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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Το ευρύτερο πεδίο ενδιαφέροντος τής διατριβής αφορά την μοντελοποίηση και την α‐

νάπτυξη οντολογιών και με  την ολοκλήρωση τους με περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μά‐

θησης και διαχείρισης και προώθησης πολιτιστικού υλικού. Το αντικείμενο και η ερευ‐

νάς τής διατριβής επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη μίας νέας πρωτότυπης μεθοδολογίας 

κατασκευές οντολογιών η οποία εξετάζει στοιχεία των διαχειριστικών διαδικασιών της 

οντολογικής μηχανικής όπως έλεγχο ποιότητας ανάλυση κόστους και ρίσκου. Την δημι‐

ουργία  οντολογιών  για  τα  σπουδαιότερα  μέρη  ενός  συστήματος  ηλεκτρονικής  εκπαί‐

δευσης. Την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με 

βάσει  τις  τεχνολογίες  του σημασιολογικού  ιστού  (semantic web) και  των οντολογιών 

Αυτό  θα  επιτρέψει  στους  εργαζομένους‐εκπαιδευόμενους  ενός  οργανι‐

σμού/επιχείρησης να εκπαιδευθούν σύμφωνα με τις ανάγκες τής παρούσας η επόμενης 

θέση τους, να εντοπίζει τούς καταλλήλους υποψηφίους για ένα έργο. και να εκπαιδεύει 

όταν διαπιστώνεται έλλειψη επάρκειας και ικανοτήτων από τους εργαζόμενους Επίσης 

αναπτύχθηκε μία πύλη διαχείρισης πολιτιστικού υλικού. Παρουσιάζονται όλες οι διαδι‐

κασίες ανάπτυξης και δεικνύει την ενσωμάτωση των τεχνολογιών του σημασιολογικού 

ιστού και των οντολογιών στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομάς  
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 

 1

1 Εισαγωγή 

1.1 Αντικείμενο και ερευνητικά θέματα της διατριβής 

Η παρούσα διατριβή παρουσιάζει εκτενή έρευνα σχετιζόμενη με το αντικείμενο της μηχανικής 

οντολογιών (ontology engineering) και της ανάπτυξης συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με τη 

χρήση των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού. Η μηχανική οντολογιών εξετάζει τον καθορισμό 

απαιτήσεων, την ανάπτυξη, διαχείριση, αξιολόγηση και συντήρηση μιας οντολογίας. Τα προτεινόμενα 

σταδία της μηχανικής οντολογιών ακολουθούν τα πρότυπα της μηχανικής λογισμικού του ΙΕΕΕ.Ο 

σχεδιασμός και η ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης στηρίχτηκε στη δημιουργία 

οντολογιών. Οι οντολογίες δίνουν μια εννοιολογική αποτύπωση των χαρακτηριστικών του 

εκπαιδευόμενου και των αντικειμένων μάθησης. Συγχρόνως αναπτύχτηκε πληροφοριακό σύστημα 

διαχείρισης πολυμεσικού περιεχομένου (multimedia content) του semantic web για την ολοκλήρωση 

και λειτουργία του λογισμικού . 

 

Αναλυτικότερα η έρευνα επικεντρώθηκε στα επιμέρους θέματα: 

1. Καταγραφή και να ανάδειξη των προβλημάτων και των  δυσλειτουργιών της μηχανικής 

οντολογιών για την απεικόνιση ενός γνωστικού πεδίου (domain knowledge) 

2. Ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας ανάπτυξης οντολογιών από αδόμητα και ημιδομημένα 

δεδομένα και απεικόνιση αυτής με τη γλώσσα UML 2.0. Η προτεινόμενη μεθοδολογία 

αναφέρεται εκτενώς και στις διαχειριστικές διαδικασίες (management activities) της μηχανικής 

οντολογιών όπως διαχείριση κόστους, ποιότητας (quality assurance) και ανάλυσης 

κινδύνων(risk analysis) ενός έργου πληροφορικής βασισμένο στις τεχνολογίες του 

σημασιολογικού ιστού. Η προτεινόμενη μεθοδολογία υποστηρίζεται από λογισμικό για τη 

βέλτιστη χρησιμοποίησης της  

3. Εννοιολογική αποτύπωση ενός τομέα γνώσης (Domain Knowledge ) με μαθηματικούς όρους 

περιγραφικής λογικής (description logic) και συγκεκριμένα για την ηλεκτρονική εκπαίδευση 

(elearning). 

4. Δημιουργία οντολογιών ενήλικα εκπαιδευόμενου (elearner profile) και αντικειμένων μάθησης 

(learning object) για ηλεκτρονική εκπαίδευση με τη γλώσσα προγραμματισμού OWL 2.0   

5. Συμπλήρωση με ημιαυτόματο τρόπο και με την ελάχιστη δυνατή ανθρώπινη παρέμβαση τα 

περιεχόμενα των οντολογιών δηλαδή οι κλάσεις και τα στιγμιότυπα (classes, instances) με τη 

χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης (machine learning). 

6. Πρόταση και αξιολόγηση αλγόριθμων ταιριάσματος των οντολογιών του εκπαιδευόμενου και 

ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου ηλεκτρονικής μάθησης. Οι αλγόριθμοι βασίζονται σε 
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τεχνικές συμπερασματικών κανόνων. Με αυτό τον τρόπο συνίσταται η βέλτιστη διαδικασία 

ηλεκτρονικής μάθησης σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του εκπαιδευομένου 

(personal learning strategy).  

7. Ανάπτυξη συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης ενηλίκων βασιζόμενο στα αποτελέσματα της 

έρευνας 

8. Η ερευνητική εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση διαδικτυακής πύλης διαχείρισης 

πολιτιστικού περιεχομένου στην οποία η διαχείριση του πολιτιστικού περιεχομένου έγινε με 

τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού  

 

1.2 Επιστημονικές περιοχές της διατριβής 

 
Κατά τη διάρκεια της ερευνάς εξετάσθηκαν σύγχρονα αντικείμενα της επιστήμης των υπολογιστών 

και συγκεκριμένα στο χώρο της μηχανικής λογισμικού (software engineering), του σημασιολογικού 

ιστού (semantic web) και της διαχείρισης γνώσης (knowledge management). Οι επιστημονικές 

περιοχές της διατριβής οι οποίες μελετήθηκαν είναι: 

 

 Μελέτη και αξιολόγηση μεθοδολογιών μηχανικής οντολογιών για να εντοπιστούν και να 

διατυπωθούν ενδεχόμενες αδυναμίες τους στη δημιουργία οντολογιών από αδόμητα και 

ημιδομημενα δεδομένα. Μελετήθηκε η γλώσσα UML 2.0 καθώς και η επιστημονική περιοχή 

της μηχανικής λογισμικού Model Driven Architectute (MDA). Σκοπός της μάθησης ήταν να 

τεκμηριωθεί και να παρουσιαστεί η προτεινόμενη μεθοδολογία  

 Αρχές της μηχανικής λογισμικού για να εφαρμοστεί μέρος αυτών στη προτεινόμενη 

μεθοδολογία ανάπτυξης οντολογιών.  

 Τεχνικές και μέθοδοι μηχανικής μάθησης  ώστε να επιλέγουν, να προσαρμοσθούν και να 

εφαρμοστούν στη μάθηση οντολογιών (ontology learning) 

 Μαθηματική λογική και ειδικότερα η περιγραφική λογική (description logic) Η περιγραφική 

λογική χρησιμοποιήθηκε  για την αναπαράσταση του πεδίου γνώσης και την αυτόματη 

εξαγωγή συμπερασμάτων   

 Γλώσσες προγραμματισμού XML, RDF(Resource Definition Framework), OWL (Web 

Ontology Language) και SWRL (Semantic Web Rule Language) Οι αναφερόμενες 

τεχνολογίες υλοποιούν το σημασιολογικό ιστό. Επιλέχθηκε η γλώσσα ΟWL 2.0 full για την 

υλοποίηση του λογισμικού και η SWRL για την εξαγωγή συμπερασμάτων και γνώσης 
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 Συστήματα βάσεων δεδομένων και διαχείρισης περιεχομένου τα οποία είναι προσαρμοσμένα 

στην υποστήριξη της δημιουργίας του semantic web. Ενδεικτικά αναφέρονται τα KAON, 

Oracle 11g 

 Συμπερασματικοί κανόνες διαχείρισης γνώσης (Knowledge management) ώστε να 

εφαρμοστούν στο ταίριασμα (matching) και στη συγχώνευση (merging) οντολογιών. 

Αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι ο καθορισμός της κατάλληλης στρατηγικής ηλεκτρονικής 

μάθησης (elearning strategy) για συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο (learner) 

 

Η γνώση που αποκτήθηκε από την έρευνα ήταν το έναυσμα για την απάντηση των ερευνητικών 

θεμάτων και την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπτυξης οντολογιών για ηλεκτρονική 

εκπαίδευση βασισμένου στις τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού. Επίσης παρουσιάζεται μια 

πρωτότυπη διαδικτυακή πύλη για παρουσίαση και διαχείριση πολιτιστικού περιεχομένου.. Η πύλη 

είναι σε λειτουργία www.artcorfu.com, έχει βραβευτεί και η διαχείριση περιεχομένου γίνεται με 

τεχνολογίες σημασιολογικού ιστού 

 

1.3 Συνεισφορά και πρωτοτυπία  της διατριβής 

Η συνεισφορά της διατριβής και η πρωτοτυπία της συνοψίζεται στα παρακάτω θέματα: 

Τεκμηριώνεται ένα σύνολο μεθόδων και τεχνικών στο αντικείμενο της οντολογικής μηχανικής και 

ειδικότερα στο τομέα  των διαχειριστικών διαδικασιών (management activities). Η μεθοδολογία 

αναφέρεται στη διαχείριση του κόστους κατά τη διάρκεια  ανάπτυξης της οντολογίας και το 

επιτυγχάνει καθορίζοντας τα κέντρα κόστους. Θέτει μια σειρά ποιοτικών μετρήσεων σε κάθε στάδιο 

της οντολογικής μηχανικής για τον καθορισμό της ποιότητας μιας οντολογίας. Ανιχνεύει και αξιολογεί 

μία ακολουθία κίνδυνων στην ανάπτυξη και διαχείριση της οντολογίες, και τέλος προτείνει ένα 

πλαίσιο αξιολόγησης της οντολογίας. Όλη η διαδικασία υποστηρίζεται από ένα πρωτοποριακό και 

μοναδικό λογισμικό για να χρησιμοποιηθεί από μηχανικούς λογισμικού οι οποίοι εκτελούν έργα 

ανάπτυξης στο semantic web.και τους υποστηρίζει για να εκπληρώσουν με αυτοματοποιημένο τρόπο 

τις αντίστοιχες διαδικασίες. Η μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του πλαισίου 

ενεργειών ανάπτυξης των δύο συστημάτων δηλαδή της ηλεκτρονικής μάθησης και της διαχείρισης-

παρουσίασης πολιτιστικού υλικού 

Δημιουργούνται οντολογίες για ενήλικα εκπαιδευόμενο, αντικείμενα μάθησης και διαδικασία μάθησης 

(learning strategy). Όλο το πλαίσιο της διαδικασίας μάθησης αναπτύσσεται εννοιολογικά με την 

χρήση της περιγραφικής λογικής. Διαμορφώνεται μια αρχιτεκτονική συστήματος ηλεκτρονικής 

μάθησης, στην οποία η ανάθεση η χρήση και η σειρά παρακολούθησης του εκπαιδευτικού υλικού 
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γίνεται με ημιαυτόματα με μια σειρά συμπερασματικών κανόνων. Παρακολουθείται η πορεία μάθησης 

του ενήλικα και διαμορφώνεται σε πραγματικό χρόνο η ακολουθία εκπαίδευσης (adaptive learning). Η 

αρχιτεκτονική υλοποιείται και επιδεικνύεται η πλήρη λειτουργία της. Ο προγραμματισμός του 

πληροφοριακού συστήματος έγινε με χρήση των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού 

Αναπτύχτηκε μία πύλη διαχείρισης περιεχόμενου πολιτιστικού υλικού. Η δημιουργία μεταδεδομένων, 

η διαχείριση, η ταξινόμηση και η αναζήτηση του περιεχόμενου έγινε με χρήση τεχνολογιών του 

σημασιολογικού ιστού. Η πύλη βρίσκεται σε λειτουργία και έχει δεχθεί μερί σήμερα μεγάλο  αριθμό 

επισκεπτών  

 

1.4 Διάρθρωση της διατριβής 

Στο  Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή παρουσιάζεται επιγραμματικά το αντικείμενο της διατριβής και 

τονίζονται τα ερευνητικά θέματα που αντιμετωπίσθηκαν. Αναφορά γίνεται στις επιστημονικές 

περιοχές της επιστήμης των υπολογιστών οι οποίες λειτούργησαν ως υπόβαθρο για την έρευνα  και 

την συγγραφή της διατριβής. 

Στο Κεφάλαιο 2 Σημασιολογικός ιστός παρουσιάζεται η λογική εξέλιξη  του σημερινού διαδικτύου 

που είναι σημασιολογικός ιστός (semantic web) αναλύεται η αρχιτεκτονική του και παρουσιάζεται η 

δομή του σε επίπεδα. Βασικό στοιχείο δόμησης του σημασιολογικού ιστού είναι η οργάνωση των 

δεδομένων με τη μορφή οντολογιών.  

Στο Κεφαλαίο 3 Οντολογία  δίνονται οι ορισμοί της οντολογίας και  παρουσιάζεται αναλυτικά η 

δομή και τα στοιχεία που την απαρτίζουν. Γίνεται εκτενή αναφορά στις γλώσσες προγραμματισμού 

οντολογιών συγκρίνονται μεταξύ τους και υποστηρίζεται γιατί έχει χρησιμοποιηθεί η γλώσσα OWL 

για την ανάπτυξη της οντολογίας.  

Απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη μιας οντολογίας είναι να γίνει αυτή μέσα από ένα σύνολο 

κανόνων και διαδικασιών και τα οποία συνιστούν μία μεθοδολογία και ένα πλαίσιο ανάπτυξης.  

Στο Κεφάλαιο 4 Μηχανική Οντολογιών παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες και τα  στάδια δημιουργίας 

και ανάπτυξης οντολογιών. Αναλύονται και αξιολογούνται σε βάθος οι υπάρχουσες μεθοδολογίες. 

Από την αξιολόγηση προκύπτουν εγγενείς ελλείψεις στο τομέα των διαχειριστικών εργασιών της 

μηχανικής οντολογιών. Εισηγούνται και τεκμηριώνονται οι εργασίες διαχείρισης που πρέπει να 

υποστηρίξουν  το έργο ανάπτυξης μιας οντολογίας. Οι κυριότερες εργασίες αφορούν τη διαχείριση 

κόστους την πολιτική ασφάλειας την αξιολόγηση ενός έργου καθώς και την ανάλυση κινδύνων. Το 

κεφάλαιο συμπληρώνεται με την επίδειξη λειτουργίας του αντίστοιχου λογισμικού διαχείρισης 

εργασιών της μηχανικής οντολογιών. Τα αποτελέσματα του κεφαλαίου χρησιμοποιούνται στη 

ανάπτυξη των δυο έργων semantic web που παρουσιάζονται στη διατριβή   
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Στο κεφάλαιο 5 Οντολογίες και elearning γίνεται μια σύγκριση μεταξύ του elearning και των 

παραδοσιακών συστημάτων μάθησης και ειδικότερα στο περιβάλλον λειτουργίας ενός οργανισμού. 

Στοιχειοθετείται η χρήση του elearning σε ένα ευμετάβλητο επιχειρησιακό περιβάλλον και 

τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της εξειδικευμένης μάθηση για κάθε ενήλικα εκπαιδευόμενο. 

Κατασκευάζονται οι οντολογίες για εκπαιδευόμενο, αντικείμενο μάθησης.  

Στο κεφάλαιο 6 .Elearning - Λογισμικό τεκμηριώνεται εννοιολογικά με χρήση της περιγραφικής 

λογικής και συμπερασματικών κανόνων η διαδικασία ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με την 

εννοιολογική αποτύπωση δημιουργείται το λογισμικό της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης με χρήση 

τεχνολογιών του semantic web Το λογισμικό συνιστά και επιδεικνύει τη βέλτιστη οδό για εκμάθηση 

ενός αντικειμένου για κάθε εκπαιδευόμενο.  

Στο κεφάλαιο 7 Διαχείριση πολιτιστικού περιεχομένου παρουσιάζεται όλη η μεθοδολογία 

ανάπτυξης .η αρχιτεκτονική και το λογισμικό μιας διαδικτυακής πύλης(web portal) διαχείρισης 

πολιτιστικού περιεχομένου. Επικεντρώνεται στη ταξινόμηση εύρεση ,διαχείριση και παρουσίαση του 

πολιτιστικού υλικού το οποίο έγινε με χρήση των τεχνολογιών semantic web και τη χρήση κανόνων 

μηχανικής μάθησης  

Στο Κεφάλαιο 8 Συμπεράσματα το οποίο είναι το καταληκτικό κεφάλαιο αποκρυσταλλώνει τα 

συμπεράσματα από την έρευνα της διατριβής. Επίσης ενδείκνυνται πιθανές περιοχές μελλοντικής 

έρευνας σε μεθόδους και τεχνικές για την υλοποίηση του συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης 

βασισμένα στις τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού. 
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2.1 Εισαγωγή 

 

Το διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε, επικοινωνούμε, μαθαίνουμε 

ψυχαγωγούμαστε και καταναλώνουμε. Οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του 

διαδικτύου για μείωση του κόστους λειτουργίας, βέλτιστη οργάνωση και παροχή 

προηγμένων υπηρεσιών στους πελάτες τους. Το διαδίκτυο αναγκάζει επιχειρήσεις και 

χρήστες να λειτουργούν στην οικονομία της γνώσης, στην οποία η πληροφορία και η 

αποτελεσματική διαχείριση της είναι κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας. Η πληροφορία που 

υπάρχει στο διαδίκτυο είναι σε μορφή κειμένων, αποθηκευμένη σε βάσεις δεδομένων και 

περιέχεται σε πολυμεσικά αρχεία . Η αποθηκευμένη πληροφορία είναι αδύνατη να 

αναζητηθεί εξαχθεί και να επεξεργασθεί αποτελεσματικά και γρήγορα από τους ανθρώπους. 

Δημιουργείται η ανάγκη μεγάλο μέρος της προσπάθειας αναζήτησης, επεξεργασίας, 

εξαγωγής γνώσης και συμπερασμάτων να γίνεται από τους υπολογιστές.  

 

2.2 Ορισμός Σημασιολογικού ιστού 

 

Η ανάγκη της αποτελεσματικής διαχείρισης των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο 

διαδίκτυο οδήγησε τους  ερευνητές στο όραμα δημιουργίας του σημασιολογικού ιστού 

(semantic web). Η λέξη semantic προέρχεται από την ελληνική λέξη σημαντικός και 

σύμφωνα με το διεθνή οργανισμό [1]w3C: 

 

Semantic comes from the Greek words for sign, signify, and significant, and today 

means of or relating to meaning, often in language. Call the Semantic Web the 

world’s largest, bottom-up, never-ending systems integration project, with the goal of 

making everything interoperate intelligently. 

 

Το έναυσμα για τη δημιουργία του σημασιολογικού ιστού δόθηκε από τον  Tim Berners-Lee     

[2]όπου αναφέρεται ότι:  

 

 

A goal of the Web was that, if the interaction between person and hypertext could be 

so intuitive that the machine-readable information space gave an accurate 

representation of the state of people's thoughts, interactions, and work patterns, then 
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machine analysis could become a very powerful management tool, seeing patterns in 

our work and facilitating our working together through the typical problems which 

beset the management of large organizations  

 

Η κεντρική του ιδέα  είναι ένα μέρος της υπολογιστικής  και νοητικής λειτουργίας του 

χρήστη θα γίνεται από τον υπολογιστή.  Η ιδέα θα εφαρμοστεί όταν η σημασία (semantics) 

και το νόημα των δεδομένων στο διαδίκτυο εκφραστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

κατανοητό και να μπορεί να επεξεργαστεί από τους υπολογιστές. Αυτό θα επιτευχθεί 

προσθέτοντας  μεταδεδομένα  (metadata) στα δεδομένα. Τα μεταδεδομένα είναι δεδομένα 

για τα δεδομένα και περιγράφουν το περιεχόμενο και τη σημασία των δεδομένων με τρόπο 

κατανοητό από υπολογιστές και κάνουν σαφή τη πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτά. H 

προσθήκη των μεταδεδομένων κάνει εφικτή την αναζήτηση διαχείριση επεξεργασία και 

ενοποίηση των πληροφοριών  

 

2.3 Αρχιτεκτονική Σημασιολογικού ιστού 

 

Η αρχιτεκτονική του σημασιολογικού ιστού όπως προτάθηκε από τον  Tim Berners-Lee 

[3](Tim Berners-Lee 2001) δομείται σε  πολυεπίπεπεδη μορφή (Σχήμα 1). Σε κάθε επίπεδο 

δημιουργείται  ένα μέρος του σημασιολογικού ιστού και τα αποτελέσματα του αποτελούν 

είσοδο για το παραπάνω ιεραρχικά επίπεδο.  
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Σχήμα2.1 : Tim Berners Lee semantic web architecture 

 

Η εννοιολογική αναπαράσταση του semantic web απεικονίζεται στο σχήμα 2: 

 

 
Σχήμα2. 2 Εννοιολογική αναπαράσταση του Semantic Web 

 

Στον Πινάκα 2.1 παρουσιάζονται τα επίπεδα του σημασιολογικού ιστού και στη συνέχεια 

πραγματοποιείται η επεξήγηση των προτύπων και τεχνολογιών που αναφέρονται στο 

παραπάνω διάγραμμα  

 

ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ 

Trust (Πιστοποίηση) Μηχανισμός πιστοποίησης της ορθότητας 

δηλώσεων και της ακεραιότητας των 

δεδομένων  

Logic and Proof (Λογική και απόδειξη)  Διαδικασία  και μηχανισμός εξαγωγής  

συμπερασμάτων με τη χρήση λογικής 

Ontology (Οντολογία) Περιγραφή των αντικειμένων –πόρων και 

των σχέσεων μεταξύ τους, 

μοντελοποίηση της γνώσης  

RDF+Rdf schema Περιγραφή και σημασία πόρων στο 

διαδίκτυο 

XML+Xmlschema Προσθήκη μεταδεδομένων 
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Unicode and URI Διεύθυνση δεδομένων στο διαδίκτυο  

 

Πίνακας 2.1: Εννοιολογική παρουσίαση της  αρχιτεκτονικής του Σημασιολογικού ιστού 

 

2.3.1 Unicode and URI (Διεύθυνση δεδομένων στο διαδίκτυο) 

 

Στο πρώτο επίπεδο βρίσκεται το πρότυπο Unicode.[4] Είναι ένα διεθνές πρότυπο το όποιο 

έχει στόχο την ενιαία κωδικοποίηση όλων των αλφαβήτων, χαρακτήρων και συμβόλων 

επιστημών που χρησιμοποιούνται στον πλανήτη. Δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει  την 

ανταλλαγή, επεξεργασία και εμφάνιση δεδομένων σε οποιαδήποτε γλώσσα του κόσμου 

(αντιστοιχώντας ένα μοναδικό αριθμό σε κάθε χαρακτήρα Στόχος της εργασίας είναι η 

δημιουργία κοινής βάσης ώστε να υπάρχει κοινή βάση για όλα τα λειτουργικά συστήματα 

γλώσσες προγραμματισμού και πρωτόκολλα επικοινωνίας για την αποθήκευση επεξεργασία 

και ανταλλαγή δεδομένων Το unicode αποτελεί βασικό συστατικό όλων των σύγχρονων 

πρωτοκόλλων στις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καθώς παρέχει μία 

κοινή και ενιαία αρχιτεκτονική για την κωδικοποίηση 95221 [5]χαρακτήρων και αποτελεί τη 

βάση για την επεξεργασία, αποθήκευση και ανταλλαγή δεδομένων κειμένου παγκοσμίως. 

Το Unicode αντιστοιχεί έναν μοναδικό αριθμό σε κάθε χαρακτήρα, ανεξάρτητα από το 

λειτουργικό σύστημα, και το λογισμικό, ανεξάρτητα . 

Στο ίδιο επίπεδο με το Unicode βρίσκεται και το URI [6](Uniform resource identifier) το 

πρότυπο απόδοσης αναγνώρισης και διεύθυνσης ενός ονόματος ή πόρου στο διαδίκτυο Η 

αξιοποίηση του προτύπου δίνει τη δυνατότητα για τον εντοπισμό την αναφορά και την 

ανάκτηση ένας πόρου στο διαδίκτυο η σε εταιρικό δίκτυο με τη χρήση μιας 

προκαθορισμένης μορφής απόδοσης ονομάτων  με τη. H απόδοση ενός URI σε ένα πόρο 

δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να συνδεθεί, να αναφερθεί στον πόρο η να ανακτήσει το 

περιεχόμενο του πόρου. Στο σημασιολογικό ιστό ένα URI δεν προσδιορίζει μόνο ένα Web 

document αλλά και φυσικά πρόσωπα ή αντικείμενα ακόμα και αφηρημένες ιδέες[7]. Τα δυο 

πρότυπα αποτελούν το θεμελιώδες επίπεδο του σημασιολογικού ιστού και σε αυτά 

βασίζονται τα δυο επόμενα, της XML η οποία στηρίζεται στο Unicode και της Rdf η οποία 

στηρίζεται στο URI 
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2.3.2 XML 

 

Στο αρχικό επίπεδο URI ορίζονται οι θέσεις των δεδομένων και η κωδικοποίηση τους ώστε 

να είναι δυνατή η πρόσβαση και η επεξεργασία από τα πληροφοριακά συστήματα.. Το 

επόμενο στάδιο είναι να οριστούν τα μεταδεδομένα.. Τα μεταδεδομένα όπως αναφέρθηκε 

έχουν σημαντικό ρόλο [8]στον σχηματισμό του σημασιολογικού ιστού. .Σε αυτό το σημείο 

υπεισέρχεται η γλώσσα XML που αποτελεί μια γλώσσας δημιουργίας μεταδεδομένων. H 

XML[9] (eXtensive Markup Language ) είναι μια γλώσσα σήμανσης και παρέχει ένα 

σύνολο κανόνων για την αναπαράσταση και περιγραφή της δομής ενός έγγραφου (document 

structure).  

Ένα δομημένο έγγραφο XML μπορεί να αναπαρασταθεί ως δένδρο: 

 
Σχήμα2. 3: Αναπαράσταση XML εγγράφου ως δένδρο 

 

Η κωδικοποίηση του παραπάνω σχήματος σε γλώσσα XML είναι η ακόλουθη: 

<email> 

<head> 

  <from> 

   <name>karras</name> 
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   <adress>karras@uom.gr</adress> 

  </from> 

  <to> 

<name>tzelepis</name> 

   <adress>tzelepis@ttt.gr</adress> 

  </to> 

  <subject>Research proposal</subject> 

</head> 

 <body>dear Stamatis….</body> 

</email> 

Τα έγγραφα XML δεν έχουν συγκεκριμένη δομή και προκαθορισμένα tags. Όταν δύο 

οργανισμοί χρειαστεί να επικοινωνήσουν και να ανταλλάξουν έγγραφα (interoperability) 

πρέπει να συμφωνήσουν σε μία κοινή δομή XML εγγράφων Για το λόγο αυτό 

δημιουργήθηκε το XMLschema το οποίο παρέχει κανόνες γραμματικής και λεξικών για τη 

δημιουργία XML εγγράφων 

 

2.3.3 XMLschema  

 

Το XML schema [13] καθορίζει τις προδιαγραφές που πρέπει να πλήρη ένα δομημένο 

έγγραφο XML ώστε να θεωρείται έγκυρο  σύμφωνα με το συγκεκριμένο σχήμα  

Καθορίζει τα στοιχεία (elements) και τις ιδιότητες (attributes) που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σε ένα έγγραφο XML και την ιεραρχική δομή που ακλουθούν τα στοιχεία. 

Έχει τη δυνατότητα να ορίσει τις προκαθορισμένες τιμές ιδιοτήτων. Παρέχει υποστήριξη για 

σύνθετους τύπος δεδομένων ταυτόσημους με τους αντίστοιχους τύπους των σχεσιακών 

βάσεων δεδομένων και δίνει στο χρηστή να ορίζει πρότυπος τύπους (user-defined). 

Υποστηρίζει τις αρχές του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού όπως κληρονομικότητα. 

Κάθε XMLschema ακολουθεί XML σύνταξη. 

 

2.3.4 RDF  

 

Η RDF (Resource Description framework) αποτελεί ένα μοντέλο δεδομένων για την 

περιγραφή πληροφοριακών πόρων (resources). Στους πόρους προσάπτονται ιδιότητες 



Κεφάλαιο 2: Σημασιολογικός ιστός (SEMANTIC WEB) 

 

 12

(properties). Οι ιδιότητες αντιστοιχούν σε γνωρίσματα (attributes) των πόρων και 

αποδίδονται σε αυτά τιμές (literals)  είτε σε σχέσεις με άλλους πόρους  

Συγκεκριμένα το μοντέλο δεδομένων της RDF αποτελείται από 3 βασικούς τύπους 

δεδομένων:  

 Πόροι (resources) 

 Ιδιότητες (properties) 

 Δηλώσεις (statements) 

Αναλυτικότερα κάθε βασικός τύπος δεδομένων περιγράφεται ως ακολούθως 

 

 

 

Πόρος  

Πόρος είναι κάθε αυθύπαρκτο αντικείμενο υλικό, η λογισμικό οποίο μπορεί να περιγραφεί 

με RDF. Ένας πόρος μπορεί να είναι ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακός τόπος όπως 

www.uom.gr,ή μία απλή ιστοσελίδα π.χ http://news.in.gr/ greece/article/?aid= 1231056943. 

Επίσης μπορεί να είναι ένα έγγραφο ,μία εικόνα, ένα συμπιεσμένο αρχείο η οποιοδήποτε 

άλλο αρχείο στο διαδίκτυο. Πόροι ακόμα μπορεί να είναι και αντικείμενα για τα όποια δεν 

υπάρχει  άμεση πρόσβαση από το διαδίκτυο π.χ. ένα τυπωμένο βιβλίο ή μία συλλογή 

φωτογραφιών  

Στην RDF κάθε πόρος έχει ένα μία διεύθυνση URI ως μοναδικό αναγνωριστικό . Ένα URI 

συνήθως είναι ένα URL. Εκτός του URL υπάρχουν και άλλοι τύποι URI  όπως 

URN(Uniform Resource Name) ISDN (International Standard Book Number). Στo URI 

μπορεί να προστεθεί και μία Άγκυρα (anchor ids). Τα συγκεκριμένα URI καλούνται 

qualified URI και περιέχουν ένα αναγνωριστικό τμήματος (fragment identifier), και το οποίο 

διαχωρίζεται από το υπόλοιπο URI με το χαρακτήρα “#”. Αν θεωρήσουμε για παράδειγμα το 

URI “http://www.uom.gr” αποδίδεται στην σελίδα με την αντίστοιχη διεύθυνση της τιμής 

του URI, ενώ http://www.uom.gr/RDF/Scorm.rdf#Title” αποδίδεται στην ιδιότηταTitle που 

ορίζεται στο αρχείο “http://www.../Scorm.rdf. 

 

Ιδιότητα:  

Η ιδιότητα ορίζεται ως ένα γνώρισμα το οποίο μπορεί να περιγράψει έναν πόρο, ή ως τη 

σχέση ενός πόρου με έναν άλλο πόρο. Μια ιδιότητα έχει καθορισμένη σημασιολογία, πεδίο 

ορισμού και πεδίο τιμών. Η ιδιότητα ορίζει τους τύπους των πόρων που μπορεί να 
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περιγράψει και μπορεί να έχει συσχετίσεις και με άλλες ιδιότητες. Η RDF αντιστοιχεί ένα 

μοναδικό URI για κάθε ιδιότητα. Οι ιδιότητες είναι αυτόνομες και δεν χαρακτηρίζονται από 

τον πόρο για τον οποίο ορίζονται και περιγράφουν. Το σύνολο των ιδιοτήτων που 

αποδίδονται σε ένα πόρο ονομάζεται περιγραφή του πόρου  

 

Δήλωση  

Δήλωση ονομάζεται η τριάδα πόρος – ιδιότητα – τιμή ιδιότητας. Τα τρία αυτά μέρη 

ορίζονται ως θέμα (subject), κατηγόρημα (predicate) και αντικείμενο (object). Το αντικείμενο 

μίας δήλωσης μπορεί να είναι είτε πόρος, είτε μία λεκτική σταθερή (Literal). Ο πόρος ως 

αντικείμενο δήλωσης έχει τη δυνατότητα να διαθέτει και αυτός ιδιότητες και τιμές 

ιδιοτήτων. O τύπος Literal περιλαμβάνει τους αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και τους 

ατομικούς (primitive) τύπους δεδομένων που ορίζονται στο XML Schema [10]. Κάθε 

λεκτική σταθερή στην RDF μπορεί να αναπαρασταθεί με ένα URI 

 

Το μοντέλο δεδομένων της  RDF συμβάλλει στην δημιουργία, περιγραφή και στο 

σχηματισμό μεταδεδομένων με σημασιολογία κατανοητή από πληροφοριακά συστήματα. 

Κάθε μοντέλο δεδομένων μπορεί να αναπαρασταθεί με τρεις διαφορετικές μεθόδους ως 

ακολούθως: 

 

Μη κυκλικός Γράφος 

Η μέθοδος αναπαριστά το μοντέλο δεδομένων ως ένα κατευθυνόμενο μη κυκλικό γράφο με 

ετικέτες. Οι κόμβοι αντιστοιχούν σε πόρους ή σε Literals και οι ακμές αντιστοιχούν σe 

ιδιότητες. Υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα στην γραφική απεικόνιση των κόμβων. Οι 

κόμβοι που αντιστοιχούν σε πόρους απεικονίζονται με ελλείψεις, ενώ οι κόμβοι που 

αντιστοιχούν σε literals απεικονίζονται με παραλληλόγραμμα. Το επόμενο σχήμα 

αναπαριστά γραφικά το αντίστοιχο μοντέλο 

 

 
Σχήμα 2.4: Αναπαράσταση RDF γράφου 
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Ένας γράφος με τιμή ιδιότητας ένα πόρο μπορεί να αναπαρασταθεί σύμφωνα με το 

ακόλουθο παράδειγμα και σχήμα: 

Ο διαδικτυακός τόπος του πανεπιστημίου Μακεδονίας δημιουργήθηκε την ημέρα 10-11-2002 

από το μηχανικό λογισμικού με κωδικό υπάλληλου 9988. Το όνομα του υπάλληλου είναι John 

και το επίθετο του είναι Georgiou .  

