσσα ορισμού δομών γνώσης. Έχει
βρει εφαρμογή στον καθορισμό αντικειμενοστρεφών βάσεων δεδομένων και προγραμμάτων

48

λογικής. Η F-Logic επεκτείνει τον κλασσικό κατηγορηματικό λογισμό με αντικειμενοστρεφείς έννοιες και δυνατότητες προγραμματισμού των μεταδεδομένων. Η F-Logic ορίζει το
μοντέλο της θεωρητικής σημασιολογίας (model theoretic semantics) και την ανάλυση που
βασίζεται στη θεωρία απόδειξης (proof theory) [87]. Παρέχει μια ισχυρή σύνταξη καθώς και
φορμαλισμούς για τη μοντελοποίηση και αιτιολόγηση των σημασιολογικών δεδομένων. Οι
φορμαλισμοί της καθορίζουν: την ταυτότητα των αντικειμένων (objects), πολύπλοκα αντικείμενα, κληρονομικότητα (inheritance), είδη πολυμορφισμού, μεθόδους ερωτημάτων
(query methods), ενσωμάτωση (encapsulation), σχέση is-a κ.ά. Ορίζει:
¾ F-δομές (F-structures) δηλαδή τις αναπαραστάσεις της πληροφορίας. Συμβολίζονται με
S,
¾ Ερμηνείες (Iterpretations) δηλαδή τις σχέσεις με τις οποίες συνδυάζεται η πληροφορία.
Συμβολίζονται με τα σύμβολα I → και I ⇒ , όπου το I → συμβολίζει τη σχέση ένα-προςένα και το I ⇒ τη σχέση ένα-προς-πολλά.
¾ Ερμηνευτικές Συναρτήσεις, δηλαδή τα επιτρεπτά σύμβολα για τον καθορισμό των σχέσεων. Συμβολίζονται με το σύμβολο ΙF .
Επίσης, η F-Logic ορίζει κανόνες που δίνουν τη δυνατότητα να εξαχθεί νέα πληροφορία από
την υπάρχουσα.
Η βασική της επιτυχία είναι η ολοκλήρωση κατασκευών εννοιολογικής μοντελοποίησης
(classes, attributes, domain και range περιορισμών, αξιωμάτων) με ένα πλαίσιο που προκύπτει από γλώσσες Λογικής.
2.5.3.1 F-Structure
Μια F-structure είναι μια πλειάδα S = 〈U , p υ ,∈ υ , IF , I → , I ⇒ 〉 όπου:
¾ U είναι το πεδίο ορισμού. Περιέχει τις έννοιες του υπό μελέτη γνωστικού πεδίου,
¾

p υ , είναι μια μερική διάταξη πάνω στο U, για την οποία ισχύει a p υb όταν a p υb ή
a=b,

¾ ∈ υ , είναι μια δυαδική σχέση στο UxU, για την οποία ισχύει ότι αν

a ∈ υb και b ∈ υc τότε a ∈ υc ,
¾

IF , είναι το σύνολο των συμβόλων που χρησιμοποιούνται στη γλώσσα αναπαράστασης.

2.5.3.2 Ερμηνείες
Ερμηνείες υπάρχουν διαφόρων ειδών:
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¾ Ερμηνεία σταθερών (constants): ορίζεται η ΙF η οποία αντιστοιχίζει κάθε σύμβολο
μιας νι-αδικής συνάρτησης

f ∈ F σα μια νι-αδική συνάρτηση πάνω στο πεδίο

U : IF ( f ) : U n → U . Οι σταθερές αποτελούν στοιχεία του πεδίου ορισμού,
¾ Ερμηνεία χαρακτηριστικού (attribute) που παίρνει μία τιμή: ορίζεται η I → η οποία
αντιστοιχίζει κάθε στοιχείο του πεδίου ορισμού u ∈ U σα μια μερική απεικόνιση από το
U στο U : I → (υ ) : U → U . Συνεπώς η I → συνδέει στοιχεία του πεδίου ορισμού με
ζεύγη της μορφής 〈υi,υj 〉 , που προκύπτουν από το σύνολο UxU,
¾ Ερμηνεία χαρακτηριστικού που παίρνει πολλές τιμές: ορίζεται η I ⇒ η οποία αντιστοιχίζει κάθε στοιχείο του πεδίου ορισμού υ ∈ U σα μια μερική συνάρτηση από
το U στο P(U ) δηλαδή: I ⇒ (υ ) : U → P (U ) , όπου P(U) = UxUx..xU . H I ⇒ συνδέει στοιχεία του πεδίου ορισμού με ζεύγη της μορφής 〈υ 0, {υ 1,υ 2,...,υn}〉 ,
¾ Ερμηνεία μεταβλητής: ορίζεται ως ερμηνεία μεταβλητής Β, και συμβολίζεται με t I , B ,
όπου Ι μια ερμηνεία (είτε I → είτε

I ⇒ ) και t μια επιτρεπτή τιμή, η σχέση

t I , B = IF(f)(t1I,B ,...,t nI,B ) .
2.5.3.3 Κανόνες
Δοθείσης της πλειάδας S = 〈U , p υ ,∈ υ , IF , I → , I ⇒ 〉 και της Ερμηνείας Μεταβλητής Β, ορίζεται ως κανόνας (formula) φ μια σχέση αποτελούμενη από δύο μέρη, το μέρος της συνθήκης και το μέρος του συμπεράσματος. Ο κανόνας συμβολίζεται ως I| = φ και διαβάζεται
ως ‘ο φ είναι αληθής με βάση την I’, ή ‘η I ικανοποιεί το φ’, ή ‘η Ι είναι μοντέλο του φ’. Σε
κάθε μέρος του κανόνα συμμετέχουν μόνο έγκυρες εκφράσεις της F-Logic. Για τον κανόνα
ισχύει ότι αν η συνθήκη είναι αληθής τότε και το συμπέρασμα είναι αληθές.

Είδη Κανόνων
Οι κανόνες είναι δύο ειδών: ατομικοί, οι οποίοι έχουν μόνο ένα συνδυασμό εκφράσεων της
F-Logic στο μέρος της συνθήκης και σύνθετοι, οι οποίοι στο μέρος της συνθήκης έχουν
συνδυασμό εκφράσεων.
Ικανοποίηση Ατομικών Κανόνων: Δοθείσης μιας S = 〈U , p υ ∈ υ , IF , I → , I ⇒ 〉 , Β μιας Ερμηνείας Μεταβλητής και φ ενός κανόνα, η Ι,Β| = φ ονομάζεται Ικανοποίηση (satisfaction)
ατομικού κανόνα (atomic formulas) και συμβολίζεται:
¾

Ι,Β| = t1:t 2 ανν t1I,B ∈ t 2I,B . Ο κανόνας αυτός σημαίνει ότι το t1 είναι μέλος του συνόλου
t2 . Ο κανόνας αυτός καθορίζει ότι το t1 είναι στιγμιότυπο της έννοιας t2.
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Παράδειγμα 2.5
John:employee, Logistics:department

Στο παράδειγμα 2.5 ο John είναι στιγμιότυπο του employee, ενώ το Logistics είναι στιγμιότυπο του department.
¾

I , B |= t1::t2 ανν t1I,B p ut 2I,B Ο κανόνας αυτός καθορίζει σχέσεις ιεραρχίας και συγκεκριμένα σημαίνει ότι το t1 είναι υπο-κλάση του συνόλου t2

Παράδειγμα 2.6
employee::person

Το παράδειγμα 2.6 σημαίνει ότι το employee είναι υπο-κλάση του person. Σημαίνει επίσης
ότι κάθε employee είναι person.
¾

Ι,Β| = t1[t 3 → t 2 ] ανν t1I,B = I →(t3I,B )(t2I,B ) . Ο κανόνας αυτός σημαίνει ότι το t2 συνδέεται με την t1 μέσω της σχέσης t3. Τα t1, t2, t3 είναι Ερμηνείες Μεταβλητών, δηλαδή μπορούν αν πάρουν οποιεσδήποτε επιτρεπτές τιμές από τα πεδία ορισμών τους.

Παράδειγμα 2.7
John:employee[managerOf→z:department.Logistics].

Το παράδειγμα 2.7, παρουσιάζεται η σχέση ένα-προς-ένα ανάμεσα στις έννοιες employee
και department. Παρουσιάζεται η σύνδεση μέσω της σχέσης managerOf του John, στιγμιότυπο της έννοιας employee, με το Logistics, στιγμιότυπο της έννοιας department. Χρησιμοποιείται η μεταβλητή z, που παίρνει τιμές από το σύνολο των τμημάτων που για το παράδειγμα έχει την τιμή Logistics.
¾

Ι,Β| = t1[t 3 ⇒ t 2 ] ανν t2I,B = I ⇒(t3I,B )(t1I,B ) ορίζεται και t 2I,B ∈ I ⇒(t3I,B )(t1I,B ) . Ο κανόνας
αυτός σημαίνει ότι το t2 συνδέεται με ένα σύνολο από τιμές μέσω της σχέσης t3.

Παράδειγμα 2.8
John:employee[managerOf ⇒ {Logistics, Personnel}].

Στο παράδειγμα 2.8 ο John μπορεί να είναι manager και του τμήματος Logistics και του
Personnel. Η σχέση ανάμεσα στο employee και department είναι ένα προς πολλά.
Το μονοπάτι που δείχνει τη συσχέτιση εννοιών-υποεννοιών-ιδιοτήτων απεικονίζεται με τη
χρήση του συμβολισμού . (τελεία).
Παράδειγμα 2.9
person.employee.John

Ικανοποίηση Σύνθετων Κανόνων: Σύνθετοι κανόνες μπορούν να οριστούν με διάφορους
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τελεστές μεταξύ τους. Τέτοιοι είναι η ισότητα, η ένωση, η τομή, η άρνηση, η σχέση ‘γιακάθε’ και η σχέση ‘υπάρχει’. Συγκεκριμένα:

Ι,Β| = t1 = t 2 ανν t1I,B = t 2I,B ,
Ι,Β| = φ1 ∧ φ2 ανν Ι,Β| = φ1 και Ι,Β| = φ2 ,

Ι,Β| = φ1 ∨ φ2 ανν Ι,Β| = φ1 ή Ι,Β| = φ2 ,
Ι,Β| = ¬φ1 ανν Ι,Β| ≠ φ1 ,
Ι,Β| = ∀x(φ1 ) , ανν για κάθε B’ που είναι x-variant του B, ισχύει Ι,Β'| = φ1 ,
Ι,Β| = ∃x(φ1 ) , ανν για κάποιο Β’ που είναι x-variant του Β, ισχύει Ι,Β'| = φ1 .
Στους κανόνες επιτρέπεται εμφωλιασμός.

Αναπαράσταση κανόνων
Κάθε κανόνας της F-Logic αποτελείται από την κεφαλή (head) και το σώμα (body). Συντακτικά, αρχίζει με τη λέξη FORALL, ακολουθεί η κεφαλή του κανόνα, η οποία αποτελείται
από έγκυρες εκφράσεις της F-Logic, και η οποία διαχωρίζεται από το σώμα με το σύμβολο
← . Το σώμα του κανόνα αποτελείται από λογικές φόρμουλες αποτελούμενη από έγκυρες
εκφράσεις της F-Logic οι οποίες συνδυάζονται μεταξύ τους με τελεστές AND ( ∧ ), OR ( ∨ ),
NOT ( ¬ ). Κάθε κανόνας τελειώνει με μία τελεία. Η κεφαλή είναι το συμπέρασμα που προκύπτει από τον κανόνα και το σώμα είναι οι συνθήκες που πρέπει να ικανοποιούνται για να
ισχύσει ο κανόνας.
Παράδειγμα 2.10

Θεωρώντας το παράδειγμα με τους εργαζομένους και τα τμήματα, με τις σχέσεις
managerOf, worksAt και worksFor, έχουμε τον κανόνα:
FORALL X:employee, Y:employee, Z:department
X:employee[worksFor → Y:employee]

← X:employee[worksAt → Z:department] ∧
Y:employee[managerOf → Z:department].
Ο σύνθετος κανόνας αυτός ορίζει ότι τα X, Υ είναι μεταβλητές οι οποίες είναι στιγμιότυπα
της έννοιας employee και μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε από τις τιμές της έννοιας αυτής
και η Ζ της έννοιας department. Το σώμα του κανόνα είναι το μέρος μετά το σύμβολο

← και αποτελείται από δύο φόρμουλες: X:employee[worksAt → Z:department] και
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Y:employee[managerOf → Z:department] που συνδέονται με τη σχέση AND. Η κεφαλή του
κανόνα είναι το X:employee[worksFor → Y:employee]. Οι σχέσεις που έχεουν οριστεί ανάμεσα στις έννοιες employee και department είναι οι: worksAt, managerOf. Ο κανόνας αυτός
ερμηνεύεται ως εξής: αν ο employee Χ συνδέεται με τη σχέση worksAt με το department Ζ
και ο employee Υ έχει τη σχέση managerOf με το department Ζ τότε ο employee Χ εργάζεται τον Y.
Εκτός από τους κανόνες στην F-Logic ορίζονται και ερωτήματα (queries). Τα ερωτήματα
μπορούν να θεωρηθούν σαν κανόνες ειδικού τύπου χωρίς κεφαλή. Βρίσκουν τιμές από μια
βάση γνώσης, όπως αντίστοιχα τα ερωτήματα select από μια βάση δεδομένων.
Παράδειγμα 2.11
FORALL X:employee ← X:employee

∧

X:employee[worksFor->>Y:employee] ∧
X:employee[worksAt → Logistics].

Το ερώτημα αυτό αναζητά τους εργαζόμενους, X:employee, που δουλεύουν για τον Y,
X:employee[worksFor->>Y:employee],

στο

τμήμα

Logistics,

X:employee[worksAt → Logistics].
Στα ερωτήματα και στους κανόνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μεταβλητές για να βρουν
πληροφορία από επιμέρους αποτελέσματα. Οι μεταβλητές δηλώνονται με το σύμβολο @.
Παράδειγμα 2.12
FORALL X ← John[managerOf@(Logistics)].

Το ερώτημα αυτό βρίσκει από τους υπαλλήλους που διευθύνει ο John εκείνους οι οποίοι εργάζονται στο τμήμα Logistics.

Αντιστοίχηση συμβολισμών Οντολογίας – Δομής
Όπως βλέπουμε από την ενότητα (&2.5.3) το θεωρητικό μοντέλο της F-Logic μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να περιγράψει φορμαλιστικά μια οντολογία. Μπορεί να περιγράψει τις
έννοιες, τις σχέσεις ιεραρχίας ανάμεσα στις έννοιες, τις σχέσεις πεδίου τιμών/ορισμού των
εννοιών της οντολογίας, τις συνδέσεις ανάμεσα σε έννοιες, τους περιορισμούς στα πεδία τιμών, κ.α. Επιπλέον μπορεί να περιγράψει αξιώματα και θεωρήματα των οντολογιών, όπως
επίσης και ερωτήματα σε μια βάση γνώσης. Ωστόσο, επειδή δεν έχει κατασκευαστεί αμιγώς
για τη διαχείριση οντολογιών υπάρχει μια σύγκρουση στους συμβολισμούς που χρησιμοποιούν αυτά. Στον [Πίνακας 2] λοιπόν δίνεται η αντιστοίχιση των συμβόλων της F-Logic με
σύμβολα της οντολογίας.
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Πίνακας 2: Αντιστοίχιση των συμβόλων F-Logic - Οντολογίας

F-Logic

Οντολογία

S = 〈U , p υ ,∈ υ , IF , I → , I ⇒ 〉

o = 〈C , I , R, T ,V , ≤, ⊥,∈, =〉

U: το πεδίο ορισμού,
το σύνολο των εννοιών
του υπό μελέτη πεδίου

C: σύνολο των εννοιών της οντολογίας
R: σύνολο των ιδιοτήτων της οντολογίας
I: σύνολο των στιγμιοτύπων της οντολογίας
T: σύνολο των τύπων δεδομένων των στιγμιοτύπων
V: σύνολο των τιμών των στιγμιοτύπων

IF , U : IF ( f ) : U n → U ,
U : I → (υ ) : U → U ,
I ⇒ (υ ) : U → P(U ) :είναι
οι αντιστοιχίσεις των
τιμών του πεδίου ορισμού μιας έννοιας σε
τιμές του πεδίου ορισμού μιας άλλης έννοιας του υπό μελέτη
γνωστικού πεδίου.

I → και I ⇒ : ερμηνεία

το σύνολο ≤, ⊥,∈, = των σχέσεων της οντολογίας που δημιουργούν την ιεραρχία ανάμεσα
στις έννοιες, στα πεδία ορισμού των εννοιών
και στις ιδιότητες, στα στιγμιότυπα, στα
πεδία ορισμού και στο σύνολο τιμών των
στιγμιοτύπων

〈 F, D〉 : αναπαράσταση της οντολογίας

των εννοιών
Συγκρίνοντας τους [Πίνακας 1], [Πίνακας 2] βλέπουμε ότι με την F-Logic μπορούν να αποδοθούν οι τεχνολογίες αναπαράστασης οντολογιών, RDF και OWL. Όπως φαίνεται από τον
[Πίνακας 2] οι αναπαραστάσεις της F-Logic υποστηρίζουν τη δήλωση κλάσεων (εννοιών)
που στο RDF και OWL ορίζονται με το rdf:class, τη δήλωση της σχέσης κλάσης-υποκλάσης
(rdf:subClassOf), τη δήλωση στιγμιοτύπων (rdf:instanceOf), τη δήλωση των σχέσεων/ιδιοτήτων (rdf:Property) και τα πεδία ορισμού/τιμών αυτών (rdfs:Domain και
rdfs:Range), τη δήλωση περιορισμών (rdf:ConstraintResource) κ.λπ.
Στον [Πίνακας 3] παρουσιάζεται η αντιστοίχιση των συμβολισμών της F-Logic με αυτών
του RDF και OWL.
Πίνακας 3: Το σύνολο F των συμβόλων της οντολογίας με F-Logic

Συμβολισμός

Όρος της οντολογίας

:

Στιγμιότυπο (υλοποιεί το rdf:instanceOf)
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::

Υπο-κλάση (υλοποιεί το rdf:subClassOf)

→

Ιδιότητα που συνδέει μία έννοια με μία άλλη έννοια,
με σχέση ένα-προς-ένα (υλοποιεί το rdf:property με
cardinality=1)

⇒

Ιδιότητα που συνδέει μία έννοια με ένα σύνολο εννοιών, με σχέση ένα-προς-πολλά (υλοποιεί το
rdf:property με cardinality >1)

t1[t 3 → t 2 ]

Σύνδεση των εννοιών/στιγμιοτύπων t1 και t2 μέσω της
ιδιότητας t3 με σχέση ένα-προς-ένα. Το t1 συμβολίζει
τα στιγμιότυπα της έννοιας από όπου ξεκινά το βέλος
(πεδίο ορισμού της ιδιότητας) και το t2 η έννοια στο
οποίο καταλήγει, (πεδίο τιμών της ιδιότητας). Υλοποιεί τα rdf:range, rdf:domain

t1[t 3 ⇒ t 2 ]

Σύνδεση των t1 και t2 μέσω της ιδιότητας t3, με συσχέτιση ένα-προς-πολλά

Από την παραπάνω μελέτη, επιλέξαμε για τη φορμαλιστική αναπαράσταση των οντολογιών
της διατριβής αυτής τη γλώσσα αναπαράστασης γνώσης F-Logic. Η επιλογή αυτή έγινε διότι
η F-Logic i) καλύπτει επαρκώς την περιγραφή των οντολογιών καθώς και των κανόνων
τους, ii) υποστηρίζει όλες τις δομές (π.χ. rdf:domain, rdf:instanceOf) που ορίζουν οι εξειδικευμένες γλώσσες αναπαράστασης οντολογιών, π.χ. RDF, OWL, όπως φαίνεται από τον
[Πίνακας 1], iii) υποστηρίζεται και προωθείται από ερευνητικούς φορείς που ασχολούνται
με τις τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού (π.χ. Πανεπιστήμιο Καρλσρούης, OntoStudio
project).

2.6 Σύγκριση εργαλείων διαχείρισης οντολογιών και βάσεων γνώσης
Εκτός από τον ορισμό του εννοιολογικού πλαισίου και των μεθόδων κατηγοριοποίησης
γνώσης για την περιγραφή και οργάνωση των πληροφοριών του σημασιολογικού ιστού, σημαντική προσπάθεια έχει γίνει μέχρι σήμερα για την ανάπτυξη εργαλείων για τη διαχείριση
αυτής της γνώσης. Τα εργαλεία αυτά, ακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο, βελτιώνονται
και εμπλουτίζονται συνεχώς με νέα πρότυπα. Για τους σκοπούς της διατριβής αυτής μελετήθηκε πλειάδα εργαλείων, από αυτά που επιτελούν τις πλέον βασικές δυνατότητες
(primitives), μέχρι και τα σύγχρονα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα, με σκοπό την καταγραφή
των δυνατοτήτων τους και την απογραφή των προβλημάτων τους. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν τα παρακάτω συστήματα: SHAME [134], Jena [64], KAON/KAON2[70], [154],
OntoStudio [112], [113], [114], Protégé [121], Edutella [105, 106], Sesame [8]. Από τη μελέτη τους προέκυψε ότι τα εργαλεία διαχείρισης οντολογιών πρέπει:
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¾ να διαθέτουν ένα περιβάλλον δημιουργίας/διαχείρισης οντολογιών,
¾ να δίνουν τη δυνατότητα μετατροπής των οντολογιών σε διάφορα formats (RDF, OWL
ή σε ειδικού τύπου σχεσιακές βάσεις δεδομένων),
¾ να διαθέτουν τη δυνατότητα σύνδεσης (align) και συγχώνευσης (merge) οντολογιών,
¾ να διαθέτουν μια γλώσσα ερωτημάτων προς στη βάση γνώσης τους,
¾ και τέλος, αν αυτό είναι δυνατόν, να υποστηρίζουν τη δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων από τις οντολογίες τους.
Συνεπώς, οι παράγοντες για τους οποίους αξιολογήθηκαν, είναι:
¾ η δυνατότητα δημιουργίας/διαχείρισης οντολογιών,
¾ το είδος του repository που υποστηρίζουν (π.χ. plain text files, data bases, ειδικευμένες
βάσεις δεδομένων),
¾ η ύπαρξη εργαλείου ερωτημάτων ή/και η ενσωμάτωση reasoner, καθώς και οι δυνατότητες αυτών,
¾ η δυνατότητα για το διαμοιρασμό των data repositories και επιπλέον οι μορφές με τις
οποίες υλοποιείται,
¾ η ύπαρξη διεπαφής για τη δημιουργία ερωτημάτων στο τοπικό repository και σε απομακρυσμένα,
¾ η δυνατότητα παρουσίασης της οντολογίας υπό μορφή γράφου,
¾ η ύπαρξη reasoners, και οι δυνατότητές τους.
Όπως προέκυψε από τη συστηματική παρακολούθησή τους κατά τη διάρκεια της διατριβής,
τα διάφορα συστήματα που λειτουργούν ως οντολογικοί editors εξελίσσονται παράλληλα
και συνεχώς προσθέτοντας στις δυνατότητές τους τις νέες εξελίξεις του χώρου (π.χ. OWL,
reasoners, αναπαράσταση γράφων κ.α.). Νεότερες προσπάθειες ενσωματώνουν προηγούμενες σαν pluggins για να υποστηρίξουν διάφορες δυνατότητές τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε
για παράδειγμα:
¾ την ενσωμάτωση του RDF-API για τη διαχείριση του RDF (triples και RDF-N3 notation),
¾ την ενσωμάτωση του xerxes για τον έλεγχο εγκυρότητας (parsing) XML εγγράφων,
¾ την ενσωμάτωση των IsaViz, ή Jambalaya για τη γραφική αναπαράσταση του RDF,
¾ την ενσωμάτωση γλωσσών αναζήτησης (όπως π.χ. η γλώσσα RDQL του Jena-API στο
Sesame, της OWL στο Protégé) κ.α.
Στον [Πίνακας 4] παρουσιάζεται το αποτέλεσμα από τη σύγκρισή τους.
Πίνακας 4: Συγκριτική παρουσίαση εργαλείων διαχείρισης οντολογιών
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Αναφέρουμε ωστόσο ότι η έρευνα είναι ακόμα εν εξελίξει με αποτέλεσμα σε όσα από τα
παραπάνω συστήματα δεν υπάρχουν κάποιες δυνατότητες, αυτές έχουν ανακοινωθεί και γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία τους.
Όπως προέκυψε από την παραπάνω μελέτη ένα πλήρες σύστημα διαχείρισης σημασιολογικής γνώσης με τις διάφορες λειτουργίες που πρέπει να επιτελεί και σύμφωνα με τις σημερινές ανάγκες, πρέπει να διαθέτει τις δυνατότητες που φαίνεται στην [Εικόνα 5].
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Εικόνα 5: Λειτουργίες συστημάτων διαχείρισης γνώσης – εργαλεία υλοποίησης

Στο κέντρο ενός τέτοιου συστήματος βρίσκεται η βάση γνώσης (data repository) η οποία περιέχει την περιγραφή της οντολογίας. Στην [Εικόνα 5] αναφέρονται γλώσσες που υλοποιούν/διαχειρίζονται οντολογίες. Οι πραγματικοί πόροι που περιέχουν την πληροφορία βρίσκονται εκτός συστήματος, διασκορπισμένοι στον ιστό (external repository). Είναι πολύ σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι η υποκείμενη βάση γνώσης μπορεί να υλοποιηθεί σε πλήθος
τεχνολογιών. Τα μέσα αποθήκευσης που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα ποικίλουν από
αρχεία κειμένου, σχεσιακές βάσεις δεδομένων (MySQL, MS-SQLServer), ειδικού τύπου
συστήματα διαχείρισης, όπως η dbXML, XQuery, ειδικά σχεδιασμένες βάσεις δεδομένων,
όπως η PostgresSQL [71] και αυτό με ισοδύναμα αποτελέσματα. Όπως επίσης φαίνεται στην
[Εικόνα 5] για την προσπέλαση της βάσης γνώσης χρησιμοποιούνται επίσης διάφορες τεχνολογίες, όπως HTTP, RMI, SOAP [18] [7], [8].
Στο σύστημα αυτό φαίνονται τα διάφορα τμήματα (modules) μαζί με τις λειτουργίες που επιτελούν πάνω στη βάση γνώσης. Οι λειτουργίες που έχουν υλοποιηθεί ή/και προβλεφθεί
μέχρι τώρα στα συστήματα αυτά είναι:
¾ η διαχείριση οντολογιών. Ως διαχείριση αναφέρεται η δημιουργία και μεταβολή των οντολογιών, συγκεκριμένα των κλάσεών της, των σχέσεων μεταξύ τους, των πεδίων ορισμού/τιμών των κλάσεων, οι περιορισμοί των εννοιών, οι κανόνες της οντολογίας,
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¾ η οπτικοποίηση της οντολογίας. Σε αυτό αναφέρεται η περιγραφή της με γράφο, η παρουσίασή της σε έναν κατάλληλο φυλλομετρητή, κ.α.
¾ η εξαγωγή οντολογιών από ημι-δομημένη πληροφορία. Σε αυτό αναφέρεται η δυνατότητα να δημιουργηθεί η οντολογία και συνεπώς η σημασιολογία της πληροφορίας από έγγραφα με (ημι-)δομημένη πληροφορία. Εδώ επίσης αναφέρεται και η δυνατότητα να ταξινομηθεί ένα νεο-εισερχόμενο έγγραφο στην υπάρχουσα ταξινομία,
¾ η συγχώνευση ή/και διευθέτηση (alignment) οντολογιών. Στο [17] ως διευθέτηση οντολογιών (alignment) ορίζεται ‘η διαδικασία με την οποία δύο ή περισσότερες οντολογίες
έρχονται σε αμοιβαία συμφωνία. Η διευθέτηση γίνεται με αντιστοίχιση των κοινών εννοιών και ρόλων (slots) αυτών, φροντίζοντας ταυτόχρονα για τη συνέπεια (consistency)
και τη συνοχή τους’,
¾ ο διαμοιρασμός και ανάκτηση της πληροφορίας. Ο διαμοιρασμός της πληροφορίας αφορά στη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν γλώσσες που μπορούν να θέσουν ερωτήματα
στις οντολογίες και να παίρνουν απαντήσεις και η ανάκτηση την εμφάνιση του εγγράφου
στο χρήστη.
Στην [Εικόνα 5] παρουσιάζονται οι λειτουργιών αυτές παράλληλα με τα σημερινά εργαλεία
που τις υλοποιούν. Συγκριτικά για τα διάφορα συστήματα που ελέγχθηκαν αυτές είναι:

2.6.1 Διαχείριση
Από τα εξεταζόμενα εργαλεία αυτά που έχουν δυνατότητα διαχείρισης οντολογιών είναι τα
KAON [69], [70], OntoStudio[112], Protégé [121]. Η διεπαφή με την οποία γίνεται η διαχείριση της οντολογίας συνήθως είναι χωρισμένη σε τέσσερα μέρη. Το καθένα από αυτά αφορά
στη δημιουργία i) εννοιών, ii) ιδιοτήτων των εννοιών, iii) στιγμιοτύπων των εννοιών και των
iv) ιδιοτήτων των στιγμιοτύπων. Όσα από τα εξεταζόμενα συστήματα δεν διαθέτουν δυνατότητα δημιουργίας οντολογίας, όπως π.χ. το Sesame, είτε υιοθετούν ένα pluggin που δημιουργεί την οντολογία, είτε εισάγουν μια έτοιμη βάση γνώσης.
Στα συστήματα που παρέχουν διεπαφή δημιουργίας οντολογιών εντοπίστηκαν οι εξής διαφορές:
¾ Το Protégé, διαθέτει επιπλέον από τις βασικές δυνατότητες και δυνατότητες διαχείρισης
ειδικών λεπτομερειών, όπως δημιουργία σχολίων, περιορισμών στις τιμές ιδιοτήτων για
κάθε ένα από τα συστατικά μιας οντολογίας, κ.ά.
¾ Το KAON2 προσφέρει επιπλέον διαχείριση οντολογιών σε OWL-DL και F-Logic και
προσφέρει ειδικό API για τη δημιουργία αυτών. Η διεπαφή του διαφέρει σημαντικά από
των άλλων εργαλείων στο ότι σε αυτό η διαχείριση των συστατικών της οντολογίας γίνεται κυρίως με τη μορφή γράφου. Ωστόσο, με τη χρήση του γράφου η δημιουργία νέων
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εννοιών γίνεται πολύ δύσκολη και πολύ περισσότερο η δημιουργία στιγμιοτύπων των
εννοιών και η σύνδεση μεταξύ αυτών. Το πρόβλημα αυτό παρουσιάζεται ακόμα και
στην περίπτωση όπου η οντολογία διαθέτει λίγες μόνο έννοιες,
¾ Το SHAME [134] εστιάζει στη διαχείριση βάσεων γνώσης εκφρασμένες σε RDF και διαχειρίζεται μεταδεδομένα που αφορούν εκπαιδευτικά πρότυπα όπως LOM [61] Dublin
Core [32]. Οι βάσεις γνώσης του υπόκεινται σε περιορισμούς γνωστούς ήδη από το μοντέλο μεταδεδομένων που αναπαριστούν όπως: περιορισμοί διαφόρων τιμών σε ιδιότητες μέσα στα στιγμιότυπα συγκεκριμένων πεδίων τιμών, ή έλεγχο επαναλήψεων (cardinality. Το SHAME δημιουργεί σχολιασμούς με RDF-εκφράσεις για εκπαιδευτικά αντικείμενα χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά πρότυπα και τους εξάγει σε plain-text αρχεία,
¾ Το OntoStudio, όπως και το Protégé, διαθέτει μια πλούσια και εύχρηστη διεπαφή για διαχείριση οντολογιών, δηλαδή τη δημιουργία κλάσεων-υποκλάσεων, στιγμιοτύπων, σχέσεων και απεικονίσεων (mapping) μεταξύ τους. Προσφέρει επιπλέον δυνατότητα για
περιορισμό των τιμών των ιδιοτήτων από ένα πεδίο ορισμού και τιμών. Υποστηρίζει
OWL, RDF, F-Logic. Επίσης ενσωματώνει δυνατότητες για την υλοποίηση και οπτικοποίηση κανόνων σε F-Logic.
Κορυφαία και ισιδύναμα θεωρήθηκαν το OntoStudio και το Protégé. Το OntoStudio είναι
εμπορικό προϊόν, εξέλιξη του KAON2, ενώ το Protégé παρέχεται δωρεάν. Η συγκριτική μελέτη τους έδειξε ότι είναι καλύτερα από τα άλλα εργαλεία ως προς τη διαχείριση των οντολογιών διότι i) προσφέρουν πλουσιότερες δυνατότητες και εξειδικευμένα σύμβολα για διαχείριση οντολογιών εκφρασμένων ακόμα και σε OWL, ii) ενσωματώνουν δυνατότητες για
γραφική αναπαράσταση οντολογιών σε RDF και OWL, iii) ενσωματώνουν εξαγωγείς συμπερασμάτων (reasoners). Επιπλέον το Protégé προσφέρει δυνατότητες για τη διαχείριση
στιγμιοτύπων των εννοιών της οντολογίας, δημιουργία διεπαφών καταχώρησης στιγμιοτύπων και δημιουργία διεπαφών θέσης ερωτημάτων, ενώ αντίστοιχα το OntoStudio δημιουργεί
κανόνες με τη γλώσσα αναπαράστασης γνώσης F-Logic.

2.6.2 Αποθήκευση
Τα συστήματα που αξιολογήθηκαν, όπως φαίνεται και από τον [Πίνακας 4] διαχειρίζονται
RDF-S οντολογίες που αποθηκεύονται σε αρχεία κειμένου. Μερικά, όπως τα Protégé,
OntoStudio και Sesame έχουν ενσωματώσει τις νεότερες εξελίξεις, π.χ. OWL και reasoners.
Μερικά από αυτά, όπως τα Protégé, Sesame, KAON2, παρέχουν τη δυνατότητα μετατροπής
οντολογιών σε διάφορα format όπως για παράδειγμα, από RDF σε OWL. Κάποια από αυτά,
προκειμένου να διαμοιράσουν το περιεχόμενο της βάσης γνώσης τους, κάνουν εξαγωγή σε
συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων, όπως MySQL, SQL-Server, Oracle,
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ή σε ιεραρχικές βάσεις κατάλληλες για αποθήκευση των RDF-triples όπως η Postgress [71].
Τέτοια είναι το OntoStudio που υποστηρίζει τα RDBMS Microsoft SQLServer 2000, 2005
[48] και Oracle, το KAON που υποστηρίζει Microsoft SQLServer 2000, Oracle και το
Sesame που υποστηρίζει τα RDBMS Microsoft SQLServer 2000, Oracle, MySQL.
Μερικά από αυτά παρέχουν υλοποιήσεις μέσα από πύλες διασύνδεσης (portals) ή δικτυακές
εφαρμογές, ώστε να μπορούν να διαμοιραστούν οι βάσεις γνώσης τους. Παραδείγματα αποτελούν το KAON και το Sesame, ενώ το Protégé μέχρι σήμερα δεν διαθέτει τη δυνατότητα
αυτή.
Τα KAON2, όπως και το OntoStudio, δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας οντολογιών από
σχεσιακές βάσεις δεδομένων εισάγοντας τη βάση δεδομένων στο δικό τους repository. Με
τη διαδικασία αυτή μετατρέπουν κάθε πίνακα μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων σε έννοια
και κάθε εγγραφή των πινάκων σε στιγμιότυπο της έννοιας. Η διαδικασία αυτή δεν έχει πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο λόγος είναι οι βάσεις δεδομένων χρησιμοποιούν σχέσεις όπως master-slave, κανόνες κανονικοποίησης, συνέπεια (consistency) κ.λπ., η ικανοποίηση των οποίων παραβιάζεται κατά τη μετατροπή.

2.6.3 Αναζήτηση – Διαμοιρασμός
Η αναζήτηση είναι η δυνατότητα να τίθενται ερωτήματα στις βάσεις γνώσης που υποστηρίζουν τα εργαλεία αυτά και να επιστρέφονται αποτελέσματα από αυτές. Για την αναζήτηση
έχει προταθεί μια ποικιλία διεπαφών. Συγκεκριμένα: τα συστήματα KAON2, Sesame,
OntoStudio, χρησιμοποιούν γλώσσες ερωτημάτων που τα ίδια προτείνουν (π.χ. το KAON
προτείνει τη γλώσσα QEL) ή υιοθετούν από τα διαθέσιμα πρότυπα (το Sesame, την
SPARQL, SiRQEL, κ.λπ.) για τη δημιουργία ερωτημάτων. Το Protégé διαθέτει τις πιο
πλούσιες δυνατότητες αναζήτησης σε οντολογίες. Χαρακτηριστικά της δυνατότητάς του για
αναζήτηση είναι:
¾ η ευκολία με την οποία μπορεί ο μη-ειδικός χρήστης να δημιουργήσει φόρμες αναζήτησης,
¾ η δυνατότητά του να δημιουργεί πολύπλοκα ερωτήματα με πληθώρα τελεστών
(and/or/>= κ.λπ.),
¾ η δυνατότητά του να επεκτείνει τα ερωτήματα αυτά και,
¾ η δυνατότητα να περιορίζονται τα ερωτήματα στις δυνατές τιμές που μπορεί να έχουν οι
ιδιότητες των εννοιών της οντολογίας.

2.6.4 Εξαγωγή συμπερασμάτων
Την εξαγωγή συμπερασμάτων στα εξεταζόμενα συστήματα, έχουν αναλάβει reasoners. Το
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Protégé έχει ενσωματώσει τον RACER reasoner [122] για διαχείριση οντολογιών σε OWLDL. Το OntoStudio ενσωματώνει τον OntoBroker reasoner [114], ο οποίος υποστηρίζει FLogic. Τo KAON2 επίσης παρέχει ένα μηχανισμό εξαγωγής συμπερασμάτων για ερωτήματα
εκφρασμένα σε SPARQL [156].
Στις δυνατότητες ενός σύγχρονου εξαγωγέα συμπερασμάτων (reasoner) συμπεριλαμβάνονται:
¾ Εύρεση υποσυνόλων (subset - subsumption),
¾ Ξένων συνόλων (disjoint sets),
¾ Ένωση συνόλων (union),
¾ Τομή (intersection),
¾ Συμπλήρωμα (complement).
Για την εξαγωγή συμπερασμάτων υλοποιούνται οι εξής περιορισμοί:
¾ existential quantifier ( ∃ ): σημαίνει ότι όταν τα στοιχεία δύο συνόλων Ε1 και Ε2 συνδέονται με μία ιδιότητα p1 αυτό συνεπάγεται ότι όλα τα στοιχεία του E1 συνδέονται τουλάχιστον με ένα στοιχείο του Ε2 μέσω αυτής της ιδιότητας. Ωστόσο τα στοιχεία του Ε1
μπορεί να συνδέονται και με άλλη ιδιότητα p2 με άλλο σύνολο Ε3. Ο existential quantifier περιγράφει όλα τα στοιχεία του συνόλου E1 που συνδέονται μέσω της ιδιότητας p με
τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία του συνόλου E2.
¾ universal quantifier ( ∀ ): περιγράφει το σύνολο των στοιχείων που για μια δοθείσα ιδιότητα έχουν σχέση μόνο με στιγμιότυπα (individuals) τα οποία είναι μέλη μιας συγκεκριμένης κλάσης. Χαρακτηριστικό του περιορισμού αυτού είναι ότι για μια δοθείσα ιδιότητα, στο σύνολο των στιγμιοτύπων για τα οποία ισχύει ο περιορισμός, ανήκουν μόνο εκείνα που δεν έχουν καμία άλλη σχέση μέσω αυτής της ιδιότητας με κανένα άλλο επιμέρους στοιχείο.
¾ hasValue ( ∋ ): ο περιορισμός περιγράφει όλες τις κλάσεις των individuals που έχουν μία
τουλάχιστον σχέση μέσω της ιδιότητας prop για τον καθορισμό ενός individual ‘A’,
¾ cardinality Restrictions: min ( ≤ ) και max ( ≥ ),
¾ union Classes (ένωση συνόλων) ( ∪ ),
¾ intersection Classes (τομή συνόλων) ( ∩ ).
Ακόμα έχουν υλοποιηθεί οι εξής συνθήκες:
¾

(Necessary Condition) Αναγκαία συνθήκη: Σημαίνει ότι: ‘αν ένα individual είναι μέλος
μιας κλάσης τότε είναι αναγκαίο να ικανοποιεί αυτές τις συνθήκες’. Ωστόσο, έχοντας
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μόνο αναγκαίες συνθήκες δεν εξάγεται ότι: ‘αν κάτι ικανοποιεί τις συνθήκες τότε πρέπει
να είναι μέλος αυτής της κλάσης’,
¾

(Necessary and Sufficient) Αναγκαία και ικανή: Οι συνθήκες που πληρούνται για να είναι ένα individual μέλος ενός συνόλου είναι απαραίτητες, αλλά επίσης αν πληρούνται
αυτές οι συνθήκες αυτό συνεπάγεται ότι το individual θα είναι μέλος του συνόλου (είναι
και ικανές).

Ειδικά στις δυνατότητες του RACER [122] διατίθενται οι εξής έλεγχοι:
¾ έλεγχος του αν υπάρχουν ασυμβατότητες (inconsistencies), π.χ. της μορφής cardinality,
τελεστές ∃ ή ∀ που δε μπορούν να ικανοποιηθούν, κ.λπ.
¾ έλεγχος του αν μια κλάση θα μπορούσε να διαθέτει και άλλες συνθήκες εκτός από κείνες που έχουν οριστεί ήδη, με βάση διάφορες συνθήκες που ισχύουν σε υπερ-κλάσεις
αυτών,
¾ εύρεση της ιεραρχίας ανάμεσα σε κλάσεις.
Οι υπόλοιπες δυνατότητες, συγχώνευσης, ανάκτησης, οπτικοποίησης, έχουν υλοποιηθεί με
ειδικά pluggins τα οποία ενσωματώνονται στις δυνατότητες των υπό μελέτη συστημάτων.
Τα υπάρχοντα εργαλεία εστιάζουν τις προσπάθειές τους τόσο στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους (διεπαφές, δυνατότητες, ενσωμάτωση νέων προτύπων κ.λπ.) που αφορούν στη διαχείριση οντολογιών όσο και στην ανάπτυξη μηχανισμών αναζήτησης μέσα στις οντολογίες
καθώς και χρήση reasoners που υποστηρίζουν κανόνες. Σήμερα παρουσιάζουν περιορισμένες δυνατότητες στην υλοποίηση κανόνων για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τις βάσεις
γνώσης τους, οι δυνατότητες αυτές όμως είναι υπό συνεχή βελτίωση.

2.7 Τομείς εφαρμογής των αποτελεσμάτων του Σημασιολογικού
Ιστού
Η υιοθέτηση των θεωριών, τεχνολογιών και μεθοδολογιών που περιγράφτηκαν αναμένεται
να συντελέσουν στην υλοποίηση του Σημασιολογικού Ιστού και να επιφέρουν ποικίλα αποτελέσματα σε διάφορους τομείς. Συγκεκριμένα, δραστηριότητες που θα επηρεαστούν από
την εφαρμογή τους [18], [37] είναι:
¾ Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (E-business): Οι συναλλαγές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν
ανάμεσα σε επιχειρήσεις (Business-to-business –B2B– transactions) έχουν αναπτυχθεί
εντυπωσιακά με τη χρήση της XML,
¾ Ηλεκτρονικό εμπόριο (Ε-Commerce): ο σημασιολογικός ιστός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υλοποιήσει επιτυχείς συναλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο,

63

¾ Διαχείριση Πελατών (Customer Relationship Management-CRM): οι τεχνολογίες
του σημασιολογικού ιστού επιτρέπουν τη συνεργασία ανάμεσα σε αυτούς που διαμοιράζονται την πληροφορία,
¾ Ολοκλήρωση Δεδομένων (data integration) και Πυλών Διασύνδεσης (Portals): Μια
πύλη διασύνδεσης υποστηρίζει τις ανάγκες μιας συγκεκριμένης κοινότητας χρηστών. Οι
πύλες που υποστηρίζουν XML χρησιμοποιούν XSLTs για να παράγουν συγκεκριμένες
αναπαραστάσεις περιεχομένου και διαχείριση από Web Services,
¾ Βάσεις Δεδομένων: στα συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων η XML
επέφερε ένα σημαντικό πλεονέκτημα: λειτούργησε σαν ένα κοινό πρότυπο για την επικοινωνία μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα της χρήσης της ήταν σημαντικότερο από αυτό
που επέφερε η εφαρμογή του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού (OO-DBMS) σε
αυτά. Αυτό επετεύχθη με τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας βάσεων δεδομένων, τις
εγγενείς (native) βάσεις δεδομένων εκφρασμένες σε XML οι οποίες ασχολούνται αποκλειστικά με την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων σε XML. Σήμερα, οι κατασκευαστές συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων ενσωματώνουν την XML σαν εγγενή
τύπο δεδομένων και προσφέρουν δυνατότητα μετατροπής σχεσιακών πινάκων σε δομές
XML. Η τάση αυτή ενισχύεται με τον καθορισμού της γλώσσας X-Query, που είναι μια
γλώσσας ερωτήσεων που διαχειρίζεται πληροφορία σε XML, σε πρότυπο από την W3C,
¾ Συνεργατικές τεχνολογίες και ομότιμα δίκτυα (Pear-To-Pear –P2P): Οι συνεργατικές τεχνολογίες επιτρέπουν σε διάφορους ανεξάρτητους μεταξύ τους οργανισμούς, να
αλληλεπιδρούν και να συμμετέχουν σε κοινές δραστηριότητες από διαφορετικές τοποθεσίες μέσα από δίκτυα υπολογιστών. Τα δίκτυα P2P στηρίζονται σε ένα συγκεκριμένο
αποκεντρωμένο συνεργατικό πρωτόκολλο. Στις συνεργατικές τεχνολογίες η XML χρησιμοποιείται: i) για συνεργασία σε επίπεδο πρωτοκόλλου, ii) για υποστήριξη εργαλείων
συνεργασίας, iii) για τη δημιουργία της συνεργατικής δυνατότητας και iv) τη σύλληψη
του διαμοιρασμένου περιεχομένου. Παράδειγμα P2P δικτύου, στο οποίο η XML αποτελεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο χτίζεται ο κώδικάς του, αποτελεί το JXTA project [67]
¾ Διαχείριση Γνώσης (Knowledge management) και ηλεκτρονική εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Η γνώση αποτελεί περιουσιακό στοιχείο. Σύμφωνα με το σύγχρονο τρόπο
ανάπτυξης των εταιρειών, η γνώση τους είναι διάσπαρτη σε ενδοδίκτυα, σε δικτυακές
εφαρμογές κ.λπ. Η διαχείριση αυτής της πληροφορίας με σημασιολογικές τεχνολογίες
θα προσφέρει περισσότερες δυνατότητες στην ανακάλυψη και την παρουσίασή της. Μέρος της γνώσης αυτής μπορεί να αποτελέσει εργαλείο και στην ηλεκτρονική εκπαίδευση
των υπαλλήλων μιας εταιρείας με απευθείας-σύνδεσης (online) συστήματα εκπαίδευσης,
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¾ Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων (Decision Support): Ως προς τη λήψη αποφάσεων οι
σημασιολογικές τεχνολογίες μπορούν να λειτουργήσουν σε δύο επίπεδα:
• στο διοικητικό επίπεδο: με τη δημιουργία συγκεντρωτικών αναφορών που απευθύνονται στη διοίκηση και οι οποίες θα προέρθουν από συνδυασμό τεράστιας ποσότητας διάσπαρτης σε υπο-οργανισμούς, τμήματα επιχειρήσεων, ομάδες εργασίας
κ.λπ. γνώσης. Από τέτοιες αναφορές μπορούν ακόμα να αναδειχθούν οι υπονοούμενες συσχετίσεις ανάμεσα στα δεδομένα,
• στο επίπεδο παραγωγής: Η εργασία του τελικού χρήστη υποβοηθείται από σημασιολογικά Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων, τα οποία με τη βοήθεια
πρακτόρων λογισμικού (software agents) [56], που δρουν ανάμεσα σε αυτόν και το
υπολογιστικό σύστημα, του δίνουν τη δυνατότητα να λάβει έγκυρες αποφάσεις,
Η εφαρμογή των παραπάνω τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού θα επιφέρει ανάπτυξη
των επιχειρήσεων και των οργανισμών, μετρημένη με όρους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της αποδοτικότητάς τους [56].

2.8 Επισημάνσεις – Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύχθηκαν τα προβλήματα που παρουσιάζει ο ιστός σήμερα. Από
την παράθεσή τους έγινε φανερή η ανάγκη να δημιουργηθούν νέες τεχνολογίες οι οποίες,
εφαρμοσμένες πάνω στον υπάρχοντα ιστό, θα επιλύσουν τα προβλήματα αυτά. Στόχος της
εφαρμογής των νέων τεχνολογιών θα είναι η δημιουργία ενός νέου ιστού, το περιεχόμενο
του οποίου θα εμπεριέχει και τη σημασία του. Τέτοιες τεχνολογίες υλοποιήθηκαν κλιμακωτά
και εν μέρει σε αλληλοεπικάλυψη/αλληλοσυμπλήρωση, ξεκινώντας από την περιγραφή της
σημασιολογίας της πληροφορίας (XML, RDF), συνεχίζοντας με την απόδοση σημασιολογίας (ontologies) και φτάνοντας μέχρι την αυτοματοποιημένη ανακάλυψη και ταξινόμηση της
πληροφορίας από μηχανές (web-services, information-extractors, reasoners). Για να αξιολογηθούν οι τάσεις αυτές μελετήθηκαν και συγκρίθηκαν εργαλεία και τεχνολογίες που υλοποιούν το σημασιολογικό ιστό. Εξετάστηκαν διάφορα από αυτά ως προς τις δυνατότητες δημιουργίας και διαχείρισης οντολογιών, διαμοιρασμού γνώσης μέσα από το περιβάλλον τους
καθώς και υλοποίησης κανόνων. Στο τέλος, παρουσιάστηκαν τομείς που έχουν αρχίσει ήδη
να επωφελούνται από την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών και στο μέλλον αυτό θα γίνεται
όλο και περισσότερο.
Από τη μελέτη που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο αυτό καταλήξαμε στις τεχνολογίες του
σημασιολογικού ιστού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναπαράσταση του μοντέλου μας καθώς και τις τεχνολογίες και τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
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την υλοποίηση του συστήματός μας.
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Κεφάλαιο 3: Σύσταση περιεχομένου
στην εξ-αποστάσεως εκπαίδευση
Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζονται στοιχεία των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών συστημάτων (e-Learning systems), τομέας που αποτελεί και το χώρο εφαρμογής των σημασιολογικών τεχνολογιών στην παρούσα διατριβή. Σε αυτό παρουσιάζονται διάφορα εκπαιδευτικά πρότυπα (starndards) που θα υιοθετηθούν για την περιγραφή των δυο βασικών οντοτήτων (δηλαδή των εκπαιδευτικών αντικειμένων και των εκπαιδευόμενων) που αποτελούν ένα e-Learning σύστημα. Τα πρότυπα αυτά εκφράζονται με μεταδεδομένα και συμμετέχουν στην σημασιολογική περιγραφή των παραπάνω οντοτήτων.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται υπάρχοντα εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού και οι υπηρεσίες που αυτά έχουν προτείνει. Από την παρουσίασή τους διαφαίνονται οι ελλείψεις που έχουν μέχρις στιγμής τόσο τα
κλασσικά όσο και τα αμιγώς σημασιολογικά e-Learning συστήματα. Τα προβλήματα αυτά
δημιουργούνται λόγω του ότι τα e-Learning συστήματα σήμερα χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο τις δυνατότητες του ιστού, κατά συνέπεια παρουσιάζουν τα γενικότερα προβλήματα του ιστού που αφορούν στη διαχείριση της πληροφορίας. Άρα απαιτούνται και σε αυτά
‘έξυπνες’ μέθοδοι ανάκτησης του κατάλληλου υλικού για τον κάθε εκπαιδευόμενο. Το πρόβλημα της επιλογής κατάλληλου υλικού εντείνεται λόγω του ότι τα e-Learning συστήματα
απευθύνονται στους ενήλικες, ακροατήριο το οποίο παρουσιάζει σημαντικές ιδιαιτερότητες.
Οι ιδιαιτερότητες αυτές, σύμφωνα με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές, πρέπει να ικανοποιούνται –και ένας τρόπος είναι η εξατομίκευση διαφόρων χαρακτηριστικών των eLearning συστημάτων, που μπορεί να ξεκινούν από τη διεπαφή, ή τη μέθοδο παρουσίασης
του εκπαιδευτικού υλικού μέχρι και το ίδιο το διδακτικό περιεχόμενο.
Έτσι, στο δεύτερο μέρος του κεφαλαίου αυτού, παρουσιάζονται έννοιες από τη θεωρία της
προσαρμοστικότητας (adaptivity) και εξατομίκευσης (personalization) και σχετικές ερευνητικές εργασίες. Περιγράφεται η χρήση του όρου εξατομίκευση για τα σημασιολογικά eLearning συστήματα. Στη συνέχεια από τις υπάρχουσες τεχνικές εξατομίκευσης επιλέγονται
και παρουσιάζονται αυτές που αφορούν σε εξατομίκευση περιεχομένου και συγκεκριμένα οι
τεχνικές που υλοποιούν ‘φιλτράρισμα-που-βασίζεται-στο-περιεχόμενο’ (content-based filtering) και ‘συνεργατικό φιλτράρισμα’ (collaborative filtering). Υπό το πρίσμα αυτό, η δυνατότητα εξατομίκευσης ενός e-Learning συστήματος ανάγεται στη δυνατότητα ανάκτησης συ-
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γκεκριμένων εκπαιδευτικών αντικειμένων για τον κάθε εκπαιδευόμενο.
Στη συνέχεια περιγράφονται συστήματα που εφαρμόζουν αυτές τις δύο τεχνικές εξατομίκευσης (φιλτράρισμα που βασίζεται στο περιεχόμενο και συνεργατικό φιλτράρισμα) όπως:
τα συνεργατικά δίκτυα, τα συστήματα φήμης και σύστασης, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης.
Τέλος περιγράφονται μοντέλα από τη θεωρία ανάκτησης πληροφορίας (Information
retrieval), τα οποία χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση μεθόδων φιλτραρίσματος και τα
οποία στο μοντέλο μας θα χρησιμοποιηθούν για την προτεινόμενη μέθοδο εξατομίκευσης.
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3.1 Εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση
Διάφοροι παράγοντες, ακόμα και σήμερα, αναγκάζουν τους ανθρώπους να εγκαταλείψουν
την εκπαίδευση ακόμα και πριν ολοκληρώσουν το βασικό κομμάτι της. Για την κάλυψη των
αναγκών αυτών των ανθρώπων σε εκπαίδευση-κατάρτιση-ειδίκευση, ή και σε επαγγελματική βελτίωση, προσωπική ανάπτυξη, κοινωνική καταξίωση κ.ά. [168], αναπτύχθηκαν από
πολύ νωρίς ινστιτούτα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση εξ αποστάσεως
απευθύνεται συνήθως σε ενήλικα άτομα που έχουν τη δυνατότητα της αυτοδιαχείρισης και
ταυτόχρονα δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τον κλασσικό τρόπο εκπαίδευσης που απαιτεί τη φυσική τους παρουσία, λόγω του ότι υπόκεινται σε διάφορους περιορισμούς, όπως για
παράδειγμα ως προς το χρόνο που μπορούν να διαθέσουν για την εκπαίδευσή τους λόγω εργασιακών, κοινωνικών ή οικογενειακών υποχρεώσεών τους, ή ως προς τον τόπο όπου ζουν
[47], [89], π.χ. σε περιοχή απομακρυσμένη από εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μέσα στους περιορισμούς

δεν

πρέπει

να

παραβλέψουμε

άλλα

χαρακτηριστικά

όπως

δυνατότη-

τες/προσόντα/αδυναμίες, ειδικές ανάγκες επιμόρφωσης, δημογραφικά στοιχεία που επιφέρουν ιδιαιτερότητες κ.α.
Λόγω του αυξανόμενου αριθμού των ανθρώπων που επωφελούνται από την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, η ανάπτυξη των συστημάτων που την υποστηρίζουν ήταν ραγδαία. Τα συστήματα αυτά στην εξελικτική τους πορεία επωφελήθηκαν σημαντικά από τη παράλληλη εξέλιξη των υπολογιστών, των επικοινωνιών και του διαδικτύου. Αποτέλεσμα ήταν τα συστήματα
παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να μετατραπούν πολύ σύντομα σε συστήματα παροχής
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης εξ αποστάσεως (e-Learning systems). Σήμερα πια ο όρος εξ αποστάσεως ηλεκτρονική εκπαίδευση [95] (e-Learning) σημαίνει τη διαδικασία παροχής
εκπαίδευσης/κατάρτισης από απόσταση μέσα από σύγχρονες τεχνολογίες που υποστηρίζονται ηλεκτρονικά, όπως π.χ. από προγράμματα υπολογιστών. Η έννοια της ‘τάξης’ συνεχίζει
να υφίσταται και στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, δημιουργείται όμως εικονικά –π.χ. από έναν υπολογιστή– ενώ ο εκπαιδευτής και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε διαφορετικούς
χώρους.
Τα e-Learning συστήματα βασίστηκαν σε μια ανοιχτή και ευέλικτη φιλοσοφία (open and
flexible learning philosophy) που στηρίζεται στην αντίληψη ότι ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει με πολλαπλούς τρόπους, να έχει ίσες ευκαιρίες για
εκπαίδευση και κατάρτιση, απαλλαγμένες από χωροχρονικές δεσμεύσεις, να έχει επιλογές
στο πώς και στο τι θα μαθαίνει και γενικά να αποτελεί το ‘κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας’ [153]. Έτσι, στην ηλεκτρονική εκπαίδευση ο εκπαιδευόμενος συνήθως έχει πλήρη
έλεγχο του ρυθμού της προόδου του και, αν χρειάζεται, έχει και υποστήριξη από τον εκπαι-
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δευτή (η υποστήριξη στην ηλεκτρονική εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητη, αλλιώς τέτοιου
τύπου εκπαίδευση θα νοούνταν σαν αυτοεκπαίδευση, διαδικασία που μπορεί να γίνει και με
άλλα μέσα –π.χ. με ένα βιβλίο ή ένα εκπαιδευτικό CD-ROM). Για το λόγο αυτό, η ηλεκτρονική εκπαίδευση εμπεριέχει συνεργατική εκπαίδευση [118] (collaborative learning) και αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτών καθώς και μεταξύ των μαθητών, όπως συμβαίνει στην κλασσική εκπαίδευση σε μία παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας. Η συνεργατική εκπαίδευση αναφέρεται σε μεθοδολογίες και περιβάλλοντα στα οποία οι εκπαιδευόμενοι
αναλαμβάνουν αλληλοεξαρτώμενες εργασίες. Ομάδες εκπαιδευομένων δουλεύουν μαζί στην
αναζήτηση πληροφορίας, κατανόηση του νοήματος ή στη δημιουργία ενός μαθησιακού αποτελέσματος. Η συνεργατική εκπαίδευση επίσης είναι σχετική και με τη συνεργαζόμενη εκπαίδευση (cooperative learning) [117]. Οι δραστηριότητες της συνεργαζόμενης μάθησης
περιλαμβάνουν συνεργατικές δράσεις: ομαδικές εργασίες, κοινή παράδοση εργασιών, συγγραφή στο ίδιο μέσο κ.ά. Γενικά, για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης αναπτύχθηκαν συστήματα ευρέως γνωστά σα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (Learning
Management Systems –LMSs). Τα LMSs είναι συστήματα που οργανώνουν και παρέχουν
πρόσβαση σε online υπηρεσίες μάθησης για η-εκπαιδευόμενους (e-Learners), η-εκπαιδευτές
(e-Tutors) αλλά και διαχειριστές –και οι οποίες υπηρεσίες αφορούν στην πρόσβαση/προβολή

μαθησιακού

περιεχομένου,

εργαλείων

επικοινωνίας,

διαχείριση

χρη-

στών/εκπαιδευομένων κ.α. Όπως φαίνεται από τη μελέτη που παρουσιάζεται στα [80], [83]
μέσα σε αυτά έχουν ήδη εμπεδωθεί πολλές δυνατότητες και τα ίδια ενισχύονται συνεχώς και
με άλλες οι οποίες επιπλέον υποκινούνται από τις αρχές της ανοιχτής φιλοσοφίας μάθησης
και ψυχολογικές και παιδαγωγικές θεωρίες, όπως π.χ. ο constructivism [19]. Τα συστήματα
αυτά λόγω του πλήθους των παροχών και της σταθερής συμπεριφοράς τους εφαρμόζονται
πλέον σε ολοένα και περισσότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στηρίζοντας ικανοποιητικά τα
προγράμματα σπουδών τους.

3.2 Εκπαιδευτικά πρότυπα
Τα πρότυπα (standards) γενικά έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν διαλειτουργικότητα ανάμεσα
στα διάφορα αναπτυσσόμενα συστήματα που εφαρμόζονται και να συνδράμουν στην εξέλιξη και στην ευρεία αποδοχή των συστημάτων που εφαρμόζονται. Για τον ίδιο λόγο υλοποιήθηκαν πρότυπα και στα συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Με τα πρότυπα [123]:
¾ επιτυγχάνεται επαναχρησιμοποίηση των εκπαιδευτικών αντικείμενων ανάμεσα σε διαφορετικές πλατφόρμες διαχείρισης μάθησης, μειώνοντας έτσι το κόστος κατασκευής
τους,
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¾ με την υιοθέτηση ενός ενιαίου τρόπου περιγραφής των εκπαιδευτικών αντικειμένων επιτυγχάνεται συνεργασία ανάμεσα σε συστήματα διαχείρισης εκπαιδευτικών αντικειμένων
και προσφέρονται μεγαλύτερες πιθανότητες για την αυτοματοποιημένη εύρεσή τους,
¾ συντονίζονται οι αλληλεπιδρώμενες συνιστώσες που δημιουργούν την υποδομή των eLearning συστημάτων: Εργαλεία, Περιεχόμενο, Διαχείριση, Εκπαιδευτές, Δημιουργοί
Εφαρμογών (Developers),
¾ καθορίζονται κριτήρια για μέτρηση της απόδοσης τους.
Πρότυπα έχουν οριστεί τόσο για την περιγραφή των εκπαιδευτικών αντικειμένων (Dublin
Core [32] Learning Object Metadata [61], SCORM [1]) όσο και των εκπαιδευομένων (LIP,
PAPI, FOAF, Dolog LP. Μια πλήρη μελέτη και συγκριτική παρουσίαση για αυτά μπορεί να
βρεθεί στο [115]). Η ανάπτυξη, η τυποποίηση, η προτυποποίηση και η πιστοποίηση των eLearning συστημάτων ανατροφοδότησε και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών προτύπων αλλά
και το αντίστροφο.

3.2.1 Πρότυπα περιγραφής εκπαιδευτικών αντικειμένων
Πρότυπα που δημιουργήθηκαν για την αναπαράσταση των εκπαιδευτικών αντικειμένων
των e-Learning συστημάτων είναι:
¾ Dublin Core Schema [32], [59]: Δημιουργήθηκε από την Dublin Core Metadata Initiative (DCMI), έναν οργανισμό ειδικευμένο στην προώθηση συνεργαζόμενων τυποποιήσεων μεταδεδομένων και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων λεξιλογίων μεταδεδομένων.
Η DC υλοποιήθηκε με σκοπό την περιγραφή ψηφιακών αντικειμένων (όπως βιβλία, δημοσιεύσεις) και την έξυπνη ανακάλυψη πληροφορίας σε αυτά. Προσφέρει ένα σύνολο από χαρακτηριστικά περιγραφής των παραπάνω πόρων καθώς και κανόνες με τους οποίους τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να πάρουν τιμές. Η τυποποίηση Dublin Core χρησιμοποιείται
κυρίως από βιβλιοθήκες για την περιγραφή βιβλίων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
ηλεκτρονικούς καταλόγους. Τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιεί περιορίζονται σε αυτά
που έχουν νόημα στον κόσμο των βιβλίων μόνο και όχι σε ένα πιο γενικό σύνολο, ούτε ακόμα στο συναφή χώρο των περιοδικών.
¾ Learning Object Metadata (LOM) [61]: Η εκπόνησή του ξεκίνησε από το IMS Global
Learning Consortium. Δημιουργήθηκε από την Learning Technology Standards Committee (LTSC) της IEEE. Λειτουργεί σαν επέκταση της τυποποίησης της Dublin Core.
Σε αυτό, σαν ‘εκπαιδευτικό αντικείμενο’ θεωρείται κάθε οντότητα (ψηφιακή ή όχι) που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μάθηση, εκπαίδευση ή εξάσκηση (learning, education,
training).
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Για την περιγραφή των εκπαιδευτικών αντικειμένων το LOM ορίζει μια δομή [Πίνακας 5]
χωρισμένη σε 9 κατηγορίες: γενική, κύκλου-ζωής, μετα-μεταδεδομένων, τεχνική, εκπαιδευτική, δικαιωμάτων, συσχετίσεων, κατηγοριοποίησης και σχολιασμού.
Πίνακας 5: Οι γενικές κατηγορίες του LOM (Πηγή: [61])

Οι γενικές κατηγορίες του LOM
Γενική (General)

Η κατηγορία Γενική ομαδοποιεί γενική πληροφορία
που περιγράφει τον πόρο σα σύνολο.

