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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εστιάζει στη µάθηση µέσω κινητών συσκευών 
και παρουσιάζει µια µεθοδολογία για τη βελτιστοποίηση της χρηστικότητας πλοήγησης 
των κινητών εκπαιδευοµένων σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές πύλες. Στην σύγχρονη 

εποχή, η µετάδοση της γνώσης και των πληροφοριών δεν µπορεί πλέον να περιορίζεται 
από εµπόδια και δυσκολίες, όπως η απόσταση ή ο χρόνος. Στην προσπάθεια των 
εκπαιδευτικών οργανισµών και ιδρυµάτων για την εκµετάλλευση όλων των 
τεχνολογικών µέσων που υπάρχουν σήµερα, δηµιουργήθηκε µια νέα αλλά και πολλά 
υποσχόµενη τεχνολογία, η τεχνολογία του m-learning. Στόχος της είναι η αξιοποίηση 

των ΤΠΕ αρχικά, και του διαδικτύου ειδικότερα, για τη βελτίωση της ποιότητας της 
παρεχόµενης εκπαίδευσης, αλλά και την επέκταση της προσβασιµότητας σε µεγαλύτερο 
αριθµό πιθανών υποψήφιων εκπαιδευοµένων. Επιπλέον, το ενδιαφέρον µας στο 
συγκεκριµένο ερευνητικό πεδίο δικαιολογείται από τη σηµερινή µορφή της κοινωνίας 
της γνώσης που δηµιουργεί νέα δεδοµένα για τη µάθηση, απαιτεί ευέλικτα άτοµα που 
ενηµερώνονται και εκπαιδεύονται διαρκώς ώστε να είναι ανταγωνιστικοί.                             
Στο θεωρητικό µέρος της διατριβής, έγινε προσπάθεια να χαρτογραφεί πλήρως το τοπίο 
της µάθησης µέσω κινητών συσκευών, όπως αυτή περιγράφεται στη διεθνή βιβλιογραφία 

µέχρι και σήµερα. Στο πρακτικό της µέρος, αντικείµενο της παρούσας διατριβής 
αποτέλεσε η επέκταση χρήσης των διαδικτυακών εκπαιδευτικών πυλών και η εύχρηστη 
πρόσβαση των φορητών εκπαιδευοµένων στο µαθησιακό υλικό που περιέχουν. Μέσω 

της σηµασιολογικής απεικόνισης του εκπαιδευτικού υλικού και της εύρεσης των 
µονοπατιών πλοήγησης των κινητών χρηστών στις εκπαιδευτικές πύλες, το σύστηµα 

γνώσης που υλοποιήθηκε συστήνει στο φορητό χρήστη ιστοσελίδες της πύλης σύµφωνες 
µε τα ενδιαφέροντα και τις προτιµήσεις του. Στόχος της διατριβής είναι να αναδείξει το 
ρόλο της κινητής συσκευής ως υποστηρικτικό µέσο στη σηµερινή εκπαιδευτική 

διαδικασία, αλλά µε τρόπο που να µετριάζει τους τεχνολογικούς περιορισµούς των 
κινητών συσκευών και να ενδυναµώνει τη χρήση τους από τους εκπαιδευοµένους.  
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ABSTRACT 
 

The evolution of Internet and multimedia services has lead to interesting 

applications in education. Nevertheless, the acquisition of knowledge presupposes the 

existence of computers and internet access. Most times, however, owning or using a 

computer with a reliable Internet connection can be an important restriction for learners. 

Mobile communication technologies can overcome such restrictions, and prepare learners 

for more flexible training environments. Because of economic realities, educators are 

compelled to consider new delivery strategies and approaches to developing lifelong 

learners. Recent discussions of higher education would seem to portray a view that the 

aims of higher education are consistent with the demands of working life. Development 

of personal skills by learners includes interaction of theoretical and practical knowledge, 

communication and cooperation skills, added by the ability to manage information and 

flexibility to work in different contexts or conditions. However, Internet users often cope 

with difficulties such as distraction, lost-in-space syndrome and cognitive overhead, 

when trying to acquire and access learning material. Additionally, mobile learners are 

highly goal-driven when they search information on educational sites. Thus, it is essential 

to improve browsing usability for mobile learners with less effort and frustration, and, 

more important, by saving browsing time. By knowing how learners gather web 

information and choose their navigation paths, recommendation systems can be modeled 

and partially automate and predict learners’ steps, thus improving learning material 

discovery and simplifying management. The main topic addressed in this work is to 

propose an architecture aiming to reduce mobile users’ effort when navigating in an 

educational portal and drive them to desired educational material, while gaining 

knowledge without spatial and temporal constraints. After tracking mobile users’ 

preferences from preceding log records while visiting the portal and exploiting the 

semantics of the learning content, an online system recommends the portal’s web pages 

with similar conceptual content. 

 

Keywords: mobile learning, content semantics, personalization, recommendation 
systems. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1                                                                        
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1  ΤΠΕ και κινητές συσκευές  
 Στις µέρες µας είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός η ευρύτατη χρήση και διάδοση των 
κινητών συσκευών στην καθηµερινότητα των πολιτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
σύγχρονων ανθρώπων, ανεξαρτήτου φύλου και ηλικιακής οµάδας, έχουν στην κατοχή 
τους φορητές συσκευές, είτε απλές είτε εξελιγµένες. Μάλιστα, η κινητή συσκευή δεν 
θεωρείται πλέον ως ένα απλό µέσο επικοινωνίας, αλλά ως ένα σηµαντικό εργαλείο για 

τον κάτοχό της, που τον βοηθάει σε διάφορες ασχολίες και τοµείς της καθηµερινότητας 
του. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τις αυξηµένες πωλήσεις των «έξυπνων» 

κινητών συσκευών και των νέων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που ολοένα και 
εµφανίζονται στους καταναλωτές. 

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στη µαθησιακή 

διαδικασία απαιτεί την ύπαρξη κατάλληλων συσκευών και ιδιαίτερα συσκευών που 
εξασφαλίζουν υπηρεσίες Ιστού και απεικόνιση πολυµεσικού περιεχοµένου.  Κοιτάζοντας 
πίσω στο χρόνο µπορούµε να δούµε την εξέλιξη των κινητών τηλεφώνων και την 
κατηγοριοποίησή τους στην αντίστοιχη γενιά στην οποία αναπτύχθηκαν. Στις µέρες µας 
κυριαρχούν οι κινητές συσκευές τρίτης (3G) και τέταρτης γενιάς (4G). Ο βασικός στόχος 
της ανάπτυξης των κινητών δικτύων τρίτης γενιάς είναι η παροχή των κινητών 
υπηρεσιών «οπουδήποτε» και «κάθε στιγµή». Επιπλέον, οι παρεχόµενες υπηρεσίες 
επεκτείνονται σε υπηρεσίες διαδικτύου και σε υπηρεσίες πολυµέσων µε υψηλούς 
ρυθµούς µετάδοσης. Τα κινητά τηλέφωνα 4ης γενιάς είναι το µέλλον της κινητής 
τηλεφωνίας. Οι χρήστες τους έχουν πιο γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο, γεγονός που 
αναµένεται να δώσει µια νέα δυναµική στην αγορά των κινητών τηλεφωνίας τόσο σε 
υπηρεσίες όσο και σε περιεχόµενο . Τα κινητά τηλέφωνα αυτής της γενιάς µπορούµε να 

πούµε ότι µοιάζουν περισσότερο µε µικρούς υπολογιστές µε απεριόριστες δυνατότητες.  
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Οι πιο διαδεδοµένες φορητές συσκευές που µπορούν να συνδεθούν µε το 
∆ιαδίκτυο είναι τα κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα τηλέφωνα και οι υπολογιστές παλάµης. 
Οι συσκευές αυτές είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα απλό κινητό τηλέφωνο και 
αποτελούν χαρακτηριστικά δείγµατα της σύγχρονης σύγκλισης πολλών και 
διαφορετικών τεχνολογιών. 
 

 
 

Εικόνα 1. PDA, Pocket PC και handhelds. 

 
 

 
 
 

Εικόνα 2 .Έξυπνα τηλέφωνα (Smart phones) 
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1.2  Συνεργατική Μάθηση 

 Η µάθηση είναι η διαδικασία που αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσης. Η γενική 
µαθησιακή διαδικασία, ανάλογα µε τον τρόπο διεξαγωγής της, µπορεί να διακριθεί σε 
επιµέρους κατηγορίες: την εκπαίδευση (η διαδικασία απόκτησης γνώσης δοµείται και 
ελέγχεται από έναν εξωτερικό παράγοντα και έχει προκαθορισµένο σκοπό) και την 
ανοικτή µάθηση (η διαδικασία κινείται και ελέγχεται σε κάποιο βαθµό από τον 
εκπαιδευόµενο). Οι κατηγοριοποιήσεις των µεθόδων απόκτησης γνώσης σχετίζονται µε 
τη µορφή της διαδικασίας και µε τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την απόκτηση της 
γνώσης.  

Η συνεργατική µάθηση (collaborative learning) ορίζεται ως η οποιαδήποτε 
διαδικασία οµαδικής µάθησης στην οποία λαµβάνουν χώρα τουλάχιστον κάποιες από τις 
σηµαντικές µαθησιακές αλληλεπιδράσεις µεταξύ των µαθητών. Η συνεργατική µάθηση 

από απόσταση (collaborative e-learning) είναι η οποιαδήποτε διαδικασία συνεργατικής 
µάθησης η οποία λαµβάνει χώρα κυρίως σε ένα εικονικό περιβάλλον. 
 

1.3  Μάθηση µέσω κινητών συσκευών 

Συνεργατική µάθηση µέσω κινητών συσκευών είναι κάθε µορφή µάθησης που 
αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι κινητές και ασύρµατες τεχνολογίες και 
συσκευές. Γενικά, υπάρχουν αµέτρητες περιπτώσεις µάθησης καθώς οι άνθρωποι 
κινούνται. Οι Maley et al [1] έχουν ορίσει την µάθηση µέσω φορητών συσκευών (mobile 

learning ή ΜΚΣ) ως την µάθηση όπου ο χρήστης δεν βρίσκεται σε προκαθορισµένη 

τοποθεσία ή όταν ο χρήστης χρησιµοποιεί τα πλεονεκτήµατα και τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν οι τεχνολογίες των φορητών και ασύρµατων επικοινωνιών. 

Οι Trifonova και Ronchetti [2] ορίζουν ως φορητή µάθηση την δικτυακή µάθηση 

που µπορεί να µεταδοθεί µέσω των φορητών συσκευών, και πιο συγκεκριµένα µέσω 

κάθε συσκευής  που έχει µικρό µέγεθος, είναι αυτόνοµη, συνοδεύει το χρήστη κάθε 
στιγµή και µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µέσο µετάδοσης εκπαιδευτικού υλικού. 
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Αντίστοιχους ορισµούς παρουσιάζουν αρχικά ο Quinn [118] και έπειτα οι Lehner 

& Nosekabel [3] , οι οποίοι αναφέρουν ότι η ηλεκτρονική εκπαίδευση µέσω ασυρµάτων 
και κινητών συσκευών είναι το σύνολο των υπηρεσιών και των διευκολύνσεων που 
παρέχει στον εκπαιδευόµενο το εκπαιδευτικό περιεχόµενο, µε στόχο την απόκτηση 
γνώσης, αποδεσµεύοντας τον εκπαιδευόµενο να βρίσκεται τη συγκεκριµένη χρονική 
στιγµή της µάθησης σε συγκεκριµένο χώρο. Σε όλους τους παραπάνω ορισµούς 
υπερτονίζεται το ξεχωριστό και χαρακτηριστικό γνώρισµα στη µάθηση µέσω κινητών 
συσκευών, έναντι άλλων τύπων µάθησης, ότι οι µαθητευόµενοι µπορούν να είναι 
συνεχώς σε κίνηση. Παράλληλα, η πλειοψηφία των ορισµών θεωρεί τη ΜΚΣ ως 
προέκταση  της ηλεκτρονικής µάθησης.  

Στο ερώτηµα αν η ΜΚΣ µπορεί να θεωρηθεί ως η µάθηση του µέλλοντος η 
απάντηση είναι σαφέστατα θετική. Παρόλη την έξαρση των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνιών, υπάρχει η αίσθηση ότι αυτές δεν αξιοποιούνται επαρκώς στη µάθηση 
εκτός των εκπαιδευτικών αιθουσών ή κατά τη διάρκεια που κάποιος µετακινείται. Άρα 

µπορούν να υπάρξουν ευκαιρίες, ώστε να σχεδιαστούν εκπαιδευτικά σενάρια µέσω της 
ΜΚΣ που να υποστηρίζουν τη µάθηση κατά τη διάρκεια του ολοένα και αυξανόµενου 
χρονικού διαστήµατος που οι άνθρωποι βρίσκονται σε «κίνηση» ή γενικά βρίσκονται 
εκτός ενός κλασσικού µαθησιακού ή εργασιακού περιβάλλοντος. Επιπρόσθετα, ολοένα 
και περισσότερα άτοµα, ιδιαίτερα νεαρής ηλικίας, κατέχουν µια ή και περισσότερες 
«έξυπνες» κινητές συσκευές. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη µας, εφόσον 
θέλουµε να επενδύσουµε σε νέους τρόπους µάθησης, περισσότερο πρωτοποριακούς και 
συνυφασµένους µε το σύγχρονο τρόπο ζωής.  

Εξίσου σηµαντική είναι η σύγκλιση µεταξύ των νέων κινητών τεχνολογιών και 
των νέων αντιλήψεων της δια βίου µάθησης. Πλέον η µάθηση θεωρείται µια 

συνεργατική διαδικασία και δραστηριότητα, που λαβαίνει χώρα οπουδήποτε οι άνθρωποι 
µπορούν να διαµοιραστούν γνώσεις. Υπό αυτό το πρίσµα, η κινητή τεχνολογία επιτρέπει 
στους ανθρώπους να επικοινωνούν ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται, είναι πανταχού 
παρούσα (ubiquitous) και προσφέρει την ευκαιρία στα άτοµα να συντηρούν και να 

οργανώνουν τα ψηφιακά τους αρχεία µάθησης,  και να τα έχουν άµεσα διαθέσιµα.  
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1.4  Κίνητρο διδακτορικής διατριβής  
Το κίνητρο της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτυπώνεται αποτελεσµατικά 

στο ακόλουθο σενάριο. Ας υποθέσουµε ότι βρισκόµαστε στην αίθουσα αναµονής ενός 
αεροδροµίου. Η πτήση µας έχει καθυστερήσει και επιθυµούµε να εκµεταλλευτούµε το 
διαθέσιµο χρόνο για να µελετήσουµε σηµειώσεις και εκπαιδευτικό υλικό χρήσιµο για 

τους σκοπούς µας. Την εποµένη µέρα, οφείλουµε να παραστούµε σε µια σηµαντική 
διάλεξη και δυστυχώς δεν µεριµνήσαµε να πάρουµε µαζί µας το φορητό υπολογιστή και 
τις σηµειώσεις µας. Η πτήση θα φθάσει αργά στη Θεσσαλονίκη και δεν προλαβαίνουµε 
να εργαστούµε στο σπίτι. Το αεροδρόµιο προσφέρει υπηρεσίες ασύρµατης δικτύωσης. 
Πρόσφατα, αγοράσαµε µια κινητή συσκευή 4ης γενιάς που έχει τη δυνατότητα 

ασύρµατης σύνδεσης στο ∆ιαδίκτυο. Οι επιθυµητές σηµειώσεις είναι διαθέσιµες στην 
εκπαιδευτική πύλη του ιδρύµατος µας και αφορούν ένα αρχείο κειµένου, τη 2η διάλεξη 

του µαθήµατος Συστήµατα Πολυµέσων. Το πρόβληµα φαίνεται να έχει επιλυθεί .  
Η σύνδεση της κινητής συσκευής στο δίκτυο του αεροδροµίου αποτελεί  απλή 

διαδικασία και ακολουθεί η πληκτρολόγηση της ιστοσελίδας της εκπαιδευτικής πύλης. 
Τυχαία, παρατηρούµε πως τουλάχιστο άλλα πέντε άτοµα γύρω µας χειρίζονται µια 
κινητή συσκευή και φαίνεται να πλοηγούνται στο διαδίκτυο. Η ιστοσελίδα εµφανίζεται 
µε µικρή καθυστέρηση. Η οθόνη του κινητού είναι µεγάλη και το περιεχόµενο της 
ιστοσελίδας είναι ευανάγνωστο. Η κινητή τεχνολογία και το ∆ιαδίκτυο συνδράµουν 
θετικά στις επιθυµίες µας.  

Ακολουθεί η πλοήγηση στα περιεχόµενα της εκπαιδευτικής πύλης και πιο 
συγκεκριµένα στα µαθήµατα που αυτή περιλαµβάνει. Από το κεντρικό µενού της πύλης 
κάνουµε κλικ στην ιστοσελίδα των µαθηµάτων και αυτή εµφανίζεται ύστερα από 20 

δευτερόλεπτα περίπου. Το επόµενο βήµα είναι η επιλογή (κλικ) του επιθυµητού 
µαθήµατος. Η µεταφόρτωση της ιστοσελίδας επιτυγχάνεται ύστερα από σαράντα περίπου 
δευτερόλεπτα, γεγονός που µπορεί να αποδοθεί στο υπερφορτωµένο δίκτυο του 
αεροδροµίου.  

Το µάθηµα µε τα περιεχόµενα του (Περιγραφή Μαθήµατος, Έγγραφα, 
Σύνδεσµοι, Ανακοινώσεις) εµφανίζεται στην οθόνη της κινητής συσκευής, µε 
χαµηλότερη ποιότητα ευκρίνειας αυτή τη φορά.  Επιλέγουµε τον υπερσύνδεσµο 
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Σύνδεσµοι και ύστερα από 30 δευτερόλεπτα που αυτή εµφανίζεται, κατανοούµε πως 
έχουµε επιλέξει λάθος ιστοσελίδα. Κλικάροντας το κουµπί Back και ύστερα από 
αναµονή 20 περαιτέρω δευτερολέπτων επαναρχόµαστε στα περιεχόµενα του µαθήµατος 
και επιλέγουµε τον επιθυµητό υπερσύνδεσµο Έγγραφα. Έπειτα από νέα αναµονή, 
εµφανίζονται οι διαλέξεις του µαθήµατος, επιλέγουµε τη 2η διάλεξη και έπειτα από δύο 
λεπτά περίπου το έγγραφο αποθηκεύεται στην κινητή συσκευή.  

Στο παραπάνω υποθετικό σενάριο, που κάλλιστα όµως µπορεί να συµβεί στον 
οποιοδήποτε, και µε διαφορετικές συνθήκες τόπου και χρόνου, γίνεται εύκολα αντιληπτό 
ότι οι ευρέως διαδεδοµένες κινητές συσκευές δύναται να χρησιµοποιηθούν για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, υπερβαίνοντας τις τωρινές µαθησιακές δοµές. Παράλληλα 
όµως, είτε λόγω των χαρακτηριστικών των φορητών συσκευών, είτε εξαιτίας της 
παρούσης υποδοµής των εκπαιδευτικών δοµών, κλασσικών ή διαδικτυακών, 
παρουσιάζονται διάφορες δυσκολίες στους κινητούς χρήστες όταν αυτοί επιθυµούν να 

έχουν άµεση και εύχρηστη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό. Οι καθυστερήσεις και οι 
δυσκολίες αυτές αυξάνουν την απογοήτευση των κινητών χρηστών και µειώνουν το 
ενδιαφέρον τους για µαθησιακές δραστηριότητες. Το κίνητρο λοιπόν της παρούσης 
διατριβής είναι αξιοποιηθούν οι δυνατότητες των κινητών συσκευών και να µειωθούν οι 
διάφορες δεσµεύσεις, ώστε εκπαιδευτές και εκπαιδευόµενοι να µπορούν να πλοηγούνται 
εύχρηστα σε µαθησιακές δικτυακές πύλες, χωρίς τοπικούς και χρονικούς περιορισµούς. 
 

1.5  Σκοπός και στόχοι της διατριβής  
Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η µελέτη των µεθόδων µάθησης µέσω 

κινητών συσκευών, και η σχεδίαση, ανάπτυξη και υλοποίηση µιας µεθόδου για την 
επέκταση της υπάρχουσας e-learning υποδοµής των εκπαιδευτικών οργανισµών και την 
παροχή µαθησιακού υλικού σε κινητούς χρήστες. Το προτεινόµενο σύστηµα γνώσης 
αποσκοπεί στην βελτίωση της εµπειρίας πλοήγησης των κινητών χρηστών που 
επισκέπτονται εκπαιδευτικές πύλες, χρησιµοποιώντας  τεχνικές εξατοµίκευσης και 
σηµασιολογικής αναπαράστασης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου για την παροχή 

συστάσεων σε αυτούς.  
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Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού καθορίστηκαν στόχοι που πρέπει να 

διασφαλίζουν την επέκταση της υπάρχουσας υποδοµής των εκπαιδευτικών πυλών για 
κινητούς χρήστες και να οδηγούν σε παροχή ποιοτικών µαθησιακών υπηρεσιών σε 
αυτούς. Οι στόχοι λοιπόν που τέθηκαν κατά την εκπόνηση της διατριβής είναι: 

� Η µελέτη των χαρακτηριστικών και της συµπεριφοράς πλοήγησης των κινητών 
χρηστών, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία, ώστε να σχεδιαστεί κατάλληλα η 

εφαρµογή µάθησης µέσω κινητών συσκευών. 
� Η µελέτη των µεθόδων ΜΚΣ και η επιλογή αυτών που επιτρέπουν την επέκταση 

της υπάρχουσας υποδοµής των εκπαιδευτικών πυλών για κινητούς χρήστες 
� Η ταυτοποίηση των κινητών χρηστών της εκπαιδευτικής πύλης: οι φορητοί 

εκπαιδευόµενοι πρέπει να αναγνωριστούν, να βρεθούν τα µοτίβα πλοήγησής 
τους, ώστε να παραχθούν εξατοµικευµένες συστάσεις προς αυτούς. 

� Η σηµασιολογική αναπαράσταση του εκπαιδευτικού υλικού: ο µηχανισµός 
συστάσεων δεν µπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στη συµπεριφορά πλοήγησης 
των χρηστών. Πρέπει να υπάρχουν παράγοντες συστάσεων που βασίζονται στο 
µαθησιακό υλικό, ώστε οι τελικές συστάσεις να είναι ολοκληρωµένες και να 

αποτυπώνουν τα πραγµατικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευοµένων. 
�  Η βελτίωση της εµπειρίας πλοήγησης των κινητών χρηστών: η όλη φιλοσοφία 

σχεδιασµού του προτεινόµενου συστήµατος γνώσης πρέπει τελικά να οδηγεί στην 
εύχρηστη πλοήγηση των χρηστών και στη µείωση της προσπάθειας και του 
χρόνου µετάβασης στο επιθυµητό εκπαιδευτικό υλικό.     

 

1.6  Πεδία εφαρµογής 
Το κύριο πεδίο εφαρµογής της προτεινόµενης µεθοδολογίας είναι η εκπαίδευση. 

Στην παρούσα διδακτορική εργασία αναπτύχθηκε µια αρχιτεκτονική εξατοµικευµένων 
και σηµασιολογικών συστάσεων, που συµβάλλει στην βελτίωση της εµπειρίας 
πλοήγησης των εκπαιδευοµένων που χρησιµοποιούν φορητές συσκευές. Η συγκεκριµένη 

πρόταση παρουσιάστηκε στα πιο προβεβληµένα και εξειδικευµένα διεθνή συνέδρια του 
τοµέα της ΜΚΣ [114,115,116,117] και απέσπασε θετικότατες κριτικές, τόσο για την 
πρωτοτυπία της, όσο και για τα αποτελέσµατα που παρουσιάζει. 
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Με τη χρήση του προτεινόµενου συστήµατος γνώσης, οι εκπαιδευτικές πύλες 
µπορούν να παρέχουν βέλτιστες υπηρεσίες παρουσίασης του διαδικτυακού τους 
περιεχοµένου στους κινητούς χρήστες τους και να τους ενθαρρύνουν στην περαιτέρω 

χρήση των φορητών συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Σε αντίθεση µε τις 
"κλασικές" εφαρµογές συνεργατικής µάθησης µέσω υπολογιστή, µέσω των κινητών 
συσκευών, η ψηφιακή πληροφορία φθάνει στο φυσικό χώρο της µάθησης, και όχι η 
µάθηση µέσα στον ψηφιακό χώρο του υπολογιστή.  Η ποιοτική λειτουργία της πύλης για 
φορητούς χρήστες διευκολύνει τη συµµετοχή όλων των µαθητών (οι συσκευές είναι 
ατοµικές), το αυξηµένο ενδιαφέρον, µέχρι και τη γρήγορη ενηµέρωση του δασκάλου για 

την πρόοδο της τάξης, εφόσον η χρήση των κινητών συσκευών θα ενσωµατωθεί πλήρως 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο µηχανισµός συστάσεων που προτείνεται στην διατριβή, αν και 
προσανατολισµένος για φορητούς χρήστες που πλοηγούνται σε εκπαιδευτικές 
πλατφόρµες, είναι σχεδιασµένος για καθολική χρήση και έχει υλοποιηθεί µε εργαλεία 

ανοικτού κώδικα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανεξάρτητα, 
µε κατάλληλες προσαρµογές, για συστάσεις περιεχοµένου από πολλούς δικτυακούς 
τόπους εκπαιδευτικούς και µη. 

Επιπρόσθετα, η προτεινόµενη µεθοδολογία βασίζεται σε τεχνικές εξατοµίκευσης, 
που βασίστηκαν στη  µελέτη συµπεριφοράς πλοήγησης κινητών χρηστών. Οι τεχνικές 
αυτές µπορούν να γενικευτούν και να χρησιµοποιηθούν στην παροχή εξατοµικευµένων 
υπηρεσιών και την εξόρυξη πληροφοριών για συστήµατα αποφάσεων σε πολλές 
ερευνητικές και εµπορικές εφαρµογές για φορητούς χρήστες. 

Τέλος, η σχεδίαση της παρούσας αρχιτεκτονικής µε µεθόδους επεξεργασίας 
φυσικής γλώσσας και σηµασιολογικής αναπαράστασης δεδοµένων µπορεί να προσφέρει  
ποικίλες επεκτάσεις. Πιο συγκεκριµένα, το προτεινόµενο σύστηµα µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως εργαλείο σηµασιολογικής αναζήτησης λεκτικών εννοιών για 

ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικούς οργανισµούς και δικτυακούς τόπους που 
περιέχουν και παρέχουν πληροφορίες κειµένου. Ειδικότερα, οι αλγόριθµοι επεξεργασίας 
φυσικής γλώσσας που περιγράφονται στην παρούσα διατριβή δύναται να εφαρµοστούν 
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πολύ αποτελεσµατικά για εξόρυξη πληροφοριών από κοινωνικά δίκτυα για εξαγωγή 
συµπερασµάτων µε πολλούς πιθανούς αποδέκτες.   
1.7  ∆ιάρθρωση διατριβής  
 Η παρούσα διατριβή αναπτύσσεται σε κεφάλαια που αφορούν στο θεωρητικό 
υπόβαθρο της έρευνας, την ανάπτυξη της προτεινόµενης µεθοδολογίας, του συστήµατος 
γνώσης που θα προτείνει εξατοµικευµένο και σηµασιολογικά εµπλουτισµένο 
εκπαιδευτικό υλικό στους φορητούς χρήστες, την αξιολόγηση της µεθοδολογίας-
συστήµατος και τα γενικά συµπεράσµατα.  

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι συγγενικές θεωρίες µάθησης µε την ΜΚΣ, οι 
παράγοντες που συνέβαλαν ουσιαστικά στην προώθησή της, τα πλεονεκτήµατα και τα 
µειονεκτήµατα των φορητών συσκευών κατά τη χρήση τους στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Παράλληλα, µελετάται η συµπεριφορά των κινητών εκπαιδευοµένων κατά 

την πλοήγησή τους στο ∆ιαδίκτυο και οι παράγοντες που καθορίζουν τον κατάλληλο 
σχεδιασµό εφαρµογών στη ΜΚΣ.  

Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση των µεθόδων µάθησης µέσω κινητών 
συσκευών, όπως αυτές προκύπτουν από τις πρόσφατες ερευνητικές προσπάθειες. 

Στο 4ο κεφάλαιο αναπτύσσονται διεξοδικά οι έννοιες και µέθοδοι της εξόρυξης 
περιεχοµένου και γνώσης, της εξατοµίκευσης και της σηµασιολογικής αναπαράστασης, 
ενώ αναλύονται και οι προϋποθέσεις ώστε οι παραπάνω έννοιες να λειτουργούν για τους 
στόχους της παρούσας διατριβής.  

Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προτεινόµενη µεθοδολογία για την παραγωγή 

εξατοµικευµένων και σηµασιολογικών συστάσεων στους κινητούς χρήστες και 
αναπτύσσονται συνοπτικά οι επιµέρους τεχνικές και µέθοδοι της εξόρυξης περιεχοµένου, 
της εξατοµίκευσης και της σηµασιολογικής αναπαράστασης που χρησιµοποιούνται για 

την υλοποίηση του προτεινόµενου συστήµατος γνώσης.                                                                                                                
Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το προτεινόµενο σύστηµα γνώσης,  

αναπτύσσονται διεξοδικά οι τέσσερις φάσεις της προτεινόµενης µεθοδολογίας και 
αναλύονται οι προϋποθέσεις ώστε αυτές να λειτουργούν αρµονικά για τους στόχους της 
παρούσας διατριβής. 
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Στο 7ο κεφάλαιο περιγράφονται τα συγκεκριµένα βήµατα που έγιναν για την 
υλοποίηση των διαφόρων τµηµάτων της αρχιτεκτονικής του προτεινόµενου συστήµατος 
και σε αντιστοιχία µε τις φάσεις που παρουσιάστηκαν στο 6ο κεφάλαιο. 

Στο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συνολική λειτουργία της προτεινόµενης 
αρχιτεκτονικής µέσω ενός µαθησιακού σεναρίου και έπειτα περιγράφεται η αξιολόγηση 

του συστήµατος γνώσης, αναφορικά µε τους στόχους που τέθηκαν από την αρχή της 
ερευνητικής πορείας. Τέλος, αναφέρονται οι περιορισµοί του συστήµατος και 
συγκρίνεται µε αντίστοιχα συστήµατα γνώσης και συστάσεων περιεχοµένου.  

Τέλος, η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνεται µε το 9ο κεφάλαιο, στο οποίο 
παρουσιάζεται συνοπτικά  η συνεισφορά και η πρωτοτυπία της ερευνητικής εργασίας και 
οι άξονες της µελλοντικής έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2                                                                                 
ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
 
 
Σύνοψη κεφαλαίου  
 Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά περιγράφονται οι θεωρίες µάθησης που συνδέονται 
άµεσα µε τη µάθηση µέσω κινητών συσκευών, οι παράγοντες που συνέβαλαν ουσιαστικά 

στην προώθηση της ΜΚΣ, τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των φορητών 
συσκευών κατά τη χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.  Παράλληλα, µελετάται η 
συµπεριφορά των εκπαιδευοµένων κατά την πλοήγησή τους στο ∆ιαδίκτυο µέσω των 
κινητών συσκευών. Τέλος, αναλύονται οι παράγοντες που καθορίζουν τον κατάλληλο 
σχεδιασµό εφαρµογών στη ΜΚΣ. 

2.1  Συγγενικές θεωρίες µάθησης µε τη ΜΚΣ 

Από τους ορισµούς της µάθησης µέσω κινητών συσκευών που είδαµε στο 
εισαγωγικό κεφάλαιο, γίνεται κατανοητό πως υπάρχουν κάποιες συγγενικές µορφές 
µάθησης που ήδη χρησιµοποιούνται από τα διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Σε αυτήν 
την ενότητα παραθέτουµε και ορίζουµε αυτές τις συγγενικές µαθησιακές µορφές για να 

γίνει καλύτερα αντιληπτή η διαφορετικότητα της ΜΚΣ. 

2.1.1. Ηλεκτρονική µάθηση  
 

Η ηλεκτρονική µάθηση αναφέρεται στη χρήση διαδικτυακών τεχνολογιών για τη 

µεταφορά ενός ευρύτατου φάσµατος λύσεων που ενισχύουν τη γνώση και την απόδοση. 

Η εκπαίδευση µε τις νέες τεχνολογίες, όπως έχει πλέον διαµορφωθεί, κατηγοριοποιείται 
σε: εκπαίδευση βασισµένη σε υπολογιστές (µαθήµατα σε ηλεκτρονική µορφή), 

εκπαίδευση βασισµένη στο διαδίκτυο και εκπαίδευση βασισµένη στη τεχνολογία 
(εµπλουτισµό του µαθήµατος µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων).  
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2.1.2 Εκπαίδευση και µάθηση από απόσταση 
 

Μία µέθοδος εκπαίδευσης που εξαπλώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς, είναι η 
εξ αποστάσεως εκπαίδευση η οποία συναντάται συχνά και ως τηλεκπαίδευση. Πρόκειται 
για µία νέα φιλοσοφία µετάδοσης της γνώσης από απόσταση στα πλαίσια της δια βίου 
µάθησης, η οποία αφενός καταργεί τους περιορισµούς της συµβατικής διδασκαλίας και 
αφετέρου, µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, συµβάλλει στην κάλυψη εκπαιδευτικών 
αναγκών µέσω των καινοτόµων υπηρεσιών που προσφέρει. Είναι µια µορφή 
ανεξάρτητης εκπαίδευσης στην οποία δεν απαιτείται η άµεση διαπροσωπική επαφή 

µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου στον ίδιο φυσικό τόπο. Ο εκπαιδευτής 
επικοινωνεί µε τους εκπαιδευόµενους µε κάποιο µέσο αµφίδροµης επικοινωνίας 
σύγχρονης ή ασύγχρονης. 
2.1.3 Τηλεκπαίδευση 

 

Η τηλεκπαίδευση έχει φέρει επανάσταση στο χώρο της εκπαίδευσης. Μέχρι 
τώρα, η κλασσική µορφή εκπαίδευσης ήταν «δασκαλοκεντρική», επικεντρωνότανε 
δηλαδή στις ανάγκες του διδάσκοντα και οι εκπαιδευόµενοι ήταν υποχρεωµένοι να 

προσαρµοστούν σε αυτές. Η τηλεκπαίδευση φέρνει το µαθητή στο κέντρο. Κυρίως 
διαµέσου των τεχνολογιών τηλεδιάσκεψης  προσφέρει τη δυνατότητα στους 
συµµετέχοντες να εργαστούν µε το υλικό προς διδασκαλία οπουδήποτε και οποτεδήποτε, 
έχοντας παράλληλα δυνατότητα σύγχρονης (και ασύγχρονης) επικοινωνίας µε τους 
υπόλοιπους συµµετέχοντες και µε τον εκπαιδευτή.  
 

2.1.4 Περιρρέουσα νοηµοσύνη (Ambient Intelligence) 
 

Οι πρόσφατες πρόοδοι στην Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ICT) 

επηρεάζουν σηµαντικά την ανθρώπινη καθηµερινότητα, ειδικότερα σε θέµατα 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. Η περιρρέουσα νοηµοσύνη ενσωµατώνει τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο ανθρώπινο περιβάλλον και στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Το όραµα της αναφέρεται σε ένα περιβάλλον όπου συνυπάρχουν ως 
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διάφορες ΤΠΕ και εξειδικευµένες διεπαφές, µέσα από τις οποίες οι άνθρωποι 
χρησιµοποιούν εφαρµογές και υπηρεσίες µε φυσικό τρόπο, χωρίς να αντιλαµβάνονται ότι 
αλληλεπιδρούν µε την τεχνολογία. Ένας από τους τοµείς που έχει εφαρµογή αυτή η 

τεχνολογία είναι και η εκπαίδευση. Οι εκπαιδευόµενοι συµµετέχουν και συνεργάζονται 
µε αυτήν την υποδοµή λαµβάνοντας µέρος στη δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού, καθώς 
και στη δηµιουργία κατάλληλων εργαλείων χρήσιµων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
2.1.5 «Πανταχού παρούσα» υπολογιστική  (Ubiquitous computing) 

 

Η έννοια της πανταχού παρούσας υπολογιστικής αναφέρεται στη σύγκλιση και 
σύνθεση των ΤΠΕ σε ένα ενιαίο περιβάλλον που αλλάζει την καθηµερινότητά µας: οι 
άνθρωποι περιβάλλονται από συσκευές που διαθέτουν ενσωµατωµένη υπολογιστική 
ικανότητα, συνθέτοντας τη περιρρέουσα νοηµοσύνη.  

Η πρόσβαση στο περιβάλλον αυτό πραγµατοποιείται µέσω φυσικών διεπαφών, 
ώστε συχνά ο χρήστη δεν συνειδητοποιεί ότι αλληλεπιδρά µε µια υπολογιστική 
εφαρµογή. Η υλοποίηση του περιβάλλοντος αυτού αναµένεται να αλλάξει ριζικά τον 
τρόπο µε τον οποίο επικοινωνούµε, εκπαιδευόµαστε, εργαζόµαστε, ψυχαγωγούµαστε, 
κλπ. Η «πανταχού παρούσα υπολογιστική», δεν υφίσταται µόνο σε µια προσωπική 
συσκευή, αλλά υπάρχει παντού στη φύση [4]. 

2.1.6 ∆ιάχυτη υπολογιστική (Pervasive computing) 
 

Στο περιβάλλον της διάχυτης υπολογιστικής, µια κατάλληλα διαµορφωµένη 

συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον χρήστη της ως πύλη για το πέρασµα σε έναν 
χώρο µε χρήσιµες πληροφορίες και εφαρµογές, και όχι ως µια  «αποθήκη» λογισµικού. 
Σε αυτήν την περίπτωση, µια εφαρµογή είναι το µέσο µε το οποίο ο χρήστης 
διεκπεραιώνει µια εργασία και όχι κάποιο είδος λογισµικού, χωρίς το οποίο δεν µπορούν 
να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες µιας συσκευής. Υπάρχουν συσκευές µε την ικανότητα 

να καταγράφουν τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται ο χρήστης 
και παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες στα “ubiquitous και pervasive” συστήµατα που 
είναι συνδεδεµένες. Με τη σειρά τους, τα συστήµατα αυτά τις αξιοποιούν µε σκοπό την 
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οµαλή αλληλεπίδραση µε τους χρήστες αλλά και τις υπόλοιπες συσκευές που είναι 
συνδεδεµένες. Μέσω του περιβάλλοντος της διάχυτης υπολογιστικής, οι χρήστες 
µπορούν να βρίσκονται πλέον σε κίνηση, οι συσκευές πληροφοριών αποκτούν 
περισσότερες λειτουργίες, και η επικοινωνία γίνεται ευκολότερη, µεταξύ ανθρώπων και 
αντικειµένων, και αντικειµένων µεταξύ τους [5] . 

 

2.2  Παράγοντες δηµιουργίας της ΜΚΣ 

Οι βασικοί παράγοντες που αποτέλεσαν το κίνητρο για τη δηµιουργία της ΜΚΣ είναι οι 
ακόλουθοι: 
Επικοινωνία (communication): Οι κινητές συσκευές επιτρέπουν στους χρήστες να 

ανταλλάσουν µηνύµατα και πολυµεσικά αρχεία. Η δυνατότητα και η διάθεση 

ανταλλαγής πληροφοριών αποτελεί από µόνη της ένα κίνητρο µάθησης. Ο Ramsden [6] 

υποστηρίζει ότι «το να κατέχουν οι µαθητές µια κινητή συσκευή τους επιτρέπει να 

θέτουν ερωταπαντήσεις σε µια online συνοµιλία, ακόµη και κατά τη διάρκεια ενός 
µαθήµατος. Οι µαθητές συνήθως, το βρίσκουν πολύ χρήσιµο». Εξίσου σηµαντικό 
χαρακτηριστικό των φορητών συσκευών είναι η πρόσβαση σε ιστότοπους µέσω της 
ασύρµατης δικτύωσης ή των δικτύων κινητής τηλεφωνίας, η περιήγηση σε διαδικτυακό 
υλικό και η επικοινωνία µέσω δικτυακών εφαρµογών και κοινωνικών ιστοτόπων.  
Αυτοπεποίθηση (confidence): Σύµφωνα µε µελέτες, η χρήση των κινητών συσκευών 
αναπτύσσει περισσότερο το αίσθηµα της αυτοπεποίθησης. Χαρακτηριστικά ο Trinder [7] 

αναφέρει ότι «η χρήση µιας mobile συσκευής µπορεί να φανεί περισσότερο χρήσιµη 
στους µαθητές µε έλλειψη αυτοεκτίµησης, αφού αλλιώς συµµετέχουν σε µια πρόσωπο µε 
πρόσωπο συζήτηση, και αλλιώς (όταν τους δίνεται η ευκαιρία µέσω της κινητής τους 
συσκευής) να πραγµατοποιήσουν τη συζήτηση αυτή από το σπίτι». Το αίσθηµα της 
αυτοπεποίθησης µπορεί επιπλέον να ενισχυθεί από την γρήγορη απάντηση των 
ερωτηµάτων και εργασιών που ανατίθενται σε µαθητές. Η  κινητή συσκευή χρησιµεύει 
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ως πύλη στο ∆ιαδίκτυο και η αναζήτηση πληροφοριών, βιβλιογραφιών και γνώσης 
γενικότερα είναι εύκολη και έγκαιρα προσβάσιµη.   
∆υνατότητα µελέτης σε διάφορα περιβάλλοντα: Οι κινητές συσκευές είναι ευρέως 
διαδεδοµένες στους νέους, οι οποίοι από πολύ µικρή ηλικία είναι εξοικειωµένοι στη 
χρήση τους. Έτσι, οι νεαροί µαθητές εύκολα µπορούν να ενθαρρυνθούν στην ένταξη των 
φορητών συσκευών στη µαθησιακή διαδικασία. Η ανάγνωση σχολικών βιβλίων και η 

µελέτη των σχολικών µαθηµάτων συνήθως προκαλεί πίεση και άγχος στους νεαρούς 
σπουδαστές. Η χρήση των κινητών συσκευών, µε την κατάλληλη εκπαιδευτική υποδοµή 

και υποστήριξη, µπορεί να προσδώσει έναν εναλλακτικό τρόπο µελέτης , πιο αρεστό και 
προσιτό στους µαθητές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εµπλακούν περισσότερο στη 
διαδικασία της µάθησης. Αυτό εύκολα αιτιολογείται από το γεγονός ότι είναι 
διαφορετικός ο τρόπος που θα µελετήσει ο µαθητής την ύλη του σε ένα συγκεκριµένο 
χώρο µελέτης (γραφείο, βιβλιοθήκη), και άλλος µέσω της κινητής του συσκευής, 
οπουδήποτε και κυρίως οποιαδήποτε στιγµή θελήσει. 
Το αίσθηµα της ιδιοκτησίας (ownership): Το αίσθηµα της κατοχής µιας φορητής 
συσκευής είναι διαφορετικό για κάθε µαθητευόµενο, όπως διαφορετικός είναι και ο 
τρόπος χρησιµοποίησής της. Οι µαθητές χρησιµοποιούν και προσαρµόζουν τις κινητές 
τους συσκευές ανάλογα µε τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους, αλλά και ανάλογα µε τις 
δυνατότητες που τους προσφέρουν. Αδιαµφισβήτητα όµως όταν οι συσκευές 
χρησιµοποιούνται ως εκπαιδευτικά εργαλεία, η γνώση που αποκτάται ή µεταφέρεται 
µέσω αυτών θεωρείται πιο προσωπική, άµεσα διαθέσιµη και διαχειρίσιµη, και µπορούν 
να ενισχυθούν τα συναισθήµατα συµµετοχής του σπουδαστή στη µαθησιακή διαδικασία 

και η αίσθηση ότι συµβάλλει στην προαγωγή και την εξέλιξη της γνώσης.  
Η διασκέδαση (fun): Οι χρήστες κινητών συσκευών αισθάνονται χαρούµενοι µε την 
απόκτηση νέων συσκευών µε επιπρόσθετα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, γεγονός που 
τους ωθεί να τις χρησιµοποιούν ολοένα και περισσότερο στην καθηµερινότητά και την 
εργασία τους. Το γεγονός αυτό µπορεί να φαίνεται εξίσου διασκεδαστικό και στους 
σπουδαστές-µαθητές και να τους κινητοποιήσει για µαθησιακά ερεθίσµατα. Οι κινητές 
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συσκευές, µέσω των πολυµεσικών εφαρµογών που διαθέτουν (γραφικά, ήχος, εικόνες, 
παιχνίδια) µπορεί να προκαλέσουν την περιέργεια ώστε να µάθει κάποιος 
διασκεδάζοντας. 
2.3  Πλεονεκτήµατα των κινητών συσκευών στη µάθηση  

Οι κινητές συσκευές µπορούν να αποτελέσουν χρησιµότατα εργαλεία στην εκπαιδευτική 

διαδικασία διότι διαθέτουν ελκυστικά χαρακτηριστικά [8] όπως: 
� είναι φθηνές, σε σχέση µε τους υπολογιστές 
� µπορούν να µεταφερθούν εύκολα 
� προσφέρουν τη δυνατότητα για µάθηση χωρίς τοπικούς περιορισµούς 
� αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ασύρµατες φορητές τεχνολογίες 
�  προσφέρουν πρόσβαση σε πληροφορίες 
� προωθούν την ανάπτυξη του ψηφιακού αλφαβητισµού (information literacy) 

�  προσφέρουν δυνατότητες για ανεξάρτητη µάθηση (independent learning) 

�  διευκολύνουν τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες  
Επιπρόσθετα, λόγω της φύσης τους, οι κινητές συσκευές προσφέρουν µια σειρά από 
πλεονεκτήµατα όπως: 

� κοινωνική διαδραστικότητα: η ανταλλαγή δεδοµένων και η συνεργασία µε 
άλλους εκπαιδευόµενους µπορεί να πραγµατοποιηθεί εύκολα, άµεσα και 
πρόσωπο- µε-πρόσωπο. 