 
Σχήμα 2.5: Παράδειγμα RDF γράφου με τιμή ιδιότητας ένα πόρο 

 

Notation 3  

O σχεδιασμός γράφων για την απεικόνιση δηλώσεων RDF δεν είναι πρακτικός ιδιαίτερα 

όταν αυξάνεται η δομή και το μέγεθος του μοντέλου. Σε αυτή τη περίπτωση κάθε δήλωση 

RDF μπορεί να αναπαρασταθεί σύμφωνα με  την τριπλέτα [11]:  

<υποκείμενο#> <κατηγόρημα#> <αντικείμενο#> 

Το παράδειγμα  του σχήματος 4 με τη μορφή URI  διατυπώνεται ως εξής με τη μορφή 

τριπλέτων: 

Υποκείμενο: H σελίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι  <http//:www.uom.gr#> 

Κατηγόρημα: Έχει δημιουργηθεί από τον <http//:www.uom.gr/staffιd/9988#> 

Αντικείμενο:. Το επίθετο του υπαλλήλου με κωδικό 9988 είναι <http//:www.uom.gr/staffιd 

/9988/Georgiou#,> 

Το ακόλουθο σχήμα επιδεικνύει συνολικά τις αναπαραστάσεις ενός RDF data model 
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      Σχήμα 2.6: Αναπαράσταση RDF data model 

 

XML Qualified names 

Η δήλωση (statement) RDF μπορεί να αναπαρασταθεί με XML Qualified names. Ένα 

Qualified Name αποτελείται από ένα πρόθεμα (prefix) το οποίο συσχετίζεται με ένα URI, 

από μία άνω-κάτω τελεία και από ένα τοπικό όνομα (local name). Παράδειγμα, έστω ότι το 

πρόθεμα uοm προσδιορίζει το URI http://www.uom.gr/, τότε το Qualified Name 

uom:index.html προσδιορίζει  το http://www.uom.gr/index.html. Αντίστοιχα, εάν 

υποθέσουμε ότι: το πρόθεμα staff: αντιστοιχεί στο URI http://www.uom.gr/staffid το 

προηγούμενο παράδειγμα με τις τριπλέτες θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: 

<rdf:RDF  

 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
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 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 

 xmlns:uom="http://www.uom.gr/"> 

  

 <rdf:Description rdf:about="9988"> 

  <uom staff:first_name>George</ uom staff:first_name> 

  <uom staff:Last_name>Georgiou</ uom staff:Last_name> 

  <uom staff:age rdf:datatype="&xsd:integer">37< uom staff:age> 

 </rdf:Description> 

 

2.3.5  RDF schema 

 

H RDF είναι μοντέλο παρουσίασης πληροφοριών, το όποιο περιγραφεί πόρους και τις 

ιδιότητες αυτών. Το κυριότερα μειονεκτήματα  της RDF είναι ότι: 

 Δεν περιγράφει τους τύπους των πόρων δηλαδή γενικές έννοιες (κλάσεις) αλλά και 

τη σημασιολογία των ιδιοτήτων του κάθε πόρου .  

 Δεν παρέχει ένα τυπικό μηχανισμό δημιουργίας των πόρων και των αντίστοιχων τους 

ιδιοτήτων 

 Δεν καθορίζει ένα πεδίο ορισμού και τιμών για τις τιμές των ιδιοτήτων  

Η επέκταση του προτύπου κρίνεται απαραίτητη και αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση της 

RDF/S 

H RDF/S (RDF Schema Specification Language) αποτελεί μια γλώσσα ορισμού σχημάτων [12] 

και είναι μία προέκταση της RDF. Η RDF/S παρέχει μηχανισμούς για την περιγραφή κλάσεων 

(classes ) οι οποίες χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των πόρων (resources), τις ιδιότητες 

(properties)  των κλάσεων αυτών και τις τιμές των ιδιοτήτων. H περιγραφή των κλάσεων και 

των σχετικών με αυτών ιδιοτήτων γίνεται με τρόπο κατανοητό από υπολογιστικά συστήματα. 

Επιτυγχάνεται η επεξεργασία από μηχανές γιατί η RDF/S παρέχει ένα λεξιλόγιο XML (XML 

vocabulary) για να αναπαριστώνται οι κλάσεις, οι σχέσεις μεταξύ τους (hyperclass-class –

subclass) και οι ιδιότητες τους. Δίνει τη δυνατότητα οι ιδιότητες να ορίζονται ανεξάρτητα από 

τις κλάσεις και να συσχετίζονται με τις αυτές ανάλογα με την εφαρμογή για την οποία θα 

χρησιμοποιηθούν, επίσης ορίζει το πεδίο ορισμού και τιμών της κάθε ιδιότητας. 

Τα RDF/S έγγραφα  (RDF/S documents) σχήματα είναι προγραμματίζονται σε RDF 

χρησιμοποιώντας σύνταξη XML (XNL syntax). Άρα κάθε έγγραφο RDF/S είναι ένα έγγραφο 

XML και ένα  έγγραφο RDF. Η ικανότητα της RDF/S να χρησιμοποίει το συντακτικό της XML 

δίνει τη δυνατότητα στις εφαρμογές του semantic web να μη γνωρίζουν τη σημασιολογία των 
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σχημάτων στα οποία στηρίζονται τα μεταδεδομένα χρησιμοποιούν και αναλύουν αλλά να 

μπορούν να την εξάγουν σύμφωνα με το ακόλουθο σχήμα: 

 
Σχήμα 2.7: Παράδειγμα RDF/schema σε μορφή ακυκλικού γράφου και με σύνταξη XML 

 
Ανακεφαλαιώνοντας η αποδοτικότητα των τεχνολογιών URI/XML/RDF/RDF/S στην 

ανάπτυξη του Semantic Web: 

 URI .Παρέχει τη διεύθυνση κάθε πόρου 

 XML. Παρέχει μόνο συντακτική πληροφορία, για κάθε πόρο προσθέτοντας 

μεταδεδομένα δεν δίνει σημασιολογία. Διευκολύνει τον εντοπισμό και την 

επεξεργασία των δεδομένων, δεν παρέχει σημασιολογία των δεδομένων  

 XML Schema. Επεκτείνει την XML με χρήση τύπων και λεξικών  μεταδεδομενων 

για κάθε πόρο. Δεν παρέχει σημασιολογία των δεδομένων . 

 RDF. Δηλώνει ιδιότητες και σχέσεις για αντικείμενα ή πόρους στον διαδίκτυο 

(resources). Παρέχει σημασιολογία  
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 RDF Schema. Eίναι τo σύστημα τύπων (type system) του RDF. Βασίζεται σε 

κλάσεις  και ιδιότητες. Δίνει τη δυνατότητα να οριστούν λεξικά (vocabulary) για 

έννοιες και αντικείμενα. Ορίζει ταξινομίες και  δίνει ικανοποιητική σημασιολογία. 

 

Το επόμενο βήμα για την παροχή ικανοποιητικής σημασιολογίας στα δεδομένα είναι η 

ανάπτυξη και η χρήση οντολογιών 

 

2.3.6 Οντολογία 

 

Ο όρος οντολογία πρώτη φορά αναφέρθηκε στην αρχαιότητα από τον Αριστοτέλη και 

ορίζεται ως η επιστήμη της ύπαρξης (systematic explanation of existence)  

Στην επιστήμη της πληροφορικής έχουν δοθεί οι ορισμοί [15] : 

 Οντολογία είναι ένας σαφής εννοιολογικός προσδιορισμός (explicit specification of 

conceptualization) 

 Οντολογία είναι η ρητή και επίσημη προδιαγραφή ενός κοινού πεδίου ενδιαφέροντος 

και γνώσης  (formal specification of shared conceptualization) 

Mία οντολογία είναι μία σαφή περιγραφή ενός θεματικού χώρου και περιλαμβάνει[14]: 

 Έννοιες ή κλάσεις (concepts/classes) και την ιεραρχία τους  

 Ιδιότητες των κλάσεων (properties) οι οποίες περιγράφουν διάφορα χαρακτηριστικά 

των κλάσεων 

 Περιορισμούς στις ιδιότητες των κλάσεων(constraints ) 

 Σχέσεις μεταξύ των κλάσεων  

 Η ύπαρξη μίας κλάσεως Περιπτώσεις (instances) 

Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι μία οντολογία είναι η αποδεκτή σημασιολογική κωδικοποίηση 

της πληροφορίας ενός θεματικού χώρου ή αντικειμένου με τη μορφή κλάσεων σχέσεων 

μεταξύ τους και ιδιοτήτων των κλάσεων 

Οι οντολογίες έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούνται σε επιχειρησιακές εφαρμογές, γιατί το 

κύριο πλεονέκτημα των οντολογιών είναι ότι η γνώση που υπάρχει στο διαδίκτυο για κάθε 

περιεχόμενο και τομέα μπορεί να μοντελοποιηθεί ώστε να γίνει κατανοητή και  να 

επεξεργαστεί από πληροφοριακά συστήματα [17]. Το αποτέλεσμα είναι να  μειωθεί 

σημαντικά η ανθρώπινη προσπάθεια για τη διεκπεραίωση συναλλαγών και ενεργειών [18]. 

Οι σημαντικότεροι επιχειρησιακοί τομείς εφαρμογής οντολογιών είναι [16]: 
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 Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence) 

 Εξαγωγή και διαχείριση γνώσης (Knowledge management) 

 Ηλεκτρονική μάθηση (E-learning) 

 Ηλεκτρονικό εμπόριο(E-commerce) 

 Υπηρεσίες διαδικτύου 

 Ιατρική πληροφορική και βιοπληροφορική 

 Αναζήτηση και εξαγωγή πληροφορίας από πολυμεσικές εφαρμογές 

 Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. 

 

Για να κατασκευαστεί μία οντολογία πρέπει να οριστεί το πεδίο γνώσης που θα εφαρμοστεί 

καθώς και ο σκοπός δημιουργίας. Να οριστούν οι κλάσεις της, η ιεραρχία των κλάσεων  και 

οι σχέσεις μεταξύ τους σύμφωνα με μία σειρά μεθοδολογιών που έχουν οριστεί από  την 

ερευνητική κοινότητα. Εκτενέστερη ανάλυση για την οντολογία και τη μηχανική 

οντολογιών ακολουθεί στο επόμενο Κεφάλαιο 3 Μηχανική Οντολογιών  

 

2.3.7 Logic and proof 

 

Τα έως τώρα αναφερόμενα επίπεδα αρχιτεκτονικής του semantic web σχετίζονται με την 

αναπαράσταση γνώσης (knowledge representation). Η γνώση αντικατοπτρίζει το 

περιεχόμενο των πόρων του διαδικτύου η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση της XML και 

RDF. Η οντολογία αναπαριστά τη γνώση σχετικά με τις έννοιες ενός  καθορισμένου τομέα 

(domain Knowledge) και των σχέσεων μεταξύ των εννοιών. Οι τεχνολογίες που 

αναφέρθηκαν είναι διεθνή πρότυπα του οργανισμού W3C. Τα επίπεδα logic and proof του 

semantic web αναφέρονται στην δημιουργία συμπερασματικών κανόνων (semantic rules) 

για την αυτόματη διεξαγωγή συμπερασμάτων από πληροφοριακά συστήματα. Οι semantic 

rules χρησιμοποιούν κανόνες λογικής και ειδικότερα της περιγραφικής λογικής (description 

Logic) και τις οντολογίες για την διεξαγωγή των συμπερασμάτων. Μια σχηματική 

αναπαράσταση της επεξήγησης των δύο επίπεδων είναι η ακόλουθη: 
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Σχήμα 2.8: Εννοιολογικό μοντέλο των επίπεδων Logic and proof 

 

Δεν έχουν καθοριστεί πρότυπες τεχνολογίες και γλώσσες που υλοποιούν τα δύο επίπεδα 

logic and proof [20]. Εκτεταμένη ανάλυση της βιβλιογραφίας, έρευνας των τεχνολογιών και 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται  σήμερα για την υλοποίηση των δυο επίπεδων αναφέρονται 

στο Κεφάλαιο 5: Υλοποίηση του  συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

 

2.3.8  Trust 

 

Η εμπιστοσύνη (trust) είναι το τελικό επίπεδο στον σημασιολογικό ιστό. Στο επίπεδο αυτό 

εξετάζονται ποιος έχει πρόσβαση στις πηγές των πληροφοριών. Αν μπορούμε να 

εμπιστευτούμε τις πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από οντολογίες ή άλλους μηχανισμούς 

αποτύπωσης γνώσης ακόμα και από ειδικούς ενός τομέα (knowledge experts)και αν οι 

συμπερασματικοί κανόνες δίνουν τα σωστά συμπεράσματα. Ανασκόπηση  της βιβλιογραφία 

και ανάλυση των τεχνικών και μεθόδων  που χρησιμοποιούνται αναφέροντα στο Κεφάλαιο 

6: Διαχείριση πολιτιστικού υλικού με τεχνολογίες του semantic web.  

 

2.3.9 Ψηφιακή υπογραφή 

 

Η Ψηφιακή υπογραφή είναι το μοναδικό κάθετο επίπεδο στην αρχιτεκτονική του semantic 

web. Ξεκινά από το επίπεδο 3 (RDFκαι RDF/S) και καταλήγει στο επίπεδο 6 (proof). Ένα 
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μέρος του επιπέδου trust βασίζεται στην υλοποίηση της ψηφιακής υπογραφής στα 

προηγούμενα επίπεδα. Χρησιμοποιώντας XML σύνταξη για την ψηφιακή υπογραφή μπορεί 

να εφαρμοστεί για την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του περιεχομένου κάθε πόρου [21].  

Η XML σύνταξη της ψηφιακής υπογραφής αποτελεί πρότυπο για το διεθνή οργανισμό 

W3C[21] 
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3.1 Εισαγωγή 

 

Το κεφάλαιο διαπραγματεύεται τη μηχανική οντολογιών (ontology engineering). 

Αποδίδει τους βασικούς ορισμούς του επιστημονικού πεδίου της οντολογίας και της 

μηχανικής οντολογιών. Περιγράφει τις υπάρχουσες μεθοδολογίες οντολογικής 

μηχανικής. Εξετάζει τη διεθνή βιβλιογραφία και τα αντίστοιχα ερευνητικά έργα  για 

να εντοπίσει τις αδυναμίες των  υπαρχουσών μεθοδολογιών. Το αποτέλεσμα δίνει το 

δικαίωμα να προταθεί μια νέα μεθοδολογία οντολογικής μηχανικής για τον σαφή και 

αντικειμενικό ορισμό ενός πεδίου γνώσης. Τα κύρια πλεονεκτήματα της 

προτεινομένης μεθοδολογίας είναι ότι προτείνει τεχνικές για την εύρεση των 

επιχειρηματικών αναγκών του οργανισμού. Χρησιμοποιεί αδόμητα ή ημιδομημενα 

δεδομένα ως τη κύρια πηγή γνώσης. Ακολουθεί αναλυτικά τα υποδεικνυόμενα στάδια 

της μηχανικής λογισμικού όπως προτάθηκαν από τον διεθνή οργανισμό ΙΕΕΕ Η 

κύρια διαφοροποίηση με τις υπάρχουσες μεθοδολογίες μηχανικής οντολογιών είναι 

ότι προτείνει μεθόδους για τις δραστηριότητες διαχείρισης ενός έργου ανάπτυξης 

οντολογιών. Συγκεκριμένα οι δραστηριότητες αφορούν τη διαχείριση ποιότητας μιας 

οντολογίας, τους παράγοντες κινδύνου που υπεισέρχονται κατά τη διάρκεια 

ανάπτυξης μιας οντολογίας και τον υπολογισμό του συνολικού κόστους. Η 

προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποιείται με τη  γλώσσα UML 2.0. Η μεθοδολογία 

επιδεικνύεται στη πράξη σε τρεις μελέτες περιπτώσεων (case study). Συγκεκριμένα 

για την αποτύπωση και διαχείριση πολιτιστικού υλικού, δημιουργία συστήματος 

ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων σε ένα δυναμικό εταιρικό περιβάλλον 

 

3.2 Οντολογία 

 
O όρος οντολογία  (από το ελληνικό όν, γενική όντος) και  «λογία», -logia-, είναι η 

επιστήμη, και η φιλοσοφική μελέτη της φύσης, της ύπαρξης ή της πραγματικότητας 

γενικά, καθώς και των βασικών κατηγοριών ύπαρξης και σχέσεών τους μεταξύ 

τους[27]. Η οντολογία, ως κλάδος της φιλοσοφίας, ερευνά θέματα σχετικά με το 

ποιες οντότητες υπάρχουν, πώς οι οντότητες μπορούν να ομαδοποιηθούν, να 

υποδιαιρεθούν σύμφωνα με ομοιότητες και διαφορές και να ενταχθούν σε μια 

ιεραρχία [24] 
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Ο έννοια της  οντολογίας έγινε δεκτή και από την επιστήμη των υπολογιστών. Έχει 

χρησιμοποιηθεί στα επιστημονικά πεδία σύμφωνα με τον Guarino [25]: της 

μηχανικής γνώσης (machine learning), βάσεων δεδομένων (data bases), επεξεργασία 

φυσικής γλώσσας ( natural language processing), διαχείριση γνώσης (knowledge 

management), αναζήτηση πληροφοριών (information retrieval), ηλεκτρονική μάθηση 

(e-learning)  και ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce). Οι οντολογίες αναπτύχθηκαν 

στις αντίστοιχες επιστημονικές κοινότητες για τη διευκόλυνση της κοινής χρήσης 

επαναχρησιμοποίησης και του διαμοιρασμού της γνώσης (knowledge sharing and 

reuse) 

Η έννοια έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ερευνητικές κοινότητες της επιστήμης των 

υπολογιστών και γι αυτό το λόγο έχουν δοθεί αρκετοί ορισμοί για το τι είναι 

οντολογία  

Ο σημαντικότερος και ο ποιό καθιερωμένος ορισμός που χρησιμοποιείται από τους 

ερευνητές της οντολογικής μηχανικής είναι εκείνος που διατυπώθηκε από τον Gruber 

[23] : 

  

Ontology is an explicit specification of a shared conceptualization  

Η Οντολογία είναι ένας τυπικός, σαφής προσδιορισμός μίας διαμοιραζόμενης 

εννοιολογικής αναπαράστασης  

 

Ο Fensel [26]  αναλύοντας τον ορισμό αναγνωρίζει τις τέσσερις βασικές έννοιες που  

εμπεριέχονται σε αυτόν ως ακολούθως  

Εννοιολογική αναπαράσταση: είναι η απλοποιημένη αντίληψη μίας εννοίας ή 

αντικείμενου του πραγματικού κόσμου την οποία πού θέλουμε να αναπαραστήσουμε. 

Τυπικός ορισμός: είναι η μαθηματική καταγραφή μίας έννοιας ώστε να είναι  

κατανοητή από τους υπολογιστές και  

Σαφής: γιατί περιγράφει με ακρίβεια την κοινά αποδεκτή γνώση ενός πεδίου  

Διαμοιραζόμενη: γιατί χρησιμοποιείται από τα μέλη της επιστημονικής κοινότητας   

O Guarino [25]  επέκτεινε τον ορισμό του Guber και πρότεινε τον ακόλουθο 

An ontology is a logical theory accounting for the intended meaning of a formal 

vocabulary, i.e. its ontological commitment to a particular conceptualization of the 

world. The intended models of a logical language using such a vocabulary are 

constrained by its ontological commitment. An ontology indirectly reflects this 
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commitment (and the underlying conceptualization) by approximating these intended 

models."  

Μια οντολογία είναι μια λογική θεωρία η οποία ερμηνεύει την επιδιωκόμενη έννοια 

ενός τυπικού λεξιλογίου, δηλ. την οντολογική του δέσμευση για μια συγκεκριμένη 

σύλληψη του κόσμου. Τα επιδιωκόμενα πρότυπα μιας λογικής γλώσσας που 

χρησιμοποιεί ένα τέτοιο λεξιλόγιο περιορίζονται από αυτή την οντολογική δέσμευση. 

Μια οντολογία απεικονίζει έμμεσα αυτήν την υποχρέωση (και την υποκείμενη 

εννοιολογική σύλληψη), με το να προσεγγίζει αυτά τα επιδιωκόμενα πρότυπα. 

 

To παρακάτω σχήμα αποδίδει γραφικά τον αντίστοιχο ορισμό 
 
 

 
Σχήμα 3.1: Ορισμός οντολογίας σύμφωνα με τον Guarino  

3.2.1 Κατηγορίες Οντολογιών 
 
Οι ερευνητές έχουν προτείνει διαφορετικές κατηγορίες οντολογιών γιατί λαμβάνουν 

διαφοροποιημένα  κριτήρια κατάταξης όπως βαθμό τον τυπικότητας της γλώσσας, ή 

τον βαθμό εξάρτησης από μια έννοια ή αντικείμενο.  
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Οι Uschold και Gruninger στο [28] ταξινομούν τις οντολογίες σύμφωνα με τον  

βαθμό της τυπικότητας (formality) της γλώσσας της.  

Άτυπη ( informal):διατυπωμένη σε μια φυσική γλώσσα 

Ημί-Άτυπη (semi-informal):διατυπωμένη σε ένα περιορισμένο και δομημένο 

υποσύνολο μίας φυσικής γλώσσας. 

Ημι-Τυπική (semi-formal), διατυπωμένη σε μια τεχνητή και αυστηρά ορισμένη 

γλώσσα. 

Αυστηρά τυπική (rigorously formal), δημιουργία  όρων με αυστηρή σημασιολογία, 

θεωρήματα και αποδείξεις ιδιοτήτων, όπως η ορθότητα και η πληρότητα. 

Ο Guarino [25] κατηγοριοποιεί τις οντολογίες ανάλογα με το βαθμό λεπτομέρειας και 

το βαθμό εξάρτησής τους από ένα συγκεκριμένο έργο ή από ένα πεδίο γνώσης το 

οποίο περιγράφουν: 

Οντολογίες ανώτερου επιπέδου (top-level ontology) : Περιγράφουν πολύ γενικές 

έννοιες όπως χώρος, χρόνος, ύλη, αντικείμενο, γεγονός, ενέργεια, που δεν σχετίζονται 

με κάποιο συγκεκριμένο πεδίο γνώσης (domain knowledge).  

Οντολογίες πεδίου (domain ontology) και: περιγράφουν έννοιες που σχετίζεται με 

ένα συγκεκριμένο πεδίο γενικό πεδίο (όπως αντικειμενοστραφής προγραμματισμός), 

ή δραστηριότητα (όπως  πώληση). 

Oντολογίες έργου (task ontology)   Περιγράφουν έννοιες που αφορούν τις ενέργειες 

για την επίτευξη ενός στόχου (π.χ. εγκατάσταση ασύρματου δικτύου) 

Οντολογίες εφαρμογής(application ontology) : Μοντελοποιούν γνώση  ενός 

συγκεκριμένου πεδίου, ή έργου και συνήθως αποτελούν εξειδικεύσεις των δύο 

αντίστοιχων οντολογιών πεδίου και έργου. Η καταγραμμένη γνώση αντιστοιχεί στις 

ενέργειες που διαπεραιώνονται όταν πραγματοποιείται μία συγκεκριμένη 

δραστηριότητα (π.χ. έλεγχος καλωδίωσης σε απομακρυσμένο δίκτυο). 

Το ακόλουθο σχήμα αναπαριστά την κατηγοριοποίηση των οντολογιών κατά Guarino 
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Σχήμα 3.2: Κατηγορίες οντολογίων σύμφωνα με τον Guarino  

Οι Gomez-Perez και Benjamins [29] επεκτείνουν το μοντέλο του Guarino και 

ταξινομούν τις οντολογίες ως ακολούθως:  

Οντολογίες αναπαράστασης γνώσης (knowledge representation ontologies): 

μοντελοποιούν αρχικές  και αποδεκτές έννοιες χωρίς όμως να προσδιορίζουν τι 

αναπαριστούν .  

Γενικές ή κοινές οντολογίες (general ontologies): καταγράφουν τη γενική γνώση 

παρέχοντας βασικές έννοιες όπως ο χρόνος, ο χώρος.  

Οντολογίες ανώτερου επιπέδου (top-level ontologies): παρέχουν γενικές έννοιες 

κάτω από τις οποίες συσχετίζονται όλοι οι όροι σε ήδη υπάρχουσες οντολογίες.  

Οντολογίες μεταδεδομένων (metadata ontologies): παρέχουν ταξινομίες σαφώς 

καθορισμένες και λειτουργούν ως διεθνή πρότυπα για την περιγραφή του 

περιεχομένου πληροφορίας, η οποία διατίθεται σε ψηφιακή μορφή. (UMLS 

οντολογία καταγραφής ιατρικών όρων)  

Οντολογίες πεδίου ορισμού (domain ontologies): μοντελοποιούν σχετική με  ένα 

συγκεκριμένο πεδίο (διάγνωση καρκίνου μαστού)  

Οντολογίες μεθοδολογίας ή εργασιών (method or task ontologies): καταγράφουν  

όρους και διαδικασίες διαχείρισης έργων οι οποίοι αναφέρονται σε συγκεκριμένες 

εργασίες ή μεθοδολογίες (σχεδιασμός δικτυακής υποδομής για μητροπολιτικά δίκτυα) 

 

3.2.2 Χρησιμότητα των οντολογιών 

 

Οι κυριότεροι  λόγοι για τους οποίους αναπτύσσεται μια οντο0λγια ότι δημιουργείται 

ένα λεξιλόγιο, ένα σύνολο σχέσεων και ιδιοτήτων μεταξύ των κλάσεων μιας 
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οντολογίας το οποίο είναι αποδεκτό από τους επιστημονική κοινότητα  και παρέχει 

σημασιολογική πληροφορία ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί  από του υπολογιστές. 

Αναλυτικότερα μπορούμε να τονίσουμε τι; εξής δυνατότητες μίας οντολογίας: 

 
Διαμοιρασμός της δομής της πληροφορίας και του περιεχομένου της μεταξύ των 

ανθρώπων ή του λογισμικού. Είναι ο πιο σημαντικός σκοπός για την  ανάπτυξη μίας 

οντολογίας. Ας υποθέσουμε στο διαδίκτυο εμπεριέχεται σε διαφορετικές πηγές 

ιατρική πληροφορία σχετική με ένα θέμα , η οποία είναι δομημένη σύμφωνα με μια 

οντολογία .τότε το περιεχόμενο της μπορεί να εμπλουτιστεί να διαμοιραστεί και να 

συντεθεί από ιατρικούς επιστήμονες η από λογισμικό  

Επαναχρησιμοποίηση της επιστημονικής γνώσης ενός πεδίου: Αποτελεί ένα 

σημαντικό κριτήριο δημιουργίας οντολογιών μία από τις κινητήριες δυνάμεις που 

οδηγούν την έρευνα για τις οντολογίες. Αν αναπτυχθεί μια οντολογία από μία 

επιστημονική ομάδα υπάρχει η δυνατότητα να επαναχρησιμοποιηθεί από άλλες 

ομάδες. Επιπρόσθετα μπορεί να προκύψουν νέες ευρύτερες οντολογίες από την 

επαναχρησιμοποίηση και συνένωση (ontology merging) άλλων οντολογιών. 

Δημιουργία ρητών αξιωμάτων για κάθε γνωστικό πεδίο, Η δημιουργία αξιωμάτων 

που περιέχονται σε οντολογίες βοηθούν ένα χρήστη ή νέο επιστήμονα με όχι επαρκή 

και πλήρη γνώση του αντικειμένου να αντιληφθεί με σαφήνεια την έννοια και τη 

σημασιολογία των όρων του επιστημονικού πεδίου  

Διαχωρισμός της γνώσης του κάθε πεδίου από τη λειτουργική γνώση: Η γνώση η 

οποία  περιγράφεται για ένα γνωστικό αντικείμενο παραμένει ανεξάρτητη για το πως 

χρησιμοποιείται  το αντικείμενο  

 
3.2.3 Η μορφή μιας οντολογίας και τα βασικά συστατικά της 
 
Η γνώση στις οντολογίες μοντελοποιείται  χρησιμοποιώντας πέντε κατηγορίες 

στοιχείων: 

Κλάσεις (classes) : Οι κλάσεις αναπαριστούν τις έννοιες Η έννοια καθορίζεται ως η  

νοητική αναπαράσταση για το περιεχόμενο συγκεκριμένου αντικείμενου πραγματικού 

ή αφηρημένου εργασίας ενέργειας και λειτουργίας. Οι έννοιες είναι δυνατόν να 

διαιρεθούν σε δύο κατηγορίες: α) τις πρωταρχικές έννοιες(primitive concepts), οι 

οποίες έχουν μόνο απαραίτητες συνθήκες (ως προς τις ιδιότητές τους), για να είναι 

μέλος μιας κλάσης, β) τις έννοιες εξ’ ορισμού (defined concepts), των οποίων η 
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περιγραφή είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, για να είναι ένα αντικείμενο μέλος της 

κλάσης. 

Σχέσεις (relations) : Οι σχέσεις αποτυπώνουν τη συσχέτιση μεταξύ των εννοιών ενός 

γνωστικού πεδίου (π.χ. subclass-of, is-a). 

Ιδιότητες Περιγράφουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των κλάσεων. Κάθε 

ιδιότητα έχει ένα όνομα και μια τιμή και χρησιμοποιείται για να προσδώσει 

πληροφορίες στη κλάση  στην  οποία αναφέρεται. Οι τιμές των ιδιοτήτων μπορεί να 

αντιστοιχούν είτε σε δεδομένα, όπως αριθμοί ή χαρακτήρες (Datatype Properties), 

είτε σε αντικείμενα, όπως άλλες κλάσεις ή άτομα (Object Properties). 

Περιορισμοί. Αναφέρονται στους περιορισμούς που μπορούν έχουν οι τιμές των 

ιδιοτήτων  καθώς και το πεδία τιμών ενός συνόλου από το οποίο μπορεί να 

λαμβάνουν τιμές  

Συναρτήσεις (functions): Αντιπροσωπεύουν μια ειδική περίπτωση σχέσης, στην 

οποία το ν-οστό στοιχείο της σχέσης προσδιορίζεται μοναδικά από τα ν-προηγούμενα 

στοιχεία.  

Αξιώματα (axioms): Χρησιμοποιούνται  να αναπαριστούν προτάσεις που είναι 

πάντοτε αληθείς.  

Στιγμιότυπα (instances):Εκφράζουν συγκεκριμένα στοιχεία, ο μεταπτυχιακός 

φοιτητής με το όνομα «Κωνσταντίνος» και επώνυμο «Παπαδόπουλος» είναι 

στιγμιότυπο της κλάσης “μεταπτυχιακός φοιτητής” 

 
3.3 Μηχανική οντολογιών (Ontology Engineering) 

3.3.1 Ορισμοί 

 
Ως λογισμικό χαρακτηρίζεται το σύνολο των προγραμμάτων, διαδικασιών, εγγράφων, 

εργαλείων  και μεθόδων για την αποδοτική λειτουργία και εκτέλεση συγκεκριμένου 

έργου από ένα πληροφοριακό σύστημα. Η οντολογία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως 

λογισμικό και να εφαρμοστούν στη διαδικασία ανάπτυξης της οι βασικές αρχές της 

μηχανικής λογισμικού (software engineering). Μηχανική λογισμικού[31] σύμφωνα με 

τον διεθνή οργανισμό ΙΕΕΕ είναι η εφαρμογή της συστηματικής (systematic), 

καθορισμένης και ποσοτικά προσδιορίσιμης προσέγγισης για την ανάπτυξη, 

λειτουργία, αξιολόγηση και συντήρηση του λογισμικού. Ανάπτυξη λογισμικού είναι η 

πλήρη αποτύπωση των αναγκών των χρηστών και η μετάφραση τους σε λογισμικό 

ώστε να καλύπτει τις ανάγκες. Οι οντολογίες ανήκουν στην κατηγορία του 
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λογισμικού και επομένως οι βασικές αρχές μεθοδολογίες και κατευθύνσεις της 

μηχανικής λογισμικού μπορούν να ενσωματωθούν στην ανάπτυξη των οντολογιών 

[32] Η μηχανική οντολογιών ως κλάδος της μηχανικής λογισμικού διαπραγματεύεται 

την  ανάπτυξη οντολογιών από την αρχή η την επαναχρησιμοποίηση και εμπλουτισμό 

υπαρχουσών οντολογιών και τον κύκλο ζωής της οντολογίας. Προτείνει 

διαχειριστικές εργασίες που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των οντολογιών όπως 

ανάλυση ρίσκου καθορισμός πολιτικής ποιότητας και προϋπολογισμός κόστους 

ανάπτυξης. Εξετάζει και αξιολογεί μεθοδολογίες εργαλεία και γλώσσες 

προγραμματισμού. Θέτει κριτήρια αξιολόγησης και αξιοποιεί τις οντολογίες σε 

πραγματικά περιβάλλοντα. Όμως μέχρι σήμερα δεν υπάρχει μία αποδέκτη μια γενικά 

αποδεκτή και  εφαρμοσμένη μεθοδολογία μηχανικής  οντολογιών [30]. 

Οι μεθοδολογίες μηχανικής  οντολογιών μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις  μεγάλες 

κατηγορίες 

1. Ανάπτυξη οντολογιών από επαναχρησιμοποίηση ή ένωση άλλων οντολογιών 

2. Ανάπτυξη οντολογιών από την αρχή 

3. Ανάπτυξη οντολογιών σε κατανεμημένο περιβάλλον και με συνεργατική 

διαδικασία με άλλους επιστήμονες 

Το ακόλουθο σχήμα αναπαριστά τις σημαντικότερες μεθοδολογίες μηχανικής 

οντολογιών 
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Σχήμα 3.3: Μεθοδολογίες Μηχανικής Οντολογιών 

 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου αναλύουμε τις κυριότερες από αυτές 

 
3.3.2 Μεθοδολογίες μηχανικής οντολογιών με επαναχρησιμοποίηση άλλων 

οντολογιών 

 
3.3.2.1 Kactus  

H μεθοδολογία Kactus αναπτύχθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος 

KACTUS project [33]. Σκοπός του έργου ήταν να εξετασθεί η επαναχρησιμοποίηση 

της γνώσης από σύνθετα τεχνικά συστήματα για την επίλυση προβλημάτων και η 

δυνατότητα υποστήριξης της διαδικασίας από οντολογίες. Τα προτεινόμενα στάδια 

για την διαδικασία ανάπτυξης της οντολογίας είναι: 

1. Καθορισμός και σχεδιασμός της εφαρμογής. Στο στάδιο αυτό καθορίζεται η 
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εφαρμογή και αναζητούνται  οι όροι  οι οποίοι περιγράφουν στοιχεία και 

διαδικασίες που εκτελούνται από την  της εφαρμογή 

2. Αναζήτηση και επαναχρησιμοποίηση οντολογιών οι οποίες περιγράφουν τις 

παραπάνω διαδικασίες και όρους . 

3. Δημιουργία οντολογίας ώστε να καλύπτει τον αρχικό σχεδιασμό Η νέα 

οντολογία προκύπτει από την συνένωση (ontology merging) και 

βελτιστοποίηση των προηγούμενων οντολογιών  

3.3.2.2 Sensus  

 

Η μεθοδολογία χρησιμοποιεί την οντολογία Sensus [34] ως βάση ανάπτυξης. H 

Sensus αναπτύχθηκε από το ISI (Information Sciences Institute). Η Sensus περιέχει 

70000 εννοιολογικά αντικείμενα καθώς και τους όρους τους. Τα εννοιολογικά 

αντικείμενα έχουν τη μορφή ιεραρχίας . Η ιεραρχία ξεκινάει από αφαιρετικά γενικά 

μοντέλα εννοιών (abstract level) και καταλήγει σε εξειδικευμένα γνωστικά 

αντικείμενα. Τα βήματα της μεθοδολογίας είναι τα ακόλουθα: 

1. Εντοπισμός των κύριων όρων της οντολογίας. Εντοπίζονται οι κύριοι όροι 

που περιγράφουν το γνωστικό αντικείμενο. 