Κύκλου ζωής
(Lifecycle)

Ομαδοποιεί τα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με
το ιστορικό και την τρέχουσα κατάσταση του πόρου. Αναφέρει επίσης αυτούς που τον έχουν επηρεάσει κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.

ΜεταΜεταδεδομένων
(Meta-Metadata)

Η κατηγορία αυτή ομαδοποιεί πληροφορία σχετική
με τα meta-data (αντί για τον πόρο που περιγράφει την εγγραφή).

Τεχνική
(Technical)

Η κατηγορία αυτή ομαδοποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά του πόρου.

Εκπαιδευτική
(Educational)

Η κατηγορία αυτή ομαδοποιεί τα εκπαιδευτικά και
παιδαγωγικά χαρακτηριστικά του πόρου.

Δικαιωμάτων
(Rights)

Η κατηγορία αυτή ομαδοποιεί τα πνευματικά δικαιώματα και συνθήκες χρήσης του πόρου.

Σχεσιακή
(Relation)

Η κατηγορία αυτή ομαδοποιεί χαρακτηριστικά που
περιγράφουν τη σχέση του πόρου με άλλους.

Σχολιασμού
(Annotation)

Η κατηγορία αυτή παρέχει σχόλια πάνω στην παιδαγωγική χρήση του πόρου καθώς και πληροφορία
που αφορά στο ποιος και πότε δημιούργησε τον
πόρο.

Κατηγοριοποίησης
(Classification)

Η κατηγορία αυτή περιγράφει το σύστημα κατηγοριοποίησης του πόρου.

Κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες αναπαριστά μια ομάδα από προαιρετικά στοιχεία (data
elements) και τις διάφορες υπο-κατηγορίες τους. Οι κατηγορίες αυτές σκοπό έχουν να χαρακτηρίσουν ολοκληρωμένα ένα αντικείμενο που μπορεί να συμμετάσχει σε ένα e-Learning
σύστημα.
Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι οι περιγραφείς των προτύπων μπορούν να εκφραστούν με
τριπλέτες πόρος-ιδιότητα-τιμή. Σε κάθε τριπλέτα σαν πόρος θεωρείται το URI του εκπαιδευτικού αντικειμένου, η ιδιότητα είναι μία από τις επιτρεπτές τιμές των περιγραφέων
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των διαφόρων κατηγοριών των προτύπων και η τιμή είναι μια από τις επιτρεπτές τιμές της
κάθε ιδιότητας. Η χρήση αυτών δίνει σημασιολογική δυνατότητα σε ένα e-Learning σύστημα.
Παράδειγμα 3.1

Έστω ότι ο περιγραφέας ‘Semantic Density’ της γενικής κατηγορίας ‘Σχολιασμού’ του
LOM με επιτρεπτές τιμές τις {Low, Medium, High} αποτελεί περιγραφή του εγγράφουπόρου ‘Java – προχωρημένες τεχνικές’. Αν για αυτό το έγγραφο η τιμή της ιδιότητας
‘hasSemanticDensity’ είναι ‘Medium’ τότε αυτή η ιδιότητα με RDF-σχολιασμό θα εκφραστεί ως:
<rdf:RDF
xmlns:RDFNsId1='#'
xmlns:rdf='http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#'>
<rdf:Description rdf:about='#Java-Προχωρημένες τεχνικές'>
<RDFNsId1:hasSemanticDensity rdf:resource="a:Medium"/>
</rdf:Description>
</rdf:RDF>

3.2.2 Πρότυπα περιγραφής εκπαιδευομένων
Τα πρότυπα που έχουν προταθεί για την περιγραφή του προφίλ ενός εκπαιδευόμενου υλοποιήθηκαν για λόγους συμβατότητας της πληροφορίας που αφορά σε εκπαιδευομένους ανάμεσα σε διαφορετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τα πρότυπα ξεκίνησαν καταγράφοντας τα κοινά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων. Η γνώση των χαρακτηριστικών αυτών οδηγεί σε
επιλογή καταλληλότερων εκπαιδευτικών αντικειμένων για αυτούς, εφαρμόσιμων επίσης και
για όλα τα μέλη του μοντέλου. Τέτοια πρότυπα είναι:
¾ Learner Information Package (LIP) [63] που καλύπτει πληροφορία ανάλογη με αυτήν
που βρίσκουμε σε ένα κλασσικό βιογραφικό σημείωμα, εστιάζοντας ως επί το πλείστον
στο ιστορικό του εκπαιδευόμενου και τη μαθησιακή του εμπειρία,
¾ Dolog LP [29] που χρησιμοποιεί την ευελιξία του RDF για την κωδικοποίηση του προφίλ των εκπαιδευομένων. Χαρακτηριστικό του είναι η κατηγορία ‘Ημερολόγιο’ (Calendar), η οποία διαχειρίζεται πληροφορία σχετικά με ραντεβού και γεγονότα τα οποία ο
εκπαιδευόμενος πρέπει να παρακολουθήσει,
¾ FOAF [141], ένα RDF-based λεξικό δεδομένων που παρέχει ένα σύνολο από ιδιότητες
για την περιγραφή ανθρώπων, εγγράφων και οργανισμών και αναπτύχθηκε με σκοπό
την αναπαράσταση του προφίλ των συμμετεχόντων σε κοινότητες και κοινωνικές ομάδες.
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¾ Personal and Private Information (PAPI) [62]. Το PAPI αναπτύχθηκε από την IEEE
LTSC αρχικά σα μηχανισμός ανταλλαγής πληροφορίας που αφορά τους εκπαιδευομένους με σκοπό την επικοινωνία ανάμεσα σε συνεργαζόμενα συστήματα.
Οι γενικές κατηγορίες του PAPI φαίνονται στον [Πίνακας 6].
Πίνακας 6: Οι γενικές κατηγορίες του PAPI (Πηγή: [62])

Γενικές κατηγορίες του PAPI
Προσωπικές
(Personal)

Όνομα, επαφές, διευθύνσεις

Συσχετίσεων
(Relations)

Καταγράφει συσχετίσεις με άλλα πρόσωπα, όπως συμμαθητές, διδάσκοντες κ.λπ.

Ασφάλειας (Security)

Παρέχει εγγραφές που αφορούν τα δικαιώματα πρόσβασης, όπως ιδιωτικά και δημόσια κλειδιά

Προτιμήσεων
(Preference)

Αποδίδεται με την ιδιότητα
my_preference_identifier του PAPI. Κρατά πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις του εκπαιδευόμενου, όπως γλώσσα, είδος εγγράφου, στυλ μάθησης
και αποδίδεται με την ιδιότητα
my_preference_identifier του PAPI. Με αυτήν καθορίζονται: Γλώσσα γραπτή και προφορική {el, gr,
it, fr...}, Είδος εγγράφου {doc, pdf, avi, …}

Απόδοσης (Performance)

Kαταγράφει την απόδοση του Learner σε διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα ή βαθμίδες-πτυχία. Μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για καθορισμό του επιπέδου του.
Ενδεικτικά: "A+", "97", "Pass". Η Απόδοση αποδίδεται με το πεδίο “performance_value” του PAPI.
Συνδέεται με το πεδίο
“learning_experience_identifier” του PAPI. Ωστόσο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του PAPI οι τιμές
που παίρνει είναι έξω από τις προδιαγραφές του,
π.χ. μπορεί να εξαρτάται από την απόδοση του
Learner στα μαθήματα που αυτός παρακολουθεί. Αποθηκεύει πληροφορία σχετικά με την απόδοση ενός
εκπαιδευόμενου κατά την εκμάθηση των εκπαιδευτικών αντικειμένων, π.χ. βαθμολογία, πιστοποιήσεις
κ.λπ.

Πιστοποιήσεων
(Certification)

Αποδίδεται με το πεδίο του PAPI
“certificate_list” το οποίο καταγράφει τα δικαιολογητικά, τα πιστοποιητικά και τα διπλώματα που
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έχει ο εκπαιδευόμενος από αναγνωρισμένες αρχές.
Ενδεικτικό πεδίο ορισμού του είναι το σύνολο των
εκπαιδευτικών βαθμίδων π.χ. {Primary Education,
Secondary Education, Higher Education, University
First Cycle, University Second Cycle, University
Postgrade, Technical School First Cycle, Technical School Second Cycle, Professional Formation,
Continuous Formation, Vocational Training, Other}
κ.ά.
Portfolio

Περιγράφει τις εργασίες και τα έργα του εκπαιδευόμενου και χρησιμοποιείται για να προσπελάσει
το ιστορικό του και την προηγούμενη εμπειρία του

Η δημιουργία του προφίλ του εκπαιδευόμενου μπορεί να γίνει:
¾ μη-αυτόματα, όπου τα χαρακτηριστικά του δηλώνονται από τον ίδιο,
¾ αυτόματα, δηλαδή με ιχνηλάτηση της περιήγησής του μέσα σε σελίδες της εφαρμογής,
¾ ημι-αυτόματα, με συνδυασμό των δύο παραπάνω μεθόδων.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση η εφαρμογή ξεκινά έχοντας μια αρχική καταγραφή ορισμένων χαρακτηριστικών του χρήστη από τον ίδιο. Στη συνέχεια, αυτά εμπλουτίζονται αυτόματα κατά/από την πλοήγηση που κάνει μέσα στο σύστημα ή/και τη χρήση του συστήματος
ή/και από τη μέτρηση της απόδοσής του.
Κάθε μέθοδος δημιουργίας προφίλ έχει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά της. Για παράδειγμα, η αυτόματη μοντελοποίηση δεν απαιτεί τη συμμετοχή του χρήστη, ωστόσο δεν είναι εντελώς αξιόπιστη διότι κάποια χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο χρήστη, όπως υπόβαθρο και προτιμήσεις, δε μπορούν να εξαχθούν με σιγουριά.
Στη συνέχεια της διατριβής παρουσιάζονται οι λειτουργίες δύο e-Learning συστημάτων που
βασίστηκαν αποκλειστικά σε τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού, δείχνοντας τις σημερινές δυνατότητες των συστημάτων αυτών.

3.3 Σημασιολογικά e-Learning συστήματα
Τα e-Learning συστήματα σήμερα έχουν αρχίσει ήδη να ενσωματώνουν τις τεχνολογίες του
σημασιολογικού ιστού και να επωφελούνται από τα πλεονεκτήματά του. Πολυχρησιμοποιημένα σημερινά e-Learning συστήματα, όπως Claroline, dokeos, ETutor, Moodle, Docebo
κ.α. εφαρμόζουν τις δυνατότητες αυτές σε πολύ πρωτόγονο βαθμό, μένοντας κυρίως στη δυνατότητα να διαχειρίζονται περιγραφές για το εκπαιδευτικό υλικό τους σε μορφή XML [80].
Εξαίρεση αποτελεί το Ilias το οποίο δημιουργεί μεταδεδομένα για την περιγραφή των εκπαι-
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δευτικών αντικειμένων χωρίς όμως να τα χρησιμοποιεί περαιτέρω. Μια περιγραφή των δυνατοτήτων τους προς την κατεύθυνση αυτή μπορούμε να βρούμε στο [83]. Ωστόσο, έχουν
αναπτυχθεί ερευνητικά e-Learning συστήματα τα οποία είτε υιοθετούν κάποιες τεχνολογίες
του σημασιολογικού ιστού, είτε βασίζονται αποκλειστικά σε αυτές. Το εκπαιδευτικό δίκτυο
Edutella [105, 106] και το CourceWare WatchDog [139] αποτελούν παραδείγματα των τελευταίων.
Το Edutella είναι το προϊόν ενός ευρωπαϊκού project που ξεκίνησε από το πανεπιστήμιο της
Καρλσρούης με σκοπό να σχεδιάσει και να υλοποιήσει την υποδομή που απαιτείται για τη
δημιουργία ενός δικτύου παροχής εκπαιδευτικού υλικού βασισμένο με αξιοποίηση των μεταδεδομένων και του προτύπου RDF. Σχεδιάστηκε σαν P2P δίκτυο υλοποιημένο στο ‘επίπεδο εφαρμογών’ (application layer) του JXTA framework [67]. Για την υλοποίηση του
Edutella έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί μια σειρά από υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στη δημιουργία βάσεων γνώσης, στη δημιουργία και ανταλλαγή ερωτημάτων
(queries) πάνω στα μεταδεδομένα, στη μεταφορά των αποτελεσμάτων των ερωτημάτων
(result sets) από κόμβο σε κόμβο κ.λπ. Για την περιγραφή των εννοιών του χρησιμοποιείται
το πρότυπο RDF. Για την αποθήκευση των μεταδεδομένων του Edutella χρησιμοποιείται το
RDF-data repository, που είναι ένας μηχανισμός αποθήκευσης μεταδεδομένων εκπαιδευτικών πόρων εκφρασμένων σε RDF-triples. Σαν data repository στο Edutella ορίζεται το σύνολο των μεταδεδομένων που αφορούν στο εκπαιδευτικό υλικό και είναι εκφρασμένα σε
RDF. Κάθε κόμβος που συνδέεται στο Edutella δίκτυο διαθέτει στο δίκτυο το δικό του data
repository. Το Edutella δίκτυο σχεδιάστηκε έτσι ώστε: i) η αναζήτηση των πόρων στη βάση
γνώσης να γίνεται μόνο μέσα από τα μεταδεδομένα τους, ii) τα μεταδεδομένα είναι αποχωρισμένα από τον ίδιο τον πόρο –πιθανώς καταχωρημένα σε άλλους χώρους (data-volumes).
Το CourceWare Watchdog αποτελεί ένα δεύτερο δείγμα e-Learning συστήματος που βασίζεται σε τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού. Ισχύουν για αυτό όλα τα παραπάνω. Η διαφορά του από το Edutella έγκειται στον τρόπο αποθήκευσης των οντολογιών του, που έχει
υλοποιηθεί με διάφορα συστήματα βάσεων δεδομένων.
Υπηρεσίες σημασιολογικών e-Learning συστημάτων
Οι υπηρεσίες που πρέπει να διαθέτουν τα e-Learning συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογίες αναπαράστασης και διαχείρισης γνώσης, όπως αυτές καθορίστηκαν από το Edutella
project [105, 106], είναι:
¾ Υπηρεσία Αναζήτησης (Query Service): είναι η πιο βασική υπηρεσία που πρέπει να διαθέτει ένας κόμβος προκειμένου να συμμετέχει στο δίκτυο. Δίνει τη δυνατότητα στους
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κόμβους του εκπαιδευτικού δικτύου να ανταλλάσσουν ερωτήματα σχετικά με εκπαιδευτικά αντικείμενα που βρίσκονται σε τοπικές βάσεις γνώσης ή και σε κατανεμημένες βάσεις γνώσης και των οποίων οι περιγραφές εκφράζονται με RDF μεταδεδομένα.
¾ Υπηρεσία Σχολιασμών (Annotation service): είναι η υπηρεσία με την οποία δημιουργούνται μεταδεδομένα για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα.
¾ Υπηρεσία Διαμεσολάβησης (Mediation service): βασικό μέλημα του Edutella είναι να επιτρέψει στο δίκτυο τη συμμετοχή κόμβων με προ-υπάρχουσες βάσεις γνώσης εκφρασμένες με διαφορετικούς από το RDF τρόπους. Για το λόγο αυτό, έχει προβλεφθεί υπηρεσία διαμεσολάβησης, η οποία μεταφράζει ερωτήματα και αποτελέσματα ερωτημάτων
(result sets) από ένα σύστημα σε άλλο, για ένα σύνολο από βάσεις γνώσης. Η λειτουργία
των υπηρεσιών διαμεσολάβησης επιτελείται μέσω κατάλληλων μετατροπέων (wrappers), οι οποίοι, χρησιμοποιώντας την ειδικά σχεδιασμένη γλώσσα ερωτημάτων
Edutella-QEL-i μεταφράζουν το ερώτημα και τα αποτελέσματά του, έτσι ώστε αυτά να
είναι κατανοητά στους κόμβους που χρησιμοποιούν διαφορετικό σύστημα αναπαράστασης από αυτό στο οποίο τέθηκε το ερώτημα. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης έχουν προβλεφθεί για τη μετάφραση RDF-QEL-triples σε διάφορα άλλα συστήματα αναπαράστασης όπως RDF-plain text, XPath/dbXML, SQL, RQL, TRIPLE κ.λπ.
¾ Υπηρεσία Εγγραφής (Registration service): αναφέρεται στην εγγραφή ενός κόμβου στο
δίκτυο. Με την υπηρεσία αυτή ενημερώνεται το δίκτυο σχετικά με το format αποθήκευσης μεταδεδομένων που χρησιμοποιεί ο κόμβος, το εννοιολογικό σχήμα και το επίπεδο
της οντολογικής γλώσσας που χρησιμοποιεί ο κάθε κόμβος (π.χ. RDF-version 1). Βασίζεται σε προτάσεις ιδιοτήτων (property statements) και σε πληροφορία σχετική με το
σχήμα (schema information).
¾ Υπηρεσία Δημιουργίας Αντιγράφων (Replication service): είναι η υπηρεσία η οποία σκοπό έχει να αντιγράφει δεδομένα των βάσεων γνώσης και σε άλλους κόμβους του δικτύου
για να είναι διαθέσιμα τοπικά σε αυτούς σε επόμενες αναζητήσεις. Μέσα στους στόχους
της είναι να φροντίζει για το μοίρασμα του φορτίου (workload balancing), την ακεραιότητα (integrity) και τη συνέπεια (consistency) των εκπαιδευτικών πόρων στους διάφορους κόμβους.
¾ Υπηρεσία Αντιστοίχισης (Mapping service): είναι η υπηρεσία η οποία σκοπό έχει να αντιστοιχίσει (mapping) και να μεταφράσει τη γνώση ανάμεσα σε διαφορετικά λεξικά μεταδεδομένων (metadata vocabularies) που έχουν υιοθετηθεί σε διάφορους κόμβους, καθώς και να αντιστοιχίσει τα ερωτήματα από το ένα σχήμα στο άλλο. Η υπηρεσία αντιστοίχισης συνεργάζεται με την υπηρεσία διαμεσολάβησης.
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¾ Υπηρεσία Ομαδοποίησης (Clustering): δίνει τη δυνατότητα εννοιολογικής ομαδοποίησης
των ανακτημένων πόρων.
Γενικά, στα δίκτυα που βασίζονται μόνο σε σημασιολογικές τεχνολογίες η αναζήτηση υλοποιείται με μεθόδους οι οποίες επιτυγχάνουν την ανάκτηση πληροφοριών σύμφωνα με το
νόημα του περιεχομένου των εγγράφων.

3.4 Προσαρμοστικότητα-Εξατομίκευση
Οι τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού χρησιμοποιούνται για να δώσουν νόημα στην
πληροφορία και να βοηθήσουν στην ανάκτηση της πληροφορίας που καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες του συγκεκριμένου χρήστη που την αναζητά. Χρησιμοποιούνται λοιπόν για
να βοηθήσουν στην προσωποποιημένη παροχή γνώσης για τον κάθε χρήστη. Για τον ίδιο
λόγο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στα e-Learning συστήματα. Ωστόσο, η μαθησιακή διαδικασία δεν εξαρτάται μόνο από το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού, αντίθετα, εξαρτάται και από διάφορα άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εκπαιδευόμενου [36], [68], [98]. Σύμφωνα με το [65] ‘…τα άτομα διαφέρουν σε χαρακτηριστικά όπως
δεξιότητες, κλίσεις και προτιμήσεις στη μάθηση και αυτά τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν
την ικανότητα του εκπαιδευόμενου να επιτυγχάνει διάφορα μαθησιακά αποτελέσματα’ και η
διαδικασία της μάθησης υπο-βοηθείται όταν αυτοί οι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη. Τα
χαρακτηριστικά αυτά έχουν μελετηθεί από πολύ νωρίς και έχει αποδειχτεί η σημασία τους
στη μάθηση [40], [81], [101]. Επιπλέον, η εικονική εκπαιδευτική διαδικασία που συντελείται στα e-Learning συστήματα απαιτεί επιπλέον υποστήριξη. Ακόμα περισσότερο, στα συστήματα αυτά συμμετέχουν κυρίως ενήλικες, δηλαδή από άτομα με ιδιαίτερα και παγιωμένα
χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη στην εκπαίδευσή τους. Τέτοια χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα [168] είναι:
¾ η ενηλικιότητα: ιδιότητα που εξ ορισμού υποδηλώνει κίνηση, πρόοδο προς την εκπλήρωση της δυναμικής του ατόμου, αυξημένη αυτονομία και δυνατότητες για αυτοδιαχείριση και αυτοεκπαίδευση,
¾ οι συγκεκριμένες προθέσεις και στόχοι που έχουν για την εκπαίδευσή τους συνδέονται
με τη φάση της ζωής που διανύουν. Τέτοιοι στόχοι είναι: επαγγελματικοί (απόκτηση εφοδίων για να βρουν εργασία, ή προσαρμογής στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του εργασιακού τους τομέα), προσωπικής ανάπτυξης (ανακάλυψη νέων διαστάσεων της πραγματικότητας και του εαυτού τους που επιτυγχάνεται μέσα από σεμινάρια για υγεία, ψυχολογία, αθλητισμό κ.λπ.), απόκτησης κύρους,
¾ το ευρύ και διαφορετικό φάσμα αξιών και εμπειριών –προερχόμενων από καταστάσεις
της ενήλικης ζωής, όπως επαγγελματικές δραστηριότητες, κοινωνικές ευθύνες, οικογε-
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νειακές σχέσεις κ.λπ.– από τις οποίες οι ενήλικες αντλούν στοιχεία. Οι εμπειρίες αυτές
καθορίζουν το χαρακτήρα τους και το στυλ μάθησής τους,
¾ οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι απαιτούν ενεργητική συμμετοχή. Αυτό εκφράζεται με την
επιθυμία τους να αντιμετωπίζονται ως υπεύθυνοι και να ζητείται η γνώμη τους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω για να επιτύχουν τα e-Learning συστήματα το στόχο τους πρέπει
να παρέχουν εκπαιδευτικό υλικό προσαρμοσμένο στις διαφορετικές ανάγκες, ικανότητες,
δεξιότητες, επιθυμητά αποτελέσματα, πολιτισμικό υπόβαθρο, ειδίκευση και παγιωμένο εύρος δεξιοτήτων, ικανοτήτων, προτιμήσεων, ενδιαφερόντων, ταχύτητας διεκπεραίωσης κ.λπ.
που οι συμμετέχοντες διαθέτουν. Συνεπώς μια από τις σημαντικότερες δυνατότητες που
πρέπει να διαθέτει ένα e-Learning σύστημα είναι να βοηθά τον εκπαιδευόμενο να μαθαίνει
με το δικό του τρόπο. Και ενώ σε ένα e-Learning σύστημα οι σημασιολογικές τεχνολογίες
μπορούν να βοηθήσουν σε μια πιο προσωποποιημένη εκπαίδευση, μόνο η σημασιολογική
περιγραφή των εγγράφων που χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι αρκετή
για την κατάλληλη επιλογή τους για ένα συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο. Επιπλέον, οι ρίζες
των δυνατοτήτων αυτών βρίσκονται στη θεωρία της προσαρμοστικότητας.

3.4.1 Τεχνικές υλοποίησης προσαρμοστικότητας
Γενικά σε ένα σύστημα η προσαρμοστικότητα είναι ένας παράγοντας που βοηθά το χρήστη
του να το διαχειρίζεται πιο αποτελεσματικά. Ένα προσαρμοστικό σύστημα, εν αντιθέσει με
ένα στατικό, μπορεί να αυτοπροσαρμόζεται στις καταστάσεις του περιβάλλοντος. Η δυνατότητα προσαρμογής του συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα να μεταβαίνει σε διάφορες καταστάσεις προκειμένου να λειτουργεί ανάλογα με το χρήστη. Εμπεριστατωμένη μελέτη της
προσαρμοστικότητας σε δικτυακά βασισμένα συστήματα έχει γίνει στη θεωρία των ‘προσαρμοστικών υπερμεσικών συστημάτων’ (Adaptive Hypermedia System –AHS) [9], [10].
Τα AHS είναι συστήματα που διαχειρίζονται τεράστια ποσότητα πληροφορίας και για το
λόγο αυτό παρουσιάζουν προβλήματα στην πλοήγηση, στην αλληλεπιδραστικότητα με το
χρήστη κ.λπ. Για την αποτελεσματική διαχείρισή τους είναι απαραίτητη η καθοδήγηση του
χρήστη. Συνεπώς, για να λειτουργήσουν τα προσαρμοστικά συστήματα πρέπει να διαθέτουν
ένα μοντέλο χρήστη και τη δυνατότητα να μεταβάλλουν το περιβάλλον και το περιεχόμενό
τους χρησιμοποιώντας το μοντέλο αυτό. Παράγοντες με τους οποίους ένα προσαρμοστικό
σύστημα μπορεί να τροποποιεί τη συμπεριφορά του και συνεπώς πρέπει να περιέχει στο μοντέλο χρήστη είναι [10]:
¾ τα επιτεύγματα ή τις ενέργειες του χρήστη οι οποίες είναι σχετικές με το περιεχόμενο
του συστήματος,
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¾ το επίπεδο (την εμπειρία) του χρήστη σε αντικείμενα εκτός αυτών του συστήματος (π.χ.
γενικότερη επαγγελματική/εργασιακή εμπειρία σε σχετικά ή μη- πεδία κ.α.) –η οποία
εμπειρία όμως πρέπει να είναι σημαντική ώστε να ληφθεί υπόψη,
¾ τις προτιμήσεις του.
Η ιδέα πίσω τις τεχνικές καθοδήγησης που έχουν μέχρι σήμερα χρησιμοποιηθεί είναι η προσαρμογή των ιστοσελίδων του συστήματος στην τρέχουσα κατάστασή του χρήστη, π.χ. στην
τρέχουσα γνώση του, στους στόχους του, στην ηλικία του, στο γνωστικό του επίπεδο κ.λπ.
Το σύστημα, χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά του χρήστη που βρίσκονται στο μοντέλο
χρήστη, αποφασίζει για αυτόν την κατάλληλη αναπαράσταση της πληροφορίας ή/και τις ακολουθίες πλοήγησης.
Γενικά, οι τεχνικές προσαρμοστικότητας μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες. Στην
πρώτη κατηγορία περιλαμβάνονται αυτές που παρέχουν υποστήριξη στην πλοήγηση και στη
δεύτερη, αυτές που παρέχουν υποστήριξη στην παρουσίαση. Ενδεικτικές τεχνικές που έχουν
χρησιμοποιηθεί είναι: διαφορετικές διεπαφές για κάθε χρήστη, προσαρμογή του περιβάλλοντός τους, ή/και των προτεινόμενων εκπαιδευτικών αντικειμένων, κατευθυνόμενη πλοήγηση, κ.λπ. Τέτοιες τεχνικές περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους.

Προσαρμοστικότητα με βάση την πλοήγηση
Οι τεχνικές που παρέχουν προσαρμοστικότητα με βάση την πλοήγηση (navigational-level
adaptivity) βασίζεται:
¾ στην υιοθέτηση διαφορετικών διεπαφών για τον κάθε εκπαιδευόμενο,
¾ στην επιλεκτική πλοήγηση μέσα στον υπερχώρο,
¾ στην επιλογή/τροποποίηση/αναδιάταξη των εκπαιδευτικών αντικειμένων.
Σκοπός των τεχνικών αυτών είναι να βελτιώσουν το σφαιρικό προσανατολισμό του χρήστη
στον υπερχώρο. Εστιάζουν κυρίως στη βελτίωση της τοπικής πλοήγησης του χρήστη και του
προσανατολισμού του στις τρέχουσες σελίδες: π.χ. εμφάνιση διαφορετικών σελίδων ή διαφορετικών μορφών παρουσίασης. Οι χρήστες μπορούν να διαλέξουν ανάμεσα σε διαφορετικά μέσα, π.χ. έγγραφα pdf, doc, ανάλογα με τις προτιμήσεις τους ή τον τρόπο που μαθαίνουν
[12].

Προσαρμοστικότητα με βάση το περιεχόμενο
Οι τεχνικές παροχής προσαρμοστικότητας με βάση το περιεχόμενο (content level adaptivity)
χρησιμοποιούν το περιεχόμενο των σελίδων. Οι τεχνικές της κατηγορίας αυτής παρέχουν
πληροφορία με διαφορετικό βαθμό λεπτομέρειας για χρήστες με διαφορετικά επίπεδα γνώσεων ή ειδίκευσης σε κάποιο πεδίο γνώσης.
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Οι τεχνικές της κατηγορίας αυτής εστιάζουν την προσαρμοστικότητά τους στο διαφορετικό
περιεχόμενο που παρουσιάζουν σε κάθε χρήστη τους.
Στη διατριβή αυτή ονομάζουμε τις τεχνικές αυτές τεχνικές εξατομίκευσης [81].
Οι τεχνικές προσαρμοστικότητας των AHA μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στα eLearning συστήματα διότι και αυτά είναι εξ ορισμού web-based συστήματα με προσανατολισμό στη μάθηση [50]. Στην περίπτωσή τους η προσαρμοστικότητα επιτυγχάνεται είτε i) με
προσαρμογή της διεπαφής του LMS στην τρέχουσα κατάσταση/επιθυμίες του εκπαιδευόμενου ή/και ii) με προσαρμογή των εκπαιδευτικών αντικειμένων στο γνωστικό επίπεδο ή και
σε άλλα χαρακτηριστικά του. Οι τεχνικές προσαρμοστικότητας της πρώτης κατηγορίας έχουν εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία ακόμα και στα ανοιχτού κώδικα σύγχρονα LMSs. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Moodle [80] που με τις δυνατότητες προσαρμοστικότητας που διαθέτει επιτρέπει πολλές παρεμβάσεις στο περιβάλλον του από το χρήστη.
Για το δεύτερο κομμάτι όμως υπάρχει ακόμα σημαντικό πεδίο ερεύνης.

Εξατομίκευση στα e-Learning συστήματα
Για να εφαρμόσουμε την εξατομίκευση στα e-Learning συστήματα τροποποιούμε τον ορισμό της προσαρμοστικότητας των προσαρμοστικών συστημάτων ως εξής:
Στα e-Learning συστήματα ως ‘χρήστη’ θεωρούμε τον ‘εκπαιδευόμενο’ και ‘περιεχόμενο’
τα ‘εκπαιδευτικά αντικείμενα’. Ένα προσαρμοστικό e-Learning σύστημα πρέπει να παρέχει
εξατομικευμένα μαθήματα για τον εκπαιδευόμενο. Κατ’ αναλογία με τα AHS για να το καταφέρει αυτό θα πρέπει να διαθέτει:
¾ το ιστορικό του προφίλ του εκπαιδευομένου, με λεπτομέρειες που αφορούν στο ευρύτερο σχετικό επίπεδό του, στις θεματικές προτιμήσεις του, στο βαθμός της προηγούμενης
(μη)επιτυχούς εξερεύνησης του μέσου παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού, σε δημογραφικά χαρακτηριστικά όπως ηλικία, φύλο, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικοί
στόχοι, καθώς επίσης και σε στόχους που αφορούν στην επιδίωξή του από την ενασχόληση με τον αναζήτηση στον ιστό,
¾ λεπτομερή περιγραφή των εκπαιδευτικών αντικειμένων, που περιγράφει το περιεχόμενο
και τις δυνατότητες μαζί με ενημερώσεις ή επιπλέον βοηθητικά και συμπληρωματικά
εργαλεία που αφορούν στη διαχείρισή τους, και
¾ μια συνάρτηση που συνδυάζει χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων με χαρακτηριστικά
των εκπαιδευτικών αντικειμένων κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας –
δηλαδή μια συνάρτηση που λαμβάνει υπόψη τους διάφορους παράγοντες που επηρεά-
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ζουν την επίδραση που έχουν (ή που θα έπρεπε να έχουν) διάφορα χαρακτηριστικά των
εκπαιδευτικών αντικειμένων πάνω στον εκπαιδευόμενο.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν το ταίριασμα εκπαιδευτικών αντικειμένων με εκπαιδευόμενους εκλεπτύνουν και εμβαθύνουν τις συνθήκες με τις οποίες μελετώνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, τις ικανότητές τους στην πρόσκτηση γνώσης που περιγράφονται από διάφορους παιδαγωγικούς και ψυχολογικούς παράγοντες όπως το στυλ μάθησης,
τις δυνατότητές τους στη χρήση ψηφιακού περιεχομένου κ.λπ.
Από την περιγραφή των λειτουργιών των σημασιολογικών -Learning δικτύων φαίνεται ότι
τέτοιες δυνατότητες δεν έχουν προβλεφθεί σε αυτά.
Στην παρούσα διατριβή εστιαζόμαστε σε μεθόδους παροχής προσαρμοστικότητας της δεύτερης κατηγορίας, δηλαδή μεθόδους εξατομίκευσης, οι οποίες παρουσιάζουν διαφορετικό
περιεχόμενο στο χρήστη ανάλογα με χαρακτηριστικά του προφίλ του.

Ανάκτηση vs Εξατομίκευση
Για την ανάκτηση περιεχομένου ο πλέον απλός τρόπος είναι η χρήση αλγορίθμων απλής
αναζήτησης. Στα συστήματα που εφαρμόζουν αλγορίθμους απλής αναζήτησης ο χρήστης
δίνει τις λέξεις-κλειδιά που αναζητά και το σύστημα τις χρησιμοποιεί για να βρει αντικείμενα που τις περιέχουν. Η αναζήτηση στα συστήματα αυτά κατευθύνεται απολύτως από τα
κριτήρια του χρήστη και το σύστημα βρίσκει έγγραφα που οπωσδήποτε περιέχουν τις λέξεις
αυτές. Στην εξατομίκευση, που υλοποιείται από συστήματα εξατομίκευσης (personalization systems), οι λέξεις-κλειδιά δεν είναι ο μόνος παράγοντας αναζήτησης. Τα συστήματα
εξατομίκευσης ξεκινούν την ανάκτηση χρησιμοποιώντας τις λέξεις κλειδιά του χρήστη –
τελικά όμως μπορεί να προβάλλουν πληροφορία που να μην είναι άμεσα σχετική με αυτές.
Γενικά, τα συστήματα αυτά μπορεί να βρουν πληροφορία ο βαθμός συνάφειας της οποίας
μπορεί να είναι ‘αρκετά κοντά’ με τα κριτήρια του χρήστη, ανάλογα με το πόσο καλός είναι
ο αλγόριθμος ανάκτησης της πληροφορίας.
Στην κατηγορία των συστημάτων εξατομίκευσης ας αναφέρουμε και τα συστήματα που βρίσκουν πληροφορία χωρίς ο χρήστης να δώσει αρχικούς περιορισμούς. Τα συστήματα της
περίπτωσης αυτής ονομάζονται συστήματα σύστασης (recommendation systems). Τα συστήματα σύστασης βρίσκουν πληροφορία που ο χρήστης δε ζήτησε, τα ίδια όμως προβλέπουν ότι πιθανώς να του χρειάζεται/ταιριάζει.
Όλες οι μέθοδοι εξατομίκευσης χρησιμοποιούν ένα μοντέλο χρήστη στο οποίο διατηρούνται στοιχεία από τις προηγούμενες επιλογές του. Τα στοιχεία που συσσωρεύονται μπορεί
να αφορούν σε προτιμήσεις του, αξιολογήσεις (ranking, βαθμολόγηση) που αυτός έχει δώσει
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για διάφορα αντικείμενα που επέλεξε κ.λπ. Ειδικά για το χώρο του e-Learning, τα ιστορικά
αυτά στοιχεία αφορούν σε προτιμήσεις και χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών αντικειμένων, σε
βαθμολογία που ο εκπαιδευόμενος έχει σε προαπαιτούμενα μαθήματα καθώς και άλλους
παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση, όπως π.χ. το στυλ μάθησης [100].
Οι αλγόριθμοι εξατομίκευσης, είτε στα συστήματα εξατομίκευσης είτε στα συστήματα σύστασης, βρίσκουν πληροφορία που οι αλγόριθμοι αναζήτησης πιθανώς δε μπορούν και που
υπό άλλες συνθήκες αναζήτησης μπορεί να μην είχε αναδειχτεί.

3.4.2 Μέθοδοι εξατομίκευσης
Γενικά οι μέθοδοι εξατομίκευσης μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες [158]: μέθοδοι
εξατομίκευσης με βάση το περιεχόμενο, μέθοδοι εξατομίκευσης με συνεργατικό φιλτράρισμα και υβριδικές μέθοδοι.
¾ Στις μεθόδους εξατομίκευσης με βάση το περιεχόμενο διατηρείται στο προφίλ του εκπαιδευόμενου το ιστορικό των αντικειμένων που αυτός χρησιμοποίησε ήδη. Από αυτές
τις ιστορικές πληροφορίες βρίσκουμε για τον εκπαιδευόμενο παρόμοια εκπαιδευτικά αντικείμενα, θεωρώντας ότι αυτά θα συνεχίσουν να τον ενδιαφέρουν και στο μέλλον.
¾ Στις μεθόδους εξατομίκευσης με συνεργατικό φιλτράρισμα ανακτώνται/προτείνονται
αντικείμενα που χρήστες με παρόμοιο με αυτόν προφίλ έχουν αξιολογήσει με τον ίδιο
τρόπο.
¾ Οι υβριδικές μέθοδοι συνδυάζουν τις δύο παραπάνω μεθόδους –και συνήθως καταλήγουν σε καλύτερα αποτελέσματα.
Ειδικά, τα συστήματα που χειρίζονται αξιολογήσεις αντικειμένων προκειμένου να εξάγουν
τη φήμη των παροχέων των αντικειμένων ονομάζονται συστήματα φήμης.
3.4.3.1 Με βάση το περιεχόμενο
Οι μέθοδοι με βάση το περιεχόμενο (content-based) στηρίζονται στην υπόθεση ότι αν ένας
εκπαιδευόμενος ‘χρησιμοποίησε’ ένα αντικείμενο στο παρελθόν πιθανόν να ξαναζητήσει το
ίδιο ή παρόμοια αντικείμενα στο μέλλον. Για να υλοποιηθούν οι μέθοδοι της κατηγορίας αυτής πρέπει να είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου. Χρησιμοποιείται επίσης
ένα προφίλ για τον εκπαιδευόμενο. Σε αυτό ενσωματώνονται τα εκπαιδευτικά αντικείμενα
με τα οποία αυτός ασχολήθηκε ήδη. Στις μεθόδους εξατομίκευσης εφαρμόζονται δύο βασικές πρακτικές i) είτε συγκρίνονται τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων του συστήματος με
τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων που έχουν ενσωματωμένα οι χρήστες στο προφίλ τους
και όταν στο μέλλον εντοπιστούν αντικείμενα με χαρακτηριστικά ανάλογα των αντικειμένων που ο χρήστης ‘χρησιμοποίησε’ ήδη, του τα προτείνουν, είτε ii) από τα χαρακτηριστικά

83

των χρηστών βρίσκουν χρήστες που είναι όμοιοι και τους εντάσσουν σε ‘γειτονιές’ και χρησιμοποιούν τις επιλογές των γειτόνων για να προτείνουν στους επιμέρους αντικείμενα κοινού ενδιαφέροντος με αυτά των υπολοίπων.
3.4.3.2 Συνεργατικού φιλτραρίσματος
Οι μέθοδοι συνεργατικού φιλτραρίσματος (collaborative filtering –CF) [15], [16] συστήνουν
(εκπαιδευτικά) αντικείμενα σε έναν εκπαιδευόμενο με βάση τις προτιμήσεις των ‘γειτόνων’
του. Σα γείτονες θεωρούνται οι εκπαιδευόμενοι με παρόμοιο προφίλ, με άλλα λόγια αυτοί
που χρησιμοποίησαν τα ίδια εκπαιδευτικά αντικείμενα και κατέληξαν περίπου στα ίδια συμπεράσματα (αξιολογήσεις) για αυτά. Τα συστήματα αυτά συλλέγουν πληροφορίες από
πολλούς χρήστες που χειρίζονται το ίδιο σύστημα σχετικές με τις ‘προτιμήσεις’ τους. Με τις
πληροφορίες αυτές δημιουργούν προβλέψεις για τις μελλοντικές προτιμήσεις τους. Στη μέθοδο αυτή ο όρος filtering χρησιμοποιείται για την πρόβλεψη και ο όρος collaborative για
την ομαδικότητα. Οι μέθοδοι συνεργατικού φιλτραρίσματος βασίζονται στην υπόθεση ότι
αυτοί που συμφώνησαν στο παρελθόν τείνουν να ξανα-συμφωνήσουν στο μέλλον. Σημαντικό στα συστήματα που χρησιμοποιούν συνεργατικό φιλτράρισμα είναι ότι παρ’ ό,τι οι προβλέψεις τους αφορούν σε ένα συγκεκριμένο χρήστη, βασίζονται ωστόσο σε πληροφορία που
σταχυολογήθηκε από άλλους.
Τα πρώτα συστήματα φιλτραρίσματος που δημιουργήθηκαν έπασχαν από το ‘πρόβλημα εκκίνησης’ (cold start) δηλαδή της έλλειψης επαρκούς πληροφορίας (αρχικά δεδομένα) για να
πάρουν αποφάσεις για τους χρήστες. Έπρεπε να δημιουργηθούν ‘τάσεις’ πριν το φιλτράρισμα γίνει αποδοτικό [125].
Έχουν καταγραφεί δύο μέθοδοι συνεργατικού φιλτραρίσματος, άμεσο και έμμεσο.

Άμεσο φιλτράρισμα
Το άμεσο ή και ενεργητικό φιλτράρισμα είναι μια μέθοδος η οποία τα τελευταία χρόνια
έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής [16]. Η αύξηση της δημοτικότητας της μεθόδου αυτής οφείλεται στο ότι υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη βάση πληροφοριών διαθέσιμη για τους χρήστες του ιστού. Το ενεργητικό φιλτράρισμα διαφέρει από άλλες μεθόδους συνεργατικού
φιλτραρίσματος στο ότι χρησιμοποιεί P2P προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί σε ένα
σύστημα όπου συνεργάτες και άνθρωποι με ίδια ενδιαφέροντα βαθμολογούν αντικείμενα.
Κατόπιν διαμοιράζουν αυτήν την πληροφορία στον ιστό μέσα από λίστες κοινά χρησιμοποιούμενων συνδέσμων, ορατές και από άλλους. Οι χρήστες που βλέπουν τις λίστες μπορούν
να χρησιμοποιήσουν τις βαθμολογήσεις των προϊόντων για να κάνουν τις επιλογές τους. Το
ενεργητικό φιλτράρισμα βασίζεται στην παρατήρηση ότι οι άνθρωποι θέλουν να μοιραστούν
με άλλους πληροφορία που οι ίδιοι έχουν χρησιμοποιήσει. Στα πλεονεκτήματα του ενεργη-
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τικού φιλτραρίσματος είναι ότι η αξιολόγηση που συλλέγεται για ένα αντικείμενο προέρχεται από ένα άτομο που έδειξε ενδιαφέρον για το αντικείμενο, και άρα η αξιολόγηση είναι
ενσυνείδητη και σημαντική. Επίσης είναι βαθμολογία που προέρχεται από μια αξιόπιστη
πηγή, δηλαδή από άτομο που ήρθε σε επαφή με το προϊόν. Μειονεκτήματα του ενεργητικού
φιλτραρίσματος είναι ότι η αξιολόγηση μπορεί να είναι προκατειλημμένη. Επίσης, επειδή
απαιτεί την ενεργητική συμμετοχή του χρήστη, η μέθοδος μπορεί να παρέχει λιγότερα δεδομένα από αυτά μιας παθητικής προσέγγισης [125], ωστόσο αναμένεται να είναι πιο σχετικά.

Έμμεσο φιλτράρισμα
Μια μέθοδος για συνεργατικό φιλτράρισμα που ενδέχεται να έχει μεγάλη δυναμική στο μέλλον είναι το έμμεσο ή παθητικό φιλτράρισμα (passive filtering). Σε αυτή συλλέγεται πληροφορία έμμεσα: π.χ. ένας φυλλομετρητής καταγράφει τις προτιμήσεις ενός χρήστη ακολουθώντας και καταμετρώντας τις ενέργειές του. Το παθητικό φιλτράρισμα βασίζεται στις
ενέργειες που κάνουν οι χρήστες μέσα σε ένα σύστημα. Για παράδειγμα, καταγράφονται τα
στοιχεία μιας ιστοσελίδας που επισκέφτηκε, τον αριθμό των επαναλήψεων που έγινε αυτό
κ.λπ. Από τις ενέργειες αυτές το σύστημα αποφασίσει μια τιμή για τη βαθμολόγηση ενός
συγκεκριμένου αντικειμένου. Ένα πολύ σημαντικό μέτρο για το παθητικό φιλτράρισμα είναι
ο χρόνος που αφιερώνει ένας χρήστης σε ένα έγγραφο. Κρίνοντας από το χρόνο τα παθητικά
φίλτρα μπορούν να αποφασίσουν αν ο χρήστης απλά βλέπει πρόχειρα με τα μάτια ένα έγγραφο ή το διαβάζει πραγματικά. Τα φίλτρα αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για να
‘μαντέψουν’ τι άλλο μπορεί να θέλει ο χρήστης, για να του συστήσουν αντικείμενα που πιθανά θα τον ενδιαφέρουν.
Η μεγαλύτερη δύναμη ενός συστήματος παθητικού φιλτραρίσματος είναι ότι δημιουργούνται αξιολογήσεις από κάθε κίνηση που κάνουν οι χρήστες μέσα σε αυτό, ακόμα και εν αγνοία τους [125] και οι ίδιοι δεν αφιερώνουν χρόνο για να βαθμολογήσουν έναν ιστότοπο.
Το αντίθετο συμβαίνει στο ενεργητικό φιλτράρισμα όπου οι άνθρωποι παρέχουν αξιολογήσεις συνειδητά για έναν ιστότοπο και συνήθως έχοντας ένα συγκεκριμένο λόγο.

Σύγκριση Άμεσου-Έμμεσου φιλτραρίσματος
Ένα σύστημα έμμεσου φιλτραρίσματος συνδυάζει δεδομένα για παρόμοια αντικείμενα με
αυτά που αναζητεί ο χρήστης, τα οποία δεδομένα όμως έχουν συλλέγει από άλλους χρήστες.
Με αυτά δημιουργεί μια λίστα με αντικείμενα για το συγκεκριμένο χρήστη. Τα συστήματα
σύστασης βρίσκουν αντικείμενα που οι αλγόριθμοι αναζήτησης (searching algorithms) μπορεί να μην εύρισκαν ποτέ.
Η άμεση συλλογή προτιμήσεων απαιτεί από το χρήστη να δώσει μια τιμή για το περιεχόμενο
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σε μια κλίμακα διαβάθμισης. Αυτό σημαίνει ότι η ανάδραση είναι πιο ακριβής. Η έμμεση
συλλογή προτιμήσεων δεν απαιτεί την άμεση καταγραφή των απόψεων των χρηστών –η
γνώμη του εξάγεται από τις ενέργειές του. Αυτό μειώνει την ποικιλία ανάμεσα στους χρήστες, αλλά, ταυτόχρονα, και τις απαιτήσεις από το χρήστη. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση τα δεδομένα που προκύπτουν από τη συμπεριφορά του χρήστη δεν αντιπροσωπεύουν
απαραίτητα με ακρίβεια την αληθινή του γνώμη για το αντικείμενο.
3.4.3.3 Υβριδικές μέθοδοι
Οι υβριδικές μέθοδοι [135], [158] συνδυάζουν τις δύο προηγούμενες μεθόδους, δηλαδή τις
μεθόδους εξατομίκευσης με βάση το περιεχόμενο και τις μεθόδους εξατομίκευσης με συνεργατικό φιλτράρισμα, για να λύσουν προβλήματα της μιας ή της άλλης. Συνήθως χρησιμοποιούν τόσο περιγραφή του προφίλ του εκπαιδευόμενου όσο και περιγραφές των εκπαιδευτικών αντικειμένων για να βρουν εκπαιδευόμενους που έχουν όμοια ενδιαφέροντα. Κατόπι χρησιμοποιούν τεχνικές συνεργατικού φιλτραρίσματος για να κάνουν προβλέψεις για
αυτούς. Η λειτουργία των συστημάτων αυτών είναι η εξής:
Εξάγουν τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων: Έστω F (lo) = { f 1, f 2,..., fn} το σύνολο
των ιδιοτήτων-χαρακτηριστικών fi ενός (εκπαιδευτικού) αντικειμένου lo .
Δημιουργούν μοντέλα χρηστών: Η μοντελοποίηση των χρηστών [30] συλλέγει χαρακτηριστικά από το προφίλ του καθενός, όπως γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες, ενδιαφέροντα,
προτιμήσεις κ.λπ. σε μια δομή (π.χ. Learner History Profile -LHP) που περιέχει τα ιστορικά
μεταδεδομένα που αφορούν σε αυτόν τον εκπαιδευόμενο. Στο προφίλ αυτό επίσης συνδέονται αντικείμενα. LPHi = {(v1, v 2,.., vk ) f 1,..., (v1, v 2,.., vk ) fn} όπου: (v1, v 2,.., vk ) είναι οι τιμές
που καταγράφονται για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού αντικειμένου
που χρησιμοποιήθηκαν από τον εκπαιδευόμενο. Το (εκπαιδευτικό) αντικείμενο προστίθεται
στο προφίλ όταν ο εκπαιδευόμενος το ‘κατεβάσει’.
Αναζητούνται εκπαιδευτικά αντικείμενα: Χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι αναζήτησης ‘παρόμοιων’ εκπαιδευόμενων, οι οποίοι αλγόριθμοι βρίσκουν εκπαιδευόμενους με παρόμοιο
προφίλ με τον υπό εξέταση εκπαιδευόμενο. Ορίζεται ένα ‘κατώφλι ομοιότητας’ που ισούται
με την απόκλιση της τιμής ενός χαρακτηριστικού από την τιμή του χαρακτηριστικού του
υπό μελέτη εκπαιδευόμενου. Οι (εκπαιδευόμενοι)-χρήστες με προφίλ που είναι ‘κοντά’ στον
υπο-μελέτη εκπαιδευόμενο εντάσσονται σε γειτονιές (σύνολα ομοιότητας). Στη συνέχεια, σε
κάθε μέλος μιας γειτονιάς με αλγορίθμους ‘κοντινότερης γειτνίασης’ μπορούν να προταθούν
τα (εκπαιδευτικά) αντικείμενα που χρησιμοποίησαν οι ‘γείτονές’ του.
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Η ανάκτηση βασίζεται στην ιδέα ότι αν τα χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευομένου είναι ‘κοντά’ στα χαρακτηριστικά άλλων, τότε μπορούμε να δείξουμε σε αυτόν τα αντικείμενα που
είδαν και οι κοντινοί του γείτονες.
Διάφορα παραδείγματα συστημάτων συνεργατικού φιλτραρίσματος που χρησιμοποιούν αξιολογήσεις χρηστών για να προβλέψουν τις μελλοντικές τους προτιμήσεις είναι το Tapestry
text filtering σύστημα φιλτραρίσματος, που αναπτύχθηκε από την Xerox Palo Alto Research
Center (PARC), το σύστημα Flycasting που συστήνει online radio [49] κ.α.
Όπως έχει φανεί και από τα παραπάνω, η εξατομίκευση παραμένει ένα ανοιχτό ζήτημα στα
για τα σύγχρονα συστήματα παροχής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

3.5 Συστήματα εφαρμογής συνεργατικού φιλτραρίσματος
Σημερινές μορφές συστημάτων που συσσωρεύουν ανάδραση από τους χρήστες τους και στα
οποία εφαρμόζεται εξατομίκευση περιεχομένου με μεθόδους φιλτραρίσματος και σύστασης
είναι τα ομότιμα δίκτυα, οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, οι απευθείας-σύνδεσης μηχανισμοί ανάδρασης (online feedback mechanisms) ή συστήματα φήμης (reputation systems
[25], [26]) κ.ά.

3.5.1 Ομότιμα δίκτυα
Τα ομότιμα δίκτυα (Peer-to-Peer –P2P): αποκεντρωμένα δίκτυα που επιτρέπουν το διαμοιρασμό και την αναζήτηση πόρων. Στα δίκτυα αυτά οι επιμέρους κόμβοι συνεργάζονται
άμεσα μεταξύ τους χωρίς τη διαμεσολάβηση ή υποστήριξη ενός κεντρικού εξυπηρετητή ο
οποίος υποστηρίζει τη λειτουργία του δικτύου. Αντίθετα, σε αυτά υπάρχουν πολλοί ομότιμοι
και αυτόνομοι κόμβοι που διαθέτουν εφαρμογές και δεδομένα στο δίκτυο. Η λειτουργία του
δικτύου δεν επηρεάζεται, ακόμα και όταν καταρρεύσει ένας από αυτούς. Χρησιμοποιούνται
συνήθως για ανταλλαγή αρχείων. Οι χρήστες αυτών μπορούν να αναρτήσουν σχόλια στο υλικό που διακινούν με σκοπό να ενημερώσουν τους επόμενους καταναλωτές του.

3.5.2 Ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης
Ένας νεότευκτος τομέας στον οποίο οι μέθοδοι προσαρμογής περιεχομένου βρίσκουν εφαρμογή, είναι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης (social networking sites) [72], [144], στους
οποίους οι συμμετέχοντες καλούνται να προβληθούν, να δημιουργήσουν φίλους, να συμμετέχουν σε κοινωνικά συμβάντα. Παραδείγματα ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης είναι τα
www.mySpace.com, www.hi5.com, (ιστότοποι δημιουργίας φίλων απευθυνόμενος σε εφήβους), www.linkedLn.com (ιστότοπος επαγγελματικής δικτύωσης που επιτρέπει στα μέλη
του να επιδιώξουν γνωριμίες μέσω συστάσεων), www.del.icio.us.com, (ένας ιστότοπος στον
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οποίο οι εμπλεκόμενοι μπορούν να καταχωρήσουν συνδέσμους προς άλλους συναφείς ιστοτόπους) κ.λπ. Οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης κάνουν χρήση συνεργατικού φιλτραρίσματος (collaborative filtering) για να διαμεσολαβήσουν ανάμεσα σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων παρέχοντας εμπιστοσύνη και δυνατότητες συνεργασίας.

3.5.3 Συστήματα φήμης
Συστήματα που χρησιμοποιούν ανάδραση (feedback) από τους χρήστες τους για να κατευθύνουν τη συμπεριφορά τους αλλά και των χρηστών τους, ονομάζονται ‘απευθείαςσύνδεσης μηχανισμοί ανάδρασης’ (online feedback mechanisms) ή, ‘συστήματα φήμης’
(reputation systems) [25], [58], [72]. Τα συστήματα φήμης είναι η σημερινή ηλεκτρονική
μορφή των μεγάλης κλίμακας δικτύων διαπροσωπικής επικοινωνίας (‘word-of-mouth’ δικτύων2), ενός από τους αρχαιότερους μηχανισμούς επιβολής κανόνων στην ιστορία της ανθρώπινης κοινωνίας. Τα συστήματα φήμης σήμερα χρησιμοποιούν τις αμφίδρομες δυνατότητες επικοινωνίας του διαδικτύου και, μέσα από αυτές, αποκτούν νέες προοπτικές. Το διαδίκτυο δημιουργεί τεράστιες δυνατότητες αξιοποίησής τους λόγω του εύρους στο οποίο εφαρμόζεται, του χαμηλού κόστους του, των διπλής-κατεύθυνσης δυνατοτήτων επικοινωνίας
και την ευρεία αποδοχή του. Επίσης, λόγω των δυνατοτήτων που έχουν οι σχεδιαστές των
μηχανισμών ανάδρασης στον έλεγχο της λειτουργίας τους με τη βοήθεια ενδιάμεσων
(mediators) οι οποίοι αναλαμβάνουν την αυτόματη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων
ανάδρασης και τέλος, λόγω της φύσης της πληροφορίας ανάδρασης, η οποία από τη στιγμή
που θα δημοσιευτεί αποτελεί κοινωνικό αγαθό –άπαξ και διατεθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τον καθένα, και, επιπλέον, χωρίς κόστος.
Σα φήμη (reputation) [25], [125] θεωρείται η συσσωρευμένη τιμή των αξιολογήσεων που
έχουν δοθεί για προϊόντα ή πρόσωπα από ένα σημαντικό πληθυσμό ατόμων. Η κοινωνική
φήμη [125], [144] αναφέρεται στις αξιολογήσεις που υφίστανται μέσα στην καθορισμένη
κοινωνική ομάδα ή δίκτυο στο οποίο ανήκει ο χρήστης. Γενικά, στα συστήματα φήμης, η
φήμη αποδίδεται σαν ένα ποσοτικοποιημένο σκορ μιας ιστοσελίδας, μετρούμενο με αστέρια
ή με μια κλιμάκωση, π.χ. πολύ καλό, καλό, φτωχό. Γενικά, θεωρείται ότι τα συστήματα αυτά
χτίζουν και στηρίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης για κοινωνικές και εμπορικές συναλλαγές που

2 Τα δίκτυα διαπροσωπικής επικοινωνίας (word-of-mouth) αποτελούν μια πανάρχαια λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα κοινωνικής οργάνωσης: η απόκτηση καλής επαφής σε διάφορες κοινότητες ενδιαφερόμενων ώστε να μην υπάρχουν τα κίνητρα για
να εξαπατήσουν ο ένας τον άλλον. Η ιστορική επίκληση αυτών των δικτύων ήταν η δύναμή τους να δημιουργήσουν συνεργασία χωρίς την ανάγκη επιβολής πολυέξοδων δράσεων για την επιβολή της. Πριν την εγκαθίδρυση κανόνων δικαίου και την επιβολή κεντρικών συστημάτων συμβάσεων υποστηριγμένων από την οργανωμένη πολιτεία, πολλές αρχαίες και μεσαιωνικές κοινωνίες βασίστηκαν στα δίκτυα διαπροσωπικής επικοινωνίας σαν τον πρωταρχικό «εξουσιοδότη» οικονομικών και κοινωνικών
δραστηριοτήτων (Benson, 1989; Greif, 1993; Milgrom, North and Weingast, 1990).
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υλοποιούνται σε απευθείας-σύνδεσης τόπους δικτυακών αγορών, όπως το www.eBay.com
και το Amazon.com και ενθαρρύνουν τη συνεργασία ανάμεσα σε ξένους, μέσα από την υπόθεση ότι επειδή η συμπεριφορά ενός συναλλασσόμενου απέναντι σε όλα τα άλλα μέλη μιας
κοινότητας γνωστοποιείται, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επηρεάζεται η συμπεριφορά όλης
της κοινότητας απέναντι στο συναλλασσόμενο.

3.5.4 Συστήματα Σύστασης
Η σύσταση (recommendation) είναι υπολογισμένη (calculated) πληροφορία η οποία βοηθά
τους χρήστες να βρουν επιπλέον στοιχεία που είναι παρόμοια με αυτό που αναζητούν [125].
Τα συστήματα σύστασης (recommendation systems) [125] είναι υπολογιστικά προγράμματα
που προσπαθούν να προβλέψουν στοιχεία (όπως μουσική, ταινίες, βιβλία κ.λπ.) για τα οποία
ένας χρήστης μπορεί να ενδιαφέρεται, έχοντας κάποια πληροφορία από το προφίλ του. Βασίζονται στη γνώση του προφίλ των χρηστών, δηλαδή σε δεδομένα όπως τα ενδιαφέροντά
τους, ή προτιμήσεις, δηλαδή κριτήρια και περιορισμούς που έθεσαν για την αναζήτηση.
Τα συστήματα φήμης μοιάζουν με τα συστήματα σύστασης στο ότι και τα δύο συλλέγουν
βαθμολογήσεις (ranking). Η διαφορά τους έγκειται στο ότι στα συστήματα φήμης οι οντότητες (χρήστες) προτείνουν η μία την άλλη, ενώ τα συστήματα σύστασης προτείνουν μια σειρά
από εξωτερικές οντότητες, π.χ. βιβλία, μουσική κλπ. Ωστόσο σύμφωνα με το [111] αυτές οι
δύο έννοιες στη σημερινή χρήση του ιστού έχουν συνδεθεί τόσο πολύ ώστε σε ένα περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης τείνουν να είναι αλληλένδετες και αντικατοπτρίζουν τις απόψεις
του ενός για τον άλλο. Σε ένα κοινωνικό περιβάλλον να μη δημιουργηθούν φήμες, οι οποίες
και λειτουργούν σα μηχανισμοί σύστασης.
Στην εργασία [125] ένα σύστημα φήμης ορίζεται σαν ένα είδος αλγορίθμου ‘συνεργατικού
φιλτραρίσματος’. Οι συνεργατικοί αλγόριθμοι επιχειρούν να εξάγουν βαθμολόγηση
(ranking, rating) για διάφορες οντότητες, μέσα από ένα σύνολο γνωμών που αυτές οι οντότητες δίνουν η μία για την άλλη. Χρησιμοποιούνται συνήθως από μεγάλες απευθείαςσύνδεσης (online) κοινότητες στις οποίες οι χρήστες έχουν συχνά την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με άλλους χρήστες με τους οποίους δεν έχουν προηγούμενη σχέση. Συχνά, τα συστήματα σύστασης υλοποιούνται σαν αλγόριθμοι συνεργατικού φιλτραρίσματος. Τα συστήματα φήμης συλλέγουν έμμεση και άμεση πληροφορία για τις επιλογές ενός χρήστη και με
αυτή χτίζουν το προφίλ του. Συνεπώς το προφίλ του αποτελείται από χαρακτηριστικά των
αντικειμένων που έχουν επιλέξει.
Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλες τις μεθόδους εξατομίκευσης τα δεδομένα που ενσωματώνονται στο προφίλ του χρήστη μπορεί να συλλέγονται άμεσα ή έμμεσα, όπου η κάθε μία έ-
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χει τα θετικά και τα αρνητικά της: λιγότερο κόπο στη συλλογή των δεδομένων έναντι πιστότερης πληροφορίας.

3.6 Μετρικές εξατομίκευσης περιεχομένου
Οι μέθοδοι που κάνουν εξατομίκευση, στην πράξη κάνουν προσωποποιημένη ανάκτηση
πληροφοριών για ένα χρήστη. Το θεωρητικό και μαθηματικό υπόβαθρο που απαιτείται για
να υλοποιηθούν οι μέθοδοι αυτές αλλά και για να υπολογιστεί η καταλληλότητα των ανακτηθέντων αντικειμένων σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων που αναζητούνται είναι η Ανάκτηση Πληροφορίας. Η Ανάκτηση Πληροφορίας παρέχει τις μεθόδους που
χρειάζονται για την εύρεση αντικείμενων τα χαρακτηριστικά των οποίων ταιριάζουν με αυτά
των χρηστών. Η Ανάκτηση Πληροφορίας έχει αποτελέσει την αιχμή του δόρατος στην ανάκτηση πληροφορίας για δικτυακές και μη- μηχανές αναζήτησης.
Διάφορες μέθοδοι που έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ανάκτηση Πληροφορίας είναι η Boolean
[92], η Term Frequency-Inverse Term Frequency (tf-Itf), η διανυσματικού χώρου [129], η
πιθανοτικού μοντέλου [124], η ασαφούς λογικής [165], κ.α. Παρακάτω αναφέρονται βασικά
στοιχεία της Ανάκτησης Πληροφορίας και παρουσιάζονται οι συγκεκριμένες μαθηματικές
μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν από τη διατριβή αυτή.