� ευαισθησία στο γενικότερο πλαίσιο της µάθησης:  οι κινητές συσκευές µπορούν 
ταυτόχρονα να συγκεντρώνουν αλλά και να µεταδίδουν πραγµατικά ή 
προσοµοιωµένα δεδοµένα που είναι µοναδικά για την παρούσα θέση, περιβάλλον 
και χρόνο. 

� συνδεσιµότητα : είναι δυνατή η δηµιουργία ενός τοπικού δικτύου µε τη σύνδεση 
κινητών συσκευών σε συσκευές συλλογής δεδοµένων, σε άλλες συσκευές, ή σε 
ένα κοινό δίκτυο. 
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� ατοµικότητα: η βοήθεια που παρέχεται για περίπλοκες δραστηριότητες µπορεί να 
προσαρµόζεται στον εκάστοτε µαθητευόµενο. 

Παράλληλα, πραγµατοποιήθηκαν έρευνες και µελέτες [9] που διερεύνησαν τη γνώµη των 
ίδιων των χρηστών για τη χρηστικότητα των κινητών συσκευών στη µάθηση, και αυτές 
καταδεικνύουν πως τα πλεονεκτήµατα τους είναι ποικίλα και µπορούν να 

κωδικοποιηθούν στα ακόλουθα: 
� ερέθισµα, κίνητρο 
�  ευκολία χρήσης  
� ευκολία και βελτίωση γραπτών εργασιών  
� καλύτερη γνώση για την τεχνολογία 
� διαθεσιµότητα  
� εύρος  
� διασκέδαση 
� ευελιξία 
� κατοχή 
� ανεξάρτητη εργασία 
� καλύτερη πρόσβαση 
� ενδιαφέρον 
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2.4  Μειονεκτήµατα των κινητών συσκευών στη µάθηση 

Οι ανασταλτικοί παράγοντες που δηµιουργούνται µε τη χρήση των φορητών 
συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλονται άλλοτε στους περιορισµούς της 
τεχνολογίας και της φύσης των κινητών συσκευών και άλλοτε στις προκλήσεις που 
αφορούν στη µάθηση. Με την πάροδο του χρόνου όµως, ορισµένοι από αυτούς τους 
παράγοντες τείνουν να εξαφανιστούν µε τη συνεχή βελτίωση της τεχνολογίας ή της 
πρακτικής εφαρµογής των φορητών συσκευών στην εκπαίδευση. Τα µειονεκτήµατα που 
αφορούν τους περιορισµούς της κινητής τεχνολογίας µε τον µπορούν να κωδικοποιηθούν 
στα ακόλουθα [9] : 

 

� το κόστος, ειδικά λόγω της συνεχούς εξέλιξης η οποία απαξιώνει την αντίστοιχη 
παλαιά τεχνολογία 

� το περιορισµένο εύρος ζώνης δικτύων για την ασύρµατη επικοινωνία 
� ευαισθησία, ειδικά για σχολικά περιβάλλοντα, όπως είναι οι πτώσεις και η 

έκθεση σε άλλους κινδύνους που µπορεί να είναι µοιραίοι 
� τεχνικά προβλήµατα, που αφορούν τις µπαταρίες, τη σύνδεση και τη 

συµβατότητα του λογισµικού. 
� οι µικρές οθόνες 
� η δύσχρηστη πρόσβαση πληροφοριών από το διαδίκτυο 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Sharples [10], υπάρχουν επιπρόσθετα εµπόδια από την άποψη 

της εφαρµογής οποιωνδήποτε σηµαντικών εφαρµογών φορητής εκµάθησης, βασισµένων 
στην τρέχουσα ικανότητα της κινητής τεχνολογίας. Αυτά είναι: 
• Η περιορισµένη µνήµη και η αποθήκευση  
• Η µη συνεχής σύνδεση  
• Η επιλογή των συνδυαζόµενων πλατφορµών δεν είναι ακόµα δυνατή 
• Οι συνδέσεις µε τα συστήµατα διαχείρισης εκµάθησης είναι σε ένα εµβρυικό 

στάδιο ανάπτυξης 
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• Η διαβίβαση στους διαφορετικούς browsers και τις πλατφόρµες είναι σχεδόν 
αδύνατη  

• Οι υπάρχουσες εφαρµογές δεν είναι εύκολα ενσωµατωµένες στο περιβάλλον 
κινητής τεχνολογίας 

• Η ασφάλεια είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα 
 

Επιπρόσθετα, υπάρχουν περιορισµοί που αφορούν την ίδια τη µαθησιακή 

διαδικασία στη ΜΚΣ και είναι οι ακόλουθοι:  
Έλλειψη εκπαιδευτικού λογισµικού: Μέχρι σήµερα, αν και υπάρχει συνεχής έρευνα στο 
πεδίο της ΜΚΣ δεν υπάρχουν ευρέως διαδεδοµένες και αποδεκτές εκπαιδευτικές χρήσεις 
και εφαρµογές για κινητές συσκευές. Οι περισσότερες εφαρµογές βρίσκονται προς το 
παρόν σε ερευνητικό στάδιο, ειδικά σε ότι αφορά τη συνεργατική µάθηση. 
Μη καταρτισµένο εκπαιδευτικό προσωπικό: Αντιστοίχως, εξαιτίας του γεγονότος ότι η 
ΜΚΣ δεν είναι ευρέως διαδεδοµένη, δεν υπάρχει η κατάλληλη εξειδίκευση, κατάρτιση 
και επιµόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού είτε σε θεωρητικό είτε σε τεχνικό 
επίπεδο.  
Κατακερµατισµός της µαθησιακής εµπειρίας: Είναι κοινά παραδεκτό ότι η µάθηση 

απαιτεί συγκέντρωση και προβληµατισµό. Από την άλλη, η µάθηση εν κινήσει (στο 
τρένο, σε µια καφετέρια, στον περίπατο) είναι γεµάτη µε περισπάσεις. Χρησιµοποιώντας 
τις κινητές συσκευές για µελέτη οι µαθητές πιθανόν βιώνουν καταστάσεις που τους 
αποσπούν την προσοχή διαρκώς και η προσπάθεια µελέτης να καθίσταται δύσκολη. 
Εποµένως, οι εφαρµογές για µάθηση θα πρέπει να σχεδιαστούν έχοντας κατά νου τις 
δυσκολίες αυτές. 
Αναλύοντας διεξοδικότερα κάποια από τα παραπάνω µειονεκτήµατα, οφείλουµε να 

σταθούµε στο θέµα του κόστους, των µικρών οθονών και της  δύσχρηστης πρόσβασης 
πληροφοριών από το διαδίκτυο.  
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2.4.1. Κόστος εφαρµογών ΜΚΣ 
 

Ένα από τα µεγαλύτερα µειονεκτήµατα για τη χρήση µιας ασύρµατης συσκευής 
είναι το αρχικό υψηλό κόστος, τουλάχιστο έως ότου να διαδοθεί αυτή η µορφή 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Υποστηρίζοντας τη ΜΚΣ θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι 
ανάλογες επενδύσεις σε φορητές συσκευές για κάθε µαθητευόµενο, αλλά και επιδοτήσεις 
συντήρησης και αναβάθµισης του λογισµικού τους. Αν και οι κινητές συσκευές είναι 
ευρύτατα διαδεδοµένες, αυτό δεν σηµαίνει ότι όλοι µπορούν να κατέχουν µια τέτοια, 
ιδίως τις συσκευές τελευταίας τεχνολογίας που ενσωµατώνουν πολύ χρήσιµα 

χαρακτηριστικά και εφαρµογές. Επιπρόσθετα, κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει 
εξειδικευµένο και καταρτισµένο τεχνικό προσωπικό που θα υποστηρίζει και θα 

εξυπηρετεί τους χρήστες και θα επιλύει τα προβλήµατα τους. Παράλληλα, το κόστος 
πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο µέσω των δικτύων κινητής τηλεφωνίας εξακολουθεί να 

παραµένει υψηλό, αποτρέποντας µεγάλο ποσοστό χρηστών να αξιοποιεί τις δυνατότητες 
των συσκευών όταν δεν είναι δυνατή η χρήση ελεύθερων ασύρµατων δικτύων. ∆υστυχώς 
στη χώρα µας δεν υπάρχουν πρωτοβουλίες από το κράτος και τον ιδιωτικό τοµέα για 

µειωµένο κόστος αγοράς φορητών συσκευών ή µειωµένων τιµολογίων υπηρεσιών 
τηλεφωνίας 4ης γενιάς σε  µαθητές –φοιτητές που θα επέτρεπαν την περαιτέρω χρήση 
και εξάπλωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση. Ελπίζουµε να ληφθούν τέτοιες 
πρωτοβουλίες στο άµεσο µέλλον. 

 

2.4.2 Μέγεθος κινητών συσκευών και δυσανάγνωστη εκπαιδευτική πληροφορία 
 

Αναφορικά µε το µικρό µέγεθος των κινητών συσκευών και τη δύσχρηστη 
πρόσβαση πληροφοριών από το διαδίκτυο, είναι αλήθεια ότι η πλειοψηφία των κινητών 
και ασύρµατων συσκευών παρουσιάζουν σηµαντικά µειονεκτήµατα. Κατά παράδοση, το 
εκπαιδευτικό υλικό και γενικότερα οι πληροφορίες στο διαδίκτυο έχουν σχεδιαστεί µε 
ένα τρόπο εµφάνισης βασισµένο στους επιτραπέζιους υπολογιστές και αυτό σίγουρα 
αποτελεί το πιο περιοριστικό στοιχείο των κινητών συσκευών κατά την περιήγηση στο 



Γλαρούδης ∆ηµήτριος 
∆ιδακτορική διατριβή στις « Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη συνεργατική µάθηση 
µέσω κινητών συσκευών. » / 2012 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής-Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

21 

διαδίκτυο. Οι ιστοσελίδες είναι σχεδιασµένες για συστήµατα που διαθέτουν µεγαλύτερες 
οθόνες και υποστηρίζουν αναλύσεις από 800 x 600 εικονοστοιχεία και πάνω.  

Συνήθως, για να διατηρήσουν την ιδιαίτερη σχεδιαστική τους δοµή, 
χρησιµοποιούν προκαθορισµένα ελάχιστα µεγέθη εικονοστοιχείων για κάθε βασικό 
στοιχείο της ιστοσελίδας. Αυτό καθιστά πολύ δυσχερή την οµαλή προσαρµογή και 
εµφάνιση µιας ιστοσελίδας σε συσκευές µε οθόνες µεσαίου και µικρού µεγέθους. Σε 
κάθε περίπτωση, οι µικρές οθόνες έχουν σαν συνέπεια το κάθετο και οριζόντιο scrolling 

για ανάγνωση του περιεχοµένου, αναγκάζοντας το χρήστη να βλέπει άχρηστη 

πληροφορία. Οι κινητές συσκευές στην πλειοψηφία τους προσφέρουν µέγιστη ανάλυση 

εικόνας  240 x 320 , ενώ τα PDA τη διπλάσια.  
Αναφερόµενος στο συγκεκριµένο ζήτηµα ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στο 

τοµέα σχεδίασης και εµφάνισης πληροφοριών στο ∆ιαδίκτυο, ο καθηγητής Jacob Neilsen 

[11] αναφέρει ότι : «Επί του παρόντος, το καλύτερο που µπορούµε να ελπίζουµε είναι 
πως οι δικτυακοί τόποι έχουν επανασχεδιαστεί ώστε να εξαλειφθούν πολύπλοκα γραφικά 
και πολλαπλές στήλες. Στη χειρότερη περίπτωση, οι δικτυακοί τόποι δεν παρέχουν καµία 

έκδοση για κινητές συσκευές, µε αποτέλεσµα να λαµβάνουµε παραµορφωµένες εικόνες 
και στήλες που είναι σχεδόν αδύνατο να τις διαβάσουµε. Σαφώς υπάρχουν και οι 
παραδοσιακές ιστοσελίδες οι οποίες προβάλουν το υλικό τους σε χρήστες που γνωρίζουν 
εκ των προτέρων ότι διαθέτουν µεγάλη οθόνη.»  

2.5  Συµπεριφορά πλοήγησης κινητών χρηστών 

 Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά µε το ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

πλοήγησης των κινητών χρηστών στο ∆ιαδίκτυο. Οι Τόµπρος, Ruthven και Jose [12] 

διερεύνησαν τα κριτήρια που χρησιµοποιούν οι συµβατικοί και φορητοί χρήστες όταν 
αξιολογούσαν τη συνάφεια των ιστοσελίδων για αναζήτηση πληροφοριών και έλεγξαν τη 
σχετική χρησιµότητα παραγόντων όπως το περιεχόµενο, η δοµή και η ποιότητα των 
ιστοσελίδων. Ο Nielsen [11] υποστηρίζει ότι οι χρήστες συνήθως αγνοούν κάποιο 
συγκεκριµένο µοτίβο πλοήγησης  και δεν ενδιαφέρονται για τη δοµή ενός δικτυακού 
τόπου. Είναι εξαιρετικά καθοδηγούµενοι από το στόχο της αναζήτησης τους και 
συνήθως ακολουθούν ένα πολύ απλό κλικ-σύνδεσµο (click-link) ή τη στρατηγική 
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πλοήγησης των εµπρός-πίσω κουµπιών σε δικτυακούς τόπους. Στην έρευνά του, 
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι χρήστες φροντίζουν µόνο για την εργασία ή τις 
πληροφορίες που έχουν στο µυαλό τους και φαίνεται να αναζητούν απευθείας το 
επιθυµητό περιεχόµενο, αγνοώντας τις περιοχές πλοήγησης.  

Επιπλέον, ο Mark Hurst [119] υποστηρίζει ότι η συµπεριφορά των χρηστών ιστού 
είναι σταθερή, δεδοµένου ότι έχουν ένα συγκεκριµένο στόχο στο µυαλό τους κατά την 
πλοήγηση και ο στόχος αυτός οδηγεί τη χρήση τους. Το µοτίβο πλοήγησης τους φαίνεται 
να επικεντρώνεται σε ένα "πολλά υποσχόµενο" σύνδεσµο προς το στόχο τους και αν δεν 
οδηγηθούν στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα κάνουν κλικ  πίσω, προς µια άλλη πορεία.  

Αυτή η αυστηρά στοχοκεντρική συµπεριφορά έχει επίσης µελετηθεί από τον 
Benway [13]. Η έρευνά του έχει δείξει ότι όταν οι χρήστες αναζητούν πληροφορίες σε 
ένα δικτυακό τόπο, αγνοούν γενικά τις περιοχές πλοήγησης και ειδικά αυτές που 
µοιάζουν µε διαφηµιστικό περιεχόµενο. Στην πραγµατικότητα, διαπιστώθηκε ότι οι 
χρήστες τείνουν να αγνοούν τα στοιχεία που διαχωρίζονται οπτικά από το τµήµα 

κειµένου. Έτσι, ο διαχωρισµός των περιοχών πλοήγησης από το κυρίως περιεχόµενο µιας 
ιστοσελίδας µπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση πλοήγησης.  

Από τις παραπάνω µελέτες, γίνεται κατανοητό πως οι κινητοί χρήστες του 
διαδικτύου έχουν σαφείς προσανατολισµούς και ένα µη φιλικό περιβάλλον πλοήγησης ή 

λανθάνουσας περιήγησης τους αποσπά την προσοχή, τους αποπροσανατολίζει και τους 
απογοητεύει στο να συνεχίσουν  τους σκοπούς τους. 

Παράλληλα, επιπλέον µελέτες έχουν αναδείξει ότι οι κινητοί χρήστες του 
∆ιαδικτύου υποφέρουν περισσότερο από το πρόβληµα των ανεπιθύµητων 
αποτελεσµάτων σε σχέση µε τους σταθερούς χρήστες [11,12]. Το περιορισµένο µέγεθος 
της οθόνης αναγκάζει τους φυλλοµετρητές που υποστηρίζουν οι φορητές συσκευές  να 
διαθέτουν µια σειριακή µορφή πλοήγησης, µε λίγα πλήκτρα όπως το OK, Clear, και 
Next. Στις κατευθυντήριες γραµµές σχεδιασµού τους για διεπαφές αναζήτησης σε µικρές 
οθόνες, ο Jones [14] δηλώνει ότι σαφώς ότι το µέγεθος της οθόνης έχει σηµαντικό 
αντίκτυπο στην εµπειρία πλοήγησης των  κινητών χρηστών, οι επιτυχηµένες αναζητήσεις 
έχουν µικρό ποσοστό, ενώ ο χρόνος για να ολοκληρωθεί µια επιτυχής αναζήτηση είναι 
αυξηµένος όταν χρήστες κινητών συσκευών πλοηγούνται στην πλειοψηφία των 
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δικτυακών τόπων. Επιπρόσθετες έρευνες [15,16] για φορητούς χρήστες δείχνουν ότι η 

πλοήγηση σελίδα σε σελίδα είναι πολύ δαπανηρή  και οι ερευνητές συµβουλεύουν τους 
σχεδιαστές δικτυακών τόπων να µειώσουν τη σειριακή µορφή  πλοήγησης και να 

παρέχουν ένα γρήγορο τρόπο στους χρήστες για να περιηγηθούν. 
 

2.6  Σχεδιασµός εφαρµογών για την ΜΚΣ  

 Ο σχεδιασµός εφαρµογών για τη µάθηση µέσω κινητών συσκευών περιλαµβάνει 
µια σειρά από παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Με δεδοµένο το ρυθµό 
εξέλιξης της τεχνολογίας και την ασυµβατότητα που υπάρχει σήµερα µεταξύ συσκευών, 
λειτουργικών συστηµάτων και εφαρµογών, είναι πολύ σηµαντική η επιλογή των 
κατάλληλων τεχνολογιών. Οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το 
σχεδιασµό εφαρµογών της ΜΚΣ είναι οι: 

� δοµή των µαθησιακών δραστηριοτήτων που πρόκειται να υποστηριχθούν 
� επιλογή δικτύου υποδοµής  
� επιλογή του υλικού (κινητές συσκευές, τεχνολογίες, κλπ) 
� σχεδίαση του λογισµικού 

Στο παρακάτω σχήµα παρουσιάζεται η αλληλεξάρτηση µεταξύ του δικτύου 
υποδοµής, του υλικού και του λογισµικού, και η άµεση σχέση τους µε τη σχεδίαση των 
µαθησιακών δραστηριοτήτων. 

 

Εικόνα 3. Οι ∆ιαστάσεις (α) Σχεδιασµού, και (β) Αξιολόγησης των Εφαρµογών  ΜΚΣ 
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Η σχεδίαση των µαθησιακών δραστηριοτήτων για εφαρµογές συνεργατικής 
κινητής µάθησης υπόκειται στις ίδιες βασικές αρχές όπως οι γενικότερες εφαρµογές 
συνεργατικής µάθησης. Η βασική αρχή είναι η σχεδίαση για τη µάθηση και όχι για τη 

χρήση της τεχνολογίας.  
H χρήση των φορητών συσκευών ίσως είναι κατάλληλη µόνο για συγκεκριµένα 

µέρη µιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Πρέπει πάντα να θυµόµαστε ότι η χρήση της 
τεχνολογίας δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά µέσο που καθιστά εφικτές τις δραστηριότητες 
που είναι αδύνατον να εκτελεστούν µε άλλο τρόπο, ή που βελτιώνει την απόδοση των 
σπουδαστών και της οµάδας. Αναφορικά µε το υλικό, οι διαθέσιµες επιλογές 
περιλαµβάνουν PDAs και κινητά τηλέφωνα (συµβατικά ή έξυπνα). Η επιλογή ενός 
είδους συσκευής εξαρτάται από τις ακόλουθες ανάγκες:  

� υπολογιστική δύναµη 
� διάρκεια µπαταρίας 
� εκπεµπόµενη ακτινοβολία 
� ανθεκτικότητα  
� εργονοµία (στάση χρήστη, βάρος, εύκολη µεταφορά) 

Παράλληλα για το σενάριο όπου το υλικό παρέχεται από το εκπαιδευτικό ίδρυµα, 
θα πρέπει να εξεταστούν ζητήµατα όπως η παροχή ατοµικών συσκευών ή συσκευές για 

οµάδες χρηστών, η χρήση στα πλαίσια του µαθησιακού περιβάλλοντος ή προσφορά 

στους σπουδαστές , η τεχνολογική υποστήριξη κλπ.  
Σε ότι αφορά στη σχεδίαση του λογισµικού, ο σχεδιασµός συστηµάτων που 

υποστηρίζουν εφαρµογές για τις κινητές συσκευές προσθέτει έναν βαθµό 
πολυπλοκότητας λόγω των τεχνικών προκλήσεων που σχετίζονται µε το µέγεθος της 
οθόνης, της πλοήγησης, και την αλληλεπίδραση µεταξύ της µάθησης και των φορητών 
τεχνολογιών. Πιο συγκεκριµένα, πρέπει να θυµόµαστε πάντα ότι σχεδιάζουµε για µικρή 

οθόνη και περιορισµένη υπολογιστική ισχύ, συνεπώς η διαµόρφωση του περιεχοµένου 
πρέπει να στοχεύει σε εύκολη ανάγνωση. Επίσης, η χρήση από το µαθητή που 
χρησιµοποιεί την κινητή  συσκευή πρέπει να είναι ιδιαίτερα κατανοητή και εύκολη. Έτσι, 
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οφείλουµε να παρέχουµε και ένα ευδιάκριτο σύστηµα βοήθειας που θα επιτρέπει εύκολη 
ανάκαµψη από λάθη και βλάβες, ενώ η βοήθεια πρέπει να παρέχεται για όλες τις χρήσεις 
όσο εύκολες και αν φαίνονται.   

Αναφορικά µε την αλληλεπίδραση πρέπει να θυµόµαστε ότι είναι απαραίτητη η 

µελέτη των χρηστών, των ενεργειών τους και του περιβάλλοντός τους σε σχέση µε τη 
µαθησιακή δραστηριότητα. Η κινητικότητα των εκπαιδευοµένων στην ΜΚΣ µπορεί να 

σηµαίνει περιορισµένες δυνατότητες κύλισης, πιθανή χρήση µε ένα µόνο χέρι ελεύθερο, 
πιθανή ανάγκη για "σιωπηλή" χρήση (σε χώρους, για παράδειγµα, όπου ο χρήστης δεν 
θέλει να ενοχλεί άλλους), και ανάγκη για αυτόµατη λήψη επίκαιρων δεδοµένων κατά τη 

σύνδεση (synchronization). Πάντα πρέπει να θυµόµαστε ότι οι χρήστες ίσως έχουν 
περιορισµένες ικανότητες συντονισµού χεριού και χειρισµού µικρών αντικειµένων, και 
συνεπώς χρειάζονται εναλλακτικοί ή προσαρµοσµένοι τρόποι αλληλεπίδρασης (π.χ. 
χρήση µεγαλύτερων κουµπιών).  

Το δίκτυο υποδοµής πρέπει να αξιολογείται µε βάση την αξιοπιστία του, την 
ασφάλεια, την ποιότητα υπηρεσιών και την αδιάκοπη κάλυψη. Το υλικό πρέπει να 

αξιολογείται κυρίως ως προς θέµατα εργονοµίας που περιλαµβάνουν την άνετη χρήση σε 
σχέση µε τις υποστηριζόµενες δραστηριότητες και το περιβάλλον χρήσης. Το λογισµικό 
πρέπει να αξιολογείται ως προς την ευχρηστία του, και πιο συγκεκριµένα ως προς το 
πόσο εύκολο είναι να µάθει ο χρήστης να το χρησιµοποιεί, την απόδοση, την ανοχή 

λαθών και την εύκολη ανάκαµψη από λάθη, και την ικανοποίηση του χρήστη. 
Τέλος, ένα ουσιαστικό βήµα στη σχεδίαση εφαρµογών της ΜΚΣ είναι η συνεχής 

αξιολόγηση και η βελτίωση. Τα αποτελέσµατα της µαθησιακής δραστηριότητας πρέπει 
να αξιολογούνται µε γνώµονα τους προκαθορισµένους εκπαιδευτικούς στόχους, 
χρησιµοποιώντας κατάλληλα µέσα αξιολόγησης. Η αξιολόγηση πρέπει να γίνεται σε 
σύγκριση µε τη συµπεριφορά και την απόδοση των εκπαιδευοµένων πριν και µετά τη 

χρήση της εφαρµογής, αλλά και σε σύγκριση µε τις επιδόσεις άλλων εκπαιδευοµένων 
που δεν χρησιµοποιούν τη συγκεκριµένη εφαρµογή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3                                                                            
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
 
 
 Σύνοψη κεφαλαίου  
 Υπάρχουν σηµαντικές ενδείξεις που υποδεικνύουν ότι η ΜΚΣ αυξάνεται σε 
σηµασία. Το αυξανόµενο µέγεθος και η συχνότητα των σχετικών συνεδρίων, workshops, 

σεµιναρίων και επιστηµονικών περιοδικών διεθνώς, καθώς και  η αύξηση του αριθµού 
των αναφορών στην κινητή µάθηση είτε από εµπορικές εταιρίες είτε από κοινωφελείς 
οργανισµούς, αναδεικνύουν αυτήν την τάση. Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται οι 
µέθοδοι µάθησης µέσω κινητών συσκευών, όπως αυτές προκύπτουν από τις πρόσφατες 
ερευνητικές προσπάθειες.  
3.1 Μέθοδοι µάθησης µέσω κινητών συσκευών  

 

Η ΜΚΣ αποτελεί προφανώς νέο και σχετικά ανώριµο ερευνητικό πεδίο από 
πλευράς των  τεχνολογιών και παιδαγωγικών µεθόδων της, αλλά παρ 'όλα αυτά 

αναπτύσσεται ραγδαία. Βασίζεται σε ορισµένες περιπτώσεις στη θεωρία και την 
πρακτική των παιδαγωγικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται στην τεχνολογικά 

υποστηριζόµενη µάθηση ή στις µαθησιακές κοινότητες, και διαµορφώνεται συνεχώς, 
όµοια µε τις φορητές συσκευές που διαφοροποιούν και εξελίσσουν τις έννοιες του 
χώρου, του τόπου και των εκπαιδευτικών εργαλείων.  Υπάρχει περιορισµένο ερευνητικό  
έργο που εξετάζει πώς οι κυρίαρχες παιδαγωγικές µέθοδοι της ηλεκτρονικής µάθησης 
µπορούν να αξιοποιηθούν στον τοµέα της ΜΚΣ και όχι αρκετή ερευνητική προσπάθεια 

που κινείται πέρα από τη χρήση των τεχνολογιών, εστιάζοντας σε υγιείς παιδαγωγικές 
θεωρίες [17]. Οι ιδιαιτερότητες της αξιολόγησης ή ηθικές πλευρές της ΜΚΣ µόλις τώρα 

αρχίζουν να εξετάζονται  [19,20].  

Παραταύτα, στόχος της παρούσης ενότητας είναι να παρουσιαστούν και να 

αναλυθούν τα εκπαιδευτικά σενάρια στα οποία χρησιµοποιείται η κινητή τεχνολογία και 
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έχει επιτευχτεί αξιόλογη πρόοδος, όπως αυτή καταγράφεται από επιστηµονικές εργασίες, 
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα και υλοποιήσιµες εφαρµογές που χρησιµοποιούνται 
από την τεχνολογική και εκπαιδευτική κοινότητα. Αυτά τα εκπαιδευτικά σενάρια, αν και 
δεν έχουν αποκρυσταλλωθεί πλήρως , θεωρούνται [17,18] ως µέθοδοι µάθησης στην 
ΜΚΣ και µπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε  : 

� µαθησιακά παιχνίδια  
� πειραµατικές ασκήσεις  
� συστήµατα επικοινωνίας και απόκρισης στην τάξη   

� επιµορφωτικά σεµινάρια 
� συστάσεις σε φορητούς εκπαιδευοµένους 
� παράδοση εκπαιδευτικού υλικού  

3.1.1 Μαθησιακά παιχνίδια 
 Πολύ δηµοφιλείς µαθησιακές δραστηριότητες στην ΜΚΣ είναι τα µαθησιακά 

παιχνίδια, ιδίως σε νεαρότερες ηλικίες. Η χρήση των φορητών συσκευών σε σχολικά 

προγράµµατα αποσκοπεί στην ενδυνάµωση του ενδιαφέροντος των νεαρών 
εκπαιδευοµένων, για ενίσχυση της συµµετοχής τους και της συνεργασίας µε τους 
συνεκπαιδευµένους και τους δασκάλους τους. 

Το ερευνητικό έργο Savannah υποστηρίζει µια πλούσια, διαδραστική µαθησιακή 

εµπειρία. Οι µαθητές καλούνται να παίξουν το ρόλο ενός λιονταριού που περιφέρεται 
στη ζούγκλα και καθένας από αυτούς κατέχει ένα PDA που αποτελεί την πύλη εισόδου 
στο παιχνίδι, παρουσιάζει τη θέση και τις ενέργειες του λιονταριού  κάθε χρονική στιγµή. 
Κάθε PDA µπορεί να εντοπιστεί µε χρήση τεχνολογίας GPS, και επιτρέπει στους 
συµµαθητές να "δουν", να "ακούσουν" και να "µυρίσουν" την "εικονική σαβάνα" που 
εξερευνούν. Η οθόνη του PDA παρουσιάζει οπτικό περιεχόµενο και ενδείξεις οσµών, και 
τα παιδιά φορούν ακουστικά από τα οποία παίρνουν ηχητικές πληροφορίες. Η 

αξιολόγηση του έργου κατέδειξε ότι τα παιδιά πρόθυµα συµµετείχαν και βίωσαν 
πραγµατικά την ζωή ενός λιονταριού στη σαβάνα µέσω της προσοµοίωσης. Επίσης, η 
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έρευνα κατέδειξε πως τα παιδιά περίµεναν µια ακόµα πιο πλούσια και διαδραστική 

εµπειρία και επιπλέον υποστήριξη [21]. 

Στο ερευνητικό πρόγραµµα GENEY διδάσκεται η εξέλιξη των ειδών  και τo 

palmtop κάθε µαθητή είναι ένα ενυδρείο µε συγκεκριµένα ψάρια που γεννιούνται, 
µεγαλώνουν, αναπαράγονται, πεθαίνουν. Οι µαθητές µπορούν να ανταλλάξουν ψάρια, 
και ο σκοπός της άσκησης είναι, µέσα από αυτή την ανταλλαγή, να φτιάξουν ένα είδος 
ψαριών µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά [22]. 

Το Skills Arena [23] είναι ένα µαθηµατικό βιντεοπαιχνίδι που υλοποιήθηκε 
χρησιµοποιώντας τη συσκευή  Nintendo Game Boy. Ασκήσεις πρόσθεσης και αφαίρεσης 
παρουσιάζονται σαν ένα παιχνίδι µε βαθµολόγηση και καταχώριση επιδόσεων, 
δηµιουργία χαρακτήρων και µεταβλητό επίπεδο δυσκολίας. Οι µαθητές µπορούν να 

επιλέξουν το όνοµα του χαρακτήρα τους, τα φυσικά χαρακτηριστικά του, και τον 
χρησιµοποιούν για να συναγωνισθούν σε "αγώνες" µε αντιπάλους που κατασκευάζει ο 
υπολογιστής και που διατάσσονται κατά σειρά δυσκολίας. Σύµφωνα µε την έρευνα που 
ακολούθησε τη µαθησιακή διαδικασία οι µαθητές έλυσαν κατά µέσο όρο 1296 

προβλήµατα στο διάστηµα υλοποίησης του παιχνιδιού , αριθµός περίπου τριπλάσιος 
όσων θα έλυναν µε "παραδοσιακές" µεθόδους. Το Skills Arena είχε επίσης σηµαντικές 
επιπτώσεις στην "κουλτούρα" της τάξης. Οι δάσκαλοι βρήκαν εύκολη τη διαχείριση και 
τον έλεγχο του συστήµατος και το χρησιµοποίησαν ως ανταµοιβή για καλή 

συµπεριφορά. 
3.1.2 Πειραµατικές ασκήσεις και έρευνα 
 Εξίσου διαδεδοµένη είναι η χρήση των φορητών συσκευών για τη διεξαγωγή 

πειραµάτων και ερευνητικών προσπαθειών. Ένα τέτοιο έργο [24] στοχεύει  στη µάθηση 

φυσικών επιστηµών από παιδιά πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το σύστηµα κάνει χρήση 

ασύρµατου ad-hoc δικτύου και αποτελείται από ένα φορητό υπολογιστή για το δάσκαλο 
µε WiFi ασύρµατη κάρτα δικτύου, το οποίο παίζει το ρόλο ενός τοπικού server. Οι 
µαθητές έχουν PDA µε ασύρµατες κάρτες δικτύου, και µικρού µεγέθους κάµερες. Το 
σύστηµα περιλαµβάνει µια βάση δεδοµένων µε διαφορετικά είδη πεταλούδας, οι µαθητές 
χρησιµοποιούν την κάµερα του PDA τους για να φωτογραφίσουν τις πεταλούδες που 
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παρατηρούν και χρησιµοποιώντας τις φωτογραφίες, στέλνουν ερωτήσεις στη βάση 

δεδοµένων, η οποία εντοπίζει τις εγγραφές που ταιριάζουν µε τη φωτογραφία. Οι 
µαθητές στη συνέχεια αποφασίζουν ποια είναι η πιο πιθανή απάντηση, και η βάση 

δεδοµένων κρίνει την απάντησή τους βάσει οµοιότητας περιεχοµένου εικόνας. Οι 
µαθητές στη συνέχεια παίρνουν την τελική απόφαση την οποία καταγράφουν στο 
ηµερολόγιό τους µαζί µε τις σηµειώσεις τους από την όλη εµπειρία, και τα στέλνουν στο 
δάσκαλο, ο οποίος µε τη σειρά του στέλνει σχόλια στους µαθητές µέσω του PDA τους. 
Σε αξιολογήσεις που πραγµατοποιήθηκαν, οι µαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν 
ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πριν και µετά την εµπειρία τους, και στην πλειοψηφία 
των απαντήσεων µετά τη χρήση του συστήµατος αναγνώρισαν σωστά τις πεταλούδες. 

Στις Πανεπιστήµιο Duke [25] οι φοιτητές χρησιµοποιούν συστηµατικά συσκευές 
iPod για συλλογή δεδοµένων που θα αναλυθούν σε εργαστήρια, για να καταγράψουν 
διαλέξεις, νέα ή εκδηλώσεις της πανεπιστηµιακής κοινότητας και θα παρουσιαστούν σε 
περιοδική ύλη. 
3.1.3 Επικοινωνία και απόκριση στην τάξη   

 

Σε αµερικανικά πανεπιστήµια εφαρµόζονται συστήµατα απόκρισης τάξης που 
υλοποιούνται είτε ως εξειδικευµένα συστήµατα που αποτελούνται από υλικό και 
λογισµικό [123] ή ως συστήµατα λογισµικού µόνο [124]. Παράδειγµα ενός τέτοιου 
συστήµατος είναι το Classtalk που απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές του τµήµατος 
φυσικής του Πανεπιστηµίου Massachusetts. Το Classtalk [26] βοήθησε να 

αποσαφηνιστεί πως οι φοιτητές αντιλαµβάνονται νοηµατικά τις έννοιες της φυσικής, 
επιτρέποντάς τους να διατυπώσουν και να επεξηγήσουν τις ιδέες τους, να αναλογιστούν 
τις ιδέες των άλλων και να εκτιµήσουν τη χρησιµότητα των διαφορετικών απόψεων. Το 
κύριο όφελος του συστήµατος ήταν ότι έδινε την ευκαιρία σε όλους τους µαθητές να 
παρουσιάσουν µια άποψη µέσω των κινητών συσκευών, ανεξάρτητα αν ένιωθαν άνετα ή 

όχι,  και ενίσχυσε τη γενικότερη επικοινωνία στην τάξη  [27,28].  

Σε ερευνητικό έργο στη Χιλή [29], χρησιµοποιούνται κινητές συσκευές για να 
ενθαρρύνουν την πρόσωπο-µε-πρόσωπο επικοινωνία, συνεργασία και µάθηση µεταξύ 
µαθητών. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας έχει αναπτυχθεί µία αρχιτεκτονική για 
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συνεργατική ΜΚΣ που χρησιµοποιεί ένα κινητό  ad-hoc δίκτυο, µέσω του οποίου οι 
κινητές συσκευές των µαθητών επικοινωνούν µεταξύ τους µόνο, χωρίς πρόσβαση σε 
κανένα δίκτυο. Οι δραστηριότητες διαµοιράζονται στους µαθητές µέσω του pocket pc 

του δασκάλου και οι µαθητές αυτόµατα µοιράζονται σε οµάδες εργασίας. Κατά τη 

διάρκεια των δραστηριοτήτων οι µαθητές έχουν διάφορες διαθέσιµες πηγές (σχολικά 
βιβλία, ατοµικές σηµειώσεις). Εάν οι µαθητές µιας οµάδας δώσουν διαφορετικές 
απαντήσεις, το σύστηµα τους ενθαρρύνει να φτάσουν σε συµφωνία πριν καταθέσουν την 
απάντησή τους για βαθµολόγηση. Τελικά, η συσκευή του δασκάλου συλλέγει τις 
εργασίες των µαθητών. ∆οκιµές αυτής της αρχιτεκτονικής έχουν διεξαχθεί µε µαθητές 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το 
σύστηµα βοήθησε τη µάθηση. Ποιοτικά δεδοµένα για την αντίδραση των µαθητών 
έδειξαν επίσης ότι υπήρξε ενθουσιασµός για τη συµµετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες. 
3.1.4 Επιµορφωτικά σεµινάρια  

 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει σηµαντικές επενδύσεις για τη χρήση των 
κινητών και ασύρµατων τεχνολογιών στη διαδικασία εκµάθησης και διδασκαλίας. Το 
βρετανικό Συµβούλιο Μάθησης και ∆εξιοτήτων (LSC) επένδυσε 12 εκατοµµύρια 

στερλίνες για τη χρηµατοδότηση του Κινητού ∆ικτύου Μάθησης κατά την περίοδο 2007-

2010. Το ΜoleNET [120] ήταν κυρίως επιφορτισµένο µε την εφαρµογή της κινητής 
µάθησης σε επιµορφωτικά σεµινάρια. Μεταξύ του 2007/08, σε 32 προγράµµατα και σε 
διάφορα σχολεία και κολέγια σε όλο το Ηνωµένο Βασίλειο, περίπου 10.000 άτοµα 
συµµετείχαν σε εκπαιδευτικά σενάρια µε κινητές συσκευές . Από µια σχετική έκθεση 

που δηµοσιεύθηκε από την Learning Skills Network προκύπτει ότι ενώ " φαινόταν να 
υπάρχει µια έλλειψη των εµπειρογνωµόνων της ΜΚΣ, έµπειρων συµµετεχόντων και  
παραδείγµατα ορθής πρακτικής" [30,σελ 1), υπάρχουν σαφείς αποδείξεις επιτυχίας σε 
πολλές από τις δοκιµές [30,σελ 11]. Επίσης στο Ηνωµένο Βασίλειο, µέσω του 
προγράµµατος m-learning, µε συµµετέχοντες πανεπιστήµια και εταιρίες από πολλές 
χώρες της ΕΕ, έχουν αναπτυχθεί πρωτότυπα προϊόντα και υπηρεσίες που αφορούν τους 
νέους  και εστιάζουν σε εκπαιδευτικά θέµατα και µαθησιακές ικανότητες µε στόχο την 
ανάπτυξη της δια βίου µάθησης [121].  
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3.1.5 Συστάσεις σε φορητούς εκπαιδευοµένους 
 Πολλές ερευνητικές προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη συστηµάτων 
συστάσεων στους κινητούς εκπαιδευόµενους. Τέτοιο είναι το έργο CLUE [31], το οποίο 
εστιάζει στη δηµιουργία ενός χάρτη γνώσης που απεικονίζει τη σχέση µεταξύ της 
διαµοιράζουσας γνώσης και των αλληλεπιδράσεων των εκπαιδευοµένων (τρέχουσες και 
προηγούµενες). Λαµβάνοντας το σύστηµα παρελθοντικές ενέργειες και εµπειρίες των 
χρηστών, µε βάση τις σηµερινές συνθήκες, παρέχει σε αυτούς τις σωστές πληροφορίες 
στο σωστό µέρος. Τέτοια συστήµατα χρησιµεύουν κυρίως για την καθοδήγηση των 
φορητών χρηστών σε ένα πανεπιστηµιακό ή σχολικό χώρο, παρέχοντας εξατοµικευµένες 
πληροφορίες για το χρόνο και αίθουσα διεξαγωγής των διαλέξεων, σεµιναρίων ή 

εργαστηριακών µαθηµάτων.   
 Ο µηχανισµός συστάσεων των Martin και Carro [32] έχει σχεδιαστεί για τη 

σύσταση κατάλληλων δραστηριοτήτων βασισµένων σε δυο πλαίσια µάθησης. Αρχικά 
λαµβάνεται υπόψη το προφίλ του µαθητή όπως το µαθησιακό του στυλ, οι προτιµήσεις 
του και οι προηγούµενες ενέργειες / αλληλεπιδράσεις του µε την εφαρµογή. Επιπλέον, 
λαµβάνεται υπόψη η θέση του, ο διαθέσιµος χρόνος, οι φορητές συσκευές που 
χρησιµοποιεί. Σύµφωνα µε τα µαθησιακά πλαίσια του χρήστη, η εφαρµογή τον 
προειδοποιεί σχετικά µε τη διαθεσιµότητα µιας δραστηριότητας ή και τον διακόπτει από 
µια δραστηριότητα.  

Το σύστηµα TenseITS [33] επικεντρώνεται στην παροχή αγγλικού εκπαιδευτικού 
υλικού για Κινέζους φοιτητές για µάθηση στον ελεύθερο χρόνο τους. Για τις συστάσεις 
λαµβάνονται υπόψη τέσσερις µαθησιακές παράµετροι: τοποθεσία, διαθέσιµος χρόνος, 
επίπεδο συγκέντρωσης (στην αρχή της συνεδρίας) και η συχνότητα της διακοπής (σε 
αυτή τη θέση). Παράλληλα λαµβάνεται υπόψη το µοντέλο µαθητή-χρήστη: το επίπεδο 
των γνώσεών του, τις παρερµηνείες του στην αγγλική γλώσσα και τις δυσκολίες στην 
εκµάθηση της γλώσσας. Η εφαρµογή λειτουργεί ζητώντας αρχικά από το χρήστη να 

εισάγει τις τιµές των τεσσάρων µαθησιακών παραµέτρων, πριν από κάθε συνεδρία 
µάθησης, που επιλέγονται από πολλαπλές επιλογές. Ένα σύνολο κανόνων 
ενσωµατώνονται στην εφαρµογή για να καθορίσουν ποια υλικά µάθησης είναι 
κατάλληλα για τους µαθητές µε βάση τις παραµέτρους και το µοντέλο χρηστών.   
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3.1.6 Παράδοση εκπαιδευτικού υλικού   
 

Πλειάδα εκπαιδευτικών οργανισµών επενδύουν σταδιακά σε µαθησιακά σενάρια 

που περιλαµβάνουν κινητές συσκευές, αναγνωρίζοντας πως προκαλούν ενδιαφέρον 
στους εκπαιδευοµένους και τους διευκολύνουν στην διαδικασία της µάθησης, ασχέτως 
των προβληµάτων ή των προκλήσεων που µπορούν να προκύψουν κατά την 
εκπαιδευτική χρήση τους. Η πιο συνηθισµένη υπηρεσία που προσφέρουν στους 
φορητούς εκπαιδευοµένους είναι η παροχή εκπαιδευτικού υλικού, συµβατού µε τις 
φορητές συσκευές όπως αρχεία κειµένου ή πολυµεσικού υλικού (φωτογραφίες, βίντεο). 
Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν παραδείγµατα των συνηθέστερων τρόπων παροχής του 
εκπαιδευτικού υλικού που είναι α) µε χρήση SMS β) µε χρήση ασύρµατων τεχνολογιών 
και γ) µέσω δικτυακών τόπων-εκπαιδευτικών πυλών.   
3.1.6.1 Χρήση SMS   

 

Το BBC Bitesize [122] είναι µια πρωτοβουλία για την παροχή µαθησιακού 
περιεχοµένου µέσω κινητών τηλεφώνων, χρησιµοποιώντας ένα παιχνίδι Java και 
µηνύµατα SMS. ∆εδοµένου ότι περιορισµένος όγκος πληροφορίας µπορεί να 

παρουσιασθεί στην οθόνη και να σταλεί µέσω SMS, το περιεχόµενο προσφέρεται σε 
πολύ µικρά µέρη. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε το 2003 και έχει αποδειχθεί αρκετά 

δηµοφιλής, ιδιαίτερα µε την εξάπλωση των κινητών τηλεφώνων που έχουν δυνατότητες 
Java. Το πρόγραµµα απευθύνεται σε περισσότερους από 650000 µαθητές και πλήθος 
ενηλίκων µαθητευόµενων, αν και ανέκυψαν προβλήµατα µε θέµατα κόστους και 
περιορισµένης µνήµης των κινητών τηλεφώνων. Το 2003 υλοποιήθηκαν αρκετά 

συστήµατα ΜΚΣ για την εκµάθηση της γλώσσας. Η υπηρεσία SMS χρησιµοποιήθηκε 
για µαθήµατα αγγλικής γλώσσας, όπου οι φοιτητές λάµβαναν µηνύµατα λεξιλογίου, τα 
οποία ταυτόχρονα έπαιζαν το ρόλο υπενθυµίσεων για επανάληψη. Τα µαθήµατα 
αποδείχθηκαν αποτελεσµατικά και οι φοιτητές τα αποδέχτηκαν θετικά διότι προωθούν 
την τακτική µελέτη. Εντούτοις, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι οι φοιτητές ανέβαλλαν τη 

µελέτη έως την ώρα που θα είχαν χρόνο να συγκεντρωθούν.  
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3.1.6.2 Χρήση ασύρµατων τεχνολογιών  
 

Οι ασύρµατες τεχνολογίες επιτρέπουν την εύκολη συνδεσιµότητα πολλών και 
διαφορετικών συσκευών, κινητών και σταθερών, δηµιουργώντας ένα δίκτυο 
επικοινωνίας που διευκολύνει την εύχρηστη µεταφορά εκπαιδευτικού υλικού. Ο Zhang 

[34] προτείνει ένα σύστηµα δικτυακής µάθησης βασισµένο στην τεχνολογία bluetooth, 

το οποίο επιτρέπει την κινητή µάθηση χρησιµοποιώντας µια ποικιλία συσκευών, όπως 
κινητά τηλέφωνα, PDAs, και φορητούς υπολογιστές. Το προτεινόµενο σύστηµα µπορεί 
να δηµιουργήσει ένα ad hoc ασύρµατο δίκτυο µε το οποίο ένας εκπαιδευτής µπορεί να 

λάβει άµεση ανατροφοδότηση από τους µαθητές, να στείλει υλικό και να ελέγχει τις 
επιδόσεις των µαθητών ανά πάσα στιγµή. Οι φοιτητές, από την άλλη πλευρά, µπορούν να 
συµµετέχουν ενεργά και να απαντούν στις ερωτήσεις του εκπαιδευτή µε έναν πιο εύκολο 
τρόπο. 