2. Σύνδεση των όρων με εννοιολογικά αντικείμενα του  Sensus. Οι όροι που 

έχουν καθοριστεί συνδέονται με εννοιολογικά αντικείμενα του Sensus 

3. Καθορισμός της διαδρομής. Ορίζεται μια διαδρομή  στο Sensus από τους 

όρους της οντολογίας ως το ανώτερο αφαιρετικό επίπεδο και το αποτέλεσμα 

είναι ο σχηματισμός μιας οντολογίας. 

4. Πρόσθεση όρων. Προσθέτονται νέοι όροι στην οντολογια από τους 

μηχανικούς γνώσης και το αποτέλεσμα της διαδικασίας είναι μία οντολογία 

Η μεθοδολογία χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο σε στρατιωτικές εφαρμογές [35] 

 

3.3.3. Μεθοδολογίες κατασκευής οντολογιών από την αρχή 

3.3.3.1 Ushold and Kings 

 
H μεθοδολογία προτάθηκε ως ένα από τα αποτελέσματα του ερευνητικού έργου 

Enterprise Project [36] του Ινστιτούτου Τεχνητής Νοημοσύνης του πανεπιστημίου 

Εδιμβούργου. Τα προτεινόμενα στάδια ανάπτυξης είναι 
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1. Αναγνώριση του σκοπού. Σημαντικό στοιχείο για την κατασκευή της 

οντολογίας είναι η αναγνώριση του σκοπού  για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

και η εξακρίβωση των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων των χρηστών της   

2. Κατασκευή οντολογίας. Το στάδιο αυτό περιέχει την καταγραφή των 

εννοιών  και των σχέσεων μεταξύ τους ενός καθορισμένου πεδίου γνώσης. 

Αποτυπώνονται οι όροι οι οποίοι περιγράφουν τις έννοιες και τις σχέσεις. Οι 

ορισμοί των εννοιών αναπαριστούν τη γνώση ενός αντικειμένου. 

3. Αξιολόγηση οντολογίας. Το στάδιο περιλαμβάνει αξιολόγηση των 

οντολογιών, του περιβάλλοντος ανάπτυξης. Η αξιολόγηση γίνεται με 

συγκεκριμένες μέθοδοι και τεχνικές. Μερικές από αυτές είναι ερωτήσεις 

επάρκειας, σύγκριση οντολογίας, καθορισμός απαιτήσεων και ερωτήσεις 

επάρκειας  

4. Τεκμηρίωση οντολογίας. Το στάδιο περιλαμβάνει την  τεκμηρίωση της 

οντολογίας του υλικού που και των ορισμών που χρησιμοποιήθηκαν 

Η σημαντικότερη οντολογία που αναπτύχθηκε από την εφαρμογή της μεθοδολογίας 

είναι το Enterprise ontology [37], μια οντολογία η οποία περιγράφει τις 

σημαντικότερες επιχειρηματικές και επιχειρησιακές λειτουργίες ενός οργανισμού . Η 

ομάδα στηριζόμενη στην Enterprise Ontology ανέπτυξε και ένα εργαλείο το οποίο 

υποστηρίζει την καταγραφή διαδικασιών και επιχειρησιακών λειτουργιών [38]. Το 

εργαλείο περιλαμβάνει ένα τμήμα  για την κατασκευή επιχειρησιακών διαδικασιών 

(procedure builder) ένα περιβάλλον διαχείρισης έργων (task manager) και μια 

οντολογία για εταιρική επικοινωνία  

 
3.3.3.2 Grüninger and Fox’s 
 
Η μεθοδολογία βασίστηκε στην ανάπτυξη οντολογίας  για το ερευνητικό έργο TOVE 

[39]. Το έργο TOVE αναφέρεται στη μοντελοποίηση των επιχειρησιακών 

διαδικασιών με τη μορφή οντολογιών. Τα προτεινόμενα στάδια ανάπτυξης είναι: 

1. Αποτύπωση σεναρίων . Το στάδιο περιέχει την  καταγραφή των σεναρίων 

που έχουν σα κίνητρο τη δημιουργία της οντολογίας Κάθε οντολογία θα 

πρέπει να αποτυπώσει ένα αριθμό καταγραμμένων σεναρίων για τη χρήση 

της. Επίσης καταγράφοντα πιθανές λύσεις στα προβλήματα του σεναρίου. 

Στόχος είναι είναι να παραχθεί μία άτυπη ερμηνεία προστιθεμένης αξίας στα 

αντικείμενα στις έννοιες και στις σχέσεις μεταξύ των  τα οποία αργότερα 

προστεθούν στην οντολογία Κάθε ανάπτυξη οντολογίας για συγκεκριμένο 
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γνωστικό πεδίο πρέπει να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα σενάρια για τη 

χρήση της και το σύνολο των λύσεων των προβλημάτων που παρουσιάζονται 

στα σενάρια 

2. Τυποποίηση των άτυπων ερωτημάτων επάρκειας. Η τυποποίηση των 

άτυπων ερωτήσεων επάρκειας οδηγεί στην δημιουργία των κυριότερων 

στοιχείων της οντολογίας: των κλάσεων, των αξιωμάτων, των ιδιοτήτων και 

των σχέσεων τους  

3. Ορισμός της οντολογίας με τυπική γλώσσα Η προηγουμένη διαδικασία 

είναι επαναληπτική όταν ολοκληρωθεί τότε τυποποιείται η οντολογία με 

χρήση κανόνων της first order logic 

Το ακόλουθο σχήμα περιγράφει αναλυτικά την προτεινόμενη μεθοδολογία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.4: Στάδια ανάπτυξης οντολογίας κατά Grüninger and Fox’s (retrieved from 

[40]) 

3.3.3.3 Methontology 

 
H μεθοδολογία προτάθηκε από το ερευνητικό κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης του 

Πολυτεχνείο της Μαδρίτης. H μεθοδολογία ακολουθεί τις βασικές αρχές ανάπτυξης 

λογισμικού (software development) και προτείνει τις ακόλουθες εργασίες για την 

ανάπτυξη μίας οντολογίας. 

Διαχειριστικές, εργασίες (management activities). Οι διαχειριστικές δραστηριότητες 

περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό των εργασιών, τον έλεγχο τους και τη 

διασφάλιση ποιότητας. Εξασφαλίζεται έτσι η σωστή και έγκαιρη ολοκλήρωση της 

κατασκευής της οντολογίας καθώς και η ποιότητα του αποτελέσματος. Οι 
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διαχειριστικές δραστηριότητες εκτελούνται παράλληλα με τις δραστηριότητες 

ανάπτυξης  

1. Δραστηριότητες ανάπτυξης: (development activities)Οι δραστηριότητες 

ανάπτυξης συμπεριλαμβάνουν την προδιαγραφή (specification), την 

εννοιοποίηση (conceptualization), την επισημοποίηση (formalization), την 

υλοποίηση (implementation) και τη συντήρηση (maintenance) της οντολογίας. 

Στη δραστηριότητα της προδιαγραφής καθορίζεται  ο σκοπός για τον οποίο 

κατασκευάζεται η οντολογία, το πεδίο εφαρμογής της και οι τελικοί χρήστες 

της. Στη δραστηριότητα της εννοιοποίησης πραγματοποιείται η μετατροπή της 

γνώσης του πεδίου εφαρμογής σε μοντέλα γνώσης στη συνέχεια στη 

δραστηριότητα της επισημοποίησης εκφράζονται τα μοντέλα  σε μια τυπική 

μορφή. Στη δραστηριότητα της εφαρμογής τα μοντέλα τα οποία είναι 

εκφρασμένα σε τυπική μορφή μετατρέπονται σε οντολογίες με τη χρήση μιας 

γλώσσας προγραμματισμού Στο τελικό στάδιο των δραστηριοτήτων 

ανάπτυξης  η δραστηριότητα της συντήρησης εκτελείται μετά την υλοποίηση 

της οντολογίας και συμπεριλαμβάνει νέα γνώση που προστίθεται στον 

γνωστικό πεδίο καθώς και τυχόν διορθώσεις οι οποίες προέκυψαν κατά τη 

χρήση της οντολογίας. 

2. Οι δραστηριότητες υποστήριξης:(support activities) Οι δραστηριότητες 

υποστήριξης ο εκτελούνται ταυτόχρονα με τις εργασίες ανάπτυξης. 

Περιλαμβάνουν την απόκτηση γνώσης (knowledge acquisition), την 

ενοποίηση (integration), την αξιολόγηση (evaluation) και την τεκμηρίωση 

(documentation) και διαχείρισης εκδόσεων της οντολογίας (configuration 

management). Οι δραστηριότητες απόκτησης και αξιολόγησης γνώσης 

εκτελούνται κατά τη διάρκεια της εννοιοποίησης της οντολογίας. Η 

δραστηριότητα απόκτησης γνώσης στοχεύει στην εξαγωγή και συγκέντρωση 

της γνώσης του πεδίου εφαρμογής από τους ειδικούς πάνω στο πεδίο αυτό 

ενώ η δραστηριότητα αξιολόγησης εκτιμούν την τεχνική πλευρά της 

οντολογίας και την τεκμηρίωσή της. H δραστηριότητα της ενοποίησης 

απαιτείται όταν στην κατασκευή της οντολογίας επαναχρησιμοποιούνται 

(reusing) οντολογίες ή όταν συνενώνονται (merging) οντολογίες. Το τελικό 

στάδιο είναι η διαχείριση των αλλαγών του περιεχομένων, ή λειτουργία και ή 

χρήση νέων εκδόσεων της οντολογίας  

Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει τις εργασίες και τα στάδια  που προτείνει η 



Κεφάλαιο 3: Μηχανική Οντολογιών (Ontology Engineering) 

 35

METHONTOLOGY 

 

 
Σχήμα 3.5: Εργασίες και στάδια ανάπτυξης οντολογίας σύμφωνα με τη METHONTOLOGY 

 
3.3.3.4 On To Knowledge (ΟΤΚ) 

Η  μεθοδολογία On-To-Knowledge δημιουργηθηκε προτάθηκε  και εφαρμόστηκε στο  

ερευνητικό έργο «On-To-Knowledge»1. Το εργο είχε ως στόχο την εισαγωγή και 

λειτουργια στις επιχειρήσεις, εφαρμογών διαχείρισης γνώσης βασισμένων σε 
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οντολογίες. Η On-To-Knowledge μεθοδολογία περιλαμβάνει την καταγραφή των 

στόχων που πρέπει να επιτευχθεί από τα εργαλεία διαχείρισης γνώσης, και η 

ανάπτυξη της είναι βασισμένη στην ανάλυση των σεναρίων χρήσης της. 

1. Μελέτη σκοπιμότητας (feasibility study):Στη μελέτη σκοπιμότητας 

αποτυπώνονται  τα προβλήματα από τη διαχείριση γνώσης στον οργανισμό 

και οι βελτιώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή ενός συστήματος 

διαχείρισης γνώσης από οντολογίες. Εντοπίζονται οι χρήστες της οντολογίας 

και οι διαδικασίες που πρέπει να εκτελούν με την υποστήριξη των οντολογιών  

2. Έναρξη (ontology kick off): Στην έναρξη εξετάζεται αν υπάρχει δυνατότητα 

να επαναχρησιμοποιηθούν οντολογίες και αναπτύσσεται μια πρότυπη 

οντολγια. 

3. Εκλεπτυσμός (refinement): Στον εκλεπτυσμό αναπτύσσεται η πρότυπη 

οντολογία η οποία είναι καθαρά προσανατολισμένη στις εφαρμογές για τις 

οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί;  

4. Αξιολόγηση (evaluation): Στην αξιολόγηση οι απαιτήσεις των χρηστών και η 

βελτίωση της διαχείρισης γνώσης εξετάζονται και αξιολογούνται στο 

περιβάλλον εφαρμογής και λειτουργίας τους  

5. Συντήρηση οντολογίας. και διαχείριση εκδόσεων (maintenance and 

evolution): Στη συντήρηση και διαχείριση εκδόσεων προτείνονται διαδικασίες 

ελέγχου της προσθήκη νέου υλικού γίνεται συστηματική καταγραφή των 

προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση και προτείνονται λειτουργίες 

οργάνωσης των νέων εκδόσεων της οντολογίας  

Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει τις εργασίες και τα στάδια που προτείνει η On To 

Knowledge:
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Σχήμα 3.6: Εργασίες και στάδια ανάπτυξης οντολογίας σύμφωνα με τη On To Knowledge: 

 

3.3.4. Μεθοδολογίες κατασκευής οντολογιών με συνεργατική διαδικασία 

 

3.3.4.1 Diligent 

 
Η μεθοδολογία Diligent  έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του ερευνητικού SWAP. H 

Diligent  έχει ως στόχο να  την ανάπτυξη οντολογιών  σε κατανεμημένο περιβάλλον  

με τη συνεργασία μηχανικών  γνώσης και ειδικών του τομέα ενδιαφέροντος  Τα 

στάδια ανάπτυξης μια οντολογίας με τη μεθοδολογία Diligent είναι: 

1. Δημιουργία της  upper class οντολογίας του τομέα ενδιαφέροντος με τη 

συνεργασία μηχανικών γνώσης  και ειδικών  επιστημόνων του αντικειμένου 

γνώσης  

2. Διαμοιρασμό της οντολογίας στους χρήστες και λειτουργία από αυτούς  

3. Αξιολόγηση και προτάσεις της οντολογίας γι εμπλουτισμό με νέες κλάσεις 

και ιδιότητες από τους ειδικούς και τους μηχανικούς γνώσης 

Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει τις συνεργατικές εργασίες που προτείνει η Diligent:  
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Σχήμα 3.7: Συνεργατικές εργασίες ανάπτυξης οντολογίας σύμφωνα με τη Diligent 

3.3.4.2 Hcome. 

Η HCOME (Human -Centered Ontology Engineering Methodology) αναπτύχθηκε 

από τον Κωνσταντίνο Κώτη [41]  στα πλαίσια της Διδακτορικής του Διατριβής στο 

Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο 

Πανεπιστήμιο του Αιγαίου στη Σάμο, σε συνεργασία με τον αναπληρωτή καθηγητή 

του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, Γεώργιο Βούρο 

Η μεθοδολογία HCOME υποστηρίζει την αποκεντρωμένη ανάπτυξη οντολογιών και 

προτείνει τρία επίπεδα (spaces) δημιουργίας και αποθήκευσης των οντολογιών. 

Το προσωπικό επίπεδο(personal space): Στο προσωπικό επίπεδο οι χρήστες 

μπορούν να δημιουργήσουν, να συγχωνεύσουν οντολογίες, να ελέγξουν και να 

συντηρήσουν τις εκδόσεις των οντολογιών τους. 

Το συνεργατικό επίπεδο (shared space): Στο συνεργατικό επίπεδο  οι 

αναπτυσσόμενες προσωπικές οντολογίες διαμοιράζονται και σε αυτό το επίπεδο 

έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες. Οι χρήστες συζητούν και αποφασίζουν μετατροπές 

στις οντολογίες που βρίσκονται στο συνεργατικό επίπεδο.  

Το κοινά αποδεκτό επίπεδο (agreed space): Στο κοινά αποδεκτό επίπεδο 

μεταφέρονται οι οντολογίες εφόσον έχουν συμφωνηθεί και αποδεχτεί. Οι οντολογίες 

που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο χρησιμοποιούνται από όλους τους χρήστες 

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας HCOME υποστηρίζεται από ένα περιβάλλον που, το 

HCONE  

Το ακόλουθο σχήμα απεικονίζει τις συνεργατικές εργασίες που προτείνει η HCOME 

 

• Build 

• Local adaptation 

• Analysis 

• Revision 

• Local update 
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Σχήμα 3.8: Συνεργατικές εργασίες ανάπτυξης οντολογίας σύμφωνα με τη HCOME (retrieved [41]) 
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4.1 Εισαγωγή 

 

Το κεφάλαιο διαπραγματεύεται την δημιουργία οντολογιών για χρήση στην 

ηλεκτρονική εκπαίδευση. Καταδεικνύει τη συμβολή της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης 

σε ένα εταιρικό περιβάλλον. Αποδεικνύει γιατί οι τεχνολογίες του σημασιολογικού 

ιστού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα σύστημα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και 

αναπτύσσει τις αντίστοιχες οντολογίες.  

Η πρώτη οντολογία μοντελοποιεί τα χαρακτηριστικά ενήλικα στον οποίο θα 

παρέσχετε προσαρμοσμένη ηλεκτρονική μάθηση (personalized elearning) σύμφωνα 

με τις ανάγκες εκπαίδευσης του . Η εκπαίδευση που θα του παρέχεται έχει στόχο την 

βελτίωση της εργασίας του στην επιχείρηση και στη δημιουργία ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων για την ιδία την εταιρεία στα πλαίσια μιας στρατηγικής λειτουργίας 

της σε ένα ανταγωνιστικό και δυναμικό διεθνές περιβάλλον. Το προτεινόμενο 

μοντέλο έχει ως επίκεντρο τον ενήλικα εκπαιδευόμενο (adult centered)  

Η δεύτερη οντολογία αποτυπώνει το εννοιολογικό μοντέλο του αντικείμενο μάθησης 

(Learning object). Το σχεδιαζόμενο μοντέλο είναι προσαρμοσμένο στις λειτουργικές 

ανάγκες εκπαίδευσης και δραστηριότητας της επιχείρησης. (work related) 

Η ανάπτυξη των οντολογιών πραγματοποιείται  σύμφωνα με την προτεινόμενη 

μεθοδολογία του κεφαλαίου 3. Η εννοιολογική περιγραφή των οντολογιών γίνεται με 

τη χρήση της περιγραφικής λογικής (description Logic) και η ανάπτυξη 

πραγματοποιείται με τη γλώσσα προγραμματισμού OWL full  

 

4.2 Σημασιολογικός ιστός και ηλεκτρονική εκπαίδευση (semantic web and 

elearning) 

  

4.2.1 Οικονομία και κοινωνία της γνώσης (Knowledge economy and society) 

 

Σήμερα στην παγκόσμια κοινότητα παρατηρούνται ταχύτατες δομικές αλλαγές και 

εξελίξεις στους τομείς της οικονομίας, των τεχνολογιών, της κοινωνίας και του 

πολιτισμού. Αλλαγές, οι οποίες μετασχηματίζουν ραγδαία την κοινωνία σε αυτό που 

συνήθως αποκαλείται κοινωνία ή οικονομία της γνώσης (knowledge society or 

knowledge economy) και κοινωνία ή οικονομία των δικτύων (network society or 

network economy). Οι διεθνείς εξελίξεις καθιστούν αναγκαία για όλο και 

περισσότερα άτομα την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων. Το εύρος η ειδίκευση 
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και η συνεχής ανανέωση των γνώσεων είναι αυτή που θα τους επιτρέψει να 

προσαρμοστούν στις συνεχείς αλλαγές. και στην ευμετάβλητη αγορά εργασίας 

Στην αγορά εργασίας και στον κόσμο των επιχειρήσεων η συνεχής εκπαίδευση 

αποτελεί αναπόσπαστο λειτουργικό στοιχείο των επιχειρήσεων γιατί  η 

παραγωγικότητα εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από τις δεξιότητες και τη γνώση των 

εργαζομένων. Η εισαγωγή των τεχνολογιών στις επιχειρήσεις μεταβάλλει την 

οργάνωσή τους, αλλά και τον τρόπο και την μορφή της εργασίας. Με τη σειρά τους οι 

τεχνολογίες απαιτούν κατάλληλο εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο να 

μπορεί να ανταποκρίνεται στις συνεχείς εξελίξεις. 

Συγχρόνως όμως ολοένα και περισσότερα άτομα δυσκολεύονται να συμβαδίσουν σε 

αυτές τις αλλαγές με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε εργασιακό αποκλεισμό. 

Μακροπρόθεσμα, το μόνιμα ωφελημένο προσωπικό θα είναι το προσωπικό που θα 

καταφέρνει να ανανεώνει και να διατηρεί το απόθεμα των γνώσεων και δεξιοτήτων 

του και δεν θα αρκείτε στις γνώσεις που του παρείχε το σχολείο ή και το 

πανεπιστήμιο. Στα πλαίσια της νέας αυτής ανταγωνιστικής και παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας η σχέση της με την εκπαίδευση αναδεικνύεται πιο κρίσιμη από κάθε άλλη 

φορά, αφού η ανανεωμένη μάθηση και η εκπαίδευση αποτελεί το κλειδί για την 

επιτυχία. 

Ταυτόχρονα έχουμε αλλαγές στο εκπαιδευτικό περιβάλλον και στη διαδικασία 

μάθησης, αφού οι απαιτήσεις για ευέλικτη, ανεξάρτητη και μαθητοκεντρική 

εκπαίδευση συνεχώς αυξάνονται. Οι απαιτήσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα μιας 

σειράς παραγόντων όπως η ταχεία ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και 

επικοινωνιών, η ταχεία εξέλιξη και σύμπραξη των επιστημών και των τεχνολογικών 

εκπαιδευτικών καινοτομιών, η συνεχής απαίτηση για εξειδίκευση, το νέο εργασιακό 

μοντέλο και η νέα αγορά εργασίας και τέλος η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής και 

συμμετοχής του ατόμου σε μια κοινωνία, στην οποία η γνώση ως οντότητα 

εξελίσσεται σε σπουδαίο κοινωνικό και οικονομικό αγαθό σε βαθμό που προσδιορίζει 

συνολικά τη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. 

Ένας σημαντικός πυλώνας υποστήριξης της εκπαίδευσης των ενηλίκων ειναι η 

ηλεκτρονική εκπαίδευση  
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4.3 Ηλεκτρονική εκπαίδευση 

  

Ο διάσημος guru της Διοίκησης επιχειρήσεων Peter Drucker δηλώνει [44] ότι 
elearning είναι: 
 

"eLearning is just-in-time education integrated with high velocity value chains. 

It is the delivery of individualized, comprehensive, dynamic learning content in 

real time, aiding the development of communities of knowledge, linking 

learners and practitioners with experts 

 

Η ηλεκτρονική εκπαίδευση διαφέρει από την κλασική εκπαίδευση (traditional 

education). Η κλασική μάθηση χαρακτηρίζεται από κεντρικό σχεδιασμό. Το 

εκπαιδευτικό υλικό συλλέγεται και κατηγοριοποιείται από τον εκπαιδευτή και 

επαναλαμβάνεται η παρουσίαση του χωρίς να λαμβάνονται τα χαρακτηριστικά και οι 

δυνατότητες των εκάστοτε εκπαιδευομένων. Δεν ακολουθείται προσωπική 

στρατηγική μάθησης για κάθε εκπαιδευόμενο (personal educational strategy). H 

σειρά διδασκαλίας είναι γραμμική και δεν υπόκειται εύκολα σε αλλαγές του τρόπου 

διδασκαλίας αλλά και του περιεχομένου  

Σύμφωνα με τον Peter Ducker [44] οι κυριότερες διαφορές μεταξύ παραδοσιακής 

εκπαιδεύσεις (traditional education) και ηλεκτρονικής μάθησης παρουσιάζονται στον  

πίνακα 4.1 

 
Τομέας Παραδοσιακή μάθηση e-Learning 
Διανομή γνώσεων Προ-αποφασισμένη από το 

διδάσκοντα (push) 
Ο εκπαιδευόμενος αποφασίζει για 
την ύλη του (pull) 

Ανταπόκριση Προϋποθέτει τις ανάγκες του 
ακροατηρίου 

Ανταποκρίνεται στις ανάγκες που 
εντοπίζει 

Πορεία Γραμμική, με καθορισμένη 
πρόοδο των γνώσεων 

Μη γραμμική, επιτρέπει απ’ 
ευθείας πρόσβαση σε οποιοδήποτε 
κομμάτι γνώσης 

Πρόοδος Διακριτή, συγκεκριμένα 
κομμάτια γνώσης, συνήθως 
αυτοτελή 

Συνεχής, η μάθηση δε σταματάει 
ποτέ 

Αρχή Κεντρικοποιημένη, μόνη αρχή ο 
διδάσκων 

Κατανεμημένη, διδάσκων και 
διδασκόμενος συναποφασίζουν 

Εξατομίκευση Μαζικός τρόπος παροχής 
γνώσεων σε όλο το ακροατήριο 

Προσωποποιημένη, σχεδιασμένη 
για τις ανάγκες κάθε 
μαθητευόμενου 

Προσαρμοστικότη
τα 

Στατική, το περιεχόμενο της 
γνώσης δεν ανανεώνεται συχνά 

Δυναμική, το περιεχόμενο της 
γνώσης αλλάζει σύμφωνα με την 
εμπειρία του εκπαιδευόμενου 

Πίνακας4.1: Σύγκριση παραδοσιακού τρόπου μάθησης & e-Learning 
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4.3.1 Εφαρμογή του Σημασιολογικού ιστού στην Ηλεκτρονική εκπαίδευση 

 

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών τού σημασιολογικού ιστού δίνουν μια εναλλακτική 

προσέγγιση στη κατασκευή συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Τα κυριότερα 

στοιχεία του σημασιολογικού ιστού είναι οι οντολογίες. 

Οι οντολογίες αποτελούν εννοιολογικές περιγραφές ενός γνωστικού πεδίου ενός 

τομέα και προσδιορίζουν τα στοιχεία της γνώσης του τομέα Μια οντολογία 

περιλαμβάνει ένα λεξικό των όρων ενός αντικειμένου μάθησης, εξήγηση των όρων 

του λεξικού και των σχέσεων μεταξύ τους Η προσέγγιση αυτή δίνει ένα έγκυρο 

εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 

στη διαδικασία της μάθησης [42] 

Η οντολογία δίνει μια ιεραρχική εξάρτηση των όρων και των περιγραφών τους και 

τους ορισμούς τους. Οι νέοι χρήστες μπορούν εύκολα να τους κατανοήσουν να τους 

χρησιμοποιήσουν και να τους ενσωματώσουν σε ένα γνωστικό πεδίο  

Ο Smrz [43]επισημαίνει οι οντολογιών μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης ώστε να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα των συστημάτων 

(interoperability) και η επαναχρησιμοποίηση (reusable) των αντικειμένων 

μάθησης(Learning objects).Οι αναφερόμενες ιδιότητες των οντολογιών μας 

επιτρέπουν να διαμορφώσουν εξειδικευμένο για το χρήστη περιβάλλον και σχετικό 

με τα ενδιαφέροντα του 

O Πίνακας 4.2 παρουσιάζει τον τρόπο που το Semantic Web μπορεί να ικανοποιήσει 

τις βασικές απαιτήσεις του e-learning [46](Stojanovic et al., .) 

 
Απαιτήσεις e-Learning Σημασιολογικός Ιστός 
Διανομή γνώσεων Ο εκπαιδευόμενος 

αποφασίζει για την ύλη του 
(pull) 

Το υλικό συγκεντρώνεται 
κατόπιν επερωτήσεων  

Ανταπόκριση Ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
που εντοπίζει 

Το υλικό παρέχεται μέσω 
προφίλ χρήστη 

Πορεία Μη γραμμική, επιτρέπει απ’ 
ευθείας πρόσβαση σε 
οποιοδήποτε κομμάτι γνώσης 

Πλοήγηση στις πληροφορίες 
του ενδιαφέροντος του 
χρήστη 

Πρόοδος Συνεχής, η μάθηση δε 
σταματάει ποτέ 

Η βάση των πληροφοριών 
ανανεώνεται 

Αρχή Κατανεμημένη, διδάσκων 
και διδασκόμενος 
συναποφασίζουν 

Αναγκαία η αλληλεπίδραση 
χρήστη-συστήματος 
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Εξατομίκευση Προσωποποιημένη, 
σχεδιασμένη για τις ανάγκες 
κάθε μαθητευόμενου 

Ο χρήστης αναζητεί 
πληροφορίες και η οντολογία 
συνδέει το πληροφοριακό 
υλικό με τις συγκεκριμένες 
αναζητήσεις του 

Προσαρμοστικότητα Δυναμική, το περιεχόμενο 
της γνώσης αλλάζει 
σύμφωνα με την εμπειρία 
του μαθητευόμενου 

 
Όλα τα παραπάνω! 

Πίνακας4.2: Ε-Learning και Semantic Web 

 

4.4 Η Γλώσσα προγραμματισμού OWL 

H ΟWL προτάθηκε από τον οργανισμό W3C ως μία γλώσσα προγραμματισμού 

οντολογιών [47], [48. Η OWL έχει τη δυνατότητα της πρόσθεσης σημασιολογίας, 

ερμηνείας στα δεδομένα. Και της διεξαγωγής συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα τα 

οποία μπορούν να εξαχθούν με τη χρήση της OWL είναι: 

Συμμετοχή σε κλάσεις (class membership). Αν το a αποτελεί στιγμιότυπο instance  

της κλάσης (class) B, και η B είναι (subclass) της C τότε συμπεραίνεται ότι το a είναι 

και στιγμιότυπο της D. 

Ισοδυναμία κλάσεων. Εάν η κλάση C είναι ισοδύναμη της κλάσης D και η κλάση D 

είναι ισοδύναμη της κλάσης E, τότε η κλάση Α είναι ισοδύναμη και της κλάσης E.  

Συνάφεια. Ας υποθέσουμε ότι το a είναι ένα στιγμιότυπο της κλάσης Α και ότι o η Α 

είναι υποκλάση της Α ∩ B o η Α είναι υποκλάση της D o οι B και D είναι μη 

επικαλυπτόμενες (disjoint). Στο συγκεκραμένο σενάριο υπάρχει πρόβλημα γιατί η Α 

θα έπρεπε να είναι κενή, αλλά σε αυτή ανήκει το στιγμιότυπο α. Αυτό αποτελεί 

ένδειξη σφάλματος στην οντολογία. 

Κατηγοριοποίηση. Αν έχει δηλωθεί ότι καθορισμένα ζεύγη ιδιοτήτων-τιμών 

αποτελούν ικανή συνθήκη για συμμετοχή σε μία κλάση C, τότε αν  το  στιγμιότυπο a 

ικανοποιεί αυτές τις συνθήκες, τότε συμπεραίνεται  ότι το a αποτελεί στιγμιότυπο της 

κλάσης C 

Σύμφωνα με το W3C, σκοπός τής OWL είναι να δημιουργηθεί ένα τυποποιημένο 

σχήμα ώστε να είναι συμβατό με την αρχιτεκτονική του  Semantic Web. Η 

κατασκευή  των οντολογιών σε γλώσσα OWL κάνει τα δεδομένα που βρίσκονται το 

διαδίκτυο  επεξεργάσιμα από πληροφοριακά συστήματα και επαναχρησιμοποιήσιμα 

από λογισμικό. Η δυνατότητα αυτή θα επιτευχθεί προσθέτοντας πληροφορία και 

σημασιολογία για τους  πόρους που παρέχουν περιεχόμενο . 

Μια οντολογία τυποποιημένη σε γλώσσα OWLπεριλαμβάνει [49] : 
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 Ορισμό των κλάσεων  

 Τον καθορισμό των ιδιοτήτων και των τιμών των κλάσεων 

 Τα στιγμιότυπα κάθε κλάσης 

 Δήλωση αξιωμάτων 

To κυριότερο χαρακτηριστικό της γλώσσας OWL είναι ότι δίνει στους 

προγραμματιστές τη δυνατότητα να απεικονίσουν με τυπικό τρόπο (formal method) 

γνωστικά πεδία (Domain Knowledge models) γιατί παρέχει : 

 Καλά-ορισμένη σύνταξη (well-defined syntax), 

 Τυπική σημασιολογία (formal semantics). 

 Αποτελεσματική υποστήριξη συλλογισμών (efficient reasoning support). 

 Επαρκή εκφραστική δύναμη (efficient expressive power). 

 Ευκολία στην έκφραση (convenience of expression). 

Η OWL έχει τρεις υπό-γλώσσες την  OWL Lite, την OWL DL και την OWL Full, 

κάθε μία απευθύνεται σε συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών και ερευνητών [52] Η 

επόμενη εικόνα δίνει μια σχηματική αναπαράσταση των τριών υπογλωσσίων και τα 

χαρακτηριστικά με τα οποία διαφοροποιούνται  

 

 

 

  Σχήμα 4.1: Η γλώσσα OWL και οι υποκατηγορίες της 

 

Κάθε μια από τις αναφερόμενες υπό-γλώσσες είναι μια επέκταση του αμέσως 

απλούστερου προκατόχου της, Τα αντικείμενα και το πέδιλο γνώσης (domain 

knowledge) τα οποία  που μοντελοποιούνται  ή τα συμπεράσματα το οποία 
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προκύπτουν  σε μια κατώτερη υποκατηγορία ισχύουν  και στην αμέσως επόμενη.. 

Αναλυτικότερα ισχύουν οι παρακάτω σχέσεις:  

 Κάθε τυπική οντολογία OWL Lite είναι και μια τυπική οντολογία OWL DL.  

 Κάθε τυπική οντολογία OWL DL είναι και μια τυπική οντολογία OWL Full.  

 Κάθε έγκυρο συμπέρασμα της OWL Lite είναι και έγκυρο συμπέρασμα της 

OWL DL.  

 Κάθε έγκυρο συμπέρασμα  της OWL DL είναι και έγκυρο συμπέρασμα 

τηςOWL Full. 

Αναλυτικότερα για κάθε υπογλώσσια ισχύουν τα εξής: 

Η OWL Lite υποστηρίζει τούς χρήστες που χρειάζονται κυρίως μια ιεραρχία 

ταξινόμησης και απλούς περιορισμούς Η OWL Lite καθορίζει απόλυτα τον  αριθμό 

των στοιχείων συνόλων στην οντολογία τα μόνα cardinalities που επιτρέπονται για να 

δηλωθούν ρητά είναι 0 και 1. Η OWL Lite έχει χαμηλότερη πολυπλοκότητα από την 

OWL DL. Η OWL Lite έχει την ιδιότητα να μπορεί να γίνεται αντικείμενο 

αποδοτικής επεξεργασίας  από αλγορίθμους εξαγωγής συμπερασμάτων (inference 

algorithms).  