3.6.1 Ορισμός του μοντέλου ανάκτησης πληροφορίας
Στην ανάκτηση πληροφορίας χρησιμοποιείται η τετράδα [ D, Q, F , R(qi , dj )] , για να ορίσει
[92]:
¾ D, το σύνολο των αντικειμένων/στοιχείων μιας συλλογής, π.χ. τα προς-ανάκτηση έγγραφα,
¾ Q, το σύνολο των αντικειμένων/στοιχείων που δηλώνουν τις πληροφοριακές ανάγκες
του χρήστη, π.χ. το σύνολο των ερωτημάτων του,
¾ F, η συνάρτηση που συνδέει τα στοιχεία του D με τα στοιχεία του Q, π.χ. τα προς ανάκτηση έγγραφα με τις πληροφοριακές ανάγκες του χρήστη.
Σε ένα σύστημα αναζήτησης πληροφορίας από ένα σύνολο εγγράφων, τα χαρακτηριστικά
για τα έγγραφα θα είναι π.χ. οι λέξεις που περιέχονται μέσα στα έγγραφα και οι πληροφοριακές ανάγκες είναι οι λέξεις που θέτει ο χρήστης σε μια μηχανή αναζήτησης για να βρεθούν
έγγραφα που τις περιέχουν. Σε ένα σύστημα που χρησιμοποιεί μεθόδους συνεργατικού φιλτραρίσματος για το ταίριασμα εκπαιδευτικών αντικειμένων στο προφίλ του χρήστη από τη
μια είναι τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών αντικειμένων και από την άλλη οι ιδιότητες
των εκπαιδευόμενων.
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¾

R(qi , dj ) , η συνάρτηση κατάταξης, η οποία συνδέει έναν πραγματικό αριθμό με ένα ερώτημα qi ∈ Q και μια αναπαράσταση αντικειμένου dj ∈ D . Αυτή η συνάρτηση κατάταξης ορίζει τη διάταξη εμφάνισης των ανακτηθέντων αντικειμένων που έχουν προέρθει
με εφαρμογή της συνάρτησης F για το ερώτημα qi .

Οι συναρτήσεις F που χρησιμοποιούνται κατά την ανάκτηση πληροφορίας θεωρούν ότι κάθε
αντικείμενο dj ∈ D περιγράφεται σαν διάνυσμα, όπου τα επιμέρους στοιχεία των διανυσμάτων αυτών ονομάζονται ‘όροι δεικτοδότησης’. Οι όροι μπορούν να διαφέρουν ως προς τη
βαρύτητα που έχουν κατά την ανάκτηση των αντικειμένων. Για το λόγο αυτό, σε κάθε όρο
δεικτοδότησης προβλέπεται η ανάθεση ενός αριθμητικού βάρους. Το βάρος που αντιστοιχεί
σε κάθε όρο του διανύσματος του αντικειμένου dj δείχνει το πόσο αυτός ενδιαφέρει κατά
την ανάκτηση του αντικειμένου όταν τίθεται το ερώτημα qi . Τα βάρη είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους, δηλαδή η τιμή του βάρους ενός όρου δεν επηρεάζει/εται από την τιμή άλλων.

3.6.2 Μαθηματικές μέθοδοι ανάκτησης πληροφορίας
Από τις μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην ανάκτηση πληροφορίας παρουσιάζουμε τις: Boolean Μοντέλο, Μοντέλο Διανυσματικού Χώρου (Vector Space) [90],
[124], [132]. Παρουσιάζεται επίσης το μοντέλο Term frequency–Inverse term frequency (TfItf) και το Μοντέλο Σχετικής Ανάδρασης ή Pearson’s correlation [169].
3.6.2.1 Boolean μοντέλο
Το Boolean μοντέλο βασίζεται στη θεωρία συνόλων και την άλγεβρα Boole. Στο μοντέλο
→

αυτό ο κάθε όρος ενός στοιχείου qi του συνόλου Q θεωρείται είτε ότι ικανοποιεί απολύτως
→

έναν όρο ενός στοιχείου της συλλογής dj ∈ D είτε ότι δεν το ικανοποιεί καθόλου. Αυτό σημαίνει ότι στο μοντέλο αυτό τα βάρη είναι δυαδικά, δηλ. wt , j ∈ {0,1} . Συνεπώς στο μοντέλο
αυτό είτε ικανοποιείται μια συνθήκη είτε όχι, επομένως δεν υπάρχει η έννοια της μερικής
ικανοποίησης των συνθηκών του ερωτήματος. Η ομοιότητα ενός στοιχείου του συνόλου dj
→

προς ένα στοιχείο qi ∈ Q ορίζεται ως εξής:
1, αν ∃ qt , i =dt , j
sim(qi , dj ) = {0, διαφορετικά
→

(3.1)

→

όπου qt , i , dt , j είναι ο t όρος των διανυσμάτων qi , dj αντίστοιχα.
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→

Αν sim(qi, dj ) = 1 τότε το Boolean μοντέλο προβλέπει ότι το στοιχείο dj είναι σχετικό με το
→

στοιχείο qi , διαφορετικά, είναι άσχετο.
Το κύριο πλεονέκτημα του Boolean μοντέλου είναι η απλότητά του. Ωστόσο, η απουσία διαβάθμισης της σχετικότητας ενός όρου του αντικειμένου ως προς το ερώτημα αποτελεί το
σημαντικότερο μειονέκτημά του διότι μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλή ποιότητα ανάκτησης
πληροφορίας. Ένα δεύτερο μειονέκτημά του, είναι ότι συχνά η έκφραση της πληροφοριακής
ανάγκης του χρήστη δεν αποδίδεται εύκολα με το φορμαλισμό αυτού του μοντέλου.
3.6.2.2 Μοντέλο Term Frequency-Inverse Term Frequency (tf-Itf)
→

Στο μοντέλο tf-itf [132] οι όροι του στοιχείου dj αποδίδονται με βάρη ως εξής:
→

dj = [ w1, j , w2, j ,..., wn , j ] , όπου το κάθε βάρος wt , j , του dj , με t ∈ {1,..n} υπολογίζεται σαν

wt , j = tfi , j * idft όπου:
→

¾ tft είναι η συχνότητα εμφάνισης του όρου t στο αντικείμενο dj ,
¾ | D | είναι ο συνολικός αριθμός των αντικειμένων/στοιχείων της συλλογής,
¾ idft = log

|D|
είναι η αντίστροφη συχνότητα εμφάνισης του όρου t, η οποία
| {dj : t ∈ dj} |

δίνεται από το λογάριθμο του πηλίκου του αριθμού όλων των στοιχείων της συλλογής

| D | δια του αριθμού των στοιχείων | {dj : t ∈ dj} | που περιέχουν τον όρο t,
¾ | {t ∈ d } | είναι ο αριθμός των στοιχείων dj του συνόλου D που περιέχουν τον όρο t.
Σαν παραλλαγή της μέτρησης της εμφάνισης του όρου t χρησιμοποιείται η κανονικοποιημένη tft . Η κανονικοποίηση ορίζεται ως:

tfi , j =

ni , j
∑ k nk , j

(3.2)

→

όπου ni , j ο αριθμός των εμφανίσεων του όρου t στο στοιχείο dj δια των αριθμό των επανα→

λήψεων όλων των όρων του dj στο σύνολο | D | . Η κανονικοποίηση εφαρμόζεται για μην
ευνοηθούν μεγάλοι πληθυσμοί όρων που εμφανίζονται στα στοιχεία του συνόλου της συλλογής. Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα, τέτοιοι πληθυσμοί είναι π.χ. οι προχωρημένοι εκπαιδευόμενοι έναντι των αρχαρίων. Με την κανονικοποίηση το άθροισμα όλων των επιμέρους
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αποτελεσμάτων του τύπου (3.2) είναι ίσο με 1.
Υψηλή τιμή στη μετρική tf-itf εμφανίζεται όταν έχουμε υψηλή συχνότητα εμφάνισης ενός
όρου σε ένα δοθέν στοιχείο και χαμηλή συχνότητα του όρου στο σύνολο των στοιχείων.
Το μοντέλο tf-itf χρησιμοποιείται συχνά στην ανάκτηση πληροφοριών από την αναζήτηση
κειμένου (text mining). Δίνει μια στατιστική μετρική για τον υπολογισμό της σπουδαιότητας
μιας λέξης σε ένα έγγραφο που ανήκει σε μια συλλογή εγγράφων. Σύμφωνα με το μοντέλο
αυτό η αξία ενός όρου αυξάνει ανάλογα με τον αριθμό των εμφανίσεων του όρου στο έγγραφο αλλά αντισταθμίζεται από την εμφάνιση του όρου στο σύνολο των εγγράφων.
3.6.2.3 Μοντέλο Διανυσματικού Χώρου
Το μοντέλο Διανυσματικού Χώρου (Vector Space) [132] αντιμετωπίζει τα προβλήματα του
μοντέλου Boolean και επιτρέπει ένα πιο προσεγγιστικό ταίριασμα ανάμεσα στους όρους των
→

→

δύο διανυσμάτων, qi και dj .
→

Ορισμός: Στο μοντέλο Διανυσματικού Χώρου σαν V (dj ) , ορίζεται το διάνυσμα
→

dj = ( wj1, wj 2,..., wjt ) , όπου t είναι ο αριθμός των όρων ενός αντικειμένου και
wj1, wj 2,..., wjt τα βάρη καθενός από αυτούς. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η ομοιότητα α→

→

νάμεσα σε δύο διανύσματα qi και dj δίνεται από το συνημίτονο της μεταξύ τους γωνίας το
οποίο προκύπτει από την κανονικοποίηση του γινομένου των όρων των διανυσμάτων
→

→

V (qi ) *V (dj ) . Η κανονικοποίηση προκύπτει από τη διαίρεση του αθροίσματος των γινομένων των όρων των διανυσμάτων με το γινόμενο των ριζών των αθροισμάτων των τετραγώνων των όρων των δύο διανυσμάτων.
→

sim (dj , qi ) =

→

d j * qi
→

→

| dj | * | qi |

∑ (w * w
∑ w * ∑
t

=

j, k

k =1

t

k =1

2
j ,k

i, k

)

t
k =1

2
i ,k

(3.3)

w

Ο τύπος 3.3 δίνει τιμές από 0 έως 1. Στην πράξη δείχνει την απόσταση κάθε όρου του ενός
διανύσματος από τον ίδιο όρο του άλλου. Συνεπώς, όσο πιο κοντά στη μονάδα είναι το συνημίτονο τόσο πιο συναφή είναι τα αντικείμενα. Αν κατά τον υπολογισμό του τύπου (3.3) τα
δύο διανύσματα δεν έχουν τον ίδιο αριθμό όρων, τότε οι όροι που λείπουν συμπληρώνονται
με μηδενικά.
Στη γραφική αναπαράσταση της ομοιότητας, κάθε όρος του διανύσματος αναπαρίσταται σε

93

έναν άξονα. Συνεπώς στο καρτεσιανό σύστημα αξόνων, Χ,Υ,Ζ μπορούν να αναπαρασταθούν μέχρι τρεις όροι.
Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στις μεταβλητές –και στην
περίπτωση της ανάκτησης ανάμεσα στους όρους του ερωτήματος.
Στο διανυσματικό μοντέλο τα βάρη που ανατίθενται στους όρους των διανυσμάτων παίρνουν τιμές από το σύνολο {0,1}. Το τελικό αποτέλεσμα είναι πολύ πιο ακριβές σε σχέση με
αυτό που δίνει η μέθοδος Boole.
3.6.2.4 Μοντέλο Σχετικής Ανάδρασης
Το μοντέλο αυτό συσχετίζει την ανάδραση (relevance feedback) των χρηστών για ένα κοινού ενδιαφέροντος αντικείμενο για να δει τις μεταξύ τους ομοιότητες. Λέγεται και
Pearson’s correlation. Σκοπός του μοντέλου είναι να βρει σχετικά αντικείμενα για χρήστες
που στο παρελθόν έχουν δώσει όμοιες αξιολογήσεις στα ίδια αντικείμενα. Το μοντέλο βασίζεται στη συσχέτιση μεταβλητών που αποτελούνται από ζεύγη τιμών, δηλαδή, σε περιπτώσεις που έχουμε ένα διμεταβλητό τυχαίο δείγμα μεγέθους n, έστω {(X1, Y1), (X2, Y2), ...,
(Xn, Yn) } [169]. Παραδείγματα ανεξάρτητων μεταξύ τους μεταβλητών που μπορούν να
συνδυαστούν με το μοντέλο Pearson’s είναι π.χ. το Xi να παριστάνει το ύψος του i ατόμου
ενός δείγματος πληθυσμού και το Yi το ύψος του πατέρα του, ή την περίπτωση όπου το Xi
παριστάνει το αποτέλεσμα ενός τεστ για το i άτομο και Yi παριστάνει το βαθμό κατάρτισης
του ατόμου αυτού στο συγκεκριμένο θέμα. Το μοντέλο αυτό χρησιμοποιεί αξιολογήσεις για
διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα από τους εκπαιδευόμενους για να τους εκχωρήσει με αυτές σε σύνολα ομοιότητας.
Ο τύπος του Pearson ορίζει ότι η βαθμός συσχέτισης r ανάμεσα στις μεταβλητές Χ και Υ είναι:
n

∑ ( x − x)( y − y)
i

r=

i

(3.4)

i =1

∑

n

i =1

( xi − x) *
2

∑

n

i =1

( yi − y )

2

όπου x είναι ο μέσος των τιμών X1, X2, ..., Xn και y είναι ο μέσος των τιμών Y1, Y2, ..., Yn.
Ο τύπος 3.4 είναι ισοδύναμος με τον τύπο 3.5 ο οποίος αποφεύγει τον υπολογισμό των μέσων όρων, συνεπώς είναι πιο γρήγορος στην υλοποίηση με υπολογιστή [169].
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∑in=1 x(∑in=1 y )
n
i =1
r=
(∑in=1 x) 2
(∑in=1 y) 2
n
n
∑i=1 xi − n * ∑i=1 yi − n
n

∑xy −
i i

(3.5)

Ο συντελεστής συσχέτισης r του Pearson ορίζει ότι αν η απόσταση της Xi από το μέσο όρο
της διασποράς των τιμών της X είναι κοντά στην απόσταση της μεταβλητής Yi από τον αντίστοιχο μέσο όρο, τότε οι μεταβλητές Xi, Yi είναι σχετικές μεταξύ τους. Ο συντελεστής
συσχέτισης του Pearson παίρνει πάντα μια τιμή η οποία κυμαίνεται από -1 έως + 1, όπου -1
σημαίνει ότι οι μεταβλητές Χi και Yi είναι εντελώς ασυσχέτιστες μεταξύ τους, το 0 σημαίνει
ότι η συσχέτιση μεταξύ τους είναι ουδέτερη και το 1 σημαίνει ότι η ταύτιση μεταξύ τους είναι απόλυτη. Εφαρμοζόμενος ο τύπος (3.5) για όλα τα i=1,..,n ζεύγη των μεταβλητών Xi, Yi
βρίσκει πόσο κοντά είναι αυτές ανά ζεύγη.

3.7 Επισημάνσεις – Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται στοιχεία των e-Learning συστημάτων και παράγοντες
που καθορίζουν και επηρεάζουν τη λειτουργία τους. Από τους παράγοντες αυτούς εστιάζουμε στην εξατομίκευση εκπαιδευτικού υλικού που στοχεύει στην κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών του κάθε εκπαιδευόμενου και περιγράφουμε τη σημασία της σε μια αποδοτικότερη μάθηση. Παρουσιάζονται διάφορα μη-συνήθως χρησιμοποιούμενα στη διαδικασία
της εκπαίδευσης συστήματα τα οποία έχουν σαν αυτο-σκοπό την προσαρμογή των χαρακτηριστικών τους σε διάφορους παράγοντες. Σαν τέτοια καταγράφονται i) τα συστήματα φήμης,
τα οποία χρησιμοποιούν αξιολογήσεις από τους εκπαιδευόμενους για το υλικό που προβάλλουν οι διάφοροι παροχείς και με αυτές χτίζουν τη φήμη των, ii) τα συστήματα σύστασης, τα
οποία χρησιμοποιούν προηγούμενες επιλογές των χρηστών τους για να προβλέψουν αντικείμενα για τους μελλοντικούς χρήστες και, iii) τα συστήματα που βασίζονται σε μεθόδους συνεργατικού φιλτραρίσματος και μεθόδους ομαδοποίησης των χρηστών τους για να εμπνευστούν νέες δράσεις από τα κοινά χαρακτηριστικά των ομάδων από χρήστες που προκύπτουν
από εφαρμογή των τεχνικών αυτών. Από αυτά τα συστήματα μελετώνται οι μέθοδοι που εφαρμόζουν για να επιτύχουν προσαρμοστικότητα διεπαφής και περιεχομένου. Στη συνέχεια
καθορίζεται ο όρος εξατομίκευση για τα e-Learning συστήματα και, για τη μοντελοποίηση
της, παρουσιάζονται διάφορα εκπαιδευτικά πρότυπα που δημιουργήθηκαν για να περιγράψουν το προφίλ του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Κατόπιν, περιγράφονται αυτά με τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού (μεταδεδομένα και RDF-triples)
με στόχο να μελετηθεί αν οι τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού (που έχουν δημιουργηθεί για να βελτιώσουν τη σημασιολογική συνάφεια των ανακτηθέντων εγγράφων στα ερω-

95

τήματα του χρήστη) μπορούν, υπό την οπτική των προαναφερθέντων συστημάτων, να επιτύχουν εξατομικευμένο σημασιολογικό ταίριασμα εγγράφων στο προφίλ του εκπαιδευομένου.
Τελικά, για την ολοκλήρωση της προσπάθειας, αναζητήθηκαν και μελετήθηκαν μαθηματικά
μοντέλα που περιγράφουν και μετρούν την απόδοση της εξατομικευμένης ανάκτησης υλικού
και προσαρμόστηκαν αυτά στις ανάγκες ενός e-Learning συστήματος.
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Κεφάλαιο 4: Το προτεινόμενο eLearning σύστημα εξατομίκευσης
πολυμεσικών εκπαιδευτικών
αντικειμένων
4.1 Εισαγωγή
Η πληθώρα συστημάτων παροχής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών αντικειμένων αποτελούν απόδειξη του ότι η δια βίου εκπαίδευση είναι το απαραίτητο βήμα για τη
βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων και της επαγγελματικής τους ανταγωνιστικότητας. Για το λόγο αυτό τα e-Learning συστήματα ενσωματώνουν με ραγδαίους ρυθμούς
ένα σύνολο από χαρακτηριστικά με σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές. Για παράδειγμα, παρέχουν ένα σύνολο από διαφορετικά φορμάτ εκπαιδευτικών αντικειμένων (docs,
html, ppt, κ.λπ.), προσφέρουν τη δυνατότητα προσαρμογής της διεπαφής με την οποία ο εκπαιδευόμενος αλληλεπιδρά μαζί τους, υποστηρίζουν ένα σύνολο από χρήσιμες δυνατότητες
όπως π.χ. calendars, to-do lists, forums, κ.λπ. τα οποία κάνουν τη μάθηση διαδραστική, και
κατά συνέπεια περισσότερο ελκυστική, με τελικό αποτέλεσμα να διευκολύνεται η μαθησιακή διαδικασία. Συνεπώς, το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων εκπαιδευτικών ινστιτούτων για e–Learning συστήματα, που ικανοποιητικά στηρίζουν τα προγράμματα σπουδών
τους (curricula) πάνω σε αυτά, δεν προέρχεται μόνο από τεχνολογική ‘απληστία’, αλλά, αντίθετα, αποδεικνύει ότι η νέα μορφή εκπαίδευσης έρχεται για να καλύψει πραγματικές ανάγκες.
Το κινητήριο σενάριο
Παρ’ όλες όμως αυτές τις αυξημένες δυνατότητες των e-Learning συστημάτων διάφορα ερωτηματικά εγείρονται: Είναι επαρκές μόνο το (ποιοτικό) περιεχόμενο ενός εκπαιδευτικού
αντικειμένου προκειμένου να έχουμε ένα καλό μαθησιακό αποτέλεσμα; Σε αρνητική περίπτωση, είναι οι σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες των LMSs ικανοποιητικά προσανατολισμένες στις ολοένα και περισσότερο αναγνωρισμένες από τη διεθνή βιβλιογραφία έρευνες
[65], που υποστηρίζουν ότι οι e-Learners διαφέρουν σε επιδεξιότητες, χαρακτηριστικά, προτιμήσεις, δυνατότητες πρόσκτησης της πληροφορίας, και, ίσως συγκεκριμένες ανάγκες λόγω
ειδικών (αν)ικανοτήτων που μπορεί να έχουν και, εν τέλει, αντιμετωπίζουν τα LMSs αποτελεσματικά τις διαφορετικότητες αυτές; Ακόμα περισσότερο, αντιμετωπίζουν τα LMSs επαρ-
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κώς τη σύνδεση των εκπαιδευτικών αντικειμένων με παιδαγωγικές θεωρίες –και ιδιαίτερα με
αυτές του κονστρουκτιβισμού (constructivism) [19]– οι οποίες διαθέτουν κατάλληλα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά που μπορούν με ηλεκτρονικό τρόπο να ενσωματωθούν σε ένα μάθημα [81], [151]; Σε συνέχεια των ερωτημάτων μας, βοηθούν τα LMSs τους e-Tutors στη
δημιουργία των μαθημάτων τους λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω; Και σε τελευταία ανάλυση, είναι τα LMSs αρκετά αποτελεσματικά στη διευκόλυνση των e-Tutors κατά την κατασκευή ενός αποδοτικού η-μαθήματος; –όπου η ‘αποδοτικότητα’ ενός μαθησιακού αποτελέσματος ενός η-μαθήματος μπορεί να αποτιμηθεί με όρους όπως: γρηγορότερη επανένταξη,
καλύτερη αποδοτικότητα στον εργασιακό χώρο, λιγότερες ανθρωποώρες για την εκμάθηση
ενός αντικειμένου, και, ίσως, λιγότερα ψυχικά τραύματα από μια λανθασμένα επιλεγμένη
παιδαγωγική τακτική. Εφόσον όλα αυτά είναι ερωτήματα που συνεχίζουν να υφίστανται αποδεικνύουν την ανάγκη να ενσωματωθούν στα e-Learning συστήματα πιο προχωρημένες
μέθοδοι οι οποίες θα υποστηρίζουν καταλληλότερα τη μάθηση μέσα από ένα LMS. Αυτό
που με σιγουριά έγινε φανερό από αυτήν την ερευνητική προσπάθεια είναι ότι η προσαρμοστικότητα (adaptivity) και η εξατομίκευση (personalization) [9], [10] είναι μέθοδοι που συντελούν στο να μαθαίνει ο εκπαιδευόμενος με τον τρόπο που προτιμά [88] και άρα μέθοδοι
για συνολική βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας [40]. Μέχρι τώρα για τη δημιουργία
εξατομικευμένων μονοπατιών μάθησης στα e-Learning συστήματα:
¾ έχουν υλοποιηθεί μέθοδοι εξατομίκευσης βασισμένες στη μαθησιακή πρόοδο [31] του
εκπαιδευόμενου –που όμως έχουν περιοριστεί στο να αφήνουν ή όχι τον εκπαιδευόμενο
να συνεχίσει τη μελέτη του μέσα από την παρακολούθηση μιας σειράς προαπαιτούμενων εκπαιδευτικών αντικειμένων,
¾ έχουν εφαρμοστεί τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού, όπως η XML και τα μεταδεδομένα, οι οποίες αφορούν στην πιστότερη απόδοση της ακρίβειας του νοήματος της
πληροφορίας που περιγράφουν [28], καθώς επίσης και έχουν υλοποιηθεί αμιγώς σημασιολογικά εκπαιδευτικά δίκτυα [106],
¾ διάφορα εκπαιδευτικά πρότυπα (LOM, PAPI) [61], [62] έχουν αναπτυχθεί για την ευρεία αποδοχή των συστημάτων αυτών,
¾ και, έχουν εξερευνηθεί μέθοδοι εξατομίκευσης περιεχομένου με τεχνικές φιλτραρίσματος, και συγκεκριμένα, μέθοδοι σύστασης περιεχομένου [16] –τεχνική που σήμερα χρησιμοποιείται ευρέως στα συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου (e-Commerse) [142], [158],
στα συνεργατικά δίκτυα και στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης [72], [144] –οι οποίες και έχουν δείξει καλά αποτελέσματα.
Ακόμα και σε αυτές τις προσπάθειες όμως υπάρχουν διάφορα ζητήματα ανοιχτά:
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i) η εφαρμογή των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού βασίζεται σε μεταδεδομένα για
την περιγραφή των αντικειμένων που διαχειρίζεται. Σύμφωνα με το [66] τα μεταδεδομένα
των εκπαιδευτικών προτύπων δε επαρκούν για να αντικατοπτρίσουν αποτελεσματικά το περιεχόμενο των αντικειμένων αυτών καθώς και ένα εύρος θεμάτων σχετικών με την παιδαγωγική τους αξία.
ii) οι μέθοδοι εξατομίκευσης περιεχομένου χτίζουν το προφίλ του χρήστη τους έμμεσα από
το ιστορικό της πλοήγησής του: τα συστήματα αυτά συλλέγουν πληροφορίες για το χρήστη
από τις επιλογές που αυτός κάνει, ή από αρχεία του συστήματος, όπως log files ή cookies.
Κατά συνέπεια, το προφίλ του χρήστη των συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου αποτελείται
από τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων που αυτός έχει επιλέξει [158] και μέχρι στιγμής με
την ίδια προσέγγιση έχει εφαρμοστεί και στα e-Learning συστήματα στις περιπτώσεις όπου
έχει χρησιμοποιηθεί [111], [142].
Και οι δυο λοιπόν παραπάνω προσεγγίσεις πρέπει να τροποποιηθούν για να λειτουργήσουν
τα e-Learning συστήματα.
Αρχικά, τα μεταδεδομένα πρέπει να γίνουν όσο πιο παιδαγωγικά-προσανατολισμένα γίνεται.
Τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά πρότυπα, όπως δείξαμε στο Παράδειγμα 3.1 στην (§3.2.2), παρέχουν πλέον περιγραφείς (descriptors) για πλήρη περιγραφή του εκπαιδευτικού αντικειμένου και των εκπαιδευόμενων και οι περιγραφείς αυτοί μπορούν να αναπαρασταθούν με μεταδεδομένα.
Δεύτερον, στα e-Learning συστήματα δεν έχουμε καταναλωτές και εμπορεύματα, αντίθετα
έχουμε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτικά αντικείμενα. Στα e-Learning συστήματα οι χρήστες δεν πλοηγούνται άτακτα και ανώνυμα όπως γίνεται μέσα σε έναν εμπορικό ιστότοπο.
Αντίθετα τα e-Learning συστήματα είναι ενημερωμένα με το προφίλ του εκπαιδευομένου
από την αρχική εγγραφή του σε αυτό και η ενημέρωση αυτή συνεχίζεται και συντηρείται με
μια συνεχόμενη και διαρκή διεργασία ακόμα και έμμεσα-αόρατα στο χρήστη. Η διαφορά
αυτή είναι που κάνει το χώρο του e-Learning ιδιαίτερα κατάλληλο για την εφαρμογή μεθόδων εξατομίκευσης περιεχομένου: στο προφίλ του εκπαιδευόμενου υπάρχουν ένα πλήθος
στοιχείων για αυτόν που επηρεάζουν τη μάθησή του, είναι γνωστά από την εκκίνηση του
συστήματος από την καταγραφή του (registration) εκπαιδευόμενου στο σύστημα και δεν
χρειάζεται να χτίζονται σποραδικά και σταδιακά με τη χρήση του συστήματος. Μέσα στο
προφίλ αυτό περιέχονται χαρακτηριστικά που αποτελούν δυνητικές παράμετροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ταίριασμα με εκπαιδευτικά αντικείμενα.
Με γνωστό λοιπόν το προφίλ του εκπαιδευόμενου, οι μηχανισμοί που έχουν εμπεδωθεί μέσα
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στα LMSs για να συλλέξουν πληροροφίες για τις επιλογές του μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ουσιαστικά. Αυτές οι αξιολογήσεις αποτελούν το βασικό συστατικό της πρότασής μας. Επιτελούν δύο σημαντικούς σκοπούς: i) αποτελούν υλικό για την υλοποίηση μεθόδων συνεργατικού φιλτραρίσματος, ii) ενισχύουν τη δραστηριοποίηση του εκπαιδευόμενου. Όπως αναφέρθηκε στην (&3.4) η ενεργητική συμμετοχή αποτελεί προϋπόθεση στη διαδικασία εκπαίδευσης των ενηλίκων [127] –το κοινό στο οποίο απευθύνονται τα e-Learning συστήματα.
Από την όλη έρευνά μας προτείνουμε ένα μοντέλο ενός e-Learning συστήματος το οποίο έχει στόχο τη δημιουργία ενός βελτιστοποιημένα εξατομικευμένου η-μαθήματος. Στο σύστημα αυτό:
¾ χρησιμοποιούμε i) μεταδεδομένα α) στην περιγραφή των χαρακτηριστικών του εκπαιδευτικού αντικειμένου και β) στην περιγραφή του προφίλ του εκπαιδευόμενου αποτελούμενου από τα παραπάνω χαρακτηριστικά –κάνοντας την υπόθεση ότι τα μεταδεδομένα θα παρέχουν και στα e-Learning συστήματα την ευελιξία και τη σημασιολογία που
προοιωνίζουν σε άλλες εφαρμογές του σημασιολογικού ιστού– και εξερευνούμε τις δυνατότητες των μεταδεδομένων που αφορούν το μαθησιακό αποτέλεσμα του αντικειμένου από τη συμπερίληψή του σε ένα η-μάθημα, και ii) οντολογίες για τη δημιουργία συσχετίσεων μεταξύ των εννοιών εκπαιδευόμενος-εκπαιδευτικό αντικείμενο, επιτυγχάνοντας έτσι ένα πιο ‘σημασιολογικό’ δέσιμο ανάμεσα σε αυτές, iii) περιγράφουμε με FLogic το εννοιολογικό μοντέλο του e-Learning συστήματος, iv) προσαρτούμε αξιολογήσεις πάνω στα εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα οποία και αποτελούν επιπλέον ιδιότητές
τους –εκφράζονται επίσης με μεταδεδομένα– και τα οργανώνουμε σε μια τρίτη οντολογία. Η οντολογία των μεταδεδομένων χρησιμοποιείται σαν καταλύτης για το καλύτερο
‘ταίριασμα’ των άλλων δύο ενώ τα μεταδεδομένα των αξιολογήσεων προσδίδουν προστιθέμενη αξία στο εκπαιδευτικό αντικείμενο που σχολιάζουν,
¾ εισάγουμε τεχνικές συνεργατικού φιλτραρίσματος –που σε άλλους τομείς έχουν ικανοποιητικά αποδείξει τις δυνατότητές τους στην εύρεση ομοιότητας ανάμεσα σε ξένες μεταξύ τους μεταβλητές– και τις τροποποιούμε κατάλληλα για να βελτιώσουμε το ταίριασμα των μεταδεδομένων των εκπαιδευτικών αντικειμένων-εκπαιδευομένων.
Έχοντας τις παρατηρήσεις αυτές, ο στόχος της συγκεκριμένης διατριβής καθορίστηκε:
¾ αρχικά, στο να διερευνηθεί αν υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στην παροχή εξατομικευμένων μονοπατιών μάθησης με χρήση σημασιολογικών τεχνολογιών και μεθόδων
εξατομίκευσης,
¾ και, στη συνέχεια, στο να διερευνηθεί αν η βελτίωση της εξατομίκευσης θα έχει σαν παράλληλο αποτέλεσμα τη βελτίωση και διαφόρων άλλων παραγόντων της μαθησια-
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κής διαδικασίας, όπως π.χ. βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευομένων ή της ικανοποίησής τους από τη μαθησιακή εμπειρία.
Τέλος, επιπλέον των παραπάνω στόχων, παρατηρήσαμε ότι, παρά την ευελιξία και τις εκτεταμένες δυνατότητες των διαφόρων εργαλείων δημιουργίας εκπαιδευτικών αντικειμένων
(multimedia authoring tools), η δημιουργία των εκπαιδευτικών αντικειμένων που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν στα διάφορα LMSs, παραμένει μια επίπονη και δαπανηρή διαδικασία.
Οι λόγοι είναι ότι i) τα εκπαιδευτικά αντικείμενα πρέπει να πληρούν τις σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και να ικανοποιούν τις ιδιαιτερότητες των επιμέρους εκπαιδευομένων και ii)
αυτή καθ’ αυτή η διαδικασία της δημιουργίας τους είναι από μόνη της δύσκολη: πλήθος μηχανικών γνώσης με σημαντική εμπειρία στην πληροφορική πρέπει να εμπλακούν και πολλές
ανθρωποώρες απαιτούνται για τη κατασκευή τους. Η απόσβεση της προσπάθειας (moneyfor-value) για τη δημιουργία τους μπορεί να γίνει i) ή όταν απαιτείται μικρότερη προσπάθεια
από τη μεριά του εκπαιδευόμενου για το επιθυμητό μαθησιακό αποτέλεσμα, ii) ή/και όταν
το εκπαιδευτικό αντικείμενο μπορεί να επανα-χρησιμοποιηθεί.
Διερευνούμε λοιπόν ακόμα και έναν τρίτο στόχο: Αν, εφαρμόζοντας τις τεχνολογίες του
σημασιολογικού ιστού στην περιγραφή του εκπαιδευτικού αντικειμένου, συντελούμε στη
μείωση του κόστους κατασκευής του LR. Συγκεκριμένα, αν το εκπαιδευτικό αντικείμενο
μπορεί να περιγραφεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι δυνατότητές του να είναι άμεσα ορατές από
τον e-Tutor κατά τη διάρκεια δημιουργίας του η-μαθήματος, με αποτέλεσμα, ο τελευταίος,
να μπορεί να εφαρμόζει τα κριτήρια που επιθυμεί για να επιλέξει από τη διαθέσιμη πληθώρα
εκπαιδευτικών αντικειμένων εκείνο που θεωρεί καταλληλότερο ανά εκπαιδευόμενο, επιτυγχάνοντας μια αποδοτική μάθηση. Ακόμα περισσότερο, αν η περιγραφή του εκπαιδευτικού
αντικειμένου επιτρέπει την άμεση ‘προβολή’ αυτών των ιδιοτήτων σε κατάλληλες εφαρμογές οι οποίες θα το επιλέξουν σε η-μαθήματα με μια μηχανοποιημένη διαδικασία. Στις περιπτώσεις αυτές, τόσο το κόστος δημιουργίας των LRs όσο και το κόστος για τη δημιουργία
αυτών των επιπλέον περιγραφών αποσβήνεται,λόγω της ευκολότερης δημιουργίας και αποδοτικότερου αποτελέσματος του η-μαθήματος [81]. Για τα παραπάνω βασιζόμαστε σε εκπαιδευτικά πρότυπα τα οποία τα εφαρμόζουμε κατάλληλα για την περιγραφή των μεταδεδομένων –η χρήση τους περιγράφει με ένα συμβατό και ευρέως αποδεκτό τρόπο τις περιγραφές των σημάνσεων (<tags>) των ιδιοτήτων των οντοτήτων του συστήματος που εφαρμόζονται.

4.2 Οντότητες του εκπαιδευτικού συστήματος
Στο προτεινόμενο e-Learning σύστημα [77] θεωρούμε και διαχειριζόμαστε δύο οντότητες,
τον εκπαιδευόμενο (Learner) και το εκπαιδευτικό αντικείμενο (LearningResource –LR ισο-
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δύναμα για το υπόλοιπο της διατριβής) και τις οργανώνουμε σε οντολογίες. Για την περιγραφή των ιδιοτήτων τους χρησιμοποιούμε εκπαιδευτικά πρότυπα. Όπως έχει αναφερθεί τα
εκπαιδευτικά πρότυπα διευκολύνουν στην ευρύτερη αποδοχή των συστημάτων που εφαρμόζονται. Οι λόγοι για τους οποίους λειτουργούν θετικά προς την ευρύτερη αυτή αποδοχή, εκτός αυτών που αναφέρονται στην (§3.2), είναι: i) επιτρέπουν σε s/w υλοποιήσεις να επιβάλουν περιορισμούς στις τιμές που μπορεί να δεχτεί η κάθε ιδιότητα αλλά επίσης και περιορισμούς στον αριθμό των επαναλήψεων (cardinality), ii) οι περιγραφείς των ιδιοτήτων μαζί
τα πεδία ορισμού τους είναι συγκεκριμένοι και επιβάλλουν συνέπεια (consistency) στην καταχώρηση.

4.2.1 Εκπαιδευτικό αντικείμενο
Για την περιγραφή των ιδιοτήτων του εκπαιδευτικού αντικειμένου (LearningResource –LR–
ισοδύναμα για το υπόλοιπο της διατριβής) έχει επιλεγεί το πρότυπο LOM [61]. Το LOM είναι i) ένα ευρέως αποδεκτό πρότυπο, ii) προσφέρει ένα πλούσιο σύνολο ιδιοτήτων που μπορούν να περιγράψουν σφαιρικά τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών αντικειμένων. Οι συγκεκριμένοι περιγραφείς του LOM που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των οντοτήτων
του προτεινόμενου συστήματος, μαζί με τις τιμές που αυτοί μπορούν να πάρουν, παρουσιάζονται στον [Πίνακας 7].
Πίνακας 7: Περιγραφείς του LOM (Πηγή: [61])
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Ο περιγραφέας του LOM ‘Kατηγοριοποίηση’ (Classification σύμφωνα με το LOM)
γενικά καθορίζει τη δομή που έχει η πληροφορία ενός συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου.
Χρησιμοποιείται για την κατάταξη των εκπαιδευτικών αντικειμένων σε μια σχέση ιεραρχίας,
από το γενικότερο προς το ειδικότερο. Αποδίδει τη σχέση rdf:class-rdf:subClass [Εικόνα 5]
που χρησιμοποιείται από τις οντολογικές γλώσσες για να καθορίσει τις σχέσεις ανάμεσα στις
έννοιες και στις υπο-έννοιές τους. Στο προτεινόμενο σύστημα όμως έχει ένα ιδιαίτερο νόημα: χρησιμοποιείται για να ορίσει τη σχέση ιεραρχίας ανάμεσα στις εκπαιδευτικές ενότητες
ενός η-μαθήματος. Ας παρατηρήσουμε ότι σε διάφορα LMSs (π.χ. Moodle, dokeos, Ilias,
Claroline, Docebo κ.λπ. [80]) το τελικό η-μάθημα είναι ο ιεραρχικός συνδυασμός των LRs
σε ένα μονοπάτι μάθησης (learning path). Για να αναπαραστήσουμε αυτό το μονοπάτι μάθησης στο προτεινόμενο σύστημα χρησιμοποιούμε ένα Σύστημα Κατηγοριοποίησης. Γενικά και ειδικότερα Συστήματα Κατηγοριοποίησης, έχουν χρησιμοποιηθεί από πολύ νωρίς σε
διάφορα γνωστικά πεδία (ιατρική, μαθηματικά, πληροφορική, κ.λπ.) για την κατάταξη εννοιών. Για τη διδακτορική αυτή διατριβή εξετάσαμε διάφορα Συστήματα Κατηγοριοποίησης. Καταλήξαμε στο ότι αυτά περιγράφουν τη γνώση των διαφόρων γνωστικών πεδίων με
μεγάλη λεπτομέρεια και συνεπώς μπορούν να περιγράψουν επαρκώς και τη δομή ενός μαθήματος. Επίσης διαπιστώσαμε ότι ολοένα και περισσότεροι εμπορικοί και επιστημονικοί
ιστοχώροι κατηγοριοποιούν βιβλία/άρθρα χρησιμοποιώντας κάποια από τα συστήματα αυτά
και αυτό ενισχύει την αποδοχή του μοντέλου μας. Στο προτεινόμενο σύστημα επίσης η δομή
των εννοιών του Συστήματος Κατηγοριοποίησης καθορίζουν και περιγράφουν τη σχέση ιεραρχίας των εκπαιδευτικών ενοτήτων. Συνεπώς ο περιγραφέας Classification για μας
περιγράφει τόσο την ιεραρχία των ενοτήτων ενός η-μαθήματος όσο και τις ενότητες αυτές.
Επιπλέον παρατηρήσαμε ότι η χρήση ενός δοθέντος Συστήματος Κατηγοριοποίησης προσφέρει και άλλα πλεονεκτήματα. Το πιο σημαντικό από αυτά ότι τα συστήματα αυτά είναι
ιεραρχικά δηλαδή είναι ακυκλικοί γράφοι. Άρα τα συστήματα αυτά μετατρέπουν τα lattices
που περιγράφουν τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες σε ιεραρχίες χωρίς ιδιαίτερες απώλειες
των συσχετισμών. Σαν αποτέλεσμα έχουν εύκολους/υλοποιήσιμους αλγορίθμους διάσχισης.
Δεύτερον, η υιοθέτηση ενός τέτοιου Συστήματος Κατηγοριοποίησης επιβάλλει συγκεκριμένους όρους για την περιγραφή του κάθε αντικειμένου που κατηγοριοποιείται –στην περίπτωσή μας οι όροι του Συστήματος Κατηγοριοποίησης είναι περιγραφές για την κάθε ενότητα του η-μαθήματος. Άρα, η επιλογή του εκπαιδευτικού σκοπού του αντικειμένου θα γίνεται
μέσα από ένα συγκεκριμένο σύνολο με ένα σαφώς καθορισμένο τρόπο. Κατά συνέπεια, βοηθά στην κατάταξη του εκπαιδευτικού αντικειμένου: το κάθε αντικείμενο ‘ξέρει’ ποια ενότητα μπορεί να διδάξει και άρα σε ποιον κόμβο της ιεραρχίας που ορίζεται από το Σύστημα
Κατηγοριοποίησης μπορεί να συνδεθεί. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για συστήματα όπως
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το προτεινόμενο που βασίζεται μόνο σε μεταδεδομένα για να περιγράψουν τα LRs. Αλλά
και αντίστροφα, χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο Σύστημα Κατηγοριοποίησης, καθορίζεται και το τι μπορεί να διδάξει το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Συνεπώς η χρήση ενός Συστήματος Κατηγοριοποίησης διευκολύνει την κατάταξη των εκπαιδευτικών αντικειμένων
στην οντολογία του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Υπάρχουν όμως και άλλα πλεονεκτήματα
από την εφαρμογή μιας ιεραρχίας για την αναπαράσταση ενός μονοπατιού μάθησης. Ένα τέτοιο είναι ότι οι μηχανισμοί διάσχισης των κλαδιών της ιεραρχίας είναι οι ίδιοι ανεξάρτητοι
από το βάθος και το πλάτος της. Αν π.χ. υλοποιηθούν τεχνολογίες διάσχισης του δέντρου
της ιεραρχίας για ένα κλαδί της σε όλο το βάθος, το ίδιο θα ισχύει για όλα τα κλαδιά. Όμοια,
αν υλοποιηθεί οριζόντια διασύνδεση των κλαδιών της ιεραρχίας τότε έχει επιτευχθεί διάσχιση και κατά πλάτος όλων των κλαδιών –συνεπώς μπορούν να προστεθούν και όσα άλλα
κλαδιά θέλουμε (νέες οντολογίες). Συνεπώς, ισχύουν οι ίδιοι μηχανισμοί ακόμα και αν η εξεταζόμενη πληροφορία έχει περισσότερα δεδομένα, ή ακόμα και αν ενσωματωθεί σε μεγαλύτερες ιεραρχίες. Άρα τελικά, δεν απαιτείται η δημιουργία μεγάλου όγκου του προς εξέταση υλικού το οποίο να καλύπτει όλα τα γνωστικά πεδία σε βάθος και πλάτος [82]. Κατά συνέπεια, η ποσότητα του εκπαιδευτικού υλικού και το πλήθος των γνωστικών πεδίων που κατηγοριοποιούνται με την οντολογία δεν επηρεάζει την εφαρμοσιμότητα της μεθόδου [81].
Παραδείγματα Συστημάτων Κατηγοριοποίησης αποτελούν το σύστημα κατηγοριοποίησης
Dewey [27] που χρησιμοποιείται από τις δημόσιες βιβλιοθήκες, το σύστημα κατηγοριοποίησης της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Classification –LCC) [93], το
σύστημα κατηγοριοποίησης της Computing Classification System (ACM) [2] κ.α. Και τα
τρία αυτά συστήματα είναι ιεραρχικά. Από τα συστήματα που ελέγξαμε, επιλέξαμε για το
μοντέλο μας το Σύστημα Κατηγοριοποίησης της ACM [2] [Πίνακας 8] που εξειδικεύεται
στο χώρο της Πληροφορικής και έχει ήδη χρησιμοποιηθεί με καλά αποτελέσματα στην κατηγοριοποίηση μαθημάτων πληροφορικής [31]. Στο σύστημα κατηγοριοποίησης ACM ορίζονται σε πρώτο επίπεδο 11 γενικές κατηγορίες οι οποίες δηλώνονται με ένα γράμμα. Σε
δεύτερο επίπεδο κάθε μία από αυτές αναπτύσσεται περαιτέρω και το γράμμα του συμβολισμού τους επεκτείνεται με έναν αριθμό. Η κατηγοριοποίηση αυτή επεκτείνεται ομοιόμορφα
σε όσο βάθος είναι απαραίτητο για το σύστημα που την εφαρμόζει. Για το προτεινόμενο eLearning σύστημα το προς εξέταση εκπαιδευτικό αντικείμενο αφορά στο γνωστικό αντικείμενο των Πολυμέσων. Η ιεράρχηση του γνωστικού αντικειμένου των Πολυμέσων σύμφωνα
την κατηγοριοποίηση ACM, όπως φαίνεται παρακάτω, καταχωρείται κάτω από τον κωδικό
H.5.1. Κάτω από αυτήν την κατηγοριοποίηση αναπτύσσουμε το κάθε αντικείμενο της προτεινόμενης οντολογίας καθορίζοντας πιο ειδική ιεράρχηση.
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Πίνακας 8: Κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών αντικειμένων πληροφορικής κατά ACM

Οντολογία για κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών αντικειμένων
A. General Literature
B. Hardware
C. Computer Systems Organization
D. Software
Ε. Data
F. Theory of Computation
G. Mathematics of Computing
H. Information Systems
H.0 GENERAL
H.1 MODELS AND PRINCIPLES
H.2 DATABASE MANAGEMENT
H.3 INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL
H.4 INFORMATION SYSTEMS APPLICATIONS
H.5 INFORMATION INTERFACES AND PRESENTATION
H.5.0 General
H.5.1 Multimedia Information Systems

H.5.2 User Interfaces
H.5.3 Group and Organization Interfaces
H.5.4 Hypertext/Hypermedia
I. Computing Methodologies
J. Computer Applications
Ο τρόπος χρήσης της ιεραρχίας αυτής που ορίζεται από ένα Σύστημα Κατηγοριοποίησης είναι: σε κάθε κόμβο της ιεραρχίας του η-μαθήματος συνδέουμε τα εκπαιδευτικά αντικείμενα
από τα διαθέσιμα ενός repository εκείνα που αναφέρονται στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο
που πριγράφει ο συγκεκριμένος κόμβος. Αυτά αποτελούν εναλλακτικό υλικό για τη διδασκαλία της θεματικής ενότητας. Η ιδιότητα που χρησιμοποιούμε για τη σύνδεση ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου σε έναν κόμβο ονομάζεται hasClassification. Καθορίζει τη θέση του κάθε εκπαιδευτικού αντικειμένου στην ιεραρχία του μαθήματος.

4.2.2 Εκπαιδευόμενος
Στα πλαίσια της διατριβής αυτής υιοθετείται ως πρότυπο περιγραφής του εκπαιδευόμενου το
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Personal and Private Information (PAPI) [62]. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό: i) είναι
ευρέως αποδεκτό, ii) έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει την επαγγελματική και εκπαιδευτική εξέλιξη του εκπαιδευόμενου, να καταγράψει το μορφωτικό επίπεδο και την προσωπικότητά του, να συμπεριλάβει το διαφορετικό υπόβαθρο, τις δυνατότητές του. Συνεπώς τα
πεδία που διαθέτει περιγράφουν με σημαντική πληρότητα το σύνολο των δια-βίου εκπαιδευτικών, επαγγελματικών/κοινωνικών κ.ά. δραστηριοτήτων τους, παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη μαθησιακή συμπεριφορά του ενήλικα εκπαιδευόμενου. Αυτοί οι παράγοντες είναι σημαντικοί για τα e-Learning συστήματα διότι οι εκπαιδευόμενοι αυτών είναι ενήλικες
συνεπώς τους έχουν ήδη ενσωματωμένους στο προφίλ τους (εργασιακή εμπειρία, κοινωνικές
υποχρεώσεις, κ.λπ.) και επίσης, σύμφωνα με το [127], έχουν παγιωμένα χαρακτηριστικά
στην προσωπικότητά τους τα οποία και επηρεάζουν την απόδοσή τους. Άρα οι παράγοντες
αυτοί πρέπει να γίνουν σεβαστοί από ένα e-Learning σύστημα. Τέλος, έρευνες [14] έχουν
αποδείξει ότι τα πεδία του PAPI μπορούν να αντιστοιχηθούν σε πεδία άλλων προτύπων, όπως π.χ. αυτά του LIP [63].
Για την περιγραφή του εκπαιδευομένου στο σύστημά μας επιλέγονται οι παρακάτω περιγραφείς του PAPI:
¾ Προτιμήσεις: αφορούν σε προτιμήσεις γλώσσας και φορμάτ (doc, html, κ.λπ.) εγγράφου,
¾ Απόδοση: H PAPI#Performance (η απόδοσή του) δείχνει το μάθημα που παρακολούθησε και τη βαθμολογία του σε αυτό. Ας προσέξουμε ότι ο περιγραφέας αυτός συνδέει τον
Learner με τα URIs των εκπαιδευτικών αντικειμένων που αυτός έχει ‘καταναλώσει’ (όπου ‘καταναλώνω’ ορίζεται ‘αξιολογώ’ –reputate– ή ‘κατεβάζω’ –download). Οι επιμέρους περιγραφείς που χρησιμοποιούνται με την Performance είναι: η βαθμολογία σε ένα
μάθημα (performance_value), το εύρος των επιτρεπτών τιμών (performance_metric) για τη βαθμολογία αυτή (π.χ. από 1-10), η μονάδα μέτρησης
(performance_coding) π.χ. 'number', η learning_experience_identifier που
χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του URI των εγγράφων που έχει διαβάσει ο εκπαιδευόμενος, η learning_competency που περιγράφει το σύστημα ταξινόμησης των
εγγράφων3, κ.α.

3

Ενδεικτική περιγραφή της χρήσης των επιμέρους entries του περιγραφέα PAPI#Performance όπως
αναφέρεται στο προφίλ ενός σπουδαστή του εκπαιδευτικού δίκτυου ELENA [33]. Παρατηρούμε ότι
χρησιμοποιεί F-Logic για την αναπαράστασή του.
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¾ Πιστοποιήσεις: Το PAPI#Certification δείχνει τις πιστοποιημένες βεβαιώσεις σπουδών
του εκπαιδευόμενου. Παίρνει τιμές από το πεδίο τιμών {Vocational Training, High
School, Continuous Formation, Higher Education, MSc, PhD},
¾ Επίπεδο: LOM#UserRole, περιγράφει το γνωστικό επίπεδο του Learner για ένα καθορισμένο γνωστικό πεδίο. Αυτό παίρνει τιμές από το σύνολο {Beginner, ProIntermediate, Intermediate, Post-Intermediate, Advanced},
¾ Ρόλος: LOM#IntendedEndUserRole. Ο περιγραφέας αυτός έχει πεδίο ορισμού D το σύνολο {Trainee, Learner, Trainer, Lecturer} και περιγράφει το ρόλο του εκπαιδευόμενου
σε ένα e-Learning σύστημα,
¾ Στυλ μάθησης: LOM#LearningStyle. Ο περιγραφέας αυτός θεωρείται πολύ σημαντικός
κατά την πρόσκτηση γνώσης –και για το λόγο αυτό περιγράφεται εκτενέστερα.
Το στυλ μάθησης είναι μια ιδιότητα στενά συνδεδεμένη με την προσωπικότητα του κάθε
ενήλικα εκπαιδευόμενου. Στο [101] το στυλ μάθησης αναφέρεται τόσο σαν ιδιότητα του εκπαιδευομένου όσο και σα μαθησιακή στρατηγική. Σα χαρακτηριστικό του εκπαιδευομένου,
το στυλ μάθησης δείχνει το συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευόμενος προσλαμβάνει και αφομοιώνει την πληροφορία κατά τη διαδικασία της μάθησης. Σα μαθησιακή
στρατηγική, πληροφορεί σχετικά με τη διαδικασία, το περιεχόμενο και το πλαίσιο της μάθησης.
Έρευνες [40], [73], [81] έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι ανάλογα με το στυλ μάθησης που έχουν προτιμούν αλλά και μαθαίνουν καλύτερα όταν το εκπαιδευτικό αντικείμενο που χρησιμοποιούν για να μάθουν έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στις προτιμήσεις
του, όπως π.χ. το φορμάτ, ή στο χαρακτήρα του, όπως π.χ. η σημασιολογική πυκνότητα.
Για μια συνολική μελέτη με την οποία συνδέεται το στυλ μάθησης με τον τρόπο με τον οποίο ο εκπαιδευόμενος προσεγγίζει τη μάθηση/αναζητά πληροφορία/το φορμάτ ή/το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού αντικειμένου που προτιμά και πώς όλα αυτά συντελούν στη μα-

student:student1[rdf:type -> elena:Learner].
student:student1[papi:has -> student:performance_1].
student:performance_1[rdf:type->papi:Performance].
student:performance_1[papi:performance_value->'6'].
student:performance_1[papi:performance_metric->'0-10'].
student:performance_1[papi:performance_coding->'number'].
student:performance_1[papi:learning_experience_identifier->'logik3.pdf'].
student:performance_1[papi:learning_competency->acm_ccs:'I.2.4.2.1'].
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θησιακή πρόοδό του, μπορούμε να αναφερθούμε στο [119].
Για το στυλ μάθησης έχουν προταθεί διάφορα μοντέλα από τους Carl Jung [68], Myers
Briggs [98], Vermunt [151] κ.λπ. Το [101] καταλήγει στο ότι υπάρχουν περισσότερα από
100 μοντέλα που αναπαριστούν το στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων. Δύο από τα πλέον
χρησιμοποιούμενα είναι:
¾ Το

Μοντέλο

Οπτικοί/Ακουστικοί/Κινητικοί

(Visual/Auditory-Aural/Read-

Write/Kinesthetic-VARK [150]): κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους σε τέσσερις μεγάλες
κατηγορίες:
• Οπτικοί (Visual): μαθαίνουν βλέποντας, δίνουν σημασία στις εκφράσεις του προσώπου και τις κινήσεις του σώματος του διδάσκοντα. Προτιμούν να σκέπτονται με
εικόνες και μαθαίνουν καλύτερα χρησιμοποιώντας οπτικά βοηθήματα, όπως εικόνες
ή βίντεο,
• Ακουστικοί (Auditory-Aural): μαθαίνουν ακούγοντας π.χ. με διαλέξεις ή συμμετέχοντας σε συζητήσεις. Σε αυτούς Αποχρώσεις του ήχου όπως ο τόνος, η ταχύτητα
η χροιά έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην κατανόηση του αντικειμένου. Προτιμούν τις
διαλέξεις που είναι διαθέσιμες σαν ακουστικά αρχεία ή αρέσκονται να ηχογραφούν
τη διάλεξη και να την ακούν αργότερα,
• Read-Write: μαθαίνουν διαβάζοντας γραπτά ντοκουμέντα όπως λεξικά, εκτυπώσεις
βιβλίων, εγχειρίδια,
• Κινητικοί (Kinesthetic): μαθαίνουν αγγίζοντας ή δημιουργώντας φυσικά μοντέλα.
Κάποιοι από αυτούς ίσως δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν και προτιμούν να
πειραματίζονται. Προτιμούν να κρατούν σημειώσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, διότι η κίνηση που κάνουν γράφοντας αποτυπώνει τη γνώση καλύτερα στο
μυαλό τους.
¾ Μοντέλο των Felder-Silverman: κατηγοριοποιεί τη μαθησιακή διαδικασία σε πέντε
διαστάσεις μάθησης: αντίληψη, πρόσληψη, οργάνωση, επεξεργασία και κατανόηση. Για
κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις όρισαν δύο στυλ μάθησης, το φυσικό και το διανοητικό. Οι Felder-Silverman έκαναν μια αντιπαραβολή μεταξύ αυτών των δύο στυλ μάθησης. Οι Felder-Silverman επίσης έχουν αναπτύξει ένα δικτυακά διαθέσιμο εργαλείο
που επιτρέπει στον ενδιαφερόμενο να βρει το στυλ μάθησης του στις διαστάσεις 1, 2, 4,
και 5 [36], απαντώντας σε μια σειρά από (44) ερωτήματα. Το ερωτηματολόγιό τους δεν
καλύπτει τη διάσταση 3.
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Το μοντέλο τους παρουσιάζεται στον [Πίνακας 9].
Πίνακας 9: Στυλ μάθησης κατά Felder-Silverman (Πηγή: [36])

είναι συγκεκριμένοι, πρακτικοί.
Μαθαίνουν κατανοώντας γεγονότα
και διαδικασίες. Τους αρέσουν τα γεγονότα,
επιλύουν προβλήματα με καλά καθορισμένες
μεθόδους και αντιπαθούν τις περιπλοκότητες

έχουν μια πιο εννοιολογική
θέαση των πραγμάτων. Καινοτόμοι,
δημιουργούν θεωρίες για να αντιληφθούν
το νόημα των γεγονότων και των διαδικασιών.
Αντιπαθούν την επανάληψη. Προτιμούν
να ανακαλύπτουν πιθανότητες και σχέσεις.

προτιμούν οπτική αναπαράσταση
της πληροφορίας. Θυμούνται καλύτερα
όταν δουν κάτι —pictures, diagrams,
flow charts, time lines, films
και demonstrations

προτιμούν γραπτή και προφορική
Πληροφορία παρουσιασμένη
σαν ακολουθία λέξεων, γραπτές
και προφορικές εξηγήσεις.

ασχολείται με
το πώς οι εκπαιδευόμενοι
συνδυάζουν μια σειρά
πληροφοριών

προτιμούν να πηγαίνουν
από το γενικό στο ειδικό. Αντιλαμβάνονται
το γενικό πλαίσιο και κατόπιν αναλαμβάνουν
ειδικές περιπτώσεις μέσα στο μοντέλο.

προτιμούν την μετάβαση από
το ειδικό στο γενικό. Πρώτα κατανοούν
το γενικό μοντέλο μόνο αφού δουν
ειδικές περιπτώσεις.

ασχολείται με
τον τρόπο με τον οποίο
οι εκπαιδευόμενοι διαχειρίζονται
τη λήψη πληροφορίας

μαθαίνουν ασχολούμενοι ενεργά
με πράγματα και τους αρέσει να συνεργάζονται.
Καταλαβαίνουν την πληροφορία καλύτερα
κάνοντας κάτι με αυτήν.

καταλαβαίνουν την πληροφορία
καλύτερα σκεπτόμενοι για αυτήν πρώτα
σιωπηλά, σκέφτονται για τα πράγματα
και γενικά προτιμούν να δουλεύουν μόνοι.

αυτοί αρέσκονται να ασχολούνται
με γραμμικό και διαταγμένο τρόπο.
Μαθαίνουν με μικρά, αυξητικά βήματα,
ακολουθούν λογικά βήματα για να βρουν λύσεις.

αυτοί πρώτα χτίζουν το όλο,
αποκτούν μια σφαιρική εικόνα για το σύστημα
και κατόπιν ασχολούνται με επιμέρους
πληροφορίες -μαθαίνουν με άλματα.

ασχολείται με
τον τρόπο αποδοχής
της πληροφορίας

ασχολείται με
τον τρόπο πρόσληψης
της πληροφορίας

λαμβάνει υπ’ όψη
το πώς ο εκπαιδευόμενος
αντιλαμβάνεται την μεγάλη
ποσότητα
πληροφορίας που χρειάζεται για
να αντιληφθεί ένα τομέα.

Εκτός από τα τεστ των Felder και Silverman διατίθενται και άλλα ψυχομετρικά ερωτηματολόγια (questionnaires) στον ιστό τα οποία βρίσκουν το είδος των εκπαιδευτικών αντικειμένων που ταιριάζει στον καθένα. Τέτοια είναι π.χ. http://www.vark-learn.com/english ή στο
http://www.personalitypathways.com/type_inventory.html.
Στη διατριβή αυτή επιλέξαμε το μοντέλο Felder-Silverman για την περιγραφή του στυλ μάθησης. Ο λόγος είναι ότι επιτρέπει τις πιο ξεκάθαρες συσχετίσεις ανάμεσα στα διαφορετικά
χαρακτηριστικά εγγράφων και στα μαθησιακά χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων.
Πίνακας 10: Ιδιότητες των Learners vs ιδιότητων των LRs που επηρεάζονται από το στυλ μάθησης

Στον [Πίνακας 10] καταγράφονται διάφορα χαρακτηριστικά του εγγράφου σύμφωνα με το
μοντέλο Felder-Sileverman, σε συνδυασμό με το στυλ μάθησής του, που η έρευνα [40] έχει
δείξει ότι επηρεάζουν τη μάθηση. Όπως φαίνεται από τον [Πίνακας 10] συσχετίζεται το
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στυλ μάθησης ‘Visual’ με το Format ‘video’ ή ‘avi’, το στυλ μάθησης ‘Sensitive’ με
‘SemanticDensity’ με το LearningType ‘Tutorial’. Όμοια, ο Learner με στυλ μάθησης “Active” θεωρείται ότι θα προτιμούσε ένα LR με ‘InteractivityType’ υψηλό και
σε Format ‘Tutorial’, έναντι ενός ‘Paper’ με υψηλή “Semantic Density”.
Εφαρμογή της χρήσης του στυλ μάθησης για τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ‘σημασιολογική πυκνότητα’ και ‘κάλυψη’ βρίσκουμε για παράδειγμα σε διάφορα βιβλία πληροφορικής
τα οποία έχουν ένα αρχικό κεφάλαιο στο οποίο περιγράφεται εν συντομία όσο το δυνατόν
πιο μεστά και ολοκληρωμένα όλο το θέμα που διαπραγματεύεται το βιβλίο. Το κεφάλαιο
αυτό είναι γραμμένο για ανθρώπους με στυλ μάθησης ‘Global’ (βλέπε [Πίνακας 9]).
Έχοντας πλέον ορίσει τα χαρακτηριστικά των οντοτήτων του συστήματός μας, στην επόμενη ενότητα περιγράφουμε το πλαίσιο λειτουργίας του προτεινόμενου εκπαιδευτικού συστήματος.