Το έργο Ambient Wood [35] δηµιουργήθηκε για να αποδείξει ότι κινητές 
συσκευές σε συνδυασµό µε τις σύγχρονες τεχνολογίες µπορούν να διευρύνουν τις 
αλληλεπιδράσεις των παιδιών, και τις υποθέσεις τους σχετικά µε τον πραγµατικό κόσµο. 
Με τη χρήση ενός PDA / κινητού τηλεφώνου σε εξωτερικούς χώρους τα παιδιά µπορούν 
να συλλάβουν γεγονότα τα οποία διαµορφώνουν ένα χάρτη τοποθεσίας. Οι υπαίθριες 
εµπειρίες εµπλουτίστηκαν περαιτέρω µε την προσθήκη ήχων και τις εικόνων ανάλογα µε 
τη θέση του παιδιού, µέσω των ασύρµατα ηχείων κα της οθόνης του κινητού. Με την 
προσθήκη της θέσης του κάθε φυσικού φαινόµενου στο χάρτη απεικόνισης, τα παιδιά 
µπορούν να συνδέσουν τις πραγµατικές εµπειρίες τους µε πρόσθετα στοιχεία και 
υποδείξεις. Στο στάδιο αξιολόγησης του έργου, τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι ο 
συνδυασµός της τεχνολογίας και της φύσης µπορεί να επηρεάσουν πολύ θετικά την 
µνήµη και τις εµπειρίες των παιδιών. 
3.1.6.3 ∆ικτυακές εκπαιδευτικές πύλες 

Οι δικτυακές εκπαιδευτικές πύλες αποτελούν τον πιο διαδοµένο τρόπο 
παράδοσης µαθησιακού περιεχοµένου είτε για σενάρια ηλεκτρονικής µάθησης είτε για 

φορητούς εκπαιδευοµένους. Συµµεριζόµενοι την τεράστια διάδοση των κινητών 
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συσκευών, πολλοί εκπαιδευτικοί οργανισµοί αρχίζουν να προσφέρουν το διαδικτυακό 
υλικό τους σε χρήστες έξυπνων κινητών τηλεφώνων.  

Βίντεο σε κινητά τηλέφωνα χρησιµοποιήθηκε για να επιδείξει το κυριολεκτικό 
νόηµα αλλά και την ειδική χρήση ιδιωµατισµών στην Αγγλική γλώσσα. Οι φοιτητές 
θεώρησαν την ποιότητα του βίντεο χαµηλή, αλλά βρήκαν την όλη εµπειρία 

συναρπαστική. Μια σχετική εµπορική εφαρµογή είναι το Pocket Eijiro 1 [125], που 
ξεκίνησε το ∆εκέµβρη του 2002 ως ένα Άγγλο-Ιαπωνικό/Ιαπωνικό-Αγγλικό λεξικό. Ο 

συγκεκριµένος δικτυακός τόπος λαµβάνει περίπου 100.000 αιτήσεις τη µέρα και οι 
συνδροµητές αριθµούν µερικές εκατοντάδες χιλιάδες. 

Στο Πανεπιστήµιο της Καµπέρα, οι ερευνητές έχουν διερευνήσει τη χρήση 
διεπαφές για online περιβάλλοντα µάθησης που υποστηρίζονται από κινητές συσκευές, 
και ειδικά µια συγκεκριµένη επέκταση του µαθησιακού περιβάλλοντος Moodle που 
χρησιµοποιεί το πανεπιστήµιο και ονοµάζεται Mobile Learning Engine (MLE) [126]. 

∆ιαθέτει µια προσαρµοσµένη εφαρµογή Java, που µπορεί να λειτουργεί µε την 
πλειονότητα των σύγχρονων κινητών τηλεφώνων. Μέσω της MLE οι φοιτητές µπορούν 
να επικοινωνούν µε τους δασκάλους τους άµεσα, να κατεβάζουν εκπαιδευτικό υλικό, να 

συνοµιλούν µε συµφοιτητές και γενικά να ενισχύουν τις µαθησιακές δραστηριότητες 
τους. 
3.2 Προσαρµογή εκπαιδευτικού διαδικτυακού περιεχοµένου  

 

Μια τυπική ιστοσελίδα αποτελείται από ορισµένα συστατικά µέρη. Τα µέρη που 
εντοπίστηκαν (σηµειώνονται µε κόκκινο χρώµα στην Εικόνα 4) µπορούν να χωριστούν 
σε έξι κατηγορίες µε βάση το περιεχόµενό τους: κείµενο, εικόνα, κείµενο & εικόνα, 
σύνδεσµος & εικόνα, κάθετο σύνολο συνδέσµων, κάθετο & οριζόντιο σύνολο 
συνδέσµων. Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται το µοντέλο λειτουργίας για την εµφάνιση µιας 
ιστοσελίδας σε κινητή συσκευή. Ο πελάτης αιτείται στον εξυπηρετητή για µια 
ιστοσελίδα. Ο εξυπηρετητής λαµβάνει τη συγκεκριµένη ιστοσελίδα από κάποιον άλλο 
εξυπηρετητή και παίρνει µια µικρογραφία εικόνας της ιστοσελίδας. Στη συνέχεια 

καθορίζει σε ποια κατηγορία ανήκουν τα βασικά συστατικά της ιστοσελίδας και έπειτα 
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στέλνει στον πελάτη τη µικρογραφία, την κατηγορία και τα χαρακτηριστικά των 
συστατικών (θέση, πλάτος και ύψος). Η κινητή συσκευή-πελάτης προσαρµόζει και 
προβάλει τη γενική µορφή της ιστοσελίδας σύµφωνα µε τη µικρογραφία και τις 
πληροφορίες για τα συστατικά της ιστοσελίδας που έχουν ληφθεί από τον εξυπηρετητή.  

 

 
 

Εικόνα 4. ∆ιάρθρωση Τυπικής Ιστοσελίδας 

 

Εικόνα 5. Μοντέλο εµφάνισης ιστοσελίδας σε κινητή συσκευή 

 

Όταν ο χρήστης επιλέξει συγκεκριµένο συστατικό από την προσαρµοσµένη 

µορφή της ιστοσελίδας, πατώντας συγκεκριµένο πλήκτρο στην κινητή συσκευή, η κινητή 

συσκευή του το προβάλει πάλι µε προσαρµοσµένο τρόπο στην οθόνη. Συγκεκριµένα 

αυτό επιτυγχάνεται µε µεγέθυνση του συγκεκριµένου στοιχείου, το οποίο µπορεί 
περαιτέρω να υποστεί µεγέθυνση για καλύτερη απόδοση. Αυτή η απλή προσέγγιση έχει 
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το πλεονέκτηµα ότι επιτρέπει στο χρήστη να εστιάσει γρήγορα σε ένα συγκεκριµένο 
τµήµα της ιστοσελίδας µε το πάτηµα ενός µόνο πλήκτρου. Καµία διεργασία µετακίνησης 
ή η κύλισης δεν είναι απαραίτητη. Το πιο σηµαντικό µειονέκτηµα σε αυτήν την 
προσέγγιση είναι η έλλειψη νοηµοσύνης στην κατάτµηση της ιστοσελίδας, διότι πολλές 
περιοχές, λέξεις και εικόνες διαιρούνται λανθασµένα και δεν αποδίδονται σωστά λέξεις, 
φράσεις, εικόνες και περιοχές µιας ιστοσελίδας.  

Ο τοµέας της προσαρµογής του διαδικτυακού περιεχοµένου αποτελεί ξεχωριστό 
ερευνητικό τοµέα µε τα δικά του χαρακτηριστικά και κανόνες, και στοχεύει στην πλήρη 
ανεξαρτησία των δεδοµένων από τις δοµές παρουσίασης του περιεχοµένου και τις 
κινητές συσκευές. Για αυτό το σκοπό, ο οργανισµός W3C DIWG [127] (Οµάδα 

Εργασίας Ανεξαρτησίας Συσκευών του W3C) έχει καθορίσει θεµελιώδεις αρχές που 
πρέπει να ακολουθούνται και αναλύει το θέµα από τρεις διαφορετικές οπτικές γωνίες: 
του χρήστη, του συγγραφέα περιεχοµένου και της διαδικασίας παράδοσης περιεχοµένου.  

 

3.3 Μέθοδοι προσαρµογής διαδικτυακού περιεχοµένου  

 

Με στόχο να ξεπεραστεί η λανθασµένη απόδοση των κλασσικών ιστοσελίδων 
στις κινητές συσκευές προτάθηκαν διάφοροι τρόποι προσαρµογής του περιεχοµένου. Οι 
παρούσες µέθοδοι προσαρµογής ταξινοµούνται στις ακόλουθες κατηγορίες [42,43]: 

δηµιουργία ιστοτόπων για κινητές συσκευές, παρουσίαση πλήρους κλίµακας, µέθοδοι 
επεκτασιµότητας, µέθοδοι µικρογραφίας και διάγνωση δοµής ιστοσελίδας. 
3.3.1 ∆ηµιουργία ιστοτόπων για κινητές συσκευές  
 Η εύχρηστη εµφάνιση των εκπαιδευτικών ιστοσελίδων σε κινητά τηλέφωνα 

παρεµποδίζεται από το µικρό µέγεθος οθόνης των συσκευών. Μια µέθοδος που κάποιοι 
ιστότοποι χρησιµοποιούν για να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, είναι η 

επαναδηµιουργία τους για απόδοση σε µικρές οθόνες. Αυτό επιτυγχάνεται µε γλώσσες 
διαδικτυακού προγραµµατισµού όπως η WML ή παρεµφερείς γλώσσες που αποδίδουν το 
ίδιο αποτέλεσµα (HDML,c-HTML, XHTML, SyncML, VoiceXML, Java Micro Edition 
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Platform, i-mode). Το πρόβληµα είναι ότι µόνο ορισµένοι ιστότοποι ακολουθούν αυτόν 
τον δρόµο (πχ Yahoo, CNN, Google), ενώ η συντριπτική πλειοψηφία δεν έχει και δεν 
προβλέπεται στο εγγύς µέλλον να προσαρµόσει τις ιστοσελίδες για µικρές συσκευές. Ο 

επανασχεδιασµός των ιστοτόπων, προϋποθέτει εξειδικευµένο προσωπικό, νέες 
στρατηγικές προβολής και σηµαντικούς χρηµατικούς πόρους που δεν διαθέτουν οι 
περισσότεροι οργανισµοί στον τοµέα της εκπαίδευσης. 
 

3.3.2 Παρουσίαση πλήρους κλίµακας  
 

Σε αυτήν την τεχνική το περιεχόµενο δεν αναδιαµορφώνεται. Ο χρήστης πρέπει 
να πλοηγηθεί µε κατεύθυνση από βορρά σε νότο και ανατολικά προς δυτικά για να δει τη 

σελίδα στο σύνολό της. Σε αυτή την προσέγγιση υπάρχει ανάγκη για οριζόντια και 
κάθετη κύλιση και απαιτείται επίσης ένα πρόγραµµα περιήγησης που θα δαπανά 

σηµαντικής µέρος της υπολογιστής ισχύος και µνήµης της συσκευής για να υπολογίσει 
την απόδοση των εγγράφων [45,46]. 

 

3.3.3 Μέθοδοι επεκτασιµότητας (ζουµ) 

 Αρκετοί συγγραφείς πρότειναν πως για εύχρηστη περιήγηση µέσω µικρής οθόνης 
απαιτούνται ενέργειες ζουµ. Το σύστηµα Smart View [49,50] παρουσιάζει 
προσαρµοσµένες ιστοσελίδες χρησιµοποιώντας zoom-in και zoom-out χαρακτηριστικά. 
Πρόκειται για µια ενσωµατωµένη λειτουργία σε προγράµµατα προβολής εγγράφων.  
Εκτελεί διαµερισµό των διαδικτυακών εγγράφων σε λογικές ενότητες που µπορούν 
περαιτέρω να επιλεγούν από το χρήστη και αντιµετωπίζονται ανεξάρτητα από το 
υπόλοιπο του εγγράφου. Η διεπαφή επιτρέπει στο χρήστη να βλέπει τόσο το έγγραφο, 
µια µεγεθυµένη έκδοση του εγγράφου και µια µικρογραφία εγγράφου. Πολλοί σύγχρονοι 
φυλλοµετρητές για κινητές συσκευές περιέχουν λειτουργίες επεκτασιµότητας. Η όλη 

διαδικασία όµως χαρακτηρίζεται χρονοβόρα και κουραστική από τους χρήστες [36, 39].   
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3.3.4 Μέθοδοι µικρογραφίας 
 Πολλοί ερευνητές ασχολούνται µε την παρουσίαση µιας ιστοσελίδας 
χρησιµοποιώντας την προβολή µικρογραφίας. Η σιωπηρή παραδοχή αυτής της 
µεθοδολογίας είναι ότι ο χρήστης διαθέτει εµπειρία στην πλοήγηση διαδικτυακού 
περιεχοµένου και στις ιδιαιτερότητές του. Με την εξέταση της δοµής µιας ιστοσελίδας, 
ένας έµπειρος χρήστης συνήθως γνωρίζει ποια περιοχή της ιστοσελίδας περιέχει το 
κυρίως περιεχόµενο. Οι γραµµές πλοήγησης συνήθως εµφανίζονται στην περίµετρο της 
σελίδας, οι διαφηµίσεις εµφανίζονται συνήθως στο πάνω µέρος της σελίδας ή είναι 
σαφώς οριοθετηµένες, και το κύριο σώµα της σελίδας είναι συχνά ένα µεγάλο, συνεκτικό 
µπλοκ µε κείµενο χαρακτήρων µικρής γραµµατοσειράς [37,47]. Βασιζόµενοι σε αυτήν 
την δοµή υλοποίησαν µικρογραφίες ιστοσελίδων που παρουσιάζονται άνετα σε µικρές 
οθόνες. Αυτή η µεθοδολογία όµως δεν µπορεί να προσαρµοστεί σε όλους τους τύπους 
δικτυακών και εκπαιδευτικών ιστοτόπων [53]. 

3.3.5 ∆ιάγνωση δοµής ιστοσελίδας 
 Για αποτελεσµατική περιήγηση σε φορητές συσκευές πολλοί ερευνητές έκριναν 
ως αναγκαία την εξαγωγή της δοµής του περιεχοµένου µιας ιστοσελίδας [48,54]. Μερίδα 
αυτών, εξέτασε τη χρήση των πληροφοριών ετικέτας και πρότειναν τη διαίρεση της 
σελίδας ανάλογα µε τον τύπο των ετικετών. Χρήσιµες ετικέτες σχετίζονται µε την 
παράγραφο <P> , τον πίνακα <TABLE>, τη λίστα <UL>, την κλάση <H1> ~ <H6> και 
άλλες [48]. Για παράδειγµα ο Lin [68] θεωρεί µόνο την ετικέτα <TABLE> και τους 
απογόνους της ως µπλοκ περιεχοµένου και χρησιµοποιεί µια προσέγγιση εντροπίας και 
δέντρου απόφασης ώστε να ανακαλύψει τις ενηµερώσεις των µπλοκ περιεχοµένου. Η 

εντροπία καθορίζει πόση τυχαιότητα υπάρχει σε ένα σήµα, ή ένα µέτρο της 
«διαταραχής» ενός συστήµατος [51,40]. 

Εκτός από τις πληροφορίες ετικέτας, κάποιοι άλλοι αλγόριθµοι διερευνούν το 
περιεχόµενο των ιστοσελίδων ή τις πληροφορίες των συνδέσµων.O Embley [52] 

στοχεύει στην εξαγωγή των συνδέσµων σελίδας. Ο Chen [44] προτείνει ένα µοντέλο 
συνάρτησης αντικειµένων για την κατανόηση του περιεχοµένου και την προσαρµογή 

ιστοσελίδων. Κάθε αδιαίρετο στοιχείο στο δέντρο ετικετών θεωρείται ως βασικό 
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αντικείµενο και µπορεί να οµαδοποιηθεί σε ένα σύνθετο αντικείµενο. Με αυτόν τον 
τρόπο µπορεί να οριστεί σε κάθε ιστοσελίδα ένας τύπος συνάρτησης για κάθε 
αντικείµενο, ώστε να µπορεί να χτιστεί µια ιεραρχική δοµή για τη σελίδα [44,54]. 

Εντούτοις, οι κανόνες οµαδοποίησης των αντικειµένων και οι συναρτήσεις είναι 
δύσκολο να προσδιοριστούν µε ακρίβεια, και η διαδικασία παραγωγής δοµών 
ιστοσελίδας θεωρείται άκαµπτη. 

Σε επιµέρους ερευνητικές προσπάθειες  [52,53] η ιστοσελίδα έχει µορφοποιηθεί 
βάσει του σχολιασµού της σελίδας. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση απαιτεί µια πρακτική 

λύση για να διευκολύνει τη δηµιουργία σχολιασµών για τις υπάρχουσες ιστοσελίδες. Στο 
έργο του Buyukkokten [42,43] κάθε σελίδα χωρίζεται σε έναν αριθµό µονάδων που 
µπορούν να κρυφτούν, να εµφανίζονται εν µέρει, να είναι πλήρως ορατά ή να 
συνοψίζονται στη φορητή συσκευή. Επειδή η µέθοδος αυτή επικεντρώνεται στην 
παραγωγή περιλήψεων από το κείµενο των ιστοσελίδων, δεν αξιοποιούνται οι 
δυνατότητες αναπαράστασης γραφικών των κινητών συσκευών.                                            

Στις εργασίες [43, 44] οι συγγραφείς προτείνουν µεθόδους για τη δηµιουργία 

κατάλληλων περιλήψεων κείµενου µιας ή πολλαπλών σελίδων και έπειτα παρουσιάζουν 
τις περιλήψεις στον φορητό χρήστη. Η προσέγγιση της εφαρµογής Bitstream από τον 

Thunder Hawk [129,130], είναι να µειώσει το πλάτος µιας σελίδας χρησιµοποιώντας 
εξαιρετικά µικρές γραµµατοσειρές οθόνης και µειώνοντας σηµαντικά το µέγεθος των 
εικόνων στη σελίδα αυτή [51]. Η σελίδα που προκύπτει µπορεί να εµφανιστεί 
ικανοποιητικά σε ένα στο κινητό τηλέφωνο. 

Παρόµοιους τρόπους εξοικονόµησης µεγέθους της ιστοσελίδας προτείνουν και 
άλλοι ερευνητές [41]. Ιδιαίτερα δηµοφιλής προσέγγιση που ανήκει σε αυτήν την 
κατηγορία αποτελεί και ο φυλλοµετρητής Opera Mini [128]. Με τη χρήση αυτού του 
φυλλοµετρητή όµως η ιστοσελίδα συµπιέζεται στα όρια του πλάτος της µικρής οθόνης 
και ο χρήστης πρέπει χρησιµοποιεί πολύ συχνά κάποιο πλήκτρο κύλισης για να 

µετακινηθεί προς τα κάτω ή για να βρει ορισµένα τµήµατα της σελίδας. 
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3.4 Συµπεράσµατα 

 

Στην πλειοψηφία των ορισµών της ΜΚΣ που παρουσιάστηκαν στο εισαγωγικό 
κεφάλαιο της διατριβής, η ΜΚΣ θεωρείται ως προέκταση  της ηλεκτρονικής µάθησης. 
Ενδεικτικά επαναλαµβάνουµε πάλι τον ορισµό του Quinn, ο οποίος αναφέρει ότι «Το m-

learning µπορεί να θεωρηθεί ως το σηµείο όπου η χρήση ασύρµατων και κινητών 
συσκευών διασταυρώνεται µε την ηλεκτρονική µάθηση (e-learning) για τη δηµιουργία 

µαθησιακών εµπειριών ανεξάρτητα από χωρικούς και χρονικούς περιορισµούς». Μια 

εκπαιδευτική πλατφόρµα ΜΚΣ µπορεί να διαθέτει ένα µεγάλο ποσοστό από τις 
λειτουργίες του σύγχρονου και του ασύγχρονου e-Learning, προσαρµοσµένες στις 
δυνατότητες και ιδιαιτερότητες των φορητών συσκευών, τόσο από πλευράς λειτουργιών 
όσο και από πλευράς ανάλυσης οθόνης.  

Στόχος µας είναι να αξιοποιήσουµε την υπάρχουσα υλικοτεχνική και τεχνολογική 

υποδοµή των ηλεκτρονικών µαθηµάτων που προσφέρονται από το ίδρυµα. Λαµβάνοντας 
λοιπόν υπόψη τα χαρακτηριστικά των κινητών συσκευών και τους παράγοντες 
σχεδιασµού για εφαρµογές της ΜΚΣ, θα προσπαθήσουµε στα πλαίσια της παρούσας 
διδακτορικής διατριβής, να παρουσιάσουµε µια µεθοδολογία επέκτασης της 
ηλεκτρονικής µάθησης σε ΜΚΣ , εστιάζοντας στη µελέτη των κινητών χρηστών και των 
ενεργειών τους στις ηλεκτρονικές µαθησιακές  δραστηριότητες, και έπειτα στην 
εύχρηστη πλοήγησή τους σε µια ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρµα .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4                                                                                   
ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ, ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ & 
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
 

4.1 Σύνοψη κεφαλαίου  

 Τα τελευταία χρόνια ο Παγκόσµιος Ιστός έχει γίνει ο πιο διαδεδοµένος τρόπος 
επικοινωνίας και διάδοσης της πληροφορίας. Ο ιστός µεγαλώνει καθηµερινά κατά 

περίπου ένα εκατοµµύριο σελίδες, οι οποίες προστίθενται στις εκατοντάδες εκατοµµύρια 
υπάρχουσες ηλεκτρονικές σελίδες. Λόγω αυτής της απότοµης και χαοτικής ανάπτυξής 
του, το δίκτυο δεδοµένων που έχει δηµιουργηθεί δεν έχει κάποια συγκεκριµένη 
οργάνωση και δοµή. Γι’ αυτόν τον λόγο, πολλοί χρήστες νιώθουν συχνά 
αποπροσανατολισµένοι µέσα σε αυτόν τον τεράστιο όγκο δεδοµένων. Από την άλλη, οι 
χρήστες κινητών συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο αυξάνονται µε ραγδαίους 
ρυθµούς, και κρίνεται ως επιτακτική η αναδιαµόρφωσης των εκπαιδευτικών πυλών ώστε 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορητών εκπαιδευοµένων.  

Βασιζόµενοι στην ερευνητική αναζήτηση που προηγήθηκε και αφού 
καταγράφηκαν οι ανάγκες των κινητών χρηστών, προσανατολιστήκαµε σε µεθόδους που 
προάγουν την αποδοτικότερη πλοήγηση των εκπαιδευοµένων µε φορητές συσκευές σε 
µια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρµα. Για να επιτευχθεί η εύχρηστη πλοήγηση των 
συγκεκριµένων χρηστών πρέπει πρώτα να προηγηθεί η εξόρυξη των δεδοµένων 
πλοήγησής τους και η εξόρυξη δεδοµένων ιστού αναφορικά µε το προσφερόµενο 
µαθησιακό περιεχόµενο, και να ακολουθήσει η προσφορά εξατοµικευµένων συστάσεων 
στους φορητούς χρήστες. Η πρωτοποριακή ιδέα που προτείνεται στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή έγκειται στον συνδυασµό εξατοµικευµένων συστάσεων από τα 

δεδοµένα πλοήγησης των χρηστών και την αυτόµατη σηµασιολογική οργάνωση-

απεικόνιση του εκπαιδευτικού υλικού της δικτυακής πύλης. Στο κεφάλαιο αυτό 
αναπτύσσονται διεξοδικά οι έννοιες και µέθοδοι της εξόρυξης περιεχοµένου και γνώσης, 
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της εξατοµίκευσης και της σηµασιολογικής αναπαράστασης, ενώ αναλύονται και οι 
προϋποθέσεις ώστε οι παραπάνω έννοιες να λειτουργούν συµπληρωµατικά για τους 
στόχους της παρούσας διατριβής.     
4.2 ΕΞΟΡΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ  

 Οι περισσότεροι οργανισµοί και εταιρείες στη σηµερινή εποχή, µε τη βοήθεια 
των ΤΠΕ, συλλέγουν και αποθηκεύουν τεράστιο όγκο δεδοµένων. Η πρόκληση όµως δεν 
είναι η συλλογή και αποθήκευση επαρκούς όγκου πληροφοριών, αλλά η εξαγωγή 
συµπερασµάτων που να έχουν νόηµα και σηµασία από αυτές τις µάζες στοιχείων. Η 

απάντηση στην πρόκληση αυτή δίδεται από τον τοµέα της Εξόρυξης  Περιεχοµένου και 
Γνώσης.  

Η εξόρυξη δεδοµένων παίρνει το όνοµά της από τις οµοιότητες που έχει η 

αναζήτηση πληροφοριών σε µια µεγάλη βάση δεδοµένων µε την εξόρυξη πολύτιµων 
ορυκτών από µια ορεινή µάζα. Η εξόρυξη δεδοµένων, η εξαγωγή των κρυµµένων 
προβλεπτικών πληροφοριών από µεγάλες βάσεις δεδοµένων, αποτελεί ισχυρή τεχνολογία 

µε πολύ µεγάλες δυνατότητες. Τα εργαλεία εξόρυξης αναγνωρίζουν εντός των 
δεδοµένων τάσεις και κατευθύνσεις που ξεπερνούν την απλή ανάλυση. Με τη χρήση 

περίπλοκων αλγορίθµων, οι αναλυτές έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν τα 

χαρακτηριστικά των διαδικασιών, ενώ οι αναλύσεις που προσφέρονται από την εξόρυξη 

δεδοµένων ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητες της κλασσικής στατιστικής ανάλυσης. 
Τα εργαλεία εξόρυξης δεδοµένων είναι πλέον ικανά να απαντήσουν σε ερωτήσεις, 
γεγονός που παραδοσιακά ήταν χρονοβόρο και δύσκολο διότι η αναζήτηση κρυµµένων 
σχηµάτων σε βάσεις δεδοµένων και η ανεύρεση προβλεπτικών πληροφοριών συνήθως 
διέφευγαν της προσοχής των ειδικών.  

Εντούτοις, η εξόρυξη δεδοµένων αποτελεί εργαλείο και όχι µαγική, γυάλινη 

σφαίρα. Αναλύει τα στοιχεία και φωτίζει ενδιαφέροντα σχήµατα. Τα κύρια κλειδιά της 
επιτυχίας στην εξόρυξη δεδοµένων είναι η ακριβής διατύπωση του προβλήµατος που 
απαιτεί λύση, η χρήση των σωστών δεδοµένων για να λυθεί το πρόβληµα και η 

κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των εργαλείων εξόρυξης γνώσης και των 
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αλγορίθµων επί των οποίων βασίζονται. Επιπλέον, τα σχήµατα που αποκαλύπτονται 
µέσω της εξόρυξης δεδοµένων πρέπει να επαληθευθούν στον πραγµατικό κόσµο. 
 

4.2.1 ∆εδοµένα & Πληροφορία 
 

Υπάρχουν πέντε συνήθεις κατηγορίες δεδοµένων που δεν είναι όµως  
αλληλοαποκλειόµενες και δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως συµπαγείς [56]. Ανάλογα µε 
τις περιστάσεις, το είδος της ανάλυσης που γίνεται και το επίπεδο αφαίρεσης που 
υιοθετείται, τα ίδια στοιχεία µπορούν να ταιριάξουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Αυτές 
οι κατηγορίες είναι: πρωτεύοντα και δευτερεύοντα δεδοµένα, µεταδεδοµένα, λειτουργικά 
και παράγωγα δεδοµένα. 

Τα πρωτεύοντα δεδοµένα είναι τα στοιχειώδη δεδοµένα που αποθηκεύονται π.χ. 
σε µια βάση δεδοµένων, όπως µια απλή σειρά αριθµών. Συνήθως  παρέχουν πρωτεύουσα 

πληροφορία.  Τα δευτερεύοντα δεδοµένα συνήθως παρέχουν δευτερεύουσα πληροφορία 
και συµπεραίνονται από την απουσία τους. Τα µεταδεδοµένα αποτελούν ενδείξεις για τη 

φύση µερικών άλλων (πρωτευόντων) δεδοµένων. Περιγράφουν τις ιδιότητες όπως θέση, 
σχήµα, ενηµέρωση, διαθεσιµότητα, περιορισµούς χρήσης, και ούτω καθ’ εξής.  

Τα λειτουργικά δεδοµένα σχετίζονται µε τις λειτουργίες ολόκληρου του 
συστήµατος δεδοµένων και της απόδοσης του. Αντίστοιχα, οι λειτουργικές πληροφορίες 
είναι πληροφορίες για τη δυναµική ενός συστήµατος πληροφοριών. Τέλος, τα παράγωγα 
δεδοµένα είναι αυτά που µπορούν να εξαχθούν από άλλα δεδοµένα, όποτε τα τελευταία 

χρησιµοποιούνται ως έµµεσες πηγές σε αναζήτηση των σχεδίων, των ενδείξεων ή των 
επαγωγικών στοιχείων για άλλα πράγµατα από εκείνα στα οποία απευθύνονται τα 
δεδοµένα τα ίδια.  

Ο τρόπος παρουσίασης, οι συσχετίσεις, ή οι σχέσεις µεταξύ των δεδοµένων 
µπορούν να παρέχουν πληροφορίες. Ο γενικός ορισµός της πληροφορίας είναι ο 
ακόλουθος: Η Α είναι µια πληροφορία αν και µόνο αν η Α αποτελείται από ένα ή 

περισσότερα δεδοµένα, τα δεδοµένα στη Α είναι καλά οργανωµένα, και τα καλά 
οργανωµένα δεδοµένα της Α έχουν νόηµα.  
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4.2.2 Ανάκτηση & εξόρυξη πληροφορίας   
 

∆εδοµένης µιας συλλογής κειµένων, η ανάκτηση πληροφορίας (information 

retrieval) επιλέγει ένα υποσύνολο των κειµένων που πιθανόν σχετίζονται µε ένα θέµα, 
ενώ η εξόρυξη πληροφορίας (data mining) θεωρεί ότι όλα τα κείµενα είναι σχετικά µε το 
θέµα και εξάγει σχετική πληροφορία από αυτά. Η ανάκτηση και η εξαγωγή είναι 
συµπληρωµατικές τεχνολογίες. Η εξόρυξη πληροφορίας είναι βασισµένη στην 
τεχνολογία επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας. Σε αντίθεση µε την κατανόηση του 
κειµένου από έναν άνθρωπο, για την εξόρυξη πληροφορίας δεν απαιτείται η πλήρης 
κατανόηση του κειµένου, ούτε πλήρως συντακτική και σηµασιολογική ανάλυση, ενώ τα 
συστήµατα είναι αξιόπιστα ακόµα και αν υπάρχουν λάθη στις προτάσεις, κάτι που 
συµβαίνει συχνά σε ιστοσελίδες.  
 

4.2.3 Γνώση  
 

Οι πληροφορίες µπορούν να ανασυντεθούν σε γνώση για παρελθοντικά ή 

µελλοντικά σενάρια. Η πληροφορία συχνά συγχέεται µε τη γνώση. Στην πραγµατικότητα 

αναφέρονται σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης. Η γνώση «κατασκευάζεται» µε την 
ανάλυση και σύνθεση πληροφοριών, αλλά και από την προσωπική και συλλογική 
εµπειρία.  
4.2.4 Εξόρυξη Ιστού  

 

Τα τελευταία χρόνια, οι ερευνητές προσανατολίζουν τις µελέτες τους σε µια νέα 

θεµατική περιοχή που φαίνεται να ενοποιεί το σύνολο των µεθόδων που εφαρµόζουν 
εξόρυξη δεδοµένων στα δεδοµένα Ιστού. Αυτή η θεµατική περιοχή ονοµάζεται εξόρυξη 

Ιστού. Τα εργαλεία εξόρυξης Ιστού στοχεύουν στο να εξαγάγουν γνώση από το 
διαδίκτυο, αντί απλώς να ανακτήσουν αποσπασµατικές πληροφορίες. Γενικά, η εξόρυξη 
Ιστού µπορεί να ταξινοµηθεί στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες [57,58]:  
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 εξόρυξη περιεχοµένου Ιστού (Web Content Mining) 
 

 εξόρυξη χρήσης Ιστού (Web Usage Mining) 
 

 εξόρυξη δοµών Ιστού (Web Structure Mining) 
 Η εξόρυξη περιεχοµένου Ιστού στοχεύει στην εξαγωγή χρήσιµης γνώσης από το 
περιεχόµενο των ιστοσελίδων, µέσω διεργασιών εξόρυξης δεδοµένων. Η εξόρυξη 

χρήσης Ιστού στοχεύει στην ανακάλυψη των ενδιαφερόντων µοτίβων χρήσης, µε την 
ανάλυση των δεδοµένων χρήσης δικτυακών τόπων. Η εξόρυξη δοµών Ιστού 
επικεντρώνεται στην εφαρµογή της εξόρυξης δεδοµένων στη δοµή γράφου του Ιστού.  

Η εξόρυξη Ιστού είναι µια πλήρης διεργασία και όχι ένας συγκεκριµένος 
αλγόριθµος. Στην περίπτωση της εξόρυξης χρήσης Ιστού αυτή η διεργασία οδηγεί στην 
ανακάλυψη γνώσης που αφορά τη συµπεριφορά των χρηστών. Αρχικά, ο στόχος της 
εξόρυξης χρήσης Ιστού ήταν να υποστηριχτεί η ανθρώπινη διεργασία λήψης απόφασης 
και, εποµένως, το αποτέλεσµα τις διεργασίας είναι συνήθως ένα σύνολο µοντέλων 
δεδοµένων που αποκαλύπτουν την έµµεση γνώση στα δεδοµένα στοιχείων, όπως 
ιστοσελίδες ή προϊόντα διαθέσιµα σε ένα συγκεκριµένο δικτυακό τόπο. Αυτά τα µοντέλα 

αξιολογούνται και χρησιµοποιούνται από εµπειρογνώµονες, όπως ο διαχειριστής ενός 
δικτυακού τόπου που θέλει να βελτιστοποιήσει τη δοµή του δικτυακού τόπου και να 

ενισχύσει την εµπειρία πλοήγησης των επισκεπτών. Η εξόρυξη χρήσης Ιστού 
αποτελείται από τα ακόλουθα βασικά στάδια εξόρυξης δεδοµένων: 
 

Συλλογή ∆εδοµένων: Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, συγκεντρώνονται τα 
δεδοµένα χρήσης από διάφορες πηγές και προσδιορίζονται το περιεχόµενο και η δοµή 

τους. Για την εξόρυξη χρήσης Ιστού, τα δεδοµένα συλλέγονται από τους διακοµιστές, 
από τους πελάτες που συνδέονται µε ένα διακοµιστή, ή από ενδιάµεσες πηγές όπως 
διακοµιστές πληρεξούσιου και αναγνωριστές πακέτων. ∆ιάφορες τεχνικές που έχουν 
υιοθετηθεί σε αυτή τη φάση, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επιτύχουν την 
αποδοτική συλλογή των δεδοµένων των χρηστών για την εξατοµίκευση.  
 Προεπεξεργασία ∆εδοµένων: Αυτό είναι το στάδιο όπου τα δεδοµένα καθαρίζονται από 
το θόρυβο, οι ασυνέπειες τους επιλύονται, και τα δεδοµένα ενοποιούνται και 
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συγκεντρώνονται, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως είσοδοι στο επόµενο στάδιο της 
ανακάλυψης µοτίβων. Στην εξόρυξη χρήσης Ιστού, αυτό περιλαµβάνει πρώτιστα το 
φιλτράρισµα των δεδοµένων, την αναγνώριση των χρηστών και τον προσδιορισµό 
συνόδου των χρηστών. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται εδώ µπορούν να παρέχουν 
αποδοτική επεξεργασία στοιχείων.  
 Ανακάλυψη Μοτίβων: Σε αυτό το στάδιο, η γνώση ανακαλύπτεται µε την εφαρµογή 

τεχνικών µηχανικής εκµάθησης και στατιστικών τεχνικών, όπως η οµαδοποίηση 

(clustering), η ταξινόµηση (classification), η ανακάλυψη σχέσεων (association 

discovery), και η διαδοχική ανακάλυψη µοτίβων στα δεδοµένα. Τα µοτίβα που 
απαιτούνται για την εξατοµίκευση Ιστού, αντιστοιχούν στη συµπεριφορά και τα 

ενδιαφέροντα των χρηστών. Αυτό είναι το στάδιο όπου οι µέθοδοι εκµάθησης 
εφαρµόζονται προκειµένου να αυτοµατοποιηθεί η κατάρτιση των µοντέλων χρηστών. 
 Μετά-επεξεργασία Γνώσης: Στο τελευταίο στάδιο, η γνώση που έχει εξαχθεί 
αξιολογείται και παρουσιάζεται συνήθως σε µια µορφή που είναι κατανοητή στους 
ανθρώπους . 
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4.3  ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ 

 Τα δεδοµένα πλοήγησης χρηστών είναι δεδοµένα που αποθηκεύει ο διακοµιστής 
για τον κάθε χρήστη που πλοηγείται µέσω ενός φυλλοµετρητή σε ένα δικτυακό τόπο. 
Αυτά περιλαµβάνουν τις ιστοσελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριµένου διακοµιστή και πότε, καθώς και οποιαδήποτε αίτηση έγινε προς το 
διακοµιστή αυτόν.  
 

4.3.1. Εξαγωγή δεδοµένων πλοήγησης  
 Τα δεδοµένα πλοήγησης χρηστών µαζί µε άλλα δεδοµένα, όπως αναφορές λαθών, 
κρατούνται σε αρχεία καταγραφής ιστού (web log files) στο διακοµιστή. Ένας ορισµός 
των αρχείων καταγραφής είναι: αρχεία που αφορούν οποιοσδήποτε δραστηριότητες που 

εµφανίζονται σε ένα πληροφοριακό σύστηµα. Η εξόρυξη πληροφοριών χρήσης ενός 
δικτυακού τόπου αναφέρεται στην ανακάλυψη ενδιαφέρουσας πληροφορίας από τη 
συµπεριφορά χρηστών κατά την πλοήγησή τους, όπως αυτή αποθηκεύεται στα αρχεία 

καταγραφής ιστού. Το να εξάγει κάποιος απλή πληροφορία από αρχεία καταγραφής 
ιστού µπορεί να είναι εύκολο, αλλά η εξόρυξη σύνθετης, δοµηµένης πληροφορίας είναι 
αρκετά πιο δύσκολη. Απαιτείται καθαρισµός και προετοιµασία των δεδοµένων πριν 
µπορέσουν να εφαρµοστούν σε αυτά τεχνικές εξόρυξης.  

Χρήσιµες τεχνικές για την εξόρυξη πληροφοριών χρήσης ενός δικτυακού τόπου 
είναι οι τεχνικές εξόρυξης πληροφορίας από κείµενα, καθώς τα αρχεία καταγραφής 
έχουν κάποιες οµοιότητες µε κείµενο, απλά είναι λίγο πιο δοµηµένα. Τα εργαλεία που 
έχουν προταθεί από διάφορους ερευνητές είναι και εδώ πολλά και οι τεχνικές τους 
ποικίλουν.  
4.3.2 Μορφολογία αρχείων καταγραφής  

 

Οι τρόποι δόµησης των αρχείων καταγραφής είναι συγκεκριµένοι .Στις παρακάτω 

ενότητες παρουσιάζονται οι πιο διαδεδοµένοι διακοµιστές που χρησιµοποιούν τα αρχεία 

καταγραφής.  
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4.3.2.1 Apache   

Ο Apache παράγει δύο βασικά αρχεία καταγραφής. Το πρώτο λέγεται αρχείο 
καταγραφής λαθών (error log) και περιέχει τα µηνύµατα που στέλνονται από τον Apache 

για τα λάθη που αντιµετωπίζονται κατά τη διάρκεια τις λειτουργίας. To αρχείο 
καταγραφής λαθών είναι πολύ χρήσιµο για την ανίχνευση και διόρθωση βλαβών από την 
πλευρά του διακοµιστή Apache. Το δεύτερο λέγεται αρχείο καταγραφής πρόσβασης 
(access log) και είναι αυτό που µας ενδιαφέρει.  

Το αρχείο καταγραφής πρόσβασης του διακοµιστή καταγράφει όλα τα αιτήµατα 

που υποβάλλονται για επεξεργασία από το διακοµιστή. Η θέση και το περιεχόµενο του 
αρχείου καταγραφής πρόσβασης ελέγχονται από την οδηγία CustomLog. Η οδηγία 

LogFormat µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να απλοποιήσει την επιλογή του περιεχοµένου 
των αρχείων καταγραφής. Υπάρχουν δύο διαδεδοµένοι τρόποι δόµησης αρχείων 
καταγραφής πρόσβασης στον Αpache και ανήκουν στις προδιαγραφές του W3C.  

 

 
 

Εικόνα 6: Συνήθης τρόπος δόµησης καταγραφής στον Apache 

 
Κοινός τρόπος δόµησης καταγραφής 

 

Ο πρώτος είναι ο κοινός τρόπος δόµησης καταγραφής (Εικόνα 6). Ο τρόπος αυτός 
αποτελείται από οδηγίες, κάθε µια από τις οποίες ορίζει στο διακοµιστή να καταγράψει 
µια ιδιαίτερη πληροφορία. Συγκεκριµένοι χαρακτήρες µπορούν επίσης να τοποθετηθούν 
στη σειρά δόµησης καταγραφής και να αντιγραφούν άµεσα στο αρχείο καταγραφής. Ο 

χαρακτήρας εισαγωγικών (") πρέπει να οδηγηθεί µε την τοποθέτηση µιας αντίστροφης 
κάθετου πριν από αυτόν για να αποτρέψει την ερµηνεία του στο τέλος τις σειράς 
δόµησης καταγραφής. Η σειρά δόµησης καταγραφής µπορεί επίσης να περιέχει τους 
πρόσθετους χαρακτήρες ελέγχου " \ n" για την αλλαγή γραµµής (new line) και " \ t" για 
την εσοχή (tab). Η οδηγία CustomLog θέτει ένα νέο αρχείο καταγραφής 
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χρησιµοποιώντας το καθορισµένο ψευδώνυµο. Το όνοµα αρχείου για την καταγραφή 

πρόσβασης είναι σε σχέση µε το ServerRoot εκτός αν αρχίσει µε µια κάθετο (slash) “/”. 

Η ανωτέρω διαµόρφωση θα γράψει τις καταχωρίσεις αρχείων καταγραφής µε έναν τρόπο 
καταγραφής γνωστό ως κοινό τρόπο δόµησης καταγραφής (CLF). Αυτός ο 
τυποποιηµένος τρόπος δόµησης µπορεί να παραχθεί από πολλούς διαφορετικούς 
διακοµιστές ιστού και να διαβαστεί από πολλά προγράµµατα ανάλυσης αρχείων 
καταγραφής. Οι καταχωρίσεις στο αρχείο καταγραφής που παράγονται σε CLF θα 

παρουσιάζουν την ακόλουθη:  
 
127.0.0.1 - frank [10/Oct/2000:13:55:36 -0700] "GET /apache_pb.gif HTTP/1.0" 200 2326  
 Κάθε µέρος αυτής της καταχώρησης  καταγραφής περιγράφεται ακολούθως:  
 
127.0.0.1 (%h): είναι η  διεύθυνση IP του χρήστη που υπέβαλε το αίτηµα στο 
διακοµιστή. Εάν ενεργοποιηθεί η µεταβλητή HostnameLookups, ο διακοµιστής θα 
προσπαθήσει να καθορίσει το όνοµα του οικοδεσπότη και να το καταγράψει αντί τις 
διεύθυνσης IP. Εντούτοις, αυτή η ρύθµιση δε συστήνεται, δεδοµένου ότι µπορεί να 

επιβραδύνει σηµαντικά το διακοµιστή. Αν' αυτού, είναι καλύτερο να χρησιµοποιηθεί 
ένας µετά-επεξεργαστής (post-processor) αρχείων καταγραφής για να καθορίσει τα 

hostnames. Η αναφερόµενη διεύθυνση IP δεν είναι απαραιτήτως η διεύθυνση του 
υπολογιστή τον οποίο ο χειρίζεται ο χρήστης. Εάν µεσολαβεί ένας διακοµιστής 
πληρεξούσιου µεταξύ του χρήστη και του διακοµιστή, αυτή η διεύθυνση θα είναι η 
διεύθυνση του πληρεξούσιου και όχι του υπολογιστή του χρήστη. 
 