Η OWL DL ονομάζεται με αυτό το τρόπο γιατί είναι πλήρως αντίστοιχη και συμβατή 

με τη περιγραφική λογική (description logic). Έχει πλήρη εκφραστικότητα και 

υπολογιστική πληρότητα, δηλαδή δίνει τη δυνατότητα όλα τα συμπεράσματα είναι 

εγγυημένα να είναι υπολογίσιμα και όλοι οι υπολογισμοί να τελειώνουν σε 

πεπερασμένο χρόνο. Ο κύριοι περιορισμοί που έχει η ΟWL DL είναι ότι μία κλάση 

δε μπορεί να είναι στιγμιότυπο μιας άλλης κλάσης. και δεν είναι πλήρως συμβατή με 

την RDF γιατί δεν επιτρέπει τη χρήση object properties. Επειδή η OWL DL βασίζεται 

πλήρως στην περιγραφική λογική επιτρέπει την αποτελεσματική υποστήριξη 

συλλογισμών (reasoning support) 

Η OWL Full προορίζεται για χρήστες και προγραμματιστές  που επιδιώκουν  

μέγιστη εκφραστικότητα και συντακτική ελευθερία που παρέχει το RDFschema, 

χωρίς όμως να παρέχονται εγγυήσεις για την πλήρη υπολογιστική πληρότητα. Η 

πλήρη ελευθερία εκφραστικότητας έχει το μειονέκτημα είναι ότι δεν είναι πάντα 

αποτελεσματική η υποστήριξη συλλογισμών και η εξαγωγή συμπερασμάτων  

Η προτεινόμενες οντολογίες θα τυποποιηθούν σε ΟWL DL, γιατί επιδιώκεται  πλήρη 

συμβατότητα με τη description logic, για να υποστηριχθεί η μαθηματική τυποποίηση  

της οντολογίας (ontology formalization). Πρόσθετα επιζητείται η  αποτελεσματική 



Κεφάλαιο 4:  Διαδικασία δημιουργίας οντολογιών για ενήλικα εκπαιδευόμενο 

 47

διεξαγωγή συμπερασμάτων για τον καθορισμό της στρατηγικής της  προσωπικής 

ηλεκτρονικής μάθησης (personal learning strategy) [ 

O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τους τρόπους κατασκευές κλάσεων ( class 

constructors)  

 

Core Class Class 

Description 

Definition Symbol Meanin

g 

OWL Element 

 

Named Class  All the individuals 

are part of this 

named class 

  owl:Class 

Intersection 

Class 

Intersection

; 

Conjunction 

The individuals that 

are contained in the 

overlap portion of 

2+ classes 

 “And” owl:intersectionOf 

 

Union Class Union; 

Disjunction 

The individuals 

contained in the 

combination of 2+ 

classes 

 “Or” owl:unionOf 

 

Complement 

Class 

Negation The individuals that 

are not in the 

negated class 

¬ “Not” owl:complementOf  

 

Restrictions Universal It describes the 

class of individuals 

that have only one 

kind of relationship 

along a specified 

property to an 

individual that is a 

member of a 

specified class 

 “Only”; 

“All 

values 

from” 

owl:allValuesFrom 
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Existential It describes the 

class of individuals 

that have at least 

one kind of 

relationship along a 

specified property 

to an individual that 

is a member of a 

specified class 

 “Some 

Value 

from”; 

“At least 

one” 

owl:someValuesFrom 

 

Absolute 

Cardinality 

It defines the exact 

number of 

relationships that a 

class of individuals 

can have. 

= 

 

“Exactly 

n” 

owl:cardinality  

 

Max 

Cardinality 

It defines the 

maximum number 

of relationships that 

a class of 

individuals can 

have. 

 “At 

most n” 

owl:maxCardinality 

 

Min 

Cardinality 

It defines the 

minimum number 

of relationships that 

a class of 

individuals can 

have. 

 “At least 

n” 

owl:minCardinality 

 

hasValue It specifies the class 

of individuals that 

participate in a 

specified 

relationship with a 

specific individual 

 “equals 

x” 

owl:hasValue 

 

Enumeration  It specifies { ... }  owl:oneOf  
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Class explicitly and 

exhaustively the list 

of the individuals 

that are members of 

the enumeration 

class 

 

Πίνακας.4.3: Οι έξη τρόποι δόμησης (constructors) μίας κλάσης και οι ορισμοί τους [16]. 

 

4.5 Προτεινόμενη οντολογία  για τον ενήλικα εκπαιδευόμενο  

 

Στη συνεχεία του κεφαλαίου παρουσιάζονται τα στάδια ανάπτυξης και ο 

προγραμματισμός σε γλώσσα OWL της οντολογίας για τον εκπαιδευόμενο . Οι κύριες 

φάσεις ανάπτυξης σύμφωνα με την προτεινόμενη μεθοδολογία του κεφαλαίου 3  

 

Τα στάδια ανάπτυξης είναι 

 Requirements analysis¨Ανάλυση απαιτήσεων 

 Knowledge acquisition from domain experts  retrieval from unstructured 

and semi - structured data  Απόκτηση γνώσης από ειδικούς, αδόμητα, 

ημιδομημένα και δομημένα δεδομένα 

 Formal modeling  with Description Logic: Τυπική αναπαράσταση 

οντολογίας με τη χρήση της περιγραφικής λογικής  

 Programming and development  with OWL-DL: Ανάπτυξη και 

προγραμματισμός με τη γλώσσα OWL - DL   

 Evaluation and revision Αξιολόγηση και επανέκδοση αν είναι απαραίτητο 

Το σχήμα 4.2 αναπαριστά τη ροή των εργασιών ανάπτυξης (task flow diagram) για 

τις προτεινόμενες οντολογίες  



Κεφάλαιο 4:  Διαδικασία δημιουργίας οντολογιών για ενήλικα εκπαιδευόμενο 

 50

 

Σχήμα 4.2: Ροή εργασιών ανάπτυξης προτεινόμενων οντολογιών  

 

Αναλυτικότερα οι εργασίες ανάπτυξης των συνισταμένων οντολογιών για ενήλικα 

εκπαιδευόμενο και εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι 
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4.5.1 Ανάλυση απαιτήσεων (Requirements analysis 

Στην ανάλυση απαιτήσεων εξετάζεται η αναγκαιότητα δημιουργίας οντολογιών για 

τη ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης. Η ανάπτυξη των οντολογιών 

αφορά την οντολογία τού εκπαιδευόμενου (ontology based learning profile) και του 

εκπαιδευτικού αντικειμένου.(learning object). Ο στόχος είναι να υποστηριχθεί 

διαδικασία εύρεσης του κατάλληλοι υποψηφίου για εκπαίδευση και να καθοριστεί η 

βέλτιστη προσωπική στρατηγική εκπαίδευσης (personalized elearning strategy). Η 

προσέγγιση αυτή προτείνεται για να αυτοματοποιηθεί η διαδικασία και να 

υποστηριχθεί με πληροφοριακά συστήματα η εύρεση των υποψηφίων και η επιλογή 

του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού. Επιδιώκεται η αποφυγή της χειροκίνητης 

διαδικασίας, ειδικότερα όταν αφορά την επιλογή υποψηφίων από  ένα μεγάλο αριθμό 

ατόμων και τα εκπαιδευτικά αντικείμενα είναι ειδικά και αποστασιοποιούνται από τη 

δυνατότητα διαχείρισης ενός τμήματος ανάπτυξης και εκπαίδευσης  προσωπικού 

(Human resource department). To ακόλουθο σχήμα απεικονίζει τις διαδοχικές φάσεις 

της ανάλυσης απαιτήσεων για τη δημιουργία οντολογιών. 

 

 

Σχήμα 4.3:  Requirements analysis for ontology development 

 

Στην αρχική φάση καθορίζονται οι επιχειρησιακές ανάγκες (business needs) οι οποίες 

πρέπει να εκπληρωθούν σύμφωνα με τους στόχους και τη στρατηγική  της 

επιχείρησης. Ορίζονται τα προβλήματα (problem defined) που σχετίζονται  με τη 

λύση της επιχειρησιακής ανάγκης και καθορίζονται τα σενάρια αντιμετώπισης 

(scenarios used) και επίλυσης των προβλημάτων. Η λύση εξειδικευμένων και 

πολύπλοκων θεμάτων και καταστάσεων απαιτεί τις περισσότερες φορές την 
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απόκτηση γνώσεων από το προσωπικό της εταιρείας. Θέτονται οι εκπαιδευτικοί  

στόχοι (learning goals defined) οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν σε καθορισμένο 

χρονικό διάστημα. Αναζητούνται τα εκπαιδευτικά αντικείμενα (learning objects) και 

θέτονται οι σκοποί εκμάθησης για κάθε αντικείμενο. Αποφασίζεται η ανάγκη 

δημιουργίας οντολογιών (elearning strategy) για τη βέλτιστη εκτέλεση της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής μάθησης  

Η κατανόηση της διαδικασίας υποστηρίζεται από το επόμενο παράδειγμα. 

Η εταιρεία Innovation Business Technology πρέπει να εγκαταστήσει ένα  νέο Virtual 

Private Network στη γειτονική  Βουλγαρία για μια νεοϊδρυθείσας  ιδιωτική Τράπεζα .  

Η υλοποίηση του έργου εξετάστηκε σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια 

 

 Outsourcing του έργου σε εξωτερικό συνεργάτη  

 Διαμοιρασμός του έργου σε κατά ένα μέρος σε εξωτερικό  συνεργάτη 

 Πρόσληψη ειδικών με σύμβαση έργου 

 Κατασκευή και ανάπτυξη εξολοκλήρου από την  εταιρεία 

 

Απορρίπτονταν  και οι τρεις πρώτες λύσεις για λόγους κόστους, μη προστιθεμένης 

αξίας για την εταιρεία και έλλειψη εμπειρίας διαχείρισης της εταιρείας σε αντίστοιχες 

καταστάσεις (lack of management) 

Επιλέγεται η υλοποίηση του έργου εξολοκλήρου από την εταιρεία . Καταγράφονται 

τα γνωστικά αντικείμενα που πρέπει να υπάρχουν στο γνωστικό κεφάλαιο 

(Knowledge capital) της εταιρείας και αναζητούνται οι απαραίτητες γνώσεις και 

δεξιότητες από το προσωπικό της 

Από την μελέτη σχεδιασμού του VPN προκύπτει ότι η απαιτούμενη τεχνική γνώση 

που είναι απαραίτητη να έχουν οι μηχανικοί πληροφορικής της εταιρείας για να 

ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του έργου 

 Γνώση σε βάθος του OS Cisco 

 Προγραμματισμός και παραμετροποίηση των router της σειράς Cisco Catalyst 

 Λεπτομερή γνώση της λειτουργία των δικτυακών πρωτοκόλλων UDP και 

ΤCP/P 

 Εγκατάσταση και προγραμματισμός embedded συστημάτων σε γλώσσα C++ 

 Ανάπτυξη web server εφαρμογών σε γλώσσα JAVΑ Enterprise Endition 
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Ταυτόχρονα οι μηχανικοί πληροφορικής πρέπει να έχουν δεξιότητες ώστε να 

λειτουργούν σε ένα ξένο ως προς τη κουλτούρα τους και τη γλώσσα τους περιβάλλον. 

Η ικανότητας γρήγορης εκμάθησης και αφομοίωσης πρέπει να είναι ανεπτυγμένη σε 

μεγάλο βαθμό. Επειδή υπάρχουν καθορισμένα χρονικά διαστήματα παράδοσης του 

έργου δρέπει να λειτουργούν αξιόπιστα σε περιβάλλον αυξημένης εργασιακής πίεσης  

Για τους παραπάνω λογούς σχεδιάζεται να ετοιμασθούν προγράμματα εκμάθησης 

των τεχνολογιών εξατομικευμένα. Τα προγράμματα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις 

γνώσεις και την εμπειρία που έχει ο καθένας τους ώστε να μην επαναλάβουν 

αντικείμενα και τα οποία τους ήταν γνωστά και οικεία ,ούτε εκπαιδευτικό υλικό το 

οποίο δε τους προσφέρνει κάτι καινούριο στη γνώση ή στην απόκτηση δεξιοτήτων . 

Επίσης πρέπει τα εξατομικευμένα προγράμματα να  τελειώσουν σε καθορισμένο 

χρονικό διάστημα και να υπάρχουν μετρήσιμα αποτελέσματα εκμάθησης πριν οι 

μηχανικοί εμπλακούν στο έργο 

Η εταιρεία έχοντας αναπτύξει παραδοσιακά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης για 

λόγους στρατηγικής και απόκτησης εμπειρίας θέλει να επεκταθεί στις τεχνολογίες 

σημασιολογικού ιστού και να τις εφαρμόσει στην ηλεκτρονική εκπαίδευση των 

υπαλλήλων της . Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου αρχίζει με το σχεδιασμό και 

τη δημιουργία οντολογιών για τον ενήλικα εκπαιδευόμενο και το εκπαιδευτικό 

αντικείμενο  

 

4.5.2 Εξαγωγή γνώσης (knowledge retrieval) 

 

Σε αυτό το στάδιο δομείται σε ημι –τυπική μορφή η γνώση που είναι απαραίτητη για 

τη δημιουργία της οντολογίας γνώση αναζητείται από ειδικούς του πεδίου με τη 

μορφή συνεντεύξεων. Εξάγεται από αδόμητα δεδομένα (unstructured data)τα οποία 

είναι συνήθως κείμενα. Εξετάζονται και χρησιμοποιούνται δομημένα σχήματα όπως 

XMLschema και άλλες οντολογίες. To ακόλουθο σχήμα απεικονίζει τις διαδοχικές 

φάσεις της εξαγωγής γνώσης για τη δημιουργία οντολογιών. 
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Σχήμα 4.4: Στάδια εξαγωγής γνώσης. 
 
Το ακόλουθο σχήμα αναπαριστά σε UML (Unified Modeling Language) και 

συγκεκριμένα σε activity diagram τις εργασίες εξαγωγής και απόκτησης γνώσης 

(Knowledge acquisition and retrieval) 



Κεφάλαιο 4:  Διαδικασία δημιουργίας οντολογιών για ενήλικα εκπαιδευόμενο 

 55

 

Σχήμα 4.5: Activity diagram για την εξαγωγή γνώσης 
 
Στο αρχικό στάδιο questionnaires and interviews γίνεται η καταγραφή του 

γνωστικού πεδίο από ειδικούς του τομές (domain experts ). Ένα άτομα 

χαρακτηρίζεται ως ειδικός του τομέα όταν έχει αποδεδειγμένα και αποδεκτή γνώση 

σε συγκεκριμένο αντικείμενο ή πρόβλημα. Τα στοιχεία του ειδικού καταγράφονται 

για να βοηθήσουν στην τεκμηρίωση της οντολογίας. Στην περίπτωση του 

παραδείγματος θα μπορούσε να είναι Certified engineer και human resources experts . 
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H μεθοδολογία δημιουργίας ερωτήσεων - συνεντεύξεων ακολουθεί μία τυπική 

προσέγγιση οργάνωσης [50],[51] η οποία είναι ένας συνδυασμός επιλογών από τις 

 

 Concept listing 

 Step listing 

 Chapter listing 

 Card sorting and brainstoming 

 Laddering 

 

Στο επόμενο στάδιο (documents retrieval and terms extraction) πραγματοποιείται 

αναζήτηση εγγραφών οι οποίοι περιέχουν όρους που προέκυψαν από το προηγούμενο 

στάδιο και μπορούν να οδηγήσουν και στη εξαγωγή νέων ορών καθώς και 

ισοδύναμων όρων. Κύριο λόγο στο στάδιο αυτό έχει η αναζήτηση σημασιολογικών 

σχέσεων μεταξύ των όρων όπως  a is part of c και x is property of a. Στη συνέχεια 

αξιολογούνται τα αποτελέσματα από ειδικό (domain expert) και δημιουργείται η 

πρώτη ταξινομία όρων και των σχέσεων μεταξύ τους. Τα εργαλεία και οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται προέρχονται από το επιστημονικό πεδίο της επεξεργασίας φυσικής 

γλώσσας (natural language processing) και της γλωσσολογικής ανάλυσης (Linguistic 

engineering). Οι μέθοδοι που ακολουθούνται σε αυτό το στάδιο είναι [54] 

 collect, select and pre-process an appropriate corpus  

 discover sets of equivalent words and expressions  

 validate the sets (establish concepts) with the help of a domain expert  

 discover sets of semantic relations and extend the sets of equivalent 

words and expressions23  

 validate the relations and extended concept definitions with the help of 

a domain expert  

 create a formal representation  

Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι GATE  Text to onto TEXCOMON και Text 

minner 

Σε αυτή τη διαδικασία απαιτείται η επίβλεψη ενός ειδικού γιατί στην αντίθετη 

περίπτωση τα αποτελέσματα δεν έχουν την απαιτούμενη ποιότητα 
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Το αποτέλεσμα της διαδικασίας  είναι η πρώτη παρουσίαση της οντολογίας σε 

ημιτυπική μορφή ως ταξινομία  

 

Στο επόμενο προτεινόμενο στάδιο (terms relations extracted and synonyms 

defined) προστίθενται στη ταξινομία τα συνώνυμα των όρων καθώς και οι σχέσεις 

μεταξύ του Η εργασία γίνεται με την επίβλεψη ενός ειδικού η βέλτιστη πηγή για την 

επιλογή των συνωνύμων είναι το WorldNet καθώς και ορισμένα Λεξικά  

Στο στάδιο XMLschema used and ontology reused, εξετάζονται αν προϋπάρχοντα 

τυπικά σχήματα όπως XMLschema και RDFschema μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη δόμηση της οντολογίας. H δόμηση επιτυγχάνεται με την πρόσθεση κλάσεων 

και ιδιοτήτων .η με τη συγχώνευση των οντολογιών (ontology merging) και 

επανέκδοση ως μια νέα και ενιαία οντολογία  

Εδώ ολοκληρώνεται το δεύτερο στάδιο ανάπτυξης. Αποτέλεσμα όλων των 

διαδικασιών είναι η παραγωγή μιας ταξινομίας,,η εύρεση των συνωνύμων των όρων 

της ταξινομίας. Σημαντικοί αποτέλεσμα του σταδίου είναι ότι έχουν καταγραφεί οι 

πρώτες σχέσεις μεταξύ των όρων του πεδίου γνώσης  

 

4.5.3 Δημιουργία οντολογίας ενήλικα εκπαιδευόμενου 

 

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται και αναπτύσσεται η οντολογία του ενήλικα 

εκπαιδευομένου. Η μεθοδολογία δημιουργίας της οντολογίας βασίστηκε  στα στάδια 

που αναλύθηκαν στις προηγούμενες ενότητες . Η οντολογία αναπτύχθηκε στη 

γλώσσα προγραμματισμού OWL -DL . Ο σωστός σχεδιασμός της οντολογίας είναι 

ένα βασικό στοιχειό για την ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης γιατί 

θα πρέπει να συνεργάζεται και να διαμοιράζεται περιεχόμενο με άλλα συστήματα 

ηλεκτρονικής μάθησης και με συστήματα παροχής εκπαιδευτικών πόρων (Learning 

object repositories) 

Το πρώτο στάδιο ανάπτυξης της οντολογίας είναι η απόκτηση γνώσης (Knowledge 

acquisition) για το γνωστικό πεδίο «μοντέλο ενήλικα εκπαιδευόμενου» 

Μία κύρια πηγή γνώσης είναι οι οργανισμοί δημιουργίας προτύπων. Οι κυριότεροι 

οργανισμοί οι οποίοι παρέχουν πρότυπα ηλεκτρονικής μάθησης είναι  

 IMS  (Instructional Management System) 

 ISO/IEC. 
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 ARIADNE  (Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution 

Network for Europe) 

 DC  (Dublin Core) 

 AICCAviation Industry Computer-Based Training Committee 

 IEEE 

 ADL/SCORM  (Advanced Distributed Learning/Sharable Content Object 

Reference Model) 

Τα πρότυπα έχουν σημαντική αξία στον τομέα τής ηλεκτρονικής μάθησης γιατί 

αξιοποιούνται στον προγραμματισμό και στην κατασκευή πληροφοριακών 

συστημάτων, ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, η μεταφερσιμότητα, και η 

επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου. Τα πρότυπα συνήθως αποτελούνται από ένα 

τυπικό σχήμα  το οποίο καθορίζει το περιερχόμενο του προτύπου. Στην πλειοψηφεία 

τα πρότυπα είναι εκφρασμένα σε XMLschema « 

Τα κυρία πρότυπα περιγραφής εκπαιδευόμενου προέρχονται από τους οργανισμούς 

ΙΕΕΕ και IMS. O οργανισμός  ΙΕΕΕ παρουσιάζει το πρότυπο ΙΕΕΕ/PAPI και ο 

οργανισμός IMS το IMS/LIP και τα δυο πρότυπα παρουσιάζουν διάφορες 

πληροφορίες σχετικές με τον εκπαιδευόμενο.  

Η εννοιολογική αναπαράσταση του ΙMS/LIP (Learner Information profile) είναι η 

ακόλουθη  
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Σχήμα 4.6: Προτεινόμενες κατηγορίες πληροφορίων του προτύπου ΙMS/LIP 

 

Μια σύντομη  παρουσίαση των πληροφοριών του προτύπων είναι: 

 Η κατηγορία ταυτοποίηση (identification) αντιπροσωπεύει δημογραφικά και 

βιογραφικά στοιχεία του εκπαιδευόμενου 

 Η κατηγορία στόχος (goal) αντιπροσωπεύσει τους στόχους εκμάθησης της 

καριέρας, των δεξιοτήτων και άλλων στόχων που θέτει ο εκπαιδευόμενος σε 

μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα.  

 Η κατηγορία QCL (qualifications, certifications, and licenses) 

χρησιμοποιείται για την καταγραφή  των επαγγελματικών προσόντων 

βεβαιώσεων και άλλων πιστοποιητικών από αναγνωρισμένες αρχές και 

ιδρύματα εκπαίδευσης . 

 Η κατηγορία δραστηριότητες (activity) απεικονίζει όλες τις δραστηριότητες 

και τρόπους εκπαίδευσης οι οποίες είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση 

εκμάθησης ενός εκπαιδευτικού αντικειμένου  

 Η κατηγορία (interest) ενδιαφέροντος μπορεί να είναι οποιαδήποτε 

πληροφορία που περιγράφει τα χόμπι και τις δραστηριότητες αναψυχής. 

 Η κατηγορία σχέση (relationship) ορίζει τις σχέσεις που μπορούν να έχουν οι 

διάφορες κατηγορίες του μοντέλου μεταξύ τους  
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 Η κατηγορία ικανότητες (competency) καταγράφει τις δεξιότητες, τις 

εμπειρίες και τις γνώσεις που έχει ο αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος κατά τη 

διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας 

 Η κατηγορία της προσβασιμότητας (accessibility) απεικονίζει τη δυνατότητα 

πρόσβασης του εκπαιδευομένου σε πληροφορίες και αντικείμενα μάθησης 

σύμφωνα με τις διανοητικές , σωματικές, γλωσσικές και μαθησιακές του 

ικανότητες. 

  Η κατηγορία transcript αποτελεί τη συνοπτική περιγραφή των ακαδημαϊκών 

επιτευγμάτων. 

 Η κατηγορία υπαγωγή (affiliation) αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες σχετικά 

με συμμετοχή του εκπαιδευόμενου σε επαγγελματικές οργανώσεις 

 Η κατηγορία ασφάλεια (security)καταγράφει τη πολιτική ασφάλειας τους 

κωδικούς και τα κλειδιά πρόσβασης  που έχει ο εκπαιδευόμενος 

 

To εννοιολογικό μοντέλο εκπαιδευόμενου PAPI (Public and private information 

for learners) όπως προτείνεται από τον ΙΕΕΕ απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα  

  
Σχήμα 4.7: Προτεινόμενες κατηγορίες πληροφοριών του προτύπου ΙMS/LIP 

 

Οι επεξηγήσεις των πληροφοριών όπως παρουσιάζονται στο εννοιολογικό μοντέλο 

είναι: 

 Η προσωπική (personal) κατηγορία περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα 

ονόματα, τα στοιχεία επικοινωνίας  και τις διευθύνσεις του εκπαιδευόμενου. 

 Η κατηγορία σχέσεις (relations) απεικονίζει τις εκπαιδευτικές σχέσεις του 

εκπαιδευόμενου με  άλλα πρόσωπα (π.χ. συμμαθητής, teacher is, teacher of, 

instructor is, instructor of, belongs to, belongs with).  
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 Η κατηγορία ασφάλεια (security) περιγράφει τα δικαιώματα πρόσβασης και 

τη πολιτική ασφάλειας που παρέχονται στον εκπαιδευόμενο 

 Η κατηγορία προτίμηση (preference) δείχνει το είδος των αντικειμένων, τα 

οποία ο μαθητής είναι σε θέση να αναγνωρίσει. 

 Η κατηγορία απόδοση (performance) καταγράφει τις πληροφορίες οι οποίες 

είναι σχετικές με τη μέτρηση των επιδόσεων του εκπαιδευόμενου 

Οι σχέσεις μεταξύ των δυο μοντέλων [56] απεικονίζοντα στο σχήμα  

 
Σχήμα 4.8: Σχέση μεταξύ των μοντέλων ΙΕΕΕ/ΡΑΡΡΙ και ΙMS/LIP 
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5.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο αναπτύσσεται η αναλυτική περιγραφή της οντολογίας του 

εκπαιδευόμενου η οποία χρησιμοποιείται για την υλοποίηση του συστήματος 

ηλεκτρονικής μάθησης. Παρέχεται η αναλυτική περιγραφή, η μαθηματική 

τεκμηρίωση με χρήση της Description Logic, η διαγραμματική απεικόνιση και ο 

ολοκληρωμένος κώδικας που δημιουργήθηκε.. Ο προγραμματισμός  τής οντολογίας 

έγινε με την χρήση της γλώσσας OWL και ειδικότερα με την πλήρη εκδοχή της την 

OWL Full. 

 

5.2 Namespaces της οντολογίας εκπαιδευόμενος 

Η οντολογία διαμοιράστηκε σε namespaces, αντίστοιχα με  ένα σύστημα το οποίο 

μπορεί να διαχωριστεί σε επιμέρους υποσυστήματα. Με αυτό τον τρόπο 

δημιουργήθηκαν namespaces, στα οποία αντιστοιχήθηκε ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό (URIs) καθώς και ένα σύντομο όνομα, ώστε να γίνεται άμεσα η 

αναφορά σε αυτά συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν τα ακόλουθα namespaces  

 

1. Το namespace Common για τις κοινές χρησιμοποιούμενες κλάσεις και 

ιδιότητες. Το URI είναι το http://www.uom.gr/ontology/Common# και με 

σύντομο όνομα “comn”.  

2. Το namespace Personal για το σύνολο των κλάσεων και ιδιοτήτων που 

περιγράφουν τα προσωπικα και δημογραφικά στοιχεία του εκπαιδευομένου. 

Το URI είναι http://www.uom.gr/ontology/personal# και με σύντομο όνομα 

“persn”.  

3. Το namespace Education για τις κλάσεις και τις ιδιότητες της Εκπαίδευσης, 

της αποκτημένης επαγγελματικής γνώσης(Professional Knowledge) και 

εμπειρίας. Το URI είναι το http://www.uom.gr/ontology/education# με 

σύντομο όνομα “edu”.  

4. Το namespace Learning abilities για τις κλασεις και τις ιδιότητες που 

περιγράφουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά τη συμπεριφορά (Behavior), 

τους τρόπους μάθησης (Learning styles) και τις διαδικασίες εκπαίδευσης 

(Learning activities). Το URI είναι το http://www.uom .gr/ontology/Learning# 

με σύντομο όνομα “learn”.  
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5. Το  namespace skills and competence για τις κλασεις και τις  ιδιότητες που 

περιγράφουν τις δεξιότητες (skills) του εργαζόμενου καθώς και την επάρκεια 

του (competence) ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε καθορισμένα 

επαγγελματικά καθήκοντα. To URI είναι το 

http://www.uom.gr/ontology/skills# με σύντομο όνομα “skill”.  

6. To namespace organization για τις κλάσεις και τις ιδιότητες της Οργανωτικής 

δομής του οργανισμού και των εργασιών που εκτελούνται η ζητούνται να 

διεκπεραιωθούν από τον εργαζόμενο. Το URI είναι το 

http://www.uom.gr/ontology/Organization# με σύντομο όνομα “org ” 

 

Στη συνέχεια για κάθε namespaces της οντολογίας αναλύονται  οι κλάσεις, οι 

ιδιότητες των κλάσεων και παρουσιάζεται η διαγραμματική απεικόνιση κάθε κλάσης  

 

5.3 Ontology Namespace:Common 

Στο namespace αυτό περιλαμβάνονται οι αρχικές κοινές κλάσεις οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα να κληρονομούν τις ιδιότητες τους (inheritance ) στις υπόλοιπες κλάσεις 

του συστήματος..  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η εννοιολογική περιγραφή τους και το 

διάγραμμα της οντολογικής τους αναπαράστασης 

 

Κλάση Eκπαιδευόμενος:comn:Learner 

H κλάση Learner κληρονομείται από την γενικό κλάση owl: Think, η οποία 

αντιστοιχεί σε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο ή πεδίο γνώσης και αποτελεί κύριο 

στοιχείο της συντακτικής δομής της γλώσσας OWL.  

Από την κλάση Learner κληρονομούνται όλες οι υπόλοιπες κλάσεις τής οντολογίας, 

ώστε να υπάρχει μια κοινή βάση από την οποία θα προέρχονται όλες. Η κλάση 

Learner  περιλαμβάνει μια ιδιότητα τη comn:ID, κωδικός εργαζομένου και αποτελεί 

το αναγνωριστικό κάθε ατομικής οντότητας (individual) για παράδειγμα θα μπορούσε 

να είναι ο ΑΦΜ. Η ιδιότητα ID είναι data type property και είναι τύπου αριθμού 

(unsignedLong).  

 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 
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Εκπαιδευόμενος

uri comn:Learner

κωδικός εκπαιδευόμενου

κωδικός εκπαιδευόμενου

uri comn:id

domain

range uri: xsd:unsignedLong

 
Σχήμα 5.1: Διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης (Learner )και των αντίστοιχων ιδιοτήτων της 

 

Κλάση έγγραφο: comn:Document  Η κλάση Document κληρονομεί από την γενική 

κλάση owl:Thing. η οποία αντιστοιχεί σε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο ή πεδίο 

γνώσης και αποτελεί κύριο στοιχείο της συντακτικής δομής της γλώσσας OWL. Η 

κλάση Document χρησιμοποιείται για την προσθήκη μεταδεδόμενων και 

επισημειώσεων (annotation) για κάθε ψηφιακό έγγραφο που περιέχει δυνητικά 

πληροφορίες για τον εκπαιδευόμενο. Η κλάση Document περιλαμβάνει τρεις 

ιδιότητες: 

 Την data type property  κωδικός εγγράφου  comn: id Document τύπου 

unsignedLong. 

 Την object property δημιουργός του εγγράφου comn: has Creator και την data 

type property comn: Short Description σύντομη περιγραφή του εγγράφου και 

είναι τύπου string 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 
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Document

uri comn:Document

∆ημιουργός εγγραφου

∆ημιουργός εγγραφου

uri comn:hasCreator

domain

range uri: comn:HRmanager

Κωδικός εγγράφου

Κωδικός εγγράφου

uri comn:idDocument

domain

range uri: xsd:unsignedLong

Περιγραφή εγγράφου

Περιγραφή εγγράφου

uri comn:ShortDescription

domain

range uri: xsd:string

 
Σχήμα 5.2: Διάγραμμα της κλάσης Document 

 

Κλάση comn: Master Entity: Η κλάση Master Entity δημιουργήθηκε για να 

κληρονομούν από αυτήν οι κλάσεις οι οποίες  χρειάζονται να έχουν σαν ιδιότητες ένα 

όνομα, μια περιγραφή και μια τιμή τύπου Boolean που θα καθορίζει αν είναι ενεργές 

η όχι. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν και τις ιδιότητες της Master Entity οι οποίες 

αναλυτικότερα είναι: 

 Η data type property comn: has Name, τύπου string 

 H data type property comn: has Description κτύπου string  

 H data type property comn: is Enabled τύπου Boolean.  

 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 
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uri: comn:MasterEntity

Ονομα Οντότητας

Ονομα Οντότητας

uri comn:hasName

domain uri: comn:MasterEntity

range uri: xsd:string

Περιγραφή

Περιγραφή

uri comn:hasDescription 

domain uri: comn:MasterEntity

range uri: xsd:string

Ενεργοποιημένη οντότητα

Ενεργοποιημένη οντότητα

uri comn:isEnabled

domain uri: comn:MasterEntity

range uri: xsd:boolean

 
Σχήμα 5.3: Διάγραμμα της κλάσης MasterEntity 

 

5.5   Ontology Namespace:Personal 

Στο namespace  Personal περιλαμβάνονται οι κλάσεις που ορίζουν το σύνολο των 

προσωπικών    δημογραφικών  και  στοιχείων  επικοινωνίας του εκπαιδευομένου 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η εννοιολογική περιγραφή τους και το 

διάγραμμα της οντολογικής τους αναπαράστασης:  

 

Κλάση persn: Personal. Η κλάση Personal κληρονομείται από την super class 

comn:Learner, συνέπεια της κληρονομικότητας ορίζεται  ότι έχει την ιδιότητα id 

Προστίθενται οι data type properties όνομα persn: has Firstname τύπου string 

επώνυμο persn: has Lastname τύπου string ημερομηνία γέννησης persn: has Birthday, 

τύπου date και ο τόπος γέννησης persn: has Birthplace τύπου string. Επίσης 

προστίθεται και η object property persn: has Document με την οποία συσχετίζεται με 

τη κλάση document .ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση και η αποθήκευση εγγράφων 

σε μορφή .doc ή .PDF που περιέχουν σημαντικά βιογραφικά στοιχεία για τον 

εκπαιδευόμενο.  

Η διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 
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uri: persn:Personal

Εκπαιδευόμενος

uri comn:Learner

Εγγραφα που περιέχουν βιογραφικά στοιχεία

Εγγραφα που περιέχουν βι...

uri persn:hasDocument

domain

range
Document

uri comn:Document

Ονομα Εκπαιδευόμενου

Ονομα Εκπαιδευόμενου

uri persn:hasFirstname

domain

range uri: xsd:string

Επώνυμο Εργαζομένου

Επώνυμο Εργαζομένου

uri persn:hasLastname

domain

range uri: xsd:string

Ημερομηνία γέννησης

Ημερομηνία γέννησης

uri persn:hasBirthday

domain

range uri: xsd:date

Τόπος γέννησης

Τόπος γέννησης

uri persn:hasBirthplace

domain

range uri: xsd:string

 
Σχήμα 5.4: Διάγραμμα της κλάσης Personal 

 

Κλάση persn: Demographic Η κλάση Demographic κληρονομείται  από την super 

class comn: Learner, συνέπεια της κληρονομικότητας ορίζεται  ότι έχει την  ιδιότητα 

id. Σημαντικά  δημογραφικά  στοιχεία  για  τη  εφαρμογή  ενός  συστήματος 

ηλεκτρονικής  μάθησης  [60]  θεωρούνται  η  εθνικότητα,  η  ηλικία,  η  γνώση 

δεύτερης γλώσσας και η οικογενειακή κατάσταση του ενήλικα εκπαιδευομένου. 

Σύμφωνα  με  τις  καλές  πρακτικές  ανάπτυξης  οντολογίας  ακολουθείται  η  α 

αντίστοιχη  λογική.  Για  αυτήν  την  αιτία  προστίθενται οι ακόλουθες data type 

properties: 

Η ιδιότητα φύλλο  persn:  has  Gender  τύπου  string,  με  περιορισμό  (restriction) 

δύο τιμές male – female, η ιδιότητα έγγαμος persn: is Married τύπου Boolean, η 
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ιδιότητα  εθνικότητα  persn:  has  Nationality  τύπου  string,  η  ιδιότητα  ξένες 

γλώσσες  persn:  speaks  Foreign  Language  τύπου  string  με  περιορισμό  τα  είδη 

γλώσσας  που  ενδιαφέρουν  την  εταιρεία  και  την  ιδιότητα  αριθμός  παιδιών 

persn: has Children τύπου integer με περιορισμένο εύρος τιμών.  