4.3 Πλαίσιο λειτουργίας
Στο προτεινόμενο e-Learning σύστημα θεωρούμε ένα κεντρικό σύστημα υποστήριξης των
υπηρεσιών του e-Learning συστήματος και διάφορους κόμβους που συνδέονται σε αυτό σε
δίκτυο. Κάθε κόμβος μπορεί να διαθέτει στο κεντρικό σύστημα ένα σύνολο από LRs και αυτοί να είναι προσβάσιμοι και από τους υπόλοιπους. Σε κάθε κόμβο εγγράφονται διάφοροι
χρήστες, είτε σαν παροχείς εκπαιδευτικών αντικειμένων (e-Tutors), είτε σαν εκπαιδευόμενοι
(Learners). Και οι μεν και οι δε όταν εγγράφονται περιγράφουν τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας μεταδεδομένα [107], [160]. Για τα LRs, οι παροχείς δημιουργούν μεταδεδομένα περιγραφής στην αρχή και οι εκπαιδευόμενοι παρέχουν άμεσα και έμμεσα μεταδεδομένα φήμης
καθ’ όλη τη λειτουργία του συστήματος. Όλα τα μεταδεδομένα καταγράφονται σε μια κεντρική βάση γνώσης (data repository). Ωστόσο, στο σύστημά μας, παρόλο που για την αποθήκευση των οντολογιών έχει επιλεγεί η κεντρική λύση, τα έγγραφα του δικτύου βρίσκονται
τοποθετημένα στους επιμέρους συμβεβλημένους κόμβους ή στα URLs διαφόρων ιστοχώρων
εξωτερικών του δικτύου και συνδέονται με τη βάση γνώσης μέσω του URI τους. Με τον
τρόπο αυτό ο κάθε κόμβος-παροχέας δε χάνει τον έλεγχο των LRs που διαθέτει. Μπορεί να
τα διαχειριστεί εφαρμόζοντας τη δική του πολιτική διαμοιρασμού που θα αφορά στην κοστολόγησή τους, στην προστασία πνευματικών δικαιωμάτων κ.λπ. [77].
Οι εκπαιδευόμενοι μετά την καταγραφή τους αποκτούν από το διαχειριστή του client τμήματος του συστήματος του κάθε κόμβου δυνατότητες για εισαγωγή σχολιασμών για τα LRs
(μετατροπή των λεκτικών περιγραφών των εκπαιδευτικών αντικειμένων σε κατάλληλες
LOM περιγραφές) για αναζητήσεις ή αξιολογήσεις.

110

Το πλαίσιο (framework) λειτουργίας του προτεινόμενου συστήματος απεικονίζεται στην
[Εικόνα 6].

Εικόνα 6: Το προτεινόμενο πλαίσιο λειτουργίας

Στο σύστημα που προτείνουμε έχουμε ενσωματώσει ένα μηχανισμό ανάκτησης ο οποίος
χρησιμοποιεί τα κριτήρια του εκπαιδευόμενου σε συνδυασμό με τα μεταδεδομένα περιγραφής και αξιολόγησης των LRs, καθώς και αυτά του προφίλ των εκπαιδευόμενων. Όταν τεθεί
στο σύστημα ένα ερώτημα από έναν εκπαιδευόμενο για την εύρεση LRs, τότε εφαρμόζονται
οι μέθοδοι εξατομίκευσης του μηχανισμού ανάκτησης που συνδυάζουν όλα τα μεταδεδομένα που τον αφορούν για να βρουν κατάλληλα εκπαιδευτικά αντικείμενα για αυτόν. Η διαδικασία της ανάκτησης ξανα-δημιουργεί μεταδεδομένα φήμης με έμμεσο τρόπο τα οποία και
ανατροφοδοτούν τη βάση γνώσης.
Στα πλεονεκτήματα της πρότασης είναι ότι λόγω του ότι η βάση γνώσης του συστήματος
βασίζεται σε εκπαιδευτικά πρότυπα και οντολογίες για την περιγραφή των εννοιών της μπορεί να εξαχθεί σε άλλα συστήματα διαχείρισης μάθησης (Learning Management Systems –
LMSs) είτε να ενσωματωθεί σε μεγαλύτερες εκπαιδευτικές οντολογίες.

4.4 e-Reputation
Οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στο σύστημά μας με τις αξιολογήσεις τους οι οποίες και
βρίσκονται στην καρδιά του συστήματος. Για τη διαχείριση και αξιοποίηση των μεταδεδομένων αξιολόγησης δίνεται ο παρακάτω ορισμός:
Σαν e-Reputation στο χώρο του e-Learning ορίζεται [77] η διαδικασία με την οποία γίνεται:
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¾ η απευθείας-σύνδεσης (on-line) συλλογή των μεταδεδομένων αξιολόγησης που παρέχονται από εξουσιοδοτημένους χρήστες και αφορούν στο σύστημα παροχής εκπαιδευτικών
αντικειμένων,
¾ η επεξεργασία με τη βοήθεια ενδιάμεσων (mediators [25]) των μεταδεδομένων αξιολόγησης, με βάση ποσοτικών κριτηρίων και αποδεκτών μεθόδων (π.χ. στατιστικές). Ο
σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας των μεταδεδομένων αξιολόγησης είναι η αξιοποίησή τους σε μεθόδους εξατομίκευσης.
Τα μεταδεδομένα αξιολόγησης συσσωρεύονται σαν ‘πέπλο’ πάνω σε διάφορα μεταδεδομένα
του συστήματος, ακόμα και στα μεταδεδομένα περιγραφής των εκπαιδευτικών αντικειμένων
και λειτουργούν σα μετα-μεταδεδομένα πάνω από αυτά. Με την κατάλληλη επιλογή των
κριτηρίων αξιολόγησης τα μεταδεδομένα μπορεί να αφορούν στην εκπαιδευτική διαδικασία
συνολικά, στο σύστημα ανάκτησης αντικειμένων, στους σχολιασμούς των αντικειμένων, το
ίδιο το περιεχόμενό τους κ.λπ. Με αυτά οι περιγραφές των εκπαιδευτικών αντικειμένων
παύουν να είναι στατικές, γίνονται δυναμικές, και στον καθορισμό τους επεμβαίνουν πλέον
και οι εκπαιδευόμενοι, δηλαδή δίνουν στον εκπαιδευόμενο τη δυνατότητα να συμμετάσχει
ενεργητικά στη διαδικασία εκπαίδευσής του. Τα μεταδεδομένα φήμης δεν αλλοιώνονται και
δεν καταστρέφονται, αλλά παραμένουν στο σύστημα ως ιστορικά. Δυνητικά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε αυτούς μηχανισμοί OLAP [152] για την επεξεργασία τους.
Τα μεταδεδομένα αξιολόγησης i) μπορούν να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τα μεταδεδομένα των εκπαιδευτικών αντικειμένων κατά την ανάκτησή τους, σαν επιπλέον κριτήριο, ii)
επηρεάζουν τη σειρά εμφάνισης των εκπαιδευτικών αντικειμένων: ψηλά στη λίστα θα εμφανιστούν αυτά που έχουν πάρει τις πιο θετικές αξιολογήσεις και iii) μπορούν να αξιοποιηθούν
σε αλγορίθμους εξατομίκευσης περιεχομένου, iv) η ανατροφοδότηση του συστήματος με τα
μεταδεδομένα αυτά μπορεί να επιφέρει βελτίωση των αλγορίθμων ανάκτησης του συστήματος, v) δυνητικά, συσσωρευμένα ανά αντικείμενο μπορούν να αξιοποιηθούν στη βελτίωση
των μεταδεδομένων περιγραφής των αντικειμένων, αλλά επίσης και στη δημιουργία φήμης
για τους παροχείς των εκπαιδευτικών αντικειμένων [111].
Λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρουν στη λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος, τα
μεταδεδομένα αυτά για το προτεινόμενο σύστημα ονομάζονται μεταδεδομένα φήμης [77]
και οι όροι ‘μεταδεδομένα αξιολόγησης’ και ‘μεταδεδομένα φήμης’ από δω και κάτω στο
κείμενο αυτό θεωρούνται ισοδύναμοι.

4.5 Το μοντέλο του προτεινόμενου συστήματος
Όπως είδαμε στην (§2.3.2) για μια οντολογία o = 〈C , I , R, T , V , ≤, ⊥,∈, =〉 πρέπει να καθο-
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ριστεί ο σκοπός της και να οριστούν κάθε ένα από τα συστατικά της C, I, R, T και V. Επίσης πρέπει να οριστεί μια αναπαράστασή της 〈 F , D〉 και σε αυτήν να καθοριστούν το πεδίο ορισμού D κάθε μίας έννοιας του συνόλου C των εννοιών, οι ιδιότητές τους (το σύνολο
R), τα πεδία ορισμού τους (το σύνολο V), το σύνολο των στιγμιοτύπων της (σύνολο I) και
τα datatypes (σύνολο T) αυτών.
Στο προτεινόμενο σύστημα ορίζονται αρχικά δύο οντολογίες, μία για τον Learner και μία για
το LearningResource. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο σκοπός των οντολογιών του Learner και
του LearningResource είναι να καταγράψουν τις ιδιότητες της κάθε μιας από αυτές τις οντότητες, το πεδίο τιμών της κάθε ιδιότητας, την cardinality της κάθε μιας και τις συσχετίσεις
μεταξύ τους. Στο σύστημα δημιουργείται και μια τρίτη οντολογία, η e-Reputation [77], [79].
Ο σκοπός αυτής είναι να ορίσει τα κριτήρια συλλογής φήμης, να δώσει τη δυνατότητα
στους Learners να αξιολογούν άμεσα το LR με ένα προκαθορισμένο και μετρήσιμο τρόπο,
να συλλέγει έμμεσα μεταδεδομένα φήμης για το LR, να συνδέει μέσω των μεταδεδομένων
φήμης τα LRs με τους Learners, να επιτρέπει τη συγκέντρωση (accumulation) και επεξεργασία των μεταδεδομένων φήμης για εξατομίκευση.
Η γλώσσα αναπαράστασης γνώσης που χρησιμοποιήθηκε στη διατριβή αυτή για την περιγραφή των συστατικών των συστατικών των οντολογιών είναι η F-Logic (§2.5.3) λόγω της
δυνατότητάς της να περιγράψει όλα τα συστατικά μιας οντολογίας και επιπλέον λόγω της
δυνατότητάς της να ορίσει κανόνες [60].
Οι προτεινόμενες οντολογίες περιγράφονται αναλυτικά στις παρακάτω παραγράφους.

4.5.1 Εκπαιδευτικό αντικείμενο
4.5.1.1 Η οντολογία του εκπαιδευτικού αντικειμένου
Oι διάφορες έννοιες που αφορούν στην περιγραφή του LearningResource επιλέγονται από
το LOM [61]. Τα πεδία του LOM που αποτελούν το σύνολο των εννοιών της οντολογίας
αναφέρονται στην (§3.2.1) [Πίνακας 7]. Τα πεδία της οντολογίας, οι τιμές και ο τύπος δεδομένων τους παρουσιάζονται στον [Πίνακας 11]. Στον ίδιο πίνακα αντιστοιχίζονται αυτά στα
σύμβολα C, R, I της οντολογίας.
Πίνακας 11: Η περιγραφή της έννοιας Learning Resource –LR

C: το σύνολο των
εννοιών της οντολογίας.
Καθορίζονται από
το LOM [Πίνακας

LearningResource,
LOM#Classification, LOM#Format,
LOM#InteractivityLevel, LOM#Language,
LOM#Density, LOM#InteractivityType,
LOM#UserRole, LOM#IntendedEndUserRole,
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7]

LOM#Difficulty, LOM#Coverage,
LOM#LearningResourceType, LOM#Context

R: το σύνολο των
ιδιοτήτων της
οντολογίας

hasTitle, hasAuthor, hasDescription,
hasLearninghResourceURI (τύπου literal).
hasClassification, hasFormat, hasInteractivityLevel, hasLanguage, hasDensity, hasInteractivityType, isForUserRole, isForIntendedEndUserRole, hasDifficulty, hasCoverage,
hasLearningResourceContext, hasLearningResourceType
Κάθε μία από αυτές έχει το όνομα της αντίστοιχης έννοιας και το πρόθεμα has-.
Η κάθε μία από τις ιδιότητες αυτές ξεκινάει
από το LR και καταλήγει στην αντίστοιχη έννοια η οποία είναι το πεδίο τιμών της ιδιότητας [Εικόνα 7].

LR: το σύνολο
των στιγμιοτύπων
της έννοιας LR.
Σε F-Logic αποδίδονται με το
I.
lip: το σύνολο
των ιδιοτήτων
ενός li

LR = {l1, l 2,..., lm} , m φυσικός αριθμός, το σύνολο
των στιγμιοτύπων li του LR

lip = { p1, p 2,..., pl} το σύνολο των l ιδιοτήτων κάθε li , όπου i=1,...m

Κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο li που ανήκει στο σύνολο, έστω L, των στιγμιοτύπων των
εκπαιδευτικών αντικειμένων, έχει l το πολύ, ιδιότητες, lip = { p1, p 2,..., pl} οι οποίες ανήκουν στο σύνολο R (Relations) των ιδιοτήτων της οντολογίας.
Στην [Εικόνα 7] παρουσιάζεται με γράφο μέρος της οντολογίας του LearningResource. Κάθε έννοια της οντολογίας συμβολίζεται με ένα οβάλ και οι ιδιότητές της με ένα βέλος. Στην
εικόνα αυτή βλέπουμε διάφορες έννοιες π.χ. Difficulty, UserRole, κ.λπ. –από το σύνολο
C των εννοιών της οντολογίας– και διάφορες ιδιότητες π.χ. hasDifficulty,
hasUserRole –από το σύνολο των ιδιοτήτων R. Οι ιδιότητες ονοματοδοτούνται από το
LOM. Στις ιδιότητες υπάρχουν κάποιες που παίρνουν τελικές τιμές –είναι τύπου literal, συνεπώς δεν έχουν συγκεκριμένη έννοια σαν πεδίο ορισμού. Τέτοιες είναι οι: title,
author, learningResourceURI, description, author. Επίσης υπάρχουν και άλ-
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λες που παίρνουν τιμές από τα στιγμιότυπα μιας άλλης έννοιας. Τέτοιες είναι οι hasDifficulty, hasInteractivityLevel, hasUserRole, hasFormat, hasLanguage. (Σε κάποιες περιπτώσεις στη βιβλιογραφία, οι πρώτες αναφέρονται σαν properties και οι δεύτερες
relationships –συσχετίζουν έννοιες. Στη διατριβή αυτή ωστόσο οι λέξεις ιδιότητα –property–
και συσχέτιση –relationship– είναι ισοδύναμες).
Όλες αυτές οι ιδιότητες αποτελούν τα μεταδεδομένα της οντολογίας και χρησιμοποιούνται
για το χαρακτηρισμό του LR.

Εικόνα 7: Τμήμα της οντολογίας του LR

Για κάθε μία από τις ιδιότητες αυτές στην [Εικόνα 7] βλέπουμε επίσης και τις επιτρεπτές τιμές τους. Τέτοιες π.χ. για την Difficulty είναι: {Very Easy, Easy, Medium, Difficult,
Very Difficult}. Κάθε μία από αυτές είναι οι επιτρεπτές τιμές των ιδιοτήτων της αντίστοιχης
έννοιας. Όλες μαζί αποτελούν το σύνολο I της οντολογίας. Επίσης, οι τιμές αυτές είναι το
πεδίο τιμών (range) της αντίστοιχης ιδιότητας (hasDifficulty) με την οποία συνδέεται το
LearningResource με την αντίστοιχη έννοια (Difficulty). Οι ιδιότητες επίσης έχουν και
αριθμό επανάληψης (cardinality).
Στη [Εικόνα 7] βλέπουμε επίσης και την έννοια Classification η οποία είναι εξωτερική
του LOM. Το LR συνδέεται με την έννοια αυτή με την ιδιότητα hasClassification. Πεδίο ορισμού (domain) της έννοιας αυτής για το σύστημά μας είναι το πρότυπο ACM.
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4.5.1.2 F-Logic περιγραφή της οντολογίας του εκπαιδευτικού αντικειμένου
Από i) τον [Πίνακας 3] που περιγράφει τα σύμβολα της F-Logic με τα οποία αναπαρίσταται
μια οντολογία, ii) από τον [Πίνακας 7] που περιγράφει τα πεδία του LOM και iii) από τα
θεωρητικά στοιχεία για την F-Logic που είδαμε στην (§2.5.3), η αναπαράσταση της σύνδεσης ανάμεσα σε έννοιες και ιδιότητες της οντολογίας, με την F-Logic ορίζεται ως:

t1[t 3 → t 2 ] για τη σύνδεση ένα-προς-ένα και
t1[t 3 ⇒ t 2 ] για τη σύνδεση ένα-προς-πολλά
Τα t1, t2, t3 αναπαριστούν τους δυνατούς συνδυασμούς εννοιών-ιδιοτήτων. Κάθε μία από τις
συσχετίσεις αυτές αναπαριστά τη σύνδεση ανάμεσα σε στιγμιότυπα

εννοιών-

ιδιότητες-στιγμιότυπα τιμών για τις ιδιότητες, η οποία σε RDF/OWL συμβολίζεται με μια τριπλέτα της μορφής:
<instanceId1><propertyId><instanceId2>,

όπου αντίστοιχα το instanceId1 είναι το t1, propertyId είναι το t2, και instanceId2 είναι το t3.
Συνεπώς για κάθε μια από τις παραπάνω έννοιες και ιδιότητες σε F-Logic δημιουργούνται
εκφράσεις της μορφής:
LR1:LearningResource[hasFormat=>>LOM#Format{doc,pdf,txt,wav,..,mp3,other}];

Αυτή η έκφραση σημαίνει ότι το συγκεκριμένο στιγμιότυπο LR1 της έννοιας LearningResource (στιγμιότυπο, ορίζεται με :) έχει την ιδιότητα hasFormat (συμβολίζεται με [,]
) η οποία είναι ένα-προς-πολλά (γεγονός που συμβολίζεται με =>>) και τη συνδέει με την
έννοια LOM#Format.

Η hasFormat παίρνει διάφορες από τις τιμές τις έννοιας

LOM#Format, όπως π.χ. {doc,pdf,txt,wav,..,mp3,other}.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η περιγραφή της έννοιας LearningResource (LR) σε FLogic είναι :
LearningResource[hasTitle;hasLearningResourceURI;hasDescription;hasAuthor;
hasClassification=>LOM#Classsification[{H.5.1.1 Web Design,
H.5.1.2 Photoshop, ...}],
hasFormat=>>LOM#Format{doc, pdf, txt, wav, ..., mp3, other};
hasInteractivityLevel=>LOM#InteractivityLevel{Very Low, Low,
Medium, High, Very High};
hasLanguage=>>LOM#Language{en, el, fr, it,...,de};
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hasSemanticDensity=>LOM#SemanticDensity{Very Low, Low, Medium, High,
Very High}
hasInteractivityType=>LOM#InteractivityType{Active, Expositive, Mixed};
isForUserRole=>>LOM#UserRole{Beginner, Intermediate, Advanced};
isForIntendedEndUserRole=>>
LOM#IntendedEndUserRole{Author, Lecturer, Learner, Trainer, Trainee};
hasDifficulty=>LOM#Difficult{Very Easy, Easy, Medium, Difficult,
Very Difficult};
hasCoverage=>LOM#Coverage{Very Low, Low, Medium, High, Very High};
hasLearningResourceType=>>LOM#LearningResourceType{Exercise, Figure, Book,
Lecture, Tutorial, Paper, Diagram, Video, Audio,
Presentation, Lecture, Simulation,
Questionnaire, Graph, Index, Slide, Table,
Narrative Text, Experiment, Problem Statement,
selfAssessment};
hasLearningResourceContext=>>
LOM#ResourceContext{Vocational Training, Higher Education, MSc,
PhD, Continuous Formation}].

όπου το # δείχνει τα δύο namespaces, PAPI και LOM, που χρησιμοποιούνται.
Η

παραπάνω

περιγραφή

αναπαριστά

την

εννοιολογική

περιγραφή

της

έννοιας

LearningResource. Δείχνει ότι η έννοια LearningResource (LR) έχει τις ιδιότητες που περικλείονται μέσα σε [, ]. Από τι ιδιότητες αυτές, οι hasFormat, hasLanguage, isForUserRole,

isForIntendedEndUserRole,

hasLearningResourceType,

hasLearningResourceContext, μπορούν να πάρουν πολλές (=>>) τιμές από τα στιγμιότυπα

των

εννοιών

LOM#Format,

LOM#Language,

LOM#UserRole,

LOM#IntendedEndUserRole, LOM#ResourceContext, αντίστοιχα. Οι ιδιότητες hasDifficulty, hasCoverage, hasInteractivityType, hasInteractivityLevel,
hasClassification, hasSemanticDensity παίρνουν μία μόνο τιμή, αντίστοιχα από τα
στιγμιότυπα

των

LOM#InteractivityType,

εννοιών:

LOM#Difficult,

LOM#InteractivityLevel,

LOM#Coverage,

LOM#Classsification,

LOM#SemanticDensity. Οι έννοιες αυτές είναι τα πεδία ορισμού της αντίστοιχης ιδιότητας. Τα στιγμιότυπα των εννοιών αυτών αναφέρονται στο σύνολο τιμών που ακολουθεί, π.χ.
{Vocational Training, Higher Education, MSc, PhD, Continuous Formation}, και είναι οι επιτρεπτές τιμές της κάθε ιδιότητας.
Κάθε στιγμιότυπο της έννοιας LR προέρχεται από αυτήν την περιγραφή και παίρνει τιμές
μόνο από τις διαθέσιμες τιμές των αντίστοιχων εννοιών.
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4.5.1.3 Ανάκτηση εκπαιδευτικών αντικειμένων
Ένα σύστημα που χρησιμοποιεί μεταδεδομένα για την περιγραφή των εννοιών που περιγράφει χρησιμοποιεί μεταδεδομένα και για την ανάκτηση αυτών. Οι διάφορες σημασιολογικές
γλώσσες (π.χ. TRIPLE, RQL, N3, SeRQL, SPARQL, RDQL, Versa, F-Logic, κ.α. [46, 103,
106]) λειτουργούν μόνο πάνω στα μεταδεδομένα για να ανακτήσουν πληροφορίες. Ας ξαναθυμηθούμε επίσης ότι τα μεταδεδομένα περιγράφουν τις ιδιότητες των οντοτήτων.
Συνεπώς, για να επιτύχουμε ανάκτηση εκπαιδευτικών αντικειμένων πρέπει να συσχετίσουμε
τα κριτήρια των χρηστών του συστήματος με τα μεταδεδομένα (ιδιότητες) των εκπαιδευτικών αντικειμένων. Για να επιτύχουμε την ανάκτηση LRs δίνουμε τον Ορισμό Ομοιότητας
1:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ 1
Όμο ι α learning resour ces σ ε μ ι α ιδ ιότητα είναι εκ ε ίν α που έχουν την ίδ ι α τιμή
σ τ ην ίδ ι α ι δ ι ό τ η τ α.

Ο παραπάνω ορισμός υλοποιείται με την Boolean μέθοδο και αποδίδεται με τον τύπο (4.1):
lipk = ljpk
f (l ) = sim(lipk , lkpk ) = {10,, αν
αλλιώς

(4.1)

Ο ορισμός αυτός βρίσκει τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ίδιες τιμές στις ίδιες ιδιότητες. Περιορίζοντας τις τιμές αυτές μόνο σε αυτές που ζητάει ο χρήστης κατά την ανάκτηση τότε θα πάρουμε όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που πληρούν τα κριτήρια που επιθυμεί
ο χρήστης.
Ωστόσο, όπως είδαμε και στην (§3.6.2.1) η Boolean μέθοδος δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική:
βρίσκει μόνο τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που οι τιμές των ιδιοτήτων τους έχουν απολύτως
τις τιμές που ζήτησε ο εκπαιδευόμενος. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε αλγορίθμους αναζήτησης.

4.5.2 Εκπαιδευόμενος
4.5.2.1 Η οντολογία του εκπαιδευόμενου
Οι ιδιότητες που εξετάζονται για τον εκπαιδευόμενο έχουν παρουσιαστεί στην (§4.2.2). Κάποιες από αυτές είναι δανεισμένες από το πρότυπο PAPI και κάποιες από το πρότυπο LOM.
Τα πεδία της οντολογίας που περιγράφει τον εκπαιδευόμενο, οι τιμές και ο τύπος δεδομένων
τους παρουσιάζονται στον [Πίνακας 12]. Στον ίδιο πίνακα αντιστοιχίζονται αυτά στα σύμβολα C, R, I της οντολογίας:
Πίνακας 12: Η οντολογία του Learner (εκπαιδευόμενου)
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Το σύνολο
των εννοιών
της οντολογίας του
Learner. Καθορίζονται
μέσα από το
PAPI
[&4.4.2] και
το LOM
[Πίνακας 7]

Learner,
PAPI#Certificate_list, LOM#IntendedEndUserRole,
LOM#UserRole, PAPI#LearningStyle, LOM#Language,
LOM#Format,PAPI#Performance

Το σύνολο
των ιδιοτήτων της οντολογίας.

hasName, hasLearnerURI, hasAge, hasGender,
hasLogin, hasPassword (literal ιδιότητες),
hasCertification, hasIntendedUserRole,
hasUserRole, hasLearningStyle, hasPreferredLanguage, hasPreferredFormat, hasPerformance
Κάθε μία από τις παραπάνω ιδιότητες ξεκινάει από
το Learner και καταλήγει στην αντίστοιχη έννοια
(πεδίο τιμών της ιδιότητας).

Το σύνολο
των στιγμιοτύπων της
έννοιας
Learner ή
και
Consumer.
cjp: το σύνολο των ιδιοτήτων ενός cj

C = {c1, c 2,..., cn} όπου n φυσικός, είναι το σύνολο των
στιγμιοτύπων cj.

cjp = { p1, p 2,..., pk} το σύνολο των k ιδιοτήτων κάθε cj ,
j=1,...,n

Κάθε Learner cj , που ανήκει στο σύνολο, έστω C4, των στιγμιοτύπων των Learners, έχει

k το πολύ, ιδιότητες, cj = { p1, p 2,..., pk} οι οποίες αποτελούν το προφίλ του. Οι ιδιότητες
αυτές ανήκουν στο σύνολο ιδιοτήτων R (Relationships) της οντολογίας. Και σε αυτήν την
οντολογία υπάρχουν literal ιδιότητες οι οποίες παίρνουν τελικές τιμές όπως οι: hasName,

4

Από δω και κάτω χρησιμοποιείται το σύμβολο C για να αναπαραστήσει το σύνολο των Learners
(Consumers) στου συστήματος. Ας μην ταυτιστεί με το σύνολο των εννοιών C που χρησιμοποιεί ο ορισμός της tuple της οντολογίας.
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hasLearnerURI, hasAge, hasGender, hasLogin, hasPassword κ.α. Καθορίζονται
επίσης και οι μη-literal οι οποίες, όπως και στην περίπτωση της οντολογίας του εκπαιδευτικού αντικειμένου, παίρνουν τιμή από μια άλλη έννοια.
Η οντολογία του Learner φαίνεται στην [Εικόνα 8].
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Εικόνα 8: Τμήμα της οντολογίας του Learner

Κάθε στιγμιότυπο της έννοιας Learner προέρχεται από την περιγραφή αυτή και οι τιμές που
μπορεί να πάρει σε κάθε ιδιότητά του προέρχονται μόνο μέσα από τις επιτρεπτές τιμές κάθε
ιδιότητας.
4.65.2.2 F-Logic περιγραφή της οντολογίας του εκπαιδευομένου
Η οντολογία του εκπαιδευόμενου σε F-Logic [60], [77] είναι:
Learner[hasName; hasLearnerURI; hasAge; hasGender; hasLogin; hasPassword;
hasCertification=>>PAPI#Certificate_list{Vocational Training,
Higher Education, MSc, PhD, Continuous Formation},
hasIntendedUserRole=>
LOM#IntendedEndUserRole{Author, Lecturer, Learner, Trainer, Trainee};
hasUserRole=>LOM#UserRole{Beginner, Pro-Intermediate, Intermediate,
Post-Intermediate, Advanced};
hasLearningStyle=>>PAPI#LearningStyle{active/reflective,
sensing/intuitive, visual/verbal, sequential/global};
hasPreferredLanguage=>>LOM#Language{en,el,fr,de,...,it};
hasPreferredFormat=>>LOM#Format{pdf,doc,wav,avi,...,txt};
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hasPerformance=>>[{PAPI#Performance.learning_experience_identifier=>>
learningResourceURL;
PAPI#Performance.performance_value}].
].

όπου το # δείχνει τα δύο namespaces, των PAPI και LOM, που χρησιμοποιούνται.
Σύμφωνα λοιπόν με την παραπάνω περιγραφή του Learner ορίζεται ότι: ο Learner μπορεί να
έχει περισσότερες από μία πιστοποιήσεις (hasCertification, με σύνδεση ένα-προςπολλά), έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο στο LMS (hasIntendedUserRole), έχει ένα γνωστικό επίπεδο (hasUserRole), το στυλ μάθησής του περιγράφεται με το μοντέλο FelderSilverman και πρέπει έχει μια τιμή (hasLearningStyle) για κάθε μία από τις επιμέρους
διαστάσεις που δίνουν τα αποτελέσματα των ψυχομετρικών ερωτηματολογίων. Επίσης, έχει
διάφορες προτιμήσεις που αφορούν στη γλώσσα (hasPreferredLanguage) και στο φορμάτ του εγγράφου (hasPreferredFormat). Τέλος, βλέπουμε την απόδοσή του με την ιδιότητα hasPerformance. Στην ιδιότητα hasPerformance χρησιμοποιούμε δύο από τις επιμέρους περιγραφές της, i) την περιγραφή learning_experience_identifier η οποία
αποθηκεύει τα URIs των εγγράφων που ο εκπαιδευόμενος έχει κατεβάσει (‘download’) ή
έχει άμεσα αξιολογήσει, δηλαδή που γενικά με κάποιον τρόπο έχει συνδέσει στο προφίλ
του και ii) την περιγραφή performance_value, που δείχνει τη βαθμολογία του εκπαιδευόμενου στο η-μάθημα για το οποίο χρησιμοποίησε (συνέδεσε στο προφίλ του) τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Κατά συνέπεια, η ιδιότητα PAPI#Performance καταγράφει τόσο την απόδοση του Learner όσο και τα ενδιαφέροντά του (εφόσον το έχει ‘κατεβάσει’ έχει ενδιαφερθεί για αυτό).
4.5.2.3 Βαρύτητα στις ιδιότητες του Learner
Παρόλο που στα συστήματα που εφαρμόζουν τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού, τα μεταδεδομένα έχουν υλοποιηθεί για την ανάκτηση πιο συναφούς και σημασιολογικά εκφρασμένης πληροφορίας, όταν χρησιμοποιούνται με την Boolean μέθοδο (υπάρχουν-δεν υπάρχουν) γενικά επιτυγχάνουμε φτωχά αποτελέσματα. Λόγω της χρήσης των μεταδεδομένων
ξέρουμε μεν τη σημασία των πληροφοριών που έχουμε ανακτήσει αλλά δεν υπάρχει διαβάθμιση στην πληροφορία που ανακτούμε.
Συνεπώς, από τη διατριβή αυτή προτείνονται και χρησιμοποιούνται πιο ραφιναρισμένες μέθοδοι ανάκτησης που επίσης λειτουργούν πάνω στα μεταδεδομένα για να αυξηθεί η ακρίβεια στην ανάκτηση πληροφορίας. Οι μέθοδοι αυτές βρίσκουν εκπαιδευτικά αντικείμενα με
πιο ‘διαισθητικούς’ τρόπους που βασίζονται σε μεθόδους εξατομίκευσης περιεχομένου.
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Σύμφωνα λοιπόν με τις μεθόδους αυτές, για να βρούμε ομοιότητα ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους που να βασίζεται σε κοινά χαρακτηριστικά πρέπει να συγκρίνουμε τις τιμές των ιδιοτήτων τους. Όπως είδαμε όμως παραπάνω στην περιγραφή του εκπαιδευόμενου, οι ιδιότητες
έχουν αλφαριθμητικές τιμές. Κατά συνέπεια δε μπορούν να συνδυαστούν με μια από τις
γνωστές μεθόδους που περιγράφτηκαν στην (§3.6.2). Πρέπει συνεπώς να μετατραπούν σε
αριθμητικές. Για να το επιτύχουμε αυτό έχουμε εκχωρήσει στις ιδιότητες των εκπαιδευόμενων, αλλά και στις επιμέρους τιμές των ιδιοτήτων τους, διάφορες βαρύτητες [Πίνακας 13],
[124]. Τα βάρη αυτά προτείνονται από τη συγκεκριμένη διατριβή, ωστόσο συχνά έχουν
χρησιμοποιηθεί με παραλλαγές σε συστήματα αξιολόγησης του εκπαιδευόμενου για μία επαγγελματική θέση.
Πίνακας 13: Βάρη των ιδιοτήτων των εκπαιδευομένων

R: σύνολο
ιδιοτήτων

D: έννοια του
LOM, πεδίο τιμών της ιδιότητας

Επιτρεπτές τιμές, σύνολο των τιμών του D

p1=hasCertif
ication

PAPI#Certifica
tion, w1=0.9

{Vocational Training:0.3, Continuous Formation:0.4, High
School:0.5, Higher Education:0.6, MSc:0.7, PhD:0.9}

p2=hasUserRo
le

LOM#UserRole,
w2=0.5

{Beginner:0.1, PreIntermediate:03, Intermediate:0.5, Post-Intermediate:0.7,
Advanced:0.9

p3=hasIntend
edEndUserRol
e

LOM#IntendedEn
dUserRole,
w3=0.8

{Author:0.8, Lecturer:0.8,
Trainer:0.5, Learner:0.2,
Trainee:0.2}

p4=hasPerfor
mance

PAPI#Performan
ce.performance
_value, w4=0.7

Είναι η βαθμολογία του εκπαιδευόμενου στο e-course για το
οποίο χρησιμοποίησε τα LRs

Η βαρύτητα που αφορά στην ιδιότητα περιγραφής (2η στήλη) καθορίζει το ρόλο και τη
σπουδαιότητα της κάθε ιδιότητας για το προτεινόμενο σύστημα. Όπως φαίνεται π.χ. από τον
[Πίνακας 13] η ιδιότητα hasCertification έχει βαρύτητα 0.9 ενώ η ιδιότητα
hasUserRole έχει τιμή 0.5. Αυτό σημαίνει ότι η σημασία των πιστοποιήσεων και των πτυχίων του εκπαιδευόμενου για το προτεινόμενο σύστημα είναι σημαντικότερη από το μαθησιακό του επίπεδο. Η εσωτερική βαρύτητα που έχει οριστεί σε κάθε μία επιμέρους τιμή κάθε
ιδιότητας (3η στήλη) διαβαθμίζει τα στιγμιότυπα των δυνατών τιμών της κάθε ιδιότητας με-
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ταξύ τους. Όπως βλέπουμε για παράδειγμα, η τιμή της βαρύτητας ενός εκπαιδευόμενου που
έχει τίτλο ‘PhD’ είναι 0.9, ενώ αυτού που έχει τελειώσει ‘Τεχνική Εκπαίδευση’ είναι 0.3.
Οι βαρύτητες αυτές εκτός από τον υπολογισμό ομοιότητας ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους
χρησιμοποιούνται επίσης για να καθορίσουν τη συνολική βαρύτητα wj του Learner cj. Η βαρύτητα του Learner χρησιμοποιείται σε επόμενη φάση στην επεξεργασία των μεταδεδομένων φήμης που αυτός παρέχει. Η βαρύτητα wj του Learner προκύπτει από το σύνολο των επιμέρους βαρυτήτων που έχει αυτός στις διάφορες ιδιότητές του. Η κάθε επιμέρους ιδιότητα
επίσης πολλαπλασιάζεται με τη βαρύτητά της. Το μοντέλο που χρησιμοποιεί τέτοιες βαθμολογίες είναι το tf-ift μοντέλου (§3.6.2.2). Η συνολική βαρύτητα τελικά δίνεται από τον τύπο
(4.2):

∑ w *p
w =
∑ w
n

j

i =1
n

i =1

i

j

(4.2)

i

όπου wi είναι η βαρύτητα της κάθε μίας από τις ιδιότητες hasCertification,
hasUserRole, hasIntendedEndUserRole, hasPerformance.performance_value
και pj η τιμή του στιγμιοτύπου του Learner για την ιδιότητα. Για παράδειγμα η βαρύτητα για
τον Learner, με ιδιότητες και τιμές σε αυτές, όπως φαίνονται παρακάτω, είναι:
ci={hasCertification, hasUserRole, hasIntendedEndUserRole, hasPerformance.performance_value}={PhD, Learner, Pro-Intermediate, 0.6}=
{0.9*0.9, 0.5*0.7, 0.8*0.2, 0.7*0.6}=
0.81+0.35+0.16+0.42/(0.9+0.7+0.2+0.6)=1.74/2.4=0.725

Η συνολική βαρύτητα ενός εκπαιδευόμενου δε μπορεί να ξεπερνά τη μονάδα (τύπος 3.2).

4.5.3 Φήμη
Λόγω του ότι ο τύπος δεδομένων των ιδιοτήτων και των τιμών αυτών των εκπαιδευτικών
αντικειμένων είναι αλφαριθμητικός (string), (όπως είδαμε τα πεδία ορισμού για τις ιδιότητες
των LRs ορίζονται από το LOM και αυτές είναι συγκεκριμένες, π.χ. το πεδίο Difficulty
παίρνει τιμές από το σύνολο {Very Easy, Easy, Medium, Difficult, Very Difficult}) σε μια
αναζήτηση ενός Learner, είτε θα βρεθούν LRs που ταιριάζουν απολύτως στο ερώτημα είτε
δε θα βρεθεί κανένα. Παράδειγμα, ένα ερώτημα που αναζητά εκπαιδευτικά αντικείμενα με
την τιμή ‘Difficult’ στην ιδιότητα hasDifficulty, σύμφωνα με τον Ορισμό Ομοιότητας
1 θα βρει μόνο εκείνα τα LRs που έχουν ακριβώς την τιμή αυτή. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε
και καμία διαβάθμιση ανάμεσα στο ‘Medium’ και στο ‘Difficult’ ή στο ‘Difficult’ και στο
‘Very Difficult’.
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4.5.3.1 Η οντολογία της φήμης
Συνεπώς, για i) να επιτύχουμε την ανάκτηση LRs με μεθόδους εξατομίκευσης περιεχομένου
που μπορούν να φέρουν LRs τα οποία να έχουν μια ενδιάμεση κατάσταση αλλά στις τιμές
των ιδιοτήτων τους, αλλά και ii) να επιτρέψουμε στον εκπαιδευόμενο να δώσει την αξιολόγησή του για μια ιδιότητα του LR, ορίζουμε μια τρίτη οντολογία. Η οντολογία αυτή ονομάζεται ‘Οντολογία Φήμης’. Αποτελείται από τις εξής τρεις έννοιες:
¾ ReputationCriteria (Κριτήρια Φήμης), καθορίζει τα κριτήρια άμεσης αξιολόγησης
των LRs,
¾ ER (Άμεσες Φημολογίες), χρησιμοποιείται για τη συλλογή άμεσων αξιολογήσεων για
τα LRs με χρήση των κριτηρίων της έννοιας ReputationCriteria,
¾ IR (Έμμεσες Φημολογίες), όμοια, χρησιμοποιείται για τη συσσώρευση έμμεσων αξιολογήσεων για τα LRs.
Έννοια: Κριτήρια φήμης –ReputationCriteria
Τα κριτήρια που περιγράφονται στην έννοια ReputationCriteria (ισοδύναμα R) μπορεί να
αφορούν i) σε αξιολόγηση των μεταδεδομένων περιγραφής του εκπαιδευτικού αντικειμένου.
Στην περίπτωση αυτή αντιστοιχίζεται ένα κριτήριο για κάθε μεταδεδομένο περιγραφής, ii)
να είναι γενικότερου σκοπού. Για τον καθορισμό των κριτηρίων φήμης της δεύτερης περίπτωσης έχουν ερευνηθεί ιστότοποι εκπαιδευτικών ινστιτούτων που υποστηρίζουν μαθήματα
εξ αποστάσεως ώστε να βρεθούν οι συνήθως χρησιμοποιούμενες ιδιότητες αξιολόγησης ηλεκτρονικά προσφερόμενου εκπαιδευτικού υλικού (ενδεικτικά: MIT [97], IVY TECH
STATE COLLEGE [140] όπως επίσης και στα [126], [161] κ.λπ. και [54], [164] από την ελληνική βιβλιογραφία). Στους οδηγούς σπουδών αυτών των ιστοτόπων καταγράφονται οι
προδιαγραφές που πρέπει να πληρούνται για να διασφαλιστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των μαθημάτων. Στους ίδιους ιστοτόπους έχουν βρεθεί και οι άξονες αξιολόγησης
καθώς και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται. Άξονες που έχουν χρησιμοποιηθεί για αξιολόγηση είναι: τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας (learning outcomes), το εκπαιδευτικό υλικό, η προσωπικότητα/συμπεριφορά του διδάσκοντος, η βαθμολογία του εκπαιδευόμενου κ.λπ. Γενικά, για την αξιολόγηση καθενός από τους παραπάνω άξονες υπάρχει
μεγάλη ποικιλία κριτηρίων ανά ινστιτούτο. Η παράθεση των κριτηρίων που ακολουθεί, σταχυολογημένη από τα τμήματα των προγραμμάτων σπουδών διαφόρων εκπαιδευτικών ινστιτούτων που αναφέρονται ειδικά στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αντικειμένου, δείχνει
το εύρος που η έννοια ReputationCriteria μπορεί να έχει. Κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν στο περιεχόμενο του εκπαιδευτικού αντικειμένου είναι: καταλληλότητα του εκπαιδευτικού αντικειμένου για το μαθησιακό στόχο, (αν)-ακρίβεια, αυθεντικότητα, σαφήνεια, καινοτομία, αξιοπιστία, πρωτοτυπία, τεχνική ποιότητα κ.λπ. Επίσης: αν το LR είναι ενδιαφέ-
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ρον, διεγερτικό-υποκινητικό, ακριβές, μη-προκλητικό, μη-προκατειλημμένο, ελκυστικό, κατοχυρωμένων πνευματικών δικαιωμάτων, επίκαιρο, διαθέσιμο κ.ά. Τέλος, από τα πιο χρησιμοποιούμενα κριτήρια στην αξιολόγηση ιστοσελίδων είναι η ‘χρησιμότητα’ του περιεχομένου της σελίδας.
Στο προτεινόμενο σύστημα, σαν κριτήριο αξιολόγησης επιλέγεται η ‘Συνολική Ποιότητα’
του εκπαιδευτικού αντικειμένου για να αντιπροσωπεύσει όλες τις παραπάνω μεταβλητές.
Έτσι, η F-Logic αναπαράσταση της έννοιας ‘ReputationCriteria’ είναι:
ReputationCriteria[weight; hasReputationForTheOverallQuality;].

Η έννοια αυτή περιγράφει το κριτήριο αξιολόγησης (hasReputationForTheOverallQuality) και χρησιμοποιεί μια βαρύτητα για αυτό (weight). Το ότι χρησιμοποιείται
μόνο ένα κριτήριο δεν επηρεάζει τη συμπεριφορά του μοντέλου. Εφαρμόζοντας την ίδια αναπαράσταση τα κριτήρια φήμης μπορούν να αυξηθούν όσο χρειαστεί. Παραδείγματος χάριν, αν θέλαμε ο κάθε εκπαιδευόμενος να αξιολογήσει τα μεταδεδομένα περιγραφής θα χρησιμοποιούσαμε τα αντίστοιχα κριτήρια, hasReputationForTheDificulty, hasReputationForTheSemanticDensity κ.λπ., π.χ. και η αντίστοιχη περιγραφή της έννοιας ReputationCriteria θα ήταν:
ReputationCriteria[weight;hasReputationForTheOverallQuality;
weight;hasReputationForTheDificulty;
weight;hasReputationForTheSemanticDensity].

Για τη γενική περίπτωση, το σύνολο των μεταβλητών φήμης (στιγμιοτύπων της έννοιας ReputationCriteria) συμβολίζεται με rpk, όπου k είναι ο αριθμός των κριτηρίων αξιολόγησης.
Στην αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε κλίμακα Likert [94] 5 θέσεων. Η κλίμακα Likert είναι
μια κλίμακα ανάλυσης ψυχομετρικών απαντήσεων η οποία χρησιμοποιείται συχνά σε ερωτηματολόγια και πολύ περισσότερο σε έρευνες αξιολόγησης. Με την κλίμακα Likert ο απαντών καλείται να δείξει το βαθμό υποκειμενικής ή αντικειμενικής συμφωνίας ή διαφωνίας
του σε ένα ερώτημα του ερωτηματολογίου. Η κλίμακα αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε
για το κριτήριο hasReputationForTheOverallQuality

είναι {Very Low, Low,

Medium, High, Very High}. Αυτές οι αλφαριθμητικές τιμές πρέπει να αντιστοιχηθούν σε αριθμητικές για να συμμετέχουν σε ένα μαθηματικό μοντέλο εύρεσης ομοιότητας εκπαιδευόμενων. Για το λόγο αυτό ανάγουμε αυτές τις διαβαθμίσεις σε αριθμούς από το 0-1. Αρχικά
διαιρούμε τις 5 τιμές με το 10. Στη συνέχεια, επειδή στην πράξη έχει αποδειχτεί ότι οι με-
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σαίες τιμές της κλίμακας Likert, όπως η ‘Medium’, είναι ‘ουδέτερες’ και συνήθως χρησιμοποιούνται από τους αξιολογητές όταν αυτοί δε θέλουν να εκφράσουν τη γνώμη τους, μειώνουμε αυτό το ‘φαινόμενο της μεσαίας επιλογής’ δίνοντας σε αυτή μικρότερο εύρος. Για το
λόγο αυτό αφαιρούμε από αυτήν 4 φορές το 0.1 και το προσθέτουμε σε κάθε μία από τις άλλες 4 επιλογές. Έτσι προκύπτει η αντιστοίχιση τιμών που φαίνεται στον [Πίνακας 14]:
Πίνακας 14: Αντιστοίχιση των τιμών της επιλεγμένης κλίμακας Likert σε δεκαδική

Ιδιότητα

Μέση τιμή

Αντιστοιχία σε εύρος αναζήτησης

Very Low

0.105 (0.2+0.0)/2

[0-0.20]

Low

0.315 (0.42+0.21)/2

[0.21-0.42] (εύρος 0.21)

Medium

0.5

[0.43-0.58] (εύρος 0.16)

High

0.695

[0.59-0.79] (εύρος 0.21)

Very High

0.895

[0.80-1]

(εύρος 0.21)

(εύρος 0.21)

Οι ιδιότητες με τα σύνολα των τιμών τους και τις αποστάσεις τους όπως επίσης και οι μέσες
τιμές αυτών φαίνονται στην [Εικόνα 9].

Εικόνα 9: Η κλίμακα Likert και το εύρος των τιμών της

Το διάστημα που αντιστοιχεί στις αξιολογήσεις αποτελεί για το σύστημά μας το εύρος της
κάθε επιλογής της κλίμακας. Το εύρος δίνει μια ασάφεια (fuzziness [165]) σε κάθε τιμή.
Αυτές οι αποστάσεις (εύρη) λειτουργούν ως εξής: όταν ένας εκπαιδευόμενος επιλέξει την
τιμή ‘Low’ για ένα LR τότε είναι σα να δίνει σε αυτό την τιμή που αντιστοιχεί στο μέσο όρο
του διαστήματος που προκύπτει, δηλαδή του μεσαίου αριθμού ανάμεσα στους [0.21 – 0.42],
δηλαδή το 0.315. Έτσι, με την κλίμακα αυτή, όταν ένας Learner κατά την αξιολόγηση επιλέξει την τιμή ‘Very Low’ τότε η αριθμητική τιμή της αξιολόγησής του για αυτό είναι ίση με
0.105, αν επιλέξει τη τιμή ‘Low’ τότε η αριθμητική τιμή της αξιολόγησης του είναι 0.315.
Αν το αντικείμενο πάρει σε δύο διαφορετικές αξιολογήσεις αυτές τις δύο τιμές τότε η συνολική του αξιολόγηση θα είναι (0.105+0.315)/2=0,21 και αντιστοιχεί σε ‘Low’, διότι ανήκει
στο εύρος αυτής της επιλογής.
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Έννοια ER (Άμεσες αξιολογήσεις)
Η έννοια ER συνδυάζει τον εκπαιδευόμενο με το εκπαιδευτικό αντικείμενο μέσω της αξιολόγησης που έχει δώσει για αυτό για ένα κριτήριο φήμης. Έχει τις εξής ιδιότητες [Πίνακας
15]:
Πίνακας 15: Η έννοια ER

το σύνολο
των ιδιοτήτων της
ER

το σύνολο
των στιγμιοτύπων
της έννοιας ER

Ιδιότητα

Πεδίο τιμών

Dataty
pe

isfromLearner

παίρνει τιμές από την
ιδιότητα URI των στιγμιοτύπων ci του συνόλου
C των Learners

String

isForLearningR
esource

παίρνει τιμές από την
ιδιότητα URI των στιγμιοτύπων li του συνόλου
L

String

isForCriterion

παίρνει τιμές από τα
URIs των ιδιοτήτων rpk
της ReputationCriteria
(R)

String

value

literal, είναι η αξιολόγηση σύμφωνα με την
κλίμακα Likert που έχει
δώσει ο ci για το li για
το κριτήριο rpt

Real

Τα στιγμιότυπα της έννοιας ER = {er1,er 2 ,...,erq} είναι
της μορφής (cj , li , rpt , value) .

Η F-Logic αναπαράσταση της έννοιας αυτής:
ER[isFromLearner:Learner.learnerURI;
isForLearningResource:LearningResource.learningResourceURI;
isForCriterion:ReputationCriteria.rpt;
value;
].

Η αναπαράσταση αυτή σημαίνει ότι η έννοια ER έχει τις τρεις ιδιότητες isFromLearner,
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isForLearningResource, isForCriterion, όπου η κάθε μία από αυτές είναι στιγμιότυπο5 της αντίστοιχης έννοιας Learner, LearningResource, ReputationCriteria.
Πιο συγκεκριμένα, συνδέεται με το learnerURI, learningResourceURI, rpi της κάθε έννοιας, (όπου rpi είναι το URI του κριτηρίου φήμης –όπως είδαμε, ο τρόπος πρόσβασης
σε εσωτερικές ιδιότητες μιας έννοιας (δίνεται από το μονοπάτι isForCriterion:ReputationCriteria.rpt) στην F-Logic είναι η τελεία (.). Για κάθε ένα από τα
παραπάνω κριτήρια ο εκπαιδευόμενος δίνει μια τιμή (value).

Δημιουργία των άμεσων αξιολογήσεων
Για να δημιουργία των στιγμιοτύπων της έννοιας ER ορίζεται στην οντολογία του LR η
σχέση hasReputed με πεδίο ορισμού τα URIs των Learners και πεδίο τιμών τα URIs και
επίσης ορίζεται ο Κανόνας 4.1:
ΚΑΝΟΝΑΣ 4.1
Αν έν ας Lea rne r c i σ υ ν δ έ ετ α ι μ ε τ ην ι δ ιό τ ητα “ h as R ep u t e d ” με έν α l e a r n in g r es o u r c e l j τότ ε γι α αυ τόν πρέπει ν α ο ρι στ ε ί τιμή σ τ ην ιδιότητα “isForLearn ing Resource” το U RI του c i , σ τ ην ι δ ι ό τ ητ α “ i sFr o mL e ar n er” το U RI το υ l j και στ ην ι δ ιότ η τ α “isFromCriterion ” το rp t τ η ς ιδ ιότητας φήμ ης.

ο οποίος σε F-Logic εκφράζεται ως:
Κανόνας 4.1
FORALL Ci:Learner, LOj:LearningResource,

→ Ci.learnerURI AND
ER.isForLearningResource → Lj.learningResourceURI AND
→ R.rpt
ER.isForCriterion
← (Ci[hasReputed → LOj])
[ER.isFromLearner

].

Κανονικοποίηση των άμεσων μεταδεδομένων φήμης
Η συνολική φήμη ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου li, i ∈ {1,.., m} , όπου m=ο αριθμός των
στιγμιοτύπων του LR, ως προς μία ιδιότητα φήμης t ορίζεται ως:

rei , j , t

5

∑
=

p
j =1

wj * rej , t

∑ j =1 wj
p

* wt

(4.3)

Η έννοια ‘είναι στιγμιότυπο’ συμβολίζεται με : (άνω-κάτω τελεία)
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είναι δηλαδή ίση με το μέσο όρο

rei , j , t των φημών που έχει πάρει το αντικείμενο από τους

p Learners που το βαθμολόγησαν, όπου p ⊆ n και n ο αριθμός των στιγμιοτύπων του συνόλου των Learners. Στον αριθμητή του τύπου (4.3) βρίσκεται το σύνολο των αξιολογήσεων

rej , t του εγγράφου για την ιδιότητα φήμης t, που προήρθε από τους j=1,…,p εκπαιδευόμενους, πολλαπλασιασμένη η κάθε αξιολόγηση με το μέσο όρο της βαρύτητας κάθε εκπαιδευόμενου wj . Παρονομαστής στον τύπο (4.3) είναι το άθροισμα των μέσων όρων των βαρυτήτων των p Learners που αξιολόγησαν το έγγραφο. Το wt είναι η βαρύτητα της ιδιότητας
φήμης t, όπως έχει οριστεί στην έννοια ReputationCriteria (εκεί την έχουμε δει με την ονομασία weight. Για διευκόλυνση όμως στους τύπους εμφανίζεται ως wt).
Στον τύπο (4.3) ο μέσος όρος των φημών κανονικοποιείται, δηλαδή διαιρείται με τη μέση
βαρύτητα των διαφόρων κατηγοριών των εκπαιδευόμενων (π.χ. ‘Beginner’ ή ‘Advanced’
κ.λπ.). Ο λόγος που γίνεται κανονικοποίηση είναι για να μην ευνοηθεί μια κατηγορία εκπαιδευομένων έναντι άλλων. Π.χ. αν στο δείγμα της ομάδας είχαμε περισσότερους ‘Beginners’
εκπαιδευόμενους η αξιολόγησή τους θα υπερσκέλιζε την αξιολόγηση όλων των άλλων. Για
την κανονικοποίηση εφαρμόζεται το Term Frequency-Inverse Document Frequency (tf-Idf)
μοντέλο. Με κανονικοποίηση, ο τύπος (4.3) εφαρμοσμένος για όλα τα κριτήρια φήμης t γίνεται (τύπος 4.4):
t

rei , j , q

q =1

∑ j =1 wj

rei , j = ∑

p

(4.4)

και δίνει τιμές από 0-1.
Έννοια IR (Έμμεσες αξιολογήσεις)
Εκτός της έννοιας ER χρησιμοποιείται επίσης και η έννοια IR. Η έννοια αυτή ορίζεται ως

IR = {ir1,ir 2 ,...,irq} [Πίνακας 16]. Kάθε στιγμιότυπό της είναι της μορφής irj , i = {cj , li} .
Πίνακας 16: Η έννοια IR

το σύνολο
των ιδιοτήτων της
IR

Ιδιότητα

Πεδίο τιμών

Dataty
pe

isfromLearner

παίρνει τιμές από την
ιδιότητα URI των στιγμιοτύπων ci του συνόλου
C των Learners

String
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isForLearningR
esource

το σύνολο
των στιγμιοτύπων
της έννοιας IR

παίρνει τιμές από την
ιδιότητα URI των στιγμιοτύπων li του συνόλου
L

String

Τα στιγμιότυπα της έννοιας IR = {ir 1,ir 2 ,...,irq} είναι της
μορφής (cj , li ) .

Η F-Logic αναπαράσταση της έννοιας αυτής:
IR[isFromLearner:Learner.learnerURI;
isForLearningResource:LearningResource.learningReourceURI
].

Ας παρατηρήσουμε ότι επειδή αυτές οι αξιολογήσεις προκύπτουν έμμεσα δεν υπάρχει τιμή
αξιολόγησης για αυτές και επίσης αυτές δε συνδέονται με κάποιο κριτήριο φήμης.

Δημιουργία των έμμεσων αξιολογήσεων
Για τη δημιουργία των στιγμιοτύπων της έννοιας IR ορίζεται στην οντολογία του LRs η
σχέση hasDownloaded με πεδίο ορισμού τα URIs των Learners και πεδίο τιμών τα URIs.
Επίσης, ορίζεται ο Κανόνας 4.2:
ΚΑΝΟΝΑΣ 4.2
Αν έν ας Learner c i έ χε ι τ ην ιδιό τητα “h a sDownlo aded ” με έ ν α learn ing r esour ce l j
τ ό τ ε γι α αυτ όν πρέπει ν α οριστεί τι μή στ ην ιδ ιό τητα “isFor Learn ing Re sour ce” του
U RI του c i και σ την ιδ ιό τητα “ i sFr o mL e ar n er ” το U RI του l j .

ο οποίος σε F-Logic εκφράζεται ως:
Κανόνας 4.2
FORALL Ci:Learner, LOj:LearningResource

→ Ci.learnerURI AND
IR.isForLearningResource → Lj.learningResourceURI
← ( Ci[hasDownloaded → LOj])
[IR.isFromLearner

].

Στο σύστημά μας δεν αφήνουμε να υπάρχουν ταυτόχρονα και έμμεση και άμεση αξιολόγηση
για το ίδιο εκπαιδευτικό αντικείμενο από τον ίδιο εκπαιδευόμενο. Συνεπώς, πρέπει να καθοριστεί η σχέση που έχουν αυτές μεταξύ τους και ο τρόπος που τις διαχειρίζεται το σύστημα.
Προτεραιότητα δίνεται στις άμεσες αξιολογήσεις επειδή είναι πιο σημαντικές από τις έμμε-
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σες. Η σπουδαιότητα σύμφωνα με τη θεωρία της (§3.4.3) ισχύει λόγω του ότι οι άμεσες αξιολογήσεις προέρχονται από άτομα που έχουν άμεση γνώση του εκπαιδευτικού αντικειμένου
και επίσης τις έδωσαν εσκεμμένα με τη θέλησή τους και όχι αόρατα μέσα από την πλοήγησή
τους. Συνεπώς, δίνεται ο παρακάτω κανόνας που καθορίζει το πώς συμπεριφέρεται το σύστημα όταν έχει και τα δύο είδη αξιολογήσεων.
ΚΑΝΟΝΑΣ 4.3
Αν έν ας c i έ χ ει ή δ η τ ην ιδ ιότητα “ h a sD o w n loa d ed ” γι α έν αν learn ing resour ce l j
και δ ημιο υρ γ ηθ ε ί γ ι α το ν ίδιο l j και η ι δ ιό τητ α “hasRepu ted” τό τ ε η ι δ ιό τητ α
“ h a sD o w n loa d ed ” δ ι αγ ράφ ε τ α ι .

4.6 Σύνδεση οντολογιών
Κατά την εξατομίκευση πληροφορίας πρέπει να χρησιμοποιηθούν ιδιότητες από το προφίλ
του εκπαιδευομένου [9], [77] ώστε να βρεθούν για αυτόν εκπαιδευτικά αντικείμενα που του
ταιριάζουν. Στη διατριβή αυτή το προφίλ του εκπαιδευόμενου περιγράφεται με την οντολογία του Learner. Συνεπώς, για να εφαρμόσουμε μεθόδους εξατομίκευσης πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ιδιότητες της οντολογίας του Learner και να συνδέσουμε τα στιγμιότυπα αυτών με στιγμιότυπα των εκπαιδευτικών αντικειμένων [82]. Για να γίνει αυτό, απαιτείται ταίριασμα/διευθέτηση μεταξύ των στιγμιοτύπων των οντολογιών [34]6.
Η εξατομίκευση στην προκειμένη περίπτωση ανάγεται σε ταίριασμα στιγμιοτύπων των εκπαιδευτικών αντικειμένων με στιγμιότυπα των learners. Όπως παρατηρούμε από τις οντολογίες του LR και του εκπαιδευομένου, το πρώτο ταίριασμα μπορεί να γίνει με εκείνες τις ιδιότητες που αναφέρονται στα ίδια πράγματα. Αυτές παρουσιάζονται στον [Πίνακας 17]. Επίσης όπως έχουμε δει από τις περιγραφές των δύο οντολογιών, οι ιδιότητες αυτές έχουν και
κοινά πεδία ορισμού. Συνεπώς μπορούν να ταυτιστούν και τα στιγμιότυπά τους.
Πίνακας 17: Ιδιότητες σύνδεσης των οντολογιών Learner-LearningResource

6

Learner

LearningResource

hasIntendedUserRole

isForIntendedEndUserRole

hasUserRole

isForUserRole

hasPreferredLanguage

hasLanguage

hasPreferredFormat

hasFormat

hasCertification

hasLearningResourceContext

Ορισμοί της διευθέτησης έχουν δοθεί στην (§2.7).
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Παράδειγμα, η σύνδεση isForUserRole-hasUserRole σημαίνει ότι όταν το εκπαιδευτικό αντικείμενο έχει την ιδιότητα isForUserRole='Beginner' τότε μπορεί να αντιστοιχηθεί με τον εκπαιδευόμενο που hasUserRole='Beginner'. Η δυνατή σύνδεση των οντολογιών μέσω κοινών ιδιοτήτων φαίνεται στην [Εικόνα 10].

Εικόνα 10: Σύνδεση οντολογιών

Αυτός είναι ένας προφανής τρόπος για να ταιριάξουν στιγμιότυπα των δύο οντολογιών.

4.6.1 Σύνδεση οντολογιών με το στυλ μάθησης
Ωστόσο, για το ταίριασμα στιγμιοτύπων των δύο οντολογιών μπορούν να συνδυαστούν ιδιότητες του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτικού αντικειμένου οι οποίες δεν είναι άμεσα
προφανείς. Για το προτεινόμενο σύστημα, αυτές οι ιδιότητες προκύπτουν από το στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων. Όπως έχουμε δει στον [Πίνακας 9] σύμφωνα με το μοντέλο
Felder και Silverman [36] μπορούν να συνδυαστούν διάφορες ιδιότητες των εννοιών LR και
Learner. Τέτοια χαρακτηριστικά είναι η κάλυψη (Coverage), η σημασιολογική πυκνότητα
του εγγράφου (semantic density), η αλληλεπιδραστικότητα (interactivity) κ.λπ. που συσχετίζονται με διάφορους τύπους μάθησης των Learners. Οι περιγραφές αυτών των ιδιοτήτων του
εκπαιδευτικού αντικειμένου επεξηγούνται στον [Πίνακας 7] και προέρχονται από περιγραφείς δανεισμένους από το LOM.
Στο συγκεκριμένο σύστημα ορίζονται συνδέσεις μεταξύ των δύο οντολογιών μέσω των ιδιοτήτων τους όπως παρουσιάζονται στον [Πίνακας 18].
Πίνακας 18: Ευρετική σύνδεση των ιδιοτήτων των Learners με τα LRs

Ιδιότητες Learner

Ιδιότητες Learning Resource

hasUserRole: 0.55

hasInteractivityLevel:0.33,
hasDifficulty:0.33,
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hasSemanticDensity:0.33
hasInteractivityLevel:0.25,
hasLearningStyle: 0.45

hasSemanticDensity:0.2,
hasFormat:0.15,
hasLearningResourceType:0.25

Οι βαρύτητες που υπάρχουν δίπλα σε κάθε χαρακτηριστικό του [Πίνακας 18] δείχνουν τη
σημασία της σύνδεσης των δύο ιδιοτήτων. Γενικά, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για να χρησιμοποιηθούν βαρύτητες για τις συνδέσεις Learners-LRs που προκύπτουν από στυλ μάθησης:
i) οι μαθησιακές θεωρίες είναι ακόμα υπό ανάπτυξη, ii) η επίδραση του στυλ μάθησης στη
μαθησιακή διαδικασία διερευνάται ακόμα, iii) στα μοντέλα των στυλ μάθησης διερευνώνται
ακόμα τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών αντικειμένων που συνταιριάζονται με τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευομένων. Συνεπώς, οι βαρύτητες του [Πίνακας 18] είναι ένα στιγμιότυπο μόνο από τις δυνατές τιμές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε μια περίπτωση συνταιριάσματος LRs και Learners όπως ορίζει το συγκεκριμένο στυλ μάθησης FelderSilverman και συγκεκριμένα είναι αυτές που χρησιμοποιήθηκαν στο περίπτωση αξιολόγησης του συστήματος.
Για να γίνει αντιστοίχιση των ιδιοτήτων του [Πίνακας 18] προσθέτουμε στην οντολογία του
LR και την ιδιότητα isSuitableFor η οποία έχει πεδίο ορισμού την ιδιότητα
Learner.learnerURI και πεδίο τιμών την LR.learningResourceURI.
Για την υλοποίηση της σύνδεσης δημιουργούμε επιπλέον τη δομή Alignment η οποία εφαρμόζοντας της συνδέσεις του [Πίνακας 18] συνδέει τα στιγμιότυπα των εκπαιδευτικών
αντικειμένων με αυτά του εκπαιδευόμενου καθώς και τις βαρύτητές τους. Η δομή αυτή είναι:
<Alignment>
<LearnerPropertyId> </LearnerPropertyId>
<weightL> </weightL>
<LRPropertyId > </ LRPropertyId >
<weightLR> </weightLR>
<weightlr,pr-id> </weightlr,pr-id>
</Alignment>

Παράδειγμα εγγραφών αυτής της δομής:
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< Alignment >
<LRPropertyId> hasDifficulty, Very Difficlut </LRPropertyId>
<weightLR> 0.33 </weightLR>
< LearnerPropertyId> hasUserRole, Begginer < /LearnerPropertyId>
<weightL> 0.33 </weightL>
<weightlr,pr-id> 0.1 </weightlr,pr-id>
</Alignment>
<Alignment>
<LRPropertyId> hasDifficulty, Very Easy </LRPropertyId>
<weightLR> 0.33 </weightLR>
< LearnerPropertyId> hasUserRole, Begginer < /LearnerPropertyId>
<weightL> 0.33 </weightL>
<weightlr,pr-id> 0.9 </weightlr,pr-id>
</Alignment>

Από αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα συμπεραίνουμε ότι ο εκπαιδευόμενος με
‘UserRole’=‘Beginner’ θα προτιμούσε LRs που έχουν ‘Difficulty’=‘Very Easy’, σε
ένα ποσοστό 90%, ενώ η προτίμηση του ίδιου Learner για LRs με την τιμή ‘Very Difficult’ θα ήταν 10%.
Συνεπώς για την υλοποίηση αυτών των συνδέσεων, προσθέτουμε επιπλέον την ιδιότητα
aligned στην οντολογία του εκπαιδευόμενου και ορίζουμε τον Κανόνα 4.4:
ΚΑΝΟΝΑΣ 4.4
Έν α εκ παιδε υτ ι κό αν τ ικ ε ίμενο είναι κ α τ άλ λ ηλο γι α έν αν εκπαιδευόμενο αν υπάρ χουν ιδιό τητες του εκ παι δε υτ ικού αν τικειμ ένου και το υ εκ παιδ ευομ ένου που συνδ έο ν ται μ ε την ιδιό τητα aligned .