 - (%l): Η “παύλα” στην έξοδο φανερώνει ότι η ζητούµενη πληροφορία δεν είναι 
διαθέσιµη. Σε αυτήν την περίπτωση, η µη διαθέσιµη πληροφορία είναι η ταυτότητα RFC 

1413 του πελάτη που καθορίζεται από το identd στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτή η  

προτείνεται να χρησιµοποιηθεί σε καλά ελεγχόµενα εσωτερικά δίκτυα. Το httpd του 
Apache δεν καθορίζει αυτήν την πληροφορία εκτός αν η µεταβλητή IdentityCheck τεθεί 
στην ενεργοποίηση.  
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frank (%u): Είναι η ταυτότητα χρήστη (user id) του προσώπου που ζητά το έγγραφο, 
όπως καθορίζεται από την επικύρωση HTTP. Η ίδια τιµή παρέχεται κανονικά στα 

κείµενα CGI στη µεταβλητή περιβάλλοντος REMOTE_USER. Εάν ο κώδικας 
κατάστασης για το αίτηµα είναι 401, τότε αυτή η τιµή δεν πρέπει να θεωρηθεί έµπιστη 

επειδή ο χρήστης δεν έχει επικυρωθεί ακόµα. Εάν το έγγραφο δεν είναι προστατευµένο 
µε κωδικό πρόσβασης, αυτή η καταχώρηση θα είναι " - " ακριβώς όπως η προηγούµενη.  
 
[10/Oct/2000:13:55:36 -0700] (%t): Είναι ο χρόνος που ο διακοµιστής τελείωσε την 
επεξεργασία του αιτήµατος. Ο τρόπος καταγραφής είναι:  ηµέρα/µήνας/έτος: ώρα: λεπτά: 
δευτερόλεπτα: ζώνη  

ηµέρα = 2 ψηφία  
µήνας = 3 γράµµατα  
έτος = 4 ψηφία  
ώρα = 2 ψηφία  
λεπτά = 2 ψηφία  
δευτερόλεπτα = 2 ψηφία  
ζώνη = (`+' | `- ') 4 ψηφία  

 

"GET /apache_pb.gif HTTP/1.0" (\"%r\"): Η γραµµή αιτήµατος από το χρήστη δίνεται 
στα διπλά εισαγωγικά. Η γραµµή αιτήµατος περιέχει πολλές χρήσιµες πληροφορίες. Κατ' 
αρχάς, η µέθοδος που χρησιµοποιείται από τον πελάτη είναι “GET”. ∆εύτερον, ο 
πελάτης ζήτησε τον πόρο “/apache_pb.gif” και χρησιµοποίησε το πρωτόκολλο 
“HTTP/1.0”. Είναι επίσης δυνατό να καταγραφούν ένα ή περισσότερα µέρη της γραµµής 
αιτήµατος ανεξάρτητα. Παραδείγµατος χάριν, η σειρά εµφάνισης “%m %U% q %H" θα 

καταγράψει τη µέθοδο, την πορεία (path), το αίτηµα, και το πρωτόκολλο, µε συνέπεια 

ακριβώς την ίδια έξοδο µε την “%r”.   

 
200 (%>s): Αυτή η πληροφορία είναι ο κώδικας κατάστασης που ο διακοµιστής στέλνει 
πίσω στο χρήστη. Αποτελεί πολύτιµη πληροφορία, επειδή αποκαλύπτει εάν το αίτηµα 

οδήγησε σε µια επιτυχή απάντηση (κώδικες που αρχίζουν σε 2), µια επαναπροώθηση 

(κώδικες που αρχίζουν σε 3), ένα λάθος που προκλήθηκε από το χρήστη (κώδικες που 
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αρχίζουν σε 4), ή ένα λάθος στο διακοµιστή (κώδικες που αρχίζουν σε 5). Ο πλήρης 
κατάλογος πιθανών κωδίκων θέσης µπορεί να βρεθεί στις προδιαγραφές HTTP 

(RFC2616 παράγραφος 10).  

 
2326 (%b): Η τελευταία καταχώρηση δείχνει το µέγεθος του αντικειµένου που 
επιστρέφεται στο χρήστη, χωρίς να συµπεριλαµβάνονται οι επικεφαλίδες αιτήµατος. Εάν 
κανένα περιεχόµενο δεν επιστράφηκε στον πελάτη, αυτή η τιµή θα είναι “ – “. Για να 

καταχωρείται το "0" για κανένα περιεχόµενο, χρησιµοποιείται το %B αντί του %b.  

 

 

Συνδυασµένος τρόπος δόµησης καταγραφής (combined log format).  

 

Αυτός ο τρόπος δόµησης καταγραφής είναι ακριβώς ο ίδιος µε τον κοινό τρόπο 
δόµησης καταγραφής, µε την προσθήκη δύο ακόµα πεδίων. Κάθε ένα από τα πρόσθετα 
πεδία χρησιµοποιεί την οδηγία %,header}i, όπου η επικεφαλίδα (header) µπορεί να είναι 
οποιαδήποτε επικεφαλίδα αιτήµατος HTTP. Οι καταχωρίσεις στο αρχείο καταγραφής 
πρόσβασης µε αυτόν τον τρόπο δόµησης παρουσιάζονται στις Εικόνες 7 και 8.  

 

 
 

Εικόνα 7. Συνδυασµένος τρόπος δόµησης καταγραφής στον Apache 

 

 
 

Εικόνα 8.∆είγµα καταχώρησης µε το συνδυασµένο τρόπο δόµησης καταγραφής 

 
"http://www.example.com/start.html" (\"%{Referrer}i\").   

Τα επιπλέον πεδία είναι:  
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� Η " Referrer" επικεφαλίδα αιτήµατος HTTP. Αυτή δίνει την ιστοσελίδα από την 
οποία ο χρήστης έχει µεταφερθεί στην παρούσα ιστοσελίδα. (Αυτό πρέπει να 
είναι η σελίδα που συνδέει µε ή περιλαµβάνει το /apache_pb.gif).  

� Η επικεφαλίδα αιτήµατος HTTP χρήστη-πράκτορα. Αυτή είναι η προσδιορίζουσα 
πληροφορία που ο φυλλοµετρητής (browser) του χρήστη εκθέτει για τον εαυτό 
του.   "Mozilla/4.08 [en] (Win98; I ;Nav)" (\"%{User-agent}i\")  

4.3.2.2 IIS (Microsoft Corporation 2008)  

Ο IIS (Internet Information Services) είναι ο διακοµιστής της Microsoft.  Παρέχει 
έξι διαφορετικούς τρόπους δόµησης αρχείων καταγραφής για τους βασισµένους σε αυτόν 
δικτυακούς τόπους. Εκτός από τους έξι διαθέσιµους τρόπους δόµησης, είναι δυνατή η 
δηµιουργία τρόπων δόµησης καταγραφής όπως επιλέγει ο χρήστης (όπως και µε τον 
apache). Οι έξι αυτοί τρόποι δόµησης στον IIS 6.0 είναι οι έξης: 
W3C Επεκταµένος τρόπος δόµησης αρχείου καταγραφής: Ο W3C επεκταµένος τρόπος 
δόµησης αρχείου καταγραφής είναι  προεπιλεγµένος στον IIS. Είναι ένας προσαρµόσιµος 
τρόπος δόµησης καταγραφής βασισµένος στο κείµενο ASCII. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί 
το εργαλείο IIS Manager για την επιλογή των πεδίων που θα συµπεριλαµβάνονται στο 
αρχείο καταγραφής, το οποίο επιτρέπει τη διατήρηση όσο το δυνατόν µικρότερων 
αρχείων καταγραφής. Μπορούν να επιλεγούν οσαδήποτε πεδία. Παρόλα αυτά, δεν 
περιέχουν πληροφορίες όλα τα πεδία. Όταν δεν υπάρχουν, µια παύλα (-) εµφανίζεται στη 

θέση τους. Εάν ένα πεδίο περιχεί έναν χαρακτήρα που δεν εκτυπώνεται, το HTTP.sys το 
αντικαθιστά µε ένα σύµβολο + για να συντηρήσει τη µορφή του αρχείου καταγραφής.  
 
W3C Συγκεντρωτικός τρόπος δόµησης καταγραφής: Ο W3C συγκεντρωτικός τρόπος 
δόµησης καταγραφής είναι µια συνολική ρύθµιση στον διακοµιστή όπου όλοι οι 
δικτυακοί τόποι γράφουν τα δεδοµένα σε ένα ενιαίο αρχείο καταγραφής. Τα δεδοµένα 

αποθηκεύονται στο αρχείο καταγραφής χρησιµοποιώντας τον W3C επεκταµένο τρόπο 
δόµησης αρχείου καταγραφής. Από προεπιλογή, οι δικτυακοί τόποι στον IIS γράφουν τα 
δεδοµένα σε µεµονωµένα αρχεία καταγραφής (ένα αρχείο καταγραφής ανά δικτυακό 
τόπο). Στους διακοµιστές που φιλοξενούν µεγάλους αριθµούς δικτυακών τόπων 
(εκατοντάδες ή χιλιάδες), η διαδικασία µε τους µεγάλους αριθµούς ανοικτών αρχείων 
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καταγραφής µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ισορροπία φορτίου στους διακοµιστές. 
Αυτό το πρόβληµα λύνεται µε την χρησιµοποίηση του W3C συγκεντρωτικού τρόπου 
καταγραφής.  
 

Συγκεντρωτικός τρόπος δόµησης δυαδικής καταγραφής: Ο συγκεντρωτικός τρόπος 
δόµησης δυαδικής καταγραφής σχεδιάστηκε για να καταγράφει όσο το δυνατόν 
περισσότερες πληροφορίες χρησιµοποιώντας το λιγότερο ποσό πόρων συστήµατος. 
Εποµένως, τα αριθµητικά προσδιοριστικά που καλούνται δείκτες, αντικαθιστούν τις 
σειρές µεταβλητού µήκους σε βασικά πεδία. Οι δείκτες χαρτογραφούν τη σειρά 
µεταβλητού µήκους στο καταγραµµένο προσδιοριστικό. Όταν ο συγκεντρωτικός τρόπος 
δόµησης δυαδικής καταγραφής χρησιµοποιείται, κάθε δικτυακός τόπος που φιλοξενείται 
σε ένα διακοµιστή που τρέχει στον IIS στέλνει τα ακατέργαστα δεδοµένα καταγραφής σε 
ένα ενιαίο αρχείο. Προφανώς, το αρχείο αυτό δε µπορεί να διαβαστεί από ένα απλό 
επεξεργαστή κειµένου.  
 
NCSA Κοινός τρόπος δόµησης καταγραφής: Ο NCSA κοινός τρόπος δόµησης 
καταγραφής είναι βασισµένος στο σταθερό κείµενο ASCII, και συνεπώς δεν µπορεί να 
προσαρµοστεί. Τα ακόλουθα δεδοµένα καταχωρούνται µε αυτόν τον τρόπο καταγραφής: 

 Μακρινή διεύθυνση οικοδεσποτών  
 

 Μακρινό όνοµα αρχείων καταγραφής (αυτή η τιµή είναι πάντα µια παύλα)  
 

 Όνοµα χρηστών  
 

 Η ηµεροµηνία, ο χρόνος, η διαφορά ώρας Γκρίνουιτς (GMT offset)  
 

 Αίτηµα και έκδοση πρωτοκόλλου  
 

  Κώδικας κατάστασης υπηρεσίας (η τιµή 200 δείχνει ότι το αίτηµα εκπληρώθηκε επιτυχώς)  
 

 Ψηφιολέξεις που στέλνονται  
 Τα πεδία χωρίζονται µεταξύ τους µε τον κενό χαρακτήρα. Όλα τα πεδία δεν 
περιέχουν πληροφορίες. Για τα πεδία χωρίς πληροφορία εµφανίζεται µια παύλα (-), ενώ 
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για µη εκτυπώσιµους χαρακτήρες, το HTTP.sys το αντικαθιστά µε ένα σύµβολο συν (+) 

για να συντηρήσει τη µορφή του αρχείου καταγραφής. 
 
IIS Τρόπος δόµησης καταγραφής: και ο IIS τρόπος δόµησης καταγραφής είναι 
βασισµένος στο σταθερό κείµενο ASCII και δε µπορεί να προσαρµοστεί. Τα ακόλουθα 
δεδοµένα καταχωρούνται µε αυτόν τον τρόπο καταγραφής:  
 

� ∆ιεύθυνση IP χρηστών  
� Όνοµα χρηστών  
� Ηµεροµηνία  
� Χρόνος  
� Υπηρεσία (service) και περίπτωση (instance)  
� Όνοµα διακοµιστή  
� ∆ιεύθυνση IP διακοµιστή 
� Χρόνος που λαµβάνεται για την εξυπηρέτηση 
� Ψηφιολέξεις χριστών που στέλνονται  
� Ψηφιολέξεις διακοµιστή που στέλνονται  
� Κώδικας κατάστασης υπηρεσίας (η τιµή 200 δείχνει ότι το αίτηµα εκπληρώθηκε επιτυχώς)  
� Κώδικας κατάστασης windows (η τιµή 0 δείχνει ότι το αίτηµα εκπληρώθηκε επιτυχώς)  
� Τόπος αιτήµατος  
� Στόχος της λειτουργίας  
� Παράµετροι  
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4.4 ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ  

 Προσαρµογή είναι η αλλαγή δεδοµένων ή υπηρεσιών σύµφωνα µε τις ανάγκες 
του πελάτη. Κατά την προσαρµογή, ο χρήστης περιγράφει άµεσα το τι θέλει και ελέγχει 
το αποτέλεσµα της εφαρµογής της. «Εξατοµίκευση είναι η διαλογή ή το φιλτράρισµα 
πληροφοριών για ένα άτοµο χρησιµοποιώντας πληροφορίες για το άτοµο αυτό» [59].  

Ο όρος εξατοµίκευση Ιστού καλύπτει τις µεθόδους και τις τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη µιας εµπειρίας πλοήγησης προστιθέµενης αξίας 
στους επισκέπτες ενός δικτυακού τόπου. Ο στόχος ενός συστήµατος εξατοµίκευσης 
Ιστού είναι να παρέχει στους χρήστες τις πληροφορίες που επιθυµούν ή χρειάζονται, 
χωρίς να περιµένει από αυτούς να τις ζητήσουν µε συγκεκριµένο τρόπο. Αυτός ο στόχος 
επιτυγχάνεται από ποικίλες λειτουργίες που µπορούν να προσφερθούν από ένα σύστηµα 

εξατοµίκευσης Ιστού και καθιστούν την αλληλεπίδραση µε το δικτυακό τόπο 
ευκολότερη και πιο σύντοµη. Με τη βοήθεια αυτών των λειτουργιών ικανοποιείται ένας 
από τους κυρίους σκοπούς των δικτυακών τόπων που είναι η αύξηση της 
επισκεψιµότητας και ειδικότερα η προσέγγιση σταθερών και «πιστών» επισκεπτών.  
 

4.4.1 Υπηρεσίες εξατοµίκευσης  
 Ένα σύστηµα εξατοµίκευσης Ιστού µπορεί να προσφέρει ποικίλες λειτουργίες. 
Αυτές µπορεί να αρχίζουν από τον απλό χαιρετισµό χρηστών, ως πιο περίπλοκες 
υπηρεσίες όπως η εξειδικευµένη παράδοση εξατοµικευµένου περιεχοµένου. Οι Kobsa et 

al. [60] συστήνουν µια ταξινόµηση των λειτουργιών εξατοµίκευσης Ιστού η οποία 

επεκτείνεται στους Pierrakos et al. [61] σε ένα γενικό σχέδιο ταξινόµησης. Το 
προτεινόµενο σχέδιο λαµβάνει υπόψη τι προσφέρεται από τα εµπορικά συστήµατα και τα 

ερευνητικά πρωτότυπα, καθώς επίσης και τι είναι ενδεχοµένως εφικτό από τέτοια 

συστήµατα. ∆ιακρίνονται τέσσερις βασικές κατηγορίες λειτουργιών εξατοµίκευσης 
(αποµνηµόνευση, καθοδήγηση, προσαρµογή, υποστήριξη απόδοσης στόχου) και κάθε 
µία από αυτές τις λειτουργίες εξετάζεται λεπτοµερέστερα παρακάτω. 
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4.4.1.1 Αποµνηµόνευση  
 Η αποµνηµόνευση αποτελεί την απλούστερη µορφή λειτουργίας εξατοµίκευσης. 
Σε αυτήν την λειτουργία το σύστηµα αποθηκεύει στη «µνήµη» του πληροφορίες για το 
χρήστη, όπως το όνοµά του και το ιστορικό πλοήγησης. Όταν ο επισκέπτης επιστρέφει 
στο δικτυακό τόπο, αυτές οι πληροφορίες χρησιµοποιούνται χωρίς περαιτέρω 

επεξεργασία ως υπενθύµιση της προηγούµενης συµπεριφοράς του χρήστη. Η λειτουργία 
της αποµνηµόνευσης στην πλειονότητα των υπηρεσιών δεν προσφέρεται αυτόνοµα αλλά 
τµηµατικά, ως υποσύνολο µιας πληρέστερης λύσης εξατοµίκευσης. Χαρακτηριστικές 
µορφές αυτής της κατηγορίας λειτουργιών αποτελούν οι ακόλουθες εφαρµογές:  
 Χαιρετισµός Χρήστη (User salutation): Το σύστηµα εξατοµίκευσης Ιστού αναγνωρίζει 
τον επισκέπτη που επιστρέφει, τον ορίζει και τον χαιρετίζει µε το όνοµά του, ενώ πολλές 
ο χαιρετισµός συνοδεύεται µε  µηνύµατα υποδοχής. Αν και η εφαρµογή αυτή αποτελεί 
µια τυπική και απλή λειτουργία, θεωρείται ως το πρώτο βήµα για την αύξηση της 
εµπιστοσύνης του επισκέπτη προς το δικτυακό τόπο, δεδοµένου ότι οι χρήστες 
αισθάνονται πιο άνετα µε δικτυακούς τόπους που τους αναγνωρίζουν ως πραγµατικές 
οντότητες, παρά σαν απρόσωπους επισκέπτες. Πληθώρα δικτυακών τόπων, εµπορικών 
και µη, υιοθετούν το χαιρετισµό για τους πελάτες ή τους εγγραµµένους χρήστες τους. 
Σελιδοδείκτες (Bookmarking): Σε αυτήν την κατηγορία αποµνηµόνευσης, το σύστηµα 
αποθηκεύει τις ιστοσελίδες που ένας χρήστης επισκέφθηκε  σε προγενέστερο χρόνο και 
τις παρουσιάζει σε αυτόν µε τη βοήθεια ενός εξατοµικευµένου σχήµατος σελιδοδεικτών 
(bookmarking schema) για τον συγκεκριµένο δικτυακό τόπο.  
Προσωποποιηµένα δικαιώµατα πρόσβασης (Personalized access rights): Για το 
διαχωρισµό των εξουσιοδοτηµένων χρηστών από τους απλούς επισκέπτες, πληθώρα 

δικτυακών πυλών χρησιµοποιούν εξατοµικευµένα δικαιώµατα πρόσβασης. Η 

προσωποποιηµένη προσβασιµότητα µπορούν να απαιτηθεί για διαφορετικούς τύπους 
πληροφοριών ή  για την εκτέλεση ιδιαίτερων εφαρµογών Ιστού (FTP,email). 
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4.4.1.2 Καθοδήγηση  
Ορίζοντας την καθοδήγηση ως λειτουργία εξατοµίκευσης [75] θα την 

παρουσιάζαµε ως την προσπάθεια του συστήµατος εξατοµίκευσης να βοηθήσει το 
χρήστη να συλλάβει άµεσα τις πληροφορίες που αναζήτα σε µια δικτυακή πύλη. Ένα 

εξίσου σηµαντικό χαρακτηριστικό της καθοδήγησης είναι να παρέχει στο χρήστη 

εναλλακτικές επιλογής πλοήγησης. Η συγκεκριµένη  λειτουργία όχι µόνο αυξάνει την 
εµπιστοσύνη των χρηστών, µα επιπρόσθετα συµβάλλει αποφασιστικά στην ανακούφιση 

των χρηστών µιας µεγάλης δικτυακής  πύλης από την υπερφόρτωση πληροφορίας, 
χρήσιµης και µη. Χαρακτηριστικές µορφές αυτής της κατηγορίας λειτουργιών αποτελούν 
οι ακόλουθες εφαρµογές: 
 Σύσταση υπερσυνδέσεων: Αυτή η λειτουργία αναφέρεται στη σύσταση ενός συνόλου 
υπερσυνδέσµων που συσχετίζονται µε τα ενδιαφέροντα των χρηστών. Οι ιστοσελίδες 
που συστήνονται, παρουσιάζονται είτε σε ένα χωριστό πλαίσιο ιστοσελίδας είτε σε ένα 

αναδυόµενο παράθυρο. Η συγκεκριµένη λειτουργία περιγράφεται από τον Pohl [60] ως 
προσαρµοστική σύσταση και µπορεί να λάβει τη µορφή σύστασης των συνδέσµων για 
προτεινόµενα προϊόντα, πληροφορίες, ή εξίσου σηµαντικό, για  µονοπάτια πλοήγησης 
στη δικτυακή πύλη. Η σύσταση υπερσυνδέσεων είναι δηµοφιλής υπηρεσία 

εξατοµίκευσης. Υποστηρίζεται από διάφορα συστήµατα όπως ο Web Personalizer [131].  

 ∆ιδασκαλία χρηστών: Η συγκεκριµένη λειτουργία δανείζεται τη βασική έννοια των 
προσαρµοστικών εκπαιδευτικών συστηµάτων, και την εφαρµόζει στις δικτυακές πύλες. 
Μέσω της διδασκαλίας χρηστών, η εξατοµικευµένη δικτυακή πύλη µπορεί να προσφέρει 
την καθοδήγηση σε έναν επισκέπτη της, σε κάθε βήµα της αλληλεπίδρασης του µε 
αυτήν, και σύµφωνα πάντα µε τις προτιµήσεις του και το επίπεδο γνώσης του. Αυτό 
επιτυγχάνεται είτε µε τη σύσταση άλλων ιστοσελίδων, είτε µε την προσθήκη 

επεξηγηµατικού περιεχοµένου σε κάθε ιστοσελίδα. Παραδείγµατα της λειτουργίας 
συναντώνται σε σεµινάρια Ιστού είτε επαναλαµβανόµενες παρουσιάσεις πολυµέσων που 
διευθύνονται από ένα δικτυακό τόπο.  
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4.4.1.3 Προσαρµογή   
 

Η προσαρµογή ως λειτουργία εξατοµίκευσης αναφέρεται στην τροποποίηση 

ιστοσελίδας αναφορικά µε το περιεχόµενο, τη δοµή και της διάταξή της, µε τελικό στόχο 
να ληφθούν υπόψη οι γνώσεις, οι προτιµήσεις και τα ενδιαφέροντα των χρηστών της 
δικτυακής πύλης. Ο κύριος σκοπός της λειτουργίας είναι η διαχείριση του φορτίου 
πληροφοριών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι τα ακόλουθα:  
 Προσαρµογή περιεχοµένου: Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας που παρουσιάζεται σε έναν 
χρήστη τροποποιείται προκειµένου να προσαρµοστεί στις γνώσεις και τις προτιµήσεις 
του. Σε αυτήν την περίπτωση, η ίδια σελίδα µπορεί να παρουσιαστεί σε διαφορετικούς 
χρήστες, άλλοτε σε µορφή σύνοψης ή µε επεκταµένη µορφή ανάλογα µε τον τύπο και τις 
διαθέσεις του επισκέπτη. Ένα παράδειγµα ενός τέτοιου προσαρµοσµένου δικτυακού 
τόπου είναι ο δικτυακός τόπος UM2001 [63].  

 

Προσαρµογή υπερσυνδέσεων: Η προσαρµογή µπορεί επίσης να ισχύσει για τους 
υπερσυνδέσµους σε µια ιστοσελίδα. Σε αυτήν την περίπτωση, η δικτυακή πύλη 

τροποποιείται µε την προσθήκη ή την αφαίρεση των υπερσυνδέσµων µέσα σε µια 

συγκεκριµένη ή σε περισσότερες ιστοσελίδες. Η τροποποίηση αποσκοπεί στη 

βελτιστοποίηση της δοµής του δικτυακού τόπου µε την αφαίρεση εµφάνισης των 
συνδέσεων που ο χρήστης θεωρεί ακατάλληλες. Τελικά, η λειτουργία οδηγεί στην 
τροποποίηση της τοπολογίας του δικτυακού τόπου ώστε να γίνει πιο εύχρηστος για τους 
επισκέπτες του.  
 Εξατοµικευµένη διάταξη: Η λειτουργία αυτή κληρονοµείται από τις προσαρµοστικές 
διεπαφές του χρήστη. Στην περίπτωση της εξατοµικευµένης διάταξης η ιστοσελίδα 

αλλάζει τη διάταξη της, το χρώµα, ή τις πληροφορίες τοπικής προσαρµογής. Όλες οι 
αλλαγές βασίζονται στο προφίλ του κάθε χρήστη. Η συγκεκριµένη λειτουργία 
χρησιµοποιείται από δικτυακές πύλες όπως το Yahoo, που προσφέρουν προσαρµοσµένα 

γνωρίσµατα προκειµένου να δηµιουργηθούν εξατοµικευµένοι δικτυακοί τόποι .  
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4.4.1.4  Υποστήριξη απόδοσης στόχου  
 Η υποστήριξη απόδοσης στόχου είναι λειτουργία που περιλαµβάνει την 
εφαρµογή µιας ιδιαίτερης δράσης εξ’ ονόµατος ενός χρήστη. Αποτελεί µια πιο 
προηγµένη λειτουργία εξατοµίκευσης, που κληρονοµείται από µια κατηγορία 

προσαρµοστικών συστηµάτων γνωστών ως προσωπικοί βοηθοί. Οι προσωπικοί βοηθοί 
θεωρούνται συστήµατα εξατοµίκευσης από την πλευρά του χρήστη και µπορούν να 

εφαρµοστούν στο σύστηµα εξατοµίκευσης που χρησιµοποιεί ένας διακοµιστής Ιστού. 
Παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας λειτουργιών είναι τα ακόλουθα:  
 Εξατοµικευµένα θελήµατα: Ένα σύστηµα εξατοµίκευσης Ιστού µπορεί να βοηθήσει την 
εργασία του χρήστη εκτελώντας διάφορες ενέργειες όπως η αποστολή ενός µηνύµατος 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, η λήψη δεδοµένων κ.λπ. Ανάλογα µε την πολυπλοκότητα 

του συστήµατος εξατοµίκευσης, αυτές οι ενέργειες µπορούν να ποικίλουν από τις απλές 
ενέργειες ρουτίνας, µέχρι και πιο σύνθετες, οι οποίες θα λαµβάνουν υπόψη τις 
προσωπικές προτιµήσεις των χρηστών.  
Εξατοµικευµένη ολοκλήρωση ερωτήµατος: Ένα  σύστηµα εξατοµικευµένης γνώσης 
µπορεί να ολοκληρώσει, είτε ακόµα και να ενισχύσει προσθέτοντας επιπλέον δεδοµένα 

και όρους, τις ερωτήσεις ενός χρήστη που υποβάλλονται σε µια µηχανή αναζήτησης ή σε 
ένα σύστηµα βάσης δεδοµένων Ιστού. Με αυτόν τον τρόπο, η εξατοµίκευση µπορεί να 
βοηθήσει στη βελτίωση της απόδοσης ενός συστήµατος ανάκτησης πληροφοριών. 
 Εξατοµικευµένες διαπραγµατεύσεις: Ένα σύστηµα εξατοµίκευσης Ιστού µπορεί να 

ενεργήσει ως διαπραγµατευτής εξ’ ονόµατος ενός χρήστη (για παράδειγµα σε 
δηµοπρασίες Ιστού). Η δεδοµένη περίπτωση αποτελεί µια από τις πιο προηγµένες 
λειτουργίες απόδοσης στόχου, που απαιτούν έναν υψηλό βαθµό σύνθεσης και ευφυΐας 
του συστήµατος εξατοµίκευσης, προκειµένου να κερδίσει µε την αποτελεσµατικότητά 

του την εµπιστοσύνη των χρηστών.  
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4.4.2 Τεχνικές εξατοµίκευσης  
 Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του διαδικτύου, η εξατοµίκευση έχει αναγνωριστεί 

ως σηµαντικό µέσο µείωσης της υπέρ προώθησης πληροφοριών σε ένα χρήστη του Ιστού 
και παράλληλα ως «φιλοσοφία» ενίσχυσης της εµπιστοσύνης των χρηστών, συµβατικών 
ή φορητών, σε µια δικτυακή πύλη. Λόγω της σηµασίας της εξατοµίκευσης στις 
διαδικτυακές υπηρεσίες έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές εξατοµίκευσης Ιστού [84,85, 

86,87, 88]. Μια συνοπτική επισκόπηση των επικρατέστερων προσεγγίσεων 
παρουσιάζεται παρακάτω.  

4.4.2.1 Συστήµατα κανόνων απόφασης  
 

Μια υπηρεσία εξατοµίκευσης ενεργοποιείται και λειτουργεί µέσω της επέµβασης 
του σχεδιαστή της διαδικτυακής πύλης που την προσφέρει και συνήθως µέσω τη 

συνεργασίας των επισκεπτών της πύλης. Με την τεχνική των συστηµάτων κανόνων 
απόφασης, αρχικά λαµβάνονται τα στατικά πρότυπα χρηστών µέσω µιας διαδικασίας 
εγγραφής χρηστών και έπειτα ορίζονται κανόνες σχετικά µε το περιεχόµενο Ιστού που 
παρέχεται στους χρήστες για διαφορετικά πρότυπα χρηστών. Οι κανόνες αυτοί δεν 
ορίζονται αυτόµατα, αλλά µε απόφαση του σχεδιαστή της υπηρεσίας. ∆ύο παραδείγµατα 

από ένα ευρύ φάσµα των προϊόντων που υιοθετούν αυτήν την προσέγγιση είναι η µηχανή 
εξατοµίκευσης του Yahoo και το Websphere Personalization της IBM [131]. Τα 
συστήµατα κανόνων απόφασης έχουν παρόµοια προβλήµατα µε άλλα πολυσύνθετα 

συστήµατα που αναπτύσσονται και εξελίσσονται αποκλειστικά από ανθρώπους. 
Απαιτούν ιδιαίτερη προσπάθεια στην κατασκευή και συντήρηση τους και συνήθως, 
απαιτούν τη συµµετοχή του χρήστη. Αυτοί οι παράγοντες είναι ένα ισχυρά αντικίνητρα 
για τη χρησιµοποίησή τους.  
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4.4.2.2 Συστήµατα φίλτρων βασισµένα στο περιεχόµενο:  
Προκειµένου να ανακαλυφθούν οι προσωπικές προτιµήσεις ενός χρήστη, αυτή η 

οµάδα τεχνικών εξατοµίκευσης εφαρµόζει µεθόδους µηχανικής εκµάθησης στο 
περιεχόµενο του Ιστού, κυρίως σε κείµενα. Ένα σύστηµα που υιοθετεί αυτήν την 
προσέγγιση είναι το NewsWeeder [132], που κατασκευάζει µε προσαρµοστικό τρόπο 
πρότυπα χρηστών από τη συµπεριφορά πλοήγησης ενός χρήστη, βασισµένο στην 
οµοιότητα µεταξύ των εγγράφων Ιστού που περιέχουν ειδήσεις. Αυτά τα πρότυπα 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο φιλτράρισµα των ειδήσεων σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του κάθε χρήστη. Το κύριο πρόβληµα µε το φιλτράρισµα βασισµένο στο 
περιεχόµενο είναι η δυσκολία της ανάλυσης του περιεχοµένου µιας ιστοσελίδας και η 
κατάληξη των δεδοµένων ανάλυσης σε σηµασιολογικές οµοιότητες. Ακόµα κι αν 
κάποιος αγνοήσει την πολυµεσική πληροφορία που πιθανώς διαθέτουν οι ιστοσελίδες, η 
φυσική γλώσσα που περιλαµβάνεται σε αυτές είναι µια πλούσια και µη δοµηµένη πηγή 

πληροφοριών. Παρά τη σηµαντική πρόοδο που συντελείται στην έρευνα σχετικά µε την 
ανάλυση των κειµένων, οι ερευνητές απέχουν στο να κατορθώσουν να αντιλαµβάνεται 
µια µηχανή τη φυσική γλώσσα µε τον τρόπο που την κατανοούν οι άνθρωποι.  
4.4.2.3 Συστήµατα κοινωνικού ή συνεργατικού φιλτραρίσµατος:  
 Η προσέγγιση αυτής της οµάδας συστηµάτων είναι η εξατοµίκευση µιας 
υπηρεσίας, χωρίς να απαιτείται η ανάλυση του περιεχοµένου του Ιστού. Η εξατοµίκευση 
επιτυγχάνεται µε την έρευνα για τα κοινά γνωρίσµατα στις προτιµήσεις διαφορετικών 
χρηστών. Τα γνωρίσµατα των χρηστών εκφράζονται συνήθως µε ακρίβεια από τους 
ίδιους, καταγράφονται από το σύστηµα και έπειτα από την αξιολόγηση των δεδοµένων  
στοιχείων-γνωρισµάτων εξάγονται συµπεράσµατα για κοινά γνωρίσµατα και 
προτιµήσεις. Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε το συγκεκριµένο πεδίο [80,81, 82, 

83]. Ίσως η πιο διάσηµη εφαρµογή αυτής της λειτουργίας είναι το ηλεκτρονικό 
κατάστηµα του http://www.amazon.com/. 

 Με τη µείωση της έµφασης στο περιεχόµενο Ιστού, το συνεργατικό φιλτράρισµα 

αντιµετωπίζει το σηµαντικό πρόβληµα της ανάλυσης σε περιορισµένη ποσότητα 

κειµένου ιστοσελίδων. Επιπλέον, οι συνεργατικές µέθοδοι φιλτραρίσµατος διευκολύνουν 
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την εκµετάλλευση των µοτίβων πλοήγησης που δεν είναι περιορισµένα µέσα στα ακριβή 
σηµασιολογικά όρια.  

Εντούτοις, και οι συνεργατικές µέθοδοι φιλτραρίσµατος παρουσιάζουν 
προβλήµατα αποτελεσµατικότητας. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες αξιολογούν νέα 
δεδοµένα ή προϊόντα, οι µέθοδοι δεν έχον πρότερα στοιχεία  και αδυνατούν να 
προτείνουν συστάσεις. Επιπρόσθετα, η ποιότητα των συστάσεων εξαρτάται άµεσα από 
τον αριθµό των επισκέψεων ή αξιολογήσεων των χρηστών. Στις περιπτώσεις που οι 
χρήστες που έχουν αξιολογήσει έναν µικρό αριθµό στοιχείων, γεγονός που είναι 
σύνηθες, οι συστάσεις του συστήµατος συνεργατικού φιλτραρίσµατος θα είναι χαµηλής 
ποιότητας και αποτελεσµατικότητας, συµβάλλοντας στην επιπλέον απογοήτευση και 
απάθεια των χρηστών. Παράλληλα, οι συνεργατικές µέθοδοι φιλτραρίσµατος που 
χρησιµοποιούν προσεγγίσεις εκµάθησης αποκλειστικά βασισµένες στη µνήµη, έχουν 
ακόµα δύο πρόσθετα προβλήµατα: δεν επεκτείνονται ουσιωδώς σε µεγάλο αριθµό 
χρηστών και δεν παρέχουν οποιαδήποτε διορατικότητα ως προς τα µοτίβα χρήσης που 
υπήρχαν στα δεδοµένα [64].  

 

4.4.3 Εξόρυξη Ιστού & Εξατοµίκευση    
 

Παρά το γεγονός ότι ο όγκος της εργασίας στην εξόρυξη χρήσης Ιστού δεν 
σχετίζεται άµεσα µε τη λειτουργία της εξατοµίκευσης, η σχέση της µε τα 
αυτοµατοποιηµένα εργαλεία εξατοµίκευσης είναι απλή. Η εργασία για την εξόρυξη 

χρήσης Ιστού µπορεί να είναι µια πηγή ιδεών και λύσεων προς την πραγµατοποίηση της 
εξατοµίκευσης Ιστού. Τα δεδοµένα χρήσης αντιπροσωπεύουν την αλληλεπίδραση 
µεταξύ του χρήστη και του συγκεκριµένου δικτυακού τόπου.  Η εξόρυξη χρήσης Ιστού 
παρέχει µια προσέγγιση στη συλλογή και την προεπεξεργασία εκείνων των δεδοµένων, 
και κατασκευάζει µοντέλα που αντιπροσωπεύουν τη συµπεριφορά των χρηστών.                 
Αυτά τα µοντέλα µπορούν να χρησιµοποιηθούν από ένα σύστηµα εξατοµίκευσης 
αυτόµατα, χωρίς την επέµβαση οποιουδήποτε εµπειρογνώµονα, για την πραγµατοποίηση 
των απαραίτητων λειτουργιών εξατοµίκευσης. Αυτός ο τύπος γνώσης αποτελεί τη 

λειτουργική γνώση για την εξατοµίκευση Ιστού. Ως εκ τούτου, ένα σύστηµα 
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εξατοµίκευσης Ιστού µπορεί να υιοθετήσει τις µεθόδους εξόρυξης προκειµένου να 
επιτευχτεί η απαραίτητη αξιοπιστία και ευελιξία.  

 

4.4.4 Μειονεκτήµατα εξατοµίκευσης 
 Υπάρχει µια σειρά από λόγους για τους οποίους δεν έχει διαδοθεί η εξατοµίκευση 

δικτυακών τόπων. Αρχικά, δεν έχει διαδοθεί γιατί το κόστος της προσθήκης αποδοτικών 
λειτουργιών εξατοµίκευσης συνήθως είναι πολύ µεγαλύτερο από τα κέρδη που αποφέρει. 
Επιπλέον, ένας βασικός λόγος είναι ότι οι µάνατζερ νοµίζουν πως η εξατοµίκευση είναι 
το ιερό δισκοπότηρο της διαχείρισης περιεχοµένου, ενώ προέχει η χρηστικότητα του 
δικτυακού τους τόπου. Σε αυτήν την παρατήρηση συµφωνεί και ο γκουρού τις 
χρηστικότητας Nielsen: «Η εξατοµίκευση είναι πολύ υπερτιµηµένη και κυρίως 
χρησιµοποιηµένη ως φτωχή δικαιολογία για τον κακό ή ανύπαρκτο σχεδιασµό ενός 
δικτυακού τόπου. Ο πραγµατικός τρόπος να επιτευχτεί εξατοµίκευση της 
αλληλεπίδρασης ενός χρήστη µε ένα δικτυακό τόπο είναι να παρουσιαστούν στο χρήστη 
ποικίλες επιλογές και να αφεθεί ο χρήστης να επιλέξει αυτό που είναι του ενδιαφέρον 
εκείνη τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Εάν ο δικτυακός τόπος σχεδιαστεί καλά, η 

επιλογή αυτή είναι εύκολη και ο χρήστης επιτυγχάνει να πάρει τις βέλτιστες πληροφορίες 
µέσω της χρήσης της φυσικής νοηµοσύνης παρά µέσω της τεχνητής νοηµοσύνης. Η 

εξατοµίκευση µπορεί να λειτουργήσει σε πολύ λίγες περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται 
από την απλότητα της περιγραφής µε τρόπο αντιληπτό από τον υπολογιστή και που είναι 
σχετικά αµετάβλητες» [64]. Εξίσου σηµαντικό ζήτηµα είναι η συλλογή και χρήση 

προσωπικών πληροφοριών των χρηστών. Αυτό έχει εγείρει σηµαντικό θέµα για την 
προστασία των προσωπικών δεδοµένων των χρηστών παγκόσµια.  
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4.5 ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

4.5.1 ∆ιαχείριση & αναπαράσταση γνώσης 
 Η διαχείριση γνώσης συνεπάγεται τη σύλληψη, κατηγοριοποίηση, συσχέτιση και 
διασπορά της πληροφορίας. Κλάδος της διαχείρισης γνώσης αποτελεί η Αναπαράσταση 
Γνώσης. Η Αναπαράσταση Γνώσης είναι ο κλάδος της Τεχνητής Νοηµοσύνης που 
εστιάζει στο σχεδιασµό και την υλοποίηση γλωσσών και συστηµάτων που αναπαριστούν 
τη γνώση. Αυτά τα συστήµατα αποκαλούνται συστήµατα γνώσης και χαρακτηρίζονται 
από  αναλυτικές ικανότητες και δυνατότητες λήψεις αποφάσεων. Στην πλειοψηφία τους, 
αποτελούνται από δύο βασικά τµήµατα που είναι η βάση γνώσης και ο µηχανισµός 
εξαγωγής συµπερασµάτων. Η βάση γνώσης ή βάση κανόνων είναι ένα σύνολο δοµών 
δεδοµένων σχετικό µε το πεδίο γνώσης. Οι κανόνες είναι προτάσεις εµπεδωµένες µέσα 

στη βάση γνώσης, εκφρασµένες σε µια κατάλληλη γλώσσα αναπαράστασης γνώσης, που 
συνδυάζουν υπάρχουσα πληροφορία για να εξάγουν νέα από αυτήν. Ο µηχανισµός 
εξαγωγής συµπερασµάτων διαχειρίζεται τις δοµές δεδοµένων και υλοποιεί τους κανόνες, 
δίνοντας στα συστήµατα γνώσης τη δυνατότητα να βρίσκουν λύσεις σε προβλήµατα. 

Εντούτοις, η διαχείρισή των δεδοµένων στον Ιστό είναι δυσχερής. Εκτός από τον 
όγκο των δεδοµένων, υπάρχουν επιπλέον παράγοντες που περιπλέκουν περαιτέρω τη 

διαχείριση τους. Σε αυτούς τους συγκαταλέγονται η διαφορετική αποτύπωση και 
παρουσίαση των πληροφοριών, η συνωνυµία και η πολυσηµία τους, η ελλιπής 
διασύνδεση τους και τέλος η διάθεσή τους για ανθρώπινη χρήση και όχι για µηχανές 
υπολογιστικής ή διαχείρισης δεδοµένων. Οι µηχανές αναζήτησης και διαχείρισης γνώσης 
σε πολλές περιπτώσεις δεν προσφέρουν τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα, καθώς 
εξάγουν άλλοτε ελλιπείς, άλλοτε υπερβολικές και άλλοτε άσχετες πληροφορίες. Τελικά, 
απαιτείται η ανθρώπινη παρέµβαση για να αξιολογήσει τη συσχέτιση και τη συνάφεια 
των αποτελεσµάτων µε τους προσδοκώµενους στόχους. Η απάντηση στις παραπάνω 

δυστοκίες ήρθε µε τη σηµασιολογική αναπαράσταση των διαδικτυακών δεδοµένων και 
την έλευση του Σηµασιολογικού Ιστού που βασίστηκε  σε θεωρίες του ερευνητικού 
πεδίου της αναπαράστασης γνώσης. 
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4.5.2 Σηµασιολογικός Ιστός  
 

Ο Σηµασιολογικός Ιστός [133] δηµιουργήθηκε και αναπτύσσεται µε στόχο να 

θεµελιωθεί πάνω στην υποδοµή του τρέχοντος ιστού, να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά 
του, αλλά παράλληλα να τον επεκτείνει και να τον εξελίξει. Στο σηµασιολογικό ιστό η 

πληροφορία έχει καλά καθορισµένο και σαφές νόηµα. Το σηµαντικότερο γεγονός όµως, 
είναι πως καθίσταται δυνατός ο διαµοιρασµός της από ανθρώπους και µηχανές. Η 

ανακάλυψη και η διαχείριση των κατάλληλων δεδοµένων δεν είναι πλέον αποκλειστικό 
καθήκον του ανθρώπινου δυναµικού, αλλά µπορεί να επιτευχθεί από εξειδικευµένο 
λογισµικό ή διαδικτυακές υπηρεσίες χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση. Με αυτόν τον τρόπο, 
η διαδικασία της αναζήτησης και ανάλυσης δεδοµένων µπορεί να αυτοµατοποιηθεί, να 

επιταχυνθεί και να βελτιωθεί ως προς την αποδοτικότητά της. Οι χρήστες πάντα 

επιζητούν γνώση και πληροφορία ακριβώς σύµφωνη µε τα ενδιαφέροντα και τις 
αναζητήσεις τους. Μέσω των υπηρεσιών του σηµασιολογικού ιστού, µπορούν να 

απολαµβάνουν µεγαλύτερη ευχρηστία και βελτίωση στη συνάφεια των δεδοµένων που οι 
υπηρεσίες αυτές προσφέρουν. Η κυρίαρχη µορφή αναπαράστασης, κατηγοριοποίησης 
και συσχέτισης της γνώσης που χρησιµοποιείται στο σηµασιολογικό ιστό είναι οι 
οντολογίες.  
4.5.3 Οντολογίες  
 Ο όρος «οντολογία» φαίνεται να παράγει µεγάλη διαµάχη στις συζητήσεις της 
επιστηµονικής κοινότητας. Πρωτοεµφανίστηκε στη φιλοσοφία, στην οποία αναφέρεται 
στο θέµα της ύπαρξης. Στη φιλοσοφία, οντολογία (όν-ύπαρξη και λογία-η επιστήµη) 
είναι η µελέτη της φύσης, της ύπαρξης, της πραγµατικότητας, καθώς επίσης και των 
βασικών κατηγοριών ύπαρξης και των σχέσεων τους. Παραδοσιακά απαριθµηµένη ως 
µέρος της µεταφυσικής, η οντολογία εξετάζει ζητήµατα σχετικά µε το ποιες οντότητες 
υπάρχουν ή µπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχουν, και το πως τέτοιες οντότητες µπορούν να 
οµαδοποιηθούν, να συσχετιστούν µέσα σε µια ιεραρχία, και να υποδιαιρεθούν σύµφωνα 
µε τις οµοιότητες και τις διαφορές τους. Είναι επίσης συχνά συγκεχυµένη µε την 
επιστηµολογία, η οποία αναφέρεται στη γνώση και το να γνωρίζεις. 
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Στα πλαίσια της διαµοιραζόµενης γνώσης, ο όρος οντολογία χρησιµοποιείται για 

να περιγράψει την προδιαγραφή µιας σύλληψης [65]. ∆ηλαδή, µια οντολογία είναι µια 

περιγραφή των εννοιών και των σχέσεων που µπορούν να υπάρξουν για έναν πράκτορα 

(αυτόνοµο ροµπότ) ή µια κοινότητα πρακτόρων. Η οντολογία περιγράφει τα µόνο 
πράγµατα που µπορούν να οριστούν για έναν πράκτορα. Αυτός ο ορισµός 
χρησιµοποιείται ευρέως στην Τεχνητή Νοηµοσύνη γιατί είναι γενικότερος και σύµφωνος 
µε τη χρήση της οντολογίας ως ένα σύνολο ορισµών εννοιών.  