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 

∆ημογραφικα στοιχεία

uri persn:Demographic

Εκπαιδευόμενος

Εκπαιδευόμενος

uri comn:Learner

κωδικός εκπαιδευόμενου

uri comn:id

Φύλλο εκπαιδευόμενου

Φύλλο εκπαιδευόμενου

uri persn:hasGender

domain

range {...}

= Male

= Female

Εγγαμος

Εγγαμος

uri persn: isMarried 

domain

range

uri: xsd:boolean

{...}

= Yes

= No

Εθνικότητα

Εθνικότητα

uri persn:hasNationality 

domain

range uri: xsd:string

Ξένες γλώσσες

Ξένες γλώσσες

uri persn: speaksForeignLanguage 

domain

range

uri: xsd:string

{...}

= English

= French

ΑΑριθμός παιδιών

ΑΑριθμός παιδιών

uri persn: hasChildren 

domain

range

uri: xsd:integer

{...}

 
Σχήμα 5.5: Διάγραμμα της κλάσης Δημογραφικά στοιχεία 
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Κλάση  persn:Contact  Η κλάση Contact κληρονομείται από την super class 

com:Learner, συνέπεια της κληρονομικότητας ορίζεται  ότι έχει την  ιδιότητα id. H 

κλάση contact εμπεριέχει τρεις υποκλάσεις.  

Tην persn: Τelephone η οποία έχει τις ακόλουθες data type ιδιότητες: ιδιότητα 

κάτοχος κινητού τηλεφώνου persn: has Mobιle και την ιδιότητα τηλέφωνο εργασίας 

persn: has Telephone και οι δύο είναι τύπου αριθμού (unsignedLong)  

Την persn: Αddress οποία έχει τις ακόλουθες data type ιδιότητες: οδός persn: 

hasStreet  τύπου  string, αριθμός persn: has Number τύπου αριθμού  (integer) 

ταχυδρομικός κωδικός persn: has Postal Code τύπου αριθμού  (unsignedLong) και 

χώρα persn: country τύπου string 

Την persn: Electronic Address η οποία έχει τις ακόλουθες data type ιδιότητες 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο persn: has Email τύπου  string, προσωπική σελίδα στο 

διαδίκτυο τύπου  string persn: has Blogspot και προσωπική σελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης persn: has Social Media τύπου string 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 
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Στοιχεία επικοινωνιας

uri persn:Contact 

Εκπαιδευόμενος

uri comn:Learner

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση

uri persn:ElectronicAddress

label

Email

Email

uri persn:hasEmail 
domain

Σελιδα Κοινωνικης δικτύωσης

Σελιδα Κοινωνικης δικτύωσ...

uri persn:hasSocialMedia 

domain

range uri: xsd:string

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

uri persn:Τelephone 

Κινητό τηλέφωνο

Κινητό τηλέφωνο

uri persn: hasMobιle 

domain

range uri: xsd:unsignedLong

Τηλέφωνο Εργασίας

Τηλέφωνο Εργασίας

uri persn: hasTelephone 

domain

range uri: xsd:unsignedLong

∆ιεύθυνση

∆ιεύθυνση

uri persn:Αddress 

Οδός

Οδός

uri persn: hasStreet 

domain

range uri: xsd:string

ΑΑριθμός κατοικίας

uri persn:hasNumber 

ταχυδρομικος κωδικός

ταχυδρομικος κωδικός

uri persn:hasPostalCode 

domain

range uri: xsd:unsignedLong

 
Σχήμα 5.6: Διάγραμμα της κλάσης Στοιχεία Επικοινωνίας 

5.5 Ontology Namespace Education 

To namespace education ορίζει το σύνολο των πληροφοριών που σχετίζονται με τη 

εκπαίδευση, την απόκτηση πτυχίων,, διπλωματών και πιστοποιητικών όλων των 

βαθμιδών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης . Οι πληροφορίες δομούνται 

με τη μορφή κλάσεων και ιδιοτήτων αυτών.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η εννοιολογική περιγραφή τους και το 

διάγραμμα της οντολογικής τους αναπαράστασης:  

Κλάση edu:Formal Education. Η κλάση παρέχει δεδομένα για τη τυπική 

εκπαίδευση (formal education) και διπλώματα που κατέχει ο εργαζόμενος Η κλάση  
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κληρονομείται από την super class com:Learner, συνέπεια της κληρονομικότητας 

ορίζεται ότι έχει την  ιδιότητα id. H κλάση έχει μια κυρία ιδιότητα τύπου data type 

απόκτηση διπλώματος edu: has Degree και είναι τύπου string. H ιδιότητα edu: has 

Degreee έχει τον περιορισμό ότι λαμβάνει μόνο μία τιμή και συγκεκριμένα μια από 

τις ακόλουθες:HIGH SCHOOL. BACHELOR MASTER'S DOCTORATE POST 

DOCTORATE. Η ιδιότητα edu:hasDegreee έχει δύο υπό-ιδιότητες (sub properties). 

Το πανεπιστήμιο που παρείχε το δίπλωμα  edu:Acheived from University και τον 

τίτλο του διπλώματος edu:Title of Diploma 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη 

uri: edu:FormalEducation

∆ίπλωμα

∆ίπλωμα

uri edu:hasDegree

domain uri: edu:FormalEducation

range

uri: xsd:string

{...}

= HIGH SCHOOL

= BACHELOR

= MASTER

= DOCTORATE

= POST DOCTORATE

Τίτλος διπλώματος

Τίτλος διπλώματος

uri edu:TitleofDiploma

domain uri: edu:FormalEducation

range uri: xsd:string

edu:Acheived fromUniversity

uri: edu:Acheived fromUniversity

domain uri: edu:FormalEducation

range uri: xsd:string

 

Σχήμα 5.7: Διάγραμμα της κλάσης Tυπική Eκπαίδευση 

Κλάση edu: Certifications Η κλάση παρέχει δεδομένα για τις πιστοποιήσεις   και 

τα  επαγγελματικά  διπλώματα που κατέχει ο εργαζόμενος  στο  αντικείμενο  της 

εργασίας του. Η κλάση κληρονομείται από την super class comn: Learner, συνέπεια 

της κληρονομικότητας ορίζεται ότι έχει την  ιδιότητα id. H κλάση έχει δύο κυρίες 

ιδιότητες τύπου data type τον τίτλο του πιστοποιητικού ή τον τίτλο του 

επαγγελματικού διπλώματος edu: has Certification και τον οργανισμό που παρείχε τη 
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πιστοποίηση ή την ειδίκευση edu: Institution και οι δύο ιδιότητες είναι τύπου string . 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 

 Πιστοποιητικό

uri edu:Cerif ications

Εκδότης Πιστοποιητικού

Εκδότης Πιστοποιητικού

uri edu:Institution 

domain
 Πιστοποιητικό

uri edu:Cerif ications

range uri: xsd:string

Τίτλος πιστοποιητικού

Τίτλος πιστοποιητικού

uri edu:hasCertif ication 

domain
 Πιστοποιητικό

uri edu:Cerif ications

range uri: xsd:string

 
Σχήμα 5.8: Διάγραμμα της κλάσης Πιστοποιητικά και Επαγγελματικά Διπλώματα  

 

5.6 Ontology Νamespace Skills and Competence  
 
Στο namespace  Skills and Competence περιλαμβάνονται οι κλάσεις που ορίζουν το 

σύνολο των απαραίτητων ικανοτήτων και επάρκειας που απαιτούνται να έχει ο 

εργαζόμενος  Στο namespace αυτό περιέχονται οι κλάσεις που περιγράφουν τις 

δεξιότητες (skills) και την επάρκεια που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος σύμφωνα με  

τις απαιτήσεις και το μοντέλο δεξιοτήτων και επάρκειας που ανέπτυξε ο οργανισμός 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η εννοιολογική περιγραφή τους και το 

διάγραμμα της οντολογικής τους αναπαράστασης. 

 

Κλάση skill:Skills. H κλάση περιέχει τα δεδομένα για την καταγραφή του συνόλου 

των τεχνικών δεξιοτήτων του εργαζόμενου για καθορισμένη τεχνικές εργασίες 

Κληρονομείται από την κλάση comn: Master Entity, εξαιτίας της κληρονομικότητας 

ορίζεται ότι έχει τρεις ιδιότητες. Το όνομα skill: has Name. το οποίο αναφέρει τον 

τίτλο της εργασίας που εκτελεί ή ζητείται να εκτελεστεί από τον εργαζόμενο. Την 

περιγραφή skill: has Description της εργασίας και το αν είναι ενεργή skill: is Enabled.  

Όμως σημαντικότερο ρόλο έχει η ιδιότητα που προστίθεται στην κλάση και αφορά 

την καταγραφή των δεξιοτήτων. Στη διεθνή αλληλογραφία αναφέρονται οι 

σπουδαιότερες δεξιότητες [61],[62].[63],[65]. Επιλέχθηκε το σύνολο των δεξιοτήτων 

όπως προτάθηκαν από τους Anderson at all και οι οποίες συστήνονται ως ένα μια 
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βέλτιστη ομάδα περιγραφής τεχνικών δεξιοτήτων [65]. Οι δεξιότητες αυτές είναι: 

Creating ,Evaluating, Analyzing, Applying, Understanding, Remembering, 

knowledge.  

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη 

∆εξιότητες εργαζομένου

uri skill:skills

comn:MasterEntity

uri: comn:MasterEntity

Ονομα Οντότητας

uri comn:hasName

Περιγραφή

uri comn:hasDescription 

Ενεργοποιημένη οντότητα

uri comn:isEnabled

Είδος ∆εξιότητας

Είδος ∆εξιότητας

uri skill:hasSkills

domain
∆εξιότητες εργαζομένου

uri skill:skills

range

uri: xsd:string

{...}

= Creating

= Evaluating

= Analysing

= Applying

= Understanding

= Remembering

= Know ledge

 
Σχήμα 5.9: Διάγραμμα της κλάσης Skills  

 

Κλάση  skill:  Competence  Ως ορισμός για τον όρο επάρκεια (competence) 

προτείνεται  αυτός που δόθηκε από το HR-XML Consortium Competencies Schema 

[73], σύμφωνα με το οποίον  ορίζεται ότι επάρκεια ως:  

«Μία συγκεκριμένη, μετρήσιμη και ταυτοποιήσιμη γνώση, ικανότητα, δυνατότητα 

και ότι  άλλο εφαρμόσιμο χαρακτηριστικό (π.χ. συμπεριφορά, φυσική ικανότητα, 

νοοτροπία) το οποίο μπορεί να διαθέτει ένα άτομο  και το οποίο είναι απαραίτητο και  

σχετικό με, την απόδοση σε μια δραστηριότητα στο γενικότερο επιχειρησιακό 

πλαίσιο»  
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H κλάση περιέχει τα δεδομένα για την καταγραφή της επάρκειας του υπαλλήλου για 

καθορισμένη εργασία σε τμήμα ή έργο. Αποτελείται από το σύνολο των 

επαγγελματικών και προσωπικών δεξιοτηξήτων, των γνώσεων και τη συμπεριφορά 

του εργαζόμενου (Competence=skills+knowledge+Behavior) που απαιτούνται για 

καθορισμένα καθήκοντα εργασίας και λειτουργίας στο επιχειρησιακό περιβάλλον 

Κληρονομείται από την κλάση comn: Master Entity και εξαιτίας της 

κληρονομικότητας  ορίζεται ότι έχει τρεις  ιδιότητες. Το όνομα has Name. το οποίο 

αναφέρει τον τίτλο της εργασίας που εκτελεί ή ζητείται να εκτελεστεί από τον 

εργαζόμενο. Την περιγραφή has Description της εργασίας και το αν είναι ενεργή is 

Enabled.  

Στην κλάση προστίθενται οι ακόλουθες data type ιδιότητες: H ιδιότητα skill: has 

knowledge, η οποία λαμβάνει μία μοναδική τιμή στη βαθμίδα από 0-5 τύπου integer 

Η βαθμίδα αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσης που έχει ο εργαζόμενος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα και αντικείμενα  εργασίας που καλείται να διεκπεραιώσει.. Η βαθμίδα των 

τιμών αντιστοιχεί στην ακόλουθη ταξινομία [66]: 

0 Know nothing 
1 Describe 
2 Explain 
3 Analyze 
5 Synthesize 
5 Evaluate 
 
Σημαντικό ρόλο στην καταγραφή της επάρκειας έχει η ιδιότητα skill: has Professional 

και αφορά την καταγραφή των χαρακτηριστικών του εργαζόμενου τα οποία δεν έχουν 

άμεση σχέση με την διεκπεραίωση της εργασίας του αλλά λειτουργούν 

συμπληρωματικά ως προς αυτήν. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνδέονται κυρίως με τον 

επαγγελματισμό που δείχνει ο εργαζόμενος, και τη λειτουργία του μέσα σε ομάδα 

Κληρονομείται από την κλάση comn: Master Entity και εξαιτίας της 

κληρονομικότητας  ορίζεται ότι έχει τρεις  ιδιότητες. Το όνομα has Name. το οποίο 

αποτυπώνει το είδος του επαγγελματισμού που ζητείται να έχει ο εργαζόμενος. Την 

περιγραφή has Description του επαγγελματισμού και το αν είναι ενεργή is Enabled Η 

ιδιότητα skill:has Professional δέχεται μία μοναδική τιμή στη κλίμακα τιμών από 0-5. 

Κάθε νούμερο της κλίμακας αντιστοιχεί και σε ένα επίπεδο επαγγελματισμού ως 

ακολούθως 

0 None 
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1 Support 
2. Apply to acceptable level 
3 Create to a good level 
5 Apply to a high level 
5 Leadership, Motivate 
 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη 

Επάρκεια Εργαζόμενου

uri skill:Competence

comn:MasterEntity

uri: comn:MasterEntity

Ονομα Οντότητας

uri comn:hasName

Περιγραφή

uri comn:hasDescription 

Ενεργοποιημένη οντότητα

uri comn:isEnabled

Επαγγελματισμός Εργαζόμενου

Επαγγελματισμός Εργαζόμ...

uri skill:has Professional

domain
Επάρκεια Εργαζόμενου

uri skill:Competence

range {...}

= None

= Support

= Apply to accetable level

= Create a good level

= Apply to a high level

= Leadership & Motivate

Επίπεδο γνώσης

Επίπεδο γνώσης

uri skill:has know ledge

domain

Επάρκεια Εργαζόμενου

Επάρκεια Εργαζόμενου

uri skill:Competence

Επαγγελματισμός Εργαζόμ...

uri skill:has Professional

Επίπεδο γνώσης

uri skill:has know ledge

range {...}

= Know Nothing

= Describe

= Explain

= Analyze

= Synthesize

= Evaluate

 
Σχήμα 5.10: Διάγραμμα της κλάσης Competence 

 



Κεφαλαίο 5 Οντολογία εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτικού αντικειμένου 

 76

5.7 Ontology namespace:organization 

Στο namespace organization περιλαμβάνονται η περιγραφή του οργανισμού και η 

οργανωτική του δομή. Η οργανωτική δομή αποτελείται από  τα τμήματα 

(departments), τα έργα (projects} που εκτελεί κάθε τμήμα και οι καθημερινές 

επιχειρησιακές λειτουργίες που διεκπεραιώνονται από τα τμήματα (daily operations). 

Σε κάθε τμήμα και έργο ορίζεται ένα σύνολο δεξιοτήτων και το επίπεδο της 

επαρκείας που πρέπει να έχει ο εργαζόμενος ώστε να εκτελεί με επιτυχία τα 

καθήκοντα του  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η εννοιολογική περιγραφή τους και το 

διάγραμμα της οντολογικής τους αναπαράστασης 

 

Κλάση org:Organization . Η κλάση Organization αναπαριστά την οντότητα 

οργανισμός. Κληρονομείται από την κλάση comn: Master Entity, εξαιτίας της 

κληρονομικότητας ορίζεται ότι έχει τρεις ιδιότητες. Το όνομα org: has Name. το 

οποίο αναφέρει το όνομα του οργανισμού στον οποίο εργάζεται ο εργαζόμενος. Την 

περιγραφή org: has Description του οργανισμού και το αν είναι ενεργή org: is 

Enabled.  

Στην κλάση προστίθενται οι ιδιότητες τύπου object property:  

 org: has Contact η οποία την συνδέει με τη κλάση Contact Η ιδιότητα παρέχει 

τη διεύθυνση τα στοιχεία επικοινωνίας και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του 

οργανισμού όπως διεύθυνση ιστοσελίδας, email και σελιδα κοινωνικής 

δικτύωσης 

 org: has Department η οποία την συνδέει με την κλάση Department. H 

ιδιότητα αποτυπώνει τα τμήματα του οργανισμού. 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 
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Οργανισμός

uri org:Organization 

comn:MasterEntity

uri: comn:MasterEntity

Ονομα Οντότητας

uri comn:hasName

Περιγραφή

uri comn:hasDescription 

Ενεργοποιημένη οντότητα

uri comn:isEnabled

Σοιχεία Επικοινωνίας Οργανισμού

Σοιχεία Επικοινωνίας Οργα...

uri org: hasContact 

domain

range

Στοιχεία επικοινωνιας

Στοιχεία επικοινωνιας

uri persn:Contact 

Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση

uri persn:ElectronicAddress

label

Τηλέφωνο

uri persn:Τelephone 

∆ιεύθυνση

uri persn:Αddress 

Τμήματα Οργανισμού

Τμήματα Οργανισμού

uri org: has Department 

domain
Οργανισμός

uri org:Organization 

range
Τμήμα

uri org:Department 

 
Σχήμα 5.11: Διάγραμμα της κλάσης Organization 

 

Η κλάση τμήμα org:Department είναι υποκλάση (subclass) της κλάσης 

org:Organization και κατά συνέπεια κληρονομεί όλες τις αντίστοιχες ιδιότητες του 

οργανισμού ως ακολούθως   

 Το όνομα org: has Name. το οποίο αναφέρει το όνομα του τμήματος στον 

οποίο εργάζεται ο εργαζόμενος..  

 Την περιγραφή org: has Description του τμήματος  

 Τη διεύθυνση του τμήματος org: has Contact η οποία παρέχει τη διεύθυνση τα 

στοιχεία επικοινωνίας και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του τμήματος όπως 

διεύθυνση ιστοσελίδας, email και σελίδα κοινωνικής δικτύωσης 

Οι σημαντικότερες ιδιότητες όμως είναι αυτές που συσχετίζουν το τμήμα με τις 

κλάσεις των δεξιοτήτων (skills) της επάρκειας (competence) και του εργαζόμενου 

(Learner). Οι τιμές των ιδιοτήτων αποτυπώνουν τις δεξιότητες. την επάρκεια που 

ζητείται να έχει ο εργαζόμενος ώστε να εκπληρώνει με επιτυχία τα καθήκοντα του 
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στο συγκεκριμένο τμήμα και την  στελέχωση του τμήματος με προσωπικό Οι 

ιδιότητες είναι: 

 

 Απαιτούμενες δεξιότητες org: has Required Skills τύπου object property 

 
Σχήμα 5.12:Ιδιότητα org: has Required Skills και οι κλάσεις που συσχετίζει Department & Skills 

 

 Απαιτούμενη επάρκεια org:has Required Competence τύπου object property 

  
Σχήμα 5.13:Ιδιότητα org: has Required Competence και οι κλάσεις που συσχετίζει Department & 

Competence 

 Στελέχωση τμήματος org: has Employees τύπου object property. Η ιδιότητα 

έχει τον περιορισμό ότι εργαζόμενος ανήκει μόνο σε ένα τμήμα  

 
Σχήμα 5.14:Ιδιότητα org: has Employees και οι κλάσεις που συσχετίζει Department & Personal 

 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 
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Τμήμα

uri org:Department 

Οργανισμός

Οργανισμός

uri org:Organization 

uri: comn:MasterEntity

∆εξιότητες τμήματος

∆εξιότητες τμήματος

uri org: hasRequiredSkills 

domain

range

∆εξιότητες εργαζομένου

∆εξιότητες εργαζομένου

uri skill:skills

Είδος ∆εξιότητας

Είδος ∆εξιότητας

uri skill:hasSkills

domain

range

uri: xsd:string

{...}

= Creating

= Evaluating

= Analysing

= Applying

= Understanding

= Remembering

= Knowledge

Επάρκεια τμήματος

Επάρκεια τμήματος

uri org:hasRequiredCompetence 

domain

range

Επάρκεια Εργαζόμενου

Επάρκεια Εργαζόμενου

uri skill:Competence

Επαγγελματισμός Εργαζόμ...

uri skill:has Professional

Επίπεδο γνώσης

uri skill:has know ledge

Εργαζόμενοι τμήματος

Εργαζόμενοι τμήματος

uri org:hasEmployees 

domain

range

persn:Personal

uri: persn:Personal

Εγγραφα που περιέχουν βι...

uri persn:hasDocument

Ονομα Εκπαιδευόμενου

uri persn:hasFirstname

Επώνυμο Εργαζομένου

uri persn:hasLastname

Ημερομηνία γέννησης

uri persn:hasBirthday

Τόπος γέννησης

uri persn:hasBirthplace

 
Σχήμα 5.15: Διάγραμμα της κλάσης Department 

 

Κλάση org:Job . Η κλάση job αναπαριστά την οντότητα επιχειρησιακή λειτουργία . 

Αναπαριστά το σύνολο των εργασιών και λειτουργιών που εκτελεί ο οργανισμός σε 

επιχειρησιακό επίπεδο όπως μεταφορά αγαθών, πωλήσεις, συντήρηση εξοπλισμού 

τεχνική υποστήριξη Κληρονομείται από την κλάση comn: Master Entity, εξαιτίας της 

κληρονομικότητας ορίζεται ότι έχει τρεις ιδιότητες.: Το όνομα org: has Name. το 

οποίο αναφέρει το όνομα της εργασίας που εκτελείται στον οργανισμό. Την 

περιγραφή org: has Description της εργασίας και το αν είναι ενεργή org: is Enabled. 
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Επιπρόσθετα έχει την  object type ιδιότητα org: operated at Department . Η ιδιότητα 

δείχνει σε ποιο τμήμα εκτελείται η εργασία. Η ιδιότητα έχει τον περιορισμό ότι η 

εργασία εκτελείται μόνο από ένα τμήμα 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 

 

Το τμήμα εκτελει εργααία

uri org: operated at Department 

domain
Εργασίες του τμήματος

uri org:Job 

range
Τμήμα

uri org:Department 

 
Σχήμα 5.16: Διάγραμμα της κλάσης Job 

 

Κλάση org: Project . Η κλάση project περιγράφει την οντοτητα έργα που 

αναλαμβάνει και εκτελεί ο οργανισμός. Τα έργα δεν έχουν μόνιμο χαρακτήρα 

συνεργάζονται διαφορετικά τμήματα του οργανισμού για την επίτευξη τους και έχουν 

ιδιαιτέρες απαιτήσεις ως προς την επαγγελματική επάρκεια και τις δεξιότητες του 

εργαζόμενου που συμμετέχει σε αυτά. Επειδή τα έργα έχουν δυναμικό χαρακτήρα 

παρατηρούνται και οι υψηλότερες απαιτήσεις για εκπαίδευση των εργαζομένων με 

σκοπό την κάλυψη του κενού (gap) των αναγκών του έργου και των δεξιοτήτων των 

εργαζόμενων. Εδώ δημιουργείται η ανάγκη της επιλογής και της άμεσης εκπαίδευσης 

του προσωπικού ώστε να καλυφθεί το κενό των αδεξιοτήτων και της επάρκειας 

Κληρονομείται από την κλάση comn: Master Entity, εξαιτίας της κληρονομικότητας 

ορίζεται ότι έχει τρεις ιδιότητες: Το όνομα org: has Name. το οποίο αναφέρει το 

όνομα του έργου που εκτελείται στον οργανισμό. Την περιγραφή org: has Description 

του έργου και το αν είναι ενεργό org: is Enabled 

Η κλάση έργο έχει τις ιδιότητες που συσχετίζουν το έργο με τις απαιτούμενες 

δεξιότητες, την επάρκεια και τα στελέχη που εργάζονται σε αυτό. Αναλυτικά οι 

ιδιότητες είναι 

 Απαιτούμενες δεξιότητες για το έργο org: required project Skills τύπου object 

property 

 Απαιτούμενη επάρκεια για το έργο org: required project Competence τύπου 

object property 
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 Στελέχωση του έργου org: required project Personnel τύπου object property,με 

τον περιορισμό ότι ο εργαζόμενος στελεχώνει μόνο ένα έργο 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 
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Εκτελούμενο Εργο

uri org: Project 

comn:MasterEntity

uri: comn:MasterEntity

Ονομα Οντότητας

uri comn:hasName

Περιγραφή

uri comn:hasDescription 

Ενεργοποιημένη οντότητα

uri comn:isEnabled

ΑΑπαιτούμενες δεξιότητες για το έργο

ΑΑπαιτούμενες δεξιότητες γι...

uri org: requiredProjectSkills 

domain
Εκτελούμενο Εργο

uri org: Project 

range

∆εξιότητες εργαζομένου

∆εξιότητες εργαζομένου

uri skill:skills

Είδος ∆εξιότητας

Είδος ∆εξιότητας

uri skill:hasSkills

domain

range

uri: xsd:string

{...}

= Creating

= Evaluating

= Analysing

= Applying

= Understanding

= Remembering

= Knowledge

ΑΑπαιτούμενη Επάρκεια για το έργο

ΑΑπαιτούμενη Επάρκεια για ...

uri org: required project Competen...

domain
Εκτελούμενο Εργο

uri org: Project 

range

Επάρκεια Εργαζόμενου

Επάρκεια Εργαζόμενου

uri skill:Competence

Επαγγελματισμός Εργαζόμενου

Επαγγελματισμός Εργαζόμ...

uri skill:has Professional

domain

range {...}

= None

= Support

= Apply to accetable level

= Create a good level

= Apply to a high level

= Leadership & Motivate

Επίπεδο γνώσης

Επίπεδο γνώσης

uri skill:has know ledge

domain

range {...}

= Know Nothing

= Describe

= Explain

= Analyze

= Synthesize

= Evaluate

Στελέχωση Εργου

Στελέχωση Εργου

uri org: required project Personnel 

domain

range

persn:Personal

uri: persn:Personal

Εγγραφα που περιέχουν βι...

uri persn:hasDocument

Ονομα Εκπαιδευόμενου

uri persn:hasFirstname

Επώνυμο Εργαζομένου

uri persn:hasLastname

Ημερομηνία γέννησης

uri persn:hasBirthday

Τόπος γέννησης

uri persn:hasBirthplace

 

 

Σχήμα 5.17: Διάγραμμα της κλάσης Project 
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5.8 Ontology namespace Learning abilities 

 

Το namespace Learning abilities χρησιμοποειτυαι για να αποτυπώσει τις  κλασεις και 

τις ιδιότητες που περιγράφουν τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά τη συμπεριφορά 

(Behavior), τους τρόπους μάθησης (Learning styles) τα κίνητρα των εκπαιδευόμενων 

και τις διαδικασίες εκπαίδευσης (Learning activities).  

 

Κλάση learn: Motivation  Σημαντικοί παράγοντες (critical factors) για την επιτυχία 

ενός συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης σύμφωνα με τους Pei-Chen Sun  et all [66] 

;είναι η ικανοποίηση (learner satisfaction) και η παρακίνηση (motivation)που 

λαμβάνουν οι εκπαιδευόμενοι μέσα από τη διαδικασία ηλεκτρονικής μάθησης. Κατά 

τον Cantor [67] οι κυριότεροι παράγοντες παρακίνησης ενήλικα εκπαιδευομένου 

είναι: 

1. Να κάνουν ή να διατηρούν κοινωνικές σχέσεις 

2. Να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του εργασιακού περιβάλλοντος-(π.χ 

πρέπει να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες τους για να κρατήσουν τη θέση 

εργασίας τους)  

3. Να μάθουν να εξυπηρετούν καλύτερα τους άλλους  

4. Η επαγγελματική ανέλιξη 

5. Μέθοδος διαφυγής  

6. Από καθαρό ενδιαφέρον  

Οι σημαντικότεροι λόγοι στην ανάπτυξη της οντολογίας είναι οι (2), (3) και (4) και 

για αυτό το σκοπό δημιουργήθηκε η κλάση:Κλάση learn: Motivation  η οποία 

περιγράφει τα κίνητρα  εκμάθησης που πρέπει να ικανοποιηθούν ώστε να είναι 

αποτελεσματική η μάθηση. Κληρονομείται από την κλάση comn: Master Entity, 

εξαιτίας της κληρονομικότητας ορίζεται ότι έχει τρεις ιδιότητες: Το όνομα learn:: has 

Name. το οποίο αναφέρει το είδος του κινήτρου (π.χ. απόκτηση πιστοποιητικού 

διαχείρισης δικτύων). Την περιγραφή Learn: has Description (π.χ απόκτηση 

πιστοποιητικού διαχείρισης δικτύων CCNA για να λάβει θέση προϊσταμένου 

τμήματος τεχνικής υποστήριξης δικτύων) και το αν είναι ενεργή learn::is Enabled 

Επιπρόσθετα η κλάση έχει την object type ιδιότητα learn:is Motivated η οποία 
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συσχετίζει τις κλάσης personal και motivation για να αποτυπώσει τα κίνητρα που 

μπορεί να έχει ο εργαζόμενος  

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 

 

Παρακίνηση

uri learn: Motivation  

comn:MasterEntity

uri: comn:MasterEntity

Ονομα Οντότητας

uri comn:hasName

Περιγραφή

uri comn:hasDescription 

Ενεργοποιημένη οντότητα

uri comn:isEnabled

Κίνητρο εργαζομένου

Κίνητρο εργαζομένου

uri learn:isMotivated

domain

range uri: persn:Personal

 
Σχήμα 5.18: Διάγραμμα της κλάσης Motivation 

 

Κλάση learn: Learning Style 

Οι Litzinger & Osif [68] περιγράφουν ως τρόπους μάθησης (learning style) τους 

διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι ενήλικες σκέφτονται και μαθαίνουν. 

Διαπιστώνουν ότι ο κάθε ενήλικας αναπτύσσει μια διαφορετική προσέγγιση στο 

τρόπο μάθησης σύμφωνα με το σύνολο των συμπεριφορών του και των 

προσεγγίσεων του στη  μάθηση. Αναλύουν τη διαδικασία μάθησης σε τρεις 

διαφορετικές διεργασίες οι οποίες είναι  

1. Η νόηση (cognition}. Ο τρόπος που οδηγεί στην απόκτηση γνώσης 

2. Η επίνοια (conceptualization). Ο τρόπος μάθησης που οδηγεί τον ενήλικα να 

επεξεργάζεται την πληροφορία σύμφωνα με τις έννοιες που μαθαίνει. Υπάρχουν 

για παράδειγμα άτομα που πάντα ψάχνουν για συνδέσεις μεταξύ άσχετων 

γεγονότων και εννοιών, ενώ για κάποιους άλλους μια νέα απόκτηση γνώσης 

ενεργοποιεί μία πληθώρα νέων ιδεών  

3. Η συναισθηματική (affective). Ο τρόπος μάθησης που επηρεάζεται από τα 

κίνητρα των ατόμων, τις προτιμήσεις και τις αξίες τους  
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Εγινε προσπάθεια από πολλούς ερευνητές να συγκεκριμενοποιηθούν οι τρόποι 

μάθησης όπως από τους Kolb [71], Honey και Mumford [70] Walter L et all [72]. 

 

Eνεργοί εκπαιδευόμενοι (activist): Αρέσκονται στο να δοκιμάζουν νέες εμπειρίες 

και τείνουν να είναι ανοιχτόμυαλοι άνθρωποι. Αντιμετωπίζουν τα προβλήματα συχνά 

με brainstorming  Αναπτύσσουν  σε νέες εμπειρίες, αλλά συναντούν δυσκολίες στην 

εφαρμογή των γνώσεων Είναι κοινωνικοί άνθρωποι και προτιμούν να εργάζονται σε 

ομάδες.  

Στοχαστικοί εκπαιδευόμενοι ((reflectors): Παρατηρούν και σταθμίζουν τα γεγονότα 

και τις εμπειρίες. Συλλέγουν με λεπτομέρεια τα δεδομένα και αναλύουν εκτενώς κάθε 

απόφαση πριν την πραγματοποιήσουν Σε συναντήσεις  που μετέχουν ακολουθούν ένα 

χαμηλό προφίλ και ακούνε προσεκτικά τους άλλους πριν διατυπώσουν σχόλια και 

παρατηρήσεις. Τείνουν να είναι προσεκτικοί οι άνθρωποι που προτιμούν να 

εργάζονται μόνοι. 

Οι θεωρητικοί εκπαιδευόμενοι (theorists): Είναι παρατηρητικοί και σκέφτονται 

μεθοδικά. Νιώθουν άβολα με υποκειμενικές και διφορούμενες απόψεις. Προτιμούν 

την λογική θεωρία από τα γεγονότα. Τείνουν να είναι αναλυτικοί και τελειομανείς. 

Τοποθετούν τα γεγονότα και τις καταστάσεις σε ορθολογική σχήματα.  

Οι πραγματιστές εκπαιδευόμενοι (pragmatists): Θέτουν τις θεωρίες στην πράξη.. 

Πραγματιστές είναι το είδος των ανθρώπων που είναι πρόθυμοι να δοκιμάσουν τα 

νέα προσόντα που αποκτώνται από την εκπαίδευση. Είναι πρακτικά άτομα που τους 

αρέσει η επίλυση των προβλημάτων. Είναι ανυπόμονοι και δυσφορούν όταν μετέχουν 

σε αργές συζητήσεις χωρίς κατάληξη. 

Εξετάζοντας τα παραπάνω δημιουργήθηκε η κλάση  δημιουργήθηκε η κλάση: learn:  

Learning Style  η οποία περιγράφει τους τρόπους μάθησης. Κληρονομείται από την 

κλάση comn: Master Entity, εξαιτίας της κληρονομικότητας ορίζεται ότι έχει τρεις 

ιδιότητες: Το όνομα learn:: has Name. το οποίο αναφέρει το είδος του τρόπου 

μάθησης (π.χ pragmatists). Την περιγραφή Learn: has Description και το αν είναι 

ενεργή learn::is Enabled Επιπρόσθετα η κλάση έχει την object type ιδιότητα learn:has 

Style η οποία είναι data type property και δέχεται μόνο τις τιμές (activist, theorist 

reflectors,pragmatists) 

 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 
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Learning Style

uri learn:LearningStyle

comn:MasterEntity

uri: comn:MasterEntity

Ονομα Οντότητας

uri comn:hasName

Περιγραφή

uri comn:hasDescription 

Ενεργοποιημένη οντότητα

uri comn:isEnabled

Style of Learning

Style of Learning

uri learn:has Style

domain

range {...}

 
Σχήμα 5.19: Διάγραμμα της κλάσης Learning style 

 

5.9 Οντολογία εκπαιδευτικού αντικειμένου 

 

Σύμφωνα με τοω Wiley D [58] ως εκπαιδευτικό αντικείμενο (learning object) 

ορίζεται κάθε οντότητα που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια του άρθρού τονίζεται ότι ο όρος εκπαιδευτικό 

αντικείμενο αναφέρεται κυρίως σε εκπαιδευτικό υλικό αποτελούμενο από επιμέρους 

αυτοτελή τμήματα (modules) με σκοπό την χρήση και ενσωμάτωσή τους σε 

διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια (educational context). Στόχος είναι να οδηγήσει 

στην επίτευξη διαφορετικών (πολλαπλών) μαθησιακών στόχων (learning objectives 

and goals).] 

Στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν δοθεί ορισμοί για εκπαιδευτικά αντικείμενα από 

αρκετούς ερευνητές και διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο 

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (ΙΕΕΕ), [57] επαναχρησιμοποιήσιμο 

μαθησιακό αντικείμενο (Reusable Learning Object) είναι:  

«κάθε μονάδα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί ή και να 

περιληφθεί  σε εφαρμογές τεχνολογικώς υποστηριζόμενης μάθησης».  
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Η Mills
 
S [22] αναφέρει ότι εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι: «ένα αντικείμενο ή μια 

ενότητα πηγών (resources) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει 

επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και που μπορεί επίσης να αποσπαστεί και να 

επαναχρησιμοποιηθεί σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα (contexts)». Από τον 

ορισμός συνάγεται ότι το εκπαιδευτικό αντικείμενο έχει τη δυνατότητα να 

συσχετισθεί με ηλεκτρονικές πηγές μάθησης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

πολλούς διαφορετικούς χρήστες (sharable) σε πολλαπλά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.  

Κατά τον  Shepherd εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι :  

«ένα μικρό, επαναχρησιμοποιήσιμο ψηφιακό αντικείμενο που μπορεί επιλεκτικά να 

χρησιμοποιηθεί –μόνο ή σε συνδυασμό– από ένα λογισμικό πρόγραμμα, 

εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους ίδιους για να ικανοποιήσει ατομικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και να υποστηρίξει εκπαιδευτικές λειτουργίες». 

Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού με τη μορφή αυτοτελών ενοτήτων εκπαιδευτικού 

περιεχομένου (learning objects) έγινε η αρχή για την προώθηση της εξατομικευμένης 

μάθησης (personalized learning paths) και την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού 

για την επίτευξη πολλαπλών εκπαιδευτικών στόχων  

 

Οι εταιρείες δείχνουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα εκπαιδευτικά αντικείμενα 

σύμφωνα με τους Davenport και Prusack [53]:.  

«A knowledge advantage is a sustainable advantage.for corporate success Capturing 

knowledge, developing training, and maintaining content costs money. Corporations 

are looking for ways to safeguard and make multiple uses oft heir intellectual assets 

and investment as well as increase consistency and accuracy in learning. Learning 

objects represent a key point of intersection between knowledge management and e-

learning initiatives allowing organizations to improve the capture and use of 

knowledge through flexibility, ease of updates, adaptivity, interoperability and 

increased value of content and cost avoidance.» 

Όμως κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο κατά τον Johnson για να λειτουργήσει σε ένα 

εταιρικό περιβάλλον πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους κι μετρήσιμους στόχους 

αλλιώς παραμένει μια απλή συλλογή υλικού. Στην περίπτωση της διατριβής οι στόχοι 

που πρέπει να πραγματοποιήσουν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα είναι η κάλυψη της 

διαφοράς των δεξιοτήτων και επαρκείας μεταξύ των εργαζομένων και των 

απαιτήσεων  σε ικανότητες των θέσεων εργασίας και υλοποίησης έργων. Σύμφωνα με 

την παραπάνω θέση ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο έχει εκπαιδευτική αξία (learning 
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value) μόνο όταν περιέχει εκπαιδευτική αξία σε ένα εταιρικό περιβάλλον και 

επιδιώκει να συμβάλει στην απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων. Το εκπαιδευτικό  

αντικείμενο δεν ταυτίζεται με την απλή γνώση ή πληροφορία. Η κατάσταση που 

διαφοροποιεί το εκπαιδευτικό αντικείμενο από το πληροφοριακό αντικείμενο 

(informational object) είναι o στόχος προαγωγής της εκπαίδευσης που εμπεριέχεται 

στο εκπαιδευτικό αντικείμενο και ο σχεδιασμός του που διευκολύνει την προαγωγή 

συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και απόκτησης δεξιοτήτων  αποτελεσμάτων.  

 

5.10 Namespaces της οντολογίας εκπαιδευτικό αντικείμενο 

 

Η οντολογία διαμοιράστηκε σε namespaces, αντίστοιχα με ένα σύστημα το οποίο 

μπορεί να διαχωριστεί σε επιμέρους υποσυστήματα. Με αυτό τον τρόπο 

δημιουργήθηκαν namespaces, στα οποία αντιστοιχήθηκε ένα μοναδικό 

αναγνωριστικό (URIs) καθώς και ένα σύντομο όνομα, ώστε να γίνεται άμεσα η 

αναφορά σε αυτά συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν τα ακόλουθα namespaces  

 

1. Το namespace master για τις κοινές χρησιμοποιούμενες κλάσεις και ιδιότητες. 

Το URI είναι το http://www.uom.gr/ontology/master# και με σύντομο όνομα 

“master”.  

2. Το namespace asset  για το σύνολο των κλάσεων και ιδιοτήτων που 

περιγράφουν τα μικρότερα στοιχεία πληροφοριών περιεχομένου κατάλληλα 

για μάθηση τα οποία που συνθέτουν ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο. Αυτά τα 

στοιχεία μπορεί να είναι αρχεία τα τύπου κειμένου όπως doc και pdf, αρχεία 

ήχου video η/και παρουσιάσεων. Το URI είναι http:// www.uom.gr/ 

ontology/asset# και με σύντομο όνομα “asset”.  

3. Το namespace learning Object για το σύνολο των κλάσεων που περιγράφουν 

τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, τις εκπαιδευτικές κατηγορίες Η ολοκλήρωση 

της εκπαίδευσης με τα αντίστοιχα αντικείμενα οδηγεί στην απόκτηση των 

δεξιοτήτων  και της επαρκειας που αντιστοιχούν σε αυτά.. Το URI είναι το 

http://www.uom.gr/ontology/learning_object# με σύντομο όνομα “Lobject”.  
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5.10.1 Ontology Namespace:master 

Στο namespace αυτό περιλαμβάνονται οι αρχικές κοινές κλάσεις οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα να κληρονομούν τις ιδιότητες τους (inheritance ) στις υπόλοιπες κλάσεις 

του συστήματος.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά η εννοιολογική περιγραφή τους και το 

διάγραμμα της οντολογικής τους αναπαράστασης 

 

Κλάση Αντικείμενο:master:Master Object 

H κλάση Master Object κληρονομείται από την γενικό κλάση owl: Think, η οποία 

αντιστοιχεί σε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο ή πεδίο γνώσης και αποτελεί κύριο 

στοιχείο της συντακτικής δομής της γλώσσας OWL.  

Από την κλάση Master Object κληρονομούνται όλες οι υπόλοιπες κλάσεις τής 

οντολογίας, ώστε να υπάρχει μια κοινή βάση από την οποία θα προέρχονται όλες. Η 

κλάση Master Object περιλαμβάνει μια ιδιότητα τη master:ID, κωδικός αντικειμένου 

και αποτελεί το αναγνωριστικό κάθε ατομικής οντότητας (individual). Η ιδιότητα ID 

είναι data type property και είναι τύπου αριθμού (unsignedLong).  

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 

 

 
Σχήμα 5.20:Διάγραμμα της κλάσης Object και των αντίστοιχων ιδιοτήτων της 

 

Κλάση έγγραφο: master:Document  Η κλάση Document κληρονομεί από την 

γενική κλάση owl:Thing. η οποία αντιστοιχεί σε ένα οποιοδήποτε αντικείμενο ή πεδίο 

γνώσης και αποτελεί κύριο στοιχείο της συντακτικής δομής της γλώσσας OWL. Η 

κλάση Document χρησιμοποιείται για την προσθήκη μεταδιδόμενων και 

επισημειώσεων (annotation) για κάθε ψηφιακό έγγραφο η αντικείμενο που περιέχει  

 

Α Αντικείμενο 
uri master:Object 

κωδικός αντικειμένου

κωδικός αντικειμένου

uri master:id

domain
ΑΑντικείμενο 

uri master:Object 

range uri: xsd:unsignedLong 
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δυνητικά πληροφορίες για το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Η κλάση Document 

περιλαμβάνει τρεις ιδιότητες: 

 Την data type property κωδικός εγγράφου  master: id Document τύπου 

unsignedLong. 

 Την object property δημιουργός του εγγράφου master: has Creator.  

 Την data type property master: Short Description σύντομη περιγραφή του 

εγγράφου και είναι τύπου string. 

 Την data type property master :  Document is Located τύπου anyURI η 

ιδιότητα δείχνει το URI όπου είναι υποθηκευμένο το document ώστε να 

μπορεί να επανακτηθεί. 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 

 
Σχήμα 5.21: Διάγραμμα της κλάσης Document 

 

Κλάση master: Base: Η κλάση Master:Base δημιουργήθηκε για να κληρονομούν 

από αυτήν οι κλάσεις οι οποίες χρειάζονται να έχουν σαν ιδιότητες ένα όνομα, μια 

περιγραφή και μια τιμή τύπου Boolean που θα καθορίζει αν είναι ενεργές η όχι. Τα 

στοιχεία αυτά αποτελούν και τις ιδιότητες της Master Base οι οποίες αναλυτικότερα 

είναι: 

 Η data type property master: has Name, τύπου string 

 

Document 
uri master:Document

∆ημιουργός εγγραφου

∆ημιουργός εγγραφου

uri master:hasCreator

domain
Document 

uri master:Document

range uri: master:HRmanager 

Κωδικός εγγράφου

Κωδικός εγγράφου

uri master:idDocument

domain
Document 

uri master:Document

range uri: xsd:unsignedLong 

Περιγραφή εγγράφου

Περιγραφή εγγράφου

uri master:ShortDescription

domain
Document 

uri master:Document

range uri: xsd:string 
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 H data type property master: has Description κτύπου string  

 H data type property master: is Enabled τύπου Boolean.  

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 

 
Σχήμα 5.22: Διάγραμμα της κλάσης Base 

 

Κλάση master: Creator.  Η  κλάση  Creator  κληρονομείται  από  την  super  class 

master:Master  Object,  συνέπεια  της  κληρονομικότητας  ορίζεται  ότι  έχει  την 

ιδιότητα id. Προστίθενται οι data type properties όνομα master: has First name 

τύπου string επώνυμο master: has Last name τύπου string. Επίσης προστίθεται 

και  η  object  property  persn:  has  Document  με  την  οποία  συσχετίζεται  με  τη 

κλάση documentώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση και η αποθήκευση εγγράφων 

σε μορφή .doc ή  .PDF που περιέχουν στοιχεία που αφορούν τον δημιουργό του 

εκπαιδευτικού υλικού  

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 

 

Βασικη Οντότητα

uri master:Base

Ονομα Οντότητας

Ονομα Οντότητας

uri master:hasName

domain

range uri: xsd:string 

Περιγραφή Οντότητας

Περιγραφή Οντότητας

uri master:hasDescription 

domain

range uri: xsd:string 

Ενεργοποιημένη οντότητα

Ενεργοποιημένη οντότητα

uri master:isEnabled

domain

range uri: xsd:boolean 
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∆ημιουργός υλικού

uri master:Creator

ΑΑντικείμενο

ΑΑντικείμενο

uri master:Object

κωδικός αντικειμένου

uri master:id

Εγγραφα που περιέχουν σημαντικά στοιχεία

Εγγραφα που περιέχουν σ...

uri master:hasDocument

domain

range

Ονομα ∆ημιουργού

Ονομα ∆ημιουργού

uri master:hasFirstname

domain

range uri: xsd:string

Επώνυμο ∆ημιουργού

Επώνυμο ∆ημιουργού

uri master:hasLastname

domain

range uri: xsd:string

 
Σχήμα 5.23: Διάγραμμα της κλάσηςCreator 

 

5.10.2 Ontology Namespace: asset 

H ελάχιστη απαίτηση που πρέπει να έχει ένα ψηφιακό αντικείμενο μάθησης κατά τον 

Smith [75], είναι να αποτελείται από το περιεχόμενο και τη διεπαφή (user interface). 

Το περιεχόμενο αποτελείται αρχεία (asset) τα οποία είναι τα «υλικά» ή τα «μπλοκ» 

που συνθέτουν το εκπαιδευτικό αντικείμενο όπως: εικόνες, κειμένου, ήχο βίντεο. 

Η κλάση asset:material καθορίζει τα asset τα οποία είναι τα απαραίτητα υλικά για να 

δομηθεί το εκπαιδευτικό αντικείμενο. Η κλάση material είναι υποκλάση της κλάσης  

Master: Learning Object. H κλάση περιέχει τα δεδομένα για την καταγραφή του 

συνόλου των asset του εκπαιδευτικού αντικειμένου για συγκεκριμένη κατηγορία 

απόκτησης γνώσης και δεξιοτήτων. Κληρονομείται από την κλάση master: Base και 

εξαιτίας της κληρονομικότητας ορίζεται ότι έχει τρεις ιδιότητες. Το όνομα master: 

has Name. το οποίο αναφέρει τον τίτλο του asset. Την περιγραφή master: has 

Description του asset και το αν είναι ενεργό η master: is Enabled. Επιπρόσθετα .έχει 

τις ακόλουθες ιδιότητες: 
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 Την data type property asset:has Creation date: τύπου date η ιδιότητα 

περιγράφει την ημέρα που δημιουργήθηκε το asset 

 Την data type property asset:has Expired date: τύποι date η ιδιότητα 

περιγράφει την ημέρα που λήγει και σταματά η επαναχρησιμοποίηση του 

asset 

 Την data type property asset: Last Modified date: τύπου date η ιδιότητα 

περιγράφει την ημέρα που μεταβλήθηκε τελευταία φορά το περιεχόμενο το 

asset 

 Την object property asset:has Contributor η οποία περιγράφει τη συσχέτιση 

της κλάσης material με τη κλάση personal ώστε να αποτυπώνεται ο 

δημιουργός η ο διαχειριστής του asset 

 Την data type property asset : is Located τύπου anyURI η ιδιότητα δείχνει το 

URI όπου είναι υποθηκευμένο το asset ώστε να μπορεί να 

επαναχρησιμοποιηθεί 

 Την object property asset: is Belong, η ιδιότητα δείχνει σε ποιο εκπαιδευτικό 

αντικείμενο ανήκει ή είναι μέρος του. 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 
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AAsset εκπαιδευτικού αντικε...

uri asset:material

Βασικη Οντότητα

Βασικη Οντότητα

uri master:Base

Ονομα Οντότητας

uri master:hasName

Περιγραφή Οντότητας

uri master:hasDescription 

Ενεργοποιημένη οντότητα

uri master:isEnabled

Ημερομηνία δημιουργίας  

Ημερομηνία δημιουργίας  

uri asset:has Creation date

domain

range uri: xsd:date

Τελευταία ημερομηνία τροποποίησης

Τελευταία ημερομηνία τρο...

uri asset: Last Modif ied date

domain
AAsset εκπαιδευτικού αντικε...

uri asset:material

range uri: xsd:date

Ημερομηνία λήξης Asset

Ημερομηνία λήξης Asset

uri asset:has Expired date

domain
AAsset εκπαιδευτικού αντικε...

uri asset:material

range uri: xsd:date

∆ημιουργός Asset

∆ημιουργός Asset

uri asset:has Contributor 

domain
AAsset εκπαιδευτικού αντικε...

uri asset:material

range

master:Personal

uri: master:Personal

Εγγραφα που περιέχουν σ...

uri master:hasDocument

Ονομα Εκπαιδευόμενου

uri master:hasFirstname

Επώνυμο Εργαζομένου

uri master:hasLastname

asset:isLocated

uri: asset:isLocated

domain

range uri: xsd:anyURI

AAνήκει σε εκπαιδευτικό αντικείμενο

AAνήκει σε εκπαιδευτικό αντ...

uri asset:isBelong

domain
AAsset εκπαιδευτικού αντικε...

uri asset:material

range
Εκπαιδετικό αντικείμενο

uri Lobject:LearningObject

 
Σχήμα 5.24: Διάγραμμα της κλάσης asset 

 

5.10.3 Ontology Namespace learning Object 

Στο namespace αυτό περιλαμβάνονται οι κλάσεις για τις έννοιες που αφορούν το 

Εκπαιδευτικό Υλικό. Οι κλάσεις αυτές παρουσιάζονται στην συνέχεια με την περιγραφή τους  

και το σχήμα της οντολογικής τους αναπαράστασης: 
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Η κλάση Lobject: Learning Object . Η κλάση Learning Object αναπαριστά την 

ένννοια του Εκπαιδευτικού Αντικειμένου. Κληρονομείται από την κλάση master: 

Base και εξαιτίας της κληρονομικότητας ορίζεται ότι έχει τρεις ιδιότητες. Το όνομα 

master: has Name. το οποίο αναφέρει τον τίτλο του εκπαιδευτικού αντικειμένου. Την 

περιγραφή master: has Description του αντικειμένου και το αν είναι ενεργό η master: 

is Enabled. Επιπρόσθετα .έχει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

 

 Την object property asset:has Skill η οποία περιγράφει τη συσχέτιση της 

κλάσης learning object  με τη κλάση skill ώστε να αποτυπώνεται η απόκτηση 

δεξιοτήτων που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό αντικείμενο  

 Την object property asset:has Competence η οποία περιγράφει τη συσχέτιση 

της κλάσης learning object με τη κλάση competence ώστε να αποτυπώνεται η 

απόκτηση επάρκειας που σχετίζεται με το εκπαιδευτικό αντικείμενο  

 Την object property asset:is Part of η οποία περιγράφει τη συσχέτιση της 

κλάσης learning object με τη κλάση Learning Category ώστε να δεικνύεται ότι 

το εκπαιδευτικό αντικείμενο ανήκει σε μία εκπαιδευτική κατηγορία 

αποτυπώνεται η απόκτηση επάρκειας που σχετίζεται με το εκπαιδευτικό 

αντικείμενο. Υπάρχει ο περιορισμός για την ιδιότητα, ότι κάθε εκπαιδευτικό 

αντικείμενο ανήκει μόνο σε μια κατηγορία.  

 Την object property asset:refers to Learning Style η οποία αποτυπώνει τη 

συσχέτιση της κλάσης learning object με τη κλάση Learning Style ώστε να 

συνδέεσαι το εκπαιδευτικό αντικείμενο με συγκεκριμένο τρόπο μάθησης 

(Learning Style.  

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 
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Εκπαιδετικό αντικείμενο

uri Lobject:LearningObject

Βασικη Οντότητα

Βασικη Οντότητα

uri master:Base

Ονομα Οντότητας

uri master:hasName

Περιγραφή Οντότητας

uri master:hasDescription 

Ενεργοποιημένη οντότητα

uri master:isEnabled

ΑΑπόκτηση δεξιοτήτων

ΑΑπόκτηση δεξιοτήτων

uri asset:hasSkill 

domain

range

∆εξιότητες εργαζομένου

∆εξιότητες εργαζομένου

uri skill:skills

Είδος ∆εξιότητας

uri skill:hasSkills

ΑΑπόκτηση επάρκειας

ΑΑπόκτηση επάρκειας

uri asset:hasCompetence

domain

range

Επάρκεια Εργαζόμενου

Επάρκεια Εργαζόμενου

uri skill:Competence

Επαγγελματισμός Εργαζόμ...

uri skill:has Professional

Επίπεδο γνώσης

uri skill:has know ledge

ΑΑνήκει στην εκπαιδευτική κατηγορία

ΑΑνήκει στην εκπαιδευτική κ...

uri asset:isPartof 

domain
Εκπαιδετικό αντικείμενο

uri Lobject:LearningObject

range
Εκπαιδευτική κατηγορία

uri Lobject:LearningObjectCategory

Ικανοπειεί το Learning Style

Ικανοπειεί το Learning Style

uri asset:referstoLearning Style

domain

range
Learning Style

uri learn:LearningStyle

 
Σχήμα 5.25: Διάγραμμα της κλάσης Learning Object 

 

Η κλάση Lobject:Learning Object Category περιγράφει την κατηγορία του εκπαιδευτικού 

Αντικειμένου. Κληρονομείται από την κλάση master: Base και εξαιτίας της 

κληρονομικότητας ορίζεται ότι έχει τρεις ιδιότητες. Το όνομα master: has Name. το 

οποίο αναφέρει τον τίτλο της κατηγορίας. Την περιγραφή master: has Description της 

κατηγορίας και το αν είναι ενεργή master: is Enabled. . Επιπρόσθετα .έχει τις 

ακόλουθες ιδιότητες: 

 Την object property Lobject:Achieves job function  η οποία περιγράφει τη 

συσχέτιση της κλάσης learning category με τη κλάση job ώστε να 

αποτυπώνεται η απαραίτητη γνώση αντικειμένου για την επιτυχή 

διεκπεραίωση της εργασίας σε ένα τμήμα  

 Την object property Lobject:Achieves project function  η οποία περιγράφει τη 

συσχέτιση της κλάσης learning category με τη κλάση job ώστε να 
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αποτυπώνεται η απαραίτητη γνώση αντικειμένου για την επιτυχή συμμετοχή 

σε ένα project της εταιρείας 

H διαγραμματική απεικόνιση της κλάσης είναι η ακόλουθη: 

Εκπαιδευτική κατηγορία

uri Lobject:LearningObjectCategory

Βασικη Οντότητα

Βασικη Οντότητα

uri master:Base

Ονομα Οντότητας

uri master:hasName

Περιγραφή Οντότητας

uri master:hasDescription 

Ενεργοποιημένη οντότητα

uri master:isEnabled

ΑΑπαραίτητη γνώση για εργασία

ΑΑπαραίτητη γνώση για ερ...

uri Lobject:Achieves job function  

domain
Εκπαιδευτική κατηγορία

uri Lobject:LearningObjectCategory

range
Εργασίες του τμήματος

uri org:Job 

ΑΑπαραίτητη γνώση για συ...

uri Lobject:Achievesprojectfunctio...

 

Σχήμα 5.26: Διάγραμμα της κλάσης Learning Object 

 

5.11 Σύνοψη 

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάστηκε η οντολογία του εκπαιδευομένου και του 

εκπαιδευτικού αντικειμένου. Η οντολογία  παρουσιάζει την abstract αναπαράσταση 

για την εννοιολογική γνώση (domain knowledge) των προσωπικών χαρακτηριστικών 

των ιδιοτήτων του εκπαιδευόμενου. Δημιουργήθηκε ένα τυπικό οργανόγραμμα ενός 

οργανισμού για να δειχθεί η ένταξη των εργαζομένων σε αυτό. Παρουσιαστήκαν σε 

μορφή οντολογίας οι τρόποι εκπαίδευσης και τα κίνητρα εκπαίδευσης ενός 

εργαζομένου. Στη συνεχεία δημιουργηθήκαν οι κλάσης για το εκπαιδευτικό 

αντικείμενο και συνδεθήκαν με τις απαραίτητες δεξιότητες και την ικανή επάρκεια σε 

γνώσεις μιας θέσης εργασίας. Έγινε εκτεταμένη βιβλιογραφική ερευνά και 

ακολουθηθήκαν διεθνή standard για την περιγραφή των ιδιοτήτων του 

εκπαιδευόμενου. Η οντολογία δημιουργήθηκε σε χωριστά namespaces ώστε να είναι 

δυνατή η επεξεργασία κάθε μέρος της. Δημιουργήθηκε με τη γλώσσα 

προγραμματισμού OWL. Η σχηματική αναπαράσταση έγινε για την καλύτερη 

κατανόηση της οντολογίας. Η δημιουργία της οντολογίας  και η διαφορά που 

προκύπτει μεταξύ των ικανοτήτων των εργαζομένων και των απαιτήσεων των θέσεων 

εργασίας, αποτελούν τη βάση στην οποία θεμελιώνεται το σύστημα ηλεκτρονικής 
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εκπαίδευσης με χρήση τεχνολογιών σημασιολογικού ιστού. Το σύστημα σχεδιάστηκε 

ώστε να καλύψει τη διαφορά αυτή. 
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6.1 Εισαγωγή 
 
To παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τo σχεδιασμό και την ανάπτυξη (design and 

development) ενός συστήματος ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Πυρήνας του συστήματος 

είναι οι οντολογίες που αναπτυχθήκαν στο προηγούμενο κεφαλαίο. Η κυρία 

λειτουργία του συστήματος είναι ότι επιλεγεί τη προσωπική στρατηγική εκπαίδευσης 

για κάθε εκπαιδευόμενο με βάσει τη διαφορά ικανοτήτων και της επάρκειας (skill and 

competence gap) που έχει ο εργαζόμενος με τις ικανότητες που απαιτούνται σε μια 

συγκεκριμένη θέση εργασίας ή έργο. Παρουσιάζονται οι διαδικασίες ανάπτυξης του 

συστήματος  με τη μορφή UML 2. και οι επιχειρησιακές λειτουργίες που εκτελούνται 

με τη χρήση της BPMN 2 των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας . Η 

μεθοδολογία ανάπτυξης ακολούθησε τα προτεινόμενα στάδια της ΟΤΚ (On To 

Knowledge)  όπως αυτή προτάθηκε από τους  Staab & York [90]. Ο κύριος λόγος που 

επιλέχθηκε η μεθοδολογία είναι ότι σύμφωνα με τους Shaikh et all [91] 

συμπεριλαμβάνει  στα προτεινόμενα στάδια ανάπτυξης της βασικές αρχές του 

Software development Life cycle όπως προτάθηκαν από τον οργανισμό ΙΕΕΕ [92].  

Σύμφωνα με τους Simperl and York [93] ένα απλοποιημένο σχήμα της μεθοδολογίας είναι 

το ακόλουθο: 

 

 
Σχήμα 6.1 Απλοποιημένο διάγραμμα μεθοδολογίας 

 
6.2 Ανάλυση απαιτήσεων (requirements analysis) 
 
Η ανάλυση απαιτήσεων χωρίζεται σε δυο τμήματα:  

 Τις διαχειριστικές απαιτήσεις (application requirements) όπως είναι η 

εισαγωγή στοιχείων και η διαχείριση χρηστών 

 Τις λειτουργικές απαιτήσεις (functional requirement). Αφορούν το κύριο 

σκοπό της δημιουργίας του συστήματος. Όπως αναφέρθηκε είναι η διαχείριση 
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του ανθρώπινου δυναμικού, η δημιουργία της εκπαιδευτικής στρατηγικής, η 

εύρεση του καταλλήλου προσωπικού για συμμετοχή σε έργα και τη 

στελέχωση των τμημάτων  

 

6.2.1 Δημιουργία και εισαγωγή στοιχείων 

 

Το επιχειρησιακό τμήμα του συστήματος σχετίζεται με τη εισαγωγή και την 

καταγραφή όλων των δεδομένα που απαιτούνται για τη λειτουργία του συστήματος 

του. Τα δεδομένα αφορούν τους εργαζόμενους, τη δομή του οργανισμού και το τρόπο 

διαχείρισης έργων, τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και κατηγορίες .Αναλυτικότερα τα 

δεδομένα τα οποία θα εισάγονται από τα σύστημα είναι: 

 

 Εισαγωγή προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων. Το σύστημα 

καταγράφει τα προσωπικά, δημογραφικά και την τυπική εκπαίδευση του 

εργαζομένου. To activity diagram της διαδικασίας είναι: 

 

 
Σχήμα 6.2 Activity diagram εισαγωγής στοιχείων εργαζομένων 

 
 Εισαγωγή στοιχειών για τη δομή τής εταιρείας τις εργασίες που εκτελεί 

και τα έργα που αναλαμβάνει .Καταχωρίζονται τα στοιχεία που αφορούν 

γενικές πληροφορίες για τον οργανισμό όπως τίτλος, περιγραφή και στοιχεία 

επικοινωνίας. Στη συνέχεια εισάγονται τα τμήματα οι θέτεις εργασίας στα 

τμήματα. Προστίθεται ο περιορισμός ότι μια θέση εργασίας αντιστοιχεί σε ένα 

τμήμα. Εισάγονται τα στοιχεία που αφορούν τα εκτελούμενα έργα. To activity 

diagram της διαδικασίας είναι: 
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Σχήμα 6.3 Activity diagram για τη δομή της εταιρείας 

 

 Καταγραφή δεξιοτήτων εργαζομένων. Το σύστημα εισάγει  τις δεξιότητες 

που απαιτούνται από τις θέσεις εργασίας στα τμήματα της εταιρείας και για 

την συμμετοχή σε έργα (projects) που αναπτύσσονται από την εταιρεία . To 

activity diagram της διαδικασίας είναι: 

 

 
Σχήμα 6.6 Activity diagram εισαγωγής των δεξιοτήτων των εργαζομένων 

 

 Καταγραφή επάρκειας υπαλλήλων. Το σύστημα εισάγει την επάρκεια που  

απαιτείται για την κατοχή θέσεων εργασίας στα τμήματα της εταιρείας και για 

την συμμετοχή σε έργα (projects) που αναπτύσσονται από την εταιρεία . Η 

επάρκεια συνθέτετε ως την ένωση των competence = professional skills + 

knowledge. To activity diagram της διαδικασίας είναι: 
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Σχήμα 6.5 Activity diagram εισαγωγής της επάρκειας  εργαζομένων 

 
 Καθορισμός του τρόπου μάθησης του εργαζομένου Ζητείται από τους 

εργαζομένους να συμπληρώνουν μια σειρά από on-line ερωτηματολόγια 

(Παράρτημα 3). Το αποτέλεσμα της επεξεργασίας είναι η αυτόματη ανεύρεση 

του προτιμώμενου τρόπου εκπαίδευσης του εργαζόμενου  Στη συνέχεια 

καταχωρείται το αποτέλεσμα της διεξαγωγής στο φάκελο του εργαζομένου. 

To activity diagram της διαδικασίας είναι: 
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Σχήμα 6.6 Activity diagram εισαγωγής τρόπου μάθησης εργαζομένων 

 

Δημιουργία εκπαιδευτικών αντικειμένων . Εισάγονται τα στοιχεία για το 

εκπαιδευτικό αντικείμενο. Στην αρχή της διαδικασίας  δημιουργούνται τα learning 

assets, δηλαδή τα μικρότερα στοιχεία που απαρτίζουν ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο. 

Καταχωρούνται τα εκπαιδευτικά αντικείμενα και η κατηγορία στην οποία ανήκουν . 

Το σύστημα θα έχει τη δυνατότητα να εισάγει τα URI των αρχείων που περιέχουν 

εκπαιδευτικά αντικείμενα και να τα κάνει upload από εξωτερικούς servers  

To activity diagram της διαδικασίας είναι: 
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Σχήμα 6.7 Activity diagram εισαγωγής εκπαιδευτικών αντικειμένων  

 

6.2.2. Λειτουργικές απαιτήσεις (functional requirements) 

 

Οι κύριοι  χρήστες του συστήματος είναι οι εργαζόμενοι του τμήματος διαχείρισης 

ανθρώπινου δυναμικού. Ο κάθε ένας από αυτούς έχει διακριτούς ρόλους και ανάλογα 

με το αντικείμενο και τη θέση εργασίας στην επιχείρηση Για να φανεί συνοπτικά ο 

ρόλος του καθένα από αυτούς παρατίθενται τα διαγράμματα σεναρίων χρήσης (Use 

Case Diagrams) 

 

Διαχειριστής συστήματος Είναι αρμόδιος για τις εργασίες διαχείρισης συντήρησης 

καθορισμός χρηστών  και λήψης αντιγραφών του συστήματος .  

Το use case diagram για το χρήστη “system administrator” είναι το ακόλουθο: 
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Σχήμα 6.8 Use Case Diagram for system administrator   

 

Εργαζόμενος τμήματος ανθρωπίνων πόρων: Είναι αρμόδιος για την εισαγωγή 

στοιχείων στο σύστημα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό και το προτεινόμενο 

μοντέλο δεξιοτήτων και επάρκειας. Είναι υπεύθυνος για τις διαχειριστικές διεργασίες 

εργασίες όπως διαγραφή στοιχείων ενημέρωση, πρόσθεση αλλαγή. Καθορίζει τις 

απαιτούμενες δεξιότητες και το αντίστοιχο επίπεδο τους για κάθε θέση εργασίας, ή 

συμμετοχής σε έργο. Δημιουργεί αναφορές (report) σχετικά με τη διαφορά 

δεξιοτήτων των εργαζομένων και των θέσεων εργασίας.  

Το use case diagram για το χρήστη “human resource user” είναι το ακόλουθο : 
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Σχήμα 6.9 Use Case Diagram for HR manager   

 

Σύμβουλος εκπαίδευσης του τμήματος ανθρωπίνων πόρων : Είναι αρμόδιος για 

την εισαγωγή στοιχείων στο σύστημα που αφορούν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα 

σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο εκπαιδευτικών αντικειμένων και των 

αντιστοίχων τους asset και κατηγοριών. Είναι υπεύθυνος για τις διαχειριστικές 

εργασίες όπως διαγραφή ενημέρωση, πρόσθεση και αλλαγή των εκπαιδευτικών 

αντικειμένων. Για κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο καθορίζει το επίπεδο γνώσης και 

δεξιοτήτων που αποκτά ο εργαζόμενος με την ολοκλήρωση της μάθησης. Ορίζει τα 

εκπαιδευτικά αντικείμενα τα οποία πρέπει να ολοκληρώσει ο εργαζόμενος για να 

συμμετάσχει σε ένα έργο ή να καταλάβει μία θέση εργασίας. Προτείνει τη βέλτιστη 

προσωπική στρατηγική μάθησης, σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του κάθε 

εργαζόμενου και τις ανάγκες του οργανισμού  

Το use case diagram για το χρήστη “educational consultant” είναι το ακόλουθο : 
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Σχήμα 6.10 Use Case Diagram for HR manager   

 

6.3 Σχεδιασμός και Αρχιτεκτονική συστήματος 

6.3.1 Λογικό μοντέλο  

Το λογικό μοντέλο του συστήματος παρουσιάζει το σύνολο των οντοτήτων που 

συνθέτουν το σύστημα και τις συσχετίσεις μεταξύ τους. Το διάγραμμα για το λογικό 

μοντέλο είναι το ακόλουθο: 
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Σχήμα 6.11 Logic Diagram of the system
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7.1 Εισαγωγή 
 
Ο κύριος σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει το σχεδιασμό την ανάπτυξη 

και την λειτουργία ενός συνθέτου και σημασιολογικά εμπλουτισμένου (semantic  

enriched) σύστημα διαχείρισης πολιτισμικού κληρονομιάς. Το κεφαλαίο παρουσιάζει 

την υπάρχουσα πολιτιστική κληρονομιά η οποία αφορά τα έργα ζωγραφικής των 

καλλιτεχνών που έχουν ως καταγωγή τα Ιόνια νησιά . Τα έργα εκτίθενται σε ένα ευρύ 

φάσμα χώρων τέχνης από ιδιωτικές συλλογές, πινακοθήκες ως μουσεία. 

Διαπραγματεύεται τους λόγους που οδήγησαν στην ανάπτυξη του σημασιολογικά 

εμπλουτισμένου πληροφοριακού συστήματος . Η μεθοδολογία ανάπτυξης βασίστηκε 

στις αρχές τής μηχανικής οντολογιών (ontology engineering) και παρουσιάζονται  

αναλυτικά τα στάδια ανάπτυξης από την καταγραφή και ψηφιοποίηση του 

πολιτιστικού αποθέματος, τη δημιουργία μεταδεδομένων και οντολογιών ως την 

τελική του λειτουργία  

 

Το πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιείται στην Δημοτική Πινακοθήκη της 

Κέρκυρας (http://www.artcorfu.com) και εφαρμόζεται ως πρόσθετο ερμηνευτικό 

εργαλείο στη μόνιμη έκθεση «Τέχνη στα Ιόνια Νησιά» παρέχοντας στον επισκέπτη 

την ευκαιρία όχι μόνο να εμπλουτίσει τις γνώσεις του με περισσότερες πληροφορίες, 

αλλά να συνδυάσει και να διαχειριστεί πληροφορίες εξειδικευμένες για τα έργα 

τέχνης που φυλάσσονται στο αρχείο της Πινακοθήκης. Η Δημοτική Πινακοθήκη της 

Κέρκυρας αποτελείται από μεγάλο αριθμό πινάκων μεγάλης σημασίας και 

καλλιτεχνικής αξίας, οι οποίοι εκτίθενται σε ένα κτίριο του τέλους του 19ου αιώνα. 