η μορφή του οποίου σε F-Logic είναι:
Κανόνας 4.4
FOR ALL C:Learner, LR:LearningResource
LRi[isSuitableFor → Cj]

← (C[Pj:(@learnerProperty(@Vj))AND
(LR[LPi:(@learningResourcePropertyId(@Vi))]) AND
(C.Pi[aligned → LR.LPj])
].

Στιγμιότυπα του Κανόνα 4.4 δημιουργούνται με αντικατάσταση των μεταβλητών και των
τιμών αυτών μέσα από τις ιδιότητες του [Πίνακας 18].
Με δεδομένη τη σύνδεση ανάμεσα στις ιδιότητες παρακάτω αναφέρονται παραδείγματα του
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κανόνα αυτού.
Κανόνα 4.4.
Παράδειγμα 4.1
FORALL LRi, Cj
LRi[isSuitableFor → Cj]

← Cj[hasLearningStyle → active] AND
LRi[hasInteractivityLevel → high] AND
[Cj.hasLearningStyle[aligned → LRi.hasInteractivityLevel]
].

Αυτός ο κανόνας σημαίνει ότι αν ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο έχει υψηλή αλληλεπιδραστικότητα και ο εκπαιδευόμενος έχει στυλ μάθησης ‘active’ και αυτές οι δύο ιδιότητες συνδέονται στη δομή alignenment τότε το LR είναι κατάλληλο για τον Learner.
Παράδειγμα 4.2
FORALL LRi, Cj
LRi[isSuitableFor → Cj]

← Cj:Learner AND Cj[hasIntendedEndUserRole->>{Lecturer, Trainer}] AND
LRi:LR@LearningResource AND
LRi[haslearningResourceType->>{Tutorial, Lecture} AND
[Cj.hasIntendedEndUserRole[aligned → LRi.haslearningResourceType]
].

Αυτός ο κανόνας σημαίνει ότι αν ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι Tutorial ή Lecture
και ο εκπαιδευόμενος έχει hasIntendedEndUserRole είτε Lecturer είτε Trainer και
αυτές οι δύο ιδιότητες hasIntendedEndUserRole, haslearningResourceType συνδέονται στη δομή alignenment τότε το LR είναι κατάλληλο για τον Learner.
Παράδειγμα 4.3
FORALL LRi, Cj
LRi[isSuitableFor → Cj]

← Cj:Learner AND Cj[hasUserRole → Beginner] AND
LRi:LearningResource AND LRi[haslearningResourceType → Tutorial] AND
[Cj.hasUserRole[aligned → LRi.haslearningResourceType]
].

Αυτός ο κανόνας σημαίνει ότι αν ο εκπαιδευόμενος είναι Beginner και το LR είναι Tutorial
και οι ιδιότητες hasUserRole, haslearningResourceType συνδέονται στη δομή
Alignment τότε το LR είναι κατάλληλο για τον Learner.
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Παράδειγμα 4.4
FORALL LRi, Cj
LRi[isSuitableFor → Cj]

← Cj:Learner AND Cj[hasUserRole → Advanced] AND
LRi:LearningResource AND LRi[hasSemanticDensity → Very High] AND
[Cj.hasUserRole[aligned → LRi.hasSemanticDensity]
].

Αυτός ο κανόνας σημαίνει ότι αν ο εκπαιδευόμενος είναι Advanced και το LR έχει πολύ
υψηλή σημασιολογική πυκνότητα και οι ιδιότητες hasUserRole, hasSemanticDensity
συνδέονται στη δομή Alignment τότε το LR είναι κατάλληλο για τον Learner.
Παράδειγμα 4.5
FORALL LRi, Cj
LRi[isSuitableFor → Cj]

← Cj:Learner AND
Cj[hasLearningStyle → reflective] AND LRi:LearningResource AND
LRi[hasSemanticDensity → Very High] AND
[Cj.hasLearningStyle[aligned → LRi.hasSemanticDensity]
].

Αυτός ο κανόνας σημαίνει ότι αν ο εκπαιδευόμενος hasLearningStyle='reflective'
και το έγγραφο έχει πολύ υψηλή σημασιολογική πυκνότητα για τις ιδιότητες hasLearningStyle, hasSemanticDensity τότε υπάρχει σύνδεση στη δομή Alignment γιατί το
LR είναι κατάλληλο για τον Learner.
Από τα παραδείγματα αυτά βλέπουμε την ποικιλία των κανόνων που μπορούν αν δημιουργηθούν. Η εφαρμογή των στιγμιοτύπων του Κανόνα 4.4 εμφανίζει ψηλά εκείνα που ταιριάζουν καλύτερα με το μαθησιακό του στυλ.
Ο υπολογισμός της συσχέτισης ενός εκπαιδευομένου

ci ,

με γνωστές ιδιότητες

cip r , r = 1,.., k , με ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο lj γίνεται με τη βοήθεια της δομής
Alignment. Από τη δομή αυτή ελέγχουμε αν για κάθε μία από αυτές υπάρχει συνδυασμός
τους στις εγγραφές της. Η κάθε ιδιότητα που συσχετίζεται συνεισφέρει στον υπολογισμό της
βαρύτητας του εγγράφου σύμφωνα με τον τύπο (4.5):
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weight li

∑
=

t
k =1

( wlr , k * wLR , k * wL , k )

∑k =1 ( wLR , k * wL , k )
t

(4.5)

όπου οι βαρύτητες wLR (weightLR), wL, (weightL), ορίζονται στη δομή Alignment, η βαρύτητα wlr,k (weightLR,pr-id) είναι αυτή του συγκεκριμένου στιγμιοτύπου και k είναι ο συνολικός
αριθμός των εγγραφών της Alignment που ταιριάζουν με αυτές του LR li.

4.6.2 Σύνδεση οντολογιών με μεταδεδομένα φήμης
Από τον ορισμό της έννοιας ER, με την ιδιότητα value δημιουργούνται μετρήσιμες τιμές για
τις ιδιότητες των LRs. Ο πλέον προφανής τρόπος για να χρησιμοποιηθούν αυτά τα μεταδεδομένα φήμης θα ήταν να εμφανιστούν ψηλά στη λίστα ανάκτησης εκείνα τα εκπαιδευτικά
αντικείμενα τα οποία έχουν πάρει τις υψηλότερες αξιολογήσεις. Αυτά ωστόσο δεν είναι πάντα τα ενδεδειγμένα για ένα συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο. Για παράδειγμα, αξιολογήσεις
που έχουν προέρθει από ‘Advanced’ εκπαιδευόμενους για την ‘Difficulty’ ενός αντικειμένου είναι σε αντίθεση με την άποψη ενός ‘Beginner’ εκπαιδευόμενου για το ίδιο κριτήριο.
Για το λόγο αυτό συσσωρεύονται και αξιοποιούνται τα άμεσα μεταδεδομένα φήμης της οντολογίας e-Reputation με μεθόδους εξατομίκευσης περιεχομένου (§3.4.3) για να ταιριάξουν
στιγμιότυπα των οντολογιών Learner και LR.
Το μαθηματικό μοντέλο που χρησιμοποιείται από την παρούσα διατριβή για το συνδυασμό
άμεσων φημών είναι το Μοντέλο της Σχετικής Ανάδρασης ή μοντέλο Pearson [169]. Με το
μοντέλο αυτό συνδυάζονται οι αξιολογήσεις που έχουν δώσει δύο εκπαιδευόμενοι για διάφορα εκπαιδευτικά αντικείμενα για ένα συγκεκριμένο κριτήριο. Στην πράξη, συσχετίζονται
τα σύνολα μεταβλητών:

Xi = (er1, er 2,..., ern) , που είναι οι αξιολογήσεις του Learner ci, για διάφορα εκπαιδευτικά
αντικείμενα lk, k ⊂ m , (m είναι το πλήθος όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων) για ένα
κριτήριο q, και

Xj = (er1, er 2,..., ern) που είναι οι αξιολογήσεις του Learner cj, για τα ίδια εκπαιδευτικά αντικείμενα lk, k ⊂ m και για το ίδιο κριτήριο q.
Σύμφωνα με τους αλγόριθμους συνεργατικού φιλτραρίσματος (§3.4.3.2) αν οι εκπαιδευόμενοι δώσουν παρόμοιες αξιολογήσεις για αντικείμενα που έχουν από κοινού χρησιμοποιήσει,
θεωρείται ότι αυτοί έχουν όμοιες απόψεις και όμοια ενδιαφέροντα. Οι αλγόριθμοι συνεργα-
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τικού φιλτραρίσματος που χρησιμοποιουνται στις τεχνικές εξατομίκευσης, βασίζονται σε
δύο υποθέσεις i) στην υπόθεση ότι άνθρωποι που έχουν συμφωνήσει στο παρελθόν τείνουν
να ξανασυμφωνήσουν στο μέλλον. Σαν παράδειγμα, αν οι εκπαιδευόμενοι βρίσκουν ‘Ενδιαφέροντα’, ‘Χρήσιμα’, ‘Δύσκολα’ στον ίδιο βαθμό τα ίδια εκπαιδευτικά αντικείμενα τότε πιθανόν να έχουν ίδια γνώμη και για άλλα εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα δουν στο μέλλον.
ii) άνθρωποι με κοινά χαρακτηριστικά τείνουνα να κάνουν ίδιες επιλογές.
Κατά συνέπεια, οι αλγόριθμοι συνεργατικού φιλτραρίσματος μπορούν να βρουν αντικείμενα
για έναν εκπαιδευόμενο από τις ιστορικές7 αξιολογήσεις που έχουν δώσει άλλοι εκπαιδευόμενοι με παρόμοιο προφίλ για κοινά χρησιμοποιημένα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Υπενθυμίζεται ότι οι μέθοδοι εξατομίκευσης περιεχομένου βασίζονται στην ιδέα ότι οι χρήστες που
έχουν κοινά χαρακτηριστικά πιθανώς να προτιμούν και τα ίδια αντικείμενα.
Για να βρεθεί η ομοιότητα των εκπαιδευομένων από τα άμεσα μεταδεδομένα φήμης i) δημιουργούμε την ιδιότητα similarTo στην οντολογία του εκπαιδευόμενου. Η ιδιότητα αυτή
έχει πεδίο ορισμού αλλά και πεδίο τιμών το σύνολο των URIs των Learners (συνδέει
Learners μεταξύ τους) και ii) δίνουμε τον ακόλουθο ορισμό:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ 2
Όμο ιοι Le arn ers ε ί ν αι αυ τοί που η τ ι μ ή τ ης διαφο ράς του α π ο τε λ έ σμ α τ ο ς τ η ς συσ χ έτ ισ η ς των άμ εσων μεταδ εδομ ένων φήμ ης που έχο υν δώσει γ ι α ένα σύνολο από
κ ο ι ν ά διαβασμέν α Learn ing Resources είν αι μ ικ ρό τ ε ρη από έν α κ α τώφ λ ι .

Η συσχέτιση των άμεσων μεταδεδομένων φήμης δίνεται από τη συνάρτηση f(eri, erk).
Ο Ορισμός Ομοιότητας 2 εκφράζεται σε F-Logic με τον Κανόνα 4.5:
Κανόνας 4.5
FOR ALL Ci, Ck,
Ci[similarTo → Ck] ← [lessOrEqual(f(eri, erk),threashold)].

όπου eri, erk οι συσσωρευμένες αξιολογήσεις των Learners ci, ck για κοινά καταναλωμένους
πόρους.
Ο κανόνας αυτός ορίζει ότι αν το αποτέλεσμα της συνάρτηση f(eri, erk) είναι μικρότερο ή
ίσο από ένα κατώφλι threashold, τότε ο ci συνδέεται με τον cj με τη σχέση similarTo.
Για την υλοποίηση του Κανόνα 4.5 θεωρούμε τα σύνολα των εκπαιδευτικών αντικειμένων

7

Σύμφωνα με τον ορισμό τους τα μεταδεδομένα φήμης δεν αλλοιώνονται, δεν καταστρέφονται, αλλά
παραμένουν ως ιστορικά.
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Li και Lj , όπου Li το σύνολο των εκπαιδευτικών αντικειμένων για τα οποία ο ci έδωσε άμεσες αξιολογήσεις και, όμοια, Lj το σύνολο των εκπαιδευτικών αντικειμένων για το οποίο
ο cj έδωσε άμεσες αξιολογήσεις.
Ας παρατηρήσουμε εδώ το εξής: σε ένα τέτοιο σύστημα αξιολογήσεων είναι δυνατόν ανά
δύο οι εκπαιδευόμενοι να έχουν διαφορετικά σύνολα από κοινά LRs. Τότε, δε θα μπορούσε
να προκύψει η ίδια συσχέτιση για όλους. Επιπλέον, αν ο αριθμός των κοινά καταναλωμένων
LRs είναι πολύ μικρός σε σχέση με το σύνολο των διαθέσιμων LRs τα αποτελέσματα από το
μοντέλο δε θα είναι ικανοποιητικά. Περιπτώσεις όπου οι εκπαιδευόμενοι έχουν αξιολογήσει
πολύ λίγα ίδια εκπαιδευτικά αντικείμενα δεν δίνουν ικανοποιητική απάντηση στη μεταξύ
τους ομοιότητα. Συνεπώς, για την υλοποίηση του αλγορίθμου αυτού γίνεται η υπόθεση ότι
πρέπει να υπάρχει ένα προκαθορισμένο μίνιμουμ σύνολο από εκπαιδευτικά αντικείμενα, τα
ίδια για όλους, που πρέπει οι εκπαιδευόμενοι να αξιολογήσουν προκειμένου να μπορούν να
ενταχθούν σε μια γειτονιά. Συνεπώς, ορίζουμε το σύνολο Lc που περιέχει τα εκπαιδευτικά
αντικείμενα που υποχρεωτικά πρέπει να αξιολογήσουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι για να μπορούμε να βρούμε την ομοιότητά τους και να τους εντάξουμε σε ένα σύνολο. Ορίζουμε σαν

Lc = Li ∩ Lj το σύνολο των κοινά καταναλωμένων εκπαιδευτικών αντικειμένων των ci, cj.
Για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο του συνόλου αυτού ο εκπαιδευόμενος μπορεί να δώσει
μόνο μία αξιολόγηση. Συνεπώς, οι ci, cj έχουν αξιολογήσει από μία φορά όλα τα στοιχεία
του Lc . Για μια εκπαιδευτική διαδικασία αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια λίστα από υποχρεωτικές δραστηριότητες στις οποίες ο εκπαιδευόμενος πρέπει να συμμετάσχει, μαθήματα που
πρέπει να ολοκληρώσει κ.ο.κ., με άλλα λόγια να διαθέτει ένα σύνολο από ελάχιστες γνώσεις, για να ολοκληρώσει με επιτυχία το η-μάθημα.
Με εφαρμογή του τύπου του Pearson, η ομοιότητα f (eri, erj ) των δύο Learners, υπολογισμένη με χρήση των άμεσων αξιολογήσεων που έδωσαν για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα
του συνόλου Lc , για ένα συγκεκριμένο κριτήριο q ∈ R , δίνεται από τον τύπο (4.6):

f (eri, erj )q =

∑

p

l =1

(wi * erl , i − erj , i) * (wj * erl , j − erl , j )

∑l =1 (wi * erl , i − erl , i)2 *
p

∑i=1 (wj * erl , j − erl , j)2
p

(4.6)

όπου:
¾ p είναι ο αριθμός των LRs του συνόλου Lc που έχουν δώσει οι δύο Learners ci, cj,
¾ erl,i είναι η βαθμολόγηση που δίνει ο ci για το εκπαιδευτικό αντικείμενο ll, για το κριτήριο q,
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¾ erl , i είναι ο μέσος όρος των φημών του ci, για το σύνολο των κοινά αξιολογημένων
LRs, για το συγκεκριμένο κριτήριο q,
και όμοια, για τις τιμές που αναφέρονται στον cj.
Τώρα πια, μπορούμε να βρούμε τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχει χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευόμενος ci και με μεθόδους εξατομίκευσης περιεχομένου να βρούμε εκπαιδευτικά αντικείμενα για τον όμοιό του εκπαιδευόμενο cj.

4.6.3 Σύνδεση οντολογιών από τις ιδιότητες του προφίλ εκπαιδευόμενων
Στη μέθοδο αυτή αντιστοιχίζονται Learners μεταξύ τους με τη βοήθεια των ιδιοτήτων του
προφίλ τους, όπως προτείνεται από τα συστήματα φιλτραρίσματος (&3.5) που βασίζονται
στην υπόθεση ότι χρήστες με κοινά χαρακτηριστικά τείνουν να κάνουν και τις ίδιες επιλογές. Για να υπολογίσουμε την ομοιότητα των εκπαιδευόμενων με τις τιμές των ιδιοτήτων
του προφίλ τους χρησιμοποιούμε τις βαρύτητες κάθε μίας από τις ιδιότητες που αφορούν
στον Learner. Με τις βαρύτητες, μπορούμε να αναπαραστήσουμε το κάθε στιγμιότυπο ci των
Learners σαν ένα διατεταγμένο διάνυσμα ci={p1, p2,…,pk), όπου οι όροι του pm, m=1,..,k,
αντικαθιστούνται ο καθένας με τη βαρύτητα της αντίστοιχης ιδιότητας.
Παράδειγμα 4.6

Έστω ο Learner ci με διάνυσμα ιδιοτήτων:
ci={hasCertification, hasUserRole, hasIntendedEnduserRole, hasPerformance}

που έχει τιμές σε αυτές τις ιδιότητες:
cipj={High School, Beginner, Learner, 0.6}

Από τον [Πίνακας 13] προκύπτει ότι το διάνυσμα των ιδιοτήτων του αντιστοιχίζεται στο διάνυσμα με τις βαρύτητες των ιδιοτήτων του,
cipj={0.9*0.5, 0.5*0.1, 0.8*0.3, 0.7*0.6}

Με αυτή την αναπαράσταση για τον Learner μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί το μοντέλο
διανυσματικού χώρου για να βρεθεί η ομοιότητά του με έναν άλλον Learner. Σύμφωνα με το
μοντέλο διανυσματικού χώρου (§3.6.2.3) το μέτρο της ομοιότητας μεταξύ δύο διανυσμάτων
δίνεται από το συνημίτονο της γωνίας που σχηματίζουν αυτά μεταξύ τους. Για να εφαρμόσουμε τον παραπάνω κανόνα για τον υπολογισμό της ομοιότητας ανάμεσα σε Learners
i) δημιουργούμε την ιδιότητα isSimilarTo στην οντολογία του εκπαιδευόμενου, η οποία
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έχει πεδίο ορισμού αλλά και πεδίο τιμών το σύνολο ο σύνολο των Learner.learnerURI (συνδέει Learners μεταξύ τους) και
ii) δίνουμε τον ακόλουθο ορισμό:
ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ 3
Δύο Lea r n er s c i κ αι c j είν αι όμο ιοι όταν το ε σω τε ρ ι κό γινόμενο των τιμών των ιδ ιο τή των το υς είναι μ ικ ρότ ε ρο ή ί σο με έν α κ αθο ρι σμ ένο κατώ φλι .

Η συσχέτιση των έμμεσων μεταδεδομένων φήμης δίνεται από τη συνάρτηση f(ci, cj).
Ο Ορισμός Ομοιότητας 3 εκφράζεται σε F-Logic με τον Κανόνα 4.6 ο οποίος έχει την εξής
F-Logic αναπαράσταση:
Κανόνας 4.6
FORALL Ci, Ck,
Ci[isSimilarTo → Ck] ← [lessOrEqual(f(ci, ck),threashold)].

Ο κανόνας αυτός ορίζει ότι αν το αποτέλεσμα της συνάρτηση f(ci, cj) είναι μικρότερο ή ίσο
από ένα κατώφλι threashold, τότε ο ci συνδέεται με τον cj με τη σχέση isSimilarTo. Η
σχέση f (ci, cj ) για δύο Learners υπολογίζεται με τον τύπο (4.7):
→

f (cj , ci ) =

→

c j * ci
→

→

| cj | * | ci |

∑ (w * w
∑ w * ∑
t

=

j, k

k =1

t

k =1

2
j ,k

i, k
t

)

w2
k =1 i , k

(4.7)

όπου ci, cj οι δύο Learners των οποίων η ομοιότητα υπολογίζεται, και k=1,..,t είναι οι μετρήσιμες ιδιότητες του προφίλ τους.
Για να βρούμε τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχει χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευόμενος ci
χρησιμοποιούμε τον Κανόνα 4.6. Ωστόσο, και εδώ ο ενδιάμεσος που κάνει την αντιστοίχιση
των στιγμιοτύπων των οντολογιών Learner και LR (όπως και στη μέθοδο της προηγούμενης
παραγράφου) είναι η οντολογία φήμης. Η αντιστοίχιση εκπαιδευομένων με εκπαιδευτικά
αντικείμενα γίνεται με έμμεσο τρόπο: αρχικά συνδυάζονται Learners μεταξύ τους με τα έμμεσα δεδομένα της οντολογίας φήμης και κατόπιν βρίσκουμε για τον έναν τα εκπαιδευτικά
αντικείμενα που έχει χρησιμοποιήσει ο άλλος.
Στην παρακάτω ενότητα παρουσιάζεται η λειτουργική αρχιτεκτονική του συστήματος. Στη
συνέχεια, περιγράφονται αναλυτικά τα τμήματα του προτεινόμενου e-Learning συστήματος
και οι φάσεις υλοποίησής του.
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4.7 Η λειτουργική αρχιτεκτονική του προτεινόμενου e-Learning
συστήματος
Στην ενότητα αυτή περιγράφεται η λειτουργική αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος παράλληλα με τα στάδια υλοποίησής της [79], [85]. Σε κάθε στάδιο αντιστοιχίζονται οι
διάφορες λειτουργίες και τα τμήματα που τις επιτελούν. Τα στάδια αυτά [74], [76], [166]
καθορίζουν επίσης και τη χρονική ακολουθία της δημιουργίας των διαφορετικών τμημάτων
της αρχιτεκτονικής και τις φάσεις υλοποίησης τους. Τα στάδια υλοποίησης που έχουν εντοπιστεί είναι τρία και βασίζονται στις μεθοδολογίες ανάπτυξης οντολογιών [41], [145]. Αυτά
είναι:
στάδιο δημιουργίας της βάσης γνώσης
Το στάδιο αυτό χωρίζεται σε δύο επιμέρους, i) το στάδιο δημιουργίας της δομής της πληροφορίας. Στο στάδιο αυτό δημιουργούνται οι οντολογία/ες του συστήματος με τη βοήθεια
ειδικών του υπό μελέτη πεδίου γνώσης. Συγκεκριμένα, καθορίζονται οι έννοιες του πεδίου,
οι περιορισμοί (slots) αυτών, οι ιδιότητες ανάμεσα στις έννοιες, καθώς και τα απαραίτητα
αρχεία (π.χ. DTDs, RDF-S, OWL) αναλόγως της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί, και
ορίζονται οι κανόνες (rules) λειτουργίας του συστήματος. Οι κανόνες αυτοί καθορίζουν a)
τρόπους συνδυασμού εκπαιδευομένων-εκπαιδευτικών αντικειμένων έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται τα στιγμιότυπα των δύο οντολογιών, b) τον τρόπο δημιουργίας των συνδέσεων μεταξύ τους, κ.λπ. και ii) το στάδιο δημιουργίας της πληροφορίας. Στο στάδιο αυτό καθορίζονται οι ρόλοι και τα δικαιώματα που έχουν πάνω στο σύστημα οι χρήστες. Κατά το στάδιο
αυτό οι χρήστες παρέχουν μεταδεδομένα στη βάση γνώσης. Τα μεταδεδομένα αφορούν
στους ίδιους ή/και στο εκπαιδευτικό υλικό που διαθέτουν στο e-Learning σύστημα. Τέλος,
στο στάδιο αυτό καθορίζονται και εγκαθίστανται οι μηχανισμοί (π.χ. plain text files, sqldatabases, άλλες βάσεις δεδομένων) που θα αποθηκεύουν τις οντολογίες.
στάδιο αναζήτησης και ανάκτησης εκπαιδευτικών αντικειμένων
Κατά το στάδιο αυτό επιλέγεται η γλώσσα αναζήτησης και υλοποιούνται διεπαφές αναζήτησης και ανάκτησης των μεταδεδομένων των εκπαιδευτικών αντικειμένων από τη βάση γνώσης. Κατά το στάδιο αυτό, αν χρειάζεται, αναπτύσσονται μηχανισμοί (mediators) για τη μετατροπή των μεταδεδομένων του data repository στη διεπαφή ανάκτησης. Επίσης, υλοποιούνται δυνατότητες για ανάκτηση των εκπαιδευτικών αντικειμένων από τους διάφορους
κόμβους όπου αυτά είναι αποθηκευμένα. Καθορίζεται η πολιτική με την οποία το κάθε έγγραφο

θα

διανέμεται,

π.χ.

κόστος,

δυνατότητες

ή

μη-

εκτύπω-

σης/αναπαραγωγής/αναδιανομής κ.λπ. Επιλέγονται ή υλοποιούνται τα εργαλεία (editors)
που διαχειρίζονται τη βάση γνώσης. Η επιλογή τους εξαρτάται από διάφορα κριτήρια. Π.χ.
αν διευκολύνουν την εισαγωγή νέων στιγμιοτύπων, περιορίζουν την επιλογή τιμών των ιδιο-
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τήτων των στιγμιοτύπων στα πεδία τιμών τους, υποστηρίζουν τους περιορισμούς των οντολογιών και να υποβοηθούν στην καταχώρηση των ιδιοτήτων και των τιμών τους (π.χ. όπως
το Protégé που δημιουργεί αντίγραφα στιγμιοτύπων και ο χρήστης αρκεί να αλλάξει τις διαφορετικές τιμές) κ.λπ.

Εικόνα 11: Τα τμήματα της λειτουργικής αρχιτεκτονικής
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στάδιο συλλογής και αξιοποίησης μεταδεδομένων φήμης
Κατά το στάδιο αυτό, συλλέγονται άμεσα και έμμεσα μεταδεδομένα φήμης από τους χρήστες του συστήματος. Στο στάδιο αυτό αποφασίζονται οι στρατηγικές αξιοποίησης των μεταδεδομένων φήμης και η επιπλέον διαχείρισή τους που θα καθορίσει τη μελλοντική μέθοδο
ανάκτησης των LRs. Δημιουργούνται ομάδες χρηστών με κοινά προφίλς και ομάδες χρηστών με όμοιες προτιμήσεις (άμεσα μεταδεδομένα φήμης). Τέλος, αξιοποιούνται τα μεταδεδομένα φήμης με μεθόδους συνεργατικού φιλτραρίσματος για εξατομικευμένη ανάκτηση
και σύσταση εκπαιδευτικών αντικειμένων.
Η βάση γνώσης βρίσκεται στο κέντρο όλων των παραπάνω σταδίων. Τα διάφορα τμήματα
της αρχιτεκτονικής που διαχειρίζονται την πληροφορία της αλληλεπιδρούν μαζί της. Είναι
σε άμεση σύνδεση με αυτήν, ώστε σε κάθε στιγμή να αντικατοπτρίζουν την τρέχουσα κατάστασή της.
Η αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος που προκύπτει από την ολοκλήρωση των
τριών παραπάνω σταδίων σχεδιάστηκε να είναι αρθρωτή (modular) διότι έτσι:
¾ ελαττώνεται η πολυπλοκότητα, απλοποιείται η υλοποίηση, η οποία επίσης μπορεί και να
μοιραστεί σε διάφορους προγραμματιστές,
¾ το κάθε τμήμα της αρχιτεκτονικής είναι ανεξάρτητο από τα άλλα, συνεπώς, η λειτουργικότητά του μπορεί να αλλάξει εφαρμόζοντας νεότερες ή πιο βελτιωμένες μεθόδους χωρίς να επηρεάσει τη λειτουργία των υπολοίπων.
Τα τμήματα της αρχιτεκτονικής του προτεινόμενου συστήματος παρουσιάζονται στην
[Εικόνα 11]. Στην εικόνα αυτή δίνεται έμφαση στη χρονική αλληλοδιαδοχή των διαδικασιών
που υλοποιούνται σε αυτά. Παρουσιάζεται επίσης η λειτουργικότητά τους, οι είσοδοι των
διαφόρων τμημάτων και η πληροφοριακή ροή ανάμεσά τους. Τα τμήματα αυτά είναι:
α) τμήμα δημιουργίας της βάσης γνώσης.
Σε αυτό περιλαμβάνονται:
i) τμήμα κατασκευής του προφίλ του εκπαιδευόμενου: Αυτό το τμήμα δημιουργεί το
προφίλ του εκπαιδευόμενου, καταγράφοντας ένα σύνολο από παραμέτρους, με μια συνεχόμενη και προστατευμένη διαδικασία. Η ενημέρωση του προφίλ γίνεται με δύο τρόπους: i) είτε τη στιγμή που εγγράφεται στο σύστημα άμεσα από τον ίδιο ή από τη γραμματεία ή το
τμήμα διασύνδεσης του εκπαιδευτικού ινστιτούτου όπου φοιτά, ii) είτε με έμμεσο τρόπο
από την πλοήγησή του μέσα στο σύστημα. Αυτή η τελευταία, αφορά σε προτιμήσεις και κάποια από τα μαθησιακά του αποτελέσματα. Παράδειγμα, τα χαρακτηριστικά των LRs που
προτιμά μπορούν να εξαχθούν από το ποσοστό των αρχείων που συνήθως επιλέγει (πχ, φορ-
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μάτ: doc έναντι pdf, γλώσσα: Αγγλικά έναντι Ελληνικών, κ.λπ). Επιπλέον, ένα σύνολο λεπτομερειών μπορούν να εξαχθούν για αυτόν [45], όπως, ο χρόνος που ξόδεψε πάνω σε ένα
LR/δραστηριότητα του LMS, η απόδοσή του σε τεστ/εξετάσεις, συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως π.χ. fora/chats κ.λπ. Αρκετές έρευνες έχουν ήδη εξερευνήσει αυτού του είδους την
πληροφορία [10], [88] και έχουν εξάγει διάφορα αποτελέσματα. Π.χ. από τα αποτελέσματα
που πέτυχε ο Learner σε εξετάσεις/τεστ μπορούν να εξαχθούν αποτελέσματα για την πρόοδό
του [11], ο χρόνος που ξόδεψε πάνω από ένα LR είναι μια μετρική για τη δυσκολία του LR,
οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχε έχουν χρησιμοποιηθεί για να βρουν το στυλ μάθησής του [40] κ.ο.κ.
Μια από τις πιο σημαντικές λειτουργίες αυτού του τμήματος είναι η εξαγωγή του στυλ μάθησης του Learner. Συνήθως η εξαγωγή του στυλ μάθησης γίνεται με τη συμπλήρωση ενός
κατάλληλου ερωτηματολογίου από αυτά που βρίσκονται διαθέσιμα online σε διάφορους ιστοχώρους. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση το στυλ μάθησης αποφασίζεται εκτός του
LMS. Κατόπιν, ενημερώνονται κατάλληλοι περιγραφείς της οντολογίας του Learner με τα
αποτελέσματά του. Ωστόσο, έχουν γίνει προσπάθειες εμπλουτισμού των LMSs με δυνατότητες για την εξαγωγή του στυλ μάθησης. Στο [143] βλέπουμε μια τέτοια προσπάθεια για το
LMS Moodle και το στυλ μάθησης των Felder και Silverman.
Τέλος, για τον Learner καθορίζονται περιορισμοί (restrictions), δυνατότητες (permissions,
authorities), πρόσβαση (access) που έχει στο σύστημα καθώς και τα δικαιώματα πάνω στο
υλικό, στις υπηρεσίες του δικτύου κ.λπ.
ii) τμήμα διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού: Το τμήμα αυτό καταγράφει τα χαρακτηριστικά των LRs. Τα χαρακτηριστικά του LR αφορούν στην καταλληλότητά του για ένα συγκεκριμένο στυλ μάθησης, την καταλληλότητά του για ένα συγκεκριμένο η-μάθημα, τα μαθησιακά αποτελέσματα που πρέπει να έχει, τη θέση του στη δομή ενός η-μαθήματος (και
άρα στη θέση του σε ένα μονοπάτι μάθησης –learning path) κ.λπ. Στο προτεινόμενο σύστημα η οργάνωση των LRs βασίζεται σε μια ιεραρχία, που στην περίπτωσή μας παριστάνει το
learning path ενός η-μαθήματος. Οι κόμβοι της ιεραρχίας αντιστοιχούν στις ενότητες του ημαθήματος. Σε κάθε κόμβο της ιεραρχίας (σε κάθε εκπαιδευτική ενότητα) είναι συνδεδεμένα
πλήθος εκπαιδευτικά αντικείμενα που μπορούν ισοδύναμα να διδάξουν την εκπαιδευτική
ενότητα. Απαραίτητο μεταδεδομένο είναι το URI του LR με την πραγματική θέση ή θέσεις
στα URLs όπου εμφανίζεται αυτό μέσα στο δίκτυο. Για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο ο
παροχέας δημιουργεί ένα σύνδεσμο προς το φυσικό URI του LR. Οι χρήστες που παρέχουν
εκπαιδευτικά αντικείμενα συνδέουν το learningResourceURI του εκπαιδευτικού αντικειμένου στο/τα URIs του εγγράφου από όπου μπορεί αυτό να ανακτηθεί. Πολλαπλοί σύν-

145

δεσμοι (links) στα διάφορα URLs των κόμβων όπου βρίσκονται αντίγραφα του αντικειμένου
είναι επιτρεπτοί, αυξάνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα του υλικού.
β) τμήμα ανάκτησης
Το τμήμα αυτό δέχεται τα κριτήρια του εκπαιδευόμενου. Τα κριτήρια αφορούν στα μεταδεδομένα. Κατόπιν: i) δημιουργεί τα ερωτήματα, ii) προωθεί τα ερωτήματα στη βάση γνώσης,
iii) υποδέχεται τα αποτελέσματα των ερωτημάτων (result sets) και iv) αναδιατάσσει τα LRs
αυτών ανάλογα με τον εκπαιδευόμενο.
Στο προτεινόμενο σύστημα για την υλοποίηση του τμήματος αυτού σχεδιάσαμε ένα SQLmediator [106] (&3.3.1). Ο mediator μετατρέπει τα ερωτήματα σε κατάλληλες εκφράσεις
που αφορούν στο επιλεγμένο μοντέλο αναπαράστασης της οντολογίας. Από κάθε ερώτημα
επιστρέφονται μόνο τα URIs των LRs. Στη συνέχεια, ειδικός μηχανισμός χρησιμοποιεί αυτά
τα URIs και εφαρμόζει την πολιτική διαχείρισης του κάθε κόμβου για να εμφανίσει το LR
στο χρήστη. Κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο του result set που ο εκπαιδευόμενος θέλει να
‘κατεβάσει’/‘αξιολογήσει’ βρίσκεται μέσω του URI του. Το τμήμα αυτό, για την ανάκτηση
του αντικειμένου και την εμφάνισή του στον υπολογιστή του εκπαιδευόμενου, συνεργάζεται
με το τμήμα δημιουργίας του προφίλ των εκπαιδευομένων και συγκεκριμένα με το τμήμα
που αφορά στη δυνατότητα πρόσβασης που έχει αυτός στο σύστημα. Το τμήμα αυτό κάθε
φορά που ο εκπαιδευόμενος ‘κατεβάζει’ (downloads) ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο, εκτελεί
τον Κανόνα 4.2, δημιουργεί έμμεσα μεταδεδομένα φήμης και συνδέει κάθε εκπαιδευτικό
αντικείμενο που ο εκπαιδευόμενος ‘κατεβάζει’ (download) στη δομή IR. Το URI του εκπαιδευτικού αντικειμένου συνδέεται στο προφίλ του και διατηρείται εκεί (παραμένει ως ιστορικό στοιχείο του συστήματος). Άμεσα μεταδεδομένα φήμης συλλέγονται με μια φανερή διαδικασία για ένα σύνολο κριτηρίων που έχουν προ-καθοριστεί.
Στο προτεινόμενο σύστημα η λειτουργία του τμήματος αυτού βασίζεται σε ένα πρότυπο ερώτημα η γενική μορφή του οποίου σε F-Logic είναι:
Ερώτημα 1
FORALL LR:LearningResource
[

[LR ← LR[Pj@(learningResourcePropertyId@(V))]

].

Το ερώτημα αυτό βρίσκει τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (αριστερά από το βέλος) οι ιδιότητες
learningResourcePropertyId των οποίων είναι αυτές που έχει καθορίσει ο εκπαιδευόμενος. Όπως βλέπουμε στο ερώτημα αυτό οι ιδιότητες είναι μεταβλητές –συμβολίζονται με
@– όπως επίσης και οι τιμές που έχουν αυτές. Κατά τη δημιουργία στιγμιοτύπων-
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ερωτημάτων από το Ερώτημα 1 η learningResourcePropertyId αντικαθίσταται από
τις επιτρεπτές τιμές των ιδιοτήτων του LR. Στη συνέχεια, για κάθε μία από αυτές, η μεταβλητή V παίρνει μία από τιμή από τις δυνατές τιμές της learningResourcePropertyId.
Ένα τέτοιο στιγμιότυπο-ερώτημα (αντίγραφο του πρότυπου Ερωτήματος 1) δημιουργείται
κάθε φορά που ο εκπαιδευόμενος επιλέγει ένα κριτήριο αναζήτησης. Στο προτεινόμενο σύστημα τα αντίγραφα αυτά μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με τελεστές AND/OR.
γ) τμήμα εξατομίκευσης και σύστασης
Η συνολική λειτουργία του τμήματος αυτού υλοποιείται από i) το τμήμα συσσώρευσης μεταδεδομένων, ii) το τμήμα ομαδοποίησης εκπαιδευομένων ανάλογα με τις ιδιότητές τους,
iii) το τμήμα ομαδοποίησης εκπαιδευομένων ανάλογα με τα μεταδεδομένα φήμης, iv) το
τμήμα εφαρμογής ευρετικών κανόνων, v) το τμήμα το τμήμα εξατομίκευσης και vi) το τμήμα σύστασης LRs.
Μια λεπτομερή περιγραφή της λειτουργικότητάς τους μαζί με τη ροή δεδομένων ανάμεσά
τους φαίνεται στην [Εικόνα 12].
i) τμήμα συσσώρευσης μεταδεδομένων φήμης: μετά από κάθε ανάκτηση LRs αυτά αξιολογούνται. Για τη συλλογή άμεσων μεταδεδομένων φήμης το τμήμα αυτό συνεργάζεται με
το τμήμα δημιουργίας γνώσης, το οποίο διαθέτει τις διεπαφές (editors) για την καταχώρηση στιγμιοτύπων στην οντολογία. Το τμήμα αυτό επίσης ενεργοποιεί τους κανόνες της οντολογίας που δημιουργούν τα έμμεσα μεταδεδομένα φήμης.

Εικόνα 12: Οι λειτουργίες των τμημάτων αναζήτησης-σύστασης
ii) τμήμα ομαδοποίησης εκπαιδευομένων ανάλογα με τις ιδιότητές του προφίλ τους: το
τμήμα αυτό δέχεται τις tuples των μεταδεδομένων των εκπαιδευομένων, χρησιμοποιεί τις
μεθόδους εύρεσης ομοιότητας σε αυτούς και τους κατατάσσει σε σύνολα ομοιότητας (γειτο-
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νιές).
iii) τμήμα ομαδοποίησης εκπαιδευομένων ανάλογα με τις αξιολογήσεις τους: το τμήμα
αυτό δέχεται τις tuples των μεταδεδομένων φήμης και χρησιμοποιώντας μεθόδους συνεργατικού φιλτραρίσματος τους κατατάσσει σε γειτονιές.
iv) τμήμα εφαρμογής ευρετικών κανόνων: το τμήμα αυτό εφαρμόζει τους ευρετικούς κανόνες που προέρχονται από το στυλ μάθησης οι οποίοι συνδέουν ιδιότητες των εκπαιδευτικών αντικειμένων και των εκπαιδευομένων και με αυτές δημιουργεί μια βαρύτητα για κάθε
LR. Η βαρύτητα αυτή καθορίζει τη σειρά εμφάνισης των LRs στις μεθόδους εξατομίκευσης/σύστασης. Το τμήμα αυτό υλοποιεί τον Κανόνα 4.4.
v) τμήμα εξατομίκευσης LRs: για να λειτουργήσει το τμήμα αυτό πρέπει να γνωρίζει τον
εκπαιδευόμενο. Με τη δήλωση της ταυτότητας κάθε Learner είναι γνωστό το προφίλ του
(προτιμήσεις, ιδιαιτερότητες κ.λπ.) και άρα μπορεί να αξιοποιηθεί για να εξατομικευτούν
εκπαιδευτικά αντικείμενα για αυτόν. Συνεπώς, αν ο εκπαιδευόμενος θέλει τις υπηρεσίες του
τμήματος αυτού κατά την εισαγωγή του στο σύστημα πρέπει δώσει τον κωδικό του. Το τμήμα αυτό έχοντας i) τις συσσωρευμένες εγγραφές μεταδεδομένων φήμης, ii) τις ιδιότητες του
εκπαιδευτικού αντικειμένου, iii) τους κανόνες της οντολογίας και iv) τις ιδιότητες των εκπαιδευόμενων εφαρμόζει μεθόδους οι οποίες v) ταιριάζουν (match) ιδιότητες των LRs με
αυτές των εκπαιδευόμενων και vi) βρίσκουν LRs για τον εκπαιδευόμενο και επίσης εξατομικεύουν τη σειρά εμφάνισης αυτών στον εκπαιδευόμενο.
Για να εφαρμόσει μεθόδους ταιριάσματος χρησιμοποιεί μεθόδους ομαδοποίησης εκπαιδευομένων που βασίζονται στις ιδιότητες του εκπαιδευόμενου και στις αξιολογήσεις του. Για την
εύρεση των κοινά καταναλωμένων πόρων χρησιμοποιούνται οι δομές ER και IR, οι οποίες
επίσης καθορίζουν και τον τρόπο με τον οποίο έχουν συνδεθεί τα LRs στο προφίλ του εκπαιδευόμενου: από ‘αξιολόγηση’ ή από ‘κατέβασμα’. Από τις δομές αυτές τα μη-κοινά αντικείμενα δύο όμοιων Learners βρίσκονται αντίστοιχα με τα Ερωτήματα 2 και 3.
Ερώτημα 2
FORALL Ci:Learner, Ck:Learner,

[ER.learningResourceURI ←

equal(ER.Ci.learnerURI, ER.Ck.learnerURI) ∧

equal(ER.Ci.learningResourceURI, ER.Ck.learningResourceURI) ∧

Ci[similarTo ->> Ck])
].

Το ερώτημα αυτό από τη δομή ER βρίσκει LRs (ER.learningResourceURI) για τα οποία
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ισχύει ότι και οι δύο Learners της δομής αυτής έχουν αξιολογήσει (έχουν συνδέσει στο προφίλ τους) και επίσης για αυτούς τους Learners ισχύει ο Κανόνας 4.5 που καθορίζει ότι είναι
όμοιοι μεταξύ τους διότι ισχύει για αυτούς η σχέση similarTo.
Ερώτημα 3
FORALL Ci:Learner, Ck:Learner,

[IR.learningResourceURI ←

equal(IR.Ci.learnerURI, IR.Ck.learnerURI) ∧

equal(IR.Ci.learningResourceURI, IR.Ck.learningResourceURI) ∧
Ci[isSimilarTo ->> Ck]
].

Το

ερώτημα

αυτό

βρίσκει

εκπαιδευτικά

αντικείμενα

από

τη

δομή

IR

(IR.learningResourceURI) για τα οποία ισχύει ότι τα learnerURI των αντίστοιχων
Learners είναι ίσα και επίσης ότι οι Learners συνδέονται με τη σχέση isSimilarTo. Όπως
είδαμε ο Κανόνας 4.6 συνδέει δύο εκπαιδευόμενους με τη σχέση isSimilarTo όταν αυτοί
ανήκουν στην ίδια γειτονιά.
vi) τμήμα σύστασης LRs: το τμήμα αυτό λειτουργεί όπως και το τμήμα εξατομίκευσης. Η
διαφορά τους έγκειται στο ότι αυτό δε βρίσκει εκπαιδευτικά αντικείμενα που αφορούν σε
ερωτήματα του εκπαιδευόμενου, αλλά αντίθετα, βρίσκει εκπαιδευτικά αντικείμενα που ο
εκπαιδευόμενος δεν έχει ακόμα ενσωματώσει στη δομή του IR, τα οποία όμως έχουν χρησιμοποιήσει ήδη οι εκπαιδευόμενοι της ίδιας γειτονιάς με αυτόν. Τα αντικείμενα αυτά συστήνει στον εκπαιδευόμενο προβλέποντας έτσι ότι μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Το τμήμα αυτό
υλοποιεί τον Κανόνα 4.4. Το τμήμα αυτό για τη λειτουργία του βασίζεται στα ερωτήματα:
Ερώτημα 4
FORALL Ci:Learner, Ck:Learner,

[ER.learningResourceURI ←

equal(ER.Ci.learnerURI, ER.Ck.learnerURI) ∧
Ci[similarTo ->> Ck]

∧

notEqual(ER.Ci.learningResourceURI, ER.Ck.learnerURI)
].

Το

ερώτημα

αυτό

βρίσκει

LRs,

τα

οποία,

Learners

της

ίδιας

γειτονιάς

(equal(ER.Ci.learnerURI],ER.Ck.learnerURI])and Ci[similarTo ->> Ck]))
δεν έχουν από κοινού αξιολογήσει (έχουν συνδέσει στο προφίλ τους).
Ερώτημα 5
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FORALL Ci:Learner, Ck:Learner,

[IR.learningResourceURI ←

∧

notEqual(IR.Ci.learnerURI, IR.Ck.learnerURI)
Ci[isSimilarTo ->> Ck]
].

Όμοια, για τα αντικείμενα των εκπαιδευόμενων της γειτονιάς IR.
Η λειτουργικότητα των τμημάτων αυτών φαίνεται στην [Εικόνα 13]. Αρχικά, διασχίζεται η
οντολογία (η οντολογία παρουσιάζεται αριστερά στο σχήμα σε XML-serialization). Από αυτήν επιλέγονται οι tuples που αφορούν στα μεταδεδομένα φήμης και στους εκπαιδευόμενους
(χαρακτηριστικά εκπαιδευομένων) και αποστέλλονται σε επόμενα τμήματα για επεξεργασία.
Τα μεταδεδομένα χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ομάδων (γειτονιών) από όμοιους εκπαιδευόμενους. Για την ομαδοποίηση των εκπαιδευομένων εφαρμόζονται οι επιλεγμένες μέθοδοι. Για κάθε μέλος της κάθε ομάδας βρίσκουμε τα αντικείμενα που έχει ‘κατεβάσει’ ή
‘αξιολογήσει’ αντίστοιχα και επίσης το σύνολο των εκπαιδευτικών αντικειμένων που έχουν
‘κατεβάσει/αξιολογήσει’ οι Learners της ομάδας (γειτονιάς) στην οποία ανήκει. Στο τμήμα
αυτό επίσης εφαρμόζονται οι κανόνες που αφορούν στη σύνδεση ιδιοτήτων εκπαιδευομένων/εκπαιδευτικών αντικειμένων που έχουν ενσωματωθεί στην οντολογία. Τα κοινά εκπαιδευτικά αντικείμενα από κάθε ομάδα χρησιμοποιούνται σε εξατομικευμένη ανάκτηση αντικειμένων ενώ τα μη-κοινά για εξατομικευμένη σύσταση. Σε αυτό χρησιμοποιούνται και οι
κανόνες σύνδεσης οντολογιών και σύστασης εκπαιδευτικών αντικειμένων.
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Εικόνα 13: Η διαδικασία διαχείρισης των αξιολογήσεων
Η λειτουργία του τμήματος αυτού είναι περιοδική: σε τακτά χρονικά διαστήματα, η βάση
γνώσης, εφοδιασμένη με νέα μεταδεδομένα, ξανα-ελέγχεται και επανα-ρυθμίζονται μετα-
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βλητές της που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού της εγγύτητας των εκπαιδευομένων (π.χ.
υπολογισμός/επαναϋπολογισμός του κατωφλίου) και αν χρειαστεί των ευρετικών κανόνων
με τους οποίους γίνονται συστάσεις.
Ας παρατηρήσουμε εδώ, ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία είναι ανεξάρτητη από την οντολογία ή την τυποποίηση που θα χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση εκπαιδευτικών αντικειμένων.
Είναι ανεξάρτητη επίσης και από τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιηθούν για τη συλλογή
φήμης. Συνεπώς, μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σύστημα στο οποίο τα μεταδεδομένα φήμης
παίζουν καθοριστικό ρόλο. Τέτοιο είναι κάθε σύστημα στο οποίο συμμετέχουν κόμβοι που
θέλουν να διαμοιράσουν μεταξύ τους υλικό και να επιτρέψουν τη συμμετοχή κάθε εγκεκριμένου χρήστη, είτε σαν καταναλωτή είτε σαν παροχέα υλικού και μεταδεδομένων φήμης.
Η μέθοδος ανάκτησης του προτεινόμενου συστήματος βασίζεται σε μεθόδους εξατομίκευσης περιεχομένου και αναπτύσσεται στις παρακάτω παραγράφους.

4.8 Η μέθοδος εξατομίκευσης εκπαιδευτικών αντικειμένων
Τα ερωτήματα στα συστήματα που βασίζονται σε σημασιολογικές τεχνολογίες και εφαρμόζουν μεταδεδομένα βασίζονται μόνο σε αυτά για την ανάκτηση αντικειμένων –αυτό αποδεικνύεται και από το [46] όπου αναφέρονται οι βασικότερες από τις γλώσσες αναζήτησης που
έχουν υλοποιηθεί για σημασιολογικά συστήματα. Έτσι, όλες οι γλώσσες (π.χ. TRIPLE,
RQL, N3, SeRQL, SPARQL, RDQL, Versa, F-Logic, κ.α. [46, 103, 106]) που αναζητούν
πληροφορία σε έγγραφα που περιγράφονται με μεταδεδομένα, χρησιμοποιούν για κριτήρια
ανάκτησης τα ονόματα των μεταδεδομένων και περιορισμούς σε αυτά, τις τιμές των μεταδεδομένων. Συνεπώς, στο προτεινόμενο σύστημα κατά την αναζήτηση LRs πρέπει να τεθούν
ερωτήματα πάνω στις ιδιότητες (μεταδεδομένα) των εκπαιδευτικών αντικειμένων. Κατά την
αναζήτηση συγκρίνονται με διάφορες μεθόδους οι ιδιότητες των LRs και τα κριτήρια του
εκπαιδευόμενου τα οποία αναφέρονται πάνω στις ιδιότητες αυτές και το ερώτημα επιστρέφει
αυτά τα LRs που πληρούν τα κριτήρια. Αυτό ισχύει στη μέθοδο αναζήτησης. Σε μεθόδους
εξατομίκευσης LRs πρέπει να γίνουν μια σειρά από βήματα:
Αρχικά πρέπει να υπολογιστεί η ομοιότητα ανάμεσα στους εκπαιδευομένους χρησιμοποιώντας τις τιμές των ιδιοτήτων του προφίλ τους οι οποίες συμμετέχουν στην ομαδοποίησή
τους. Αυτό υλοποιείται με τον αλγόριθμο 1:
_____________________________________________________________________
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Αλγόριθμος 1: Εύρεση ομοιότητας εκπαιδευομένων από τις τιμές των ιδιοτήτων τους
Βήμα 1: Για κάθε εκπαιδευόμενο ci του συνόλου C
υπολόγισε την ομοιότητά του με κάθε άλλον Learner

cj , j≠i,

χρησιμοποιώντας τον τύπο (4.7)
→

f (cj , ci ) =

→

→

∑ (w * w
∑ w * ∑
t

c j * ci

→

=

| cj | * | ci |
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k =1

t

k =1

2
j ,k

i, k

)

t
k =1

wi2,k

Βήμα 2: Υπολόγισε ένα κατώφλι ομοιότητας.
Για τον υπολογισμό του κατωφλίου εφάρμοσε τον τύπο (4.8)
και σε αυτόν χρησιμοποίησε την τιμή που προήρθε
από την εφαρμογή του τύπου
σε όλα τα ζεύγη ci ,

f (cj , ci ) του Βήματος 1

cj , j≠i, του συνόλου των Learners,

threshold p = ∑i =1
n

∑

n
j = i +1

(1 − f (ci, cj ))

(4.8)

n−i

Βήμα 3: //με το παρακάτω βήμα υπολογίζονται σύνολα όμοιων εκπαιδευόμενων
(γειτονιές) με χρήση του κατωφλίου

Βήμα 3.1: Έστω r = 1, r είναι ο αριθμός των συνόλων ομοιότητας
Βήμα 3.2: Δημιούργησε το πρώτο σύνολο ομοιότητας Csimilar r = {}
Βήμα 4: Βάλε σε αυτό έναν Learner, έστω ci .

Csimilar r = {ci}

αφαίρεσε τον ci από το σύνολο των Learners,

C = C − {ci}

//ο Learner ci εκχωρήθηκε ήδη σε μια γειτονιά

Βήμα 5: Για κάθε cj, j ∈C, j = i +1,...,n έλεγξε αν η ομοιότητά του είναι μικρότερη από το κατώφλι
αν

f(ci,cj) ≤ threshold p τότε εκχώρησέ τον στη γειτονιά r

Csimilarr = Csimilarr + {cj}
αφαίρεσε τον

cj από το σύνολο των Learners, C = C − {cj}

//διότι βρέθηκε η γειτονιά του

Βήμα 6: Αν μετά το βήμα 5 ισχύει ότι C ≠ {}
//υπάρχουν ακόμα Learners που δεν εκχωρήθηκαν σε μια γειτονιά
τότε r=r+1 και goto Βήμα 3
//για τη δημιουργία του επόμενου συνόλου ομοιότητας

__________________________________________________________________________
Μετά το τέλος των παραπάνω βημάτων ισχύει ∩ Csimilar r = {}, ∪ Csimilar r = C, r = 1,..,q , (ό-
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που q είναι ο αριθμός των γειτονιών που έχουν δημιουργηθεί που έχουν δημιουργηθεί), δηλαδή η ένωση όλων των στοιχείων όλων των γειτονιών δημιουργούν το σύνολο των εκπαιδευομένων.
Αυτό ακόμα σημαίνει ότι όλοι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ανήκουν σε μια γειτονιά.
Επίσης σημαίνει ότι ο κάθε εκπαιδευόμενος ανήκει σε μία γειτονιά μόνο.
Κατόπιν, για τους εκπαιδευόμενους της ίδιας γειτονιάς βρίσκουμε τα εκπαιδευτικά αντικείμενα τα οποία συνδέονται με αυτούς με την ιδιότητα ‘hasDownload’ (κατεβάσει). Τα URIs
αυτών των LRs είναι συνδεδεμένα στη δομή IR. Στη συνέχεια, για τον κάθε εκπαιδευόμενο
μιας γειτονιάς βρίσκουμε το σύνολο των εκπαιδευτικών αντικειμένων που έχουν διαβάσει οι
άλλοι γείτονες αλλά όχι αυτός. Ο λόγος για αυτό είναι ότι σε μελλοντικές αναζητήσεις θέλουμε να του δώσουμε να διαβάσει νέα αντικείμενα και όχι αυτά που διάβασε ήδη.
_____________________________________________________________________
Βήμα 7: για κάθε Learner ci του συνόλου C,
Βήμα 7.1: με χρήση της ιδιότητας "hasDownloaded" και της iri = (ci, lj ) , βρες τα
εκπαιδευτικά αντικείμενα

lj που υπάρχουν στο σύνολο IR, βάλε τα στο σύνολο

LIR i

Βήμα 8: έστω LCcommon r είναι το σύνολο των διαφορετικών LRs που έχουν τη
ιδιότητα "hasDownloaded" με τους εκπαιδευόμενους του συνόλου Csimilar r ,
δηλαδή, LCcommon r = ∪ LRI i για κάθε ci του συνόλου Csimilar r

Βήμα 8.1 για κάθε ci του συνόλου

Csimilar r

Βήμα 8.1.1: βρες την τομή των συνόλων LIR i ∩ LCcommon r για κάθε i
//τα LRs που δεν έχουν "κατεβάσει" οι εκπαιδευόμενοι της ίδιας γειτονιάς

_____________________________________________________________________
Κατόπιν, πρέπει να υπολογιστεί η ομοιότητα των εκπαιδευομένων με τη βοήθεια των αξιολογήσεων που αυτοί έχουν δώσει σε ένα σύνολο από κοινά αξιολογημένα εκπαιδευτικά αντικείμενα.
Αυτό, υλοποιείται με τον αλγόριθμο 2:
_____________________________________________________________________
Αλγόριθμος 2: Ομοιότητα εκπαιδευομένων με μεταδεδομένα φήμης
Βήμα 1: για κάθε στιγμιότυπο ci , i=1,..,n, του συνόλου C,
με χρήση της ιδιότητας hasReputed,
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βρες από τις triples eri = (ci, lj , value ) τα LRs που αυτός έχει αξιολογήσει και
βάλε τα στο σύνολο LERi

Βήμα 2: έστω Lc το σύνολο των αξιολογητέων LRs.
//ο αλγόριθμος βασίζεται στο ότι η συσχέτιση των εκπαιδευόμενων
//εξάγεται από τα κοινά αξιολογημένα LRs τους. Για να επιτύχουμε αυτό
//ορίζουμε ένα σύνολο από εκπαιδευτικά αντικείμενα (υποχρεωτικές
//δραστηριότητες του e-course) τα οποία ο εκπαιδευόμενος
//πρέπει να αξιολογήσει για να μπορούμε να τον εντάξουμε σε ένα σύνολο.
έλεγξε αν Lc είναι υποσύνολο του LERi , αν Lc ⊆ LERi

Βήμα 2.1: αν Lc ⊄ LERi
//ο εκπαιδευόμενος δεν έχει αξιολογήσει το σύνολο των υποχρεωτικών LRs,
διαγράφεται από τη διαδικασία εκχώρησης σε γειτονιές,
αλλιώς, εκχωρείται στο σύνολο SC
//οι Learners που ελέγχονται για την ομοιότητά τους,

Βήμα 3: για ci του συνόλου SC
υπολόγισε την ομοιότητά του με κάθε άλλον Learner

cj , j≠i, του SC

χρησιμοποιώντας τον τύπο (4.6)

f (eri, erj )q =

∑

p

l =1

∑

(wi * erl , i − erj , i) * (wj * erl , j − erl , j )

p

2
(
w
i * erl , i − erl , i ) *
l =1

∑

p

2
(
w
j * erl , j − erl , j )
i =1

Βήμα 4: χρησιμοποίησε την ομοιότητα κάθε ζεύγους ci , cm , i ≠ m , του συνόλου
SC , που προήρθε από το βήμα 3 και υπολόγισε το κατώφλι ομοιότητας, με τον
τύπο (4.9):

thresholder = ∑i =1
p

∑

p
m =i +1

(1 − f (eri, erm))
p −i

, ci, cj ∈ SC

(4.9)

Βήμα 5: //με τα παρακάτω βήματα υπολογίζονται σύνολα όμοιων εκπαιδευόμενων
(γειτονιές)

Βήμα 5.1: Έστω r = 1, r είναι ο αριθμός των συνόλων ομοιότητας,
Βήμα 5.2: Δημιούργησε την πρώτη γειτονιά Sr = {}
Βήμα 6: βάλε τον πρώτο Learner ci στο σύνολο Sr
και αφαίρεσέ τον από το σύνολο SC των Learners που αξιολόγησαν τα ίδια LRs
//διότι έχει εκχωρηθεί ήδη σε μια γειτονιά

Βήμα 6.1: για κάθε cm ∈ Sr
Αν f(eri,erm) ≤ threshold er τότε

Sr = Sr + {cm} και SC = SC − {cm}
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Βήμα 7: αν SC ≠ {} τότε r=r+1 και goto Βήμα 5 για τη δημιουργία του επόμενου
συνόλου ομοιότητας

_____________________________________________________________________
Και σε αυτήν την πρίπτωση, ο κάθε εκπαιδευόμενος ανήκει σε μια γειτονιά μόνο. Επίσης
όλοι οι εκπαιδευόμενοι ανήκουν οπωσδήποτε σε μια γειτονιά. Μπορεί να υπάρχουν γειτονιές που αποτελούνται από έναν εκπαιδευόμενο μόνο.
Το σύνολο των κοινά καταναλωμένων πόρων των εκπαιδευόμενων κάθε γειτονιάς βρίσκεται
με χρήση της ιδιότητας hasReputed και του συνόλου ER.
_____________________________________________________________________
Βήμα 8: για κάθε Learner ci κάθε γειτονιάς Sr ,
βρες την ένωση των συνόλων των LERi των Learners της γειτονιάς του r, δηλαδή LERcommon r = ∪ LER i
//έτσι έχουμε βρει όλα τα LRs που έχουν αξιολογηθεί από τους εκπαιδευόμενους
της ίδιας γειτονιάς -έστω κι από έναν

Βήμα 8.1 για κάθε ci του συνόλου Sr της γειτονιάς του
Βήμα 8.1.1: βρες την τομή των συνόλων LER i ∩ LERcommon r
//τα LRs που δεν έχουν "αξιολογήσει" οι εκπαιδευόμενοι της ίδιας γειτονιάς

_____________________________________________________________________
Η αναζήτηση χρησιμοποιεί σαν κριτήρια τα μεταδεδομένα και, τιμές σε αυτά, τις τιμές που
δίνει ο χρήστης. Συνεπώς, για το προτεινόμενο σύστημα, η αναζήτηση βασίζεται στον Ορισμό Ομοιότητας 1. Στην αναζήτηση LRs το τμήμα ανάκτησης δημιουργεί στιγμιότυπα ερωτήματα που προκύπτουν από το πρότυπο Ερώτημα 1 και τα εκτελεί. Τα ερωτήματα αυτά
βρίσκουν εκπαιδευτικά αντικείμενα που πληρούν τις συνθήκες και εμφανίζεται η λίστα τους
(result set) στον εκπαιδευόμενο.
Κάθε φορά που ένας εκπαιδευόμενος χρησιμοποιεί το σύστημα για να βρει εκπαιδευτικά αντικείμενα ορίζει τα κριτήριά του. Με τα κριτήρα αυτά το σύστημα δημιουργεί το ερώτημα
και αυτό αποστέλλεται στο data repository. Από τα LRs του repository ανακτώνται εκείνα
που πληρούν τα κριτήρια του ερωτήματος. Τα LRs αυτά είναι το result set με τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που επέστρεψε το ερώτημα. Άρα λοιπόν για κάθε εκπαιδευόμενο το σύστημα
βρίσκει τα ίδια εκπαιδευτικά αντικείμενα, διότι το αναγκάζουμε να επιλέξει από τα εκπαιδευτικά αντικείμενα εκείνα που πληρούν τις ιδιότητες και τις τιμές σε αυτές σύμφωνα με τα
κριτήρια που καθόρισε ο εκπαιδευόμενος.