Στην Πληροφορική, µια οντολογία γίνεται αντιληπτή ως ένα πρότυπο για την 

περιγραφή του κόσµου που αποτελείται από ένα σύνολο τύπων, ιδιοτήτων και σχέσεων. 
Επίσης, υπάρχει γενικά µια προσδοκία να υπάρχει µια στενή οµοιότητα µεταξύ του 
πραγµατικού κόσµου και των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων του προτύπου σε µια 

οντολογία. Το σηµαντικό, όµως, σε µια οντολογία είναι αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί. 
Σε µια οντολογία, η περιγραφή των οντοτήτων, των ιδιοτήτων τους και των σχέσεών 
τους γίνεται στο εννοιολογικό επίπεδο (ένα επίπεδο αφαίρεσης πάνω από τις βάσεις 
δεδοµένων) και για αυτό το λόγο είναι και ιδιαίτερα δηµοφιλής σε όσους ασχολούνται µε 
την αναπαράσταση γνώσης και το σηµασιολογικό ιστό. 

Η οντολογία περιοχής αναπαριστά µια συγκεκριµένη περιοχή, ή µέρος του 
κόσµου. Αντιπροσωπεύει τις ιδιαίτερες έννοιες των όρων όπως ισχύουν για εκείνη την 
περιοχή. Μια ανώτερη οντολογία ή οντολογία θεµελίωσης είναι ένα πρότυπο των κοινών 
αντικειµένων που είναι γενικά εφαρµόσιµες σε ένα ευρύ φάσµα οντολογιών περιοχών. 
Περιέχει ένα βασικό γλωσσάριο στο επίπεδο του οποίου τα αντικείµενα σε ένα σύνολο 
περιοχών µπορούν να περιγραφούν.  
4.5.4 ∆οµικές µονάδες οντολογίας  
 Οι σύγχρονες οντολογίες µοιράζονται πολλές δοµικές οµοιότητες, ανεξάρτητα 

από τη γλώσσα στην οποία εκφράζονται. Τα κοινά συστατικά των οντολογιών 
περιλαµβάνουν:  
Άτοµα (individuals): περιπτώσεις (instances) ή αντικείµενα  
Κλάσεις  (classes): σύνολα, συλλογές, έννοιες, τύποι αντικειµένων, ή είδη πραγµάτων  
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Ιδιότητες (attributes): πτυχές, χαρακτηριστικά, γνωρίσµατα, ή παράµετροι που τα 

αντικείµενα (και οι κλάσεις) µπορούν να έχουν  
Σχέσεις (relations): τρόποι µε τους οποίους οι κλάσεις και τα άτοµα µπορούν να 

σχετίζονται µεταξύ τους  
Συναρτησιακοί όροι (function terms): σύνθετες δοµές που διαµορφώνονται από 
ορισµένες σχέσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν αντί ενός µεµονωµένου όρου σε 
µια δήλωση. 
Περιορισµοί (restrictions): τυπικά δηλωµένες περιγραφές αυτού που πρέπει να είναι 
αληθές ώστε κάποιος ισχυρισµός να γίνεται αποδεκτός σαν είσοδος 
 Κανόνες (rules): προτάσεις που περιγράφουν τα λογικά συµπεράσµατα που µπορούν να 

προέλθουν από έναν ισχυρισµό σε µια ιδιαίτερη µορφή. 
Αξιώµατα (axioms): ισχυρισµοί (συµπεριλαµβανοµένων και κανόνων) σε µια λογική 

µορφή που περιλαµβάνουν µαζί τη γενική θεωρία που περιγράφει η οντολογία στην 
περιοχή εφαρµογής της. Αυτός ο ορισµός διαφέρει από τον ορισµό του "αξιώµατος" στην 
παραγωγική γραµµατική και την τυπική λογική. Σε αυτά τα αντικείµενα, τα αξιώµατα 

περιλαµβάνουν µόνο τις δηλώσεις που βεβαιώνονται ως a priori γνώση. Όπως 
χρησιµοποιούνται εδώ, τα αξιώµατα περιλαµβάνουν ακόµα και τη θεωρία που 
προέρχεται από τις αξιωµατικές δηλώσεις. 
 Γεγονότα (facts): η αλλαγή των ιδιοτήτων ή των σχέσεων  
Στις ακόλουθες υποενότητες αναλύονται τα βασικότερα από αυτά τα συστατικά.  
4.5.4.1 Άτοµα   

Τα άτοµα είναι τα βασικά, “χαµηλότερου επιπέδου” συστατικά µιας οντολογίας. 
Τα άτοµα σε µια οντολογία µπορούν να περιλαµβάνουν συγκεκριµένα αντικείµενα 

(άνθρωποι, ζώα, αυτοκίνητα) καθώς επίσης και αφηρηµένα άτοµα (αριθµοί και λέξεις). 
Ένας από τους βασικούς σκοπούς µιας οντολογίας είναι να παρασχεθούν τα µέσα για να 

κατηγοριοποιηθούν τα άτοµα, ακόµα κι αν αυτά δεν είναι ακριβώς µέρος της οντολογίας.  
4.5.4.2. Κλάσεις   

Οι κλάσεις καλούνται επίσης έννοιες, τύποι, είδη και κατηγορίες. Αρχικά  

ορίζονται ως αφηρηµένες οµάδες ή συλλογές των αντικειµένων. Είναι αφηρηµένα 
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αντικείµενα που καθορίζονται από τις τιµές των χαρακτηριστικών που είναι περιορισµοί 
για τα µέλη µιας κλάσης. Οι κλάσεις µπορούν να ταξινοµήσουν άτοµα, άλλες κλάσεις, ή 

έναν συνδυασµό και των δύο. Οι οντολογίες ποικίλλουν ανάλογα µε το αν οι κλάσεις 
τους µπορούν να περιέχουν άλλες κλάσεις, αν µια κλάση µπορεί να ανήκει στον εαυτό 
της, αν υπάρχει µια καθολική κλάση, κ.λπ. Οι κλάσεις µιας οντολογίας µπορούν να είναι 
αναλυτικής ή συνθετικής φύσης.  

Μια κλάση είναι συνθετική αν και µόνο αν χαρακτηρίζεται µόνο από την ιδιότητα 

µέλους της. Ακριβέστερα, µια κλάση Α είναι συνθετική αν και µόνο αν για οποιαδήποτε 
κλάση Β, αν η Β έχει ακριβώς τα ίδια µέλη µε την Α, τότε οι Α και Β είναι ίδιες. Εάν µια 
κλάση δεν ικανοποιεί αυτήν την προϋπόθεση, τότε είναι αναλυτική. Ενώ οι συνθετικές 
κλάσεις έχουν καλή συµπεριφορά και είναι καλά ορισµένες από µαθηµατική άποψη, δεν 
επιτρέπουν τις λεπτές διακρίσεις που οι οντολογίες πρέπει συχνά να κάνουν. Στις 
περισσότερες ανώτερες οντολογίες, οι κλάσεις καθορίζονται αναλυτικά. Οι κλάσεις 
αναλυτικής φύσης συνδέουν την ιδιότητα µέλους σε κάθε κλάση µε τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για να ισχύει αυτή η ιδιότητα. Όταν σε µια κλάση υπάρχει ο συνδυασµός 
απαραίτητων και ικανοποιητικών προϋποθέσεων για όλα τα µέλη της, τότε η 

συγκεκριµένη κλάση θεωρείται πλήρως καθορισµένη.  
Επιπρόσθετα, µια κλάση µπορεί να υπάγει ή να υπάγεται σε άλλες κλάσεις. Μια 

κλάση που υπάγεται σε µια άλλη καλείται υποκλάση (ή υποκατηγορία) της υπάγουσας 
κλάσης (ή υπερκλάσης). Παραδείγµατος χάριν, η κλάση “Όχηµα” υπάγει την κλάση 
“Αυτοκίνητο”, αφού απαραιτήτως όλα τα µέλη της τελευταίας κλάσης είναι και µέλη της 
προηγούµενης. Η σχέση υπαγωγής χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει µια ιεραρχία 

των κλάσεων, µε µια κλάση στην κορυφή και τις πολύ ειδικές κλάσεις στο κατώτατο 
σηµείο. Η κρίσιµη συνέπεια της σχέσης υπαγωγής είναι η µετάδοση, κληρονόµηση, των 
ιδιοτήτων από τη γονική κλάση (υπάγουσα) στην κλάση παιδιού (που υπάγεται). Αυτό 
συνεπάγεται πως ότι ισχύει απαραιτήτως για µια γονική κλάση, ισχύει επίσης 
απαραιτήτως για τις όλες υπαγόµενες σε αυτήν κλάσεις παιδιών. Σε µερικές οντολογίες, 
µια κλάση επιτρέπεται να έχει µόνο έναν γονέα (µοναδική κληρονοµικότητα), αλλά στις 
περισσότερες οντολογίες, οι κλάσεις επιτρέπεται να έχουν οποιοδήποτε αριθµό γονέων 
(πολλαπλή κληρονοµικότητα), και στην τελευταία περίπτωση όλες οι απαραίτητες 
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ιδιότητες κάθε γονέα κληρονοµούνται από την υπαγόµενη σε αυτές κλάση. Κατά 

συνέπεια, µια ιδιαίτερη κλάση ζώου “Γάτα σπιτιού” µπορεί να είναι παιδί της κλάσης 
“Γάτας” και επίσης παιδί της κλάσης “Κατοικίδιο”.  

Μια διαίρεση είναι ένα σύνολο σχετικών κλάσεων και κανόνων που επιτρέπουν 
σε αντικείµενα να ταξινοµηθούν από την κατάλληλη υποκλάση. Οι κανόνες αντιστοιχούν 
µε τις τιµές χαρακτηριστικών που διακρίνουν τις υποκλάσεις από τις υπερκλάσεις. 
Παραδείγµατος χάριν, στην Εικόνα 9 παρουσιάζεται το µερικό διάγραµµα µιας 
οντολογίας που έχει µια διαίρεση της κλάσης “Αυτοκίνητο” στις κλάσεις “Αυτοκίνητο µε 
κίνηση σε 2 τροχούς” και “ Αυτοκίνητο µε κίνηση σε 4 τροχούς ”. Ο κανόνας διαίρεσης 
καθορίζει εάν ένα ιδιαίτερο αυτοκίνητο ταξινοµείται µε το αυτοκίνητο στη µία ή την 
άλλη υποκλάση. Εάν ο κανόνας εγγυώνται ότι ένα αυτοκίνητο δεν µπορεί να είναι και 
στις δύο κλάσεις, τότε η διαίρεση καλείται ασύνδετη διαίρεση. Εάν οι κανόνες της 
διαίρεσης εξασφαλίζουν ότι κάθε αντικείµενο της υπερκλάσης είναι µια περίπτωση 

τουλάχιστον µιας εκ των κλάσεων της διαίρεσης, τότε η διαίρεση καλείται εξαντλητική 

διαίρεση.  

 

Εικόνα 9.Παράδειγµα διαίρεσης σε µια οντολογία. 

4.5.4.3 Ιδιότητες   
Τα αντικείµενα σε µια οντολογία µπορούν να περιγραφούν µε το συσχετισµό τους 

µε άλλα χαρακτηριστικά ή µέρη της οντολογίας. Αυτή η συσχέτιση καλείται ιδιότητα, αν 
και µπορεί να είναι κάτι ανεξάρτητο, όπως µια κλάση ή ένα άτοµο. Το είδος 
αντικειµένου και το είδος της ιδιότητας καθορίζουν το είδος της σχέσης µεταξύ τους. 
Μια σχέση µεταξύ ενός αντικειµένου και µιας ιδιότητας εκφράζει ένα γεγονός που είναι 
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συγκεκριµένο για το αντικείµενο µε το οποίο συσχετίζεται. Παραδείγµατος χάριν, το 
αντικείµενο “Opel Corsa” έχει ιδιότητες όπως:  

� <έχει όνοµα> “ Opel Corsa ”  

� <έχει εξ’ ορισµού σα µέρος του> πόρτα (µε ελάχιστο & µέγιστο πληθυσµό: 5)  

� <έχει εξ’ ορισµού σαν µέρη του ένα από>, 1.0.L µηχανή, 1.2L µηχανή, 1.4.L µηχανή 
� <έχει εξ’ ορισµού σα µέρος του> κιβώτιο 5 ταχυτήτων  
 

Η τιµή µιας ιδιότητας µπορεί να είναι ένας σύνθετος τρόπος δεδοµένων, όπως σε 
αυτό το παράδειγµα, η συσχετιζόµενη µηχανή µπορεί µόνο να είναι µία από έναν 
κατάλογο υπό-τύπων από µηχανές. Οι οντολογίες  θεωρούνται ουσιαστικές µόνο εάν 
έννοιες συσχετίζονται µε άλλες έννοιες (οι έννοιες έχουν ιδιότητες). Αν δεν ισχύει αυτό, 
τότε θα έχουµε είτε µια ταξινόµηση (αν υπάρχουν σχέσεις υπαγωγής µεταξύ των 
εννοιών) ή ένα ελεγχόµενο λεξιλόγιο.  
4.5.4.4 Σχέσεις  

 

Οι σχέσεις µεταξύ των αντικειµένων σε µια οντολογία διευκρινίζουν το πώς τα 

αντικείµενα συσχετίζονται µε άλλα αντικείµενα. Τυπικά, µια σχέση είναι ενός 
συγκεκριµένου τύπου (ή κλάσης) ο οποίος διευκρινίζει υπό ποια έννοια το ένα 

αντικείµενο σχετίζεται µε το άλλο αντικείµενο στην οντολογία. Παραδείγµατος χάριν, 
στην οντολογία που περιέχει το αντικείµενο “Opel Corsa” και το αντικείµενο “New Opel 

Corsa”, τα δύο συσχετίζονται µε µια σχέση τύπου <ορίζεται σαν ο διάδοχος του>. Η 

πλήρης έκφραση αυτού του γεγονότος είναι, λοιπόν: Το “New Opel Corsa” ορίζεται σαν 
ο διάδοχος του “Opel Corsa ”. Αυτό το παράδειγµα, πέρα από το προφανές συµπέρασµα, 
διευκρινίζει επίσης ότι σχέση έχει µια έκφραση κατεύθυνσης. Η αντίστροφη έκφραση 
εκφράζει το ίδιο γεγονός, αλλά µε µια αντίστροφη φράση στη φυσική γλώσσα.  

Ένα µεγάλο µέρος της δύναµης των οντολογιών προέρχεται από τη δυνατότητα 

να περιγράφονται οι σχέσεις. Το σύνολο σχέσεων περιγράφει τη σηµασιολογία της 
περιοχής. Το σύνολο χρησιµοποιούµενων τύπων σχέσης (κλάσεων σχέσεων) και η 

ιεραρχία υπαγωγής τους περιγράφουν τη δύναµη έκφρασης της γλώσσας στην οποία 
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εκφράζεται η οντολογία. Ο σηµαντικότερος τύπος σχέσης είναι η σχέση υπαγωγής 
(<είναι-µια-υπερκλάση του>, το αντίστροφο της <είναι-µια-υποκλάση-του>). Αυτή 
καθορίζει ποια αντικείµενα είναι ταξινοµηµένα από ποια κατηγορία. Παραδείγµατος 
χάριν, έχουµε ήδη δει ότι η κλάση “Opel Corsa” <είναι-µια-υποκλάση-της> κλάσης 
“Αυτοκίνητα Opel” που µε τη σειρά της <είναι-µια-υποκλάση-της> κλάσης 
“Αυτοκίνητο”.  

Ένας άλλος κοινός τύπος σχέσεων είναι η σχέση µέρος-του, η οποία 

αντιπροσωπεύει το πώς τα αντικείµενα συνδυάζονται µαζί ώστε να διαµορφώσουν 
σύνθετα αντικείµενα. Παραδείγµατος χάριν, εάν επεκτείναµε την οντολογία του 
παραδείγµατος για να περιλάβουµε έννοιες όπως το τιµόνι, θα λέγαµε ότι ένα "Τιµόνι 
<είναι-εξ’-ορισµού-µέρος-του>: Opel Corsa" αφού ένα τιµόνι είναι πάντα ένα από τα 

συστατικά ενός «Opel Corsa».  

Αν εισάγουµε αυτές τις σχέσεις στην οντολογία, διαπιστώνουµε ότι αυτή η απλή 

και κοµψή δοµή δέντρων γίνεται γρήγορα σύνθετη, αφού οι κλάσεις µπορούν να είναι 
µέρος περισσότερων από µιας κλάσης. Η δοµή που προκύπτει είναι γνωστή ως 
κατευθυνόµενος ακυκλικός γράφος. Παράλληλα, οι οντολογίες περιλαµβάνουν συχνά 

πρόσθετους τύπους σχέσεων που καθορίζουν περαιτέρω τη σηµασιολογία που 
µοντελοποιούν. Οι οντολογίες µπορεί να διακρίνουν µεταξύ διαφορετικών κατηγοριών 
τύπων σχέσης, όπως:  

 

� τύποι σχέσης για τις σχέσεις µεταξύ κλάσεων  
� τύποι σχέσης για τις σχέσεις µεταξύ ατόµων  
� τύποι σχέσης για τις σχέσεις µεταξύ ενός ατόµου και µιας κλάσης  
� τύποι σχέσης για τις σχέσεις µεταξύ ενός αντικειµένου και µιας συλλογής  
� τύποι σχέσης για τις σχέσεις µεταξύ συλλογών  

 

Οι τύποι σχέσης είναι µερικές φορές εξαρτώµενοι από την περιοχή (domain) και 
χρησιµοποιούνται για να αποθηκεύσουν συγκεκριµένα είδη γεγονότων ή για να 
απαντήσουν σε ιδιαίτερους τύπους ερωτήσεων. Αν οι ορισµοί των τύπων σχέσης 
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συµπεριλαµβάνονται σε µια οντολογία, τότε η οντολογία καθορίζει τη δικιά της γλώσσα 
περιγραφής της.  
4.5.5 Γλώσσες περιγραφής οντολογίας  
 Μια γλώσσα περιγραφής οντολογίας είναι µια τυπική γλώσσα που 
χρησιµοποιείται για να κωδικοποιήσει την οντολογία. Υπάρχουν διάφορες  γλώσσες 
οντολογίας, είτε ιδιόκτητες είτε βασισµένες σε πρότυπα. Από αυτές θα αναφερθούν µόνο 
οι πιο διαδεδοµένες και κατανοητές. Στην Εικόνα 10 παρουσιάζεται ο τρόπος ανάπτυξης 
τους, ενώ ακολούθως θα αναλυθούν µερικές από αυτές. 

 
Εικόνα 10. ∆ιάγραµµα ανάπτυξης  γλωσσών περιγραφής οντολογιών 

Η XML [134] έχει χαµηλού επιπέδου µοντέλο δεδοµένων και ως εκ τούτου δε 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δηµιουργία οντολογιών εξειδικευµένου πεδίου ή 

οντολογικών λεξιλογίων και δε µπορεί να χρησιµοποιήσει βασικές οντολογικές αρχές 
µοντελοποίησης. Επίσης, δεν είναι κατάλληλη για διαµοιραζόµενες πηγές στον 
παγκόσµιο ιστό και δε διαθέτει αυτόµατη µηχανή  συµπερασµάτων. 

Η RDF [135]  προοριζόταν για την αναπαράσταση µεταδεδοµένων και 
συστήνεται από την W3C. Προσφέρει ένα τυποποιηµένο XML συντακτικό και υπάρχουν 
για αυτήν parsers και Api’s. Είναι πολύ χρήσιµη για τη δηµιουργία επεκταµένων 
λεξιλογίων, αλλά έχει πολύ αδύναµη σηµασιολογική αναπαράσταση, δεν περιγράφει 
καλά το νόηµα τις πληροφορίας. Επίσης, δεν διαθέτει µηχανή εξαγωγής συµπερασµάτων 
και άρα δεν είναι κατάλληλη για την περιγραφή οντολογιών.  
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Η DAML+OIL [136] δηµιουργήθηκε από την US Defense Advanced Research 

project agency (DARPA), και βασίστηκε στην RDF Schema [137]. Με την DAML+OIL 

έχουν δηµιουργηθεί αρκετές οντολογίες οι οποίες είναι καθολικά διαθέσιµες. Η 

DAML+OIL αποτελεί πρόγονο της OWL.  

 

4.5.6 OWL  
 Η OWL (Ontology Web Language) [138] θεωρείται ιδανική γλώσσα περιγραφής 
όταν οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται σε έγγραφα πρέπει να επεξεργαστούν από 
υπολογιστικές εφαρµογές. Παρέχει περισσότερες ευκολίες για νοηµατική και 
σηµασιολογική έκφραση από τις XML, RDF και RDF(S), και υπερβαίνει αυτές τις 
γλώσσες, χρησιµοποιώντας τη δυνατότητά της να αναπαριστά διαδικτυακό περιεχόµενο 
αναγνώσιµο από µηχανές Ιστού. Η OWL αποτελεί πρότυπο του Ιστού, έχει αναπτυχτεί 
πάνω από το RDF και χρησιµοποιεί σύνταξη XML, ενώ σχεδιάστηκε ώστε να είναι 
κατανοητή από υπολογιστές και ΟΧΙ από ανθρώπους.  Στην ιδανική περίπτωση, η OWL 

θα ήταν µια επέκταση του RDF Schema, χρησιµοποιώντας το νόηµα των RDF κλάσεων 
και ιδιοτήτων, ενώ θα προσθέτονταν βασικές αρχές για την υποστήριξη της πλούσιας 
εκφραστικότητας που απαιτείται. Μια τέτοια επέκταση του RDF Schema θα ήταν 
συνεπής µε την αρχιτεκτονική στρωµάτων του σηµασιολογικού ιστού, αλλά η απλή 
επέκταση του RDF Schema θα επηρέαζε αρνητικά την αποτελεσµατική συλλογιστική 

της. Το RDF Schema περιλαµβάνει ορισµένες θεµελιώδεις αρχές µοντελοποίησης. 
Κατασκευές όπως η rdfs:Class (κλάση όλων των κλάσεων) και η rdfs:Property (κλάση 

όλων των ιδιοτήτων) είναι ιδιαίτερα εκφραστικές και στην περίπτωση επέκτασης της  
λογικής θα οδηγούσαν σε µη αποδοτική υποστήριξη της συλλογιστικής από λογικούς 
αναλυτές (reasoners).  

Το Web Ontology Working Group του W3C έχει ορίσει την OWL ως τρεις 
διαφορετικές υπό-γλώσσες, κάθε µια εκ των οποίων στοχεύει να ικανοποιήσει 
διαφορετικές πλευρές του πλήρους συνόλου των απαιτήσεων.  

 

OWL Full 
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Η πλήρης γλώσσα καλείται OWL Full. Χρησιµοποιεί όλες τις θεµελιώδεις αρχές 
των υπό-γλωσσών OWL και επιτρέπει το συνδυασµό των αρχών αυτών µε την RDF και 
το RDF Schema. Επίσης, έχει το πλεονέκτηµα ότι είναι προς τα πάνω συµβατή µε την 
RDF, τόσο συντακτικά όσο και σηµασιολογικά: κάθε νόµιµο RDF κείµενο είναι και 
νόµιµο OWL Full κείµενο και, κάθε έγκυρο RDF/RDF Schema συµπέρασµα είναι και 
έγκυρο OWL συµπέρασµα.  

Η OWL εξακολουθεί να χρησιµοποιεί την RDF και το RDF Schema σε µεγάλο 
βαθµό:  

� Όλα τα είδη της OWL χρησιµοποιούν την RDF για τη σύνταξη τους.  
� Τα στιγµιότυπα ορίζονται όπως στην RDF, χρησιµοποιώντας τις RDF 

περιγραφές.  
� Constructors της OWL όπως οι owl:Class, owl:DatatypeProperty, και 

owl:ObjectProperty αποτελούν εξειδικεύσεις των αντίστοιχων της RDF.  

Στην περίπτωση της OWL Full, αν και µε κόστος την υπολογιστική δυσκολία, 
κάθε επεξεργαστής που αντιλαµβάνεται την OWL µπορεί επίσης να ερµηνεύσει κάθε 
RDF Schema κείµενο. Το µειονέκτηµα της OWL Full είναι ότι η γλώσσα είναι τόσο 
ισχυρή σε σηµείο να παρεµποδίζεται η λήψη αποφάσεων, η αποδοτική υποστήριξη της 
συλλογιστικής (reasoning).  

 

OWL DL 

 

Προκειµένου να βελτιωθεί η υπολογιστική αποδοτικότητα, ορίστηκε η OWL DL, 

µια υπό-γλώσσα της OWL Full, η οποία περιορίζει τον τρόπο χρήσης των 
κατασκευαστών της OWL και της RDF. Ουσιαστικά δεν επιτρέπεται η εφαρµογή ενός 
OWL κατασκευαστή σε έναν άλλο και διασφαλίζεται ότι η γλώσσα ανταποκρίνεται σε 
περιγραφική λογική. Η περιγραφική λογική αποτελεί υποσύνολο της λογικής 
κατηγορηµάτων, έχει µελετηθεί εκτενώς και επιτρέπει αποδοτική συλλογιστική. Το 
πλεονέκτηµα της OWL DL είναι ότι µε αυτήν επιτρέπεται η αποδοτική υποστήριξη της 
συλλογιστικής. Το µειονέκτηµα της είναι ότι χάνεται η πλήρης συµβατότητα µε την 
RDF, διότι ένα RDF κείµενο θα πρέπει να επεκταθεί σε ορισµένα σηµεία και να 
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περιοριστεί σε κάποια άλλα ώστε να γίνει νόµιµο OWL DL κείµενο. Κάθε νόµιµο OWL 

DL κείµενο είναι, όµως, και νόµιµο RDF κείµενο.  
 

OWL Lite 

 

Η OWL Lite αποκλείει τις απαριθµηµένες κλάσεις, τις δηλώσεις µη-σύνδεσης 
(disjointness statements), και το αυθαίρετο µέγεθος πεδίου τιµών ιδιοτήτων (cardinality). 

Το πλεονέκτηµα της είναι ότι η προκύπτουσα γλώσσα είναι εύκολη στην εκµάθηση για 

τους χρήστες και εύκολα υλοποιήσιµη για τους κατασκευαστές εργαλείων. Προφανώς, 
το µειονέκτηµα της είναι η περιορισµένη εκφραστικότητα.  

Τελικά, η συµβατότητα µεταξύ των τριών υπό-γλωσσών µπορεί να περιγραφεί 
από τις ακόλουθες προτάσεις:  

 

� Κάθε νόµιµη OWL Lite οντολογία είναι νόµιµη OWL DL οντολογία.  
� Κάθε νόµιµη OWL DL οντολογία είναι νόµιµη OWL Full οντολογία.  
� Κάθε έγκυρο OWL Lite συµπέρασµα είναι έγκυρο OWL DL συµπέρασµα.  
� Κάθε έγκυρο OWL DL συµπέρασµα είναι έγκυρο OWL Full συµπέρασµα.  

 

4.6 Εξατοµικευµένες συστάσεις µέσω εξόρυξης δεδοµένων πλοήγησης 
των χρηστών και σηµασιολογικής ανάλυσης  

 Κάθε µια από τις τεχνικές εξατοµίκευσης δικτυακών τόπων που περιγράφηκαν 
παραπάνω χρησιµοποιήθηκαν από πολλούς ερευνητές για την αύξηση της 
επισκεψιµότητας των δικτυακών τόπων. Έχουν αναπτυχθεί εργαλεία που διαµορφώνουν 
προφίλ χρηστών, είτε σε επίπεδο διακοµιστών είτε σε προσωπικό επίπεδο του χρήστη 

[66], και στη συνέχεια τροφοδοτούν τις διαδικτυακές πύλες. Επιπρόσθετα, υπάρχουν 
εργαλεία που πρώτα δηµιουργούν προφίλ χρηστών και έπειτα κατατάσσουν σε αυτά 

όποιον χρήστη εισέλθει στο δικτυακό τόπο, παρουσιάζοντας σε αυτόν τις επιλογές που 
έχουν σχεδιαστεί για τα συγκεκριµένα προφίλ [67]. Παράλληλα, υπάρχουν προσεγγίσεις 
συνεργατικού φιλτραρίσµατος [77, 79, 80, 139,140] που χρησιµοποιούνται από πολλές 
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διαδικτυακές επιχειρήσεις,  και στηρίζονται σε µεγάλο βαθµό από την άµεση απόκτηση 
δεδοµένων από τους χρήστες για τον καθορισµό των ενεργειών εξατοµίκευσης. Τα 

µειονεκτήµατα αυτών των µεθόδων είναι ότι τα δεδοµένα εισόδου των χρηστών 
παραµένουν υποκειµενικά, καθώς δηλώνονται από τους ίδιους τους χρήστες, και έτσι δεν 
µπορούν να θεωρηθούν εντελώς αξιόπιστα. Παράλληλα, το προφίλ του κάθε χρήστη 

είναι στατικό, αποδεκτό για το χρονικό διάστηµα της δηµιουργίας του, αλλά µη 

αξιόπιστο µε την πάροδο του χρόνου, καθώς παλιώνει και υποβιβάζεται η απόδοση του 
συστήµατος.  

Μεταγενέστερα, αναπτυχθήκαν προσεγγίσεις εξόρυξης δεδοµένων πλοήγησης 
Ιστού, µε σκοπό να ανακαλύπτουν αυτόµατα τα προφίλ των χρηστών. Οι Perkowitz και 
Etzioni [68] πρότειναν την ιδέα της βελτιστοποίησης της δοµής των δικτυακών τόπων µε 
βάση τις επανεµφανίσεις αλληλουχιών από ιστοσελίδες στα δεδοµένα πλοήγησης των 
χρηστών. Οι Spiliopoulou et al. [69], Srivastava et al. [70], και Buchner  [71] εφήρµοσαν 
την τεχνική εξόρυξης δεδοµένων για την εξαγωγή επαναλαµβανόµενων πορειών 
πλοήγησης από αρχεία καταγραφής Ιστού, µε σκοπό την παραγωγή νοηµοσύνης για 
υπηρεσίες µάρκετινγκ. Οι Shahabi et al. [72] και Nasraoui et al. [73] πρότειναν τη 

συγκέντρωση συνόδων χρηστών για να προβλέψουν τη µελλοντική συµπεριφορά τους.  
Επιπρόσθετα, οι Mobasher et al. [91] περιέγραψαν και συνέκριναν τρεις 

διαφορετικές τεχνικές εξόρυξης δεδοµένων πλοήγησης Ιστού, βασισµένες στη 

συγκέντρωση συναλλαγών, συγκέντρωση τρόπων πλοήγησης, και ανακάλυψη κανόνων 
συσχετίσεων, για να εξορύξουν γνώση σχετικά µε τον τρόπο πλοήγησης και στοχεύοντας 
σε υπηρεσίες εξατοµίκευσης Ιστού. Πρότειναν, επίσης, τεχνικές για το συνδυασµό αυτής 
της γνώσης µε την παρούσα κατάσταση µιας τρέχουσας διαδικτυακής εφαρµογής ώστε 
να επιτευχτεί η εξατοµίκευση σε πραγµατικό χρόνο. Πολλοί ερευνητές λοιπόν 
δραστηριοποιούνται  στη θεµατική περιοχή της εξόρυξης δεδοµένων πλοήγησης Ιστού 
ως βασικό µηχανισµό για να υπερνικήσουν τα προβλήµατα που συνδέονται µε τις 
παραδοσιακότερες τεχνικές εξατοµίκευσης Ιστού.  

Αυτά τα προβλήµατα περιλαµβάνουν την έλλειψη επεκτασιµότητας και  
εµπιστοσύνης στις υποκειµενικές εκτιµήσεις χρηστών ή τα στατικά προφίλ, και την 
ανικανότητα να συλληφθεί ένα πλουσιότερο σύνολο σηµασιολογικών σχέσεων µεταξύ 
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αντικειµένων. Ακόµα, η εξατοµίκευση που βασίζεται στα δεδοµένα πλοήγησης µπορεί 
να είναι προβληµατική όταν είναι διαθέσιµα λίγα δεδοµένα πλοήγησης χρηστών ή όταν 
διαφοροποιείται τακτικά το περιεχόµενο του δικτυακού τόπου. Για αποτελεσµατικότερη 
εξατοµίκευση, πρέπει και τα χαρακτηριστικά του περιεχοµένου και των δεδοµένων 
πλοήγησης να ενσωµατωθούν σε ένα πλαίσιο εξόρυξης Ιστού και να χρησιµοποιηθούν 
από τη µηχανή παραγωγής συστάσεων µε ενιαίο τρόπο.  

Με αυτήν την λογική κατασκευάστηκε από τους Thor και Rahm το AWESOME 

[92], για προσαρµοστικές συστάσεις δικτυακών τόπων ηλεκτρονικού εµπορίου. Η 

εφαρµογή AWESOME είναι ένα σύστηµα συστάσεων βασισµένο σε µια αποθήκη 

δεδοµένων και επιτρέπει τη συντονισµένη χρήση ενός µεγάλου αριθµού µηχανισµών 
συστάσεων, ώστε να παράγονται αυτόµατα συστάσεις δικτυακών τόπων. Όµως, στην 
εφαρµογή αυτή η σχετική ποιότητα του µηχανισµού συστάσεων εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες και είναι κατά ένα µεγάλο µέρος άγνωστη. Τέλος, ελάχιστοι ερευνητές 
ασχολήθηκαν µε συστάσεις περιεχοµένου που αφορούν κινητές συσκευές και πιο 
συγκεκριµένα συστάσεις τοποθεσιών [76] και διαφηµίσεων σε κινητούς χρήστες [80].  

Αποδεχόµενοι εξολοκλήρου την άποψη του Nielsen, είναι αναντίρρητο γεγονός 
ότι η σωστή σχεδίαση ενός δικτυακού τόπου είναι πάρα πολύ σηµαντική και δε µπορεί 
να υποκαθίσταται από την εγκατάσταση µηχανισµών εξατοµίκευσης. Όµως, στην 
πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικές πύλες παρουσιάζουν ανοµοιοµορφία και ελλιπή 

σχεδιασµό αναφορικά µε την ευχρηστία πλοήγησης από µέρους των επισκεπτών τους. 
Παράλληλα, δεν είναι σχεδιασµένες να εξυπηρετούν χρήστες που περιηγούνται στο 
διαδικτυακό υλικό τους µέσω κινητών συσκευών [87]. Οι χρήστες κινητών συσκευών 
αποτελούν κατηγορία εκπαιδευοµένων, µε συγκεκριµένες ιδιαιτερότητες, και µε αυτόν 
τον τρόπο επιχειρείται να βελτιωθεί η ευχρηστία πλοήγησής τους και να διορθωθούν οι 
παραλείψεις των δικτυακών πυλών για την εξυπηρέτηση τους [89,90]. 

Η µέθοδος σηµασιολογικής ανάλυσης που προτείνεται στην παρούσα 

διδακτορική διατριβή βασίζεται στο περιεχόµενο του δικτυακού τόπου. Η µέθοδος 
εξόρυξης αφορά κυρίως την εξόρυξη των δεδοµένων πλοήγησης των κινητών χρηστών 
και την ανακάλυψη των µοτίβων πλοήγησής τους. Τέλος, οι εξατοµικευµένες συστάσεις 
που προτείνονται στον κινητό χρήστη είναι ξεκάθαρα ορισµένες και συνδυαστικές: 
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βασίζονται στη σηµασιολογία του εκπαιδευτικού περιεχοµένου και την ανάλυση  των 
βηµάτων πλοήγησης των χρηστών. Η λογική της µεθόδου συστάσεων που επιλέχθηκε 
είναι η παροχή επιπλέον πληροφοριών στο χρήστη και όχι η αποκλειστική καθοδήγησή 

του στο δικτυακό τόπο. Η προτεινόµενη µεθοδολογία σχεδιάστηκε να αξιοποιεί τα 

πλεονεκτήµατα των µεθόδων εξατοµίκευσης, προσπαθώντας παράλληλα να αποφύγει τα 
µειονεκτήµατά τους. Η αναλυτικότερη επεξήγηση της µεθοδολογίας και της 
προτεινόµενης αρχιτεκτονικής στην παρούσα διατριβή, θα παρουσιαστούν στα ακριβώς 
επόµενα κεφάλαια.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5                                                                      
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  
 
 

5.1 Σύνοψη κεφαλαίου  

 Βασιζόµενοι στην ερευνητική αναζήτηση που προηγήθηκε και αφού 
καταγράφηκαν οι ανάγκες των κινητών χρηστών προσανατολιστήκαµε στην ενίσχυση 

της ευχρηστίας και της αποδοτικότερης πλοήγηση των εκπαιδευοµένων µε φορητές 
συσκευές σε µια διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρµα. Η επιλογή αυτή δεν ήταν 
καθόλου τυχαία, καθώς όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 7 του 2ου κεφαλαίου «οι χρήστες 
συνήθως αγνοούν κάποιο συγκεκριµένο µοτίβο πλοήγησης  και δεν ενδιαφέρονται για τη 

δοµή ενός δικτυακού τόπου. Είναι εξαιρετικά καθοδηγούµενοι από το στόχο της 
αναζήτησης τους». Ο κεντρικός λοιπόν προσανατολισµός για την ανάπτυξη της 
µεθοδολογίας ήταν η µείωση της προσπάθειας των κινητών χρηστών κατά την πλοήγηση 

σε µια εκπαιδευτική πύλη και η εύχρηστη πρόσβασή τους σε επιθυµητό και 
εξατοµικευµένο εκπαιδευτικό υλικό. Αναπτύχθηκε λοιπόν µια µεθοδολογία µε βάσει 
τους παρακάτω άξονες: 

 

� τον εντοπισµό των φορητών χρηστών που επισκέπτονται µια εκπαιδευτική 

δικτυακή πύλη 
� τον εντοπισµό των προτιµήσεων των κινητών χρηστών 
� τα δεδοµένα της εκπαιδευτικής πύλης εµπλουτίζονται σηµασιολογικά  
� ένα διαδραστικό σύστηµα συστήνει µια σειρά από συνδέσµους σε σελίδες πύλης 

µε παραπλήσιο εννοιολογικό περιεχόµενο. 
 Οι τέσσερις βασικές φάσεις της προτεινόµενης µεθοδολογίας παρουσιάζονται 
στην Εικόνα 11. Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται συνοπτικά οι επιµέρους τεχνικές και 
µέθοδοι της εξόρυξης περιεχοµένου, της εξατοµίκευσης και της σηµασιολογικής 
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αναπαράστασης που χρησιµοποιούνται για την υλοποίηση του προτεινόµενου 
συστήµατος γνώσης.       

                       

     

                                                                                

Εικόνα 11.Φάσεις Προτεινόµενης Μεθοδολογίας 

 

5.2 Εξόρυξη Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου  

 Στη σύγχρονη εποχή διακινούνται καθηµερινά διακινούνται, συλλέγονται και 
αποθηκεύονται τεράστιες ποσότητες δεδοµένων µέσω του ∆ιαδικτύου. Εντούτοις, η 

σηµαντική πρόκληση δεν είναι η συλλογή και αποθήκευση επαρκούς όγκου 
πληροφοριών, αλλά η εξαγωγή συµπερασµάτων που έχουν νόηµα και σηµασία από αυτές 
τις µάζες στοιχείων. Η απάντηση στην πρόκληση αυτή δίδεται από τον τοµέα της 
Εξόρυξης Περιεχοµένου και Γνώσης.  Όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 4, στον τοµέα της 

 
ΦΑΣΕΙΣ                      

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ 

 

ΕΞΟΡΥΞΗ                       
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ                
ΚΙΝΗΤΩΝ 
ΧΡΗΣΤΩΝ 

 

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ                       
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΣΕ ΚΙΝΗΤΟΥΣ 

ΧΡΗΣΤΕΣ 
 



Γλαρούδης ∆ηµήτριος 
∆ιδακτορική διατριβή στις « Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη συνεργατική µάθηση 
µέσω κινητών συσκευών. » / 2012 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής-Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

81 

εξόρυξης γνώσης χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι ανάκτησης πληροφοριών 
(εξόρυξη κειµένου, εξόρυξη συνδέσµων ιστοσελίδων, επιλογής ή αφαίρεση δεδοµένων 
οθόνης) µε στόχο τη µη διατήρηση της αρχική δοµής της ιστοσελίδας. Η επιλογή µιας 
συγκεκριµένης µεθόδου εξόρυξης γνώσης συνδέεται άµεσα µε τη διαδικασία µετά-
επεξεργασίας της γνώσης που επιλέγεται να χρησιµοποιηθεί.   

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε 
εκπαιδευτικές διαδικτυακής πύλες. Ένας από τους βασικούς στόχους της ερευνητικής 
εργασίας είναι η αυτόµατη σηµασιολογική οργάνωση και απεικόνιση του εκπαιδευτικού 
υλικού της δικτυακής πύλης. Πριν όµως από την εφαρµογή τεχνικών σηµασιολογικής 
ανάλυσης, θεωρείται απαραίτητη η προεπεξεργασία του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. Το 
πρώτο στάδιο προεπεξεργασίας αφορά τη σύλληψη των ιστοσελίδων της µαθησιακής 
πύλης και της αντιγραφής τους. Αρχικά λοιπόν, πρέπει να εφαρµοστούν κατάλληλες 
τεχνικές εξόρυξης πληροφορίας που θα αποµονώνουν και θα εξάγουν το επιθυµητό 
εκπαιδευτικό περιεχόµενο, το οποίο µετέπειτα θα χρησιµοποιεί από το σύστηµα γνώσης 
για περαιτέρω επεξεργασία. Αυτό το βήµα συµβάλλει στην ταχύτερη και ευκολότερη 

επεξεργασία του περιεχοµένου. Επιπλέον, σε περίπτωση που προστίθεται νέο 
περιεχόµενο στην πύλη, µόνο τα πρόσθετα στοιχεία υποβάλλονται σε επεξεργασία. 