Το πλούσιο αρχείο της παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς αποτελείται από έργα 

ζωγραφικής μεγάλων καλλιτεχνών, αλλά δεν είναι προσβάσιμο στο κοινό. 

 

Ο σκοπός της εφαρμογής του ανωτέρω συστήματος 11είναι να προάγει τη γνώση των 

επισκεπτών και να προωθήσει συνδυασμένες πληροφορίες σχετικά με την όλη 

διαδικασία της κατασκευής και τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις του στην 

ανάπτυξη της περιοχής. Οι συγκεκριμένες συνδυασμένες πληροφορίες θα μπορούσαν  

να λειτουργήσουν όχι μόνο ως ερμηνευτικά εργαλεία, αλλά και ως κίνητρο 

πρόκλησης ενδιαφέροντος για τη διαχείριση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Με αυτόν τον τρόπο η Πινακοθήκη και τα έργα ζωγραφικής της γίνονται προσιτά στο  



Κεφάλαιο 7: Ανάπτυξη μίας σημασιολογικά εμπλουτισμένης (Semantics Enriched 
portal) πύλης για την διαχείριση προώθηση πολιτιστικής κληρονομιάς 
(cultural heritage) 

 121

 

κοινό, τους ερευνητές και ο εκπαιδευτικός της ρόλος ενθαρρύνεται και προωθείται 

στην τοπική κοινωνία. 

 

Κεντρικό ζήτημα για την επιτυχία κάθε εφαρμογής, όπως της ανωτέρω, είναι μια 

σαφώς καθορισμένη έννοια των σκοπών και των στόχων της εφαρμογής, πώς 

αλληλεπιδρά με το υπόλοιπο της έκθεσης και μια άποψη του κοινού-αποδέκτη 

στόχευσης. Το κεφάλαιο αυτό απευθύνεται σε ένα αριθμό ατόμων που συμμετέχουν 

στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της διαχείρισης των ιδρυμάτων πολιτιστικής 

κληρονομιάς, όπως αρχαιολόγοι, μουσειολόγοι, επιμελητές μουσείων και 

πινακοθηκών και επίσης στους ανθρώπους που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη των  semantic enriched πολυμεσικών συστημάτων.  

 

7.2 Ο ρόλος των semantic enriched πολυμεσικών συστημάτων στη διαχείριση 

και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών παρατηρείται αύξηση της χρήσης των 

εφαρμογών της πληροφορικής σε μουσεία και πινακοθήκες, γεγονός που επιτρέπει 

τους ανθρώπους πίσω από το μουσείο, αρχαιολόγους, επιμελητές, ιστορικούς να 

υιοθετήσουν μια πιο πολυδιάστατη προσέγγιση της ερμηνευτικής διαδικασίας των  

μουσειακών συλλογών, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τα μουσεία και τους χώρους 

πολιτιστικής κληρονομιάς πιο «ανοικτά» στο κοινό. 

 

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα σχετικών εφαρμογών που αποτελείται π.χ. από εικονικά-

web μουσεία και πινακοθήκες, εφαρμογές πολυμέσων σε μουσεία και σε χώρους 

πολιτιστικής κληρονομιάς, διαδραστικά εργαλεία κ.α 

Το σημερινό μουσειακό ίδρυμα είναι μια «καθολική» έννοια του μουσείου [84] 

παρέχοντας έξυπνους χώρους για να ικανοποιήσει τις ποικίλες απαιτήσεις όχι μόνο 

των επισκεπτών αλλά και των δημιουργών του στην παραγωγή διαχείριση και τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 

Υπολογιστές και πολλαπλά τεχνολογικά εργαλεία είναι σχεδιασμένα όχι μόνο για την 

αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών, αλλά και για να πλαισιώνουν με μηνύματα  
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και νοήματα τα εκθέματα με τρόπο που οι επιμελητές επιθυμούν και το κοινό θέλει 

να επικοινωνεί με αυτά.  Για το θέμα αυτό τονίζεται [85] η αλλαγή  από τη έννοια του  

μουσείου που στηρίζεται στις συλλογές του, στην έννοια του μουσείου 

προσανατολισμένο στο κοινό του με σκοπό να αναγνωριστεί και να εντοπιστεί η 

μετατόπιση του ενδιαφέροντος μουσείου τις τελευταίες δεκαετίες Στην παραπάνω 

αναγνώριση φτάνει επίσης το συμπέρασμα ότι το ψηφιακό μουσείο θα μπορούσε να 

είναι προσανατολισμένο στον επισκέπτη και όχι στον επιμελητή [81],[82] 

 

7.3 Στόχοι του έργου  

 

Σημαντική για την επιτυχία της εφαρμογής ενός πακέτου των ΤΠΕ (Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας) είναι μια σαφώς καθορισμένη έννοια των στόχων 

και των σκοπών των εφαρμογών σε μουσεία ή πινακοθήκες. Οι κύριοι στόχοι των 

semantic enriched πολυμεσικών τεχνολογιών στη διαχείριση και την προώθηση της 

πολιτιστικής κληρονομιάς είναι οι ακόλουθοι: 

 

1 Να παρέχει στους επιμελητές εργαλεία διαχείρισης και πρακτικές για την 

πολιτισμική τεκμηρίωση υλικού. Η βάση δεδομένων των προγραμμάτων 

υποστηρίζει τις εξειδικευμένες εργασίες και χρησιμοποιείται για έρευνα ή 

εκθεσιακές ανάγκες. Αυτοί οι παράγοντες είναι σημαντικό να εξεταστούν στο 

στάδιο του σχεδιασμού των εκθεσιακών εργαλείων τεχνολογίας για να 

εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους. 

2 Να δημιουργήσουν ή να ‘αποδομήσουν’ τις έννοιες των αντικειμένων και να 

ενθαρρύνουν πολλούς τρόπους για την ερμηνευτική τους προσέγγιση Ο 

επισκέπτης καλείται να χρησιμοποιεί έναν αριθμό ‘οδών’ που του 

προσφέρουν καινούργιες προοπτικές ανάλογα με την επιλογή του. Με αυτό 

τον τρόπο φαίνεται αμέσως ότι ο επισκέπτης δεν είναι δέσμιος μιας 

καθοδηγούμενης αναπαράστασης του παρελθόντος, αλλά μπορεί να κάνει 

επιλογές στην απόκτηση των γνώσεων χρησιμοποιώντας μια ευρύτερη 

ποικιλία ερμηνευτικών μέσων που θα κατευθύνει ο ίδιος για να αποκτήσει την  

εμπειρία του παρελθόντος με το δικό του τρόπο μελέτης. 
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3 Να παρέχει πρόσβαση σε αντικείμενα που δεν είναι ορατά και είναι 

αποθηκευμένα. Η προσβασιμότητα σε αντικείμενα αποτελεί βασικό στοιχείο 

στο σχεδιασμό της διαχείρισης των μουσείων και των πινακοθηκών. 

Εικονικές εκθέσεις με ψηφιοποιημένα αντικείμενα και εφαρμογές πολυμέσων 

διευκολύνει τη μελέτη ερευνητών και  ενθαρρύνει στους επισκέπτες την 

πρόσβαση στις αόρατες πτυχές του παρελθόντος. 

4 Να παρέχουν πρόσβαση στο Internet μέσα από τις ιστοσελίδες επεκτείνοντας 

έτσι το φάσμα των επισκεπτών και δημιουργώντας το έδαφος για μια 

μακροπρόθεσμη επαφή με το κοινό. 

5 Να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης και μέσο ανταλλαγής γνώσεων 

δημιουργώντας τοπικά, εθνικά ή διεθνή δίκτυα συνδέσεων. 

6 Να προσφέρει συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες που 

θα ενισχύουν με τον τρόπο αυτό τις διαδικασίες μάθησης μέσα από 

διαδραστικά εκθέματα και από χειροπιαστές δραστηριότητες. 

7 Να παρέχει γνώσεις μέσω της παραγωγής CD-ROM, DVD και διαδραστικά 

βίντεο καθιστώντας τη γνώση άμεσα προσβάσιμη σε σχέση με την έντυπη 

έκδοση οδηγών και καταλόγων. Με αυτό τον τρόπο οι επισκέπτες 

αλληλεπιδρούν με το μουσείο περιβάλλον πιο εύκολα  

 

7.4 Η Πινακοθήκη του Δήμου Κερκυραίων 

 

Στην περίπτωση της μελέτης της Πινακοθήκης του Δήμου Κερκυραίων το σύστημα 

semantic enriched πολυμέσων που προτείνεται ως πρόσθετο ερμηνευτικό εργαλείο 

στην μόνιμη έκθεση της Πινακοθήκης δίνει την ευκαιρία στον επισκέπτη όχι μόνο να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις του με περισσότερες πληροφορίες, αλλά να συνδυάσει και να 

διαχειριστεί ένα μεγάλο ποσοστό αρχειακών πληροφοριών. 

Ο μεγάλος αριθμός των σημαντικών έργων ζωγραφικής και αντικειμένων που 

φυλάσσονται στους αποθηκευτικούς χώρους της Πινακοθήκης, έχει δημιουργήσει μια 

πολύ ενδιαφέρουσα βάση δεδομένων που παρέχει γενικές και συνδυασμένες 

πληροφορίες σχετικά με τους εκτειθέμενους πίνακες. Με αυτόν τον τρόπο, ο 

επισκέπτης μέσα από ψηφιοποιημένα ιστορικά ντοκουμέντα από τον 16ο μέχρι τον 
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20ο αιώνα θα μπορούσε να εισαχθεί με τη βοήθεια της συνδυασμένης πληροφορίας 

σε γεγονότα που συνδέονται με την ιστορία του νησιού. 

Επιπλέον, οι αίθουσες με την συλλογή από πίνακες, ψηφιοποιημένες και 

επεξεργασμένες στην εικονική πραγματικότητα, αλλά διατηρώντας την 

αυθεντικότητα των έργων ζωγραφικής, δίνουν την ευκαιρία στο κοινό να ανακαλύψει 

και να απολαύσει τις αλληλεξαρτήσεις, το πλαίσιο και την ατμόσφαιρα του σπιτιού 

της νεοκλασικής εποχής που έχει μετατραπεί σε πινακοθήκη. Έτσι, ο τόπος γίνεται 

όλο και πιο "ζωντανός" και ο επισκέπτης συλλαμβάνει και βιώνει τις εμπειρίες και τις 

στιγμές που οι άνθρωποι ζούσαν εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα.  

 

7.4.1  Η Πινακοθήκη  

 

Η Πινακοθήκη του Δήμου Κερκυραίων ιδρύθηκε το 1991 στο πλαίσιο της θητείας 

του δημάρχου Γιάννη Κούρκουλου. Αρχικά, βρισκόταν στην οικία Διαλιετός και από 

το 1995, στεγαζόταν στην ανατολική πτέρυγα των Παλαιών Ανακτόρων, των Αγίων 

Γεωργίου και Μιχαήλ, στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας. Μέρος της συλλογής 

χαρακτικών έχει εκτεθεί στο ιστορικό κτίριο της Ιονίου Βουλής (από το Νοέμβριο 

του 2008). Τα δύο μνημεία (1819-1823, George Whitmore και 1855 ο Ιωάννης 

Χρόνης), είναι χαρακτηριστικά δείγματα της νεοκλασικής αρχιτεκτονικής στα χρόνια 

της Αγγλοκρατίας. Προσφέρουν μια ιδανική ατμόσφαιρα φιλοξενίας για τις συλλογές 

της Πινακοθήκης, τα οποία παρουσιάζονται σε δύο μεγάλες εκθέσεις ιστορικής 

αναδρομής σχετικά με την εξέλιξη της ζωγραφικής και χαρακτικής στην Κέρκυρα.  

Στους χώρους συνάντησης και διαμονής των στρατιωτικών φρουράς στο Παλαιό 

Παλάτι, καθώς και στους ιστορικούς χώρους συνεδρίασης του Ιόνιου Κοινοβουλίου,  

οι εκθέσεις των έργων τέχνης που δημιουργήθηκαν από τους καλλιτέχνες 

συνυπάρχουν αρμονικά με τις ιδιαιτερότητες των μνημείων. Ο συνδυασμός τους 

συμβάλλει στη σύγχρονη χρήση και λειτουργία των μνημείων του σχεδίου πόλης της 

Κέρκυρας για την ανάπτυξη και προβολή της πόλης της Κέρκυρας ως μνημείο της 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (1995, UNESCO). 
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7.4.2 Οι συλλογές 

 

Συλλογές γλυπτικής, καλλιτεχνικής φωτογραφίας και κατασκευές σύγχρονων 

καλλιτεχνών-εκτίθενται μόνο σε προσωρινές εκθέσεις - περιλαμβάνονται στις 

συλλογές της Πινακοθήκης. Μέρος των συλλογών αυτών συνθέτει το περιεχόμενο 

των πρόσφατα ψηφιοποιημένων  έργων τέχνης της Πινακοθήκης. Οι συλλογές 

δημιουργήθηκαν από τις αγορές του Δήμου Κερκυραίων, αλλά κυρίως από τις 

γενναιόδωρες συνεισφορές του Ιόνιων καλλιτεχνών ή των οικογενειών τους 

(παραδείγματα είναι οι συλλογές του Γεωργίου Σαμαρτζή, Αγλαΐας Παππά, ο 

Φίλιππος Maκοχης καθώς και η συλλογή χαρακτικών του Ιάσονα Δεσπούντη, Άρια 

Κομιανού κλπ ). Η συλλογή των Ελληνικών Σύγχρονων Χαρακτικών εμπλουτίζεται 

επίσης με τις εισφορές των μελών της Ελληνικής Εταιρείας Χαρακτικής. Μερικά από 

τα έργα εκτίθενται στην Ιόνιο Βουλή. Τέλος, έργα τέχνης συγκεντρώθηκαν από τις 

συνεισφορές των καλλιτεχνών που εκθέτουν προσωρινά στην Πινακοθήκη, στην 

αίθουσα του «Περιστυλίου» και στην «Αίθουσα Τέχνης». 

 

7.5 Δημιουργία μεταδεδομένων  

 

Για την τεκμηρίωση της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου 

Κερκυραίων που πρόκειται να ψηφιοποιηθεί, ο ρόλος των μεταδεδομένων είναι 

κομβικός. Τα μεταδεδομένα είναι δομημένα και κωδικοποιημένα δεδομένα που 

περιγράφουν τα χαρακτηριστικά πληροφοριακών οντοτήτων με σκοπό την 

ταυτοποίηση, την ανακάλυψη, τον προσδιορισμό και την διαχείριση των οντοτήτων 

αυτών. Λόγω όμως των διαφορετικών αναγκών περιγραφής των ποικίλων μορφών  

τεκμηρίων που καλούνται να περιγράψουν, έχουν προκύψει διάφορα πρότυπα και 

σχήματα μεταδεδομένων. 

Κατά το στάδιο της τεκμηρίωσης, πρέπει να εφαρμοστεί κατάλληλο πρότυπο 

μεταδεδομένων, ανάλογα με το είδος των τεκμηρίων και τις ανάγκες περιγραφής, 

ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του υλικού.  

Ενδεικτικά, κάποια από τα πρότυπα μεταδεδομένων που μπορούν να εφαρμοστούν 

για να καλύψουν τις ανάγκες περιγραφής των τεκμηρίων της συλλογής της Δημοτικής 

Πινακοθήκης Κερκύρας είναι τα εξής: 
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 Dublin Core 

 SPECTRUM 

 VRA 

 CIDOC 

 The Van Eyck Core Record 

Στη συνέχεια γίνεται μια σύντομη αναφορά στα πρότυπα μεταδεδομένων ανάλογα με 

τα τεκμήρια της συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης που καλούνται να 

τεκμηριώσουν.  

 

7.5.1 Dublin Core 

 

Το Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) [83] σχεδιάστηκε και 

δημιουργήθηκε με σκοπό να λειτουργήσει ως πρότυπο  καταγραφής ψηφιοποιημένων 

τεκμηρίων - εγγράφων (digitised documents). Στόχος του είναι να αποτελέσει ένα 

αρκετά απλό πρότυπο ώστε να χρησιμοποιηθεί εύκολα από δημιουργούς και 

διαχειριστές τεκμηρίων στο διαδίκτυο αλλά παράλληλα να είναι και ικανοποιητικά 

περιγραφικό. Ως σήμερα αποτελείται  από δεκαπέντε στοιχεία τα οποία χωρίζονται σε 

τρεις κατηγορίες : μεταδεδομένα για την περιγραφή του περιεχομένου (content), της 

πνευματικής ιδιοκτησίας (Intellectual) Property και του τυπικού καθορισμού 

(Instantiation). Αναλυτικότερα τα μεταδεδομένα που απαρτίζουν κάθε κατηγορία 

είναι: 

 

Dublin Core Metadata 

Content Intellectual Property Instantiation 

Title 

Subject 

Description 

Type 

Source 

Relation 

Coverage 

Rights 

Creator 

Publisher 

Contributor 

 

Date 

Format 

Language 

Identifier 

 

Πίνακας 7.1 Πρότυπο μεταδεδομένων Dublin Core 
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7.5.2 SPECTRUM 

 

Το SPECTRUM Museum objects [85]είναι προϊόν της MDA, της Ένωσης Μουσείων 

της Μεγάλης Βρετανίας. Αποτελεί ένα πρότυπο για την περιγραφή μουσειακών 

αντικείμενων. Βρίσκεται στην 3η αναθεωρημένη έκδοση του και έχει αναπτυχθεί σε 

συνεργασία με πάνω από 100 ειδικούς σε μουσεία, εκθεσιακά και μουσειακά 

αντικείμενα. Το πρότυπο χωρίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες: τις διαδικασίες 

(procedures) και τις απαιτήσεις πληροφόρησης (information requirements). Οι 

διαδικασίες του Spectrum, ορίζουν ουσιαστικά την καλύτερη επίτευξη 21 

διαφορετικών λειτουργιών των μουσείων. Από την άλλη μεριά, τα απαραίτητα 

στοιχεία πληροφοριών, είναι όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν τα 

μουσειακά αντικείμενα, τα οποία και περιγράφονται με το συγκεκριμένο πρότυπο. 

Αναλυτικότερα τα μεταδεδομένα που απαρτίζουν κάθε κατηγορία είναι: 

 

SPECTRUM 

Procedures Information 

Pre-entry. 

Object entry. 

Loans in. 

Acquisition. 

Inventory control. 

Location. 

Movement control.  

Transport. 

Cataloguing. 

Object condition. 

Checking and 

technical assessment. 

Conservation and 

collections care. 

Risk management. 

Insurance and 

indemnity 

management. 

Valuation control. 

Audit Rights 

management.  

Use of collections.  

Object exit. 

Loans out. 

Loans in. 

Record information.  

Movement information.  

Amendment history. 

Condition information.  

Object identification information.  

Conservation and treatment 

information.  

Object description information.  

Reproduction information.  

Object history and association 

information.  

Audit information.  

Object production information.  

Insurance information.  
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Object collection Information.  

Indemnity information.  

References.  

Valuation information.  

Object entry information.  

Exhibition and display information.  

Loan in information.  

Loan out information. 

Acquisition information.  

Despatch information.  

Location information.  

Loss information. 

Object location information.  

Disposal information.  

Πίνακας 7.2 Πρότυπο μεταδεδομένων SPECTUM 

7.5.3 VRA 

 

To VRA Core (Visual Resources Association) [86] αποτελεί ένα πρότυπο για την 

περιγραφή μουσειακών αντικειμένων. Περιλαμβάνει 17 στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των αντικειμένων, των εικόνων και των 

συσχετίσεων μεταξύ τους. Χαρακτηριστικό του προτύπου αυτού είναι το γεγονός ότι 

δημιουργούνται δύο ειδών εγγραφές: μια για το φυσικό αντικείμενο και μια για την 

ψηφιακή απεικόνιση του. Όσον αφορά στις συσχετίσεις ανάμεσα στα αντικείμενα, 

υπάρχουν 2 ειδών: οι θεμελιώδεις (essential) όταν το ένα έργο αποτελεί αναπόσπαστο 

κομμάτι ενός άλλου έργου και οι πληροφοριακές (informative) όταν το κάθε έργο 

μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από το άλλο. Αναλυτικότερα τα μεταδεδομένα που 

υποστηρίζουν το μοντέλο είναι: 

 

VRA Record Core Categories 3.0 
1 Record Type.  

2 Type. 

3 Title.  

4 Measurements.  

6 Technique.  

7 Creator.  

8 Date. 

9 Location.  

12 Culture.  

13 Subject.  

14 Relation 

15  Description.  
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5 Material.  

 

10 ID Number.  

11 Style/Period 

16 Source.  

17 Rights. 

 

Πίνακας 7.3 Πρότυπο μεταδεδομένων VRA 

 

7.5.4 CIDOC 

 

Το CIDOC [87] αποτελείται ουσιαστικά από οδηγίες (The CIDOC Information 

Categories), για την περιγραφή μουσειακών αντικειμένων κατά την δημιουργία 

αρχείων αυτών των αντικειμένων. Οι οδηγίες αυτές εμπεριέχουν τρία διαφορετικά 

αντικείμενα: 

1. Ορισμό των πληροφοριακών κατηγοριών (information categories) που 

δύναται να χρησιμοποιηθούν,  

2. Μια περιγραφή των κανόνων σύμφωνα με τους οποίους ενθυλακώνονται οι 

πληροφορίες στις κατηγορίες αυτές  

3. Σχόλια σχετικά με την ορολογία που χρησιμοποιείται για κάθε κατηγορία.  

 

Οι στόχοι τους οποίους έχει θέσει το συγκεκριμένο πρότυπο, είναι η διαφύλαξη της 

ακεραιότητας των μουσειακών αντικειμένων, η ασφάλεια των αντικειμένων, η 

δημιουργία ενός ιστορικού αρχείου σχετικά με τα αντικείμενα και η υποστήριξη κάθε 

είδους πρόσβασης στα αντικείμενα.  

 

7.5.5 The Van Eyck Core Record 

 

Το ερευνητικό έργο Van Eyck, (Visual Arts Network for the Exchange of Cultural 

Knowledge) [88] το οποίο ανέπτυξε αυτό το πρότυπο, καθοδηγήθηκε από το ιστορικό 

περιεχόμενο της τέχνης παρά από την ανάπτυξη της τεχνολογίας. Έτσι 

δημιουργήθηκε το πρότυπο αυτό. Σκοπεύει να καθορίσει τα ελάχιστα πεδία που 

χρειάζονται για την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με εικόνες τέχνης. Πήρε την 

τελική του μορφή κατόπιν της ανάλυσης της δομής διαφόρων Βάσεων Δεδομένων 

σχετικών με εικόνες τέχνης και την ταυτοποίηση των συνηθέστερων πεδίων που 

απαντώνται σε αυτές. Η διαδικασία της ταυτοποίησης των πεδίων συνοδεύτηκε από 

ακριβείς έρευνες ώστε να προσδιοριστεί η εγκυρότητα και το περιεχόμενο των 
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δεδομένων. Από την αρχή έγινε ένα πρότυπο για όσους αναπτύσσουν  Βάσεις 

Δεδομένων σχετικές με εικόνες τέχνης. Υπέστη πολλές και συνεχείς αναθεωρήσεις, 

ώσπου ολοκληρώθηκε το 1996. Τα πεδία που επιλέχθηκαν χωρίστηκαν σε 

υποχρεωτικά και μη υποχρεωτικά για το σκοπό της υλοποίησης του τελικού 

συστήματος. Αναλυτικότερα τα μεταδεδομένα που υποστηρίζουν το μοντέλο είναι: 

The Van Eyck Core Record 

Artist record Object record  Image record 

Artist name 

Place of birth 

gender 

Birth date  

Place of birth 

Death day 

Nationality 

Arts id 

 

Title 

Title keyword 

Earliest Object date 

Latest Object date 

Owner location name 

Owner Location 

Dimensions and unit 

Type of object 

Object id 

Artist id 

Image filename 

Image id 

Object id 

Morelli fields 

Source of Image 

Copyright 

 

 

Πίνακας 7.4 Πρότυπο μεταδεδομένων Van Eyck Core Record  

 

7.6  Στάδια ανάπτυξης του έργου 

 

7.6.1 Συλλογή και διαχείριση πολιτιστικών τεκμηρίων 

 

Σε αυτό το στάδιο Έχει ήδη ολοκληρωθεί η μελέτη για κάθε ένα από τα αντικείμενα 

που έχει επιλεγεί για να ψηφιοποιηθεί. Κατά συνέπεια, αυτό είναι το κατάλληλο 

στάδιο για τη δημιουργία μιας οντολογίας  για όλα τα αντικείμενα της συλλογής που 

επιλέγονται για να ψηφιοποιηθεί στο πλαίσιο των κατευθύνσεων πλαίσιο του έργου. 

Η οντολογία θα συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση του έργου και 

αναμένεται να δώσει λύσεις σε ζητήματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του 

έργου. Έτσι, η τεκμηρίωση και η πρόσβαση σε ειδικές κατηγορίες πληροφορίας από 

την άποψη των μοναδικών εκθεμάτων θα είναι δυνατή, καθώς και να πάρει λύσεις σε 

προβλήματα όπως η απεικόνιση αντικειμένων εντός του χώρου. Από τη στιγμή που 

ένα αντικείμενο έχει επιλεγεί για να ψηφιοποιηθεί τα στοιχεία που πρέπει να 
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τεκμηριώνονται και να ενταχθούν σε μια οντολογία  για την διαχείριση του 

ψηφιοποιημένου υλικού είναι οι εξής: 

 Το όνομα του καλλιτέχνη (π.χ Μιχαήλ Δαμασκηνός) 

 Τον αιώνα ή ιστορικό χρονική περίοδο που δημιουργούσε ο καλλιτέχνης (π.χ. 

δεύτερο μισό 19ου αιώνα ) 

 Αναφορά στο υλικό τεκμηρίωσης προέκυψαν από την έρευνα (058-0110) 

 Τίτλος (π.χ. Αποτομή του Προδρόμου) 

 Έτους (π.χ 1590)  

 Τρόπος δημιουργίας  (π.χ. αυγοτέμπερα σε ξύλο)  

 Διαστάσεις  (π.χ. 1.65, 0.97).  

 Τύπος έργου (Ζωγραφική-iconograph)  

 

Επίσης, έχoυν επιλεγεί οι εικόνες που συνοδεύουν  την παρουσίαση κειμένων της 

ιστορίας της τέχνης στην Κέρκυρα από τον 16ο μέχρι τον 20ο αιώνα. Επιπρόσθετα, 

έχουν επιλεγεί εικόνες χαρακτικών έργων τέχνης, φωτογραφίες, προσωπικά 

αντικείμενα των καλλιτεχνών που ανήκουν στις συλλογές του  Δήμου 

Πηγές, βιβλιογραφικές και αρχειακές, που μαρτυρούν την καλλιτεχνική 

δραστηριότητα στην Κέρκυρα από τον 16ο μέχρι το 21ο αιώνα έχουν συγκεντρωθεί 

μετά από  έρευνα σε αρχεία, κρατικά και ιδιωτικά, βιβλιοθήκες καθώς και στις 

συλλογές των γκαλερί και των μουσείων.  

Οι ιστορικές πηγές, αρχειακές και βιβλιογραφικές χρησιμοποιούνται  για τη 

συγγραφή κειμένων της  Ιονίου Ιστορίας της τέχνης από τον 16ο αιώνα ως σήμερα, 

καθώς και για μια σύντομη αναφορά στην ιστορία των Ιονίων Νήσων. Στην εγγραφή 

έχουν προστεθεί βιογραφίες των  καλλιτεχνών  και ιστορικά κείμενα σχετικά με την 

ανάπτυξη όλων των τεχνών από τον 16ο μέχρι τον 20ο αιώνα στα Ιόνια νησιά .  

Σκοπός των παραπάνω τεκμηρίων είναι να παρουσιαστούν οι σημαντικές 

ιδιαιτερότητες του Ιονίου τέχνης και η αναλυτική παρουσίασή των επιδράσεων στην 

Ιόνια τέχνη βυζαντινής παράδοσης τις Ιταλικές επιρροές Τέχνης και ορισμένων  

άλλων  Ευρωπαϊκών  καλλιτεχνίδων  κέντρων  
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7.6.2 Επιστημονική Τεκμηρίωση και Περιγραφή έργων τέχνης της Δημoτικής. 

Πινακοθήκης 

Για να είναι ολοκληρωμένη η τεκμηρίωση των τεκμηρίων της συλλογής, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η θεματική τους περιγραφή. Η θεματική περιγραφή είναι μια 

διαδικασία κατά την οποία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης και απόδοσης του 

θεματικού περιεχομένου του κάθε τεκμηρίου. Η απόδοση αυτή, βοηθά πολύ στον 

εντοπισμό πληροφοριών κατά το στάδιο της αναζήτησης ενός χρήστη. Λογικά και 

χρονικά έπεται της «βιβλιογραφικής» περιγραφής ενός τεκμηρίου. Η θεματική 

περιγραφή πραγματοποιείται με τη χρήση διαφόρων εργαλείων όπως είναι οι 

θεματικές επικεφαλίδες της βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress 

Subject Headings), το αντίστοιχο Αρχείο Καθιερωμένων Όρων της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, με ειδικούς θησαυρούς ή ακόμα και με τη χρήση 

ελεύθερων όρων. Το θεματικό περιεχόμενο ενός τεκμηρίου κωδικοποιείται με την 

απόδοση σε αυτό ενός ταξινομικού αριθμού ο οποίος καθορίζει την ακριβή του θέση 

μέσα στο σώμα της συλλογής.  

7.6.3 Επιστημονική Τεκμηρίωση Βιβλιογραφικών αναφορών. 

 

Κατόπιν έρευνας στο Ιστορικό Αρχείο των Ιονίων Νήσων, σε βιβλιοθήκες και 

μουσεία, εντοπιστηκε βιβλιογραφία η οποία σχετίζεται με το κάθε έργο τέχνης που θα 

ψηφιοποιηθεί. Η βιβλιογραφία για το κάθε έργο τέχνης, καταχωρείται μαζί με τα 

υπόλοιπα δεδομένα του σε σχετική εγγραφή.  

7.6.4 Αποτελέσματα τεκμηρίωσης  

Τα αποτελέσματα  που πρόκειται να επιτευχθούν κατά το στάδιο της τεκμηρίωσης 

είναι οι ακόλουθοι: 

 άμεση πρόσβαση στο ψηφιακό αντίγραφο μέσω της περιγραφής και 

ευρετηρίασής του  
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 δυνατότητα εξ αποστάσεως αναζήτησης και πρόσβασης στο ψηφιακό 

αντίγραφο 

 δυνατότητα αναζήτησης με σύνθετα κριτήρια των ουσιαστικών στοιχείων 

του περιεχομένου 

 δυνατότητα ανταλλαγής δεδομένων 

 ανάδειξη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο της εξέλιξης και της 

προόδους που έχει συντελεστεί 

 τα μεταδεδομένα θα μπορούν να αποθηκευτούν σε μορφή RDF ώστε να 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα από άλλες εφαρμογές 

 τα ακόλουθα στοιχεία μεταδεδομένων θα συνοδεύουν οπωσδήποτε το 

ψηφιοποιημένο υλικό με τη βοήθεια του λογισμικού ψηφιοποίησης: 

o Πλήρης τίτλος και συντομογραφία της Δημοτικής Πινακοθήκης 

o Τίτλος έργου (πλήρης τίτλος) 

o Όνομα δημιουργού (πλήρης τίτλος) 

o Ταξινομικός αριθμός (αριθμητικά) 

o Χρονολογία δημιουργίας (αιώνας ή έτος) (αριθμητικά) 

o Πληροφορίες για το υλικό (πλήρης αναφορά) 

o Στοιχεία συντήρησης (σύντομη αναφορά στην ιστορία συντήρησης 

του έργου, αν υπάρχει) 

o Παρατηρήσεις-ιστορία απόκτησης από την συλλογή (σύντομη 

αναφορά στην ιστορία προέλευσης και απόκτησης του έργου) 

 Καταγραφή βιβλιογραφικών, βιογραφικών και εργογραφικών στοιχείων για τη 

δράση των καλλιτεχνών 

 Yποστήριξη της μελλοντικής ανάπτυξης της συλλογής 
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7.7 Ψηφιοποίηση του υλικού 

Ο κύκλος ζωής της ψηφιοποίησης είναι όλες οι απαραίτητες ενέργειες που ακολουθεί 

ένας οργανισμός, για να επιτύχει την ψηφιοποίηση του πολιτιστικού περιεχομένου 

του. Ο κύκλος ζωής της ψηφιοποίησης προτάθηκε  από το Δίκτυο Αριστείας Minerva 

[89] Τα στάδια του κύκλου ζωής που ακολουθήθηκαν συμφωνα με τις οδηγίες του 

δικτύου Minerva είναι 

 

Σχήμα 7.1: Κύκλος ζωής της ψηφιοποίησης σύμφωνα με τις οδηγίες Minerva  
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7.8  Απαιτήσεις χρηστών του Πληροφοριακού Συστήματος (Requirements 

analysis) 

 

Οι απαιτήσεις χρηστών ήταν γενικά το Πληροφοριακό Σύστημα της Ψηφιακής 

Πινακοθήκης να περιλαμβάνει το ψηφιοποιημένο υλικό με τα μεταδεδομένα του, και 

να παρέχει δυνατότητες αναζήτησης και πλοήγησης σε αυτά. Αναλυτικότερα οι 

απαιτησεις εξειδικεύτηκαν στα επιμέρους θέματα  

 

Στην παρουσίαση του υλικού των συλλογών έργων το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει  

1. Την παρουσίαση της Επτανησιακής Τέχνης στην Κέρκυρα, για τον 16ος-20ος 

αιώνες με ενδεικτικά αντικείμενα: Την Ιστορία της Επτανησιακής και 

Κερκυραϊκής Τέχνης (έργα των εικαστικών και πλαστικών τεχνών -

αγιογραφία, ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική, φωτογραφία κ.α.-που ανήκουν 

στην Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Κερκυραίων.  

2. Την Τοπική Ιστορία (Πολιτιστικής κληρονομιάς όπως ιστορικές πηγές, 

κειμήλια και κείμενα σχετικά με την ιστορική περίοδο δημιουργίας των 

παραπάνω έργων τέχνης, που ανήκουν στην Δημοτική Πινακοθήκη του 

Δήμου Κερκυραίων. )  

3. Προσωπογραφίες των καλλιτεχνών. Βιογραφικό λεξικό με την βιογραφία και 

εργογραφία και την σχετική βιβλιογραφία.  