155

Η εξατομίκευση που κάνει το σύστημα αφορά στη σειρά με την οποία προβάλει τα εκπαιδευτικά αντικείμενα σε κάθε εκπαιδευόμενο –στην περίπτωση αυτή λαμβάνει υπ’ όψιν τα
χαρακτηριστικά του εκπαιδευομένου για να τροποποιήσει τη σειρά εμφάνισης των LRs για
αυτόν. Για την εξατομίκευση της λίστας των εκπαιδευτικών αντικειμένων εφαρμόζονται τα
εξής:
1. από τα εκπαιδευτικά αντικείμενα του result set ξεχωρίζουν εκείνα που έχουν βρεθεί στο
βήμα 9 του αλγορίθμου 2, δηλαδή, τα αντικείμενα που οι εκπαιδευόμενοι της ίδιας γειτονιάς έχουν αξιολογήσει με τον ίδιο τρόπο. Αυτά εμφανίζονται πάνω-πάνω στη λίστα. Έτσι
δημιουργείται το πρώτο σύνολο από τα LRs εσωτερικά του result set,
2. στη συνέχεια, από το σύνολο των υπόλοιπων LRs του resut set επιλέγονται εκείνα που έχουν βρεθεί με το Βήμα 8.1.1 του αλγορίθμου 1, δηλαδή τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που
έχουν ‘download’ οι εκπαιδευόμενοι που βρίσκονται στην ίδια γειτονιά από τα χαρακτηριστικά στο προφίλ τους. Αυτά εμφανίζονται στη συνέχεια της λίστας. Δημιουργείται το δεύτερο σύνολο των LRs εσωτερικά του result set,
3. τέλος εμφανίζονται όλα τα άλλα εκπαιδευτικά αντικείμενα που αποτελούν το τρίτο σύνολο LRs του result set.
Σε κάθε ένα από τα τρία υποσύνολα των LRs εφαρμόζεται μια εσωτερική διάταξη η οποία
καθορίζεται από το πόσο ταιριάζει το LR στον Learner λόγω του στυλ μάθησής του.
Η παραπάνω διαδικασία υλοποιείται σύμφωνα με τον αλγόριθμο 3:
_____________________________________________________________________
Αλγόριθμος 3: Εξατομικευμένη ανάκτηση εκπαιδευτικών αντικειμένων
Το προφίλ του εκπαιδευόμενου ci που θέτει το ερώτημα είναι γνωστό στο σύστημα

Βήμα 1: ο Learner ci ορίζει τα κριτήρια V
το σύστημα δημιουργεί το ερώτημα
και επιστρέφει το σύνολο Lquery
//που περιέχει τα έγγραφα που πληρούν το ερώτημα (result set)
//Με τα παρακάτω βήματα, δημιουργούμε τη διάταξη
//των ανακτηθέντων αντικειμένων του συνόλου Lquery .

Βήμα 2: Αρχικά, δίνουμε τον αριθμό 3 στο πεδίο σειράΕμφάνισης για όλα τα LRs
του συνόλου Lquery ,
//δηλαδή, εντάσσουμε όλα τα LRs στο τρίτο σύνολο από αυτά που ορίστηκαν παραπάνω
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Βήμα 3: για κάθε ένα από τα LRs του result set υπολόγισε τη βαρύτητα εγγράφου που προκύπτει από το στυλ μάθησης, με εφαρμογή του τύπο (4.5)

weight li

∑
=

t
k =1

( wlr , k * wLR , k * wL , k )

∑

t
k =1

( wLR , k * wL , k )

Βήμα 3: Για κάθε lj του Lquery που έχει σειράΕμφάνισης=3
//κάθε LR πληροί ήδη τα κριτήρια του ερωτήματος,
έλεγξε αν ανήκει στο σύνολο LER i ∩ LERcommon r
//δηλαδή, αν είναι μέσα στο σύνολο που έχουν αξιολογήσει
//όλοι οι εκπαιδευόμενοι της γειτονιάς του r, εκτός από αυτόν
//-δε θέλουμε να του δώσουμε να διαβάσει ένα LR που διάβασε ήδη.
και η τιμή του μεταδεδομένου φήμης >= "Medium" τότε
//αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι που το έχουν ήδη χρησιμοποιήσει
//είναι ικανοποιημένοι από το LR
κάνε την τιμή του πεδίου σειράΕμφάνισης=1 για το έγγραφο αυτό

Βήμα 4: αν υπάρχουν ακόμα LRs στο σύνολο Lquery με σειράΕμφάνισης=3
Βήμα 4.1: για κάθε ένα lj από τα LRs αυτά
αν

lj ανήκει στο σύνολο

LIRi ∩ LCcommon r

//δηλαδή ανήκει στα LRs που όμοιοι Learners (με ομοιότητα που προκύπτει από
//ιδιότητες) έχουν "downloaded"
κάνε την τιμή του πεδίου σειράΕμφάνισης=2

Βήμα 5: εμφάνισε κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο με φθίνουσα σειρά ανάλογα με
το πεδίο σειράΕμφάνισης και το πεδίο βαρύτηταΕγγράφου

_____________________________________________________________________
Ο αλγόριθμος αυτός εμφανίζει ψηλά στη λίστα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν πάρει καλές αξιολογήσεις.
Κατά τη χρήση του προτεινόμενου συστήματος συνεχίζουν και συσσωρεύονται άμεσα και
έμμεσα μεταδεδομένα φήμης. Τα μεταδεδομένα αυτά επηρεάζουν τη συμπεριφορά του συστήματος, διότι, όπως φαίνεται από τον αλγόριθμο 1 και 2, χαρακτηριστικά του συστήματος
όπως κατώφλια ομοιότητας και σύνολα ομοιότητας Learners και εκπαιδευτικών αντικειμένων, εξαρτώνται και ρυθμίζονται από τα μεταδεδομένα φήμης. Συνεπώς, τα μεταδεδομένα
φήμης στη διάρκεια της λειτουργίας του συστήματος επανεξετάζονται για να επαναρρυθμιστούν αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή τα νέα κατώφλια ομοιότητας και η επανένταξη σε
ομάδες. Η διαδικασία αυτή μπορεί να εκτελείται:
¾ είτε σε πρoκαθορισμένα τακτά χρονικά διαστήματα, time1, time2,
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¾ είτε όταν τα νεο-εισερχόμενα μεταδεδομένα φήμης αυξηθούν σημαντικά, π.χ. σε ένα
ποσοστό 20% πάνω στα υπάρχοντα,
¾ είτε όταν οι αξιολογήσεις πάψουν να είναι θετικές.
Η τελευταία περίπτωση αντιμετωπίζεται ως εξής: ο προτεινόμενος αλγόριθμος εξατομίκευσης, όπως και κάθε αλγόριθμος συνεργατικού φιλτραρίσματος, βασίζεται στην υπόθεση ότι
οι εκπαιδευόμενοι του ίδιου συνόλου αξιολογούν με τον ίδιο τρόπο τα ίδια πράγματα. Άρα
ανακτά LRs για εκπαιδευόμενους που θεωρεί ότι ανήκουν στο ίδιο σύνολο ομοιότητας. Αν
όμως οι εκπαιδευόμενοι δίνουν διαφορετικά μεταδεδομένα φήμης για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα από δω και πέρα (δε συμφωνούν πια) αυτό ίσως σημαίνει ότι κακώς είναι στην ίδια
γειτονιά. Συνεπώς, αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρέπει να ξαναϋπολογιστούν τα χαρακτηριστικά του συστήματος, όπως κατώφλια ή γειτονιές ομοιότητας. Για να γίνει αυτό, τα
μεταδεδομένα φήμης πρέπει να έχουν μια ταυτότητα χρόνου –timestamp– έτσι ώστε να μπορούμε να συγκρίνουμε τα μεταδεδομένα διαφόρων χρονικών διαστημάτων. Ωστόσο, ακόμα
και αν δε τηρείται η πληροφορία του χρόνου μέσα σε κάθε εγγραφή των μεταδεδομένων
φήμης (όπως γίνεται στην περίπτωσή μας) τότε μπορεί να δημιουργηθεί ένα σημάδι
(bookmark) στο αποθηκευτικό μέσον (π.χ. αρχείο rdf, ή από το id της μέχρι τώρα ελεγχθείσας εγγραφής στο σύστημα διαχείρισης) όπου φυλάσσονται τα μεταδεδομένα. Το σημάδι
αυτό καθορίζει ποια από τα μεταδεδομένα αξιοποιήθηκαν για έλεγχο του συστήματος. Την
επόμενη φορά που θα γίνει η επεξεργασία των μεταδεδομένων θα ασχοληθούμε με τα μεταδεδομένα από το bookmark και κάτω. Ο προτεινόμενος τρόπος είναι να συγκριθούν τα μεταδεδομένα φήμης που έχουν δώσει εκπαιδευόμενοι μέχρι μια χρονική στιγμή time1, ή υπάρχον bookmark (οπότε και έγινε ο προηγούμενος υπολογισμός των κατωφλίων και των
συνόλων ομοιότητας) με τα μεταδεδομένα φήμης από τη χρονική στιγμή time1/bookmark
και μέχρι τη χρονική στιγμή time2. Αν η διαφορά των μέσων όρων των μεταδεδομένων φήμης που προκύπτει από τα ενδιάμεσα μεταδεδομένα αυτών των δύο χρονικών σημείων είναι
θετική ή μηδέν, τότε οι επιλογές εκπαιδευτικών αντικειμένων του συστήματος είναι καλές.
Η αντίθετη περίπτωση, σημαίνει ότι τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που βρίσκει ο αλγόριθμος
δεν ικανοποιούν πια όπως φαίνεται από τις αξιολογήσεις του.
Ο αλγόριθμος επαναρρύθμισης του συστήματος με τη παρακολούθηση των μεταδεδομένων
φήμης είναι:
_____________________________________________________________________
Αλγοριθμος 4: Ρύθμιση του συστήματος
Βήμα 1: Υπολόγισε το μέσο όρο των αξιολογήσεων που έχουν εισέλθει στο σύστημα από την αρχή και μέχρι τη χρονική στιγμή time1. (τύπος 4.3 για ένα κριτή-
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ριο ή 4.4 για όλο το σύστημα)

f (etime1) = retime1

Βήμα 2: Υπολόγισε το μέσο όρο των αξιολογήσεων από τη χρονική στιγμή time1
μέχρι τη χρονική στιγμή time2.

f (etime 2) = retime 2
Βήμα 3: Υπολόγισε τη διαφορά τους (τύπος 4.12)

f ( e) =

f (etime 2) − f (etime1)
, time2 > time1
f (etime 2)

(4.12)

Βήμα 4: Αν η διαφορά είναι μικρότερη από το 0, τότε
εκτέλεσε αλγόριθμο 1
εκτέλεσε αλγόριθμο 2
(δηλαδή, επανα-υπολόγισε το κατώφλι της ομοιότητας των Learners και επανεκτέλεσε το διαχωρισμό των εκπαιδευόμενων σε σύνολα ομοιότητας)
//

αλλιώς,

//(οι αξιολογήσεις των Learners είναι θετικές στη διάρκεια του χρόνου),
//οι επιλογές του αλγορίθμου εξατομίκευσης εγκρίνονται από τον εκπαιδευόμενο

_____________________________________________________________________
Το σύστημα με ελαφριά τροποποίηση του αλγορίθμου 3 μπορεί να συστήσει εκπαιδευτικά
αντικείμενα στους εκπαιδευόμενους. Για την περίπτωση της σύστασης ο χρήστης δεν στέλνει ερώτημα στο σύστημα, δεν υπάρχουν κριτήρια αναζήτησης. Αντίθετα, το σύστημα δημιουργεί μια λίστα για τον εκπαιδευόμενο με εκπαιδευτικά αντικείμενα επιλεγμένα με τον ίδιο
αλγόριθμο και χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που έχει για αυτόν και του τα προτείνει. Τα
εκπαιδευτικά αντικείμενα αυτής της περίπτωσης προκύπτουν από τη διαφορά των LRs που
έχουν ‘αξιολογήσει’ ή ‘κατεβάσει’ οι γείτονες των συνόλων ομοιότητας όπου ανήκει ο
Learner, μείον τα LRs που έχει ο ίδιος στα σύνολά του LER και LIR. Και σε αυτά τα εκπαιδευτικά αντικείμενα εφαρμόζεται η διάταξη όπως περιγράφεται στον αλγόριθμο 3.

4.9 Αποτελέσματα των μεταδεδομένων φήμης
Σύμφωνα με τον ορισμό του e-Reputation, πάνω στα μεταδεδομένα φήμης εφαρμόζονται
προγράμματα (στο [26] αναφέρονται ως ενδιάμεσοι –mediators) που υπολογίζουν συσσωρευμένες τιμές για αυτά. Ο υπολογισμός των συσσωρευμένων τιμών γίνεται λαμβάνοντας
υπ’ όψη τις παραμέτρους του συστήματος, όπως: ιδιότητες των Learners που αξιολογούν,
φήμες για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και ανά ιδιότητα αυτών κ.λπ.
Ο συνολικός υπολογισμός των μεταδεδομένων φήμης για ένα αντικείμενο li δίνεται με τον
τύπο (4.13) που προκύπτει από τον τύπο (4.4), με αντικατάσταση σε αυτόν των τύπων (4.2)
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και (4.3). Ο τύπος (4.4) δίνει τα συνολικά μεταδεδομένα φήμης για ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο για ένα κριτήριο από όλους τους εκπαιδευόμενους.
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όπου:
¾ k, είναι το σύνολο των ιδιοτήτων των Learners,
¾ p, είναι το σύνολο των κριτηρίων αξιολόγησης,
¾ r, είναι το σύνολο των αξιολογήσεων,
¾

w m είναι η βαρύτητα ενός Learner στην ιδιότητα pj

¾

erj , t

η αξιολόγηση του Learner για ένα κριτήριο t.

Από τον τύπο (4.13) για ένα li μπορούν να απομονωθούν:
η αξιολόγηση ανά κριτήριο –όταν το t είναι σταθερό και οι υπόλοιποι δείκτες αλλάζουν),
η αξιολόγηση από ένα είδος Learner, π.χ. από ‘Advanced’ Learners, ή εκείνων που η ιδιότητα API#Performance είναι πάνω από το 7 (δηλαδή έχουν σημαντική ενασχόληση με ένα πεδίο γνώσης) κ.α. Επαφίεται στην κρίση του παροχέα του li να αποφασίσει με ποιον τρόπο
θα χρησιμοποιήσει τα μεταδεδομένα φήμης: το μέσο όρο όλων των Learners, ή αυτόν που
αντικατοπτρίζει στις αξιολογήσεις μιας ομάδας εκπαιδευόμενων π.χ. των ‘Advanced’
Learners.
Ένα άλλο αποτέλεσμα των μεταδεδομένων φήμης είναι ότι έχουν αντίκτυπο στον παροχέα
που δημιούργησε/ διένειμε/σχολίασε [111]. Από αυτά μπορούν να προκύψουν φήμες για τον
παροχέα του LR.
Τέλος, ένα ακόμα αποτέλεσμα των μεταδεδομένων φήμης είναι ότι μια ομάδα αυτών αξιολογούν τα μεταδεδομένα περιγραφής των επαιδευτικών αντικειμένων. Τα μεταδεδομένα περιγραφής περιγράφουν τις ιδιότητες των εκπαιδευτικών αντικειμένων και κατά συνέπεια το
ίδιο το αντικείμενο και είναι αυτά που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευόμενος για να ανακτήσει
LRs. Χρησιμοποιώντας μεταδεδομένα φήμης για την αξιολόγηση των μεταδεδομένων που
χρησιμοποίησε για να βρει LRs, στην πράξη ζητάμε από τον εκπαιδευόμενα να αξιολογήσει
τα μεταδεδομένα περιγραφής. Αν τα μεταδεδομένα φήμης που δίνει ο εκπαιδευόμενος για τα
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μεταδεδομένα περιγραφής είναι θετικά, περιμένουμε ότι η καμπύλη με τις τιμές των μεταδεδομένων αξιολόγησης θα συγκλίνει στις τιμές περιγραφής. Το σημείο στο οποίο θα ισορροπήσουν οι τιμές των μεταδεδομένων αξιολόγησης είναι εκείνο που πραγματικά περιγράφει
το LR. Αν για παράδειγμα ο παροχέας περιγράψει το LR του με ‘πολύ υψηλή χρησιμότητα’
(ίσως υπερβάλλοντας για να προβάλλει το LR του) αλλά τα συσσωρευμένα μεταδεδομένα
φήμης για αυτό λένε ότι το LR είναι απλά ‘χρήσιμο’, τότε ο παροχέας θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Αν ο παροχέας αποφασίσει να διατηρήσει τη περιγραφή του τότε όταν οι εκπαιδευόμενοι αναζητούν ‘χρήσιμα’ LRs δε θα βρίσκουν το δικό του, αλλά και αντίθετα θα
παίρνουν λάθος LRs όταν ζητούν ‘πολύ χρήσιμα’ LRs γιατί μέσα σε αυτά θα εμφανίζεται
και το δικό του. Αναμενόμενο είναι σε μια αξιολόγηση ένα τέτοιο LR να παίρνει αρνητικές
αξιολογήσεις. Αντίθετα όταν οι Learners σταματήσουν να δίνουν ‘αρνητικές’ αξιολογήσεις
για ένα LR τότε τα μεταδεδομένα περιγραφής των LRs ταιριάζουν με τις τιμές με τις οποίες
αυτό αναζητήθηκε. Κατά συνέπεια και η ικανοποίηση του Learner από τα αποτελέσματα της
αναζήτησης πλέον θα θετική, διότι τα αντικείμενα που βρίσκει το σύστημα ταιριάζουν στα
κριτήρια αναζήτησης. Συνεπώς και οι αναζητήσεις θα είναι πλέον πιο ακριβείς. Σαν αποτέλεσμα αυτού, η χρήση των μεταδεδομένων φήμης βρίσκει καταλληλότερα εκπαιδευτικά αντικείμενα στα κριτήρια αναζήτησης. Άρα, τα μεταδεδομένα φήμης βελτιώνουν την ακρίβεια των μεταδεδομένων περιγραφής των εκπαιδευτικών αντικειμένων και άρα σωστά επιλεγμένα μεταδεδομένα περιγραφής σημαίνουν και κατάλληλα ανακτημένα LR.

4.10 Επισημάνσεις – Συμπεράσματα
Ο σημασιολογικός ιστός είναι μια υποδομή που χτίζεται πάνω στον υπάρχοντα με σκοπό να
δώσει νόημα στη διακινούμενη σε αυτόν πληροφορία και να βρίσκει καταλληλότερες απαντήσεις στα ερωτήματα των χρηστών του. Διάφοροι τομείς των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων επωφελούνται ήδη από τα επιτεύγματά του. Ένας από αυτούς είναι και η εξ αποστάσεως
ηλεκτρονική εκπαίδευση. Με δεδομένο την εξέλιξη και ευρεία εφαρμογή των e-Learning
συστημάτων που προέκυψε από επισταμένη ερευνητική προσπάθεια και ενισχύθηκε από οργανισμούς, πρότυπα και μεθοδολογίες, διαφάνηκε ότι και στα e-Learning συστήματα λειτουργούν οι ‘έξυπνοι’ μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται στο σημασιολογικό ιστό για να εξατομικεύσουν εκπαιδευτικά αντικείμενα στους εκπαιδευομένους. Στο κεφάλαιο αυτό λοιπόν παρουσιάστηκε η συνεισφορά της διατριβής, η οποία έγκειται στην εφαρμογή μεθόδων
εξατομίκευσης περιεχομένου σε, προσαρμοσμένες-για-τα-e-Learning συστήματα [80], [83],
σημασιολογικές περιγραφές για να βελτιωθεί, στα τελευταία, η εξατομίκευση στη δημιουργία εκπαιδευτικών η-μαθημάτων [78], [81], [84]. Πιο συγκεκριμένα, η συνεισφορά αφορά:
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¾ στο σχεδιασμό του μοντέλου ενός e-Learning συστήματος με εφαρμογή σημασιολογικών τεχνολογιών για την αναπαράσταση των οντοτήτων του (εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτικά αντικείμενα) [74] καθώς και της περιγραφής των κανόνων των οντολογιών [75]
που περιγράφουν τις οντότητες αυτές, οι οποίοι κανόνες διέπουν και καθορίζουν τη λειτουργία του συστήματος [79],
¾ στη χρήση των σημασιολογικών τεχνολογιών και την ανάδειξη των δυνατοτήτων τους
στην περιγραφή των εκπαιδευτικών αντικειμένων και των εκπαιδευομένων προκειμένου
να είναι αυτές ανιχνεύσιμες από αυτοματοποιημένες μεθόδους εξατομίκευσης [85],
¾ στη δημιουργία ενός ορισμού που δίνει ποσοτικές μεθόδους εισαγωγής και αξιοποίησης
των μεταδεδομένων φήμης των χρηστών [77],
¾ στο σχεδιασμό μιας αρχιτεκτονικής [76] που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού για την υλοποίηση του e-Learning συστήματος [85],
¾ στην υλοποίηση μιας μεθοδολογίας εξατομίκευσης αντικειμένων η οποία εφαρμόζει υβριδικές μεθόδους συνεργατικού φιλτραρίσματος που λειτουργούν πάνω στις τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού [85]. Η μεθοδολογία αυτή αποτελεί και μέθοδο ταύτισης
(matching) των οντολογιών που συνιστούν το προτεινόμενο σύστημα [82].
Το σύστημα που εφαρμόζει την προτεινόμενη μεθοδολογία και αρχιτεκτονική:
¾ με την πάροδο του χρόνου βελτιώνει την εξατομίκευση περιεχομένου μέσα από τα μεταδεδομένα φήμης που συσσωρεύει,
¾ έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει σαν ‘έξυπνο’ σύστημα το οποίο με εφαρμογή κανόνων μπορεί να κάνει συστάσεις εκπαιδευτικών αντικειμένων και να βοηθά τους e-Tutors
να δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο η-μάθημα,
¾ αξιοποιεί την ανάδραση του εκπαιδευόμενου και βελτιώνει τις μεθόδους αναζήτησης
αλλά και τα μεταδεδομένα των εκπαιδευτικών αντικειμένων –επιτυγχάνοντας την αποτύπωση της άποψης των πολλών για το εκπαιδευτικό αντικείμενο,
¾ ενθαρρύνει τη συνεργατική συμπεριφορά ανάμεσα στα μέλη του.
Παρά την εφαρμογή της μεθόδου μας στα e-Learning συστήματα, ας παρατηρήσουμε την
ευελιξία με την οποία η όλη σύλληψη μπορεί να προσαρμοστεί στην περιγραφή γενικότερα
συστημάτων που διαμοιράζουν υλικό χρησιμοποιώντας συνεργατικές μεθόδους εξατομίκευσης περιεχομένου –και αυτό κυρίως λόγω των τεχνολογιών στις οποίες βασίζεται, δηλαδή
μεταδεδομένα και οντολογίες. Η μεθοδολογία που προτείνεται στη διατριβή αυτή είναι γενικού σκοπού και μπορεί να εφαρμοστεί, με κατάλληλες προσαρμογές αν πρέπει, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να ταυτιστούν στιγμιότυπα δύο οντολογιών με κανόνες που αφορούν
στη σύνδεση ιδιοτήτων της μιας και της άλλης και με μεθόδους εξατομίκευσης που προκύ-
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πτουν από αξιολογήσεις στιγμιοτύπων της μιας για τα στιγμιότυπα της άλλης.
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Κεφάλαιο 5: Υλοποίηση του
εκπαιδευτικού δικτύου
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το πρότυπο που υλοποιεί την προτεινόμενη αρχιτεκτονική εκπαιδευτικού δικτύου καθώς και την προτεινόμενη μεθοδολογία.
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5.1 Εισαγωγή
Ποικίλα εργαλεία και αυτόνομες εφαρμογές που υλοποιούν τις τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού είναι ήδη διαθέσιμα και ο αριθμός τους αυξάνει συνεχώς. Ωστόσο, αυτά είναι
ακόμα σε ερευνητικό επίπεδο και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στη βιομηχανία [7], [8], [38].
Αντίθετα, είναι ακόμα υπό ανάπτυξη στον ακαδημαϊκό χώρο. Τα εργαλεία αυτά και οι δυνατότητές τους παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο 3 και συγκριτικά στην [Εικόνα 5]. Στο κεφάλαιο 3 έχουμε δει ότι οι δυνατότητες των εργαλείων αυτών αφορούν στη δημιουργία οντολογιών, στη δημιουργία κανόνων και στην ενσωμάτωση reasoners που εφαρμόζουν και επικυρώνουν τους κανόνες αυτούς. Όπως αναφέρεται και στα έγγραφα τεκμηρίωσης (τεχνικά
δελτία) των εργαλείων υλοποίησης και διαχείρισης οντολογιών [7], [8] από τις ίδιες τις ομάδες ανάπτυξής τους, τα εργαλεία αυτά στις σημερινές εκδόσεις τους υστερούν σε διάφορα
σημεία. Για παράδειγμα, δεν έχουν τη δυνατότητα να εκτελέσουν ερωτήματα τα οποία να
περιέχουν μεταβλητές στις ενσωματωμένες σε αυτά γλώσσες ερωτημάτων. Όπως επισημαίνεται στο [8] ο λόγος που δε μπορούν να επιτρέψουν μεταβλητές στα ερωτήματα είναι ότι τα
αποτελέσματα που φέρνουν τα ερωτήματα δεν είναι συμβατά με όλες τις προδιαγραφές της
OWL. Επίσης, οι δυνατότητες των reasoners περιορίζονται σε αυτές που έχουν περιγραφεί
στην (§2.6.4). Τέλος, όπως αποδείχτηκε από τη χρήση του OntoStudio, οι κανόνες της οντολογίας υλοποιούνται χωρίς να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει ποιοι θα εκτελεστούν σε κάθε
ερώτημα.
Λόγω αυτών των περιορισμών, για την υλοποίηση ενός προτύπου (prototype) e-Learning δικτύου σύμφωνα με τα προτεινόμενα από τη διατριβή αυτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε
τα εργαλεία αυτά ως ένα σημείο μόνο. Μπορούμε να επωφεληθούμε από τις δυνατότητες
των συστημάτων αυτών στη δημιουργία οντολογιών, λόγω του έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής των οντολογιών σε RDF/OWL μορφοποιήσεις. Για τις υπόλοιπες ανάγκες του συστήματος πρέπει να υλοποιηθεί κώδικας εκ νέου.
Τα συγκεκριμένα βήματα που έγιναν για την υλοποίηση των διαφόρων τμημάτων της αρχιτεκτονικής του προτεινόμενου συστήματος και σε αντιστοιχία με τις φάσεις που παρουσιάστηκαν στην (§4.8) περιγράφονται παρακάτω.

5.2 Υλοποίηση με υπάρχοντα εργαλεία
Βήμα 1: Δημιουργία οντολογιών
Για το βήμα αυτό και μέχρι το σημείο που επιτρέπουν οι δυνατότητές του για τη δημιουργία,
οπτικοποίηση, περιγραφή των κανόνων και αντιστοίχιση των στιγμιοτύπων χρησιμοποιήθηκε το OntoStudio [114]. Για τον ίδιο σκοπό, χρησιμοποιήθηκε επίσης και το Protégé [121]
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για να ελεγχθεί αν οι δυνατότητές του ήταν περισσότερες. Και τα δύο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εργαλεία δημιουργίας των οντολογιών γιατί και τα δύο έφτασαν στα ίδια αποτελέσματα. Επίσης και τα δύο έχουν τη δυνατότητα εξαγωγής των οντολογιών τους σε
RDF/OWL μορφοποίηση. Συνεπώς, η οντολογία τους μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλα συστήματα που εφαρμόζουν το πρότυπο αυτό. Παρατηρήσαμε ωστόσο ότι τα εξαγόμενα αρχεία από τα δύο συστήματα δεν ήταν συμβατά το ένα στο άλλο. Επιλέξαμε να συνεχίσουμε
την εξερεύνηση της δυνατότητας υλοποίησης του προτεινόμενου e-Learning συστήματος με
το OntoStudio, λόγω της δυνατότητάς του να ορίζει κανόνες σε F-Logic, να βοηθάει στη
δημιουργία τους με ένα γραφικό εργαλείο (GUI), να αποθηκεύουν τη βάση γνώσης τους και
σε βάσεις δεδομένων με αποτέλεσμα να μπορεί στη συνέχεια να εξαχθεί και σε άλλο εργαλείο. Το OntoStudio επίσης αυτό-προβάλλεται σαν εμπορικό προϊόν.
Από την υλοποίηση και στα δύο συστήματα, OntoStudio και Protégé, καταλήξαμε ότι για να
διαχειριστούμε τις οντολογίες του LR και του Learner, έπρεπε να δημιουργήσουμε ξεχωριστά οντολογίες για το LOM και το PAPI. Είδαμε επίσης ότι κανένα από αυτά δε μπορεί να
διαχειριστεί τα πεδία τιμών και πεδία ορισμού των ci, lj, er = (cj , li , rpt , value) ,

ir = (cj , li ) της Reputation οντολογίας ώστε αυτή να περιλαμβάνει τα ReputationCriteria, ER
και IR σαν έννοιές της (concepts). Συνεπώς έπρεπε να δημιουργηθούν 3 διαφορετικές οντολογίες μία για καθένα από αυτά.
Στην [Εικόνα 14] παρουσιάζεται η οντολογία υπό μορφή γράφου με το ενσωματωμένο στο
OntoStudio εργαλείο οπτικοποίησης Jambalaya. Στην εικόνα αυτή διακρίνονται οι τέσσερις
έννοιες Learner, οι ξεχωριστές έννοιες LearningResource, ER, IR και οι μεταξύ τους σχέσεις. Για κάθε οντολογία ορίστηκαν οι έννοιες των οντολογιών, οι ιδιότητες (literal και μη-)
της κάθε έννοιας (είναι τα βέλη που συνδέουν τις έννοιες), τα πεδία ορισμού/τιμών των ιδιοτήτων (φαίνονται από τη φορά των βελών) και οι min/max cardinalities αυτών. Για παράδειγμα, φαίνεται η οντολογία LearningResource και οι ιδιότητες που ξεκινούν από αυτήν (έχουν πεδίο ορισμού τα στιγμιότυπα του LR): hasInteractivityType (πεδίο ορισμού:
LOM-InteractivityType), hasSemanticDensity (πεδίο ορισμού: SemanticDensity),
hasLearningContext (πεδίο ορισμού: LearningContext), hasLanguage (πεδίο ορισμού: Language), hasFormat (πεδίο ορισμού: Format), κ.λπ.
Οι έννοιες SemanticDensity, LearningContext, Language, Format κ.λπ. είναι έννοιες της οντολογίας LOM.
Όμοια, για την οντολογία του Learner.
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Εικόνα 14: Οι οντολογίες –κύριες έννοιες και σχέσεις

Στην [Εικόνα 15] στο αριστερό τμήμα παρουσιάζεται η οντολογία από το περιβάλλον του
OntoStudio και συγκεκριμένα την οθόνη δημιουργίας/διαχείρισης των οντολογιών. Στην εικόνα αυτήν επίσης εμφανίζονται οι οντολογίες, από πάνω: PAPI, LearningResource,
ReputationCriteria, ER, LOM. Στην αναπτυγμένη οντολογία για τον Learner φαίνονται οι
έννοιες, με τις literal ιδιότητες (που τις ονομάζει Attributes) π.χ. learnerURI, name και τις
ιδιότητες με πεδίο τιμών (ονομάζονται relations) π.χ. hasCertification, hasLearningStyle κ.λπ. Το αντίστοιχο πεδίο τιμών της κάθε μίας δεν εμφανίζεται, προκύπτει όμως από
το όνομα της ιδιότητας (π.χ. hasCertification –ορίζεται σαν έννοια στην οντολογία
PAPI).
Στη συνέχεια, με το OntoStudio δημιουργήσαμε τις συσχετίσεις (mappings) που συνδέουν
τις διάφορες έννοιες αυτών των οντολογιών. Μέρος από τις αντιστοιχίσεις φαίνονται δεξιά
στην [Εικόνα 15] και παρουσιάζονται κάτω από το tag ‘Mapping View’ (οι συγκεκριμένες
της εικόνας αναφέρονται στους [Πίνακας 16], [Πίνακας 17]) . Με τη σύνδεση μεταξύ τους η
δεύτερη έννοια γίνεται πεδίο τιμών για την πρώτη.
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Εικόνα 15: Οι αντιστοιχίσεις ανάμεσα στις οντολογίες LOM, PAPI, Learner, LR

Οι συνολικές συσχετίσεις ανάμεσα στις δύο οντολογίες LR και Learner παρουσιάζονται
στην [Εικόνα 16].

Εικόνα 16: Οι αντιστοιχίσεις ανάμεσα στις οντολογίες Learner-LR

Οι συσχετίσεις αυτές αφορούν i) στις ιδιότητες των εκπαιδευομένων και του εκπαιδευτικού
αντικειμένου που συνδέονται με ευρετικούς κανόνες, ii) στις ιδιότητες των δύο εννοιών που
αναφέρονται σε κοινά πεδία του LOM και του PAPI και iii) στις ιδιότητες που συνδέουν μεταξύ τους τις έννοιες Learner και LearningResource με μεταδεδομένα φήμης.
Στη συνέχεια με το OntoStudio προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και τους κανόνες των
οντολογιών όπως έχουν αναφερθεί στο κεφάλαιο 4. Στην [Εικόνα 17] φαίνονται, ενδεικτικά,
στο αριστερό τμήμα οι κανόνες για την έννοια LearningResource. Με τα κόκκινα βέλη παρουσιάζεται η κεφαλή του κανόνα (το αποτέλεσμα του κανόνα) και με τα πράσινα βέλη οι
συνθήκες του σώματος του κανόνα. Στο δεξί μέρος της εικόνας παρουσιάζεται σχηματικά ο
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κανόνας που έχει επιλεγεί από την αριστερή οθόνη.

Εικόνα 17: Δημιουργία κανόνα με το OntoStudio

Στην [Εικόνα 17] παρουσιάζεται ο Kανόνας 4.2. Ο συγκεκριμένος κανόνας ορίζει ότι:
αν υπάρχουν οι σχέσεις
¾ isForCriterion ανάμεσα στην έννοια ReputationCrieria, (RC) και ER,
¾ isFromLearner ανάμεσα στον Learner και το ER και
¾ isForLearningResource ανάμεσα στο εκπαιδευτικό αντικείμενο (LR) και ER
τότε:
ανάμεσα στον Learner και το εκπαιδευτικό αντικείμενο υπάρχει η σχέση hasReputed.
Βήμα 1.1: Διαχείριση οντολογίας εκπαιδευτικού αντικειμένου
Στην [Εικόνα 18] φαίνεται η γραφική αναπαράσταση της οντολογίας του LR. Από τη βασική έννοια δημιουργείται ένα αντίγραφο του LR με συγκεκριμένες τιμές στις ιδιότητές του
επιλεγμένες από τα αντίστοιχα πεδία τιμών αυτού για κάθε στιγμιότυπο του εκπαιδευτικού
αντικειμένου. Χρησιμοποιήσαμε το OntoStudio και καταχωρίσαμε 100 στιγμιότυπα του LR
στη βάση γνώσης του. Στην εικόνα αυτή όμως αποκρύπτουμε τα στιγμιότυπα των εκπαιδευτικών αντικειμένων και τις τιμές τους –πάνω δεξιά με τον τίτλο ‘Instances of LR’– γιατί το
σχήμα που δημιουργείται είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και μη-χρησιμοποίησιμο.
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Εικόνα 18: Η οντολογία του εκπαιδευτικού αντικειμένου (OntoStudio)

Στην [Εικόνα 19] όμως διακρίνεται ένα στιγμιότυπο εκπαιδευτικού αντικειμένου και η σχέση του με την έννοια. Φαίνονται οι literal ιδιότητές του: title, ISBN, author και οι τιμές που
έχει σε διάφορες άλλες ιδιότητες π.χ. hasInteractivityType="Very

High",

hasLearningResourceType="Book" κ.λπ.

Εικόνα 19: Έννοια LR

Στο σύστημά μας υποθέσαμε ότι στην περιγραφή των εκπαιδευτικών αντικειμένων χρησιμοποιούνται περιγραφείς του LOM. Ας δούμε στο παράδειγμα 5.1 πώς αυτά λειτουργούν σε
ένα πραγματικό περιβάλλον.
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Παράδειγμα 5.1

Έστω ότι έχουμε την παρακάτω περιγραφή ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ PHOTOSHOP CS2 ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
Κατηγορία:

H.5.1.2 Photoshop

ISBN:

123-123-456-78

Συγγραφέας:

Χ Υ, Ζ Λ

Συνοδευτικό cd:

-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΒΙΒΛΙΟΥ
Δοκιμάστε αυτόν τον εικονογραφημένο οδηγό για να μάθετε γρήγορα το Photoshop
CS2. Περιέχει πλήθος εικόνων που σας καθοδηγούν μέσα στο πρόγραμμα και σας
δείχνουν τι να κάνετε, ενώ αριθμημένα βήματα σας βοηθούν να ολοκληρώνετε τις
εργασίες σας με απλό και κατανοητό τρόπο. Το βιβλίο καλύπτει πλήρως όλο το
φάσμα των δυνατοτήτων του Photoshop CS2 με εποπτικό τρόπο. Χρησιμοποιείται
και σαν οδηγός αναφοράς. Έτσι, βρίσκετε το θέμα που θέλετε και ρίχνεστε αμέσως στη δουλειά. Χωρίς μακροσκελή και κουραστικά κείμενα. Σύντομες και περιεκτικές οδηγίες σας δείχνουν αυτά που πρέπει να κάνετε. Συμβουλές και ένθετα
πλαίσια προσφέρουν λύσεις και επιπλέον πληροφορίες κατά τη διάρκεια των ασκήσεων.

Από αυτήν εξάγονται τα εξής: Εικονογραφημένο, Tutorial, Ασκήσεις, Αυτοδιδασκαλία, Αλληλεπιδραστικό, Πλήρες (Coverage) (‘καλύπτει όλο το φάσμα των δυνατοτήτων’), Οδηγός
αναφοράς, Άμεσο (αποτελεσματικό ‘ρίχνεστε αμέσως στη δουλειά’), Ασκήσεις, Learningby-doing. Αυτές οι περιγραφές προβλέπονται στο LOM και μπορούν να αποδοθούν με τριπλέτες σε OWL, ως εξής:
<oxml:instance id="a:LR2">
<oxml:instanceOf concept="a:LR"/>
<oxml:hasAttribute relation="a:title ">
<oxml:value>“ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ PHOTOSHOP CS2 ΜΕ ΕΙΚΟΝΕΣ &#34</oxml:value>
</oxml:hasAttribute>
<oxml:hasAttribute relation="a:author">
<oxml:value>" Χ Υ, Ζ Λ "</oxml:value>
</oxml:hasAttribute>
<oxml:hasAttribute relation="a:learningResourceURI">
<oxml:value>“http://www.teamphotoshop.com/”</oxml:value>
</oxml:hasAttribute>
<oxml:hasAttribute relation="a:learningResourceURI">
<oxml:value>“http://www.uom.gr/eLearning/LR2.htm”</oxml:value>
</oxml:hasAttribute>
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<oxml:hasRelation relation="a:hasSemanticDensity" instance="a:Low"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasLearningResourceType" instance="a:SelfAssessment"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasLearningResourceType" instance="a:Tutorial"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasLearningResourceType" instance="a:Exercise"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasCoverage" instance="a:Very High"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasDifficulty" instance="a:Medium"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasInteractivityType" instance="a:Mixed"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasInteractivityLevel" instance="a:High"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasClassification" instance="a:H.5.1.2 Photoshop"/>
<oxml:hasRelation relation="a:isForIntendedEndUserRole" instance="a:Trainer"/>
<oxml:hasRelation relation="a:isForIntendedEndUserRole" instance="a:Trainee"/>
<oxml:hasRelation relation="a:isForLearningStyle" instance="a:active"/>
<oxml:hasRelation relation="a:isForLearningStyle" instance="a:Sequential"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasLanguage" instance="a:en"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasLearningResourceContext" instance="a:Vocational Training"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasLearningResourceContext" instance="a:Continuous Formation"/>
<oxml:hasRelation relation="a:isForUserRole" instance="a:ProIntermediate"/>
<oxml:hasAttribute relation="a:description">
<oxml:value>" Δοκιμάστε αυτόν τον εικονογραφημένο ... πληροφορίες κατά
τη διάρκεια των ασκήσεων. "</oxml:value>
</oxml:hasAttribute>
<oxml:hasRelation relation="a:hasFormat" instance="a:Book"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasFormat" instance="a:html"/>
</oxml:instance>

Στη συνέχεια, με το OntoStudio εισάγαμε στην οντολογία στοιχεία για τους Learners.
Βήμα 1.2: Διαχείριση οντολογίας εκπαιδευόμενου
Στην [Εικόνα 20] παρουσιάζεται η γραφική αναπαράσταση της οντολογίας του Learner. Διακρίνονται οι ιδιότητες hasPerformance, hasUserRole, hasCertification κ.λπ. του
Learner. Αριστερά διακρίνονται (σε κλειστή μορφή) 20 από τα στιγμιότυπα της οντολογίας
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αυτής. Όπως και στην περίπτωση του LR όταν κάποιο από αυτά προβληθεί θα εμφανιστεί
όπως και η έννοια Learner που φαίνεται δεξιά.

Εικόνα 20: Η οντολογία του Learner (OntoStudio)

Για κάθε ένα από τα στιγμιότυπα της έννοιας Learner προκύπτει μια εγγραφή όπως αυτή που
παρουσιάζεται στο Παράδειγμα 5.2. Η συγκεκριμένη εγγραφή αφορά στον Learner
‘a:User2’:
Παράδειγμα 5.2
<oxml:instance id="a:User2">
<oxml:instanceOf concept="a:Learner"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasCertification" instance="a:Higher Education"/>
<oxml:hasAttribute relation="b:name">
<oxml:value>&#34;User 2&#34;</oxml:value>
</oxml:hasAttribute>
<oxml:hasRelation relation="a:hasPreferredFormat" instance="a:mp3"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasPreferredFormat" instance="a:doc"/>
<oxml:hasAttribute relation="b:learnerURI">
<oxml:value>&#34;http://www.uom.gr/eLearning/user2.htm&#34;</oxml:value>
</oxml:hasAttribute>
<oxml:hasRelation relation="a:hasPreferredLanguage" instance="a:el"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasPreferredLanguage" instance="a:en"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasIntendedUserRole" instance="a:Lecturer"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasUserRole" instance="a:Intermediate"/>
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<oxml:hasRelation relation="a:hasLearningStyle" instance="a:Reflective"/>
<oxml:hasRelation relation="a:hasCertification" instance="a:MSc"/>
</oxml:instance>

Βήμα 1.3: Διαχείριση οντολογίας φήμης
Από τη διεπαφή του OntoStudio εισάγαμε άμεσα μεταδεδομένα φήμης για τα εκπαιδευτικά
αντικείμενα. Για τη δημιουργία κάθε μεταδεδομένου φήμης δημιουργούνται στη βάση γνώσης σε OWL εγγραφές της μορφής:
Παράδειγμα 5.3
<oxml:instance id="a:instance1201985879156">
<oxml:instanceOf concept="a:ER"/>
<oxml:hasRelation relation="a:isForCriterion" instance="a:reputationForTheOverallQuality"/>
<oxml:hasAttribute relation="c:value">
<oxml:value>0.315</oxml:value>
</oxml:hasAttribute>
<oxml:hasRelation relation="a:isfromLearner" instance="a:User20"/>
<oxml:hasRelation relation="a:isForLearningResource" instance="a:LR10"/>
</oxml:instance>

Το παραπάνω παράδειγμα δημιουργεί εγγραφές άμεσης αξιολόγησης για το αντικείμενο
‘a:LR10’, για το κριτήριο ‘a:ReputationForTheOverallQuality’, από τον εκπαιδευόμενος ‘a:User20’ με την τιμή ‘0.315’ (‘Easy’ από την κλίμακα Likert) και τον εκπαιδευόμενο ‘a:User2’ με τιμή ‘0.5’ (‘Medium’ της κλίμακας Likert). Οι τιμές αντιστοίχισης της κλίμακας Likert σε αριθμητικές έχουν προκύψει από την επιλεγμένη χρήση της κλίμακας που
περιγράφτηκε στην (§4.5.3).
Μετά την ολοκλήρωση των οντολογιών και τη δημιουργία των στιγμιοτύπων έχει δημιουργηθεί η βάση γνώσης του συστήματος.
Βήμα 2: Αναζήτηση στην οντολογία (Φάση Αναζήτησης)
Για τη δημιουργία ερωτημάτων στη βάση γνώσης εξερευνήσαμε την ειδική διεπαφή ερωτημάτων του OntoStudio. Από τη διεπαφή αυτή δοκιμάσαμε την εκτέλεση διαφόρων ερωτημάτων. Τέτοια ερωτήματα αναφέρονται στις ιδιότητες των εννοιών για τις οποίες απαιτούν να
έχουν συγκεκριμένες τιμές. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε:
Παράδειγμα 5.3
εμφάνισε τον τίτλου LRs που αφορούν σε Photoshop, έχουν Format=doc και Difficulty=Medium.
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Στο ερώτημα αυτό παράμετροι είναι οι ιδιότητες hasClassification, hasFormat, hasDifficulty. Σε αυτές τις ιδιότητες οι τιμές που ζητάμε είναι 'doc', 'Medium', 'Photoshop', αντίστοιχα. Για το ερώτημα αυτό το OntoStudio δημιουργεί τον παρακάτω κώδικα
σε F-Logic:
- ----------------------------- Executing the following query
- ----------------------------QUERY "http://www.uom.gr#"#'query 1':
FORALL VFormat,VVLR1_learningResourceURI1,
VLR1,VClassification,VVLR1_author1,
VVLR1_title1,VDifficulty
<-

VClassification:Classification@"http://www.uom.gr#"#LOM

and VFormat:Format@"http://www.uom.gr#"#LOM
and VDifficulty:#Difficulty@"http://www.uom.gr#"#LOM
and VLR1:LR[#learningResourceURI ->> VVLR1_learningResourceURI1;
title ->>VVLR1_title1;
author->>VVLR1_author1;
hasClassification->>VClassification;
hasDifficulty->>VDifficulty;
hasFormat->>VFormat]
@"http://www.uom.gr#"#LearningResource
orderedby VVLR1_learningResourceURI1, VVLR1_title1, VVLR1_author1, VClassification, VDifficulty, VFormat

Το OntoStudio δεν δίνει τη δυνατότητα να ορίσουμε μεταβλητές σε ερωτήματα όπως αυτό,
δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να ζητήσουμε για το Format την τιμή doc, για την Difficulty την τιμή Medium κ.λπ. Αυτό δεν είναι δυνατόν ούτε κι αν αλλάξουμε με το χέρι τις
τιμές VVLR1_title1, VClassification κ.λπ. και ζητήσουμε την εκτέλεση του ερωτήματος: το σύστημα βγάζει μηνύματα λάθους. Παρατηρήσαμε επίσης ότι κάθε φορά που θέταμε
στο OntoStudio ένα ερώτημα με περισσότερους από 4 όρους, έβγαινε εκτός λειτουργίας. Τέλος, το OntoStudio δε μπορεί να υλοποιήσει καμία από τις δυνατότητες των αλγορίθμων εξατομίκευσης που προτείνονται από τη διατριβή αυτή.
Με τον ίδιο τρόπο στη συνέχεια εξετάσαμε το εργαλείο Protégé για τη δημιουργία ερωτημάτων. Το Protégé διαθέτει μια ειδική διεπαφή δημιουργίας ερωτημάτων όπου επιτρέπεται η
εισαγωγή μεταβλητών και από αυτή βρίσκει αποτελέσματα. Όμως από την ενσωματωμένη
δυνατότητα υποβολής ερωτημάτων σε SPARQL [156], που είναι το προτεινόμενο πρότυπο
της W3C για την αναζήτηση σε οντολογίες, η εκτέλεση ερωτημάτων με μεταβλητές στα πε-
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δία των ιδιοτήτων επίσης δεν είναι δυνατή. Και το Protégé επίσης δε μπορεί να υλοποιήσει
κανένα αλγόριθμο εξατομίκευσης. Συνεπώς τόσο το OntoStudio, όσο και άλλα εργαλεία διαχείρισης οντολογιών (§2.6), [Πίνακας 6], όπως είναι σήμερα, αποδείχτηκαν ανεπαρκή για
την υλοποίηση του μοντέλου μας μιας και δεν δίνουν δυνατότητα εξατομίκευσης αντικειμένων.
Λόγω των παραπάνω αδυναμιών των υπαρχόντων εργαλεία υλοποιήσαμε μια ολοκληρωμένη εφαρμογή από την αρχή. Σε αυτήν δόθηκε έμφαση στην υλοποίηση ερωτημάτων με παραμέτρους καθώς και στη δημιουργία αλγορίθμων δημιουργίας γειτονιών και εξατομίκευσης
περιεχομένου.

5.3 Η πρότυπη υλοποίηση
Για να δώσουμε στον εκπαιδευόμενο του συστήματός μας τη δυνατότητα να θέτει ερωτήματα στη βάση γνώσης ερευνήσαμε σε βάθος τις διαθέσιμες μεθόδους αποθήκευσης των οντολογικών συστημάτων. Από τη μελέτη τους καταλήξαμε στην υλοποίηση της αποθήκευσης
της βάσης γνώσης στην υποδομή που υιοθετείται από τα KAON, KAON2 και το Ontostudio.
Τα συστήματα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα ειδικό σχεσιακό σχήμα για την αποθήκευση
οντολογιών, αρχικά για το μοντέλο RDF και, πρόσφατα, και το OWL. Το σχήμα βάσης δεδομένων που έχει σχεδιαστεί αποδίδει το σχήμα του RDF και αποτελεί ισοδύναμη αναπαράσταση της τριπλέτας του RDF/OWL προτύπου. Ωστόσο η επιλογή του μέσου αποθήκευσης
της οντολογίας όπως έχει αποδειχτεί στο [8] μπορεί να γίνει ισοδύναμα σε διάφορα αποθηκευτικά μέσα.

5.3.1 Επιλογές αποθήκευσης
Στα περισσότερα LMSs [80] εφαρμόζεται η συγκεντρωτική προσέγγιση για την αποθήκευση
των μεταδεδομένων-περιγραφών αλλά και των εκπαιδευτικών αντικειμένων. Σε άλλα εκπαιδευτικά δίκτυα, όπως π.χ. το Edutella, (§3.3), το οποίο χρησιμοποιεί μόνο τεχνολογίες του
σημασιολογικού ιστού για την υλοποίησή του, χρησιμοποιείται η P2P προσέγγιση.
Όπως αναφέρθηκε στην (§4.3), στο προτεινόμενο σύστημα χρησιμοποιείται μια ενδιάμεση
προσέγγιση: τα εκπαιδευτικά αντικείμενα παραμένουν αποθηκευμένα στους κόμβους που τα
παρέχουν, όμως, κρίθηκε αναγκαίο, η αποθήκευση των μεταδεδομένων να γίνει σε μια κεντρική βάση γνώσης. Η συγκεντρωτική αποθήκευση των μεταδεδομένων προτείνεται λόγω
της σημασίας που έχουν τα μεταδεδομένα φήμης για το σύστημα. Με τη συγκεντρωτική λύση τα μεταδεδομένα της βάσης γνώσης γνωστοποιούν και στους υπόλοιπους κόμβους την
ύπαρξη των εκπαιδευτικών αντικειμένων –χρησιμοποιούνται σαν ‘διαφήμιση’ για τους πόρους που διαθέτει ο κάθε συμμετέχων κόμβος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως έχει
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γίνει ήδη σαφές, για το σύστημά μας, όπως και για κάθε σημασιολογικό σύστημα, τα μεταδεδομένα είναι αυτά που χρησιμοποιούνται κατά την αναζήτηση των LRs. Ένας δεύτερος
λόγος που χρησιμοποιείται η κεντρική λύση είναι ότι η βάση γνώσης μπορεί να αλλάζει ‘συχνά’ λόγω του ότι οι διάφοροι χρήστες του κάθε κόμβου παρέχουν συνεχώς μεταδεδομένα
φήμης και (με πιο αργούς ρυθμούς) μεταδεδομένα περιγραφής –όταν προστίθενται νέα εκπαιδευτικά αντικείμενα. Έχοντας πρόσβαση σε ένα κεντρικό σύστημα αποθήκευσης όλοι οι
κόμβοι ενημερώνονται αμέσως για τις όποιες αλλαγές. Αντίθετα, στην P2P λύση υπάρχουν
τοπικές βάσεις γνώσης σε κάθε κόμβο. Για να είναι επικαιροποιημένες και έγκυρες οι βάσεις
γνώσης των συμβεβλημένων κόμβων θα έπρεπε να γίνεται τακτική ενημέρωση όλων με τις
αλλαγές της καθεμίας από αυτές. Η ενημέρωση των βάσεων γνώσης των κόμβων ενός P2P
δικτύου με τα περιεχόμενα των βάσεων γνώσης όλων των άλλων μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
¾ σύγχρονα: με την αποστολή, σε τακτά χρονικά διαστήματα, των βάσεων γνώσης του
κάθε κόμβου σε όλους τους άλλους,
¾ ασύγχρονα: μόλις συμβεί μια αλλαγή στη βάση γνώσης έστω και ενός κόμβου, πρέπει
να αποσταλεί η τροποποιημένη βάση γνώση σε όλους τους άλλους.
Γενικά πάντως, είτε στον ασύγχρονο τρόπο είτε στο σύγχρονο, για ένα δίκτυο με n κόμβους
απαιτούνται n * (n − 1) / 2 αποστολές της βάσης γνώσης του κάθε κόμβου στους άλλους και
αντίστοιχες παραλαβές των βάσεων γνώσης των άλλων κόμβων.
Και στις δύο περιπτώσεις, σύγχρονου και ασύχρονου τρόπου, η πολυπλοκότητα είναι μεγάλη. Εκτός αυτού, πόροι του δικτύου αναλώνονται στην ανταλλαγή των βάσεων γνώσης προκειμένου ο κάθε κόμβος να διαθέτει μια πλήρη εικόνα των πόρων του δικτύου. Η μεταφορά
αρχείων με μεταδεδομένα που διακινούνται ανάμεσα στους κόμβους, αλλά και αρχείων με
ενημερώσεις που αφορούν στην ορθή παραλαβή-αποστολή των βάσεων γνώσης, δημιουργούν μεγάλη επιβάρυνση (overhead) στο δίκτυο.
Προς την επιλογή της συγκεντρωτικής λύσης μας υποκινεί και ο τρόπος διαχείρισης τόσο
των διαφόρων υπαρχόντων LMSs όσο και των διαθέσιμων οντολογικών εργαλείων που ασχολούνται με την αποθήκευση και αναζήτηση8 όπως το Sesame, KAON2, OntoStudio, Jena
–τα οποία προσφέρουν μια καλά οργανωμένη κεντρική υποδομή αποθήκευσης του data
repository, τόσο σε RDF-S όσο και σε OWL (η κεντρική λύση συνήθως υλοποιημένη με ένα
σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων). Επιπλέον, υπάρχει μια τάση προς την

8

Στην §2.7 έγινε συγκριτική παρουσίασή τους.
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ενίσχυση της κεντρικής λύσης, δεδομένου ότι εργαλεία που στις αρχικές εκδόσεις τους δεν
παρείχαν τη δυνατότητα αυτή (π.χ. Jena, Protégé) στη διάρκεια τη διαθέτουν και την υποστηρίζουν, ή άλλα που διέθεταν παρόμοια υποδομή στηριγμένη σε παλιότερες εκδόσεις
σχεσιακών βάσεων δεδομένων (π.χ. KAON2) να αναβαθμίζονται σε νεότερες.

5.3.2 Επιλογές υλοποίησης
Όπως έχουμε δει να εφαρμόζεται στα συστήματα που διαχειρίζονται βάσεις γνώσης (όπως
KAON, Sesame, OntoStudio) λαμβάνεται μέριμνα ώστε η αποθήκευση της βάσης γνώσης
να είναι ανεξάρτητη από τη διεπαφή υλοποίησης. Αυτό επιτυγχάνεται χάρις σε ένα επίπεδο
που λειτουργεί πάνω στη μέθοδο αποθήκευσης της βάσης γνώσης, το ‘Repository
Abstraction Layer’ [7], [8] [Εικόνα 5]. Πλεονέκτημα αυτού, είναι η δυνατότητα να υλοποιηθούν τα επιμέρους τμήματα χωρίς να απασχολούνται με λεπτομέρειες σχετικές με το πώς
υλοποιείται και προσπελάζεται η βάση γνώσης. Οι διάφορες εναλλακτικές που έχουν προταθεί για την αποθήκευση του RDF-repository είναι: i) DBMSs που αφορούν σε διάφορα είδη
βάσεων δεδομένων, όπως σχεσιακές, αντικειμενοστρεφείς, ή ειδικού τύπου (PostgresSQL),
ii) υπάρχουσες RDF-αποθήκες, iii) αρχεία RDF κ.λπ.
Εκτός από τις ειδικού τύπου βάσεις δεδομένων όπως η PostgresSQL που έχουν υλοποιηθεί
για τη δημιουργία ερωτημάτων σε RDF, έχουν χρησιμοποιηθεί και διάφορες σχεσιακές βάσεις δεδομένων (MySQL, Oracle, MS SQL-Server).
Για την υλοποίηση της πρότυπης εφαρμογής επιλέξαμε τον Microsoft SQL-Server 2005
[48], [152] λόγω των ενισχυμένων δυνατοτήτων που διαθέτει στη διαχείριση των συνόλων
των αποτελεσμάτων (result sets) που επιστρέφουν τα ερωτήματα. Οι δυνατότητες αυτές αφορούν

στη

σύνδεση

των

συνόλων

αποτελεσμάτων

με

τελεστές

UNION/INTERSECT/MINUS. Ο Microsoft SQL-Server 2005 [48], [152] προτιμήθηκε έναντι i) της MySQL λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει στην υλοποίηση transactions,
stored-procedures, δυναμικών SQL ερωτημάτων (preparedStatements) χρησιμοποιώντας πάντα τυποποιημένη-SQL [48] και ii) έναντι συστημάτων συναφών δυνατοτήτων όπως η
Oracle, λόγω της ευκολότερης διαχείρισής του (administration).
Σα γλώσσα υλοποίησης του μοντέλου επιλέχτηκε η Java. Η επιλογή της έγινε διότι η Java
είναι ανεξάρτητη πλατφόρμας και προσφέρει ασφάλεια [167].
Το λειτουργικό σύστημα στο οποίο υποστηρίχτηκε το εκπαιδευτικό δίκτυο είναι τα
Windows Server 2003 για τις δυνατότητες που παρέχει στην υποστήριξη διακομιστών ιστού,
σχεσιακών βάσεων δεδομένων και τις ρυθμίσεις ασφαλείας.

179

Η εφαρμογή που υλοποιήθηκε είναι διαδικτυακή, υλοποιημένη με 3-tier client-server αρχιτεκτονική. Η 3-tier αρχιτεκτονική επιτρέπει την εγκατάσταση της εφαρμογής σε ένα εξυπηρετητή διαφορετικό από τον αυτόν που περιέχει τη βάση γνώσης και τη χρήση της από έναν
τρίτο κόμβο. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται το ότι στο πλαίσιο του RDF τα μεταδεδομένα
μπορεί να είναι απομακρυσμένα από το υλικό που σχολιάζουν, τοποθετημένα ακόμα και σε
διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους (data volumes). Έμφαση δόθηκε στην παραμετροποίηση της εφαρμογής ώστε να μπορεί αυτή να εκτελεστεί ανεξάρτητα από το DBMS ή το
διακομιστή ιστού που την υποστηρίζει. Όπως βλέπουμε από την [Εικόνα 21] η παραμετροποίηση της σύνδεσης με τη βάση δεδομένων επετεύχθη λόγω των εξής: i) ο οδηγός σύνδεσης (database driver) με τη βάση δεδομένων καθορίζεται εξωτερικά της εφαρμογής, κατά
συνέπεια το DBMS επιλέγεται κατά τη σύνδεση, ii) οι ενέργειες πάνω στο DBMS γίνονται
με stored-procedures, συνεπώς ο έλεγχος βρίσκεται στη μεριά του εκάστοτε χρησιμοποιούμενου DBMS και iii) οι ενέργειες πάνω στη βάση είναι υλοποιημένες με τυποποιημένη-SQL
συνεπώς μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε RDBMS που υποστηρίζει standard-SQL.

Εικόνα 22: Οθόνη έναρξης της 3-tier εφαρμογής

Για να εκτελεστεί η συγκεκριμένη εφαρμογή σε κάθε κόμβο-πελάτη απαιτείται μόνο η εγκατάσταση του Java Runtime Environment (JRE ή Java Virtual Machine-JVM) και ένας φυλλομετρητής. Στους περιορισμούς εγκατάστασης είναι μόνο ότι ο κάθε κόμβος του εκπαιδευτικού δικτύου που επιθυμεί να συμμετάσχει και σαν παροχέας πρέπει να δημιουργήσει ένα
τοπικό χώρο (repository) στο οποίο θα τοποθετηθούν τα έγγραφα που θέλει να διαμοιράσει
και να δώσει πρόσβαση μέσα από το λειτουργικό σύστημα σε αυτόν.

5.3.3 Αποθήκευση της βάσης γνώσης
Από τις διαθέσιμες επιλογές για τις μεθόδους αποθήκευσης (βάση δεδομένων, ή αρχεία κειμένου) επιλέξαμε μια λύση βασισμένη σε RDBMS. Υπήρχαν δύο λόγοι για την επιλογή αυτή: ο ένας λόγος ήταν ότι η τρέχουσα τάση στις υλοποιήσεις σημασιολογικών συστημάτων
είναι με χρήση RDBMS –και συστήματα που μέχρι πρότινος δεν υποστήριζαν τη λύση αυτή
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την έχουν πλέον υιοθετήσει. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι η λύση που βασίζεται σε RDBMS
διευκολύνει για το συγκεκριμένο σύστημα που θέλουμε να υλοποιήσουμε με τις δυνατότητες συσσώρευσης (min, max, average, group by συναρτήσεων που διαθέτει) και, δυνητικά,
με τις OLAP [48] δυνατότητες που έχει οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αξιοποίηση off-line ιστορικών δεδομένων. Φυσικά τα δεδομένα του RDBMS μπορούν ισοδύναμα να εξαγχθούν και σε άλλες μορφές. Από τα διάφορα συστήματα που ελέγξαμε επιλέξαμε τον τρόπο διαχείρισης της βάσης γνώσης που προτείνει το KAON2. Αυτός είναι αντίστοιχως με το σχήμα του OntoStudio. Το data diagram της υποδομής του KAON2 φαίνεται
στην [Εικόνα 23].