∆εδοµένου ότι υπάρχουν πολλά εργαλεία ανοικτού κώδικα για τη δηµιουργία 

οντολογίας που εργάζονται πιο εύκολα και αποτελεσµατικά µε τα αρχεία κειµένου, η 
µέθοδος εξαγωγής γνώσης που επιλέχθηκε είναι η εξόρυξη κείµενου. Επίσης, επειδή 

υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αρχείων κειµένου που µπορεί να χρησιµοποιούνται σε µια 
εκπαιδευτική πύλη (PDF, HTML, απλό κείµενο, αρχεία παρουσιάσεων), διερευνήθηκε 
και παρουσιάζεται στο κοµµάτι της υλοποίησης (Κεφάλαιο 7) ποιοι τύποι αρχείων 
κειµένου εξυπηρετούν καλύτερα τη σηµασιολογική απεικόνιση του εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου. Τελικά, χρησιµοποιούνται κατάλληλες τεχνικές ώστε να εξάγονται µόνο 
οι πληροφορίες κείµενου από την κάθε ιστοσελίδα και αυτές µορφοποιούνται ως µια 

συµβολοσειρά κειµένου. Η κάθε σελίδα αναπαρίσταται από ένα αποσυµπιεσµένο αρχείο 
κειµένου που αποθηκεύονται στον εξυπηρετητή της βάσης δεδοµένων του συστήµατος 
γνώσης. 
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5.3 Σηµασιολογική Ανάλυση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Η ανάπτυξη του συστήµατος γνώσης βασίζεται στην σηµασιολογική και 
εννοιολογική ανάλυση του εκπαιδευτικού υλικού. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να 
αναπτυχθεί µια οντολογία η οποία θα καθορίζει και θα µοντελοποιεί τις έννοιες της 
εκπαιδευτικής πύλης. Οι τεχνικές µάθησης οντολογίας χρησιµοποιούν την επεξεργασία 

φυσικής γλώσσας και την µηχανική µάθηση για την εξαγωγή εννοιών και οικοδόµηση 

σχέσεων από τα υπάρχοντα δεδοµένα.  Αυτό συνεπάγεται ότι οι πληροφορίες που αρχικά 

διατίθενται για ανθρώπινη χρήση, µπορούν να ταξινοµηθούν, να επεξεργαστούν και 
τελικά να µοντελοποιηθούν ώστε να είναι εύκολα επεξεργάσιµες από µηχανές 
υπολογιστικής ή διαχείρισης δεδοµένων. 
5.3.1 Επεξεργασία φυσικής γλώσσας   

 

Η γλώσσα έχει σκοπό την επικοινωνία σχετικά µε τον κόσµο. Μελετώντας την, 
µπορούµε να καταλάβουµε περισσότερα για τον κόσµο. Χρησιµοποιώντας υπολογιστικά 

µοντέλα της γλώσσας έχουµε στα χέρια µας ισχυρά εργαλεία επικοινωνίας. Σε αυτήν την 
ενότητα εξετάζεται πως οι τεχνολογίες επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας µπορούν να 

βοηθήσουν στην εξόρυξη γνώσης και στη σηµασιολογική αναπαράσταση αυτής.  
Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας (Natural Language Processing, NLP) είναι ένας 

τοµέας της επιστήµης των υπολογιστών και της γλωσσολογίας που ασχολείται µε τις 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ των υπολογιστών και της ανθρώπινης (φυσικής) γλώσσας. 
Ξεκίνησε ως κλάδος της τεχνητής νοηµοσύνης και θεωρείται  ως µια πολύ ελκυστική 

µέθοδος αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή . Η κατανόηση της φυσικής Γλώσσας  
αναφέρεται συνήθως ως πρόβληµα, ζήτηµα του πεδίου της Τεχνητής Νοηµοσύνης, 
επειδή απαιτείται εκτεταµένη γνώση σχετικά µε τον έξω κόσµο και ικανότητα ώστε να 

χειραγωγηθεί. Η έρευνα για τους σύγχρονους αλγορίθµους NLP απαιτεί την κατανόηση 

διαφορετικών πεδίων, συµπεριλαµβανοµένων της γλωσσολογίας, επιστήµης των 
υπολογιστών  και στατιστικής. 
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5.3.2 Εργασίες στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας  
 

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται µερικές από τις πιο συχνές ερευνητικές  
εργασίες στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Ορισµένες από αυτές έχουν άµεσες και 
πραγµατικές εφαρµογές, ενώ άλλες συχνότερα χρησιµεύουν ως δευτερεύουσες εργασίες 
για να συντελέσουν στην επίλυση µεγαλύτερων καθηκόντων. Αυτό που ξεχωρίζει τις 
παρακάτω εργασίες από άλλες πιθανές εργασίες NLP δεν είναι µόνο ο όγκος της έρευνας 
που έχει αφιερωθεί σε αυτές, αλλά και στο ότι για κάθε µια από αυτές υπάρχουν καλά 

καθορισµένοι προβληµατισµοί, πρότυπα δεδοµένα εισόδου στα οποία η εργασία µπορεί 
να εκπαιδευτεί και πρότυπα για την αξιολόγηση της απόδοσης των εργασιών.  

Η εργασία της αυτόµατης περίληψης δηµιουργεί µια αναγνώσιµη περίληψη ενός 
µεγάλου κοµµάτι κειµένου. Συχνά χρησιµοποιείται για την παροχή περιλήψεων κειµένου 
ενός γνωστού τύπου, όπως τα άρθρα στο οικονοµικό τµήµα της εφηµερίδας.  

Η ανάλυση συν-αναφοράς (coreference) καθορίζει ποιες λέξεις αναφέρονται στο 
ίδιο αντικείµενο ("οντότητες") όταν τα δεδοµένα είναι µια πρόταση ή ένα µεγαλύτερο 
κοµµάτι κειµένου. Η ανάλυση αναφοράς είναι µια υποεργασία της προηγούµενης 
περίπτωσης κατά την οποία οι αντωνυµίες συνδυάζονται  µε τα ουσιαστικά ή τα ονόµατα 
που αναφέρονται. Το γενικότερο έργο της ανάλυσης συν-αναφοράς περιλαµβάνει επίσης 
τον εντοπισµό των σχέσεων µεταξύ των φράσεων. Για παράδειγµα, στην φράση  «Μπήκε 
στο σπίτι του Ιωάννη από την µπροστινή πόρτα», «η µπροστινή πόρτα» είναι µια 
έκφραση αναφοράς και η σχέση που πρέπει να ταυτοποιηθεί είναι το γεγονός ότι η πόρτα 

που αναφέρεται είναι η µπροστινή πόρτα του σπιτιού του Ιωάννη (και όχι κάποιας άλλης 
δοµής που θα µπορούσε επίσης να αναφέρεται).  

Η µηχανική µετάφραση  είναι η αυτόµατη µετάφραση ενός κειµένου από µια 

ανθρώπινη γλώσσα στην άλλη. Αυτή είναι µια από τις πιο δύσκολες εργασίες που απαιτεί 
όλα τα διαφορετικά είδη της γνώσης που διαθέτει ο άνθρωπος (γραµµατική, 
σηµασιολογία, γεγονότα σχετικά µε τον πραγµατικό κόσµο, κλπ.) προκειµένου να 

επιλυθεί σωστά.  
Η εργασία της µορφολογικής κατάτµησης αναφέρεται στην αναγνώριση και 

κατηγοριοποίηση  ξεχωριστών λέξεων σε επιµέρους µορφήµατα . Η δυσκολία αυτού του 
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έργου εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την πολυπλοκότητα της µορφολογίας (δηλαδή της 
δοµής των λέξεων) της γλώσσας που εξετάζεται. Η αγγλική γλώσσα έχει αρκετά απλή 
µορφολογία, ειδικά σε ότι αφορά την κλήση των λέξεων, και συνεπώς  απλά 

µοντελοποιούνται όλες οι πιθανές µορφές µιας λέξης (π.χ. open, opens, opened, opening) 

ως ξεχωριστές λέξεις. Ωστόσο, σε γλώσσες όπως τα τουρκικά µια τέτοια προσέγγιση δεν 
είναι εφικτή, δεδοµένου ότι κάθε εγγραφή στο λεξικό έχει χιλιάδες πιθανές µορφές.  
Επιπρόσθετα, η εργασία κατάτµησης και αναγνώρισης θεµάτων λαµβάνει υπόψη ένα 
µεγάλο κοµµάτι κειµένου και το διαχωρίζει σε τµήµατα, καθένα από τα οποία είναι 
αφιερωµένο σε ένα θέµα, αφού προσδιορίσει το θέµα του τµήµατος.  

Η εργασία της αναγνώρισης οντότητας του ονόµατος αναφέρεται  στην 
ταυτοποίηση µέσα στο κείµενο των κύριων ονοµάτων (άτοµα ή οι τόποι) και το είδος 
κάθε τέτοιου ονόµατος (π.χ. πρόσωπο, τοποθεσία, οργάνωση). Αν και κεφαλαιοποίηση 
µπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση των επώνυµων οντοτήτων σε γλώσσες όπως τα 

αγγλικά, οι πληροφορίες αυτές δεν µπορούν να συµβάλουν στο να καθοριστεί το είδος 
της οντότητας που ονοµάζεται, και σε κάθε περίπτωση είναι συχνά ανακριβή ή 

ανεπαρκή. Για παράδειγµα, η πρώτη λέξη µιας πρότασης αρχίζει πάντα µε κεφαλαίο 
γράµµα. Επιπλέον, σε πολλές µη δυτικές γλώσσες (π.χ. κινέζικα ή αραβικά ) δεν 
συναντάται κεφαλαιοποίηση, ενώ σε άλλες γλώσσες η κεφαλαιοποίηση δεν 
χρησιµοποιείται µε συνέπεια για να διακρίνει τα ονόµατα. Στη γερµανική γλώσσα, τα 

ουσιαστικά γράφονται µε κεφαλαίο πρώτο γράµµα ανεξάρτητα από το αν αναφέρονται 
σε ονόµατα, ενώ στα γαλλικά και τα ισπανικά δεν χρησιµοποιούν κεφαλαία γράµµατα σε 
ονόµατα που χρησιµεύουν ως επίθετα.  

Η κατανόηση της φυσικής γλώσσας αναφέρεται στη µετατροπή κοµµατιών 
κειµένου σε πιο τυπικές αναπαραστάσεις κειµένου που είναι πιο εύκολα διαχειρίσιµες 
από υπολογιστικά προγράµµατα. Η κατανόηση της φυσικής γλώσσας περιλαµβάνει τον 
προσδιορισµό της προβλεπόµενης σηµασιολογίας από τις πολλαπλές δυνατές 
σηµασιολογίες που µπορεί να προέλθουν από µια φυσική έκφραση γλώσσας ,σύµφωνα 
µε τις φυσικές έννοιες αυτής της γλώσσας.  

Η εργασία της γραµµατικής ανάλυσης (parsing) καθορίζει  το δέντρο ανάλυσης 
µιας συγκεκριµένης πρότασης. Η γραµµατική για φυσικές γλώσσες είναι ασαφής και 
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τυπικά οι ποινές έχουν πολλαπλές πιθανές αναλύσεις. Για µια τυπική πρόταση µπορεί να 

υπάρχουν χιλιάδες δυνητικές αναλύσεις, οι περισσότερες από τις  οποίες φαίνονται 
εντελώς παράλογες για την ανθρώπινη λογική.  

Τέλος, η εργασία της αποσαφήνισης µιας έννοιας έγκειται στην επιλογή της 
έννοιας  που έχει περισσότερο νόηµα σε ένα καθορισµένο πλαίσιο και χρησιµοποιείται 
σε περιπτώσεις όπου  κάποιες λέξεις έχουν περισσότερες από µία έννοιες. Γι 'αυτό το 
πρόβληµα, µας δίνεται συνήθως µια λίστα λέξεων και των συναφών τους λέξεων από ένα 

λεξικό ή από µια ηλεκτρονική πηγή. 
Στο κεφάλαιο 6, στο οποίο παρουσιάζεται διεξοδικά το προτεινόµενο σύστηµα 

γνώσης, θα παρουσιαστεί η αιτιολογηµένη επιλογή των εργασιών στην επεξεργασία 

φυσικής γλώσσας που χρησιµοποιήθηκαν στην ερευνητική εργασία µας.     
5.3.3 Μηχανική Εκµάθηση 

 

Οι σύγχρονοι αλγόριθµοι NLP στηρίζονται στην µηχανική µάθηση, και 
ειδικότερα στη στατιστική µηχανική µάθηση. Οι εφαρµογές µηχανικής µάθησης είναι 
πολύ διαφορετικές από τις περισσότερες και προηγούµενες απόπειρες επεξεργασία της 
γλώσσας. Πρότερες υλοποιήσεις εφαρµογών για γλωσσική επεξεργασία περιελάµβαναν 
τη χειροκίνητη κωδικοποίηση µεγάλων συνόλων κανόνων. Αντίθετα, η µηχανική µάθηση 

εφαρµόζει γενικούς αλγορίθµους µάθησης που συχνά, αν όχι πάντα, στηρίζονται σε 
στατιστική επαγωγή, µε στόχο να µάθουν αυτόµατα κανόνες µέσω της ανάλυσης 
µεγάλων σωµάτων (θησαυρών, corpora) τυπικών λέξεων. Ένα σώµα (corpus) είναι ένα 
σύνολο εγγράφων (ή µεµονωµένες φράσεις) που είναι χειροκίνητα σχολιασµένο µε τις 
κατάλληλες τιµές που πρέπει να µεταδοθούν [97, 98,99,100].  

Ένα τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η σήµανση του λόγου , δηλαδή ο προσδιορισµός 
της σωστής θέσης της κάθε λέξης σε µια συγκεκριµένη πρόταση. Μια τυπική µηχανή-

µάθησης ενός σχολιαστή οµιλίας βασίζεται σε δύο στάδια, το στάδιο εκπαίδευσης και το 
στάδιο αξιολόγησης. Το στάδιο εκπαίδευσης χρησιµοποιεί ένα σώµα δεδοµένων 
εκπαίδευσης, το οποίο αποτελείται από ένα µεγάλο αριθµό προτάσεων, καθένα από τα 
οποία χρησιµοποιεί το σωστό µέρος του λόγου που επισυνάπτεται σε κάθε λέξη. Αυτό το 
σώµα αναλύεται και παράγεται από αυτό ένα µαθησιακό µοντέλο, που αποτελείται από 
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αυτόµατα δηµιουργηµένους κανόνες. Οι κανόνες προσδιορίζουν το µέρους του λόγου για 

µια λέξη σε µια πρόταση, ανάλογα µε τη φύση της εν λόγω λέξης, τη φύση των 
περιβάλλουν λέξεων ή το πιο πιθανό µέρος του λόγου που θα πρέπει  να περιβάλλει µια 

δεδοµένη λέξη. Το παραγόµενο µοντέλο είναι αυτό που ταυτόχρονα εξυπηρετεί δύο 
αντικρουόµενους  στόχους: να ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν καλύτερα στα δεδοµένα 
εκπαίδευσης, και να είναι όσο το δυνατόν απλό και εφαρµόσιµο σε νέα δεδοµένα και όχι 
µόνο στα δεδοµένα εκπαίδευσης. Στο στάδιο της αξιολόγησης, πλέον το µοντέλο 
χρησιµοποιείται για την επεξεργασία νέου κειµένου. Ένα σηµαντικό µέρος της 
ανάπτυξης της κάθε αλγορίθµου µάθησης είναι η δοκιµή του µοντέλου σε  νέα, µη 

επεξεργασµένα δεδοµένα. Είναι κρίσιµο ότι τα δεδοµένα που χρησιµοποιούνται για τη 
δοκιµή δεν πρέπει να είναι όµοια µε τα δεδοµένα εκπαίδευσης. ∆ιαφορετικά, η ακρίβεια 
των δοκιµών θα είναι µη ρεαλιστικά υψηλή και τελικά µη ουσιαστική.  

Πολλές διαφορετικές κατηγορίες αλγόριθµων µηχανικής µάθησης έχουν 
εφαρµοστεί σε εργασίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Το κοινό σε όλους αυτούς τους 
αλγόριθµους είναι ότι παίρνουν ως είσοδο ένα µεγάλο σύνολο "χαρακτηριστικών" που 
δηµιουργούνται από τα δεδοµένα εισόδου. Για παράδειγµα, σε ένα σχολιαστή κειµένου 
ως τυπικά χαρακτηριστικά µπορεί να θεωρηθούν η ταυτότητα των λέξεων που 
υποβάλλονται σε επεξεργασία, η ταυτότητα των διπλανών λέξεων (αριστερά & δεξιά της 
λέξης προς επεξεργασία), οι ετικέτες µέρος-του-λόγου των λέξεων, και αν η λέξη που 
εξετάζεται ή οι άµεσοι γείτονές της είναι λέξεις περιεχοµένου ή λέξεις λειτουργίας. 
Λέξεις περιεχοµένου (ρήµατα, επίθετα και επιρρήµατα) είναι λέξεις που φέρουν το 
περιεχόµενο ή το νόηµα µιας πρότασης. Αντίθετα οι λέξεις  λειτουργίας (ή γραµµατικής), 
όπως άρθρα, προθέσεις, σύνδεσµοι, βοηθητικά ρήµατα και αντωνυµίες  µπορεί να 
βρεθούν σχεδόν σε κάθε έκφραση, χωρίς να έχει σηµασία το πραγµατικό νόηµά τους. Οι 
λέξεις περιεχοµένου φέρουν την κύρια επικοινωνιακή δύναµη µιας φράσης και κατανοµή 

τους δεν αναγνωρίζεται από γραµµατικούς κανόνες. 
Οι αλγόριθµοι ωστόσο διαφέρουν στη φύση των παραγόµενων κανόνων. Κάποιοι 

από τους αρχικά χρησιµοποιούµενους αλγορίθµους, όπως τα δέντρα απόφασης, 
παρήγαγαν συστήµατα παρόµοια µε τα συστήµατα των ιδιόχειρων κανόνων που 
προϋπήρχαν. Ολοένα και περισσότερο όµως, η έρευνα έχει επικεντρωθεί σε στατιστικά 
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µοντέλα , που λαµβάνουν πιθανοτικές αποφάσεις που βασίζονται σε βάρη τιµών για κάθε 
χαρακτηριστικό εισόδου. Τα µοντέλα αυτά έχουν το πλεονέκτηµα ότι µπορούν να 

εκφράσουν σχετική βεβαιότητα για πολλές διαφορετικές πιθανές απαντήσεις και όχι 
µόνο για µια, ώστε να παράγονται πιο αξιόπιστα αποτελέσµατα όταν ένα τέτοιο µοντέλο 
αποτελεί συστατικό µέρος ενός ευρύτερου συστήµατος. Επιπλέον, τέτοια µοντέλα 

επεξεργασίας είναι πιο εύχρηστα όταν τα δεδοµένα εισόδου άγνωστα στο µοντέλο 
µάθησης ή περιέχουν σφάλµατα, όπως είναι πολύ συνηθισµένο για πραγµατικά 
δεδοµένα. Γενικότερα, τα συστήµατα µηχανικής µάθησης έχουν πλεονεκτήµατα όπως 
[99]:  

� Οι µαθησιακές διαδικασίες που χρησιµοποιούνται κατά τη διάρκεια της 
µηχανικής µάθησης αυτόµατα επικεντρώνονται στις πιο συνήθεις περιπτώσεις, 
ενώ κατά τη µη αυτόµατη σύνταξη των κανόνων δεν είναι συχνά προφανές που 
θα πρέπει να κατευθύνεται η προσπάθεια.  

� Αυτόµατες διαδικασίες µάθησης µπορούν να κάνουν χρήση της επαγωγικής 
στατιστικής αλγορίθµων για την παραγωγή µοντέλων που µπορούν να αντέξουν 
σε άγνωστο εισόδου (π.χ. λέξεις που περιέχουν ή δοµές που δεν έχουν δει µέχρι 
σήµερα) και σε λανθασµένες εισόδου (π.χ. µε ανορθόγραφες λέξεις ή λέξεις 
τυχαία παραλείπεται).  

� Συστήµατα που βασίζονται σε αυτόµατη εκµάθηση κανόνων µπορεί να γίνουν πιο 
ακριβή απλά µε την παροχή περισσότερων δεδοµένων εισόδου. Η δηµιουργία 
περισσότερων δεδοµένων για εισαγωγή στο σύστηµα µηχανικής µάθησης δεν 
επιφέρει σηµαντικές αυξήσεις στην πολυπλοκότητα της διαδικασίας σχολιασµού.  

5.3.4 Εκµάθηση Οντολογίας   
 

Η εκµάθηση οντολογίας είναι η αυτόµατη διαδικασία εξαγωγής σχετικών εννοιών 
και συσχετίσεων-σχέσεων από ένα σώµα δεδοµένων και η τελική αποτύπωση των 
εξαγόµενων αντικειµένων σε µια οντολογία. Η εκµάθησης οντολογίας γενικότερα ανήκει 
στις τεχνικές εξαγωγής πληροφορίας, αν και αποτελεί αρκετά απαιτητικό ερευνητικό 
πεδίο [99]. Στην επιστηµονική κοινότητα υπάρχουν αρκετά διαθέσιµα εργαλεία µάθησης 
οντολογίας. Για τους στόχους της εργασίας, για την απόφαση επιλογής ενός από αυτά, 
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αξιολογήθηκαν παράγοντες όπως το να είναι ανοικτού κώδικα, να χρησιµοποιούν ή να 
συνεργάζονται µε βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα, να δέχονται ως δεδοµένα εισόδου 
κοινές µορφές αρχείων που χρησιµοποιούνται στις εκπαιδευτικές πύλες και τέλος να 

δηµιουργούν συµπαγείς οντολογίες [97, 99,100, 102].  

Στη γενική µορφή τους τα εργαλεία µάθησης οντολογιών λειτουργούν µε τον 
ακόλουθο τρόπο [97, 99]. Τα δεδοµένα εισόδου στα εργαλεία είναι κείµενο, και αρχικά 
πραγµατοποιείται µέσω της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, γλωσσολογική και 
συντακτική ανάλυση των δεδοµένων κειµένου. Χρησιµοποιώντας συντακτικούς και 
γραµµατικούς κανόνες εξάγονται έννοιες (concepts), οι οποίες έπειτα σχολιάζονται 
(annotation) και σηµατοδοτούνται (tagging). Ως αποτέλεσµα παράγεται µια αρχική 

σηµασιολογική συσχέτιση µεταξύ των στοιχείων περιεχοµένου η οποία οδηγεί στον 
ορισµό των εννοιών.  

Το δεύτερο στάδιο αφορά την εξαγωγή σχέσεων µεταξύ εξαγόµενων εννοιών από 
την προηγούµενη φάση. Χρησιµοποιώντας αλγόριθµους µηχανικής µάθησης µπορούν να 
αποκαλυφθούν συσχετίσεις ιεραρχίας µεταξύ των εννοιών όπως η υποκατηγορία-του, 
µέρος της-, παράδειγµα-των, ισοτιµία. Αφού λοιπόν από το αρχικό υλικό παράγονται 
έννοιες και σχέσεις µεταξύ τους, οι σχέσεις αυτές οµαδοποιούνται σε κλάσεις 
οντολογίας, µε τελικό αποτέλεσµα το σηµασιολογικό εµπλουτισµό του µαθησιακού 
περιεχοµένου.  
5.4 Αναγνώριση κινητών χρηστών 

 Τα δεδοµένα πλοήγησης των χρηστών καταγράφονται στο εξυπηρετητή που 
υποστηρίζει την δικτυακή εκπαιδευτική πύλη και αποκαλύπτει τις ιστοσελίδες που 
επισκέπτεται ο κάθε χρήστης κατά την περιήγηση του στην πύλη. Παρά το γεγονός ότι η 

πρόσβαση στα δεδοµένα χρήσης µπορεί να είναι εύκολη, η εξαγωγή των πραγµατικών 
ακολουθιών περιήγησης ως δοµηµένες πληροφορίες είναι µια περίπλοκη και δύσκολη 
διαδικασία. Όπως προαναφέρθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, η εξαγωγή των βηµάτων 
περιήγησης ανήκει στον τοµέα της εξόρυξης χρήσης Ιστού και αποτελείται από τα 
ακόλουθα βασικά στάδια εξόρυξης δεδοµένων: 
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• Συλλογή ∆εδοµένων  
• Προεπεξεργασία ∆εδοµένων  
• Ανακάλυψη Μοτίβων  
• Μετά-επεξεργασία Γνώσης  
 

5.5 Συστάσεις περιεχοµένου σε κινητούς χρήστες  
Αφού έχει προηγηθεί η σηµασιολογική ανάλυση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου 

από το εργαλείο εκµάθησης οντολογίας και η δηµιουργία των µαθησιακών εννοιών και 
των σηµασιολογικών σχέσεών τους που αποτυπώνονται σε ένα αρχείο οντολογίας, το 
σύστηµα γνώσης τροφοδοτείται από τα σηµασιολογικά πλέον δεδοµένα, και τα δεδοµένα 
πλοήγησης του κινητού χρήστη στην πλατφόρµα. Το σύστηµα γνώσης επεξεργάζεται 
αυτά τα δεδοµένα και προτείνει στον κινητό χρήστη συγκεκριµένες ιστοσελίδες. Αρχικά, 
η συνδυαστική προσέγγιση  σηµασιολογικών και στατιστικών δεδοµένων-προτιµήσεων 
του κινητού χρήστη παρέχει σαφείς και συγκεκριµένοι παράγοντες σύστασης, 
προκειµένου το σύστηµα γνώσης να προτείνει σχετικούς συνδέσµους στον κινητό 
χρήστη. Παράλληλα, µειώνει την πιθανότητα λάθους από την πλευρά του συστήµατος 
γνώσης στις συστάσεις του και βελτιώνει την ευχρηστία πλοήγησης από πλευράς του 
εκπαιδευόµενου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6                                                                          
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΣΗΣ    
 
 
 
Σύνοψη κεφαλαίου  
 Στο κεφάλαιο αυτό αναπτύσσονται διεξοδικά οι τέσσερις φάσεις της 
προτεινόµενης µεθοδολογίας και αναλύονται οι προϋποθέσεις ώστε αυτές να 

λειτουργούν αρµονικά για τους στόχους της παρούσας διατριβής.     
6.1 Αρχιτεκτονική Συστήµατος Γνώσης 

Η αρχιτεκτονική του συστήµατος γνώσης που προτάθηκε χωρίζεται σε 4 φάσεις 
και είναι η ακόλουθη:  
 

� Εξόρυξη Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου  
 

1. Προεπεξεργασία Περιεχοµένου  
2. Εξόρυξη κειµένου  

� Σηµασιολογική Ανάλυση Εκπαιδευτικού Υλικού 
 

1. Ορισµός Σηµασιολογικών Εννοιών 
2. Σηµασιολογική Συσχέτιση Εννοιών µε τα δεδοµένα κειµένου 
3. Μοντελοποίηση εννοιών Οντολογίας.  

 
� Αναγνώριση κινητών χρηστών  
 

1. Φιλτράρισµα δεδοµένων 
2. Ταυτοποίηση χρήστη 
3. Συµπεριφορά πλοήγησης κινητού χρήστη 

�  Συστάσεις Περιεχοµένου σε Κινητούς Χρήστες  
 

1. Συλλογιστική Οντολογίας  
2. Ανάλυση δεδοµένων πλοήγησης του κινητού χρήστη 
3. Συνδυασµός και Παρουσίαση Συστάσεων 
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Στην εικόνα 12 παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του προτεινόµενου συστήµατος και  στη 
συνέχεια αναλύονται διεξοδικότερα οι επιµέρους φάσεις του συστήµατος.  

 

 

Εικόνα 12.Αρχιτεκτονική Προτεινόµενου Συστήµατος 
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6.2 Εξόρυξη  Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου  

 Αρχικά, πρέπει να τονιστεί πως η όλη διαδικασία της εξόρυξης του εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου πρέπει να είναι ανεξάρτητη της αρχιτεκτονικής του εκάστου υπολογιστή 
και του εκάστου λειτουργικού που θα φιλοξενήσουν την προτεινόµενη µεθοδολογία. 
Παράλληλα, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη της δικτυακής πλατφόρµας που θα 

χρησιµοποιηθεί ως πηγαίο υλικό. Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται η ανάπτυξη του 
συστήµατος γνώσης σε µια πολύ διαδεδοµένη και εύχρηστη  γλώσσα προγραµµατισµού, 
τη Java, Πιο συγκεκριµένα προτείνεται το περιβάλλον Java NetBeans IDE 6.1 [142] µε 
έκδοση την Java 1.6 Update 10 [141] , που αποτελεί την πιο σύγχρονη έκδοση µέχρι τη 
στιγµή της υλοποίησης µας. Η χρησιµοποίηση ενός ενσωµατωµένου περιβάλλοντος 
ανάπτυξης για την ανάπτυξη εφαρµογών, πλεονεκτεί στο γεγονός ότι βοηθάει τους 
σχεδιαστές εφαρµογών να κερδίσουν πολύτιµο  χρόνο µε τη διαχείριση των παραθύρων, 
των ρυθµίσεων, και των δεδοµένων. Επιπλέον, ένα ενσωµατωµένο περιβάλλον 
ανάπτυξης έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύει τις επαναλαµβανόµενες εργασίες µέσω 

µακροεντολών και συντµήσεων. Το NetBeans IDE προσφέρεται σε ανοιχτό κώδικα, είναι 
ελεύθερο για εµπορική και µη εµπορική χρήση και έχει υλοποιηθεί σε γλώσσα Java.  

Στο προτεινόµενο σύστηµα γνώσης, η φάση της εξόρυξης του εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου αποτελείται από δυο επιµέρους στάδια: την προεπεξεργασία περιεχοµένου 
και την εξόρυξη κειµένου.  
 

6.2.1 Προεπεξεργασία Περιεχοµένου  
 

Αυτό το πρώτο στάδιο συµβάλλει στην ταχύτερη και ευκολότερη επεξεργασία 
των δεδοµένων της εκπαιδευτικής πύλης από το σύστηµα γνώσης. Επιπλέον, σε 
περίπτωση που προστίθεται νέο περιεχόµενο στην πύλη, υποβάλλονται σε επεξεργασία 

µόνο τα πρόσθετα στοιχεία, στοχεύοντας στην ευελιξία και ταχύτητα του προτεινόµενου 
συστήµατος. Για την υλοποίηση της προεπεξεργασίας προτείνονται τα παρακάτω στάδια 
εφαρµογής: 
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� Η σύλληψη και η δηµιουργία ενός αντιγράφου των περιεχοµένων της µαθησιακής 
πύλης. 

� Η αφαίρεση ανεπιθύµητων πληροφοριών των ιστοσελίδων της εκπαιδευτικής 
πύλης ( πχ. αφαίρεση εικόνων, τύπων αρχείων κλπ)   

� Η αποθήκευση-κλωνοποίηση  της πύλης διατηρώντας τα ονόµατα και τις δοµές 
των ιστοσελίδων της.  
 

Η εφαρµογή Site Capturer του HTML Parser [143] χρησιµοποιείται για να 
δηµιουργήσει και να  αποθηκεύσει τοπικά το αντίγραφο των περιεχοµένων ενός 
δικτυακού τόπου. Ο HTML Parser είναι ένας ταχύτατος αναλυτής HTML σελίδων. 
Χαρακτηρίζεται από απλότητα στο σχεδιασµό, ταχύτητα επεξεργασίας και ανάλυσης 
HTML δεδοµένων ροής, µε αποτέλεσµα να αποτελεί ισχυρό προγραµµατιστικό εργαλείο. 
Χαρακτηριστικές περιπτώσεις χρήσης του είναι η εξόρυξη και ο µετασχηµατισµός 
ιστοσελίδων.  Επιπλέον, ο HTML Parser αποτελείται από βιβλιοθήκες Java ανοιχτού 
κώδικα για τους σκοπούς που προαναφερθήκαν. Αν η εφαρµογή του, Site Capturer, 

λάβει ως είσοδο µια ιστοσελίδα απλώς θα δηµιουργήσει ένα αντίγραφό της τοπικά. Αν 
όµως η εφαρµογή λάβει ως είσοδο ένα µέρος ή ολόκληρο το περιεχόµενο µιας δικτυακής 
πύλης τότε θα αντιγράψει και θα αποθηκεύσει όλες τις πληροφορίες-ιστοσελίδες που 
περιέχει η πύλη. 

Μετά το πέρας της σύλληψης της εκπαιδευτικής πύλης χρησιµοποιείται η επίσης 
ανοικτού κώδικα εφαρµογή XXCOPY [144] για την αφαίρεση των ανεπιθύµητων 
αρχείων της πύλης και τη διατήρηση µόνο των αρχείων κειµένου. Το XXCOPY είναι ένα 

πρόγραµµα διαχείρισης αρχείων που προσθέτει πολλά καινοτόµα γνωρίσµατα 
συµπεριλαµβανοµένης της αφαίρεσης αρχείων καθώς επίσης και της δηµιουργίας- 
ανάρτησης καταλόγου. Έχει τα πλεονέκτηµα να διατηρεί τα ονόµατα των αρχείων κατά 

τη διάρκεια µιας διαδικασίας αντιγραφής, που το καθιστά το ιδανικό για την 
κλωνοποίηση ενός δίσκου συστήµατος που µπορεί να γίνει bootable. Επιπλέον, το 
XXCOPY χρησιµοποιείται για να συγχρονίσει αρχεία και να δηµιουργήσει δοµές 
καταλόγου.  
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6.2.2 Εξόρυξη Κειµένου  
 

Αφού λοιπόν έχουν συλληφθεί και έχουν αντιγραφεί µόνο οι ιστοσελίδες της 
δικτυακής πύλης, το δεύτερο στάδιο, της εξόρυξης κειµένου, έγκειται στην δηµιουργία 

των κατάλληλων δεδοµένων εισόδου για τα εργαλεία µάθησης οντολογιών, που όπως 
προαναφέρθηκε λειτουργούν µέσω της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και της 
γλωσσολογικής και συντακτικής ανάλυσης δεδοµένων κειµένου. Για την υλοποίηση της 
εξόρυξης προτείνονται τα παρακάτω στάδια εφαρµογής: 

 

� Η ανάλυση (parsing) των δεδοµένων των ιστοσελίδων της δικτυακής πύλης 
� Η εξόρυξη της πληροφορίας κειµένου των ιστοσελίδων. 

 Η εφαρµογή String Extractor του HTML Parser χρησιµοποιείται για την ανάλυση 

των ιστοσελίδων και την εξαγωγή των πληροφοριών κειµένου από µια ιστοσελίδα. 
Τελικά το κείµενο της ιστοσελίδας αποθηκεύεται σε µια µόνο γραµµή. Λόγω της 
κωδικοποίησης γραµµατοσειράς δεν υποστηρίζει για την ώρα ελληνικές γραµµατοσειρές, 
αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβληµα για την υλοποίηση της προτεινόµενης µεθοδολογίας.  
Στο τέλος της αυτής της διαδικασίας η κάθε σελίδα της εκπαιδευτικής πύλης 
αναπαρίσταται από ένα αρχείο κειµένου και αποθηκεύεται στον εξυπηρετητή της βάσης 
δεδοµένων του συστήµατος γνώσης. 
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6.3 Σηµασιολογική Ανάλυση Εκπαιδευτικού Υλικού 

 ∆εδοµένου ότι  η κατασκευή µιας οντολογίας για πληθώρα δεδοµένων εισόδου 
είναι ένα δύσκολο και χρονοβόρο εγχείρηµα, διάφορα εργαλεία όπως το TextToOnto 

[145], το σύστηµα ASIUM [146], το Mo'K workbench [93], το OntoLearn [147] ή το 
OntoLT [148] αναπτυχθήκαν προκειµένου να υποστηριχτεί ο χρήστης στην κατασκευή 

οντολογιών από ένα δεδοµένο σύνολο στοιχείων, κυρίως κειµένων. Εντούτοις, όλα τα 

παραπάνω εργαλεία έχουν µειονεκτήµατα.  
Αρχικά, εξαρτώνται είτε από πολύ ιδιάζοντα είτε από ιδιόκτητα πρότυπα 

οντολογίας που δε µπορούν πάντα να µεταφραστούν σε άλλους φορµαλισµούς µε έναν 
απλό τρόπο. Αυτό το χαρακτηριστικό τους είναι βεβαίως ανεπιθύµητο, αφού τα εργαλεία 
εκµάθησης οντολογίας πρέπει να είναι ανεξάρτητα από ένα ορισµένο πρότυπο 
οντολογίας, να είναι ευρέως εφαρµόσιµα και χρησιµοποιούµενα. Επιπρόσθετα, στον 
σηµασιολογικό ιστό τα διαφορετικά πρότυπα οντολογίας συνυπάρχουν το ένα δίπλα στο 
άλλο.  

Παράλληλα, στα παραπάνω εργαλεία, η αλληλεπίδραση µε τους τελικούς 
χρήστες, σε αντίθεση µε τους µηχανισµούς γλωσσολογικής επεξεργασίας και µηχανικής 
µάθησης, έχει παραµεληθεί κατά πολύ µεγάλο ποσοστό. Η αλληλεπίδραση µε τους 
χρήστες πρέπει να είναι κεντρικό κοµµάτι της αρχιτεκτονικής τέτοιων συστηµάτων. 
Τέλος, η πλειοψηφία των προαναφερθέντων εργαλείων στερούνται προβλεψιµότητας 
αναφορικά µε  τις αλλαγές που γίνονται στο σύνολο δεδοµένων. Στην πραγµατικότητα, 
τα περισσότερα συστήµατα αιχµής έχουν ανάγκη επεξεργαστούν ξανά και να 

αναδηµιουργήσουν όλη την οντολογία µόλις αλλάξει µέρος των δεδοµένων. 
Τα βασικά χαρακτηριστικά λοιπόν του ιδεατού εργαλείου µάθησης οντολογίας 

πρέπει να είναι τα ακόλουθα [97,99]:  

• να είναι ανοικτού κώδικα  
• να χρησιµοποιεί ή να συνεργάζεται µε βιβλιοθήκες ανοικτού κώδικα 
• να δέχονται ως δεδοµένα εισόδου κοινές µορφές αρχείων που χρησιµοποιούνται 

στις εκπαιδευτικές πύλες 
• να είναι ανεξάρτητο από ένα ορισµένο πρότυπο οντολογίας 
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• να δηµιουργεί συµπαγείς οντολογίες 
• η αλληλεπίδραση µε τους χρήστες πρέπει να εύκολη και ουσιαστική  
• να προβλέπεται η αλλαγή στα δεδοµένα εκµάθησης οντολογίας 

Για να επιτευχθεί η ιδεατή ροή εργασίας για τη σηµασιολογική απεικόνιση του 
µαθησιακού υλικού της εκπαιδευτικής πύλης θα πρέπει να προταθεί µια  διάρθρωση του 
συστήµατος γνώσης που να συνάδει µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η προτεινόµενη 

διάρθρωση στην παρούσα διδακτορική διατριβή είναι:  
 

α) Ορισµός Σηµασιολογικών Εννοιών 
β) Σηµασιολογική Συσχέτιση Εννοιών µε τα δεδοµένα κειµένου 
γ) Μοντελοποίηση εννοιών Οντολογίας.  
 

Στο προτεινόµενο σύστηµα γνώσης ο ορισµός των εννοιών θα προκύψει µε τη 
βοήθεια του τοµέα της επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας και πιο συγκεκριµένα µε τη 

γλωσσολογική και συντακτική ανάλυση των εξαγόµενων από την προηγούµενη φάση 

των δεδοµένων κειµένου. Αφού σηµανθούν και σχολιαστούν οι έννοιες που προκύπτουν, 
θα βρεθεί η σηµασιολογική τους συσχέτιση µε τα δεδοµένα εισόδου µέσω αλγορίθµων 
µηχανικής εκµάθησης. Έπειτα θα µοντελοποιηθούν µε αρχέτυπα µοντελοποίησης 
οντολογίας που περιλαµβάνουν τις σχέσεις is-a, instance-of, part-whole καθώς και 
σχέσεις ισοδυναµίας, ώστε να προκύψουν σηµασιολογικά δεδοµένα. Τέλος, τα 

σηµασιολογικά δεδοµένα θα σχηµατίσουν ένα αρχείο οντολογίας και µαζί µε τα 

δεδοµένα πλοήγησης των κινητών χρηστών θα αξιοποιηθούν από το σύστηµα γνώσης για 

την παραγωγή συστάσεων. Η σχηµατική αναπαράσταση των φάσεων της 
σηµασιολογικής ανάλυσης του εκπαιδευτικού υλικού παρουσιάζεται στην Εικόνα  13.   

 

 

 

 

 



Γλαρούδης ∆ηµήτριος 
∆ιδακτορική διατριβή στις « Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη συνεργατική µάθηση 
µέσω κινητών συσκευών. » / 2012 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής-Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

97 

 
Εικόνα 13.Σύστηµα Γνώσης- Σηµασιολογική Ανάλυση Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

6.3.1 Ορισµός Σηµασιολογικών εννοιών 
 

Όπως προείπαµε, στο προτεινόµενο σύστηµα γνώσης ο ορισµός των εννοιών  
προκύπτει µε τη βοήθεια του τοµέα της επεξεργασίας της φυσικής γλώσσας. Στο 
κεφάλαιο 6 εξετάστηκαν οι βασικές εργασίες στον τοµέα της επεξεργασίας της φυσικής 
γλώσσας. Στην παρούσα διατριβή, οι διεργασίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας 
αφορούν τη γλωσσολογική και συντακτική ανάλυση των εξαγόµενων από την 
προηγούµενη φάση των δεδοµένων κειµένου.  Η γλωσσολογική και συντακτική ανάλυση 

συνδέονται µε την εργασία της µορφολογική κατάτµησης, της γραµµατικής ανάλυσης και 
της εργασίας της αποσαφήνισης µιας έννοιας. 
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6.3.1.1  Γλωσσολογική, Συντακτική Ανάλυση και Σχολιασµός εγγράφων 
 

Το σύστηµα γνώσης περιλαµβάνει ένα σύστηµα εξόρυξης πληροφοριών που 
ενσωµατώνει τις ακόλουθες λειτουργίες [104,105,106]:  

� Αναγνώριση χαρακτήρων (tokenizer) 

� Λεξικό (gazetteer) 

� διαχωριστή προτάσεων (sentence splitter) 

� Ετικέτες λόγου(speech tagger) 

� Σχολιαστής συν-αναφοράς (coreference tagger).  

� Αισθητήρα οντοτήτων ονοµασίας (named entities transducer) 

 

Ένα token είναι µια σειρά χαρακτήρων µε ένα κενό διάστηµα. Στην πρόταση «Το 
µεγάλο καφέ σκυλί κυνηγούσε τη τεµπέλικη γάτα» τεµπέλης υπάρχουν οκτώ token. 

Token πληροφορίες περιλαµβάνουν τα συντακτικά µέρη του λόγου (ουσιαστικό, ρήµα, 
κλπ) και λεπτοµέρειες των χαρακτήρων όπως ορθογραφία, είδος λέξης, τη θέση, το 
µήκος, κλπ. Σε αυτή τη διαδικασία εντοπίζονται όλες οι λέξεις του κειµένου και 
αποµακρύνονται µη λεκτικά σύµβολα (όπως τα σηµεία στίξης) ή άλλα (όπως αριθµοί) τα 

οποία θεωρείται ότι δεν έχουν ιδιαίτερη σηµασία στα έγγραφα.  
Αφού λοιπόν προηγηθεί ο διαχωρισµός των προτάσεων του προς εξόρυξη 

κειµένου, ο tokenizer αναλαµβάνει να αναζητήσει µια συµβολοσειρά , να αριθµήσει και 
να κατατάξει τα tokens.  

Έπειτα, ακολουθεί η διαδικασία του σχολιασµού που βασίζεται στα διαθέσιµα 

λεξικά (gazetteer). Τα gazetteer είναι λίστες λέξεων που χρησιµοποιούνται για έναν 
σχολιασµό όπως ονόµατα, τοποθεσίες, οδοί, ονόµατα οργανώσεων, κλπ. Οι taggers 

προσθέτουν ετικέτες σχολιασµού στα διάφορα tokens, που εξαρτώνται από τον τύπο του 
token και προηγούµενους σχολιασµούς. Μάλιστα, σε αυτή τη φάση o αισθητήρας 
οντοτήτων ονοµασίας µπορεί να εντοπίσει την αµφισηµία κάποιων token και µπορούν να 

προστεθούν περαιτέρω πληροφορίες σχολιασµών για τις συγκεκριµένες περιπτώσεις. 
Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται µέσω τη γλώσσας JAPE [149] που χρησιµοποιείται 
για τη δηµιουργία των κανόνων προκειµένου να σχολιαστούν τα έγγραφα µε ετικέτες.  
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Ένα παράδειγµα συντακτικής και γλωσσολογικής ανάλυσης δίνεται παρακάτω. 

Υπάρχουν προκαθορισµένες λίστες και κανόνες ώστε όταν αναλύεται µια πρόταση 
φυσικής γλώσσας να σχολιάζεται ανάλογα µε τους κανόνες που προκαθορίστηκαν. 
Λίστες 

� Λίστα ρηµάτων:  like, run, jump, .... 

� Λίστα κοινών ουσιαστικών:  dog, cat, hamburger, .... 

� Λίστα κύριων ονοµάτων:  Cyndi, Bill, Lisa, … 

� Λίστα άρθρων και αριθµητικών χαρακτήρων:  the, a, two, .... 

Κανόνες: 

� (Άρθρο + Κοινό Ουσιαστικό) | Κύριο Όνοµα => Φράση Ουσιαστικού 
� Ρήµα + Φράση Ουσιαστικού => Φράση Ρήµατος  
� Φράση Ουσιαστικού + Φράση Ρήµατος => Πρόταση 

 

Έτσι η πρόταση «Lisa likes the dog.» στην έξοδο του συστήµατος θα εµφανιστεί 
σχολιασµένη και µε ετικέτες ως  [s [np Lisa] [vp [v likes] [np [det the] [cn dog]]]]. 

 

6.3.1.2 Μορφολογικά-Συντακτικά Λεξικά 
 Αναφέρθηκε πρότερα πως η διαδικασία του σχολιασµού κατά τη γλωσσολογική 

ανάλυση των δεδοµένων κειµένου βασίζεται στα διαθέσιµα λεξικά. Τα λεξικά είναι πολύ 
χρήσιµα για την υπολογιστική γλωσσολογία και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Τα 

µορφολογικά και συντακτικά λεξικά αποτελούν µεγάλες λεξικολογικές βάσεις 
δεδοµένων. Σε αυτές τις βάσεις δεδοµένων, τα ουσιαστικά, τα ρήµατα, τα επίθετα και τα 

επιρρήµατα οµαδοποιούνται σε σύνολα γνωσιακών συνωνύµων (synsets), ώστε κάθε ένα 

εξ’ αυτών να εκφράζει µια ξεχωριστή έννοια. Τα synsets είναι συνδεµένα µε τη βοήθεια 

εννοιολογικών, σηµασιολογικών και λεξικολογικών σχέσεων και περιγράφονται µε 
σύντοµους γενικούς ορισµούς.  