4. Την παρουσίαση της Δημοτικής Πινακοθήκης, με εικονική αναπαράσταση 

των χώρων της Πινακοθήκης ( Πολυμεσική Απεικόνιση). Για την εικονική 

αναπαράσταση των χώρων της Πινακοθήκης, θα υλοποιηθούν ψηφιακές 

αναπαραστάσεις των πραγματικών εκθεσιακών χώρων της Δημοτικής 

Πινακοθήκης και των συλλογών. Κατά την ψηφιακή περιήγηση στην 

Δημοτική Πινακοθήκη σε κάθε επιλογή θεματικής κατηγορίας και 

αντικειμένου θα υπάρχει αλληλεπίδραση με τη Βάση δεδομένων  

Στην δημιουργία Δικτυακής Πύλης που θα συνδέει και συσχετίζει το υλικό της 

ψηφιακής πινακοθήκης με τα ιστορικά τεκμήρια και θα τα παρουσιάζει στο ευρύ 

κοινό σύμφωνα με:  
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1. Ιστορική αναδρομή στην σύσταση και λειτουργία.  

2. Αναφορά στις συλλογές.  

3. Εικονική Περιήγηση 

4. Παρουσίαση της συλλογής που εκτίθεται στο κοινό 

a. Φωτογραφική και virtual παρουσίαση των χώρων μόνιμης έκθεσης. 

b. Παρουσίαση των εκθεμάτων κατά χρονολογική περίοδο και χώρο 

έκθεσης του υλικού 

5. Παρουσίαση του χώρων περιοδικών εκθέσεων 

6. Παρουσίαση των έργων τέχνης που ανήκουν στις συλλογές και έχουν 

ψηφιοποιηθεί 

a. Φωτογραφία των έργων. 

b. Επεξηγηματικοί υπότιτλοι με στοιχεία ταυτότητας των έργων.  

c. Βιβλιογραφία για κάθε έργο.  

d. Βιογραφική παρουσίαση καλλιτεχνών δημιουργών με βάση την Βάση 

Δεδομένων για την Προσωπογραφία.  

7. Ευρετηρίαση κατά θέματα, είδος τέχνης, καλλιτέχνη, χρονολογία 

δημιουργίας. 

8. Μηνιαία ατζέντα εκδηλώσεων / Δραστηριοτήτων 

9. «Συνήθεις Ερωτήσεις» (FAQ) 

Η πύλη για τη βέλτιστη λειτουργία της σχεδιάστηκε ώστε να καλύπτει τις ακόλουθες 

λειτουργικές απαιτήσεις: 

 δυνατότητα παροχής συνδυασμού διαθέσιμων σύγχρονων μέσων και μεθόδων 

για την επεξεργασία, τεκμηρίωση και κυρίως για την αναπαράσταση και 

επισκόπηση του ψηφιακού περιεχομένου. 

 ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας και του λειτουργικού 

κόστους όταν το αποτέλεσμα του έργου  τεθεί σε λειτουργία. 
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 έμφαση στις αποτελεσματικές και ωφέλιμες λειτουργίες των εφαρμογών 

υποστήριξης αποφάσεων. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την επικέντρωση του 

ενδιαφέροντος του χρήστη  στην ουσιαστική και αποτελεσματική πλοήγηση 

και αναζήτηση υλικού και όχι την ανάδειξη εντυπωσιακών και άρτιων από 

πλευράς υλοποίησης αλλά μη ωφέλιμων πρακτικά τεχνολογικών 

δυνατοτήτων. 

 έμφαση στην απλότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της διεπαφής 

χρήσης του συστήματος  

 επεκτασιμότητα και κλιμάκωση της λύσης και ως προς τη δυνατότητα 

υποστήριξης μεγαλύτερου μεγέθους συλλογής αλλά και ως προς την παροχή 

πρόσθετων δυνατοτήτων και υπηρεσιών μελλοντικά. 

 Ελκυστικό γραφικό περιβάλλον εναρμονισμένο με την αισθητική της 

θεματολογίας και την εικόνα που επιθυμεί να δημιουργήσει στο ευρύ κοινό. Η 

απεικόνιση των σελίδων θα γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι η βέλτιστη 

για ανάλυση 800x600, ενώ αντίστοιχα για ανάλυση 1024 x 768 η απεικόνιση 

θα διατηρείται σε υψηλά επίσης επίπεδα. 

 Ο Πληροφοριακός κόμβος να είναι προσβάσιμος από όλους τους χρήστες 

Internet ανεξαρτήτως WEB browser τον οποίο χρησιμοποιούν . 

 Να διαθέτει εργαλεία αναζήτησης στο περιεχόμενο βάσει κειμένου. Δηλ. 

εύχρηστους και κατανοητούς μηχανισμούς πλοήγησης για την περιήγηση του 

χρήστη στις σελίδες. Η αναζήτηση με Ελληνικούς χαρακτήρες είναι 

ανεξάρτητη τονισμού και κεφαλαίων χαρακτήρων. 

 Η πληροφορία να δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε ο επισκέπτης να μπορεί να 

εντοπίσει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει στο συντομότερο χρονικό 

διάστημα και με τη μικρότερη σε έκταση αναζήτηση (το πολύ σε τρία 

βήματα). 

 Η δικτυακή πύλη θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους χρήστες, 

συμπεριλαμβανομένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Για το λόγο αυτό 
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  ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του κάθε δικτυακού τόπου θα δίνει με τέτοιο 

τρόπο ώστε όλες οι σελίδες να είναι συμβατές με το πρότυπο WAI επίπεδο Α. 

 Εμφάνιση πίνακα ελέγχου κατά την ανάγνωση των κειμένων, όπου θα δίνουν 

την δυνατότητα στον αναγνώστη να εκτυπώσει το άρθρο, να το στείλει σε 

τρίτους, να το σχολιάσει (προαιρετικά) και να διαβάσει τα σχόλια άλλων 

επισκεπτών. 

 Για κάθε καταχωρημένο κείμενο να υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής λίστας 

σχετικών με το κείμενο συνδέσμων (related links) οι οποίοι παραπέμπουν σε 

άλλες σελίδες, πηγές, αρχεία. 

 Να υποστηρίζονται τουλάχιστον τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά και 

Γερμανικά) ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη για την υποστήριξη και άλλων 

γλωσσών αργότερα με πολύ απλές διαδικασίες όπως της Ισπανικής, Ιταλικής 

κ.λπ. Οι γλώσσες θα είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό 

προσδίδει ένα ιδιαίτερο πλεονέκτημα δεν θα υπάρχει υποχρέωση 

καταχώρησης όλων των πληροφοριών και των κειμένων σε κάθε γλώσσα. Θα 

παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα της ύπαρξης διαφορετικών κειμένων σε κάθε 

γλώσσα με περισσότερες ή λιγότερες πληροφορίες, εικόνες κ.λπ. 

 Ένα χάρτη των σελίδων που θα δείχνει την θεματική οργάνωση του δικτυακού 

τόπου. 

7.9 Υποσύστημα Διαχείρισης του Portal 

 Το Υποσύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου του portal προσφέρει περιβάλλον 

διαχείρισης για τη δημιουργία δομών δεδομένων καθώς και για την εισαγωγή 

περιεχομένου και εγγράφων. 

 Δυναμική διαχείριση, αρχειοθέτηση και ανάπτυξη περιεχομένου. 

 Κατηγοριοποίηση πληροφορίας σύμφωνα με τις κατηγορίες που θα επιλέξει ο 

διαχειριστής: π.χ. Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου Κερκυραίων, συλλογές 

Δημοτικής Πινακοθήκης Δήμου Κερκυραίων, Επτανησιακή τέχνη στην 

Κέρκυρα, τέχνη στην Κέρκυρα, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και Τέχνη, Ιστορία 

των Τεχνών στην Κέρκυρα. Η κατηγοριοποίηση θα είναι δυναμική έτσι ώστε 
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η αρμόδια ομάδα διαχείρισης της πύλης να ενημερώνει / προσθέτει νέες 

κατηγορίες. 

 Η εισαγωγή των πληροφοριών στις θεματικές ενότητες θα πραγματοποιείται 

με οn-line οπτικό HTML editor (τύπου MS-Word) με προεπισκόπηση εικόνων 

και εισαγωγή τους στο κείμενο. Το κείμενο θα μπορεί να γραφεί σε 

οποιονδήποτε κειμενογράφο και να επικολληθεί στον on-line editor 

διατηρώντας την αρχική του μορφοποίηση. Ακόμη και απλοί χρήστες θα 

μπορούν να εισάγουν σχετικό υλικό σε έτοιμες προσχεδιασμένες φόρμες έτσι 

ώστε να υπάρχει η απαραίτητη συνοχή στην συνολική εικόνα του Portal. Η 

διαδικασία έκδοσης περιεχομένου δεν απαιτεί γνώσεις html ή 

προγραμματισμού, έτσι ώστε η ανανέωση του site να γίνεται από μη 

εξειδικευμένο προσωπικό μετά βέβαια από κατάλληλη εκπαίδευση του. Όμως, 

η χρήση των προσχεδιασμένων φορμών δεν περιορίζει την δυνατότητα 

ανανέωσης της μορφής των σελίδων όποτε αυτή ζητηθεί.  

 Διαχείριση αρχείων (π.χ. φωτογραφιών) με χρήση on-line file manager για 

ανέβασμα πολλαπλών αρχείων, δημιουργία και πλοήγηση σε φακέλους, 

προεπισκόπηση και άμεση εισαγωγή εικόνων στο έγγραφο. 
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Σύνοψη 
 
Στα πλαίσια του πρώτου μέρους τής διδακτορικής διατριβής στα πλαίσια της 

μεθοδολογίας ανάπτυξης και της μηχανικής οντολογιών προταθήκαν διαχειριστικές 

εργασίες συλλογής υλικού. Αναπτύχθηκε η οντολογία του μοντέλου για τον 

εκπαιδευόμενο και το εκπαιδευτικό αντικείμενο η οποία χρησιμοποιείται από τα 

συστήματα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς. Η 

ανάπτυξη της οντολογίας έγινε με την χρήση τής γλώσσας OWL και ειδικότερα με 

την έκδοσή της την OWL DL. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την 

διαγραμματική απεικόνιση τής οντολογίας είναι το SemanticWorks 2010 της 

εταιρείας Altova [76]. H μεθοδολογία ανάπτυξης της οντολογίας βασίστηκε στην 

methontology και στις προτεινόμενες διαχειριστικές εργασίες για την συλλογή υλικού 

και περιεχομένου, την ανάλυση κόστους και την αξιολόγηση της ποιότητας 

 

Βασικά στοιχειά καινοτομίας που εισάγονται στην οντολογία εκπαιδευομένου  είναι η 

παρουσίαση των δεξιοτήτων και επάρκειας με μια ταξινομία και η συσχέτιση τους με 

την αντίστοιχη κλίμακα των θέσεων εργασίας. Επίσης και στην οντολογία του 

εκπαιδευτικού αντικειμένου έγινε η αντίστοιχη συσχέτιση με τις θέσεις εργασίας . Η 

απόκτηση γνώσης που αναφέρεται στο εκπαιδευτικό αντικείμενο είναι η ελάχιστη 

απαίτηση για τη κάλυψη της θέσης εργασίας . 

 

Στο δεύτερο  μέρος της διατριβής αναπτύξαμε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής 

εκπαίδευσης με την υποστήριξη των οντολογιών Το κύριο πλεονέκτημα του 

περιβάλλοντος είναι ότι επιλεγεί και προτείνει τους καταλλήλους υποψηφίους για 

εκπαίδευση με αυτόματο τρόπο. Αυτό το επιτυγχάνει γιατί εντοπίζει τη διαφορά 

αδεξιοτήτων και επάρκειας μεταξύ των εργαζομένων και των καθηκόντων που 

απαιτούνται για μια θέση εργασίας η/και τη συμμετοχή σε ένα πολύπλοκο 

διαχειριστικά έργο .Οι χρηστές του περιβάλλοντος έχουν την δυνατότητα να 

διαχειριστούν και να αξιολογήσουν  τους υποψηφίους για μια θέση εργασίας και να 

τους παρέχουν την κατάλληλε εκπαίδευση 

 

Στο τρίτο μέρος της διατριβής αναπτύχθηκαν οι  οντολογίες για το πολιτιστικό 

απόθεμα  και συγκεκριμένα για πίνακες ζωγραφικής και μια παραλλαγή της  

οντολογίας του πρώτου  μέρους της διατριβής. Η δεύτερη οντολογία περιγράφει τον 



 142

ενδιαφερόμενο για μάθηση και απόκτηση πληροφορία σχετική με τα πολιτιστικά 

τεκμήρια που παρουσιάζονται . Η οντολογία βασίστηκε στο πρότυπο μεταδιδόμενων 

Dublin Core και έγινε με τη χρήση της OWL DL. Η πύλη παρουσιάζει το 

περιεχόμενο των  έργων στο διαδίκτυο και μετατρέπει το πολιτισμικό απόθεμα σε 

υλικό χρήσιμο για εκπαιδευτικές δραστηριότητες τυπικής η άτυπης μάθησης . Η 

διατριβή παρουσιάζει όλο το κύκλο ζωής του έργου . Αρχίζει με το τρόπο επιλογής 

του υλικού τη διαδικασία ψηφιοποίησης τη προσθήκη μεταδεδομένων και τη 

δημιουργία οντολογιών για το πολιτιστικό περιεχόμενο. Τον σχεδιασμό και την 

σύνθεση «εκπαιδευτικών αντικειμένων», αλλά και τη ανάπτυξη ενός συστήματος 

τεκμηρίωσης τους, δηλαδή την ανάπτυξη δομών μεταδεδομένων για την εύκολη και 

φιλική προς τον χρήστη αναζήτηση και ανάκτηση των εκπαιδευτικών αντικειμένων 

σύμφωνα με το profile του 
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Παράρτημα 1: Οντολογία εκπαιδευόμενου στη γλώσσα OWL 
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rdf:RDF  
xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"> 
 <rdf:Description rdf:about="comn:Learner"> 
  <rdfs:label>Εκπαιδευόμενος</rdfs:label> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="comn:Document"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Document</rdfs:label> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="urn:Unnamed-1"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DeprecatedClass"/> 
  </rdf:type> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="comn:MasterEntity"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="comn:id"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#SymmetricProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
   <rdf:Description rdf:about="comn:Learner"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>κωδικός εκπαιδευόμενου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedLong"/> 
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  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="comn:HRmanager"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="comn:hasCreator"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
   <rdf:Description rdf:about="comn:Document"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Δημιουργός εγγραφου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
   <rdf:Description rdf:about="comn:HRmanager"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="comn:idDocument"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
   <rdf:Description rdf:about="comn:Document"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Κωδικός εγγράφου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedLong"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="comn:ShortDescription"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
   <rdf:Description rdf:about="comn:Document"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Περιγραφή εγγράφου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="comn:hasName"> 
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  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Ονομα Οντότητας</rdfs:label> 
  <rdfs:domain> 
   <rdf:Description rdf:about="comn:MasterEntity"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:range> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="comn:hasDescription%20"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Περιγραφή</rdfs:label> 
  <rdfs:domain> 
   <rdf:Description rdf:about="comn:MasterEntity"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:range> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="comn:isEnabled"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Ενεργοποιημένη οντότητα</rdfs:label> 
  <rdfs:domain> 
   <rdf:Description rdf:about="comn:MasterEntity"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:range> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:Personal"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
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  <rdfs:subClassOf> 
   <rdf:Description rdf:about="comn:Learner"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:hasDocument"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
   <rdf:Description rdf:about="persn:Personal"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Εγγραφα που περιέχουν βιογραφικά στοιχεία</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
   <rdf:Description rdf:about="comn:Document"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:hasFirstname"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
   <rdf:Description rdf:about="persn:Personal"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Ονομα Εκπαιδευόμενου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:hasLastname"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
   <rdf:Description rdf:about="persn:Personal"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Επώνυμο Εργαζομένου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:hasBirthday"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
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  <rdfs:label>Ημερομηνία γέννησης</rdfs:label> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Personal"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:hasBirthplace"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
   <rdf:Description rdf:about="persn:Personal"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Τόπος γέννησης</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:Demographic"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Δημογραφικα στοιχεία</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="comn:Learner"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:hasGender"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Demographic"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Φύλλο εκπαιδευόμενου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:oneOf> 
  <rdf:Description> 
  rdf:first>Male</rdf:first> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest rdf:parseType="Collection"/> 
  <rdf:first>Female</rdf:first> 
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  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  </rdf:Description> 
  </owl:oneOf> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DataRange"/> 
  </rdf:type> 
  </rdf:Description> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:%20isMarried%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Εγγαμος</rdfs:label> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Demographic"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"/> 
  </rdfs:range> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:oneOf> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:first>Yes</rdf:first> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest rdf:parseType="Collection"/> 
  <rdf:first>No</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  </rdf:Description> 
  </owl:oneOf> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DataRange"/> 
  </rdf:type> 
  </rdf:Description> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:hasNationality%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
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  <rdf:Description rdf:about="persn:Demographic"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Εθνικότητα</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:%20speaksForeignLanguage%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Demographic"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Ξένες γλώσσες</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:oneOf> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:first>English</rdf:first> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest rdf:parseType="Collection"/> 
  <rdf:first>French</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  </rdf:Description> 
  </owl:oneOf> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DataRange"/> 
  </rdf:type> 
  </rdf:Description> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:%20hasChildren%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Demographic"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Αριθμός παιδιών</rdfs:label> 
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  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer"/> 
  </rdfs:range> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:oneOf rdf:parseType="Collection"/> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DataRange"/> 
  </rdf:type> 
  </rdf:Description> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:Contact%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Στοιχεία επικοινωνιας</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="comn:Learner"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:ElectronicAddress"/> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:%ce%a4elephone%20"/> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:%ce%91ddress%20"/> 
  </owl:unionOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:%ce%a4elephone%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Τηλέφωνο</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Contact%20"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:ElectronicAddress"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Ηλεκτρονική Διεύθυνση</rdfs:label> 
  <rdfs:label/> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Contact%20"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:%20hasMob%ce%b9le%20"> 
  <rdf:type> 
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  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Κινητό τηλέφωνο</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedLong"/> 
  </rdfs:range> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:%ce%a4elephone%20"/> 
  </rdfs:domain> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:%ce%91ddress%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Διεύθυνση</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Contact%20"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:%20hasTelephone%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:%ce%a4elephone%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Τηλέφωνο Εργασίας</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedLong"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:%20hasStreet%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:%ce%91ddress%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Οδός</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:hasNumber%20"> 
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  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:%ce%91ddress%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Αριθμός κατοικίας</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#integer"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:hasPostalCode%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:%ce%91ddress%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>ταχυδρομικος κωδικός</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedLong"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:hasEmail%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:ElectronicAddress"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Email</rdfs:label> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:hasBlogspot%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Προσωπική σελίδα</rdfs:label> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:hasSocialMedia%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
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  <rdf:Description rdf:about="persn:ElectronicAddress"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Σελιδα Κοινωνικης δικτύωσης</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="edu:FormalEducation"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="edu:hasDegree"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="edu:FormalEducation"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Δίπλωμα</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:oneOf> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:first>HIGH SCHOOL</rdf:first> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest rdf:parseType="Collection"/> 
  <rdf:first>POST DOCTORATE</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>DOCTORATE</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>MASTER</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>BACHELOR</rdf:first> 
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  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  </rdf:Description> 
  </owl:oneOf> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DataRange"/> 
  </rdf:type> 
  </rdf:Description> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="edu:TitleofDiploma"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="edu:FormalEducation"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Τίτλος διπλώματος</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
  <rdfs:subPropertyOf> 
  <rdf:Description rdf:about="edu:hasDegree"/> 
  </rdfs:subPropertyOf> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> 
  </rdf:type> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="edu:Acheived%20fromUniversity"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="edu:FormalEducation"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
  <rdfs:subPropertyOf> 
  <rdf:Description rdf:about="edu:hasDegree"/> 
  </rdfs:subPropertyOf> 
  <rdfs:subPropertyOf> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
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  </rdfs:subPropertyOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="edu:Cerifications"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label> Πιστοποιητικό</rdfs:label> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="edu:hasCertification%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="edu:Cerifications"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Τίτλος πιστοποιητικού</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="edu:Institution%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="edu:Cerifications"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Εκδότης Πιστοποιητικού</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="skill:skills"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Δεξιότητες εργαζομένου</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="comn:MasterEntity"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="skill:hasSkills"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
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  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:skills"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Είδος Δεξιότητας</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:oneOf> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:first>Creating</rdf:first> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest rdf:parseType="Collection"/> 
  <rdf:first>Knowledge</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Remembering</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Understanding</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Applying</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Analysing</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Evaluating</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  </rdf:Description> 
  </owl:oneOf> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DataRange"/> 
  </rdf:type> 
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  </rdf:Description> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="skill:has%20Professional"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:Competence"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Επαγγελματισμός Εργαζόμενου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:oneOf> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:first>None</rdf:first> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest rdf:parseType="Collection"/> 
  <rdf:first>Leadership &amp; Motivate</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Apply to a high level</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Create a good level</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Apply to accetable level</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Support</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  </rdf:Description> 
  </owl:oneOf> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DataRange"/> 
  </rdf:type> 
  </rdf:Description> 
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  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="skill:has%20knowledge"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:Competence"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Επίπεδο γνώσης</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:oneOf> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:first>Know Nothing</rdf:first> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest>        
 <rdf:Description        
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest rdf:parseType="Collection"/> 
  <rdf:first>Evaluate</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Synthesize</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Analyze</rdf:first> 
 </rdf:Description> 
 </rdf:rest> 
 <rdf:first>Explain</rdf:first> 
 </rdf:Description> 
 </rdf:rest> 
 <rdf:first>Describe</rdf:first> 
 </rdf:Description> 
 </rdf:rest> 
 </rdf:Description> 
 </owl:oneOf> 
 <rdf:type> 
 <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DataRange"/> 
 </rdf:type> 

</rdf:Description> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
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 <rdf:Description rdf:about="skill:Competence"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Επάρκεια Εργαζόμενου</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="comn:MasterEntity"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:%20Project%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Εκτελούμενο Εργο</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="comn:MasterEntity"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:%20requiredProjectSkills%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:%20Project%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Απαιτούμενες δεξιότητες για το έργο</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:skills"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description 
rdf:about="org:%20required%20project%20Competence%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:%20Project%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Απαιτούμενη Επάρκεια για το έργο</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:Competence"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:%20required%20project%20Personnel%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 



 160

  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:%20Project%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Στελέχωση Εργου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Personal"/> 
  </rdfs:range> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:onProperty> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </owl:onProperty> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction"/> 
  </rdf:type> 
  </rdf:Description> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:Job%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Εργασίες του τμήματος</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="comn:MasterEntity"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:%20operated%20at%20Department%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Job%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Το τμήμα εκτελει εργααία</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Department%20"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:Department%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Τμήμα</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Organization%20"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
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 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:%20hasRequiredSkills%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Department%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Δεξιότητες τμήματος</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:skills"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:hasRequiredCompetence%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:comment/> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Department%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Επάρκεια τμήματος</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:Competence"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:hasEmployees%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Department%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Εργαζόμενοι τμήματος</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Personal"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:Organization%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Οργανισμός</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="comn:MasterEntity"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
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 <rdf:Description rdf:about="org:%20hasContact%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Organization%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Σοιχεία Επικοινωνίας Οργανισμού</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Contact%20"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:%20has%20Department%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Organization%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Τμήματα Οργανισμού</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Department%20"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="learn:%20Motivation%20%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Παρακίνηση</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="comn:MasterEntity"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="learn:isMotivated"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="learn:%20Motivation%20%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Κίνητρο εργαζομένου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Personal"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="learn:LearningStyle"> 
  <rdf:type> 
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  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Learning Style</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="comn:MasterEntity"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="learn:has%20Style"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="learn:LearningStyle"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Style of Learning</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:oneOf> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:first>Activist</rdf:first> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:first>Reflector</rdf:first> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest rdf:parseType="Collection"/> 
  <rdf:first>Pragmatist</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Theorist</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  </rdf:Description> 
  </owl:oneOf> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description 
rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DataRange"/> 
  </rdf:type> 
  </rdf:Description> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 
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Παράρτημα 2: Οντολογία εκπαιδευτικού αντικειμένου στη γλώσσα OWL 
 
?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<rdf:RDF " xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"> 
 <rdf:Description rdf:about="master:Object"> 
  <rdfs:label>Αντικείμενο</rdfs:label> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:Document"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Document</rdfs:label> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="urn:Unnamed-1"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DeprecatedClass"/> 
  </rdf:type> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:Base"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Βασικη Οντότητα</rdfs:label> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:id"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#SymmetricProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Object"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>κωδικός αντικειμένου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedLong"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:HRmanager"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:hasCreator"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Document"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>∆ημιουργός εγγραφου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="master:HRmanager"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:idDocument"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Document"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Κωδικός εγγράφου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#unsignedLong"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:ShortDescription"> 
  <rdf:type> 
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  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Document"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Περιγραφή εγγράφου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:hasName"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#FunctionalProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Ονομα Οντότητας</rdfs:label> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Base"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:hasDescription%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Περιγραφή Οντότητας</rdfs:label> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Base"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:isEnabled"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Ενεργοποιημένη οντότητα</rdfs:label> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Base"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#boolean"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:Personal"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Object"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:hasDocument"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Personal"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Εγγραφα που περιέχουν σημαντικά στοιχεία</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Document"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:hasFirstname"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Personal"/> 
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  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Ονομα Εκπαιδευόμενου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="master:hasLastname"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Personal"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Επώνυμο Εργαζομένου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:Demographic"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>∆ημογραφικα στοιχεία</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Object"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:Contact%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Στοιχεία επικοινωνιας</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Object"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
  <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:ElectronicAddress"/> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:%ce%a4elephone%20"/> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:%ce%91ddress%20"/> 
  </owl:unionOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:%ce%a4elephone%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Τηλέφωνο</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Contact%20"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:ElectronicAddress"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση</rdfs:label> 
  <rdfs:label/> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Contact%20"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="persn:%ce%91ddress%20"> 
  <rdfs:label>∆ιεύθυνση</rdfs:label> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="persn:Contact%20"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="edu:FormalEducation"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="edu:Cerifications"> 
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  <rdfs:label> Πιστοποιητικό</rdfs:label> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="skill:skills"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>∆εξιότητες εργαζομένου</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Base"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="skill:hasSkills"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:skills"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Είδος ∆εξιότητας</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </rdfs:range> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:oneOf> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:first>Creating</rdf:first> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest rdf:parseType="Collection"/> 
  <rdf:first>Knowledge</rdf:first> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Remembering</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Understanding</rdf:first> 
 </rdf:Description> 
 </rdf:rest> 
 <rdf:first>Applying</rdf:first> 
 </rdf:Description> 
 </rdf:rest> 
 <rdf:first>Analysing</rdf:first> 
 </rdf:Description> 
 </rdf:rest> 
 <rdf:first>Evaluating</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  </rdf:Description> 
  </owl:oneOf> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DataRange"/> 
  </rdf:type> 
  </rdf:Description> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="skill:has%20Professional"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:Competence"/> 
  </rdfs:domain> 
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  <rdfs:label>Επαγγελματισμός Εργαζόμενου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:oneOf> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:first>None</rdf:first> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
 <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
 <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest rdf:parseType="Collection"/> 
  <rdf:first>Leadership &amp; Motivate</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest>  
<rdf:first>Apply to a high level</rdf:first> 
 </rdf:Description> 
  </rdf:rest>    
<rdf:first>Create a good level</rdf:first> 
 </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Apply to accetable level</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Support</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  </rdf:Description> 
  </owl:oneOf> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DataRange"/> 
  </rdf:type> 
  </rdf:Description> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="skill:has%20knowledge"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:Competence"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Επίπεδο γνώσης</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:oneOf> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:first>Know Nothing</rdf:first> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
 <rdf:Description> 
 <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest> 
  <rdf:Description> 
  <rdf:rest rdf:parseType="Collection"/> 
  <rdf:first>Evaluate</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  <rdf:first>Synthesize</rdf:first> 
 </rdf:Description> </rdf:rest> 
 <rdf:first>Analyze</rdf:first> 
 </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
 <rdf:first>Explain</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
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  <rdf:first>Describe</rdf:first> 
  </rdf:Description> 
  </rdf:rest> 
  </rdf:Description> 
  </owl:oneOf> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DataRange"/> 
  </rdf:type> 
  </rdf:Description> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="skill:Competence"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Επάρκεια Εργαζόμενου</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Base"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:%20Project%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Εκτελούμενο Εργο</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Base"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:%20requiredProjectSkills%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:%20Project%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Απαιτούμενες δεξιότητες για το έργο</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:skills"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:%20required%20project%20Competence%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:%20Project%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Απαιτούμενη Επάρκεια για το έργο</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:Competence"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:%20required%20project%20Personnel%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:%20Project%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Στελέχωση Εργου</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Personal"/> 
  </rdfs:range> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description> 
  <owl:onProperty> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </owl:onProperty> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Restriction"/> 
  </rdf:type> 
  </rdf:Description> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
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 <rdf:Description rdf:about="org:Job%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Εργασίες του τμήματος</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Base"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:%20operated%20at%20Department%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Job%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Το τμήμα εκτελει εργααία</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Department%20"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:Department%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Τμήμα</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Organization%20"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:%20hasRequiredSkills%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Department%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>∆εξιότητες τμήματος</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:skills"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:hasRequiredCompetence%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:comment/> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="org:Department%20"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Επάρκεια τμήματος</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:Competence"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="org:Organization%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Οργανισμός</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Base"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="learn:%20Motivation%20%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Παρακίνηση</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Base"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="learn:LearningStyle"> 
  <rdf:type> 
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  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Learning Style</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Base"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="asset:has%20Creation%20date"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="asset:material"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Ημερομηνία δημιουργίας  </rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="asset:material"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Asset εκπαιδευτικού αντικειμένου</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Base"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="asset:%20Last%20Modified%20date"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="asset:material"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Τελευταία ημερομηνία τροποποίησης</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="asset:has%20Expired%20date"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="asset:material"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Ημερομηνία λήξης Asset</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#date"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="asset:has%20Contributor%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="asset:material"/> 
  </rdfs:doain> 
  <rdfs:label>∆ημιουργός Asset</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Personal"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="asset:isLocated"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#DatatypeProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="asset:material"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#anyURI"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
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 <rdf:Description rdf:about="Lobject:LearningObjectCategory"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Εκπαιδευτική κατηγορία</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Base"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="asset:isBelong"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="asset:material"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Aνήκει σε εκπαιδευτικό αντικείμενο</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="Lobject:LearningObject"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="Lobject:LearningObject"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Εκπαιδετικό αντικείμενο</rdfs:label> 
  <rdfs:subClassOf> 
  <rdf:Description rdf:about="master:Base"/> 
  </rdfs:subClassOf> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="asset:hasSkill%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:label>Απόκτηση δεξιοτήτων</rdfs:label> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="Lobject:LearningObject"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:skills"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="asset:hasCompetence"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="Lobject:LearningObject"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Απόκτηση επάρκειας</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="skill:Competence"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="asset:isPartof%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="Lobject:LearningObject"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Ανήκει στην εκπαιδευτική κατηγορία</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
  <rdf:Description rdf:about="Lobject:LearningObjectCategory"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="asset:referstoLearning%20Style"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
  <rdf:Description rdf:about="Lobject:LearningObject"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Ικανοπειεί το Learning Style</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
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  <rdf:Description rdf:about="learn:LearningStyle"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="Lobject:Achieves%20job%20function%20%20"> 
  <rdf:type> 
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
   <rdf:Description rdf:about="Lobject:LearningObjectCategory"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Απαραίτητη γνώση για εργασία</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
   <rdf:Description rdf:about="org:Job%20"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
 <rdf:Description rdf:about="Lobject:Achievesprojectfunction%20%20"> 
  <rdf:type> 
   <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#ObjectProperty"/> 
  </rdf:type> 
  <rdfs:domain> 
   <rdf:Description rdf:about="Lobject:LearningObjectCategory"/> 
  </rdfs:domain> 
  <rdfs:label>Απαραίτητη γνώση για συμμετοχή στο έργο</rdfs:label> 
  <rdfs:range> 
   <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Class"/> 
  </rdfs:range> 
 </rdf:Description> 
</rdf:RDF> 

 
 
Παράρτημα 3: Πίνακας ερωτημάτων για την εύρεση του τρόπου μάθησης  
 
 
Πίνακας 1: Learning style κατά Honey and Mumford 
 

Question A P T R 

I find it easy to meet new 
people and make new 
friends 

    

I am cautious and 
thoughtful 

    

I get bored easily     

I am a practical, “hands 
on” kind of person 

    

I like to try things out for 
myself 

    

My friends consider me to 
be a good listener 

    

I have clear ideas about the 
best way to do things 

    

I enjoy being the centre of 
attention 
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I am a bit of a daydreamer     

I keep a list of things to do     

I like to experiment to find 
the best way to do things 

    

I prefer to think things out 
logically 

    

I like to concentrate on one 
thing at a time 

    

People sometimes think of 
me as shy and quiet 

    

I am a bit of a perfectionist     

I am enthusiastic about life     

I would rather “get on with 
the job” than keep talking 
about it 

    

I often notice things that 
other people miss 

    

I act first then think about 
the consequences later 

    

I like to have everything in 
its “proper place” 

    

I ask lots of questions     

I like to think things 
through before getting 
involved 

    

I enjoy trying out new 
things 

    

I like the challenge of 
having a problem to solve 

    

 Activist Pragmatist 

 

Theorist 

 

Reflector  

Total number of ‘ticks’     
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Παρακαλούμε σημειώστε το λευκό πλαίσιο, εάν η δήλωση συνήθως ισχύει για εσάς 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2: Auditory-Visual-Kinaesthetic Learning style 

 

Statements: VL VN AL AN KT 

When I make things for my studies, I 
remember what I have learned better. 

     

I learn better if someone reads a book 
to me than if I read silently to myself. 

     

Having assignment directions written 
on the board makes them easier to 
understand. 

     

When I do number problems in my 
head, I say the numbers to myself. 

     

I understand a number problem that is 
written down better than one I hear. 

     

I remember things I hear, better than I 
read. 

     

I would rather read a story than listen 
to it read. 

     

If someone tells me three numbers to      
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add I can usually get the right answer 
without writing them down. 

Written number problems are easier 
for me to do than oral ones. 

     

Writing a spelling word several times 
helps me remember it better. 

     

I find it easier to remember what I 
have heard than what I have read. 

     

I like written directions better than 
spoken ones. 

     

When I hear a phone number, I can 
remember it without writing it down. 

     

Seeing a number makes more sense to 
me than hearing a number. 

     

I like to do things like simple repairs 
or creative things with my hands. 

     

I would rather read things in a book 
than have the trainer tell me about 
them. 

     

When I have a written number 
problem to do, I say it to myself to 
understand it better. 

     

Seeing the price of something written 
down is easier for me to understand 
than having someone tell me the price. 

     

I like to make things with my hands.      

I understand more from a group 
discussion than from reading about a 
subject. 

     

I remember the spelling of a word 
better if I see it written down than if 
someone spells it out loud. 

     

It makes it easier when I say the 
numbers of a problem to myself as I 
work it out. 

     

When someone says a number, I really 
don’t understand it until I see it 
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written down. 

I understand what I have learned better 
when I am involved in making 
something for the subject. 

     

I do well on tests if they are about 
things I hear in the training situation 
(training room). 

     

 VL VN AL AN KT 

Total      

 

Παρακαλούμε σημειώστε το λευκό πλαίσιο, εάν η δήλωση συνήθως ισχύει για εσάς 

 

 

 

Παράρτημα ΙΙ  Screenshots Πληροφοριακού Συστήματος 
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