Εικόνα 23: Το διάγραμμα πινάκων της RDF-δομής

Οι βασικότεροι από τους πίνακες που υλοποιούν τις σχέσεις των RDF/OWL όπως αυτές
φαίνονται στην [Εικόνα 3] είναι:
¾ ο πίνακας OIModelEntity αποτελεί τον κοινό χώρο στον οποίο καταγράφεται κάθε οντότητα, τόσο στην αφηρημένη μορφή της, (δηλαδή σαν έννοια-υποέννοια), όσο και σαν
ιδιότητα και στιγμιότυπo. Κατά την εισαγωγή στον πίνακα αυτόν κάθε εγγραφή αποκτά
και μια μοναδική ταυτότητα (ID) μέσα στο μοντέλο. Ο πίνακας αυτός υλοποιεί τη σχέση
rdf:Instance, rdf:Property. Για να αποκτήσει κάθε εγγραφή μια μοναδική ταυτότητα για
κάθε εγγραφή του πίνακα OIModelEntity, χρησιμοποιείται ο πίνακας PCounter,
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¾ o πίνακας ConceptHierarchy: καταγράφει τις υπο-έννοιες κάθε έννοιας, δημιουργεί
την ιεράρχηση ανάμεσα στις έννοιες. Δημιουργεί τη σχέση rdf:subConceptOf,
¾ o πίνακας ConceptInstance: καταχωρεί τα στιγμιότυπα της κάθε έννοιας. Χωρίζει τις
έννοιες που έχουν τοποθετηθεί ομαδικά στον OIModelEntity σε υποσύνολα. Δημιουργεί
τα πεδία ορισμού των εννοιών. Αντιστοιχεί στη σχέση rdf:isA
¾ o πίνακας PropertyHierarchy: δημιουργεί ιεράρχηση ανάμεσα σε ιδιότητες, δημιουργεί τη σχέση rdf:subPropertyOf
¾ o πίνακας PropertyRange: ορίζει το πεδίο τιμών των εννοιών. Καταχωρεί τις έννοιες
του μοντέλου από τα στιγμιότυπα των οποίων η έννοια στην οποία αναφέρεται η ιδιότητα, παίρνει τιμές. Με αυτόν υλοποιείται η σχέση rdf:Property,
¾ ο πίνακας PropertyDomain: ορίζει το πεδίο ορισμού των εννοιών. Καταχωρεί εκείνες
τις έννοιες του μοντέλου που είναι τα στιγμιότυπα από τα οποία η ιδιότητα παίρνει τιμές. Δημιουργεί τη σχέση rdf:Domain,
¾ o πίνακας RelationInstance: υλοποιεί την τριπλέτα με πεδία ορισμών non-literal τιμές,
ενώ ο AttributeInstance την τριπλέτα με τιμή στην ιδιότητα ένα literal.
Το αποθηκευτικό σύστημα της βάσης γνώσης του KAON2 είναι υλοποιημένο με MS SQLServer 2000. Ωστόσο, δεν είναι ανοιχτού κώδικα. Συνεπώς, μελετήθηκαν με λεπτομέρεια οι
πίνακες που επηρεάζονται σε κάθε καταχώρηση και καταγράφηκαν με λεπτομέρεια οι ενέργειες που υλοποιούνται σε αυτούς κατά τη χρήση του συστήματος. Παρόλο που ο λόγος που
δε χρησιμοποιήθηκε αυτούσιο ούτε αυτό ούτε κανένα άλλο από αυτά που ελέγχθηκαν ήταν
ότι δε μπορούσαν να υλοποιήσουν κανέναν από τους αλγορίθμους εξατομίκευσης, κατασκευάσαμε από την αρχή όλες τις δυνατότητές του για να έχουμε έναν πλήρη οντολογικό
editor. Για λόγους συμβατότητας με άλλα συστήματα ακολουθήσαμε με λεπτομέρεια τις ενέργειες που γίνονται στο KAON2. Εκτός από τους πίνακες που περιγράφονται παραπάνω
για την υλοποίηση του πρότυπου συστήματος δημιουργήσαμε μερικούς ακόμα, οι οποίοι είναι επίσης συμβατοί με τις τριπλέτες του RDF. Οι πίνακες αυτοί θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.
Η αποθήκευση στη βάση δεδομένων γίνεται σύμφωνα με την [Εικόνα 24]. Κάθε έννοια/στιγμιότυπο/ιδιότητα καταχωρείται στον πίνακα OIModelEntity. Σε αυτόν αποκτά ένα μοναδικό Id που αντιπροσωπεύει το URI. Για κάθε ένα από αυτά γίνεται μια αντίστοιχη εγγραφή στον ανάλογα πίνακα (PropertyDomain, PropertyRange, ConceptInstance κ.λπ.) για
να αποκτήσουν το νόημα που έχουν, δηλαδή στιγμιότυπο, ιδιότητα, τιμή κ.λπ.
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Εικόνα 24: Αποθήκευση δεδομένων στο μοντέλο KAON

Όπως φαίνεται στην [Εικόνα 24] οι εγγραφές του πίνακα OIModelEntity με ID=906 και 485
είναι στιγμιότυπα εννοιών. Αυτό το γνωρίζουμε γιατί υπάρχουν για αυτές εγγραφές μέσα
στον πίνακα ConceptInstances. Ο πίνακας αυτός αποθηκεύει τα στιγμιότυπα των εννοιών
και τη μεταξύ τους ιεραρχία. Αντίστροφα, όταν κάνουμε εγγραφή ενός στιγμιοτύπου πρέπει
οπωσδήποτε να φροντίσουμε να δημιουργήσουμε τις αντίστοιχες εγγραφές στον πίνακα
ConceptInstances. Έτσι, από τον πίνακα ConceptInstances συμπεραίνουμε ότι η εγγραφή
485 είναι στιγμιότυπο της έννοιας 150, που, ανατρέχοντας στον πίνακα του μοντέλου (OIModelEntity), βλέπουμε ότι είναι ο Εκπαιδευόμενος. Στην ίδια εικόνα φαίνεται ο πίνακας
RelationInstance ο οποίος υλοποιεί τις RDF-triples τη συσχέτιση ανάμεσα σε έννοιες. Όπως
φαίνεται από τον πίνακα RelationInstance έχει δημιουργηθεί μια τριπλέτα για τα στιγμιότυπα 900 και 165 που συνδέονται με την ιδιότητα με ID=171, η οποία (από τον πίνακα τουθ
μοντέλου) βλέπουμε ότι είναι η ‘hasLearningContext’. Στον πίνακα φαίνεται ότι η ιδιότητα με ID=171 του στιγμιοτύπου του βιβλίου ‘Learning PHP and MySQL’ είναι κατάλληλη για ‘Higher Education’.

5.3.4 Η πρότυπη εφαρμογή
Οι συνολικές δυνατότητες της εφαρμογής παρουσιάζονται στην [Εικόνα 25].

Εικόνα 25: Οι δυνατότητες της εφαρμογής
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Αυτές είναι:
¾ η διαχείριση του συνολικού μοντέλου (κουμπί The Model), που διαχειρίζεται τις οντολογίες του συστήματος. Η επιλογή αυτή ανοίγει έναν editor διαχείρισης οντολογιών,
¾ η διαχείριση των εκπαιδευομένων (κουμπί Learner Profiles),
¾ η διαχείριση των εκπαιδευτικών αντικειμένων (κουμπί LearningResources),
¾ η δυνατότητα διαχείρισης του προφίλ ενός μόνο χρήστη (κουμπί Learner Registration),
¾ η δυνατότητα δημιουργίας γειτονιών ομοιότητας, (κουμπί New Neighborhoods),
¾ και δύο δυνατότητες αναζήτησης, που εμφανίζονται με το κουμπί Retrievals και το κουμπί eReputation Retrievals.

5.3.5 Τμήμα δημιουργίας των οντολογιών
Για την υλοποίηση τους συστήματος αρχικά εγκαταστάθηκε το KAON2 και με αυτό δημιουργήθηκε η βάση γνώσης που περιείχε και τις βασικές εγγραφές που απαιτούνται για το
μοντέλο. Κατόπιν αυτή η βάση μετακομίστηκε (migrate) σε περιβάλλον SQL-Server 2005
[48], [152] για να διαχειριστεί από την προτεινόμενη εφαρμογή. Η βάση γνώσης λειτούργησε αμέσως στο νέο σύστημα. Όμοια οι εγγραφές που δημιουργούνταν με την προτεινόμενη
εφαρμογή ήταν επίσης συμβατές με την υποδομή του KAON2 και του SQL-Server 2000 και
το KAON μπορούσε να τις διαχειριστεί. Συνεπώς, η προτεινόμενη εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν οντολογικός RDF-editor γενικού σκοπού.

Εικόνα 26: Η διεπαφή δημιουργίας του μοντέλου
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Η διεπαφή υλοποίησης του μοντέλου για τις έννοιες, τα στιγμιότυπά τους, τις ιδιότητές τους
και τις ιδιότητες των στιγμιοτύπων τους, φαίνεται στην [Εικόνα 26]. Στο πάνω αριστερά
πλαίσιο της [Εικόνα 26] φαίνονται οι έννοιες των οντολογιών οργανωμένες σε κλάσειςυποκλάσεις. Στο πάνω δεξί πλαίσιο εμφανίζονται οι ιδιότητες της κάθε έννοιας. Για τις ιδιότητες έχουν υλοποιηθεί δυνατότητες διαγραφής, ενημέρωσης των λεπτομερειών της, δημιουργίας υπο-ιδιοτήτων καθώς επίσης ορισμού του αν η ιδιότητα είναι τύπου literal ή όχι.
Στην τελευταία περίπτωση δίνεται η δυνατότητα να επιλεγεί το πεδίο τιμών αυτής από μια
καταγραμμένη έννοια στην οντολογία. Στο κάτω αριστερά πλαίσιο εμφανίζονται τα στιγμιότυπα της επιλεγμένης έννοιας. Στο κάτω αριστερά πλαίσιο εμφανίζονται οι ιδιότητες του επιλεγμένου στιγμιοτύπου. Επίσης και για τα στιγμιότυπα και για τις ιδιότητες έχουν υλοποιηθεί οι δυνατότητες εισαγωγής, διαγραφής, ενημέρωσης.

Εικόνα 27: Η διεπαφή διαχείρισης εκπαιδευτικού αντικειμένου

Τα κουμπιά ‘Learner Profiles’ και ‘LearningResources’ εμφανίζουν τις διεπαφές για τη διαχείριση των στιγμιοτύπων αυτών των δυο εννοιών μόνο.
Στην [Εικόνα 27], για παράδειγμα που εμφανίζεται με το πάτημα του κουμπιού
‘LearningResources’, φαίνονται αριστερά το repository των εκπαιδευτικών αντικειμένων και
δεξιά το σύνολο των ιδιοτήτων ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού αντικειμένου.
Αυτή η οθόνη δημιουργήθηκε ια να απομονώσει το εκπαιδευτικό αντικείμενο από όλες τις
υπόλοιπες έννοιες της οντολογίας και δίνει μια άμεση αντίληψη σε έναν εκπαιδευτή για τις
δυνατότητες ενός LR.
Τέλος, όμοια το κουμπί ‘Learner Registration’ δείχνει τις ιδιότητες ενός μόνο εκπαιδευόμενου και γνωστοποιεί τον learner στο σύστημα.
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5.3.6 Τμήμα δημιουργίας ερωτημάτων
Το τμήμα αυτό υλοποιεί και στέλνει ερωτήματα στη βάση γνώσης και υποδέχεται τα αποτελέσματα. Κάθε ένα από τα ερωτήματα του τμήματος αυτού διαχειρίζεται μόνο μεταδεδομένα –δηλαδή τις ιδιότητες των αντικειμένων. Το τμήμα αυτό συμπεριφέρεται όπως κάθε σύστημα αναζήτησης δεδομένων πάνω στον ιστό: δημιουργεί ερωτήματα που αναφέρονται μόνο στα μεταδεδομένα περιγραφής. Παράδειγμα ερωτήματος σε μια τέτοια γλώσσα, π.χ. στη
γλώσσα πρότυπο διαχείρισης μεταδεδομένων SPARQL [156], είναι:
Παράδειγμα 5.4
PREFIX lom: <http://ltsc.ieee.org/wg12/files/LOM_1484_12_1_v1_Final_Draft>
PREFIX reputation: <http://www.uom.gr/e-learningOntology>
SELECT ?title ?author
WHERE { { x? title like 'mask’
and LOM:Classification = 'H.5.1.2.1'
and lom:Difficulty = 'difficult'. }}

Αυτό το ερώτημα βρίσκει όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που ανήκουν στη συγκεκριμένη
Classification, περιέχουν στον τίτλο τους τη λέξη ‘mask’ και έχουν βαθμό δυσκολίας
‘Difficult’. Από τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που θα επιστρέψει το ερώτημα θα εμφανιστούν οι πληροφορίες ‘Τίτλος’ και ‘Συγγραφέας’.
Για το τμήμα αυτό για την αναζήτηση στις τριπλέτες εφαρμόστηκε ο Ορισμός Ομοιότητας
1 και υλοποιήθηκε ένας SQL-mediator. Ο mediator αυτός μετατρέπει το ερώτημα
RDF/OWL σε SQL, βασισμένος στο Ερώτημα 1 (§4.7). Αρχικά, για την υλοποίηση του
mediator αυτού, σχεδιάστηκε το πρότυπο (pattern) ερώτημα που υλοποιεί το Ερώτημα 1.

Το πρότυπο ερώτημα
Το πρότυπο ερώτημα αναζήτησης ιδιοτήτων-στιγμιοτύπων του Learning Resource είναι:
Πρότυπο 1
select ?a.textValue
from RelationInstance r, AttributeInstance a, PropertyRange pr,
OIModelEntity oe1, OIModelEntity oe2, OIModelEntity oe3
where a.sourceInstanceId = oe2.entityId
and r.propertyId

= pr.propertyId

and r.propertyId

= oe1.entityId

and r.sourceInstanceId = oe2.entityId
and r.targetInstanceId = oe3.entityId
and oe3.entityURI

= ?pr.propertyId
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Το select κομμάτι αυτού του ερωτήματος βρίσκει όλες τις τριπλέτες του μοντέλου (RelationInstance) οι ιδιότητες των οποίων είναι είτε τύπου literal (AttributeInstance) είτε non-literal
(PropertyRange). Χρησιμοποιώντας τον πίνακα RelationInstances βρίσκει όλες τις τριπλέτες
της μορφής:
LearningResourcei ->attribute ιδιότητα ->τιμή της ιδιότητας

Στο where-κομμάτι του ερωτήματος αυτού το sourceInstanceId εμφανίζει όλα τα URIs των
εκπαιδευτικών αντικειμένων, το targetInstanceId βρίσκει όλα τα URIs που είναι οι τιμές των
εκπαιδευτικών αντικειμένων και το propertyId βρίσκει όλες τις ιδιότητες που συνδέουν LRs
με τις τιμές τους. Λόγω του ότι όλες οι έννοιες και τα στιγμιότυπά τους είναι αποθηκευμένα
στον ίδιο πίνακα OIModelEntity, ο πίνακας αυτός επαναλαμβάνεται τρεις φορές στο πρότυπο-ερώτημα, μία για κάθε εμφάνιση καθενός εκ των τριών συστατικών της τριπλέτας.
Το ερώτημα αυτό βρίσκει όλα τα στιγμιότυπα της οντολογίας του εκπαιδευτικού αντικειμένου χωρίς περιορισμούς, όπως το αντίστοιχο ερώτημα της SPARQL [156]:
SELECT ?title ?author

Όμως ένας εκπαιδευόμενος μπορεί να θέσει κριτήρια για να βρει εκπαιδευτικά αντικείμενα.
Ανατρέχοντας στο Ερώτημα 1 βλέπουμε ότι αυτό έχει υλοποιηθεί έτσι ώστε οι ιδιότητες και
οι τιμές τους να είναι μεταβλητές. Για κάθε ένα από τα κριτήρια που καθορίζει ο εκπαιδευόμενος δημιουργείται ένα νέο ερώτημα που εντάσσεται κάτω από το πρότυπο. Το ερώτημα αυτό είναι:
and pr.conceptId in (select oe1.entityId
from OImodelEntity oe1
where oe1.entityURI = ?value)

Το νέο ερώτημα αναζητεί και βρίσκει τα στιγμιότυπα με τη συγκεκριμένη τιμή. Για παράδειγμα στο ερώτημα:
WHERE { { x? title like 'mask’
and LOM:Classification = 'H.5.1.2.1'
and LOM:Difficulty = 'difficult'. }}

θα νέο ερώτημα θα χρησιμοποιηθεί 3 φορές και κάθε φορά η τιμή ?value θα παίρνει την τιμή που έχει ορίσει ο εκπαιδευόμενος, για το παράδειγμα: ‘mask’, ‘difficult’, ‘H.5.1.2.1’ .
Στο προτεινόμενο σύστημα οι τιμές ('difficult', 'H.5.1.2.1') των ιδιοτήτων (Difficulty,
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Classification) ελέγχονται από τη διεπαφή ερωτήματςο ώστε να ανήκουν στο πεδίο ορισμού
της κάθε ιδιότητας.
Για κάθε ένα από τα σκέλη του παραδείγματος σε SPARQL απαιτείται η δημιουργία ενός
προτύπου ερωτήματος.
Τα αντίγραφα-ερωτήματα συνδέονται μεταξύ τους με τιμές OR/AND που αντιστοιχούν σε
UNION/INTERSECT τελεστές στη βάση δεδομένων.
Όταν το συνολικό ερώτημα αποσταλεί στη βάση δεδομένων εντοπίζει εκείνα τα στιγμιότυπα
των εκπαιδευτικών αντικειμένων που πληρούν τους περιορισμούς που έθεσε ο εκπαιδευόμενος.
5.3.5.2 Τμήμα αναζήτησης
Η διεπαφή που δημιουργεί και αποστέλλει τα στιγμιότυπα του Ερωτήματος 1 στη βάση
γνώσης φαίνεται στην [Εικόνα 28]. Τα ερωτήματα που δημιουργούνται υλοποιούνται στο
τμήμα της διεπαφής με τίτλο ‘Learning Resource’. Σε αυτήν η πρώτη σειρά από
JComboBoxes γεμίζει με όλες τις ιδιότητες της έννοιας του εκπαιδευτικού αντικειμένου.
Κατόπιν, για κάθε μία από αυτές βρίσκονται οι έννοιες που αποτελούν το πεδίο ορισμού της
και αυτές είναι και οι δυνατές τιμές που μπορεί να πάρει η ιδιότητα. Τοποθετούνται στο αντίστοιχο JComboBox της δεύτερης σειράς. Για κάθε μια από αυτές δημιουργείται ένα αντίγραφο τους Πρότυπου Ερωτήματος 1 με τις τιμές που έχει επιλέξει ο εκπαιδευόμενος.
Όταν ο εκπαιδευόμενος πατήσει το κουμπί ‘Excute Query’ τότε το στιγμιότυπο-ερώτημα
αποστέλλεται στη βάση γνώσης όπου και ενεργοποιείται η αντίστοιχη storedProcedure που
διαθέτει την κατάλληλη preparedStatement στην οποία και αντικαθίστανται αυτές οι τιμές.
Ας παρατηρήσουμε το κουμπί ‘More criteria’. Με το πάτημα του κουμπιού αυτού εμφανίζεται μια οθόνη με περισσότερα ζεύγη JComboBoxes για να επεκτείνει ο εκπαιδευόμενος το
ερώτημά του όσο θέλει.
Το ερώτημα που έχει δημιουργηθεί στη διεπαφή αυτή βρίσκει όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν την τιμή ‘No-Cost’ στην ιδιότητα hasCost και την τιμή ‘High’ στην ιδιότητα ‘hasInteractivity’. Το σύστημα διασχίζει τη βάση γνώσης και βρίσκει εκείνα τα
στιγμιότυπα του εκπαιδευτικού αντικειμένου που έχουν αυτές τις τιμές στις συγκεκριμένες
ιδιότητες.
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Εικόνα 28: Η διεπαφή αναζήτησης

Εδώ θα επισημάνουμε ένα σημαντικό πλεονέκτημα της υλοποίησης που προκύπτει από
τον τρόπο αποθήκευσης και αναζήτησης που χρησιμοποιείται και ο οποίος διαφέρει από την
κλασσική προσέγγιση των συστημάτων βάσεων δεδομένων: το σχήμα της βάσης δεδομένων
(database schema) επιτρέπει την αποθήκευση όσων ιδιοτήτων θέλουμε για το εκπαιδετικό
ντικείμενο και την άμεση διαχείρισή τους στην καταχώρηση και στην αναζήτηση μετά. Αντίθετα σε ένα σύστημα που υλοποιείται με το κλασσικό μοντέλο (ένας πίνακας για κάθε έννοια με όλες τις ιδιότητες της έννοιας –πεδία– αυτής μαζί) απαιτείται σημαντικός σχεδιασμός στην αρχή. Αν κάτι δεν έχει προβλεφθεί αρχικά αυτό θα σημαίνει τροποίηση ή προσθήκη πινάκων στο υπάρχον μοντέλο. Άρα η μέθοδος με το RDF-schema μπορεί να εφαρμοστεί για όσες ιδιότητες κι αν έχει η έννοια και συνεχίζει να ισχύει ακόμα κι αν το μοντέλο
της έννοιας αλλάξει και προστεθούν σε αυτό και νέες ιδιότητες.
5.3.5.3 Δημιουργία έμμεσων/άμεσων μεταδεδομένων φήμης
Στις δυνατότητες αυτής της διεπαφής αναφέρονται η υλοποίηση των Κανόνων 4.1, 4.2, 4.3.
Με τον Κανόνα 4.1 δημιουργείται μια άμεση αξιολόγηση και σύνδεση με τη δομή ER. Με
τον Κανόνα 4.2 όταν ένας εκπαιδευόμενος ‘κατεβάσει’ το έγγραφο στον υπολογιστή του και
δεν το αξιολογήσει, θα δημιουργηθεί για αυτόν μια έμμεση αξιολόγηση και σύνδεση με τη
δομή IR. Αν κατόπιν δώσει και άμεση αξιολόγηση τότε θα εκτελεστεί ο Κανόνας 4.3 ο οποίος θα σπάσει τη σύνδεση το εγγράφου με τη δομή IR, αν υπάρχει, και θα δημιουργήσει
σύνδεση με τη δομή ER.
Για την υλοποίηση των δομών IR και ER έχουν δημιουργηθεί δύο νέοι πίνακες μέσα στη

189

βάση δεδομένων του KAON, οι EReputation και IReputation που αποθηκεύουν τα στιγμιότυπα των αντίστοιχων εννοιών.
Η δημιουργία έμμεσων μεταδεδομένων γίνεται με την επιλογή ‘Download’ και η δημιουργία
άμεσων μεταδεδομένων γίνεται με την επιλογή ‘Evaluate’, όπως φαίνονται στο pop-up παράθυρο της [Εικόνα 19]. Για τη συνεπή (cnsistent) συμπεριφορά του συστήματος η υλοποίηση των κανόνων αυτών γίνεται με stored-procedures.
5.3.5.4 Τμήμα ανάκτησης εγγράφου
Όπως βλέπουμε στην [Εικόνα 28] με την επιλογή ‘κατέβασμα’ το έγγραφο συνδέεται έμμεσα στο προφίλ του εκπαιδευομένου. Αναφέρουμε, σύμφωνα με την (§2.4.1), ότι η ανάκτηση
των εγγράφων γίνεται με τη χρήση του URI τους. Συνεπώς το υπο-τμήμα ανάκτησης κάνει
τη σύνδεση του URI του εγγράφου με το URL του, ελέγχει τις δυνατότητες (permissions)
που έχει ο εκπαιδευόμενος αλλά και τις επιτρεπτές ενέργειες πάνω στο ίδιο το έγγραφο και
κατόπιν εμφανίζει το έγγραφο στην οθόνη του εκπαιδευόμενου.

5.3.7 Τμήμα δημιουργίας γειτονιών ομοιότητας εκπαιδευομένων
Για την εξατομικευμένη ανάκτηση απαιτείται η δημιουργία γειτονιών. Αυτές είναι δύο ειδών: αυτές που αποτελούνται από εκπαιδευομένους που έχουν κοινό προφίλ και αυτές που
αποτελούνται από εκπαιδευόμενους που έχουν δώσει όμοιες αξιολογήσεις.
Για την υλοποίηση των γειτονιών αυτών υλοποιούνται οι αλγόριθμοι 1 και 2.
5.3.6.1 Δημιουργία γειτονιών από ιδιότητες του προφίλ
Οι αλγόριθμοι δημιουργίας γειτονιών εκτελούνται από το κουμπί ‘New Neighborhoods’.
Στις ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί για τον αλγόριθμο αυτόν είναι:
Αρχικά εξάγονται οι τριπλέτες από τη βάση γνώσης (πίνακας RelationInstances) με τις ιδιότητες και τις τιμές των ιδιοτήτων για τους εκπαιδευόμενους. Με αυτές σχηματίζουμε διαταγμένα διανύσματα, ένα για κάθε εκπαιδευόμενο. Αν για παράδειγμα οι ιδιότητες που μας
ενδιαφέρουν είναι: Performance, UserRole, IntendedUserRole, Certification,
τότε το προφίλ τριών εκπαιδευόμενων είναι:
Έννοια

Ιδιότητες

Τιμές ιδιοτήτων

L1

hasCertification, 0.9

MSc, 0.7

hasIntendedEndUserRole,0.
8

Lecturer, 0.8
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L2

L3

hasUserRole, 0.5

Advanced, 0.9

hasPerformance, 0.7

0.6

hasCertification

Higher Education, 0.6

hasIntendedEndUserRole

Learner, 0.2

hasUserRole

Intermediate, 0.5

hasPerformance

0.8

hasCertification

Vocational Training, 0.3

hasIntendedEndUserRole

Trainee, 0.2

hasUserRole

Beginner, 0.2

hasPerformance

0.5

Στον παραπάνω πίνακα φαίνονται και οι βαρύτητες με τις οποίες συμμετέχουν οι ιδιότητες
αυτές. Κάθε μί εγγραφή είναι και μία τριπλέτα. Αφού επιλεγούν όλες οι επιθυμητές τριπλέτες τότε δημιουργούνται τα εξής διαταγμένα διανύσματα:
L1={0.9 * 0.7, 0.8*0.8, 0.9*0.5, 0.6*0.7}={0.63, 0.64, 0.45, 0.42}
L2={0.9 * 0.6, 0.8*0.2, 0.9*0.5, 0.6*0.8}={0.54, 0.16, 0.45, 0.48}
L3={0.9 * 0.3, 0.8*0.2, 0.9 * 0.2, 0.6*0.5}={0.27, 0.16, 0.18, 0.3}

Στη συνέχεια, για κάθε ζεύγος l1-l2, l1-l3, l2-l3 εφαρμόζεται ο τύπος (4.7) εύρεσης ομοιότητας. Ο τύπος αυτό εφαρμόζεται συνολικά n*(n-1)/2 φορές όπου n ο αριθμός εκπαιδευομένων. Τα αποτελέσματα που δίνει είναι:
Sim(l1,l2)= 0,8467/(1,0887*0,8660)= 0,8979
Sim(l1,l3)= 0,4795/(1,0887*0,47)= 0,9370
Sim(l2,l3)= 0,3964/(0,8660*0,47)= 0,97381

Κατόπιν, από τις τιμές sim αυτές, με τον τύπο (4.7) βρίσκουμε το κατώφλι ομοιότητας.
Threshold=((1-0,8979)+(1-0,9370)+(1-0,97381))/n*(n-1) =
(0,10208+0,0,6296+0,026186)/3=0,063742

Όπως βλέπουμε το κατώφλι ομοιότητας είναι σχετικό με το σύστημα γιατί δημιουργείται
πάντα από τους συγκεκριμένους εκπαιδευομένους που διαχειριζόμαστε σε αυτό και εξαρτάται από τις δικές τους ιδιότητες. Στη συνέχεια δημιουργούμε το πρώτο σύνολο ομοιότητας
και εκχωρούμε τυχαία ένα learner, έστω τον l1, σε αυτό. Κατόπιν, για κάθε έναν από τους
υπόλοιπους εκπαιδευόμενους ελέγχουμε αν πληρείται ο Κανόνας Ομοιότητας 1, δηλαδή
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ελέγχουμε αν η απόσταση αυτού από τον l1 (και στα επόμενα βήματα για καθένα από αυτούς
που βρίσκονται ήδη μέσα στο σύνολο ομοιότητας) είναι μικρότερη από το κατώφλι. Έτσι, με
τον l1 μέσα στο σύνολο ομοιότητας το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι:
1-sim(l1,l2)=1-0,8979=0,1021

(είναι μεγαλύτερο από 0,063742)

1-sim(l1,l3)=1-0,9370=0,063

(είναι μικρότερο από 0,063742)

1-sim(l2,l3)=1-0,97381=0,02619 (είναι μικρότερο από 0,063742)

Συνεπώς οι l2, l3 ανήκουν στην ίδια γειτονιά, ενώ ο l1 είναι μόνος του σε ένα σύνολο. Παρατηρούμε ότι οι γειτονιές θα είναι οι ίδιες από οποιονδήποτε εκπαιδευόμενο και να ξεκινήσουμε διότι η ομοιότητα συγκρίνεται και εξαρτάται πάντα με το κατώφλι που είναι σταθερό
κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου.
5.3.6.2 Δημιουργία γειτονιών από αξιολογήσεις
Η δυνατότητα αυτή υλοποιείται από την επιλογή του μενού ‘New Neighbourhoods’. Εκτελείται ταυτόχρονα με την παραπάνω λειτουργία. Για τη δημιουργία γειτονιών από αξιολογήσεις βρίσκουμε από τη βάση γνώσης όλες τις εγγραφές που αφορούν στη δομή ER, δηλαδή τις αξιολογήσεις που έχουν δώσει οι εκπαιδευόμενοι για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα.
Με αυτές δημιουργούμε έναν πίνακα nXm όπου n ο αριθμός των εκπαιδευομένων και m ο
αριθμός των εκπαιδευτικών αντικειμένων. Ο πίνακας αυτός περιέχει την τιμή 1 σε μια θέση
αν ο εκπαιδευόμενος έχει δώσει αξιολόγηση για το εκπαιδευτικό αντικείμενο, αλλιώς περιέχει την τιμή 0. Έστω ότι έχουμε τα εκπαιδευτικά αντικείμενα του data repository LR1, LR2,
LR3, LR4, LR5. Αν οι Learners της προηγούμενης παραγράφου έχουν δώσει με τη σειρά για
αυτά τις εξής αξιολογήσεις:
er1={0.5, 0.696, 0.895, 0.895}
er2={0.315, 0.695, 0.695, 0.895}
er3={0.315, 0.315, 0.5, 0.315} //βαθμολόγηση κατά κλίμακα Likert,

ενώ ο Learner l4 δώσει αξιολογήσεις μόνο στα LRs LR1, LR3, LR4 τότε, ο πίνακας είναι:
LR1

LR2

LR3

LR4

LR5

l1

1

0

1

0

1

l2

1

1

1

0

1

l3

1

1

1

0

1

l4

1

0

1

1

0

Οι τιμές που αναφέροται σε αυτόν τον πίνακα είναι διαταγμένες και αφορούν στις ιδιότητες
που αξιολογεί ο εκπαιδευόμενος. Στη συνέχεια δημιουργούμε ένα διαταγμένο διάνυσμα
1Χm στο οποίο έχουμε βάλει την τιμή 1 στη θέση κάθε υποχρεωτικού εγγράφου και την τι-
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μή 0 στη θέση κάθε μη-υποχρεωτικού. Το διάνυσμα αυτό λειτουργεί σα μάσκα για τον πίνακα των εγγράφων. Αν τα LR1, LR3, LR5 είναι τα υποχρεωτικά αντικείμενα τότε η mask είναι:
10101. Στη συνέχεια συγκρίνεται η κάθε γραμμή του πίνακα nXm με τη mask. Ελέγχεται
έτσι αν ο κάθε εκπαιδευόμενος έχει αξιολογήσει τουλάχιστον τα υποχρεωτικά αντικείμενα.
Ο κάθε εκπαιδευόμενος που δεν έχει αξιολογήσει τα υποχρεωτικά εκπαιδευτικά αντικείμενα
που ορίζει η mask εξαιρείται από τη λίστα των εκπαιδευομένων στους οποίους μπορεί να
συσταθεί υλικό ή να του γίνου εκατομικευμένες προτάσεις. Για το παράδειγμα, από τη σύγκριση της κάθε εγγραφής με τη mask προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος l4 εξαιρείται από τη
διαδικασία ομαδοποίησης.
Για τους υπόλοιπους, εφαρμόζεται ο τύπος Pearson (4.6) ανά ζεύγη και βρίσκεται η μεταξύ
τους ομοιότητα. Όμοια με τον προηγούμενο αλγόριθμο χρησιμοποιείται το άθροισμα των
αποτελεσμάτων του τύπου (4.6) που προκύπτει από όλα τα ζεύγη των εκπαιδευομένων ανά
δύο για τον υπολογισμό του κατωφλίου που γίνεται με τον τύπο (4.9).
Εφαρμόζοντας τον τύπο (4.6) για κάθε ζεύγος er1-er2, er1-er3, er2-er3, θα έχουμε:
sim(er1,er2)=0,896493
sim(er1,er3)=0,52319
sim(er2,er3)=0,123753

Κατόπι με εφαρμογή του τύπου (4.7) από τις τιμές αυτές προκύπτει το κατώφλι:
Threashold=((1-0,896493)+(1-0,52319)+(1-0,123753))/3 =
(0,103507+0,47681+0,876247)/3=0,514479

Τέλος για να βρούμε τις γειτονιές, εκχωρούμε τον l1 σε ένα σύνολο-ομοιότητας. Κατόπιν,
για κάθε έναν από τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους ελέγχουμε αν πληρείται ο Κανόνας
Ομοιότητας 2, δηλαδή ελέγχουμε αν η απόσταση μεταξύ τους είναι μικρότερη από το κατώφλι.
1-sim(fer1,fer2)=1-0,8979=0,1021

(είναι μικρότερο από 0,514479)

1-sim(fer1,fer3)=1-0,52319=0,47681

(είναι μικρότερο από 0,514479)

1-sim(fer2,fer3)=1-0,123753=0,876247

(είναι μεγαλύτερο από 0,514479)

Όπως φαίνεται οι l1, l2 ανήκουν στην ίδια γειτονιά, ενώ ο l3 είναι μόνος του.
Στο συγκεκριμένο παράδειγμα έτυχε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν ομαδοποιηθεί και με τους
δύο αλγορίθμους στις ίδιες γειτονιές. Αυτό, δεν επηρεάζει τον αλγόριθμο στην εκτέλεσή
του.
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Να παρατηρήσουμε τέλος ότι στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι αξιολόγησαν τα ίδια
εκπαιδευτικά αντικείμενα με τις ίδιες αξιολογήσεις και ‘κατέβασαν’ τα ίδια εκπαιδευτικά
αντικείμενα τότε το σύνολο ER θα είχε στοιχεία αλλά το σύνολο IR θα ήταν κενό. Ο αλγόριθμος λειτουργεί και σε αυτήν την περίπτωση, δίνοντα μάλιστα και πιο αποτελεσματικό
ταίριασμα: το αποτέλεσμα της εξατομίκευσης θα είναι το πιο ρεαλιστικό δεδομένου ότι οι
άμεσες αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν ειλικρινά τις απόψεις των εκπαιδευομένων.

5.3.8 Τμήμα εξατομίκευσης υλικού
Για την αναζήτηση εξατομικευμένου εκπαιδευτικού υλικού επιλέγουμε το κουμπί ‘eReputation Retrievals’. Η διεπαφή της επιλογής αυτής φαίνεται στην [Εικόνα 29]. Για να
χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευόμενος τη δυνατότητα εξατομίκευσης εκπαιδευτικών αντικειμένων αυτής της επιλογής είναι απαραίτητο να έχει δώσει κωδικό και συνθηματικό στο σύστημα για να γνωστοποιηθούν οι ιδιότητές του στο σύστημα. Αυτό όπως έχει αναφερθεί
στην (5.3.4) γίνεται από την επιλογή του μενού ‘Learner Registration’.

Εικόνα 29: Η διεπαφή εξατομίκευσης εκπαιδευτικού υλικού

Η διεπαφή αυτή μοιάζει με αυτήν των απλών αναζητήσεων. Ωστόσο η λειτουργικότητά της
είναι διαφορετική. Και εδώ υλοποιείται και εκτελείται το ερώτημα όπως και στο τμήμα αναζήτησης υλικού και άρα για τα ίδια κριτήρια (ίδιο ερώτημα) βρίσκουμε τα ίδια εκπαιδευτικά
αντικείμενα με αυτά της απλής αναζήτησης. Κατόπιν, όμως, πάνω στα ανακτημένα αντικείμενα υλοποιείται ο αλγόριθμος 3 ο οποίος αποφασίζει τη σειρά με την οποία αυτά θα εμφανιστούν στο συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο που θέτει το ερώτημα. Για τη λειτουργία του τμήματος αυτού και συγκεκριμένα την υλοποίηση των κανόνων που αφορούν στο στυλ μάθη-
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σης του εκπαιδευομένου, έχει χρησιμοποιηθεί η δομή Αlignment που περιγράφτηκε στην
(§4.7.1). Η δομή αυτή καταχωρεί τις τιμές των ιδιοτήτων των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτικών αντικειμένων μαζί με τη βαρύτητά τους. Στην πράξη, υλοποιεί τον [Πίνακας
18].
Αρχικά, το τμήμα αυτό βρίσκει τις ιδιότητες και τις τιμές τους για τον εκπαιδευόμενο που
έθεσε το ερώτημα. Κατόπιν, για κάθε έγγραφο του result set βρίσκει το σύνολο των ιδιοτήτων του. Για κάθε ένα από αυτά τα έγγραφα υπολογίζεται η βαρύτητά του χρησιμοποιώντας
τη σύνδεση ιδιοτήτων εγγράφων-εκπαιδευτικών αντικειμένων. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιείται η δομή-σύνδεσης Alignment και ελέγχεται αν συνδέονται ιδιότητες του εκπαιδευομένου με αυτές του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Στα πειράματα που έγιναν με το σύστημα
αυτό για τη σύνδεση των εννοιών χρησιμοποιήθηκαν οι βαρύτητες του [Πίνακας 18]. Ο υπολογισμός της συνολικής βαρύτητας του εγγράφου έγινε με τον τύπο (4.5). Στη συνέχεια,
εκτελείται το Ερώτημα 2 που βρίσκει την τομή των εκπαιδευτικών αντικειμένων που έχουν
ενσωματωμένα στο προφίλ τους οι εκπαιδευόμενοι της γειτονιάς-αξιολόγησης. Κατόπιν,
βρίσκει την τομή αυτών των αντικειμένων με τα αντικείμενα του result set. Σε αυτά που
προκύπτουν, ο αλγόριθμος δίνει την υψηλότερη προτεραιότητα. Κατόπιν, βρίσκει την τομή
των εκπαιδευτικών αντικειμένων των εκπαιδευομένων της γειτονιάς-ομοιότητας του εκπαιδευόμενου. Με το Ερώτημα 3 βρίσκει την τομή αυτών με τα εναπομείναντα αντικείμενα
του result set –αυτά που δεν έχουν πάρει προτεραιότητα με το παραπάνω βήμα. Σε αυτά δίνει χαμηλότερη προτεραιότητα σε σχέση με τα παραπάνω. Τελικά, στα υπόλοιπα έγγραφα
δίνει τη χαμηλότερη προτεραιότητα από όλα.
Στη διεπαφή αυτή έχει υλοποιηθεί η δυνατότητα να επιλέγει ο εκπαιδευόμενος τον τρόπο με
τον οποίο θέλει να εμφανιστούν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα: είτε με προτεραιότητα στο
στυλ μάθησης, είτε με προτεραιότητα στην ομοιότητα των εκπαιδευομένων που προκύπτει
από τις έμμεσες ή άμεσες αξιολογήσεις τους. Αν ο εκπαιδευόμενος επιλέξει να εμφανιστούν
τα εκπαιδευτικά αντικείμενα με προτεραιότητα στο στυλ μάθησης δε θα χρησιμοποιηθούν
τα έγγραφα των εκπαιδευομένων που βρίσκονται στην ίδια γειτονιά. Αν έχει ζητήσει προτεραιότητα στις αξιολογήσεις, τότε θα βρεθούν πάνω-πάνω στη λίστα εκείνα τα έγγραφα του
result set που ανήκουν σε αυτά της γειτονιάς που ανήκει και ο εκπαιδευόμενος με προτεραιότητα σε αυτά που προκύπτουν από τη γειτονιά αξιολόγησης και κατόπιν αυτά από τη
γειτονιά ομοιότητας ιδιοτήτων.
Λόγω του ότι η δημιουργία γειτονιών είναι μια χρονοβόρα διαδικασία κρίθηκε απαραίτητο
να μην υλοποιείται κατά την εκτέλεση κάθε ερωτήματος του εκπαιδευόμενου. Αντίθετα γίνεται με ειδικό κουμπί. Η διαδικασία της επιλογής εκτελείται i) όταν έχουν εισέλθει στο σύ-
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στημα νέοι εκπαιδευόμενοι και πρέπει να ενταχθούν σε μια γειτονιά, ii) όταν αλλάξουν τα
χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων (π.χ. η Performance, το UserRole) και άρα και οι
γειτονιές που ανήκουν, iii) όταν έχουν προστεθεί νέες αξιολογήσεις.

5.4 Επισημάνσεις – Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε ένα πρότυπο του προτεινόμενου συστήματος. Αιτιολογήθηκαν οι συμβάσεις (conventions) που έγιναν για την υλοποίησή του και επεξηγήθηκαν οι
βασικές δυνατότητές του. Το πρότυπο αυτό σύστημα υλοποιεί τον αλγόριθμο συνεργατικού
φιλτραρίσματος που περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, εφαρμόζει τα κριτήρια σύνδεσης εκπαιδευτικών αντικειμένων-εκπαιδευομένων που καθορίζονται από το στυλ μάθησης
και επιλέγει το βέλτιστο εκπαιδευτικό αντικείμενο για το συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο. Το
σύστημα βρίσκει για έναν κόμβο του learning path το βέλτιστο εκπαιδευτικό αντικείμενο για
τον εκπαιδευόμενο.
Μέσα στο πρότυπο αυτό σύστημα υλοποιήθηκε ένας SQL-mediator [105] για RDF-triples.
Ο SQL-mediator αυτός μπορεί να διαχειριστεί όλες τις ιδιότητες (όσες και αν είναι αυτές)
μιας έννοιας. Συνεπώς το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει σαν ένας αυτόνομος RDF-editor
και να επεξεργαστεί οποιαδήποτε οντολογία. Ο editor αυτός επιπλέον υλοποιεί ταίριασμα
στιγμιοτύπων της οντολογίας των εκπαιδευτικών αντικειμένων με αυτά των εκπαιδευομένων. Άρα υλοποιεί μέθοδο ταιριάσματος στιγμιοτύπων οντολογιών με κανόνες εξατομικευμένης ανάκτησης.
Η πρότυπη αυτή εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα εργαλείο για τον ερευνητή
των στυλ μάθησης, καθώς δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουν οι ιδιότητες σύνδεσης εκπαιδευτικών αντικειμένων-εκπαιδευομένων, όπως επίσης οι βαρύτητες σύνδεσής τους, με μεγάλη ευκολία. Συνεπώς, τόσο οι ίδιες οι ιδιότητες όσο και οι βαρύτητές τους μπορούν να
αποφασιστούν πριν από μια περίπτωση επιλογής εκπαιδευτικών αντικειμένων που υλοποιείται για να ελέγξει τα μαθησιακά αποτελέσματα συγκεκριμένων ιδιοτήτων.
Η πρότυπη εφαρμογή βασίστηκε στο σύστημα αποθήκευσης του KAON [69], [70]. Συνεπώς
τα δεδομένα του συστήματος μπορούν να εισαχθούν και να διαχειριστούν και από το
KAON. Στη συνέχεια με τις δυνατότητες εξαγωγής των στιγμιοτύπων του KAON μπορούν
αυτά τα δεδομένα να μετατραπούν σε άλλων συστημάτων παρέχοντας συμβατότητα με άλλα
συστήματα υλοποίησης του σημασιολογικού ιστού.
Οι ρουτίνες που υλοποιούν τις μεθόδους ταιριάσματος υλοποιούνται σε ξεχωριστά κομμάτια
κώδικα και μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν από άλλες μεθόδους υπολογισμού ομοιότητας.
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Να αναφέρουμε ότι έχει γίνει σημαντικό error-trapping και συνεπώς το επιλεγμένο σύστημα
διαχείρισης του data repository δεν απασχολείται με λάθη χρήσης. Επίσης έχουν χρησιμοποιηθεί business rules (procedures, prepared queries) που ελαφρύνουν ακόμα περισσότερο
την εργασία του συστήματος διαχείρισης του data repository. Τέλος έχουν χρησιμοποιηθεί
προγραμματιστικές τεχνικές και τεχνικές διαχείρισης βάσεων δεδομένων για να κάνουν τον
κώδικα συμπαγή και αποτελεσματικό.
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Κεφάλαιο 6: Αξιολόγηση της πρότασης
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται αρχές αξιολόγησης συστημάτων οι οποίες και χρησιμοποιούνται για το προτεινόμενο μοντέλο. Περιγράφεται η εφαρμογή που εγινε για την αξιολόγηση του συστήματος, ορίζονται οι άξονες αξιολόγησης και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης.
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6.1 Τυπολογίες αξιολόγησης
Η αξιολόγηση [126], [128] είναι μια από τις βασικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής.
Εφαρμόζεται για διάφορους λόγους και για την κάθε περίπτωση χρησιμοποιούνται ανάλογα
διάφοροι όροι. Οι όροι αυτοί παραπέμπουν σε διακρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους
αξιολόγησης, διακρίσεις που βασίζονται σε διαφορετικά κατά περίπτωση κριτήρια. Τέτοιες
είναι [149]:
¾ Εσωτερική/εξωτερική αξιολόγηση, ο διαχωρισμός της αξιολόγησης με βάση αυτό το
κριτήριο είναι η προέλευση του αξιολογητή. Εσωτερική (internal) ονομάζεται η αξιολόγηση στην οποία ο αξιολογητής ανήκει στο σύστημα που αξιολογείται, ενώ, το αντίθετο
ισχύει για την εξωτερική, ο αξιολογητής δεν ανήκει στο σύστημα που αξιολογείται,
¾ Διαμορφωτική/απολογιστική αξιολόγηση: η διάκριση ανάμεσα στη διαμορφωτική
(formative) και την απολογιστική (summative) αξιολόγηση γίνεται με κριτήριο το σκοπό
της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση που στοχεύει στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας
και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων ενός συστήματος χαρακτηρίζεται σαν διαμορφωτική αξιολόγηση, ενώ η αξιολόγηση που έχει σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων
και η διατύπωση κρίσεων σχετικά με την αξία ενός συστήματος ονομάζεται απολογιστική.
Η επιλογή ενός τύπου αξιολόγησης διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό τα ερωτήματα της αξιολόγησης: στην περίπτωση της διαμορφωτικής αξιολόγησης τα ερωτήματα αφορούν κυρίως στην ανίχνευση των ισχυρών και των ασθενών σημείων του προς-αξιολόγησηαντικειμένου, με στόχο τη διατύπωση προτάσεων και την ανατροφοδότηση των συντελεστών του για τη βελτίωση της διαδικασίας υλοποίησης και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση της απολογιστικής αξιολόγησης τα ερωτήματα εστιάζονται στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης και τεκμηριωμένης πρότασης για την αποτελεσματικότητά
του, η οποία συνήθως συνδέεται και με αποφάσεις συνέχισης, διακοπής, επανάληψης ή τροποποίησής του.
Η αξιολόγηση που γίνεται στο προτεινόμενο σύστημα είναι εξωτερική (οι αξιολογητές είναι
σπουδαστές που χρησιμοποιούν το σύστημα) και διαμορφωτική (τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μια, δείχνουν τις δυνατότητες του συστήματος αλλά από την άλλη προβάλλουν και τις δυνατότητες στη βελτίωσή του).
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6.2 Αξιολόγηση του συστήματος
Κατά την εκπόνηση της διατριβής τέθηκαν τρεις στόχοι:
¾ ο πρώτος στόχος αφορούσε στο να διερευνηθεί αν το προτεινόμενο σύστημα βελτιώνει
την παροχή εξατομικευμένων μονοπατιών μάθησης. Για την αξιολόγηση αυτού του
στόχου πρέπει να βρεθούν εξατομικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα και να εξεταστούν
αν αυτά καλύπτουν ικανοποιητικά τις μαθησιακές ανάγκες του εκπαιδευόμενου,
¾ ο δεύτερος στόχος είναι απόρροια του πρώτου. Αφορά στο να διερευνηθεί αν η βελτίωση της εξατομίκευσης θα έχει σαν παράλληλο αποτέλεσμα τη βελτίωση και άλλων παραγόντων της μαθησιακής διαδικασίας, όπως π.χ. βελτίωση της απόδοσης των εκπαιδευομένων ή της ικανοποίησής τους από την εκπαιδευτική διαδικασία,
¾ ο τρίτος στόχος αφορούσε στο αν το σύστημα που θα προκύψει από τη μελέτη μπορεί
να κάνει το εκπαιδευτικό αντικείμενο πιο ‘κατανοητό’ από τον e-Tutor, ή από μια μηχανιστική διαδικασία, με αποτέλεσμα είτε i) ο e-Tutor α) να το χρησιμοποιήσει καταλληλότερα στη δημιουργία του η-μαθήματος ή β) να διευκολυνθεί στη δημιουργία του ημαθήματος, είτε ii) το εκπαιδευτικό αντικείμενο να εμπλακεί αποδοτικότερα στο ημάθημα.
Στις παρακάτω παραγράφους επιλέγονται οι κατάλληλες μετρικές ανά περίπτωση και αξιολογούνται ξεχωριστά οι στόχοι αυτοί.

6.3 1ος στόχος: Αξιολόγηση του συστήματος ως προς την ακρίβεια
ανάκτησης
Ο πρώτος στόχος αφορά στην αξιολόγηση της ικανότητας του συστήματος να βρίσκει ένα
(εξατομικευμένο) αντικείμενο ειδικό για τον κάθε εκπαιδευόμενο. Ελέγχοντας την ακρίβεια
που έχει ένας αλγόριθμος στην ανάκτηση, στην πράξη ελέγχουμε τις δυνατότητες του αλγορίθμου και ακόμα τις παραμέτρους που λαμβάνονται υπόψη στον αλγόριθμο αυτό.
Για την ικανοποίηση αυτού του κριτηρίου στα συστήματα που ο σκοπός τους είναι να ανακτούν πληροφορία σχετική με τα ερωτήματα του χρήστη τους έχουν χρησιμοποιηθεί ειδικές
μέθοδοι αξιολόγησης. Αυτές περιγράφονται στην επόμενη ενότητα.

6.3.1 Μετρικές αξιολόγησης της απόδοσης συστημάτων ανάκτησης
πληροφορίας
Η ανάκτηση πληροφορίας στοχεύει στην ικανοποίηση των πληροφοριακών αιτημάτων του
χρήστη με τον εντοπισμό εκείνων των εγγράφων που σχετίζονται με την ανάγκη του για
πληροφόρηση. Για την αξιολόγηση της απόδοσης συστημάτων ανάκτησης πληροφορίας έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορες μετρικές. Η χρήση αυτών των μετρικών αποτελεί την αποκα-
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λούμενη Εκτίμηση Απόδοσης της ανάκτησης. Η εκτίμηση της απόδοσης βασίζεται στην
ύπαρξη μίας συλλογής εγγράφων αναφοράς (test reference collection) και μίας μετρικής για
την Εκτίμηση Απόδοσης. Η Συλλογή Εγγράφων Αναφοράς αποτελείται από μία συλλογή
εγγράφων R, ένα σύνολο πρότυπων πληροφοριακών αναγκών (ερωτημάτων) S και ένα σύνολο σχετικών (η σχετικότητα καθορίζεται από ειδικούς) εγγράφων απάντησης Α για κάθε
πληροφοριακή ανάγκη.
Διάφορες μετρικές εκτίμησης της απόδοσης των συστημάτων ανάκτησης πληροφορίας έχουν διατυπωθεί στο [92]:
¾ Κάλυψη: αναφέρεται στον αριθμό των εγγράφων του data repository που έχουν δεικτοδοτηθεί από το σύστημα ανάκτησης (π.χ. μια μηχανή αναζήτησης). Παράδειγμα data repository αποτελεί το σύνολο των εγγράφων του ιστού. Τον Οκτώβριο του 2009 εκτιμήθηκε ότι οι σελίδες του ιστού που καταγράφτηκαν από τις μηχανές αναζήτησης ήταν πάνω από 2 δισεκατομμύρια. [Πηγή: http://news.netcraft.com/archives/2009/10/ index.html]. Ωστόσο, ο πραγματικός αριθμός των σελίδων του ιστού δεν είναι με ακρίβεια
γνωστός, ούτε έχει δεικτοδοτηθεί όλη η πληροφορία που περιέχεται σε αυτόν. Συνεπώς,
η κάλυψη σα μετρική έχει νόημα όταν το πλήθος των εγγράφων είναι μετρήσιμο,
¾ Χρόνος απόκρισης τους συστήματος (response time): αναφέρεται στο χρόνο που μεσολαβεί από τη στιγμή που ένας χρήστης διατυπώνει ένα ερώτημα στη μηχανή αναζήτησης, έως τη στιγμή που τα πρώτα αποτελέσματα επιστρέφονται σε αυτόν. Ο χρόνος
απόκρισης μας πληροφορεί για την αποτελεσματικότητα των αλγορίθμων που χρησιμοποιούνται στην ανάκτηση,
¾ Προσπάθεια που καταβάλλει ο χρήστης κατά την αναζήτηση (user effort): κατά την
αλληλεπίδρασή του με μια μηχανή αναζήτησης αποτελεί ίσως το πιο υποκειμενικό αλλά
ταυόχρονα και σημαντικό κριτήριο αξιολόγησης της απόδοσης της ανάκτησης. Η προσπάθεια του χρήστη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις γνωστικές διεργασίες που αυτός επιτελεί κατά την επικοινωνία του με το σύστημα και αφορούν τόσο στη διαδικασία
διατύπωσης ερωτημάτων που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διεπαφή του συστήματος που χρησιμοποιείται, όσο και στη διαδικασία εκτίμησης της σχετικότητας της ανακτηθείσας πληροφορίας με το ερώτημα,
¾ Ανάκληση (recall): Σαν Ανάκληση [20], [129] ορίζεται το ποσοστό των σχετικών εγγράφων του συνόλου R που έχει ανακτηθεί, δηλαδή:

Recall =

# (relevant items retrieved)
= P(retrieved / relevant )
# (relevent items)

(6.1)

Αυτό σημαίνει ότι αν μέσα στο data repository υπάρχουν 10 έγγραφα σχετικά με το ερώτημα
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του χρήστη (relevant items), ο αλγόριθμος ανέκτησε 20 έγγραφα, αλλά μόνο τα 4 από αυτά
είναι σχετικά (relevant item retrieved), τότε η ανάκληση είναι της τάξης του 20% (4 στα 20).
Αυτό που θέλουμε από ένα σύστημα είναι να ανακαλεί μόνο τα σχετικά αλλά (όσο το δυνατόν) και όλα τα σχετικά με το ερώτημα έγγραφα. Συνεπώς, η Ανάκληση μετρά το πόσο καλό
είναι το σύστημα στο να ανακαλεί τα σχετικά με το ερώτημα έγραφα.
¾ Ακρίβεια (precision): Η Ακρίβεια [20], [129] καταγράφει τη σχετικότητα των ανακτηθέντων εγγράφων στο ερώτημα του χρήστη. Η Ακρίβεια ορίζεται ως ο λόγος των σχετικών ανακτηθέντων εγγράφων έναντι των συνολικών ανακτηθέντων:

Precision =

# (relevant items retrieved)
= P(relevant / retrieved )
# (retrieved items)

(6.2)

Σαν παράδειγμα, αν 8 από τα 10 έγγραφα που έχουν ανακτηθεί (retrieved) είναι σχετικά με
το ερώτημα του χρήστη (relevant items retrieved) τότε η ακρίβεια του συστήματος είναι
80%. Η Ακρίβεια αφορά στη θέση των ανακτηθέντων εγγράφων στη λίστα που επιστρέφεται
στο χρήστη. Για να είναι καλή η Ακρίβεια του συστήματος, πρέπει τα πλέον σχετικά έγγραφα να είναι όσο το δυνατόν πιο πάνω στη λίστα αυτών που επιστρέφει το σύστημα.
Από ένα σύστημα θέλουμε υψηλή ακρίβεια, δηλαδή όλα τα έγγραφα από αυτά που ανακτά
να είναι σχετικά με το ερώτημα. Η Ακρίβεια μετρά πόσο καλό είναι το σύστημα στο διαχωρισμό των σχετικών από τα μη-σχετικά έγγραφα. Έγγραφα που ανακτώνται σε υψηλές θέσεις στη λίστα θεωρείται πως έχουν μεγάλη Ακρίβεια σε σχέση με το ερώτημα του χρήστη
και κατά συνέπεια είναι σε θέση να ικανοποιήσουν το πληροφοριακό του αίτημα.
Η Ακρίβεια και η Ανάκληση μπορούν να διευκρινιστούν καλύτερα εξετάζοντας τον παρακάτω πίνακα δυνατών περιπτώσεων:
Σχετικά

Μη-Σχετικά

Ανακλήθηκαν

true positives (TP)

false positives (FP)

Δεν-ανακλήθηκαν

false negatives (FN)

true negatives (TN)

όπου όλα τα έγγραφα που ανακτήθηκαν από τον αλγόριθμο θεωρήθηκαν σα σχετικά με το
ερώτημα του χρήστη, αλλά ο χρήστης αξιολόγησε κάποια μόνο από αυτά σα σχετικά (TP)
και τα άλλα σα μη σχετικά έγγραφα (FP) [18].
Έτσι:
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Precision = TP

(TP + FP)

και Recall = TP

(TP + FN)

, όπου:

(6.3)

¾ TP: είναι ο αριθμός των εγγράφων που αξιολογήθηκαν σα σχετικά τόσο από το χρήστη
όσο και από το σύστημα (true positives),
¾ FP: είναι ο αριθμός των εγγράφων που αξιολογήθηκαν σα σχετικά από το σύστημα αλλά
αξιολογήθηκαν σα μη-σχετικά από το χρήστη (false positives) και,
¾ FN: is είναι ο αριθμός των εγγράφων που λανθασμένα αξιολογήθηκαν σα μη-σχετικά
από το σύστημα αλλά αξιολογήθηκαν σα σχετικά από το χρήστη (false negatives).
Σύμφωνα με αυτά:
• Ανάκληση είναι ο λόγος των εγγράφων που αξιολογήθηκαν σα σχετικά από το χρήστη και τα οποία το σύστημα επίσης αξιολογεί σα σχετικά,
• Ακρίβεια είναι ο λόγος των εγγράφων που αξιολογήθηκαν σα σχετικά από το σύστημα και τα οποία επίσης αξιολογήθηκαν σα σχετικά και από το χρήστη.
Η Ακρίβεια και η Ανάκληση, όπως έχουν οριστεί, υποθέτουν ότι όλα τα έγγραφα στο σύνολο απάντησης Α έχουν εξετασθεί από το χρήστη.
Στα συστήματα που βασίζονται στις μετρικές Ανάκληση και Ακρίβεια οι χρήστες πρέπει να
αξιολογήσουν τα έγγραφα που έχει ανακαλέσει το σύστημα και να καθορίσουν τις τιμές για
αυτές. Η διαδικασία συνήθως έχει ως εξής: ο χρήστης ελέγχει τα έγγραφα του συνόλου απάντησης Α ένα-προς-ένα συνήθως με τη διάταξη που τα έχει φέρει το σύστημα. Η διάταξη
δείχνει τη σχετικότητα του εγγράφου με το ερώτημα όπως την υπολόγισε ο αλγόριθμος ανάκτησης, δηλαδή το βαθμό της σχετικότητας των εγγράφων του συνόλου απάντησης Α με την
πληροφοριακή ανάγκη Ι. Ωστόσο, η διάταξη και ο βαθμός σχετικότητας επίσης παράγονται
από τον αλγόριθμο ανάκτησης, άρα αποτελούν και αυτά μετρική της εκτίμησης της απόδοσης του αλγορίθμου. Άρα η Ακρίβεια της ανακτηθείσας πληροφορίας δεν αντικατοπτρίζει
τον πραγματικό βαθμό σχετικότητας του αντικειμένου με τα ερωτήματα, εφόσον τα ποσοστά
ακρίβειας καθορίζονται από αλγορίθμους που εφαρμόζονται κατά την επεξεργασία των ερωτημάτων και την ταξινόμηση των αποτελεσμάτων. Συνεπώς και η ίδια η Ακρίβεια αποτελεί
κριτήριο αξιολόγησης κυρίως της αποτελεσματικότητας των αλγορίθμων ανάκτησης του
συστήματος καθώς και των μηχανισμών ταξινόμησης αυτών.

6.3.3 Σχέση Ακρίβειας - Ανάκλησης
Οι μετρικές Ακρίβεια και Ανάκληση έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρο για την εκτίμηση της
απόδοσης ανάκλησης των αλγορίθμων ανάκτησης. Το πλεονέκτημα του να έχουμε δύο μετρήσεις, την Ακρίβεια και την Ανάκληση, για τη μέτρηση της απόδοσης ενός αλγορίθμου
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ανάκτησης είναι ότι μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με το ποια από τις δύο θεωρούμε πιο σημαντική από την άλλη. Πλήρης εκτίμηση ωστόσο της απόδοσης ενός αλγορίθμου απαιτεί τη σχεδίαση ενός διαγράμματος Ακρίβειας/Ανάκλησης. Τα διαγράμματα
Ακρίβειας/Ανάκλησης θεωρούνται ως μία από τις κλασσικές στρατηγικές εκτίμησης της
απόδοσης ανάκλησης ενός συστήματος ανάκτησης πληροφορίας και χρησιμοποιούνται εκτεταμένα στη βιβλιογραφία των συστημάτων ανάκτησης. Για τη δημιουργία ενός γραφήματος Ανάκτησης-Ακρίβειας δημιουργούμε ζεύγη της μορφής {(τιμή Ακρίβειας, τιμή Ανάκλησης)} για τα ανακληθέντα έγγραφα.

Εικόνα 30: Σχέση Precision-Recall και Precision/Recall vs ανακτηθέντα έγγραφα.

Όσο πιο κοντά στην αρχή των αξόνων είμαστε σε ένα γράφημα Precision/Recall, τόσο πιο
μικρή πρέπει να είναι η τιμή της Ανάκλησης και τόσο μεγαλύτερη η τιμή της Ακρίβειας. Η
σχέση των δύο μετρικών Ανάκτησης-Ακρίβειας σε σχέση με τα ανακτηθέντα έγγραφα είναι
η εξής: όσο πιο κοντά είναι στην αρχή των αξόνων, τόσο η Ακρίβεια πρέπει να είναι μεγάλη,
αντίθετα στο τέλος της λίστας των εγγράφων πρέπει να είναι μικρή, ενώ το αντίθετο θα ισχύει για την Ανάκληση. Αυτό σημαίνει ότι ένας καλός αλγόριθμος ανάκτησης φέρνει πάνω-πάνω στη λίστα τα πλέον σχετικά έγγραφα. Κατά συνέπεια, περιμένουμε να ελαττώνεται
η Ακρίβεια καθώς ο χρήστης εξετάζει τα διάφορα κείμενα της ανακτώμενης συλλογής από
πάνω προς τα κάτω (από τα περισσότερο σχετικά προς τα λιγότερο σχετικά). Αυτό δείχνει
ότι οι δύο ποσότητες ανταγωνίζονται η μία την άλλη [Εικόνα 30-β]: όσο πιο μεγάλη είναι η
Ανάκληση τόσο μικρότερη είναι η Ακρίβεια [18]. Πάντα μπορούμε να έχουμε Ανάκληση
ίση με 1 αν ανακτήσουμε όλα τα έγγραφα για όλα τα ερωτήματα, τότε όμως η Ακρίβεια θα
είναι πολύ χαμηλή.
Συνεπώς, η χρήση των δύο παραπάνω μετρικών παρουσιάζει ορισμένα εγγενή προβλήματα
τα κυριότερα εκ των οποίων είναι τα ακόλουθα:
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¾ Η κατάλληλη εκτίμηση της μέγιστης ανάκλησης για ένα ερώτημα απαιτεί λεπτομερή
γνώση όλων των εγγράφων της συλλογής. Σε μεγάλες και δυναμικές συλλογές δεδομένων αυτή η γνώση δεν είναι διαθέσιμη κάτι που συνεπάγεται την αδυναμία εκτίμησης
της ανάκλησης,
¾ Η Ανάκληση και η Ακρίβεια είναι σχετιζόμενες μετρικές που όμως καλύπτουν διαφορετικές μετρήσεις η καθεμία για το σύνολο των ανακτώμενων εγγράφων. Άρα σε διάφορες
περιπτώσεις μέτρησης της ανάκτησης η χρήση μίας μετρικής που να συνδυάζει και Ανάκληση και Ακρίβεια μπορεί να είναι πιο κατάλληλη,
¾ Η Ανάκληση και η Ακρίβεια υπολογίζουν την αποτελεσματικότητα της ικανοποίησης
ενός συνόλου ερωτημάτων, χωρίς να απαιτείται η παρεμβολή του χρήστη. Εντούτοις,
στα μοντέρνα συστήματα η διεπαφή του συστήματος και η αλληλεπίδραση του συστήματος με το χρήστη αποτελούν σημείο-κλειδί [163] την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων
ενός ερωτήματος, κάτι που καθιστά επιτακτική την υιοθέτηση μετρικών που καλύπτουν
και αυτόν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος.