Τα λεξικά µπορούν να διακρίνουν τα ουσιαστικά, τα ρήµατα, τα επίθετα και τα  
επιρρήµατα επειδή ακολουθούν διαφορετικούς γραµµατικούς κανόνες.                                           
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Κάθε synset περιέχει µια οµάδα συνωνύµων λέξεων ή παραθέσεων                                      
(ακολουθίες λέξεων που οµαδοποιούνται ώστε να διαµορφώσουν µια συγκεκριµένη 

έννοια). Οι διαφορετικές έννοιες µιας λέξης είναι σε διαφορετικά synsets. Η έννοια των 
synsets διευκρινίζεται περαιτέρω µε σύντοµους ορισµούς.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα synset µε την ερµηνεία του είναι το παρακάτω: 

Good, right, ripe (Most suitable or right for a particular purpose)  

Examples:  "a good time to plant tomatoes";  

"The right time to act"; 

 "The time is ripe for great sociological changes" 

 Τα περισσότερα synsets συνδέονται µε άλλα synsets µέσω διάφορων 
σηµασιολογικών σχέσεων. Αυτές οι σχέσεις ποικίλλουν ανάλογα το µέρος του λόγου που 
είναι η λέξη, και περιλαµβάνουν:  
Ουσιαστικά  

 
� Υπερώνυµα (hypernyms):  
Το Y είναι υπερώνυµο του X αν κάθε X είναι ένα (είδος του) Y  
 
� Υπώνυµα (hyponyms):  
Το Y είναι υπώνυµο του X αν κάθε Y είναι ένα (είδος του) X  

 
� Ισότιµοι όροι (coordinate terms):  
Το Y είναι ισότιµος όρος του f X αν τα X και Y µοιράζονται ένα υπερώνυµο  
 
� Ολώνυµα (holonym):  
Το Y είναι ολώνυµο του X αν το X είναι µέρος του Y  
 
� Μερώνυµα (meronym):  
Το Y είναι µερώνυµο του X αν το Y είναι µέρος του X  

 
Ρήµατα  

 
� Υπερώνυµα :  

Το ρήµα Y είναι υπερώνυµο του ρήµατος X αν η δραστηριότητα του X είναι (ένα είδος του) 
Y  
 

� Τροπώνυµα (troponyms):  
Το ρήµα Y είναι τροπώνυµο του ρήµατος X αν η δραστηριότητα του Y κάνει το X µε κάποιο 
τρόπο 
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� Αναγκαιότητα (entailment):  
Το ρήµα Y είναι αναγκαίο για το X αν κάνοντας το X πρέπει να κάνεις σίγουρα το Y  
 

� Ισότιµοι όροι (coordinate terms):  
είναι τα ρήµατα που µοιράζονται ένα υπερώνυµο  
Επίθετα  
 

� σχετικά ουσιαστικά (related nouns)  
� παρόµοια µε (similar to)  
� µετοχή ρήµατος (participle of verb)  

 
Επιρρήµατα 

 επίθετα ρίζας (root adjectives)  
 
 Ενώ οι σηµασιολογικές σχέσεις ισχύουν για όλα τα µέλη ενός synset, επειδή 
µοιράζονται µια έννοια και είναι όλα αµοιβαία συνώνυµα, οι λέξεις µπορούν επίσης να 

συνδεθούν µε άλλες λέξεις µέσω λεξικολογικών σχέσεων (συµπεριλαµβανοµένων των 
αντωνύµων) και µέσω συσχετισµών της προέλευσης τους. Συνήθως, τα λεξικά παρέχουν 
την πληροφορία αρίθµησης της πολυσηµίας µιας λέξης, δηλαδή τον  αριθµό synsets που 
περιέχουν τη λέξη. Εάν µια λέξη συµµετέχει σε διάφορα synsets, δηλαδή µπορεί να 

εµφανιστεί µε διάφορες έννοιες, τότε κάποιες από αυτές είναι πιο κοινές από άλλες. Τα 
λεξικά ποσοτικοποιούν αυτό το αποτέλεσµα συχνότητας, υπολογίζοντας και 
εµφανίζοντας  αριθµητικά την πληροφορία που δείχνει πόσο συχνά µια λέξη εµφανίζεται 
υπό µια συγκεκριµένη έννοια στα διάφορα δείγµατα κειµένων.  
6.3.2 Σηµασιολογική Συσχέτιση Εννοιών µε τα δεδοµένα κειµένου 
 

Μετά την εξαγωγή µιας βάσης δεδοµένων των εµφανιζόµενων όρων από τη 

σχολιασµένη συλλογή εγγράφων, έπεται ο προσδιορισµός των πιθανών σχέσεων µεταξύ 
αυτών των όρων µέσω των αλγορίθµων µηχανικής εκµάθησης. Οι αλγόριθµοι που 
χρησιµοποιεί το προτεινόµενο σύστηµα γνώσης µπορούν να ταξινοµηθούν σύµφωνα µε 
δύο διαφορετικές πτυχές: α)την εργασία, δηλαδή το είδος των αρχέτυπων 
µοντελοποίησης που παράγουν και β) τον τύπο, δηλαδή τη µέθοδο που χρησιµοποιείται 
για να εξαχθούν τα γεγονότα από τα δεδοµένα κειµένου. Κάθε αλγόριθµος παράγει ένα 
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συγκεκριµένο είδος µοντελοποίησης και αν εφαρµοστούν και συνδυαστούν οι διάφοροι 
τύποι αλγορίθµων που παρέχει το εργαλείο µπορεί να παραχθούν πιο αξιόπιστα γεγονότα 

από τα δεδοµένα εισόδου. 
Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφονται εν συντοµία οι αλγόριθµοι που 

χρησιµοποιεί το σύστηµα γνώσης για τη σηµασιολογική σήµανση των εννοιών. 
Ειδικότερα, περιγράφουµε τον τρόπο που υπολογίζεται η πιθανότητα για κάποιο πρότυπο 
µοντελοποίησης και πως αξιολογείται η συσχέτιση ενός ορισµένου όρου σε σχέση µε το 
σώµα δεδοµένων κειµένου. 
6.3.2.1 Αλγόριθµοι Σηµασιολογικής Συσχέτισης 
 Το σύστηµα γνώσης χρησιµοποίει διαφορετικούς αλγόριθµοι υπολογισµού των 
ακόλουθων µέτρων [108,109,110]:  

1. Σχετική  Συχνότητα Όρου  

2. Συχνότητα Όρου & Ανεστραµµένη Συχνότητα Εγγράφων 
3. Εντροπίας 
4. Μέθοδος C-value/NC-value  

Για κάθε όρο, οι τιµές αυτών των µέτρων κανονικοποιούνται στο διάστηµα [0,1] 

και χρησιµοποιούνται ως αντίστοιχες πιθανότητες στο πιθανοτικό πρότυπο οντολογίας 
που θα αναλυθεί στην επόµενη ενότητα. 
6.3.2.1.1  Σχετική Συχνότητα Όρου  

Η σχετική συχνότητα όρου (Relative Term Frequency ) [97] (f_t_d) είναι η 
απόλυτη τιµή της συχνότητας εµφάνισης ενός όρου t σε έγγραφο d διαιρούµενη µε τη 

µέγιστη απόλυτη συχνότητα του όρου στο έγγραφο d. Ας υπολογίσουµε αυτήν την 
έννοια µέσω ενός παραδείγµατος. Έστω ότι έχουµε τρία έγγραφα µε διάφορους όρους 
όπως φαίνεται παρακάτω: 

Έγγραφο 1:  a b c a f o n l p o f t y x 

Έγγραφο 2:  a m o e e e n n n a n p l 

Έγγραφο 3:  r a e e f n l i f f f f x l 
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Πρώτον, εξετάζουµε την µέγιστη συχνότητα οποιουδήποτε όρου σε  κάθε 
έγγραφο. 

 m_1 = 2  (το "a" και το “f" εµφανίζονται από 2 φορές) 
 m_2 = 4  (το "n" εµφανίζεται 4 φορές) 
 m_3 = 5   (το "f" εµφανίζεται 5 φορές) 

Έπειτα εξετάζεται η απόλυτη τιµή της συχνότητας εµφάνισης ενός όρου t σε έγγραφο d. 

Έτσι, για τον όρο a στο έγγραφο 1 έχουµε F_a_1 = 2, για τον όρο e στο έγγραφο 2 

έχουµε F_e_2 = 3, και για τον όρο x στο έγγραφο 3 έχουµε πως F_x_3 = 1.  

Τελικά, 
 η σχετική συχνότητα του όρου a στο έγγραφο 1 θα είναι 

f_a_1 = F_a_1 / m_1 = 2 / 2 = 1 

η σχετική συχνότητα του όρου e στο έγγραφο 2 θα είναι 
f_e_2 = F_e_2 / m_2 = 3 / 4 = 0.75 

η σχετική συχνότητα του όρου x στο έγγραφο 3 θα είναι  
 f_x_3 = F_x_3 / m_3 = 1 / 5 = 0.2 

6.3.2.1.2 Συχνότητα Όρου & Ανεστραµµένη Συχνότητα Εγγράφων 

 

Το βάρος TFIDF (Συχνότητας όρου- Αντίστροφη συχνότητα εγγράφου) [97] είναι 
ένα µέγεθος που χρησιµοποιείται συχνά στην ανάκτηση πληροφοριών και κειµένων. Η 

έννοια του βάρους είναι ένα στατιστικό µέτρο που χρησιµοποιείται για να εκτιµηθεί 
πόσο σηµαντική είναι µια λέξη σε ένα έγγραφο συλλογής ή σε έναν λεξικό θησαυρό 
(corpus). Η σηµασία του όρου αυξάνει αναλογικά µε τον αριθµό των εµφανίσεων της 
λέξης στο έγγραφο, αλλά αντισταθµίζεται από τη συχνότητα της λέξης στο συνολικό 
σώµα κειµένων. Παραλλαγές του συστήµατος στάθµισης TFIDF συχνά 
χρησιµοποιούνται από τις µηχανές αναζήτησης ως κεντρικό εργαλείο για την 
βαθµολόγηση και κατάταξη της σχετικότητας ενός εγγράφου σύµφωνα µε το ερώτηµα 
ενός χρήστη. Το βάρος TFIDF επίσης χρησιµοποιείται επιτυχώς για φιλτράρισµα σε 
διάφορα θεµατικά πεδία, συµπεριλαµβανοµένων των περιλήψεων και ταξινοµήσεων 
κειµένων. Μια από τις απλούστερες λειτουργίες κατάταξης υπολογίζεται από την 
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άθροιση των βαρών TFIDF για κάθε ζητούµενο όρο.  Πολλές άλλες προηγµένες 
λειτουργίες κατάταξης είναι παραλλαγές αυτού του απλού µοντέλου. 

Η καταµέτρηση του όρου σε συγκεκριµένο έγγραφο είναι απλά ο αριθµός των 
εµφανίσεων του συγκεκριµένου όρου στο εν λόγω έγγραφο. Αυτή η τιµή εµφάνισης  
συνήθως κανονικοποιείται, ώστε να αποφευχθεί η επιλογή προς µεγαλύτερα έγγραφα            

(στα οποία µπορεί να παρουσιάζονται υψηλότερες τιµές εµφάνισης ενός όρου 
ανεξάρτητα από την πραγµατική σηµασία του όρου αυτού στο έγγραφο) για να δώσει 
ένα µέτρο της σηµασίας του όρου t στο πλαίσιο του συγκεκριµένου εγγράφου d. Έτσι η 
συχνότητα του όρου tf(t,d) ορίζεται στην απλούστερη περίπτωση ως η καταµέτρηση 

εµφάνισης ενός όρου σε ένα έγγραφο. Η αντίστροφη συχνότητα εγγράφου είναι ένα 

µέτρο της γενικότερης σηµασίας ενός όρου. Προκύπτει διαιρώντας το συνολικό αριθµό 
των εγγράφων µε τον αριθµό των εγγράφων που περιέχουν τον όρο, και στη συνέχεια 
λαµβάνοντας το λογάριθµο του πηλίκου. Η σχέση της αντίστροφη συχνότητας εγγράφου 
είναι η: 

 

 
 

 
| D |: ο συνολικός αριθµός των εγγράφων στο corpus 

  ο αριθµός των εγγράφων που περιέχουν τον όρο εφόσον είναι διάφορος του µηδενός.  
Εάν ο όρος δεν περιέχεται στα έγγραφα, τότε η διαίρεση δεν µπορεί να υπολογιστεί για 
αυτό ο παρανοµαστή τροποποιείται ως    . 

Έτσι ισχύει πως   
 

 

Ένα υψηλό βάρος TFIDF επιτυγχάνεται µε υψηλή συχνότητα όρου σε δεδοµένο 
έγγραφο και µια χαµηλή συχνότητα εγγράφων που περιέχουν τον όρο σε όλη τη συλλογή 
των εγγράφων.  
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Τα βάρη, ως εκ τούτου έχουν την τάση να φιλτράρουν τους κοινούς όρους. Η 

τιµή TFIDF για έναν όρο θα είναι µεγαλύτερη από το µηδέν αν και µόνο αν ο λόγος στο 
εσωτερικό της IDF λογαριθµικής φόρµουλας είναι µεγαλύτερος από 1. Ανάλογα µε το αν 
προστίθεται το 1 προστίθεται στον παρανοµαστή, ένας όρος που περιέχεται σε όλα τα 

έγγραφα θα έχει µηδενικό ή αρνητικό IDF. Εάν το 1 προστίθεται στον παρονοµαστή, 
ένας όρος που εµφανίζεται σε όλα εκτός από ένα έγγραφο θα έχει IDF ίση µε µηδέν. 

Σκεφτείτε ένα έγγραφο το οποίο περιέχει 100 λέξεις και η λέξη φοιτητής 
εµφανίζεται 3 φορές. Η συχνότητα (TF) του όρου φοιτητής είναι 3/100 = 0,03. Τώρα,  
υποθέτοντας ότι έχουµε 10 εκατοµµύρια έγγραφα και ο όρος φοιτητής εµφανίζεται σε 
1000 από αυτά η αντίστροφη συχνότητα εγγράφου υπολογίζεται ως log (10000000/1000) 

= 4. Άρα, το βάρος TFIDF του όρου είναι 0.03 × 4 = 0,12. 

6.3.2.1.3 Μέθοδος C-τιµής 

 Η ενότητα αυτή παρουσιάζει τη µέθοδο της C-τιµής [94] για την αυτόµατη 

αναγνώριση ενός όρου (ATR) µέσα σε κείµενα. Η µέθοδος της C-τιµής είναι ανεξάρτητη 

και στοχεύει να βελτιώσει την εξαγωγή των ένθετων όρων σε ένα κείµενο. Η µέθοδος 
λαµβάνει ως είσοδο ένα σώµα κειµένου και παράγει ένα κατάλογο υποψηφίων πολύ- 
λεκτικών όρων. Αυτοί κατατάσσονται σύµφωνα µε την τιµή εµφάνισής τους, η οποία και 
καλείται C-τιµή. Η προσέγγιση της C-τιµής συνδυάζει τη γλωσσική και στατιστική 
πληροφορία, ενώ δίνεται έµφαση στο στατιστικό µέρος. Η γλωσσική πληροφορία 

αποτελείται από την ετικετοποίηση-σχολιασµό του κειµένου, τα γλωσσικά φίλτρα που 
περιορίζουν το είδος των όρων που εξάγονται. Το στατιστικό µέρος συνδυάζει 
στατιστικά στοιχεία του υποψήφιου χαρακτήρα(string). Η C-τιµή υπολογίζεται ως: 

 

Όπου  
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• a είναι ο υποψήφιος χαρακτήρας (συµβολοσειρά,string) 

• f(a) είναι η συχνότητα εµφάνισης της a στο σώµα κειµένου 
• Ta είναι το σύνολο των εξαγόµενων, υποψήφιων όρων που περιέχουν τον 

χαρακτήρα a 

• P(Ta) είναι ο αριθµός αυτών των υποψηφίων όρων.  
 

Είναι προφανές ότι η C-τιµή είναι ένα µέτρο που βασίζεται στη συχνότητα εµφάνισης 
του α. 
6.3.2.1.4 Μέθοδος NC-τιµής  

 Η µέθοδος της NC-τιµής [94] αποτελεί βελτίωση της προηγούµενης µεθόδου της 
C-τιµής και  υπολογίζεται µε βάση το περιεχόµενο των παρεχόµενων πληροφοριών. Πιο 
συγκεκριµένα, η µέθοδος της NC-τιµής δηµιουργεί µια λίστα µε σηµαντικές λέξεις στο 
κείµενο, όπου σηµαντικές ορίζονται οι λέξεις που εµφανίζονται γειτονικά µε όρους 
περιεχοµένου στα κείµενα. Αυτές κατατάσσονται σύµφωνα µε την "σηµασία" τους, όταν 
εµφανίζονται δίπλα σε όρους. Το κριτήριο για την εξόρυξη µια λέξης ως λέξη όρου 
περιεχοµένου είναι ο αριθµός των όρων µε τους οποίους εµφανίζεται. Όσο υψηλότερος 
είναι αυτός ο αριθµός, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα η λέξη να είναι "σχετική" µε 
τους όρους (αυτό συµβαίνει µε άλλους όρους στο ίδιο σώµα κειµένου). Ως εκ τούτου, η 

µέθοδος της NC-τιµής αναβαθµολογεί τη λίστα των υποψήφιων εννοιών, προσπαθώντας 
να αναδείξει υψηλότερα τους όρους που είναι πιο πιθανό να αποτελούν έγκυρες έννοιες 
για τον τοµέα εξόρυξης. Κάθε υποψήφιος όρος στον κατάλογο της C-τιµής εµφανίζεται 
στο σώµα µε ένα σύνολο λέξεων περιεχοµένου. Από αυτές τις λέξεις περιεχοµένου, 
διατηρούνται µόνο τα ουσιαστικά, τα επίθετα και τα ρήµατα για κάθε υποψήφιο όρο. 
Έτσι λοιπόν η µέθοδος της ΝC-τιµής εξάγει λέξεις όρων περιεχοµένου και το παραπάνω 

κριτήριο για να οριστεί µια τέτοια λέξη δίνεται από την παρακάτω σχέση όπου:  
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• α είναι  ο υποψήφιος όρος για εξόρυξη  
• C είναι το σύνολο των λέξεων περιεχοµένου που συνδέονται µε τον υποψήφιο 

όρο α  
•  b είναι µια λέξη περιεχοµένου από το σύνολο C  

• fa(b) είναι η συχνότητα της λέξης b as όρος περιεχοµένου του υποψήφιου όρου a 
 
• weight(b) είναι η τιµή βάρους της b ως λέξης όρου περιεχοµένου 

 

6.3.3 Μοντελοποίηση Εννοιών Οντολογίας 
 

Στην παρούσα διατριβή, η προσέγγιση της σηµασιολογικής ανάλυσης του 
εκπαιδευτικού υλικού βασίζεται στην αυτόµατη ανάπτυξη οντολογίας που βασίζεται και 
έχει µια σαφή σχέση µε τα σχετικά έγγραφα. Για την αυτόµατη ανάπτυξη της οντολογίας 
βασιστήκαµε σε εργαλεία ανάπτυξης µηχανικής οντολογίας µε τεχνικές εξόρυξης 
κειµένων, τα οποία και θα παρουσιαστούν στο επόµενο κεφάλαιο της υλοποίησης του 
συστήµατος γνώσης. Τα συγκεκριµένα εργαλεία, χρησιµοποιούν για την µοντελοποίηση 
εννοιών οντολογίας, ένα Εκπαιδευµένο Μοντέλο Οντολογίας (Learned Ontology Model, 

LOM) [106,108] . Ένα Εκπαιδευµένο Μοντέλο Οντολογίας είναι µια συλλογή από 
αρχέτυπα µοντελοποίησης, τα οποία είναι ανεξάρτητα από µια συγκεκριµένη γλώσσα 

αναπαράσταση οντολογίας. Αυτά τα αρχέτυπα επιτρέπουν τη µετάφραση του LOM σε 
οποιαδήποτε γλώσσα αναπαράστασης γνώσης, εφόσον η εκφραστικότητα των 
αρχέτυπων δεν υπερβαίνει την εκφραστικότητα της γλώσσας-στόχου. Οι συγγραφείς 
οντολογίας του εργαλείου είναι υπεύθυνοι για τη µετάφραση των αρχέτυπων στην 
στοχευµένη γλώσσα αναπαράστασης οντολογίας.  

Τα αρχέτυπα µοντέλων που χρησιµοποιεί το σύστηµα γνώσης δίνονται 
παρακάτω, ενώ στην παρένθεση εµφανίζονται τα αντίστοιχα αρχέτυπα του µοντέλου 
οντολογίας του Gruber [65] : 

1. concepts (class) 

2. concept inheritance (subclass-of) 

3. concept instantiation (instance-of) 
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4. properties/relations (relation) 

5. domain and range restrictions (domain/range) 

6. mereological relations 

7. equivalence 

 

Το κίνητρο για να υπολογίζονται οι παραπάνω σχέσεις είναι το γεγονός ότι οι  
αλγόριθµοι µοντελοποίησης εννοιών που θα αναλυθούν παρακάτω, περιλαµβάνουν τις 
σχέσεις is-a, instance-of, part-whole καθώς και σχέσεις ισοδυναµίας. 

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αρχέτυπα µοντελοποίησης του συστήµατος 
γνώσης, ένα παράδειγµά τους στη στήλη 2 και την κωδικοποίησή τους στην γλώσσα 
οντολογίας OWL στην στήλη 3. 

 

Αρχέτυπο             
Μοντελοποίησης 

Εξήγηση OWL 

concept Μια έννοια C Παράδειγµα Άντρας, Γυναίκα C 

instance Μια περίπτωση α πχ ∆ηµήτρης, Βασιλική α 
Subconcept-of Concept κληρονοµικότητας Παράδειγµα Subconcept-of (Άντρας, Άτοµο) C1└C2 

 
Instance-of Concept  Περίπτωσης( instantiation) Παράδειγµα Instance-of (∆ηµήτρης, Άτοµο) C(α) 
Relation Μια σχέση R µεταξύ των εννοιών C1 και C2 Παράδειγµα Αγάπη(Άτοµο, Άτοµο)  

C1└ V RC2 
 

part-of Μια Mereological µέρους-όλου σχέση µεταξύ των εννοιών C1 και C2 Παράδειγµα part-of (Τροχός, Αυτοκίνητο) 
 

part-of(C1,C2) 

 
Equivalence Ισότητα µεταξύ εννοιών C1 και C2 Παράδειγµα Equivalence (town, city) 

C1≡C2 

 
Equality Ισότητα µεταξύ περιπτώσεων α1 και α2 Παράδειγµα Equality (UN, United Nations) 

α1 ≈ α2 
 

Disjointness Ασυνδετότητα µεταξύ εννοιών C1 και C2 Παράδειγµα  Disjointness (town, city) 
C1└ ⌐C2 

 
 

Πίνακας 1. Αρχέτυπα Μοντελοποίησης Οντολογίας 
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Στις ακόλουθες ενότητες επεξηγείται πως εξάγονται τα αρχέτυπα µοντελοποίησης 
εννοιών subclass-of, instance-of, relation και mereological από το εργαλείο εκµάθησης 
οντολογίας που χρησιµοποιούµε στο προτεινόµενο σύστηµα γνώσης.   
 

6.3.3.1 Hearst Λεξικό-συντακτικά Μοτίβα  
 

Μια πρόωρη προσέγγιση για την επαγωγή της ιεραρχίας εννοιών από δεδοµένα 

κειµένου βασίζεται στην εφαρµογή των λεξικό-συντακτικών µοτίβων. Ο Hearst [95] 

όρισε µοτίβα που εκµεταλλεύονται σχέσεις υπερωνύµων όπως στο ακόλουθο 
παράδειγµα, such NP0 as {NP1}* {(and│or)} NP2, που αντιπροσωπεύει µια φράση µε 
ουσιαστικά. 

Αυτό σηµαίνει ότι εάν ένα τέτοιο µοτίβο ταιριάζει σε ένα κείµενο, τότε µπορούµε 
να συµπεράνουµε ότι η NP0 είναι υπερώνυµο των  NP1 και NP2. Πιο συγκεκριµένα, ο 
Hearst πρότεινε τα ακόλουθα µοτίβα : 

1. NP such as {NP,}* {(and│or)} NP 

2. such NP as {NP,}* {(and│or)} NP 

3. NP {, NP}* {,} NP or other NP 

4. NP {, NP}* {,} NP and other NP 

5. NP including {NP,}* NP {(and│or)} NP 

6. NP especially {NP,}* {(and-or)} NP 

 Λεξικό-συντακτικά µοτίβα όπως τα παραπάνω µπορούν εύκολα να προσδιοριστούν και 
να εξάγονται από τα κείµενα. Ωστόσο, τα λεξικό-συντακτικά µοτίβα προκύπτουν σχετικά 
σπάνια σε σώµατα, µε αποτέλεσµα να απαιτείται σηµαντική πληροφορία κειµένου για να 
εξαχθούν αρκετά πρότυπα και να διαµορφώσουν σηµασιολογικές is-a σχέσεις. 
6.3.3.2 Σχέσεις Υποκατηγορίας (subclass-of)  

Για την εξαγωγή σχέσεων υποκατηγορίας µεταξύ των εννοιών το εργαλείο 
µάθησης οντολογίας εφαρµόζει αλγόριθµους που εκµεταλλεύονται τη δοµή υπερωνύµων 
των γλωσσολογικών λεξικών, είτε ταυτίζουν τα πρότυπα Hearst που υπάρχουν στο σώµα 
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κειµένου. Στη συνέχεια υπολογίζονται οι αντίστοιχες τιµές εµπιστοσύνης µε βάση τη 
συχνότητα των συµφωνηµένων προτύπων, και τελικά συνδυάζονται µε στρατηγικές 
συνδυασµού. 
6.3.3.3 Σχέσεις Instance-of  

 Για να ανατεθούν περιπτώσεις (instances), το σύστηµα στηρίζεται σε µια 
προσέγγιση οµοιότητας. Πιο συγκεκριµένα εξορύσσονται διανύσµατα περιεχοµένου για 

περιπτώσεις και έννοιες από τη συλλογή κειµένου και αναθέτονται σε έννοιες που 
αντιστοιχούν στο διάνυσµα µε την υψηλότερη οµοιότητα. Ως µέτρο οµοιότητας 
χρησιµοποιείται η λοξότητα απόκλισης (skewed divergence), καθώς διαπιστώθηκε πως 
έχει τις καλύτερες επιδόσεις (βλέπε παρακάτω). Για δύο αντικείµενα x και x’ που 
προκύπτουν από αντικείµενα που προέρχονται από ένα πεπερασµένο σύνολο Υ, 

επιδιώκουµε τον υπολογισµό της οµοιότητας (απόστασης) µεταξύ των κατανοµών               
q(Y) ≡P (Y│X) και r (Y) ≡P (Y│x’), όπου οι εν λόγω κατανοµές εκτιµώνται από ένα 
σώµα εκπαίδευσης.  

Για παράδειγµα, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η λέξη επιχείρηση θα µπορούσε 
να χρησιµεύσει ως καλή προσέγγιση για τη λέξη εταιρία επειδή και οι δύο εµφανίζονται 
συχνά ως αντικείµενο σε ρήµατα όπως το αποκτώ, αλλά σπάνια ως αντικείµενα του 
ρήµατος διαµαρτύροµαι.  

Η απόκλιση Kullback-Leibler D(q║r) [96] είναι ένα κλασικό µέτρο της 
απόστασης µεταξύ κατανοµών µάζας πιθανότητας. ∆υστυχώς όµως αυτή δεν µπορεί να 

προσδιοριστεί  εφόσον υπάρχει αντικείµενο  y σε σύνολο Y τέτοιο ώστε η κατανοµή q(y) 

να έχει θετικές τιµές, αλλά η κατανοµή  r (y) να είναι µηδενική. Αυτή η ιδιότητα καθιστά 

την απόκλιση Kullback-Leibler ακατάλληλη για κατανοµές που προκύπτουν µέσω της 
µέγιστης πιθανότητας προβλέψεων, η οποία αναθέτει πιθανότητα µηδέν για όρους που 
δεν εµφανίζονται στα δεδοµένα εκπαίδευσης. Όµως, στις περιπτώσεις επεξεργασίας 
φυσικής γλώσσας το παραπάνω σενάριο είναι πολύ συνηθισµένο. Μια επιλογή για να 
εξαλειφθεί αυτό το πρόβληµα είναι η υιοθέτηση της µέτρησης λοξότητας απόκλισης 
(skew divergence). Η στρατηγική αυτή «λειαίνει» τη µια από τις κατανοµές µε την 
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ανάµειξή της µε την άλλη κατανοµή  σε βαθµό που καθορίζεται από την παράµετρο α. Η 

τιµή της σταθεράς α κυµαίνεται στην περιοχή [0, 1]. 

 

Kullback-Leibler, KL divergence:  D(q k r) =∑y q(y)(log q(y) − log r(y)) 

 
Skew divergence: sα(q, r) = D (r║αq + (1 − α) r) 

 

Η ισοδυναµία ακολουθεί την υπόθεση ότι όροι ή έννοιες είναι ισοδύναµες µε το 
βαθµό στον οποίο µοιράζονται παρόµοια συντακτικά πλαίσια. Στο σύστηµα 

εφαρµόζονται αλγόριθµοι υπολογισµού της οµοιότητας µεταξύ των όρων µε βάση τα 

συµφραζόµενα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που εξάγονται από το λεξικό. Αυτή η 
βασισµένη στο λεξικό οµοιότητα λαµβάνεται ως η πιθανότητα για την ισοδυναµία των 
εννοιών. 
6.3.3.5 Γενικές σχέσεις  
 Για την εξαγωγή των γενικών σχέσεων µεταξύ των εννοιών, το σύστηµα 
χρησιµοποιεί ένα σύστηµα ανάλυσης για την διάκριση των πλαισίων υποκατηγορίας, 
εµπλουτισµένων µε πληροφορίες για τη συχνότητα των όρων που εµφανίζονται ως 
επιχειρήµατα(arguments). Ειδικότερα, εξάγει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά από τα 
συντακτική πλαίσια και χαρτογραφεί τα πλαίσια υποκατηγορίας σε οντολογικές σχέσεις: 
 

{Μεταβατικό, π.χ.αγάπη(υποκείµενο, αντικείµενο) 
{Αµετάβατο + PP-συµπλήρωµα, π.χ. περπάτηµα (υποκείµενο, pp (σε)) 
{Μεταβατικό + PP-συµπλήρωµα, π.χ. χτύπηµα (υποκείµενο, αντικείµενο, pp (µε)) 
 

Για παράδειγµα, δίνεται το ακόλουθο παράδειγµα εµπλουτισµένου πλαισίου: 
χτύπηµα(υποκείµενο(πρόσωπο),αντικείµενο(πράγµα),µε: αντικείµενο) 

Το σύστηµα σε αυτήν την περίπτωση θα ενηµερώσει το µοντέλο οντολογίας µε τις 
σχέσεις:  
Χτύπηµα (domain: πρόσωπο, εύρος: πράγµα) 
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Χτύπηµα µε (domain: πρόσωπο, σειρά: αντικείµενο) 
Η πιθανότητα της σχέσης τότε εκτιµάται µε βάση τη συχνότητα των πλαισίων 
υποκατηγορίας καθώς και της συχνότητας µε την οποία ορισµένοι όροι εµφανίζονται στο 
σχετικό πλαίσιο. 
 

6.3.3.4 Σχέσεις Μέρος-λόγου (Mereological)  

Με σκοπό την ανεύρεση mereological (µέρος-των) σχέσεων στο κείµενο, 
εφαρµόζεται ένας αλγόριθµος που υπολογίζει τον αριθµό των περιστατικών των 
προτύπων που περιλαµβάνουν ένα µέρος συσχέτισης µεταξύ δύο όρων Τ1 και Τ2, 

δηλαδή µέρος-του (Τ1, Τ2). Η πιθανότητα αυτή στη συνέχεια υπολογίζεται διαιρώντας 
το άθροισµα των περιστατικών στα οποία ο όρος Τ1 εµφανίζεται ως ένα µέρος. 
Περαιτέρω, το σύστηµα συµβουλεύεται το λεξικό για ήδη διατυπωµένες mereological 

σχέσεις και συνδυάζει τις στοιχειώδεις πιθανότητες µε µια συγκεκριµένη στρατηγική 
συνδυασµού [109,110].  

6.4 Αναγνώριση Κινητών Χρηστών 

 Τα δεδοµένα πλοήγησης των χρηστών καταγράφονται στο εξυπηρετητή που 
υποστηρίζει την δικτυακή εκπαιδευτική πύλη. Με κατάλληλες διεργασίες εξόρυξης 
δεδοµένων Ιστού δύναται να αποκαλυφθούν η ταυτότητα του κινητού χρήστη και οι  
ιστοσελίδες που αυτός επισκέπτεται κατά την περιήγηση του στην εκπαιδευτική πύλη. 
Κύριο µέληµα µας είναι οι διεργασίες εξόρυξης που «τρέχουν» στον εξυπηρετητή να 

εξάγουν χρήσιµη και αξιόπιστη πληροφορία, σχετική µε τα πραγµατικά βήµατα 

πλοήγησης του κινητού εκπαιδευοµένου στο διαδικτυακό περιεχόµενο, και αυτές οι 
διεργασίες να βασίζονται σε ελεύθερο λογισµικό µε ουδέτερη αρχιτεκτονική, που 
σηµαίνει ότι µπορεί να εφαρµοστούν σε πληθώρα εκπαιδευτικών δικτυακών πυλών. Για 

να εξασφαλιστούν οι παραπάνω προϋποθέσεις, η διαδικασία αναγνώρισης των κινητών 
χρηστών επιτυγχάνεται σε τρία στάδια: αρχικά στο φιλτράρισµα των δεδοµένων χρήσης 
από το διακοµιστή, έπειτα στην ταυτοποίηση του κινητού χρήση και τέλος στην 
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ανακάλυψη της συµπεριφοράς πλοήγησης του κινητού χρήστη και στην εξαγωγή των 
χαρακτηριστικών του ως ένα προφίλ χρήστη.  
6.4.1 Φιλτράρισµα δεδοµένων 

 

Πριν από οποιαδήποτε διεργασία εξόρυξης προηγείται η συλλογή των δεδοµένων 
συγκεντρώνονται τα δεδοµένα χρήσης το αρχείο καταγραφής του εξυπηρετητή. Αυτό  
αποθηκεύει όλα τα αιτήµατα και τις απαντήσεις µεταξύ του εξυπηρετητή και των 
πελατών που χρησιµοποιούν την δικτυακή πύλη.  
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:14:30:19 +0200] "GET /dokeos/main/img/korganizer.gif HTTP/1.1" 200 2444 
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:14:30:27 +0200] "GET /dokeos/index.php HTTP/1.1" 200 5477 
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:14:30:35 +0200] "GET /dokeos/index.php?logout=logout&uid=1 HTTP/1.1" 302 - 
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:14:30:36 +0200] "GET /dokeos/index.php HTTP/1.1" 200 6126 
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:15:00:30 +0200] "GET /dokeos/index.php HTTP/1.1" 200 6126 
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:15:00:49 +0200] "POST /dokeos/index.php HTTP/1.1" 302 5639 
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:15:00:50 +0200] "GET /dokeos/user_portal.php HTTP/1.1" 200 5186 
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:15:00:51 +0200] "GET /dokeos/main/img/teachers.gif HTTP/1.1" 200 1208 
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:15:00:53 +0200] "GET /dokeos/courses/COURSE1/?id_session=0 HTTP/1.1" 200 22973 
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:15:01:01 +0200] "GET /dokeos/index.php?logout=logout&uid=1 HTTP/1.1" 302 - 
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:15:01:01 +0200] "GET /dokeos/index.php HTTP/1.1" 200 6126 
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:15:42:51 +0200] "POST /dokeos/index.php HTTP/1.1" 302 5639 
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:15:42:54 +0200] "GET /dokeos/user_portal.php HTTP/1.1" 200 5186 

 

Οι παραπάνω γραµµές αποτελούν ένα πολύ µικρό τµήµα του αρχείου 
καταγραφής. Εύκολα µπορεί να γίνει κατανοητό ότι η πλειοψηφία των καταγραφών 
περιλαµβάνει πληροφορία που δεν χρησιµεύει στους στόχους της αναγνώρισης των 
χρηστών και των βηµάτων πλοήγησης τους. Στο τµήµα του αρχείου καταγραφής που 
παρατίθεται µόνο το παρακάτω αίτηµα µπορεί να θεωρηθεί χρήσιµη πληροφορία, καθώς 
ο χρήστης µε διεύθυνση 127.0.0.1 και χρόνο αιτήµατος [18/Feb/2011:15:00:50 +0200] 

αιτείται ένα συγκεκριµένο σύνδεσµο από τα µαθήµατα της εκπαιδευτικής πύλης. Τα 
υπόλοιπα αιτήµατα αφορούν κυρίως εικόνες γραφικών των ιστοσελίδων που δεν 
αποτελούν ενδιαφερόµενη πληροφορία.  
 
127.0.0.1 - - [18/Feb/2011:15:00:50 +0200] "GET /dokeos/user_portal.php HTTP/1.1" 200 5186 

 

Ουσιαστικό µέληµα λοιπόν είναι να φιλτραριστεί το αρχείο καταγραφής  στα 

δεδοµένα, να αποµακρυνθούν τα τµήµατά του που σχετίζονται µε εικόνες ή αιτήµατα 

αναγνώρισης µεταξύ διακοµιστή και πελάτη, και να αποµείνουν µόνο τα «πραγµατικά» 

αιτήµατα των χρηστών προς την εκπαιδευτική πύλη. Ως «πραγµατικά» αιτήµατα και 
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χρήσιµα στοιχεία µπορούν να θεωρηθούν οι σύνδεσµοι των σελίδων που περιηγείται ο 
χρήστης, οι διευθύνσεις IP, το είδος των περιηγητών των πελατών, και οι χρονικές 
στιγµές των αιτηµάτων που καταγράφονται. 
6.4.2 Ταυτοποίηση κινητού χρήστη 
 

Μετά το στάδιο του φιλτραρίσµατος των δεδοµένων, αυτά ενοποιούνται 
προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως είσοδοι στο επόµενο στάδιο της ταυτοποίησης του 
«κινητού εκπαιδευοµένου». Γενικά κάθε κινητός χρήστης που επισκέπτεται την 
εκπαιδευτική πύλη µπορεί να οριστεί από τη διεύθυνση IP που ανατίθεται στη φορητή 
του συσκευή και από τον περιηγητή (web browser) που αυτή χρησιµοποιεί. Από τεχνική 

άποψη όµως, είναι γενικά δύσκολο να ταυτιστεί µια φορητή συσκευή µε µια 
συγκεκριµένη διεύθυνση ΙP.  

Λόγω της φύσης των δικτύων κινητής τηλεφωνίας και των δικτύων ασύρµατων 
επικοινωνιών, οι διευθύνσεις ΙP που χρησιµοποιούν οι φορητές συσκευές είναι συνήθως 
προσωρινές και δεν µπορούν να θεωρηθούν πάντα ως αξιόπιστο στοιχείο ταυτοποίησης 
ενός φορητού χρήστη. Στην προτεινόµενη µεθοδολογία, τα στοιχεία ταυτοποίησης των 
φορητών εκπαιδευοµένων αφορούν: 

a) Το όνοµα χρήστη που χρησιµοποιεί ο εκπαιδευόµενος για την είσοδό του στην 
εκπαιδευτική πλατφόρµα (και δευτερευόντως η διεύθυνση IP) 

b) Τον τύπο περιηγητή που χρησιµοποιεί η φορητή συσκευή του εκπαιδευοµένου. 
Αυτά τα στοιχεία χρησιµοποιούνται συνδυαστικά για να ορίσουν την ταυτότητα 

ενός κινητού εκπαιδευοµένου. Στην µεθοδολογία υπολογίζονται µόνο οι φορητοί 
χρήστες και το προτεινόµενο σύστηµα επεξεργάζεται µόνο τα δεδοµένα των φορητών 
χρηστών. Αυτή η λειτουργία µπορεί να βελτιώσει σηµαντικά την ταχύτητα και την 
αξιοπιστία του αναπτυγµένου συστήµατος. 
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6.4.3 Συµπεριφορά πλοήγησης κινητού χρήστη 
 Η εξαγωγή των πραγµατικών ακολουθιών περιήγησης ως δοµηµένες πληροφορίες 
είναι µια περίπλοκη και δύσκολη διαδικασία. Στην εξόρυξη χρήσης Ιστού 
χρησιµοποιούνται τεχνικές για την ανακάλυψη µοτίβων στα δεδοµένα. Τα µοτίβα αυτά 

απαιτούνται για την εξατοµίκευση Ιστού και αντιστοιχούν στη συµπεριφορά και τα 

ενδιαφέροντα των χρηστών. Στο στάδιο αυτό λοιπόν, επιχειρείται η αυτόµατη κατάρτιση 

µοντέλων των κινητών χρηστών που επισκέπτονται την εκπαιδευτική διαδικτυακή πύλη. 
Η διεργασία του εντοπισµού των βηµάτων περιήγησης του κινητού χρήστη στην 

εκπαιδευτική πλατφόρµα αναπτύσσεται στον εξυπηρετητή εφαρµογών. Χρησιµοποιείται 
µια τεχνική αναγνώρισης συνόδου ώστε να είναι φανερό το πρότυπο πλοήγησης του 
χρήστη. Σύνοδος χρήστη είναι µια σειρά από αιτήµατα που προέρχονται από τον ίδιο 
χρήστη και διαιρείται µε ένα προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα.  

Ύστερα, από αυτό το στάδιο θα έχουµε το σύνολο των πραγµατικών αιτηµάτων 
για κάθε κινητό χρήστη κατηγοριοποιηµένα σε συνόδους, που θα φανερώνουν τα  

γεγονότα πλοήγησης των χρηστών στην εκπαιδευτική πύλη. Τα δεδοµένα κάθε χρήστη 
µορφοποιούν µια βάση γνώσης που µπορεί να χαρακτηριστεί ως προφίλ του χρήστη, 
αποθηκεύεται και χρησιµοποιείται από το σύστηµα γνώσης για την µετά-επεξεργασία 
γνώσης .  

 
 Εικόνα 14. Προφίλ Κινητού Χρήστη 
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6.5 Συστάσεις περιεχοµένου σε κινητούς χρήστες  
 Στο τελευταίο στάδιο του προτεινόµενου συστήµατος γνώσης παρέχονται 
εξατοµικευµένες και σηµασιολογικές συστάσεις περιεχοµένου στους κινητούς 
εκπαιδευοµένους. Εξατοµικευµένες γιατί το σύστηµα γνώσης τροφοδοτείται από τα 

δεδοµένα πλοήγησης του κινητού χρήστη στην πλατφόρµα, και σηµασιολογικές γιατί 
παράλληλα τροφοδοτείται από δεδοµένα οντολογίας που προέκυψαν από τη 

σηµασιολογική ανάλυση του εκπαιδευτικού υλικού. Η συνδυαστική προσέγγιση των 
σηµασιολογικών δεδοµένων και των προτιµήσεων του κινητού χρήστη, µειώνει την 
πιθανότητα λάθους από την πλευρά του συστήµατος γνώσης στις συστάσεις του. Όπως 
φαίνεται στην Εικόνα 15, το στάδιο των συστάσεων περιεχοµένου αποτελείται από τη 

φάση της συλλογιστικής της οντολογίας και από τη φάση της ανάλυσης του προφίλ του 
χρήστη.   

 

 

Εικόνα 15. Σύστηµα Γνώσης-Συνδυαστικές Συστάσεις Περιεχοµένου 
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6.5.1 Συλλογιστική Οντολογίας  
 Η επεξεργασία των σηµασιολογικών δεδοµένων υλοποιείται από µια 

συλλογιστική µηχανή που µπορεί να συνεργάζεται άµεσα µε το εργαλείο εκµάθησης 
οντολογίας και η οποία αναλύει τις σχέσεις που εµφανίζουν οι προκύπτουσες έννοιες από 
τη σηµασιολογική ανάλυση του εκπαιδευτικού υλικού. Το σύστηµα γνώσης 
τροφοδοτείται µε ερωτήµατα όπως ποιες έννοιες σχετίζονται µε µια δεδοµένη έννοια, αν 
δυο έννοιες εµπεριέχουν κοινές έννοιες ή αν δυο έννοιες συσχετίζονται µε σχέσεις 
ιεραρχίας, και η συλλογιστική µηχανή εξάγει συµπεράσµατα για τα ερωτήµατα αυτά.    
 

6.5.2 Ανάλυση δεδοµένων πλοήγησης του κινητού χρήστη 
 

Από προγενέστερη φάση, η ταυτότητα και τα δεδοµένα πλοήγησης κάθε κινητού 
χρήστη µορφοποιούν µια βάση γνώσης που χαρακτηρίζεται ως προφίλ του χρήστη. Το 
σύστηµα γνώσης αναλύει τα εξαγόµενα χαρακτηριστικά και υπολογίζει στατιστικά 
µεγέθη όπως τις δηµοφιλέστερες ή τις πιο πρόσφατες επισκέψεις (ιστοσελίδες) του 
χρήστη στην εκπαιδευτική πύλη. 
6.5.3 Συνδυασµός και Παρουσίαση Συστάσεων  
 

Κάποιες µαθησιακές έννοιες ενδέχεται να εµφανίζονται σε παραπάνω από ένα 
µαθήµατα, άρα και σε περισσότερες από µια ιστοσελίδες, ή µια έννοια µπορεί να 

συνδέεται σηµασιολογικά µε µια άλλη που εµφανίζεται σε άλλο µάθηµα. Το σύστηµα 

γνώσης γνωρίζει τις δηµοφιλέστερες και πιο πρόσφατες επισκέψεις του κινητού χρήστη 

στην εκπαιδευτική πλατφόρµα, καθώς και τις έννοιες που περιέχουν οι ιστοσελίδες της 
πλατφόρµας. Μπορεί λοιπόν να προτείνει τις πιο πρόσφατες και δηµοφιλέστερες 
προτιµήσεις του χρήστη, καθώς και τις ιστοσελίδες που περιέχουν σηµασιολογικά 

σχετικές έννοιες µε αυτές τις προτιµήσεις του. Τέλος το στάδιο της παρουσίασης των 
συστάσεων στην κινητή συσκευή αφορά τη γραφική παρουσίαση τους, λαµβάνοντας 
υπόψη το µικρό µέγεθος οθόνης των κινητών συσκευών. 