6.3.3 Περισσότερες μετρικές απόδοσης της ανάκτησης
Εφόσον η Ανάκληση και η Ακρίβεια, παρά τη εφαρμοσιμότητά τους, δεν είναι πάντα οι πιο
κατάλληλες μετρικές για την εκτίμηση της απόδοσης της ανάκτησης έχουν προταθεί διάφορες εναλλακτικές μετρικές, κάποιες από τις οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.
6.3.3.1 Αρμονικός μέσος όρος
Ο Αρμονικός Μέσος Όρος (weighted harmonic mean) είναι ένας συνδυασμός της Ανάκλησης και της Ακρίβειας. Συμβολίζεται με F και δίνεται από τον τύπο:

1

F ( j) =
a

1
1
+ (1 − a)
P( j )
R( j )

=

( β 2 + 1) P( j ) R( j )
1− α
, όπου β 2 =
, a ∈ [0,1], β 2 ∈ [0, ∞) (6.4)
2
β P( j ) + R( j )
α

όπου R(j) είναι η Ανάκληση για το j-οστό έγγραφο της διάταξης, P(j) είναι η Ακρίβεια για
το j-οστό έγγραφο της διάταξης, F(j) είναι η μετρική F των R(j), P(j) και b είναι μία παράμετρος που προσδιορίζεται από το χρήστη και αντανακλά τη σχετική σημαντικότητα της ακρίβειας και της ανάκλησης.
Ο Αρμονικός Μέσος Όρος χρησιμοποιεί ίσα βάρη για την Ακρίβεια και την Ανάκληση, δηλαδή a = 1 ,β = 1 . Για αυτές τις τιμές αποδίδεται σαν F1 , ή Fβ

2

β = 1 , ο τύπος γίνεται: Fβ = 1 =

= 1.

Στην περίπτωση όπου

2PR
. Τιμές με β<1 δίνουν έμφαση στην Ακρίβεια, ενώ
P+R

τιμές με β>1 στην Ανάκληση. Η συνάρτηση F παίρνει τιμές στο διάστημα [0,1], όπου η τιμή
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0 σημαίνει ότι κανένα σχετικό κείμενο δεν έχει ανακτηθεί και η τιμή 1 σημαίνει ότι όλα τα
κείμενα που έχουν ανακτηθεί είναι σχετικά. Ο προσδιορισμός της μέγιστης τιμής για την F,
μπορεί να μεταφραστεί ως προσπάθεια προσδιορισμού του καλύτερου συνδυασμού των μετρικών ανάκλησης και ακρίβειας.
6.3.3.2 Μετρικές προσανατολισμένες προς το χρήστη

Οι μετρικές Ακρίβειας και Ανάκλησης βασίζονται στην υπόθεση ότι το σύνολο των σχετικών εγγράφων είναι το ίδιο, ανεξάρτητα από το χρήστη που θέτει το ερώτημα. Εντούτοις διαφορετικοί χρήστες μπορεί να βλέπουν με διαφορετικό τρόπο ποια κείμενα είναι σχετικά και
ποια όχι. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού έχουν προταθεί μετρικές προσανατολισμένες προς το χρήστη όπως Σχετική Ανάκληση (relative recall) και Κόστος Ανάκλησης (recall effort).
¾ Η Σχετική Ανάκληση ορίζεται ως το ποσοστό των σχετικών εγγράφων που έχουν ανα-

κτηθεί μέχρι να ικανοποιηθεί η πληροφοριακή ανάγκη του χρήστη. Στην περίπτωση όπου ο χρήστης τερματίσει την αναζήτησή του όταν εντοπίσει την επιθυμητή πληροφορία
η σχετική Ανάκληση ισούται με τη μονάδα.
¾ Το Κόστος Ανάκλησης ορίζεται ως το ποσοστό των εγγράφων που έχει να εξετάσει ο

χρήστης μέχρι να ικανοποιήσει την πληροφοριακή του ανάγκη.
Τέλος, μια ακόμα δημοφιλής προσέγγιση για την αξιολόγηση της λειτουργικότητας και της
αποτελεσματικότητας των μηχανών αναζήτησης είναι η εκτίμηση της ικανοποίησης του
χρήστη από την απόδοση του συστήματος η οποία προκύπτει μέσα από ερωτηματολόγια

που δίνονται στο χρήστη.
Εν κατακλείδι, όπως φαίνεται από τα παραπάνω, η σχέση ανάμεσα στην ανακτηθείσα
πληροφορία και στα πληροφοριακά αιτήματα του χρήστη είναι από τη φύση της υποκει-

μενική, εφόσον οι εκτιμήσεις σχετικότητας διαφέρουν από χρήστη σε χρήστη αλλά και για
τον ίδιο χρήστη σε διαφορετικές χρονικές στιγμές [129]. Οι παραπάνω μετρικές χρησιμοποιούνται κυρίως σαν ποσοτικά χαρακτηριστικά αξιολόγησης της απόδοσης μηχανών αναζήτησης στην ανάκτηση πληροφορίας. Αυτά μπορούν να ερμηνευθούν από τους σχεδιαστές
και τους αξιολογητές τέτοιων συστημάτων, όχι όμως εύκολα από τους τελικούς χρήστες που
δεν είναι εξοικειωμένοι με αλγοριθμικές τεχνικές.

6.3.4 Εφαρμογή για την αξιολόγηση του συστήματος ως προς την ακρίβεια
ανάκτησης
Για την αξιολόγηση του πρώτου στόχου του προτεινόμενου συστήματος εξετάσαμε τη συνάφεια που έχουν τα ανακτηθέντα έγγραφα που επιστρέφονται από τον αλγόριθμο με τις μα-
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θησιακές ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Αυτή η εξέταση ελέγχει την ικανότητα του αλγορίθμου να φέρνει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα για τον εκπαιδευόμενο. Η συνάφεια των ανακτηθέντων εγγράφων στα κριτήρια της ερώτησης αφορά σε δύο άξονες:
¾ στις μεθόδους εξατομίκευσης που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάκτηση. Η αξιολόγηση

ως προς τον άξονα αυτόν έγινε για να αποδείξει την αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου συστήματος σχετικά με τη δυνατότητα εξατομίκευσης περιεχομένου. Σε αυτόν
τον άξονα εξετάστηκε το πόσο σχετικά με την πληροφοριακή ανάγκη ήταν τα ανακληθέντα έγγραφα. Για το άξονα αυτό χρησιμοποιήθηκαν συνδυασμένες οι μετρικές Ανάκληση-Ακρίβεια με τον τύπο (6.4).
¾ στην επίδραση των παραγόντων του μαθησιακού στυλ που περιλαμβάνονται στον αλγό-

ριθμο και στον τρόπο που αυτοί επηρεάζουν την ακρίβεια στην ανάκληση. Στον άξονα
αυτό χρησιμοποιήθηκαν οι συσχετίσεις παραμέτρων που αναφέρονται στον [Πίνακας
18].
Για την εξέταση αυτού του στόχου υλοποιήθηκε μια έκδοση που εφαρμόστηκε στο μάθημα
‘Πολυμέσα’ του 5ου και 6ου εξαμήνου του Τμήματος Τηλεπικοινωνίας, Πληροφορικής και
Διοίκησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου για το πρώτο και δεύτερο
εξάμηνο της ακαδημαϊκής χρονιάς 2007-8. Το μάθημα υλοποιήθηκε με την υβριδική μέθοδο
(blended learning). Κατά τη διδασκαλία του μαθήματος οργανώθηκαν δύο αρχικές πρόσωπο-με-πρόσωπο (face-2-face) συναντήσεις για την υποστήριξη των σπουδαστών. Στη συνέχεια έγιναν 5 εξ αποστάσεως διδασκαλίες, ακολούθησε άλλη μία f2f διδασκαλία και το μάθημα ολοκληρώθηκε με άλλες 6 εξ αποστάσεως διδασκαλίες [78], [84]. Στο μάθημα συμμετείχαν συνολικά 639 σπουδαστές (το ερώτημα της υποσημείωσης –ειδικό για το data repository του συστήματος– δίνει τον αριθμό των σπουδαστών). Όλοι αυτοί είχαν τη δυνατότητα
καταχώρησης σχολιασμών εκπαιδευτικών αντικειμένων, εισαγωγής μεταδεδομένων φήμης
καθώς και τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα στο σύστημα.
Για την υλοποίηση μιας επιτυχημένης επιλογής LRs, έπρεπε να θεωρήσουμε τους πολλούς
παράγοντες που μπορεί να καθυστερούν ή να διευκολύνουν τη μάθηση, όπως π.χ. τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα στυλ μάθησης, τις μορφές των επιλεγμένων LRs κ.α. έτσι ώστε το
repository να ικανοποιεί όσο το δυνατόν καλύτερα τους διαφορετικούς τύπους των εκπαι-

9
select count(*), conceptId, entityURI
from ConceptInstance r, OIModelEntity oe
where r.conceptId = 150
and oe.entityId = r.conceptId
group by r.conceptId, oe.entityURI
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δευομένων και των διαφορετικών παραμέτρων του συστήματος. Για τη διεξαγωγή του πιλοτικού εγχειρήματος έγινε μεγάλη προσπάθεια ώστε να συμπεριληφθεί η κατάλληλη ποικιλία
από LRs. Για το λόγο αυτό, αρχικά έγινε μια εξαντλητική αναζήτηση σε online βιβλιοπωλεία όπως Amazon, Κλειδάριθμος κ.α. καθώς επίσης και σε διάφορους σχετικούς ιστοχώρους ώστε να βρεθούν εκπαιδευτικά αντικείμενα που να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του συστήματος –δηλαδή LRs που να καλύπτουν σφαιρικά τα προαπαιτούμενα του πειράματος:
βιβλία, άρθρα, κείμενα, φωτογραφίες, html, avi, video, άρθρα, γραφήματα, συγκριτικοί πίνακες, φωτογραφίες, βιβλία, βίντεο κ.λπ. Καταλήξαμε σε 20010 εκπαιδευτικά αντικείμενα
(το ερώτημα της υποσημείωσης –ειδικό για το data repository του συστήματος– δίνει τον αριθμό τους) τα οποία καταγράφτηκαν στην οντολογία του LR. Το η-μάθημα οργανώθηκε σε
μια οντολογία αποτελούμενη από 10 εκπαιδευτικές ενότητες. Αυτή ήταν η Κατηγοριοποίηση
(Classification) του e-cource. Για το συνολικό e-cource καθορίσαμε 20 υποχρεωτικά εκπαιδευτικά αντικείμενα, δύο από κάθε ενότητα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίσαμε ότι ‘αξιολογείται’ ένα μίνιμουμ από κοινά καταναλωμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα.
Για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα καταχωρήθηκαν 452 μεταδεδομένα περιγραφής μέσα στα
οποία ήταν αυτά που αφορούσαν στην Αλληλεπιδραστικότητα, Σημασιολογική Πυκνότητα,
LearningResourceContext και Δυσκολία.
Το σύστημα αξιολογήθηκε σε δυο άξονες ως εξής:
1ος άξονας: εξέταση του αλγορίθμου εξατομίκευσης ως προς τη σημασιολογική συνάφεια. Για τον έλεγχο του στόχου αυτού έγιναν 3 συνεδρίες στις οποίες ζητήθηκε από τους

εκπαιδευόμενους να θέσουν ερωτήματα στο σύστημα. Σε κάθε συνεδρία, ζητήθηκε από τους
σπουδαστές να χρησιμοποιήσουν το τμήμα ανάκτησης και το τμήμα εξατομίκευσης θέτοντας τα ίδια ερωτήματα και στα δύο. Ζητήθηκε από κάθε εκπαιδευόμενο σε κάθε συνεδρία
να εκτελέσει 25 ερωτήματα από τη διεπαφή ανάκτησης και τα ίδια ερωτήματα από τη διεπαφή εξατομίκευσης. Κατόπιν, να αξιολογήσει τη συνάφεια των ανακτηθέντων εγγράφων
με το ερώτημα. Και στις δυο περιπτώσεις, το κόστος ανάκλησης για τον υπολογισμό της
σημασιολογικής συνάφειας ορίστηκε σε 10, δηλαδή ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να
αξιολογήσουν τη συνάφεια με το ερώτημα των 10 πρώτων από τα έγγραφα που επέστρεψε
το σύστημα. Και στις δύο περιπτώσεις για τον υπολογισμό της τελικής τιμής της συνάφειας

10
select count(*), conceptId, entityURI
from ConceptInstance r, OIModelEntity oe
where r.conceptId = 153
and oe.entityId = r.conceptId
group by r.conceptId, oe.entityURI
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του κάθε εγγράφου χρησιμοποιήθηκε ο αρμονικός μέσος όρος F, (τύπος 6.4) με ίσα βάρη
στην Ακρίβεια και στην Ανάκληση, δηλαδή a = 1 ,β = 1 , Fβ

2

=1

=

2PR
.
P+R

Ο εκπαιδευόμενος αξιολόγησε τη συνάφεια των 10 πρώτων εκπαιδευτικών αντικειμένων
που ανακτήθηκαν από κάθε περίπτωση με μια κλίμακα Likert 5 τιμών, {Very Low, Low,
Medium, High, Very High}, όπου το Very Low σημαίνει ότι τα έγγραφα που προτείνονται
από το σύστημα δεν ταιριάζουν καθόλου στο ερώτημά του, ενώ το Very High σημαίνει ότι
τα έγγραφα που προτείνονται από το σύστημα αποδίδουν με μέγιστη ακρίβεια την πληροφοριακή του ανάγκη. Η κάθε τιμή ανάχθηκε με τη μέθοδο που περιγράφεται στην [Εικόνα 9]
σε αριθμούς.
Τελικά, για τη μέτρηση της συνάφειας του κάθε εγγράφου στο ερώτημα του εκπαιδευόμενου
υπολογίστηκε ο μέσος όρος της συνάφειας που προκύπτει από τις απαντήσεις όλων των εκπαιδευομένων από κάθε συνεδρία.
Να σημειώσουμε εδώ ότι για τον κάθε εκπαιδευόμενο από το τμήμα ανάκτησης για το ίδιο
ερώτημα ανακτήθηκαν τα ίδια έγγραφα και με την ίδια σειρά. Από το τμήμα εξατομίκευσης
ωστόσο το αποτέλεσμα άλλαξε: για κάθε ερώτημα ανακτήθηκαν μεν τα ίδια έγγραφα, διότι
ο προτεινόμενος αλγόριθμος εφαρμόζει πάντα τα κριτήρια του χρήστη (τα έγγραφα που επιστρέφει πληρούν πάντα τα κριτήρια αναζήτησης), αλλά η σειρά ανάκτησης των εγγράφων
ήταν διαφορετική –ανάλογη με τον εκπαιδευόμενο.
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Γράφημα 1: Αξιολόγηση της Ακρίβειας του συστήματος στην ανάκτηση και την εξατομίκευση

Στο Γράφημα 1 συγκεντρώνουμε το μέσο όρο των αξιολογήσεων από κάθε συμμετέχοντα
και για τις δύο περιπτώσεις. Στον άξονα X του [Γραφήματος 1] εμφανίζονται τα 10 έγγραφα
που αξιολόγησε ο κάθε εκπαιδευόμενος (Ανάκληση = 10). Στον άξονα Υ εμφανίζεται ο μέσος όρος για τη συνάφεια των αξιολογήσεων που έχουν δώσει οι 63 εκπαιδευόμενοι. Η κάθε
τιμή προκύπτει από το μέσο όρο από καθένα από τα 25 ερωτήματα που τέθηκαν στο σύστημα για κάθε μία από τις τρεις συνεδρίες. Οι δύο καμπύλες κατά συνέπεια παριστάνουν την
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Ακρίβεια της ανάκλησης.
Η πάνω καμπύλη του Γραφήματος 1 δείχνει τη συνάφεια των εγγράφων που επέστρεψε το
σύστημα χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο εξατομίκευσης. Η κάτω καμπύλη δείχνει τη συνάφεια των εγγράφων του ερωτήματος από τη διεπαφή αναζήτησης. Από την εξέταση των
καμπυλών είναι φανερό ότι η διαφορά στην ακρίβεια ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις φτάνει
στο 29%. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό αν λάβουμε υπόψη μας ότι τα έγγραφα που χρησιμοποιήθηκαν για την περίπτωση μελέτης δεν ήταν τυχαία, αλλά επιλέχτηκαν ειδικά για να
συμμετέχουν στο συγκεκριμένο η-μάθημα, γενικά δηλαδή ήταν προσεγμένα ως προς το περιεχόμενο και τα μαθησιακά αποτελέσματά τους.
Σε αυτόν τον άξονα εφαρμόσαμε και μία ακόμα αξιολόγηση για να ενισχύσουμε τα αποτελέσματα της μεθόδου μας [84]. Συγκεκριμένα, ζητήσαμε από τους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα των δύο μεθόδων ανάκτησης με μια μετρική που ονομάζουμε
ένταση της συσχέτισης. Αυτή η μετρική προτείνεται από τη συγκεκριμένη διατριβή για να

αντιπαραβάλει την αίσθηση της συνάφειας που έχει ο κάθε εκπαιδευόμενος από κάθε ένα
από τα έγγραφα που ανακτά η κάθε μία από τις δύο μεθόδους σε συνάρτηση με τη σειρά με
την οποία εμφανίζονται. Για το σκοπό αυτό, ζητήσαμε από τον εκπαιδευόμενο να αξιολογήσει το πόσο πιο κοντά είναι το κάθε έγγραφο της λίστας που επιστρέφει η κάθε μία από τις
δύο μεθόδους με το ερώτημά του. Ο εκπαιδευόμενος έπρεπε να απαντήσει για το πόσο πιο
συναφές ήταν το κάθε αντικείμενο, συγκρίνοντας τη συνάφεια του 1ου LR της 1ης λίστας με
το 1ο LR της 2ης, το 2ο της 1ης λίστας με το 2ο της 2ης κ.ο.κ. για τα 10 πρώτα έγγραφα. Ο
σκοπός αυτής της αξιολόγησης είναι να απαντήσει στο ερώτημα που αφορά σε πόσα έγγραφα από αυτά που έχει ανακτήσει το σύστημα πρέπει να διαβάσει ο εκπαιδευόμενος πριν διαπιστώσει ότι έχουν ικανοποιηθεί οι μαθησιακές του ανάγκες.
Στο [Γράφημα 2] απεικονίζονται τα αποτελέσματα της μέτρησης αυτής. Όπως βλέπουμε, το
πρώτο έγγραφο της μεθόδου εξατομίκευσης του προτεινόμενου αλγορίθμου αγγίζει το 100%
της ικανοποίησης των μαθησιακών αναγκών του εκπαιδευόμενου, ενώ η διαφορά του από το
1ο έγγραφο που προκύπτει με τη μέθοδο αναζήτησης για το πρώτο ανακτημένο έγγραφο
φτάνει στο 38%. Επίσης βλέπουμε ότι υπάρχει μια διαφορά υπέρ της μεθόδου εξατομίκευσης για καθένα από τα 4 πρώτα έγγραφα που επιστρέφει το σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι ο
εκπαιδευόμενος μπορεί να ‘εμπιστεύεται’ ότι το προτεινόμενο σύστημα θα του επιστρέφει
πάνω-πάνω τα πιο κατάλληλα για αυτόν έγγραφα. Κατά συνέπεια δε χρειάζεται να ασχοληθεί με τα υπόλοιπα που είναι συναφή με το ερώτημά του διότι με τα αρχικά έχει καλύψει τις
ανάγκες του. Αν δούμε το αποτέλεσμα αυτό σαν απάντηση στο ερώτημα:
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“Αν ήταν να χρησιμοποιήσεις ένα μόνο έγγραφο από τη συλλογή των εγγράφων για να μάθεις ένα συγκεκριμένο μάθημα με ποιο ποσοστό νομίζεις ότι το πρώτο έγγραφο που βρίσκει η μέθοδος εξατομίκευσης θα κάλυπτε τις μαθησιακές σου ανάγκες έναντι του πρώτου εγγράφου που προκύπτει από τη
μέθοδο ανάκτησης για το συγκεκριμένο repository εγγράφων?”

τότε η απάντηση που προέκυψε σε αυτό είναι 38%, ήτοι η διαφορά ανάμεσα στις δύο καμπύλες του [Γραφήματος 2].
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Reputation metadata

Γράφημα 2: Η ένταση της συσχέτισης των αποτελεσμάτων Precision-Recall ανάμεσα στις δύο
μεθόδους

Να σημειωθεί ότι στα πειράματα που εκτελέσαμε, τα ερωτήματα με χρήση μεταδεδομένων
φήμης είναι Boolean ‘OR’ ερωτήματα, καθώς ζητήσαμε από τους συμμετέχοντες να επιλέξουν οποιοδήποτε συνδυασμό από τα μεταδεδομένα περιγραφής για τη διατύπωση των ερωτημάτων τους.
2ος άξονας: Ο δεύτερος άξονας που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της συνάφειας

των εγγράφων στο ερώτημα αφορούσε στην επίδραση που είχε η επιλογή των παραμέτρων
του στυλ μάθησης στην ανάκτηση. Για να αξιολογήσουμε το κριτήριο αυτό αρχικά ζητήσαμε από τους εκπαιδευόμενους να συμπληρώσουν ερωτηματολόγια σχετικά με το στυλ μάθησής τους. Χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο Felder και Sielverman αλλά, για να αυξήσουμε

την

πιστότητα

των

αποτελεσμάτων

και

το

Visual/Auditory–Aural/Read–

Write/Kinesthetic (VARK). Τα αποτελέσματα για τα στυλ μάθησης των εκπαιδευομένων
φαίνονται στον [Πίνακας 19]. Στον πίνακα αυτό στην πρώτη στήλη φαίνεται το είδος του
ερωτηματολογίου, στη δεύτερη το στυλ μάθησης που προκύπτει από το κάθε μοντέλο, στην
τρίτη στήλη ο αριθμός των σπουδαστών που εμφάνισε το κάθε στυλ και στην 4η το ποσοστό
εμφάνισης του κάθε στυλ μάθησης στο σύνολο των σπουδαστών.
Πίνακας 19: Στυλ μάθησης και ποσοστιαία ικανοποίηση ανά είδος LR

Τεστ

Στυλ

Συμμετέ-

%

χοντες

στο σύνολο

% ικανοποίηση από
συνολική ποιότητα
εγγράφου
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Felder-Silverman
VARK

Sensing

9

64,19

31

Intuitive

5

44,07

29

Visual

6

78,23

11

Verbal

7

30,10

12

Deductive

6

42,33

15

Inductive

8

66,19

14

Active

11

48,00

10

Reflective

2

60,20

9

Sequential

4

34,00

10

Global

5

28,00

13

Σύνολο

63

100

Visual

17

15,40

20

Oral

14

21,88

12

R/W

11

22,95

26

Kinaesthetic

21

24,77

10

Multi-Modal

26

41,27

5

Για αυτόν το δεύτερο άξονα η διαδικασία αξιολόγησης ήταν πιο δύσκολη. Τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού αντικειμένου που ταιριάζουν επακριβώς για κάθε ένα από τα στυλ μάθησης είναι ακόμα υπό έρευνα και η επίδραση των στυλ μάθησης στη μαθησιακή διαδικασία
είναι ακόμα ένα ανοιχτό πεδίο. Στο πείραμά μας αρχικά αποφασίσαμε τις ιδιότητες των εκπαιδευτικών αντικειμένων και των εκπαιδευομένων για τις οποίες θα ελέγχαμε τη συσχέτισή
καθώς και το βαθμό της συσχέτισης που θα δώσουμε σε αυτές. Οι ιδιότητες εκπαιδευομένων-εκπαιδευτικών αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν για τη συσχέτιση αντικειμένων
στους κανόνες της οντολογίας μαζί με τις βαρύτητες που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνδεσή
τους φαίνονται στον [Πίνακας 18]. Αυτές ήταν και οι ιδιότητες που χρησιμοποιήθηκαν στη
δομή Alignment. Όπως φαίνεται από τον πίνακα αυτό για τους σκοπούς της παρούσας διατριβής τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών αντικειμένων που συσχετίστηκαν με αυτά
των εκπαιδευομένων για την ανάκτηση αντικειμένων μέσω του στυλ μάθησης είναι τα Semantic Density, Format, InteractivityLevel, LearningResourceType, Difficulty. Για να μετρήσουμε τη επίδραση αυτών των παραγόντων ζητήσαμε από τους εκπαι-

δευόμενους να δώσουν την αξιολόγησή τους για το κριτήριο ‘Συνολική Ποιότητα’ του
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εγγράφου. Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 5 η μετρική αυτή χρησιμοποιήθηκε για να αντικατοπτρίσει τους υπόλοιπους παράγοντες που αναφέρονται στο στυλ μάθησης και τελικά να αξιολογήσει το κομμάτι του αλγορίθμου που ανακτά εκπαιδευτικά αντικείμενα με αυτούς. Έτσι, τα αποτελέσματα της στήλης ‘% ικανοποίηση από τη συνολική ποιότητα του
εγγράφου’ του [Πίνακας 19] με έμμεσο τρόπο αντικατοπτρίζουν την αντιστοίχιση αυτή. Για

μια πιο σφαιρική αξιολόγηση της επίδρασης του στυλ μάθησης στη μαθησιακή διαδικασία
απαιτείται μακροχρόνια έρευνα και μεγάλο δείγμα εκπαιδευομένων για να αποφασιστούν οι
κατάλληλες ιδιότητες σύνδεσης και οι βέλτιστες βαρύτητες αυτών. Κατά την έρευνα αυτή
πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως: η ηλικία των εκπαιδευόμενων, το πλαίσιο και
το είδος του διδασκομένου υλικού –e-course– (π.χ. η Interactivity σε ένα μάθημα όπως τα
Πολυμέσα ίσως να έχει μεγαλύτερη σημασία από ό,τι σε ένα μάθημα Μαθηματικών), το
γνωστικό επίπεδο των εκπαιδευόμενων, οι πρότερες σπουδές των εκπαιδευομένων (π.χ. σε
ένα μάθημα εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες Υπολογιστών, η μαθησιακή συμπεριφορά
Μηχανικών έναντι Φιλολόγων προβλέπεται να είναι διαφορετική, όπως επίσης και η εκπαίδευση σε τηλεκπαίδευση εκπαιδευομένων της ίδιας ειδικότητας μεν όμως που έχουν πρότερη γνώση), ο σχεδιασμός των αναμενομένων αποτελεσμάτων του η-μαθήματος, η βαθμολογία που πέτυχε ο εκπαιδευόμενος (η οποία πρέπει να διασφαλιστεί ότι αποχωρίζεται από άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τον εκπαιδευόμενο κατά τη διάρκεια των εξετάσεων), κ.τ.ό.
Η μελέτη των στυλ μάθησης είναι ένας χώρος στον οποίο πρέπει να εμπλακούν επιστήμονες
πολλών ειδικοτήτων όπως ψυχολογίας, παιδαγωγικής, τεχνολογίας λογισμικού κ.α. Συνεπώς, η πλήρης επίδραση του στυλ μάθησης είναι έξω από τα πλαίσια της συγκεκριμένης διατριβής. Κατά συνέπεια δεν έγινε περαιτέρω συλλογή και στατιστική επεξεργασία λεπτομερειών που αφορούν σε καθένα από τους επιμέρους παράγοντες που προέρχονται από το στυλ
μάθησης. Για να γίνει περισσότερο κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος και της περιπλοκότητας των παραγόντων που μπορούν να ληφθούν υπόψη σε μια τέτοια περίπτωση μελέτης σχετικά με τη συνάφεια της ανακτημένης πληροφορίας με τα στυλ μάθησης, αξίζει να
αναφερθεί ότι η δημοσιοποίηση μέρους αυτής της σύλληψης στη βάση του καίριου σκεπτικού της είχε πρόσφατα θετική υποδοχή σε επίπεδο ευρωπαϊκών δραστηριοτήτων του 7ου
ΚΠΣ. Έτσι, συμπληρωματικά μέρη της παρούσας μεθοδολογίας και κατά προέκτασή της,
βρίσκονται ήδη στο στάδιο της πρακτικής επεξεργασίας σε συνεργασία με ικανό αριθμό πανεπιστημιακών δομών από κράτη-μέλη που ενεργοποιούνται στην κινητοποίηση σπουδαστών διαφόρων ειδικοτήτων και για διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα προκειμένου να καταγραφεί η εμπλοκή των παραγόντων αυτών στη μαθησιακή διαδικασία.
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Παρ’ όλη την πλημμελή αξιολόγηση του συστήματος για τον άξονα αυτό, γίνεται φανερή
από όλα τα παραπάνω η δυνατότητα που προσφέρει το σύστημά μας στη μελέτη της επίδρασης αυτών των παραγόντων.
Τελικά, μετά τις παραπάνω παρατηρήσεις, μπορούμε με βεβαιότητα να υποστηρίξουμε ότι
το σύστημά μας για το κομμάτι της εξατομικευμένης ανάκτησης μπορεί με αποδοτικό τρόπο
να επιλέγει και να προτείνει έγγραφα τα οποία είναι σχετικά με τα ερωτήματα των εκπαιδευομένων. Επίσης από τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα μετρήσεών μας τα οποία προκύπτουν από όλη την ακολουθούμενη μεθοδολογία υλοποίησης των η-μαθημάτων, θεωρούμε
ότι η μέθοδός μας είναι πολλά υποσχόμενη για τις παραμέτρους που εξετάζουμε για το συγκεκριμένο η-μάθημα. Το σύστημά μας συνεπώς συνεισφέρει στην ανάκτηση αποτελεσμάτων που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τις μαθησιακές ανάγκες του εκπαιδευομένου.

6.4 2ος στόχος: Αξιολόγηση του συστήματος ως προς τη βελτίωση
της μαθησιακής διαδικασίας
Προς την αξιολόγηση του δεύτερου στόχου, που ήταν να αποδείξουμε αν το προτεινόμενο
σύστημα βελτιώνει τη μαθησιακή διαδικασία συνολικά, ελέγξαμε δύο παράγοντες;
¾ την εκτίμηση της βελτίωσης της βαθμολογίας των εκπαιδευομένων στο η-μάθημα,
¾ την εκτίμηση της ικανοποίησης του εκπαιδευόμενου από την προτεινόμενη εφαρμογή.

Για τον πρώτο παράγοντα, την εκτίμηση της βελτίωσης της απόδοσης των εκπαιδευομένων, συγκρίναμε το μέσο όρο της βαθμολογίας των σπουδαστών του τμήματος που πήραν
μέρος στο η-μάθημα έναντι αυτών που προτίμησαν την κλασική διαδικασία στο ίδιο ημάθημα. Η διαφορά που προέκυψε από τους μέσους όρους των δύο ομάδων έφτασε στο σημαντικό αποτέλεσμα του 18% [84]. Αν και είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες που επηρεάζουν
τη βαθμολογία ενός εκπαιδευόμενου μπορούμε να πούμε ότι η αύξηση αυτή είναι ένας δείκτης σχετικά με το ότι το σύστημά μας επηρεάζει θετικά την απόδοση των εκπαιδευομένων.
Για το δεύτερο παράγοντα, δηλαδή την εκτίμηση της ικανοποίησης του χρήστη από την ενασχόληση με τη διαδικασία, χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα διαμορφωμένα ερωτηματολόγια. Στον άξονα αυτόν, οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν την ικανοποίησή τους
από τη συμμετοχή τους στο μάθημα έναντι άλλων του ίδιου εξαμήνου. Συγκεκριμένα, ρωτήθηκαν σχετικά με: i) την ικανοποίηση από τη συμμετοχικότητα που επιτρέπει το σύστημα
στην εκπαιδευτική διαδικασία, ii) τη χρήση του συστήματος, iii) τη συμμετοχή τους στη διαδικασία αξιολόγησης, iv) το χρόνο απόκρισης του συστήματος.
Ο μέσος όρος των απαντήσεων που προέκυψαν για τα 3 πρώτα κριτήρια εμφανίζονται στον
[Πίνακας 20]:
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Πίνακας 20: Αποτελέσματα από την αξιολόγηση σχετικά με την εμπλοκή στη διαδικασία

Ικανοποίηση από:
1

τη συμμετοχικότητα που προσφέρει το
σύστημα

Μ.Ο.: 81 %

2

τη χρήση του συστήματος

ΜΟ: 70 %

3

τη συμμετοχή σας στη διαδικασία

ΜΟ: 92 %

Tα αποτελέσματα της φάσης αποτελούν ενδείξεις ότι το προτεινόμενο σύστημα βελτιώνει τη
μαθησιακή διαδικασία.
Ειδικά για την εύρεση του χρόνου απόκρισης του συστήματος έγινε ιδιαίτερη προσπάθεια.
Ο λόγος ήταν ότι ο χρόνος απόκρισης του συστήματος είναι ένας παράγοντας που μπορεί να
αποτρέψει το χρήστη από τη χρήση ενός συστήματος ή μπορεί να αυξήσει την ικανοποίησή
του από αυτήν.
Ο χρόνος απόκρισης μελετήθηκε σε συνάρτηση με την προηγούμενη μορφή αξιολόγησης
που αφορούσε στη μέτρηση της ανάκτησης εξατομικευμένων εγγράφων. Σε κάθε μία από τις
δύο φάσεις της αξιολόγησης του συστήματος στην ανάκτηση όπου ο εκπαιδευόμενος έθετε
ερωτήματα στη διεπαφή αναζήτησης και στη διεπαφή εξατομίκευσης καταμετρήθηκε ο χρόνος απόκρισης του συστήματος για κάθε συνεδρία και για κάθε ερώτημα. Για την καταμέ-

τρηση του χρόνου χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο SQLProfiler του SQLServer 2005. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε για τη χρονομέτρηση ήταν η καταγραφή του ερωτήματος του εκπαιδευόμενου που εκτελέστηκε από κάθε κόμβο του δικτύου (δεδομένου ότι οι χρήστες επανέλαβαν τα ίδια ερωτήματα για να ανακτηθούν τα ίδια έγγραφα) και εκ των υστέρων η επανεκτέλεσή του τοπικά στο διακομιστή στον οποίο βρίσκεται το data repository των μεταδεδομένων. Ο λόγος για αυτό ήταν για να αποσβεστούν οι όποιες καθυστερήσεις μπορεί να
προκύψουν λόγω της κίνησης στο δίκτυο. Επίσης, στο χρόνο απόκρισης δεν καταμετρήθηκε
ο χρόνος ανάκτησης και εμφάνισης του εγγράφου στον υπολογιστή του εκπαιδευομένου. Ο
λόγος για αυτό, ήταν ότι το ερώτημα επιστρέφει μόνο τα URIs των εγγράφων και όχι τα ίδια
τα έγγραφα που είναι τοποθετημένα σε κόμβους του δικτύου. Η εμφάνιση του εγγράφου απαιτεί ειδική διαδικασία η οποία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η δυνατότητα
ανταπόκρισης του κάθε κόμβου, το μέγεθος του εγγράφου, η δυνατότητα του δικτύου να μεταφέρει το έγγραφο που αντιστοιχεί στο URI που βρήκε το ερώτημα στον υπολογιστή του
χρήστη κ.α. Για την αξιολόγηση αυτού του κριτηρίου αθροίστηκε ο χρόνος εκτέλεσης όλων
των ερωτημάτων που τέθηκαν από όλους τους εκπαιδευόμενους σε όλες τις συνεδρίες.
Προέκυψε ότι ο μέσος χρόνος εκτέλεσης των ερωτημάτων για την πρώτη περίπτωση ήταν
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7.3’ ενώ για τη δεύτερη ήταν 11.7’. Η καθυστέρηση αυτή εξηγείται ως εξής: ο χρόνος εκτέλεσης επηρεάζεται από τον αριθμό των κριτηρίων που περιέχονται σε κάθε ερώτημα. Αυτό
ισχύει διότι κάθε κριτήριο του εκπαιδευόμενου αντιστοιχεί σε μία εμφωλιασμένη SQLπρόταση [48]. Στην περίπτωση του αλγορίθμου εξατομίκευσης οι παράμετροι που εμπλέκονται στην υλοποίηση κάθε ερωτήματος είναι περισσότεροι από αυτούς του αλγορίθμου ανάκτησης. Η καθυστέρηση λοιπόν της τάξης των 4.4 δευτερολέπτων, η οποία αντιστοιχεί σε
ποσοστό 60,27%, οφείλεται στην επιπλέον πολυπλοκότητα των ερωτημάτων που αξιοποιούν
τα μεταδεδομένα φήμης. Ωστόσο και αυτή η διαφορά αξιολογήθηκε με ερωτηματολόγιο που
δόθηκε στους σπουδαστές. Και για τη μία περίπτωση (ερωτήματα από τη διεπαφή ανάκτησης) και στην άλλη (ερωτήματα από τη διεπαφή εξατομίκευσης) κρίθηκε σαν αμελητέα. Να
αναφέρουμε εδώ όμως ότι αυτός ο χρόνος καθυστέρησης αντισταθμίζεται από το λιγότερο
κόπο/χρόνο που έχει στη συνέχεια να αφιερώσει ο εκπαιδευόμενος προκειμένου να βρει το
καταλληλότερο εκπαιδευτικό αντικείμενο.
Μια τελευταία σύγκριση που έγινε αφορούσε στη σύγκριση του συστήματός μας με τη μηχανή αναζήτησης google. Πράγματι, ο χρόνος απόκρισης του συστήματος και στην πρώτη
περίπτωση (7.3 δευτερόλεπτα), αλλά και πολύ περισσότερο στη δεύτερη (11.7 δευτερόλεπτα), είναι πολύ μεγαλύτερος έναντι του συνήθους χρόνου που χρειάζεται το google για να
φέρει τα πρώτα αποτελέσματα. Για να συγκριθούν τα δύο συστήματα τέθηκαν στο google
25*3*10 τυχαία ερωτήματα με τρείς λέξεις ανά ερώτημα με τελεστές OR ανάμεσα στις λέξεις. Ο στόχος αυτής της εξέτασης ήταν να προσομοιωθεί η τρέχουσα κατάσταση του προτεινόμενου από τη διατριβή αυτή συστήματος. Ο μέσος χρόνος απάντησης του google στα
ερωτήματα ήταν 0.63 δευτερόλεπτα, δηλαδή κατά 115,87 % μικρότερος από το μέσο χρόνο
του προτεινόμενου συστήματος. Ωστόσο, παρατηρήσαμε ότι όσο αυξάνει ο αριθμός των λέξεων των ερωτημάτων που θέτουμε στο google τόσο πιο άσχετα ή ακόμα και (στη χειρότερη
περίπτωση) μηδενικά είναι τα αποτελέσματα που παίρνουμε από αυτό. Αντίθετα στο σύστημά μας όσο αυξάνεται ο αριθμός των κριτηρίων τόσο πιο συγκεκριμένα στα ερωτήματα είναι
τα ανακτηθέντα έγγραφα και τόσο καταλληλότερα για τον εκπαιδευόμενο.
Η σύγκριση αυτή δείχνει τις διαφορές και δυνατότητες του αλγορίθμου μας στην ανάκτηση
συναφών εγγράφων. Τα δύο συστήματα, αυτό του google και αυτό του προτεινόμενου εκπαιδευτικού δικτύου, τόσο όσον αφορά στα repositories τους όσο και στη μέθοδο διαχείρισης των πληροφοριών δε μπορούν να συγκριθούν επιπλέον.

6.5 3ος στόχος: Αξιολόγηση του συστήματος στη δημιουργία
μαθημάτων
Για την αξιολόγηση του τρίτου στόχου χρησιμοποιήσαμε το ίδιο το σύστημα που η υλοποί-
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ησή του έχει περιγραφεί στο κεφάλαιο 5. Ο στόχος ήταν να δειχτεί αν το εκπαιδευτικό αντικείμενο μπορεί να περιγραφεί από το προτεινόμενο σύστημα με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να
είναι αυτό-επεξηγούμενο και κατά συνέπεια να βοηθάει τον e-Tutor να το επιλέξει κατάλληλα σε ένα η-μάθημα, ή, ακόμα περισσότερο, αν μπορεί με μια αυτοματοποιημένη διαδικασία
να επιλεγεί σε ένα εξατομικευμένο η-μάθημα.
Ας ξεκινήσουμε από ότι το προτεινόμενο σύστημα από την αρχή της σχεδίασής του βασίζεται σε ένα repository από διαθέσιμα και εναλλακτικά επιλέξιμα εκπαιδευτικά αντικείμενα.
Τα αντικείμενα αυτά είναι συνδεδεμένα στην οντολογία του εκπαιδευτικού αντικειμένου κάτω από μια καλά καθορισμένη κατηγοριοποίηση. Από την περιγραφή του κεφαλαίου 5 που
αφορά στην υλοποίηση του συστήματος, αποδεικνύεται ότι με τις τριπλέτες (με τις οποίες οι
τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού περιγράφουν τις διάφορες έννοιες), για κάθε έννοια
έχουμε:
<instanceId1><propertyId><value>,

με άλλα λόγια:
<Ποια είναι><τι κάνει><τι τιμή έχει>

Όπως βλέπουμε για παράδειγμα από την [Εικόνα 27] η οποία παρουσιάζει μια εικόνα του
data repository του υλοποιημένου συστήματος το προτεινόμενο σύστημα μπορεί να προβάλλει άμεσα τις ιδιότητες του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Από την εικόνα αυτή βλέπουμε ότι
το συγκεκριμένο επιλεγμένο αντικείμενο λέει για τον εαυτό του: ‘Είμαι βιβλίο, κατάλληλο
για Γυμνάσιο, δεν έχω αλληλεπιδραστικότητα, είμαι εύκολο…’. Από αυτήν την περιγραφή ο (ενημερωμένος) e-Tutor μπορεί να δώσει το εκπαιδευτικό αντικείμενο σε ‘αρχάριους’
εκπαιδευόμενους που έχουν προτίμηση σε ‘βιβλία’ ή, σε ‘Sequential’ εκπαιδευόμενους,
που, όπως φαίνεται από τον [Πίνακας 10], μαθαίνουν καλύτερα με αυτά. Μάλλον, όμως το
αντικείμενο αυτό δε θα το πρότεινε σε έναν ‘Sensing’ –μια που οι τελευταίοι προτιμούν αντικείμενα με μεγάλη αλληλεπιδραστικότητα. Από όλη την περιγραφή του υλοποιημένου
συστήματος αποδεικνύεται ότι το προτεινόμενο μοντέλο έχει υλοποιηθεί και το σύστημα
που προέκυψε είναι σε θέση να επιλέξει για έναν κόμβο της οντολογίας ένα εκπαιδευτικό
αντικείμενο εφαρμόζοντας τις παραπάνω ιδιότητες. Αυτό σημαίνει ότι ο e-Tutor μπορεί να
πατήσει ένα κουμπί για να του βρει το σύστημα το βέλτιστο αντικείμενο για έναν εκπαιδευόμενο –και το σύστημα θα ανταποκριθεί.
Με αναδρομική επέκταση της διαδικασίας το σύστημα μπορεί να διαχειριστεί τους κόμβους
ολόκληρης της οντολογίας.
Από όλα τα παραπάνω, τα αποτελέσματα που λαμβάνουμε κατά την αξιολόγηση των τριών
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στόχων της διατριβής αυτής επιβεβαιώνουν την ισχύ του ισχυρισμού μας, σύμφωνα με τον
οποίο, i) βελτιώνουμε τα αποτελέσματα της αναζήτησης του συστήματος όσον αφορά στη
συνάφεια των εγγράφων που επιστρέφονται από αυτό βασιζόμενοι στη χρήση μεταδεδομένων φήμης και των καθορισμένων κανόνων της οντολογίας. Αυτή η μετρική αποδεικνύει
την ικανότητα του αλγορίθμου μας να βρίσκει εξατομικευμένα αντικείμενα, ii) η προτεινόμενη διαδικασία βελτιώνει τη μαθησιακή συμπεριφορά των εκπαιδευομένων και iii) προτείνουμε μία μέθοδο με την οποία αυτοματοποιημένα συνδυάζουμε εκπαιδευτικά αντικείμενα
με εκπαιδευομένους.
Συνεπώς μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το σύστημά μας βοηθάει τους εκπαιδευόμενους να
καλύπτουν αποτελεσματικά τις μαθησιακές τους ανάγκες.

6.6 Επισημάνσεις – Συμπεράσματα
Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρθηκαν τα κριτήρια και οι αρχές αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν για τον έλεγχο του προτεινόμενου συστήματος. Στη συνέχεια περιγράφθηκαν τα κριτήρια που επιλέχτηκαν για την αξιολόγηση των στόχων, περιγράφηκε η εγκατάσταση του
συστήματος σε ένα περιβάλλον και η αξιολόγησή τους.
Η δοκιμαστική λειτουργία των προτεινόμενων μηχανισμών στην υποστήριξη ενός εξ αποστάσεως σημασιολογικού εκπαιδευτικού δικτύου παροχής εξατομικευμένων αντικειμένων
απέδειξε ότι σε σημαντικό βαθμό έχουν απαντηθεί οι στόχοι της παρούσας διατριβής. Αποδείχτηκε ότι η μέθοδος εξατομίκευσης που βασίστηκε στις ιδιότητες των εκπαιδευομένων
και των εκπαιδευτικών αντικειμένων καθώς και στο συσχετισμό αυτών με αποτελέσματα
από το στυλ μάθησης, υλοποιημένη κάτω από το πλαίσιο των οντολογιών και με εφαρμογή
μεθόδων φιλτραρίσματος προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για εξατομίκευση.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα απέδειξαν ότι τα μεταδεδομένα φήμης αυξάνουν την ακρίβεια
των αποτελεσμάτων ανάκτησης. Αυξάνουν επίσης την ικανοποίηση του εκπαιδευόμενου
από τα ανακτηθέντα αντικείμενα καθώς και τη συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία.
Το συμπέρασμα από την όλη προσπάθεια είναι ότι ο εκπαιδευόμενος χρησιμοποιώντας το
προτεινόμενο σύστημα έχει να εξετάσει/φιλτράρει πολύ λιγότερα αποτελέσματα μέχρι να
βρει αυτά που είναι καταλληλότερα για τις μαθησιακές του ανάγκες. Επιπλέον αυτά που το
σύστημα προτείνει πάνω-πάνω έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με το προφίλ του συνεπώς αποτελούν μια πιο κατάλληλη επιλογή για αυτόν. Ακόμα, ο εκπαιδευόμενος επιτυγχάνει καλύτερη βαθμολογικά αποτελέσματα στα προσφερόμενα με αυτήν τη μεθοδολογία μαθήματα.
Τέλος, από τη χρήση και εξέταση του συστήματος διαφαίνονται αντιστοιχίσεις μεταξύ διαφόρων παραμέτρων που επηρεάζουν τη μάθηση οι οποίες μπορούν να προσφέρουν νέες δυ-
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νατότητες προς μια βελτιωμένη μαθησιακή στρατηγική [83].
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Κεφάλαιο 7: ΕπιτεύγματαΣυμπεράσματα και άξονες μελλοντικής
έρευνας
7.1 Επιτεύγματα – Συμπεράσματα
Ο ιστός άλλαξε δραματικά τον τρόπο µε τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την έννοια και τη
χρήση της πολυμεσικής πληροφορίας. Η μελέτη των χαρακτηριστικών του και των ιδιαιτεροτήτων του [18] από τη διατριβή αυτή υπέδειξε νέες τεχνολογίες που χτίζουν τον ιστό του
μέλλοντος, τον ‘σημασιολογικό ιστό’ [4] και, οι οποίες, ανοίγουν νέους ορίζοντες για τη διαχείριση της πληροφορίας [21] στα διάφορα συστήματα που εφαρμόζονται. Στην παρούσα
διατριβή, η μελέτη μας εστιάστηκε στην εφαρμογή τέτοιων τεχνολογιών στο χώρο των eLearning συστημάτων [159] και η βελτίωση που αυτές μπορούν να επιφέρουν κυρίως στη
δυνατότητά τους να παρέχουν εξατομικευμένα εκπαιδευτικά αντικείμενα [57].
Η πρωτότυπη ερευνητική συνεισφορά της παρούσας διατριβής συνοψίζεται στα ακόλουθα:
¾ σχεδιάστηκε η ολοκληρωμένη αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική ενός e-Learning συ-

στήματος [85] και περιγράφτηκε το εννοιολογικό μοντέλο (οι έννοιες, οι οντολογίες που
τις οργανώνουν, οι σχέσεις μεταξύ τους και οι κανόνες λειτουργίας) του συστήματος με
τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού [75],[79]. Το σύστημα δίνει έμφαση στην εξατομίκευση. Για το σχεδιασμό του συνδυάζουμε i) αποτελέσματα των στυλ μάθησης [101],
ii) και εκπαιδευτικά πρότυπα [61], [62], [123],
¾ το προτεινόμενο μοντέλο του e-Learning συστήματος, με μια αυτοματοποιημένη διαδι-

κασία, επιλέγει εκπαιδευτικά αντικείμενα που ταιριάζουν στο προφίλ του εκπαιδευομένου [77], [81] βοηθώντας έτσι τον e-Tutor στο έργο του. Η πρότασή μας για βελτίωση
της εξατομίκευσης βασίζεται σε μηχανισμούς συλλογής και αξιοποίησης μεταδεδομένων φήμης, δανεισμένοι από το χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου [16]. Οι μηχανισμοί
αυτοί, συνδέουν χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών αντικειμένων και εκπαιδευομένων υποκινούμενοι από ένα σύνολο παραγόντων που αφορούν στην προσωπικότητα του εκπαιδευόμενου [81], [84]. Οι μηχανισμοί αυτοί αποτελούν και μια υβριδική μέθοδο ταιριάσματος στιγμιοτύπων [34] των δύο οντολογιών,
¾ το τμήμα του αλγορίθμου που αφορά την εξατομίκευση μέσα από ψυχομετρικές παρα-

μέτρους μπορεί να εφαρμοστεί με κάθε στυλ μάθησης (VARK [150], Felder-Silverman
[36], Myers-Briggs [98] κ.λπ.) και με πλήθος παραγόντων και μεταβλητών βαρυτήτων
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που καθορίζονται από τα αυτά. Ο αλγόριθμος αυτός [82], [85], προσφέρει τη μέγιστη
ευελιξία στον ερευνητή των στυλ μάθησης λόγω της δυνατότητας που δίνει στην επιλογή των ιδιοτήτων σύνδεσης καθώς και των βαρυτήτων τους αμέσως πριν τη δημιουργία
ενός συγκεκριμένου η-μαθήματος. Συνεπώς, μπορούμε με ασφάλεια να ισχυριστούμε
ότι αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο στην εξερεύνηση της επίδρασης παιδαγωγικών χαρακτηριστικών σε ψυχομετρικές μελέτες απορρέουσες από αποτελέσματα των μαθησιακών στυλ,
¾ η υλοποίηση της αρχιτεκτονικής αποτελεί ένα βασικό RDF-editor που μπορεί να διαχει-

ριστεί οποιοδήποτε οντολογία. Όσον αφορά στην αναζήτηση στιγμιοτύπων από αυτήν,
υλοποιεί έναν SQL-mediator [106] ο οποίος λειτουργεί ανάμεσα σε συστήματα αποθήκευσης του RDF υπό μορφή plain-text και σε αυτά υπό μορφή βάσεων δεδομένων για
την εκτέλεση ερωτημάτων. Η υλοποίηση των ερωτημάτων αποτελεί μέθοδο διάσχισης
του γράφου μιας οντολογίας κατά πλάτος και μπορεί να διαχειριστεί και να δημιουργήσει ερωτήματα με όλες τις ιδιότητες που μπορεί να διαθέτει μια έννοια.
Σε αυτά να προσθέσουμε ότι μια πρώτη αξιολόγηση του αλγορίθμου εξατομίκευσης εκπαιδευτικών αντικειμένων απέδειξε τη δυνατότητά του να επιλέγει κατάλληλα εκπαιδευτικά
αντικείμενα για τον εκπαιδευόμενο, γεγονός που οδηγεί στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης
στην τεχνολογία.
Το προτεινόμενο μοντέλο αναδεικνύει τις δυνατότητες των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού στην εξατομίκευση εκπαιδευτικών αντικειμένων στα e-Learning συστήματα. Συγκεκριμένα:
¾ οι δυνατότητες του μοντέλου βασίζονται στη δημιουργία αυτό-προσδιορισμένων LRs η

οποία παρέχεται, συγκεκριμένα, από τα μεταδεδομένα [55], [107] και τις γλώσσες αναπαράστασης αυτών, όπως RDF/OWL [157], [155]. Οι τεχνολογίες αυτές βασίζονται σε
περιγραφείς ιδιοτήτων που, υπό μορφή τριπλετών, εφαρμόζονται πάνω στα εκπαιδευτικά αντικείμενα του προτεινόμενου μοντέλου e-Learning συστήματος. Ειδικότερα με
χρήση περιγραφέων για το σχολιασμό τους, επιλεγμένων από τα εκπαιδευτικά πρότυπα,
i) γίνονται άμεσα κατανοητές οι εκπαιδευτικές τους ιδιότητες από τον e-Tutor κατά τη

δημιουργία ενός η-μαθήματος και τα LRs να αποδεικνύουν την καταλληλότητά τους για
ένα συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο μέσα από ένα πολύ-διανυσματικό πίνακα παραμέτρων, ii) δίνουν τη δυνατότητα αυτά τα χαρακτηριστικά να μπορούν να ανακαλυφθούν
από κατάλληλο λογισμικό, π.χ., s/w agents, μέσα από μια μηχανοποιημένη διαδικασία
[18] και iii) να κατευθύνουν την αυτοματοποιημένη οργάνωσή τους στη σωστή θέση σε
ένα μονοπάτι μάθησης. Είναι αξιοσημείωτο ότι μια τέτοια δομή μπορεί να εφαρμοστεί
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ακόμα και πάνω στην υπάρχουσα αποθηκευτική δομή των LMSs και να επιτύχει τα ίδια
αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν ήδη δημιουργηθεί επαναχρησιμοποιούνται και άρα να αποσβήνουν το κόστος της δημιουργίας
τους,
¾ η οντολογική προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό των εννοιών του συστή-

ματος αποτελεί μια βάση για την υλοποίηση ενός ευρέως αποδεκτού συστήματος. Παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης του συστήματος αυτού σε ευρύτερες οντολογίες και
Learning Management Systems που επίσης βασίζονται σε σημασιολογικές τεχνολογίες.

7.2 Άξονες μελλοντικών δράσεων
Στο e-Learning σύστημα που προτείνεται από τη διατριβή αυτή έχει περιγραφεί το εννοιολογικό μοντέλο και, με μια αρθρωτή προσέγγιση, έχουν ολοκληρωθεί οι βασικές λειτουργίες
που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή του. Αυτή ακριβώς η αρθρωτή [77] αρχιτεκτονική του
επιτρέπει τη διαστρωμένη ανάπτυξη ενός αριθμού από λειτουργικότητες, οι οποίες οδηγούν
μελλοντικές προσπάθειες. Αυτές αφορούν:
i) στη δημιουργία ενός repository από profiles: Η άμεση και έμμεση πιστοποιημένη πληροφορία για τον εκπαιδευόμενο, με μια δια βίου διαδικασία, μπορεί να δημιουργήσει ένα
repository από βιογραφικά. Με μια σωστά επιλεγμένη περιγραφή το προφίλ αυτό μπορεί να
καταγράψει ικανοποιητικά έναν αριθμό από παραμέτρους που επηρεάζουν τις εργασιακές
δυνατότητες του και αποτελούν το επαγγελματικό του προφίλ, π.χ. οι γνώσεις και δεξιότητες
που έχει επιτύχει. Επιπλέον, με υπηρεσίες εμπεδωμένες μέσα στο LMS οι παράμετροι αυτές
μπορούν να επικαιροποιούνται από τα ίχνη που διατηρεί το LMS κατά την εκπόνηση των ημαθημάτων. Αυτές οι κινήσεις στρατηγικής μπορούν να οδηγήσουν σε ένα καλά συντηρούμενο και συνεχώς ενημερωμένο εκτεταμένο CV. Στη συνέχεια, ο αριθμός των CVs που διατηρείται σε ένα πιστοποιημένο (certified) repository, διαθέσιμο σε ηλεκτρονικό ταίριασμα –
όπως π.χ. μέσω web services– μπορεί να οδηγήσει σε μια διαδικασία επαγγελματικής εξέλιξης και να ικανοποιήσει τις ανάγκες εταιρειών και βιομηχανιών σε εργασιακό δυναμικό. Για
το λόγο αυτό, μελλοντικές δυνατότητες του συστήματος αφορούν στο σχεδιασμό και υλοποίηση εργαλείων που εξάγουν πιστοποιημένες εγγραφές με τα αποτελέσματα της προόδου
του εκπαιδευόμενου μέσα στο LMS και,
ii) τη δημιουργία ενός συνόλου από εναλλακτικά LRs για ένα σύνολο από e-courses: Ένα τέτοιο καλά σχολιασμένο (annotated) σύνολο από εκπαιδευτικά αντικείμενα τροφοδοτεί τον
αλγόριθμο εξατομίκευσης και μέσα από τις παραμέτρους που έχει καθορίσει ο e-Tutor μπορεί να αποτελέσει το μοχλό που θα διευκολύνει τον τελευταίο στη δημιουργία του βέλτιστου
η-μαθήματος για τον κάθε εκπαιδευόμενο.
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iii) τη δημιουργία μηχανισμού αυτόματης τακτοποίησης των εκπαιδευτικών αντικειμένων στην
οντολογία: Σημαντικές δυνατότητες βελτίωσης διαφαίνονται στην αυτοματοποιημένη κατάταξη ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου στην επιλεγμένη Κατηγοριοποίηση του συστήματος.
Έχοντας ένα repository από εκπαιδευτικά αντικείμενα, το επόμενο στάδιο είναι η αυτοματοποιημένη δημιουργία μεταδεδομένων από αυτά και τελικά η αυτοματοποιημένη κατάταξή
τους στην ιεραρχία του η-μαθήματος. Η αυτοματοποιημένη κατάταξη σε μια οντολογία αποτελεί σήμερα και την αιχμή του δόρατος στους τομείς που χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες
του σημασιολογικού ιστού. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, σε κάθε τέτοιο τομέα που εφαρμόζει
τις τεχνολογίες αυτές, αλλά, πολύ περισσότερο, στο χώρο του e-Learning όπου απαιτούνται
και παιδαγωγικές ιδιότητες των εκπαιδευτικών αντικειμένων που δεν είναι άμεσα ορατές, η
δουλειά που πρέπει να γίνει με το χέρι για τη μετατροπή των περιγραφών των εκπαιδευτικών
αντικειμένων σε μεταδεδομένα εκφρασμένα με τους όρους των εκπαιδευτικών προτύπων είναι πάρα πολύ. Η έρευνα σε αυτόν τον τομέα είναι ακόμα υπό εξέλιξη. Ωστόσο ακόμα και
σήμερα που η διαδικασία αυτή γίνεται με το χέρι, συνεχίζει και είναι αποδοτική: το έξτρα
κόστος για το σχολιασμό των εκπαιδευτικών αντικειμένων οδηγεί σε καλύτερη χρήση και
επανα-χρησιμοποίηση των εκπαιδευτικών αντικειμένων σε ένα η-μάθημα.
iv) την επέκταση του μηχανισμού ανάκτησης αντικειμένων από την οντολογία: Στο συγκεκριμένο υλοποιημένο πρότυπο η μέθοδος αναζήτησης και εξατομίκευσης εκπαιδευτικών αντικειμένων λειτουργεί σε έναν κόμβο της οντολογίας μόνο, διασχίζει δηλαδή την οντολογία
κατά πλάτος σε έναν κόμβο. Η διάσχιση της οντολογίας κατά-βάθος από το προτεινόμενο
σύστημα δεν έχει υλοποιηθεί. Ωστόσο, οι υλοποιημένες προγραμματιστικές ρουτίνες μπορούν να επεκταθούν και με επαναληπτική εφαρμογή του προτεινόμενου αλγορίθμου να λειτουργήσουν σε όλο το πλάτος και βάθος της.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθούν οι σημαντικές δυνατότητες έρευνας που εγείρονται
για/από το σύστημα αυτό κατά τη χρήση των δεδομένων που απαιτούνται/προέρχονται από
αυτό [96]. Ας παρατηρήσουμε ότι στο σύστημα αυτό αναφαίνονται ανταγωνιστικοί άξονες
κατά τη διαχείριση των δεδομένων που διαχειρίζεται: i) απαιτούνται μηχανισμοί προστασίας
του συνόλου των δεδομένων που αφορούν σε κάθε εκπαιδευόμενο και κυρίως της ανωνυμίας του εκπαιδευομένου, όταν μέσα από τα χαρακτηριστικά του συνόλου των εκπαιδευομένων πρόκειται να εξερευνηθούν εκείνα τα δεδομένα που δημιουργούν τάσεις για μελέτη ικανοτήτων/δεξιοτήτων/δυνατοτήτων ομάδων εκπαιδευομένων, ii) χρειάζονται μηχανισμοί οι
οποίοι να προβάλλουν τα ατομικά στοιχεία των κατάλληλων εκπαιδευόμενων για την περίπτωση που αυτοί πρόκειται να συνδυαστούν με δυνατότητες για επαγγελματική εξέλιξη, iii)
χρειάζονται μηχανισμοί πιστοποίησης της πληροφορίας που διατίθεται σε ένα τέτοιο σύστη-

224

μα για τους συμμετέχοντες που αφορά στα στοιχεία τους που αποδεικνύουν ικανότητες/πιστοποιήσεις κ.λπ. iv) χρειάζονται μηχανισμοί πιστοποίησης της ίδιας της τεχνολογίας
η οποία χρησιμοποιείται για να αποδεικνύει διάφορα δεδομένα για τους εκπαιδευόμενους.
Αυτά είναι μερικά μόνο θέματα που δείχνουν πολλαπλές αλλά και συγκρουόμενες δυνατότητες που απαιτούν στην αξιοποίηση και εφαρμογή κανόνων ηθικής και δεοντολογίας.
Το όραμα από τη συνέχιση και επέκταση αυτής της έρευνας σε όλο το εύρος των δυνατών
υπηρεσιών που μπορεί να υποστηρίξει είναι ένα e-Learning σύστημα το οποίο θα εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού για:
¾ την κοινά αποδεκτή καταγραφή των εκπαιδευτικών αντικειμένων τα οποία από το ‘σκα-

νάρισμα’ του περιεχομένου τους θα κατατάσσονται αυτόματα σε ένα σύστημα αρχειοθέτησης γνώσης μαζί με ένα σύνολο μεταδεδομένων που θα περιγράφουν τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά σε ένα η-μάθημα
¾ καθώς και την καταγραφή των χαρακτηριστικών των εκπαιδευομένων που θα προκύ-

πτουν τόσο από την αναλυτική περιγραφή που δίνουν οι ίδιοι για τον εαυτό τους όσο και
από τις δυνατότητες του συστήματος στην ιχνηλάτηση των προτιμήσεών τους, των επιδόσεών τους, των ενασχολήσεών τους κ.α. τα οποία θα αποτελούν ένα εκτεταμένο βιογραφικό που θα (υπο)στηρίζει τη μαθησιακή τους εξέλιξη σε πιθανά εργασιακά περιβάλλοντα.
Κατόπι, με εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων που προέρχονται από ψυχομετρικές μελέτες, διάφορες μαθησιακές προσεγγίσεις, καθώς επίσης και επέκταση των κανόνων αυτών με
αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μέχρι τώρα πορεία τους και αφορούν στο σύνολο
των επιμορφώσεών τους και στη διαμόρφωση του επαγγελματικού τους προφίλ αλλά και ερευνών από τις τάσεις τις αγοράς, θα εφαρμόζει μεθόδους εξατομίκευσης περιεχομένου για
τη σύσταση κατάλληλων εκπαιδευτικών σεναρίων και θα μπορεί να προτείνει σε αυτούς σεμινάρια, επιπλέον επιμορφώσεις που τους χρειάζονται κ.α. μέσα από μια εμπνευσμένη και
αποδοτική μαθησιακή εμπειρία [117]. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο και με εφαρμογή πιστοποιημένων μεθόδων διαφύλαξης των πληροφοριών που τους αφορούν, θα μπορεί, ταυτίζοντας
δυνατότητες/πιστοποιήσεις/διαθεσιμότητα των εκπαιδευόμενων με απαιτούμενα προσόντα
να κάνει τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας.
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