 



Γλαρούδης ∆ηµήτριος 
∆ιδακτορική διατριβή στις « Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη συνεργατική µάθηση 
µέσω κινητών συσκευών. » / 2012 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής-Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

118 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7                                                                  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΗΣ  
 
 
Σύνοψη κεφαλαίου  
 Η πλειοψηφία των εφαρµογών του σηµασιολογικού ιστού αναφορικά µε τη 
µάθηση οντολογίας βρίσκονται ακόµα σε ερευνητικό επίπεδο και αναπτύσσονται κυρίως 
στον ακαδηµαϊκό χώρο. Από τις τεχνικές προδιαγραφές των εργαλείων, και όπως αυτές 
παρουσιάζονται από τις οµάδες ανάπτυξής τους, φαίνεται ότι τα εργαλεία αυτά υστερούν 
σε διάφορα σηµεία και για αυτό το λόγο εµφανίζονται συνέχεια αναβαθµίσεις ή 
ενηµερώσεις. Ο συγκεκριµένος ερευνητικός τοµέας είναι σχετικά νέος και δεν υπάρχουν 
ακόµα σε όλες τις εκφάνσεις του ολοκληρωµένες λύσεις.  

Λόγω αυτών των περιορισµών, στα πλαίσια της παρούσης διατριβής, µπορούµε 
να χρησιµοποιήσουµε τα εργαλεία που θα παρουσιαστούν στις ακόλουθες ενότητες ως 
ένα σηµείο µόνο για την υλοποίηση ενός προτύπου συστήµατος γνώσης. Αξιοποιήθηκαν 
οι δυνατότητές τους, αλλά για τη διασύνδεση της πλειοψηφίας των εφαρµογών, για τις 
επιλογές των κατάλληλων αλγορίθµων γλωσσικής επεξεργασίας, για τα ερωτήµατα των 
συλλογιστικών µηχανών και τις υπόλοιπες προδιαγραφές του συστήµατος υλοποιήθηκε 
πρότυπος κώδικας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι για την υλοποίηση της προτεινόµενης 
διάρθρωσης του συστήµατος γνώσης επιλέχθηκαν και παραµετροποιήθηκαν εφαρµογές 
ανοικτού κώδικα. Στις ενότητες που ακολουθούν, περιγράφονται τα συγκεκριµένα 

βήµατα που έγιναν για την υλοποίηση των διαφόρων τµηµάτων της αρχιτεκτονικής του 
προτεινόµενου συστήµατος και σε αντιστοιχία µε τις φάσεις που παρουσιάστηκαν στο 
Κεφάλαιο 6. 
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7.1  Εξόρυξη  Εκπαιδευτικού Περιεχοµένου 

7.1.1 Επιλογή Εκπαιδευτικού υλικού  
 

Για την ανάπτυξη της µεθοδολογίας χρησιµοποιήθηκε διαδικτυακό υλικό από 
τέσσερα µαθήµατα σε ένα Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών. Αυτά επιλέχτηκαν από τις 
εκπαιδευτικές πύλες                                                                                                             

http://www.w3schools.com/html/default.asp, 

http://css.engineering.uiowa.edu/~dip/LECTURE/lecture.html 

https://cs.nmt.edu/~ip/lectures.html. 

Οι τίτλοι των µαθηµάτων είναι οι εξής Προγραµµατισµός HTML, PHP 

Προγραµµατισµός, Επεξεργασία Οµιλίας και Επεξεργασία Εικόνας. Το επιλεγµένο 
διαδικτυακό υλικό αποτελείται κυρίως αρχεία κειµένου για την αποδοτικότερη εφαρµογή 
των αλγορίθµων εκµάθησης οντολογίας. Πιο συγκεκριµένα το εκπαιδευτικό υλικό 
αποτελείται από αρχεία HTML, έγγραφα κειµένου και παρουσιάσεις σε µορφή pdf. Για 

κάθε ένα από τα παραπάνω µαθήµατα, χρησιµοποιήθηκαν συγκεκριµένες ενότητες από 
το συνολικό διδακτικό υλικό (5 διαλέξεις) προκειµένου να µειωθεί ο χρόνος 
επεξεργασίας των αρχείων κειµένου. Στις πειραµατικές εργασίες κάθε µάθηµα 

αποτελείται από πέντε διαλέξεις. Η διάρθρωση του εκπαιδευτικού υλικού στην δόκιµη 

εκπαιδευτική πύλη που δηµιουργήθηκε, είναι όµοια µε αυτήν της εκπαιδευτικής πύλης 
ΑΣΕΑ στο Τµήµα µας δηλαδή: ΜΑΘΗΜΑΤΑ→ ΟΝΟΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ→ ΕΓΓΡΑΦΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ→ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ→ ∆ΙΑΛΕΞΗ 1→ ∆ΙΑΛΕΞΗ 2 κ.ά. 

Το υλικό των µαθηµάτων προγραµµατισµού περιλαµβάνει πολλές µαθηµατικές 
εκφράσεις, σύµβολα, αλγορίθµους και παραδείγµατα κώδικα, ενώ το υλικό των άλλων 
δύο µαθηµάτων περιλαµβάνει λεκτικές και λεξιλογικές πληροφορίες, ορισµούς εννοιών 
και παραδείγµατα των εννοιών αυτών. Παράλληλα, εξαιτίας των περιορισµών των 
λεξικολογικών λεξικών ως προς την γλώσσα, τα επιλεγόµενα µαθήµατα είναι µόνο στην 
αγγλική, χωρίς αυτό το γεγονός να µειώνει στο ελάχιστο την αξία του προτεινόµενου 
συστήµατος γνώσης.  

 

 



Γλαρούδης ∆ηµήτριος 
∆ιδακτορική διατριβή στις « Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη συνεργατική µάθηση 
µέσω κινητών συσκευών. » / 2012 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής-Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

120 

7.1.2 Προεπεξεργασία Περιεχοµένου 
 

Όπως αναλύθηκε στο Κεφάλαιο 6, το στάδιο της προεπεξεργασίας αφορά αρχικά 

τη σύλληψη και τη δηµιουργία ενός αντιγράφου των περιεχοµένων της µαθησιακής 
πύλης, την αφαίρεση ανεπιθύµητων πληροφοριών των ιστοσελίδων της εκπαιδευτικής 
πύλης και την αποθήκευση-κλωνοποίηση της πύλης διατηρώντας τα ονόµατα και τις 
δοµές των ιστοσελίδων της. Το στάδιο αυτό συµβάλλει στην ταχύτερη και ευκολότερη 

επεξεργασία των δεδοµένων της εκπαιδευτικής πύλης και σε περίπτωση που προστίθεται 
νέο περιεχόµενο στην πύλη, υποβάλλονται σε επεξεργασία µόνο τα πρόσθετα στοιχεία. 
Τονίζεται πως η εργασία της προεπεξεργασίας περιεχοµένου υλοποιείται µόνο µια φορά,  

(εκτός αν ανανεωθεί το διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό), υλοποιείται στον εξυπηρετητή 

εφαρµογών, και δεν αφορά την επικοινωνία του κινητού εκπαιδευµένου µε το προτεινόµενο 

σύστηµα γνώσης.   
Επειδή η διαδικασία της εξόρυξης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου πρέπει να 

είναι ανεξάρτητη της αρχιτεκτονικής της δικτυακής πλατφόρµας που θα χρησιµοποιηθεί 
ως πηγαίο υλικό, χρησιµοποιείται το περιβάλλον Java NetBeans IDE 6.1 µε έκδοση την 
Java 1.6 Update 10, που αποτελεί την πιο σύγχρονη έκδοση µέχρι τη στιγµή της 
υλοποίησης µας.  Η υλοποιηµένη σε Java εφαρµογή Website Analyzer δηµιουργεί ένα 

γραφικό περιβάλλον που αξιοποιεί τις Java κλάσεις του Site Capturer HTML Parser 

[101] και χρησιµοποιείται για να δηµιουργήσει και να αποθηκεύσει τοπικά το αντίγραφο 
των περιεχοµένων του δικτυακού τόπου. Το εκτελέσιµο αρχείο “Website_Analyzer.jar” 

χρησιµοποιεί τις κλάσεις του  HTMLParser 1.6 [143]. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται 
µέρος της Java κλάσης που καλεί τις ρουτίνες του HTMLParser για τη σύλληψη του 
δικτυακού εκπαιδευτικού υλικού.  

Επιλέγοντας το κουµπί “Website Download” (Εικόνα 16), προκύπτει ένα 
αναδυόµενο παράθυρο όπου καταχωρείται η επιθυµητή εκπαιδευτική πύλη προς 
αντιγραφή. Αφού γίνει η καταχώριση εµφανίζεται ένας επιλογέας φακέλων όπου επιλέγω 

το φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτεί ο δικτυακός τόπος. 
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private void jButton1MouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { 

//GEN-FIRST:event_jButton1MouseClicked  

// TODO add your handling code here: Runtime load = Runtime.getRuntime();  

try{  

load.exec("cmd /C start 

C:\\Website_Personalizer\\htmlparser\\bin\\sitecapturer.cmd");  

} catch(IOExceptione1){System.err.println(e1);}}/ 

/GEN-LAST: event_jButton1MouseClicked 

Πίνακας 2. Java κλάση για τη σύλληψη του εκπαιδευτικού υλικού. 

Έπειτα εµφανίζεται ένα αναδυόµενο παράθυρο που ρωτάει αν θα αποθηκευτεί 
όλο το υλικό της πύλης. Επιλέγουµε να µην αποθηκευτούν τα αρχεία εικόνων, και 
επιλέγονται µόνο οι ιστοσελίδες του εκπαιδευτικού υλικού για λόγους που θα 

αναφερθούν στο κοµµάτι της σηµασιολογικής ανάλυσης του εκπαιδευτικού 
περιεχοµένου. Η εφαρµογή έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ανεξαρτήτως των υπόλοιπων εργαλείων και κάποιος χρήστης µπορεί να µεταφορτώσει 
όσους δικτυακούς τόπους επιθυµεί και να τερµατίσει την εφαρµογή χωρίς να προχωρήσει 
στα υπόλοιπα βήµατα.  

 

 

Εικόνα 16. Προεπεξεργασία Περιεχοµένου-Σύλληψη ∆ικτυακού Υλικού 



Γλαρούδης ∆ηµήτριος 
∆ιδακτορική διατριβή στις « Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη συνεργατική µάθηση 
µέσω κινητών συσκευών. » / 2012 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής-Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

122 

Έπειτα ακολουθεί η εξαγωγή της πληροφορίας κειµένου από το σύνολο των 
ιστοσελίδων της δικτυακής πύλης. Το σύστηµα χρησιµοποιεί τις Java κλάσεις String 

Extractor του HTMLParser για την ανάλυση και εξαγωγή των πληροφοριών κειµένου 
από µια ιστοσελίδα. Στο τέλος της αυτής της διαδικασίας η κάθε σελίδα της 
εκπαιδευτικής πύλης αναπαρίσταται από ένα αρχείο κειµένου. Στην εφαρµογή µας, 
επιλέγοντας το κουµπί “Extract Text” εξορύσσεται το κείµενο της κάθε ιστοσελίδας της 
πύλης που έχει αποθηκευτεί σε αντίστοιχα αρχεία κειµένου µε το ίδιο όνοµα της κάθε 
ιστοσελίδας. Εµφανίζεται πάλι ένας επιλογέας φακέλων και επιλέγουµε το φάκελο των 
αρχείων του δικτυακού τόπου “test_site ". Το αποτέλεσµα της διαδικασίας φαίνεται στην 
Εικόνα 17. 

Public static void extractTextFromAllFiles (File dir) {  

if (dir.isDirectory()) { 

 String [] children = dir.list (); 

 for (int i=0; i<children. length; i++) { 

 extractTextFromAllFiles (new File(dir, children[i])); 

 } 

 } else { 

 Runtime load = Runtime.getRuntime(); 

 try {  

load.exec 

("C:\\Website_Personalizer\\htmlparser\\bin\\stringextractor.cmd"+dir+">"+dir+".txt").waitFor 

();  

 

Πίνακας 3. Java κλάση για την εξαγωγή της πληροφορίας κειµένου 

 

Εικόνα 17. Προεπεξεργασία Περιεχοµένου- Εξόρυξη Κειµένου 
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Μετά το πέρας της σύλληψης της εκπαιδευτικής πύλης χρησιµοποιείται η επίσης 
ανοικτού κώδικα εφαρµογή XXCOPY [144] για τη διατήρηση µόνο των αρχείων 
κειµένου και την αφαίρεση των ανεπιθύµητων αρχείων που αντιγράφηκαν.  

Με την command line εντολή “xxcopy C:\ test_site \C:\ test_ site _texts\ /SL /S# 

/X*.css /X*.pdf /X*.com /X*.mp3 /X*.mpg /X*.jpg / X*.png ”  δηµιουργείται ένας νέος 
φάκελος “C:\ test_ site _texts \” στον οποίο αντιγράφονται όλα τα αρχεία από το φάκελο 
“test_ site”.  

Οι διακόπτες “/SL /S#” διασφαλίζουν ότι όλα τα αρχεία θα καταγραφούν σε 
αυτόν το φάκελο και δε θα δηµιουργηθούν υποφάκελοι. Οι διακόπτες της µορφής “X*.png” 

απαγορεύουν την αντιγραφή αρχείων µε κατάληξη.png. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο της 
προεπεξεργασίας µε στόχο την είσοδο των επεξεργασµένων στοιχείων στα εργαλεία 

µάθησης οντολογίας. 
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7.2  Παραγωγή σηµασιολογικών εννοιών από το µαθησιακό υλικό  

 Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι εφαρµογές µάθησης 
οντολογίας και έπειτα η σχεδίαση των πειραµάτων υλοποίησης για την παραγωγή 

σηµασιολογικών εννοιών από το εκπαιδευτικό υλικό.  
 

7.2.1 Εργαλεία Μάθησης Οντολογίας   
 

Τα εργαλεία και οι εφαρµογές µάθησης οντολογίας που χρησιµοποιήθηκαν για 

την υλοποίηση του συστήµατος γνώσης είναι το NeOn Toolkit, το GATE, το WordNet 

2.1 και το Text2Onto.  Αφότου παρουσιαστούν συνοπτικά και εξηγηθεί οι εργασίες που 
αυτά επιτελούν, θα παρουσιάσουµε πως αυτά διασυνδέονται για την αυτόµατη ανάπτυξη 

οντολογίας από το εκπαιδευτικό υλικό.  
7.2.1.1  NeOn Toolkit 

 

Το NeOn Toolkit είναι ένα επεκτάσιµο Περιβάλλον Μηχανικής Οντολογίας και 
αποτελεί µέρος της εφαρµογής αναφοράς της αρχιτεκτονικής NeOn [108,109,110, 

150].Είναι ένα νέας γενιάς περιβάλλον µηχανικής οντολογίας, και απευθύνεται σε 
ερευνητές του σηµασιολογικού ιστού και της διαχείρισης γνώσης. Ο πυρήνας του είναι 
ελεύθερα διαθέσιµος και στηρίζεται στην αρχιτεκτονική Neon. Το Neon Toolkit έχει 
σχεδιαστεί µε ανοικτή και αρθρωτή αρχιτεκτονική, η οποία περιλαµβάνει υπηρεσίες 
υποδοµής, όπως καταγραφή, αποθήκευση και κατανεµηµένες υπηρεσίες για τη 

διαχείριση οντολογιών, το συλλογισµό και τη συνεργασία οντολογίας σε δικτυακά 
περιβάλλοντα. Η συγκεκριµένη αρχιτεκτονική δίνει έµφαση στη διαχείριση οντολογίας 
από δίκτυο, ενώ υποστηρίζει ένα ανοικτό πλαίσιο για τους προγραµµατιστές εργαλείων 
επέκτασης, µε βάση το εργαλείο Eclipse [151].Ένα τυπικό Neon Toolkit plugin 

αποτελείται από ένα σύνολο Eclipse plugins που εµπεριέχουν ιδιαίτερες λειτουργίες 
µηχανικής οντολογίας, οι οποίες µπορούν να αλληλεπιδρούν µε άλλα plugins για να 

υποστηρίξουν οντολογία.  
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7.2.1.2 GATE  

Το λογισµικό GATE [152] είναι ένα περιβάλλον εργαλείων λογισµικού γραµµένο 
στη γλώσσα προγραµµατισµού Java. Πρωτοεµφανίστηκε και άρχισε να αναπτύσσεται 
στο πανεπιστήµιο του Sheffield από το 1995 και έκτοτε χρησιµοποιείται παγκοσµίως από 
µια ευρεία κοινότητα επιστηµόνων, επιχειρήσεων, και σπουδαστών για κάθε είδος 
επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, συµπεριλαµβανοµένης της εξόρυξης πληροφορίας σε 
διάφορες γλώσσες. Το GATE περιλαµβάνει µια αρχιτεκτονική, ένα ελεύθερο ανοικτού 
κώδικα API, το πλαίσιο και το γραφικό περιβάλλον ανάπτυξης.  

Η χρήση και ο ρόλος του GATE είναι η υποστήριξη του πειραµατισµού σε 
ερευνητικές προσπάθειες σχετικές µε την επεξεργασία φυσικής γλώσσας και της 
υπολογιστικής γλωσσολογίας. Τα σηµαντικό πλεονέκτηµα του GATE προς αυτήν την 
κατεύθυνση είναι η υποστήριξη για αυτοµατοποιηµένα σενάρια επεξεργασίας, ώστε τα 

αποτελέσµατα της επεξεργασίας να µπορούν εύκολα να επαναληφθούν για ίδιες αρχικές 
συνθήκες εισόδου αλλά µε διαφορετική παραµετροποίηση, µειώνοντας έτσι τα 

ερευνητικά έξοδα. Το GATE ως αρχιτεκτονική προτείνει ότι τα στοιχεία των 
συστηµάτων λογισµικού που επεξεργάζονται τη φυσική γλώσσα µπορούν ωφέλιµα να 
αναλυθούν σε διάφορους τύπους συστατικών, γνωστούς ως πόρους. Τα συστατικά είναι 
επαναχρησιµοποιήσιµα κοµµάτια λογισµικού, µε σαφείς και καθορισµένες διεπαφές, και 
αποτελούν δηµοφιλή αρχιτεκτονική µορφή, παρόµοια χρησιµοποιούµενη στο Java Net 

Beans και τη Microsoft.Net. Πιο συγκεκριµένα, τα τµήµατα του GATE είναι 
εξειδικευµένοι τύποι Java Net Beans, και είναι τριών ειδών: πόροι γλώσσας 
(αντιπροσωπεύουν οντότητες όπως τα λεξικά, οι πληροφορίες κειµένων ή οι οντολογίες), 
πόροι διαδικασιών (αντιπροσωπεύουν οντότητες όπως οι κατατµητές) και πόροι 
αναπαράστασης (αντιπροσωπεύουν τα τµήµατα απεικόνισης και επεξεργασίας που 
συµµετέχουν στα γραφικά περιβάλλοντα).  

Οι γλώσσες που υποστηρίζονται αυτήν την περίοδο στο GATE περιλαµβάνουν τα 

Αγγλικά, τα Ισπανικά, τα Κινέζικα, τα Αραβικά, τα Γαλλικά, τα Γερµανικά, τα Ινδικά, τα 

Φιλιππινέζικα, τα Ρουµάνικα και τα Ρωσικά.  
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7.2.1.3  WordNet 

 Το WordNet [153] είναι µια µεγάλη και ελεύθερα διαθέσιµη λεξικολογική βάση 

δεδοµένων της αγγλικής γλώσσας, που αναπτύσσεται στο Princeton University. Ο 

σκοπός του WordNet είναι διττός: αφενός η παραγωγή ενός συνδυασµένου λεξικού-
θησαυρού που είναι πιο διαισθητικά χρησιµοποιήσιµο, και αφετέρου η υποστήριξη των 
εφαρµογών αυτόµατης ανάλυσης κειµένων και τεχνητής νοηµοσύνης. Η δοµή του το 
κάνει ένα χρήσιµο εργαλείο για την υπολογιστική γλωσσολογία και την επεξεργασία 
φυσικής γλώσσας. Το δίκτυο που προκύπτει από τις σηµασιολογικά συσχετιζόµενες 
λέξεις και έννοιες µπορεί να προσπελαστεί µέσω ενός φυλλοµετρητή. Από το 2006, η 
βάση δεδοµένων του WordNet περιέχει περίπου 150.000 λέξεις που οργανώνονται σε 
πάνω από 115.000 synsets για συνολικά 207.000 ζευγάρια λέξεων-εννοιών.  
7.2.1.4 TextΤοOnto και Text2Onto 

 

Το TextToOnto [145] αποτελεί µια σουίτα εργαλείων που αναπτύχθηκε για να 
υποστηρίξει τη διαδικασία µηχανικής οντολογίας µε τεχνικές εξόρυξης κειµένων. Η 

βασική προσέγγιση του TextToOnto είναι:  
 

 Η συλλογή ενός συνόλου εγγράφων σχετικών µε τον τοµέα που επιθυµούµε να εφαρµοστεί η οντολογία  
 Η ανάλυση και ο σχολιασµός των εγγράφων γλωσσολογικά µέσω εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας  
 Η εξαγωγή µιας βάσης δεδοµένων των εµφανιζόµενων όρων από τη σχολιασµένη συλλογή εγγράφων  
 Ο προσδιορισµός των πιθανών σχέσεων µεταξύ αυτών των όρων µέσω των αλγορίθµων µηχανικής εκµάθησης  
 Η αποτύπωση των προσδιορισµένων όρων και σχέσεων σαν κλάσεις µε ορισµένες ιδιότητες σε µια κανονική οντολογία  

 Κατά αυτόν τον τρόπο, η προσέγγιση του TextToOnto επιτρέπει την ηµιαυτόµατη 

ανάπτυξη οντολογίας, η οποία είναι βασισµένη και έχει µια σαφή σχέση µε τα σχετικά 

έγγραφα.  
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Το Text2Onto [110, 154] είναι ο επίσηµος διάδοχος και ο πλήρης 
επανασχεδιασµός του συστήµατος του TextToOnto. Η πλειονότητα των εργαλείων 
µάθησης οντολογίας εξαρτώνται από ιδιόκτητα πρότυπα οντολογίας που δε µπορούν 
πάντα να µεταφραστούν σε άλλους φορµαλισµούς µε έναν απλό τρόπο. Στο Text2Onto 

αυτό το πρόβληµα ξεπερνιέται µε την αντιπροσώπευση των µαθηµένων οντολογικών 
δοµών σε ένα µετά-επίπεδο, µε τη µορφή στοιχειωδών προτύπων παρά µε µια 

συγκεκριµένη γνώση γλώσσα αναπαράστασης. Μια συλλογή τεκµηριωµένων 
στοιχειωδών προτύπων µπορεί έπειτα να µεταφραστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα. Κατά 
αυτόν τον τρόπο το Text2Onto είναι σε θέση να χειριστεί τις επικρατέστερες γλώσσες 
αναπαράστασης που χρησιµοποιούνται στο σηµασιολογικό ιστό, όπως την  RDFS, OWL 

και F-Logic.  

Το Text2Onto αντιµετωπίζει πολλά από τα προβλήµατα των εργαλείων 
εκµάθησης οντολογίας µε την εισαγωγή δύο νέων λειτουργιών: τα πιθανοτικά πρότυπα 
οντολογίας (Probabilistic Ontology Models - POMs) και την οδηγούµενη από δεδοµένα 

(data driven) ανακάλυψη αλλαγών. Η αρχιτεκτονική του επικεντρώνεται γύρω από το 
πιθανοτικό πρότυπο οντολογίας [105,106,110], το οποίο αποθηκεύει τα αποτελέσµατα 

των διάφορων αλγόριθµων µάθησης οντολογιών. Οι αλγόριθµοι αρχικοποιούνται από 
έναν ελεγκτή, σκοπός του οποίου είναι α) να προκαλέσει τη γλωσσική προεπεξεργασία 
των δεδοµένων, β) να εκτελέσει τους αλγορίθµους µε την κατάλληλη σειρά και γ) να 
εφαρµόσει τα αιτήµατα αλλαγής των αλγορίθµων στο πιθανοτικό πρότυπο οντολογίας.  

Το γεγονός ότι κανένας από τους αλγόριθµους δεν έχει την άδεια του απευθείας 
χειρισµού του POM εγγυάται τη µέγιστη διαφάνεια και επιτρέπει για την ευέλικτη  
σύνθεση των αυθαίρετα πολύπλοκων αλγορίθµων, όπως περιγράφεται παρακάτω. Η 

εκτέλεση κάθε αλγόριθµου αποτελείται από τρεις φάσεις: 
• αρχικά κατά το στάδιο της κοινοποίησης, ο αλγόριθµος µαθαίνει για τις 

πρόσφατες αλλαγές στο σώµα 
• στη φάση υπολογισµού, οι αλλαγές αυτές αντιστοιχίζονται σε αλλαγές σε σχέση 

µε το αποθετήριο αναφοράς, το οποίο αποθηκεύει όλα τα είδη της γνώσης 
σχετικά µε τη σχέση µεταξύ της οντολογίας και των δεδοµένων (δείκτες σε όλες 
τις εµφανίσεις µιας έννοιας) 
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• τελικά, κατά τη φάση της παραγωγής αποτελέσµατος, οι αιτήσεις για αλλαγές του 
πιθανοτικού προτύπου οντολογίας παράγονται από το ενηµερωµένο περιεχόµενο 
του αποθετηρίου αναφοράς.  

 
 

Εικόνα 18. Αρχιτεκτονική του Text2Onto 

7.2.1.5  ∆ιασύνδεση Εργαλείων Μάθησης Οντολογίας  
 

Το Neon Toolkit υποστηρίζει plugins βασισµένα σε υπηρεσίες Ιστού που έχουν 
τη δυνατότητα πρόσβασης σε αποµακρυσµένα συστατικά. Αρχικά λοιπόν, εκτελείται το 
αρχείο NeOnToolkitinstaller-1.2.0-B739.exe , που εγκαθιστά την πλατφόρµα µηχανικής 
οντολογίας NeOn. Ακολουθώντας τις οδηγίες εγκατάστασης, το NeOn Toolkit 

εγκαθίσταται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή που φιλοξενεί το server της 
εκπαιδευτικής δικτυακής πύλης. Μετά το πέρας της εγκατάστασης ορίζουµε ως 
προεπιλεγµένο χώρο εργασίας τον προτεινόµενο. Αφού ανοίξει το πρόγραµµα, επιλέγουµε από 

το µενού “Help” → “Software Updates” → “Find and Install”→ “Search for new features to 

install” την επιλογή “NeOn Toolkit Update Site” από τον κατάλογο µε τους δικτυακούς πόρους 
προς αναζήτηση.  
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Στον τοµέα της εκµάθηση οντολογίας , το κατάλληλο  plugin είναι το εργαλείο 
Text2Onto. Από το σύνολο των προσφερόµενων επιλογών µας ενδιαφέρει η παράµετρος 
“ontology learning” που περιέχει σαν plugin το “Text2Onto 1.0.3”. Αφού αποδεχθούµε την 
άδεια χρήσης και τερµατίσουµε τον οδηγό επιλογής plugin γίνεται ανάκτηση και 
εγκατάσταση του Text2Onto αυτόµατα. Μετά την εγκατάσταση επανεκινούµε την 
εφαρµογή.  

 
 

Εικόνα 19. Σύνδεση Text2Onto plugin µε Neon Toolkit 

Έπειτα, συνδέθηκε µε το εργαλείο µηχανικής οντολογίας το γλωσσολογικό 
λεξικό WordNet. Αφού µεταφορτωθεί το αρχείο εγκατάστασης του WordNet , εκτελείται 
και εγκαθίσταται και αυτό στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή που φιλοξενεί το server της 
εκπαιδευτικής δικτυακής πύλης. Μετά την εγκατάστασή του, ορίστηκε το λεξικό ως η 

λεξικολογική βάση του εργαλείου εκµάθησης οντολογίας. Αυτό επιτυγχάνεται 
διαφοροποιώντας µε έναν επεξεργαστή κειµένου το αρχείο “file_properties.xml” του 
εργαλείου οντολογίας και δηλώνοντας στην παράµετρο «dictionary_path» το λεξικό 
WordNet.  

Επιπλέον ακολουθεί η διασύνδεση του  εργαλείου επεξεργασίας φυσικής 
γλώσσας  GATE. Αφότου το εργαλείο εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του server, στις 
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παραµέτρους λειτουργίας του Text2Onto (Text2Onto Preferences) δηλώνουµε ως 
εργαλείο επεξεργασίας φυσικής γλώσσας το Gate.  

Τέλος, για τη βελτίωση της ταχύτητας επεξεργασίας του συστήµατος οφείλουµε 
να αυξήσουµε το όριο της µνήµης που µπορεί να χρησιµοποιήσει το NeOn Toolkit ώστε 
να λειτουργεί αποτελεσµατικά. Όσο µεγαλύτερη τιµή (πέραν της τιµής 768MB που 
θεωρείται ως ελάχιστο αποδοτικό προαπαιτούµενο) οριστεί, τόσο πιο βελτιωµένη θα 
είναι η ταχύτητα επεξεργασίας από το εργαλείο. Επίσης, πρέπει να αλλαχθεί η τιµή του 
DentityExpansionLimit σε µια πολύ υψηλή τιµή (640000000) ώστε να µην παρουσιαστεί 
κάποιο εικονικό λάθος µνήµης. 
 

7.2.2 Τυπικό Σενάριο χρήσης του Περιβάλλοντος Μάθησης Οντολογίας 
 Εκτός από την βασική λειτουργικότητα του Text2Onto, το εργαλείο περιλαµβάνει 
µια γραφική διεπαφή χρήστη που διαθέτει το στοιχείο διαχείρισης των αρχείων 
επεξεργασίας (corpus), έναν συντάκτη ροής εργασίας, παράθυρα επιλογής για τους 
αλγόριθµους, καθώς και πίνακες και γραφήµατα µε βάση τις απεικονίσεις των 
πιθανοτικών προτύπων οντολογίας (POM).  Ένα τυπικό σενάριο χρήσης για το εργαλείο 
περιγράφεται ακολούθως:  
Α) Ο χρήστης ορίζει µια συλλογή από κείµενα προς επεξεργασία και ξεκινά τον συντάκτη 

ροής εργασίας.  
Β) Ο συντάκτης  

α) του παρέχει µια λίστα µε αλγόριθµους που είναι διαθέσιµοι για τις διάφορες 
εργασίες εκµάθησης οντολογίας 

β) τον βοηθά στην δηµιουργία του κατάλληλου σεναρίου εργασιών για το είδος 
της διαδικασίας εκµάθησης οντολογίας που θέλει 

γ) τον βοηθά να προσαρµόσει µεµονωµένα τους αλγορίθµους µάθησης που 
επιθυµεί  να εφαρµοστούν.  
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Γ) Τα δεδοµένα εισόδου (corpus) υπόκεινται σε επεξεργασία µε τις τεχνικές επεξεργασίας 
φυσικής γλώσσας που αναλύθηκαν παραπάνω, και έπειτα εισάγονται στον ελεγκτή 

αλγόριθµων.  
∆) Στη συνέχεια εφαρµόζονται µια σειρά αλγορίθµων µάθησης οντολογίας. Κάθε 
αλγόριθµος ξεκινά µε την ανίχνευση αλλαγών στο σώµα κειµένου και αντίστοιχα 

ενηµερώνει το σύστηµα αναφοράς.  
 

Ε) Μετά το τέλος της διαδικασίας εξόρυξης οντολογίας, το πιθανοτικό πρότυπο 
οντολογίας (POM) παρουσιάζεται στο χρήστη. ∆εδοµένου ότι το POM σε αντίθεση µε 
µία συγκεκριµένη οντολογία δεν είναι σε θέση να διατηρήσει τα αντικρουόµενα 
εναλλακτικά µοντέλα παράλληλα, µια κατάλληλη και περιεκτική απεικόνιση του POM 

είναι ζωτικής σηµασίας για να µην περιπλέξει το χρήστη µε πάρα πολλές πληροφορίες. 
Επί του παρόντος, υπάρχουν δύο διαθέσιµοι τύποι απεικόνισης: ένας πίνακας άποψης 
που δείχνει  τις ταξινοµηµένες λίστες για όλα τα είδη των προτύπων µοντελοποίησης και 
µια γραφική αναπαράσταση των εννοιών µοντελοποίησης. 

 
Εικόνα 20. Τυπικό σενάριο χρήσης του Text2Onto (αριστερά) και                                             

εµφάνιση του POM (δεξιά) 
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7.2.3  Σχεδίαση παραγωγής σηµασιολογικών εννοιών από το εκπαιδευτικό υλικό 
 

Όπως, προαναφέρθηκε, για τους σκοπούς των πειραµάτων µας, χρησιµοποιήθηκε 
εκπαιδευτικό υλικό από τέσσερα χαρακτηριστικά µαθήµατα σε ένα Τµήµα Επιστήµης 
Υπολογιστών. Το διαθέσιµο εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από αρχεία HTML, 

έγγραφα PDF και παρουσιάσεις σε µορφή PDF. Ο στόχος των πειραµάτων µας ήταν να 

απαντήσει στις ακόλουθες ερωτήσεις:  
1. Τι είδους αρχεία εισόδων (html, κείµενο, διαφάνειες) ταιριάζει καλύτερα για τη 

διαδικασία εκµάθησης οντολογίας;  
2. Το εργαλείο µάθησης οντολογίας µπορεί να εξάγει επαρκή αριθµό εννοιών από 

το εκπαιδευτικό υλικό;  
3. Το είδος του µαθήµατος επηρεάζει τον αριθµό των εξαγόµενων εννοιών;  
4. Τι ποσοστό των εξαγόµενων εννοιών έχει πραγµατικά νόηµα;  
 

Για να απαντήσουµε στα ερωτήµατα αυτά, πραγµατοποιήσαµε δύο σειρές 
πειραµάτων. Ο στόχος του πρώτου σετ των πειραµάτων (ενότητα 7.2.4) είναι κατ 'αρχάς 
να εξεταστεί ο αριθµός των εννοιών που εξάγονται ανά τύπο σώµατος (html, κείµενο, 
διαφάνειες) για κάθε µάθηµα και δεύτερον, τον τρόπο που ο τύπος του µαθήµατος 
επηρεάζει τον αριθµό των εξαγόµενων εννοιών.  

Η δεύτερη σειρά πειραµάτων (ενότητα 7.2.5) στοχεύει στην αξιολόγηση της 
σχετικότητας των εννοιών που προκύπτουν από  το εργαλείο Text2Onto από τους 
εκπαιδευτές των µαθηµάτων. Επιπλέον, εξετάζεται ποια πρέπει να είναι η τιµή 

εµπιστοσύνης στο Text2Onto που πρέπει να χρησιµοποιείται ώστε να προκύπτει επαρκής 
αριθµός εννοιών για όλους τους τύπους µαθηµάτων. 
7.2.4 Ορισµός εννοιών από το εκπαιδευτικό υλικό 

 

Ανοίγουµε το NeOn Toolkit και δηµιουργούµε ένα νέο project επιλέγοντας από 
το µενού File → New → Project→ Ontology Development Project. ∆ίνουµε σαν όνοµα 

“MyOntology” και επιλέγουµε την OWL για γλώσσα περιγραφής της οντολογίας. Μετά 
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επιλέγουµε το περιβάλλον εργασίας του Text2Onto,ορίζοντάς το από το µενού Window 

→ Open Perspective → Other→ Text2OntoPerspective. 

 

 
 

Εικόνα 21. Text2Onto Perspective 

Εστιάζουµε πρώτα στο Workflow View. Εδώ επιλέγονται οι αλγόριθµοι 
σηµασιολογικής συσχέτισης που αναλύθηκαν στην ενότητα 6.3.2.1. Από το αναδυόµενο 
µενού των αλγορίθµων πατάµε Add και εµφανίζεται κάθε φορά ένα παράθυρο µε τους 
διαθέσιµους αλγορίθµους για επιλογή, από όπου επιλέγουµε όποιον θεωρούµε 
καταλληλότερο. 

 

 
 

Εικόνα 22. Επιλογή Αλγορίθµων Συσχέτισης στο Text2Onto Perspective 
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Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται όλοι οι διαθέσιµοι αλγόριθµοι σηµασιολογικής 
συσχέτισης ανά κατηγορία µοντελοποίησης εννοιών (Στοιχείο Οντολογίας) που διαθέτει 
το εργαλείο µάθησης οντολογίας.   

 

 Στοιχείο Οντολογίας Αλγόριθμοι Συσχέτισης 
 
 

Concept 

 
TFIDFConceptExtraction 
RTFConceptExtraction,  

EntropyConceptExtraction 
ExampleConceptExtraction 

 
 

Instance 
 

ExampleInstanceExtraction  
TFIDFInstanceExtraction 

 
 

Similarity 
 

ContextSimilarityExtraction 
 

 
SubclassOf 

 
PatternConceptClassification 

VerticalRelationsConceptClassification 
WordNetConceptClassification 

 
InstanceOf 

 
ContextInstanceClassification 
PatternInstanceClassification 
GoogleInstanceClassification 

GoogleInstanceClassification2 
 

Relation  
SubcatRelationExtraction 

Disjoint  
PatternDisjointClassesExtraction 

 

Πίνακας 4. Αλγόριθµοι σηµασιολογικής συσχέτισης ανά στοιχείο Οντολογίας 

Με στόχο να εξαχθούν όσες το δυνατόν περισσότερες σηµασιολογικές σχέσεις 
από τα δεδοµένα εισόδου, επιλέγονται συνδυαστικά σχεδόν όλοι οι αλγόριθµοι 
µοντελοποίησης στο δεδοµένο σενάριο εργασίας. Πιο συγκεκριµένα, για κάθε στοιχείο 
οντολογίας, επιλέγονται από το εργαλείο οι αλγόριθµοι όπως παρουσιάζονται στην 
Εικόνα 23.  
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Εικόνα 23. Επιλεγόµενοι αλγόριθµοι στο Text2Onto 

 

Όπως προείπαµε ο στόχος του πρώτου σετ των πειραµάτων είναι να εξεταστούν τα ακόλουθα ζητήµατα:   
 

� ο αριθµός εννοιών που εξάγεται από το εκπαιδευτικό υλικό 
� το είδος των αρχείων εισόδου που ταιριάζει καλύτερα για τη διαδικασία 

εκµάθησης οντολογίας  
� πως το είδος του µαθήµατος επηρεάζει τον αριθµό των εξαγόµενων εννοιών  

 

Τα παραπάνω ερωτήµατα σχετίζονται άµεσα µε τον τύπο των αρχείων που επεξεργάζεται 
το Text2Onto. Για αυτόν το λόγο, διεξήχθηκαν πειράµατα για όλους τους τύπους 
αρχείων εισόδου: ιστοσελίδες που έχουν µετατραπεί σε αρχεία κειµένου (Εικόνα 24), 

αρχεία κειµένου pdf (Εικόνα 25) και αρχεία παρουσίασης σε µορφή pdf (Εικόνα 26) και 
για όλα τα διαθέσιµα µαθήµατα στην εκπαιδευτική πύλη.  
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Εικόνα 24. Ιστοσελίδες ως αρχεία επεξεργασίας 

 
Εικόνα 25. Αρχεία pdf ως αρχεία επεξεργασίας 
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Εικόνα 26. Αρχεία παρουσίασης σε µορφή pdf ως αρχεία επεξεργασίας 

Για την έναρξη της διαδικασίας της επεξεργασίας πατάµε το κουµπί Run 

Algorithms που βρίσκεται πάνω δεξιά και συµβολίζεται µε το γνωστό βελάκι του run. 

Όταν το υλικό των αρχείων εισόδου (corpus) είναι ογκώδεις, η επεξεργασία διαρκεί 
σηµαντικό χρονικό διάστηµα. Όταν αυτή ολοκληρωθεί, στο POM View απεικονίζονται 
όλα τα σηµασιολογικά δεδοµένα που προκύπτουν.  Στις Εικόνες 27, 28, 29 και 30 

παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα της σηµασιολογικής ανάλυσης για τα στοιχεία 
οντολογίας concepts, Subclass of,   Relation και Disjoint αντιστοίχως.   

 

 
Εικόνα 27.  POM View για Έννοιες (concepts) µετά  την εκτέλεση των αλγορίθµων 
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Εικόνα 28. POM View για Subclass of  µετά  την εκτέλεση των αλγορίθµων 

 

 

Εικόνα 29. POM View για Relation µετά  την εκτέλεση των αλγορίθµων 
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Εικόνα 30. POM View για Disjoint µετά  την εκτέλεση των αλγορίθµων 

 

Τα αποτελέσµατα της πρώτης σειράς πειραµάτων παρουσιάζονται στον παρακάτω 

Πίνακα 5 και στην Εικόνα 31.  

 

Εξεταζόµενα                           
Μαθήµατα 

Αριθµός Εξαγόµενων 
Εννοιών, αρχεία              

εισόδου Ιστοσελίδες  

Αριθµός 
Εξαγόµενων 
Εννοιών,              

αρχεία εισόδου PDF  

Αριθµός Εξαγόµενων 
Εννοιών για αρχεία 
εισόδου ∆ιαφάνειες 

Speech Processing 340 261 82 
Image Processing 285 222 62 

HTML Programming 45 39 13 
PHP Programming 55 42 18 

 

Πίνακας 5. Αριθµός Εξαγόµενων Εννοιών για διαφορετικά αρχεία εισόδου ανά Μάθηµα 
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Εικόνα 31. Αριθµός Εξαγόµενων Εννοιών για διαφορετικά αρχεία εισόδου 

 

Για όλα τα µαθήµατα, ο αριθµός των εννοιών που προέρχονται από διαφάνειες 
είναι σηµαντικά µικρότερος από εκείνες που προέρχονται από το html και pdf υλικό. 
Ιδιαίτερα, για το µάθηµα Επεξεργασία Σήµατος Οµιλίας, προέκυψαν 340 έννοιες που 
προέρχονται από τα αρχεία εισόδου HTML (HTML corpus), 255 έννοιες από αρχεία pdf 

(PDF corpus) και µόνο 75 από τις έννοιες αρχεία ppt (PPT corpus). Αυτά τα 

αποτελέσµατα µπορούν να εξηγηθούν από το γεγονός ότι όταν το εκπαιδευτικό υλικό 
παρουσιάζεται µε τη δοµή διαφανειών έχει συνοπτική µορφή, αποφεύγοντας φλύαρες 
εξηγήσεις και ολόκληρες προτάσεις. Σε διαφάνειες χρησιµοποιούνται κυρίως τίτλοι και 
το κείµενο έχει µειωθεί σηµαντικά, µε αποτέλεσµα το σύστηµα γνώσης να µην µπορεί να 

καθορίσει πολλές έννοιες µε τη χρήση γραµµατικών και συντακτικών κανόνων και των 
αλγορίθµων συσχέτισης λέξεων.  
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Επιπλέον, ο αριθµός των εννοιών που προέρχονται από τα αρχεία pdf είναι 
µικρότερος από αυτόν που προέρχονται από τις html ιστοσελίδες. Αυτό το γεγονός 
µπορεί να αποδοθεί όχι µόνο σε διαφορετικά στυλ γραφής των δηµιουργών του 
εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και για διαφορετικές χρήσεις: στην παρουσίαση σε 
ιστοσελίδες οι πληροφορίες µάθησης είναι πλούσιες, πιο δοµηµένες και συνήθως 
λειτουργούν ως αυτόνοµα εγχειρίδια µάθησης που περιλαµβάνουν ενδελεχείς 
επεξηγήσεις και παραδείγµατα. Η ύπαρξη ποσότητας κειµένου και λεκτικών 
πληροφοριών συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των 
αλγορίθµων του Text2Onto, το οποίο και παράγει µεγαλύτερο αριθµό σηµασιολογικών 
εννοιών.  

Η σύστασή µας λοιπόν είναι η χρήση ιστοσελίδων για την παρουσίαση του 

εκπαιδευτικού υλικού των µαθηµάτων, ειδικά αν είναι απαραίτητη µια πιο λεπτοµερή 

περιγραφή του τοµέα, που θα διευκολύνει την παραγωγή εννοιών από το εργαλείο 

εκµάθησης οντολογίας. Για αυτόν ακριβώς το λόγο άλλωστε στην διαδικασία της 

προεπεξεργασίας του εκπαιδευτικού υλικού, προτείνεται η σύλληψη µόνο των 

ιστοσελίδων της δικτυακής πύλης. Οι διεργασίες εξόρυξης κειµένου από αυτές τις 

ιστοσελίδες, θα παράγουν πληροφορίες κειµένου που θα χρησιµοποιηθούν ως 

δεδοµένα εισόδου στο εργαλείο µάθησης οντολογίας.   
Επιπλέον, από την Εικόνα 31 είναι ξεκάθαρο ότι ο αριθµός των εννοιών που 

εξάγονται από τα µαθήµατα προγραµµατισµού (HTML και PHP Προγραµµατισµός) 
είναι σηµαντικά µικρότερος από τον αριθµό των εννοιών που εξάγονται για τα άλλα δυο 
µαθήµατα, για όλα τα είδη των αρχείων εισόδου. Τα µαθήµατα προγραµµατισµού 
περιέχουν πολλά σύµβολα, αλγορίθµους και παραδείγµατα κώδικα γλώσσας 
προγραµµατισµού. Αντίθετα, τα µαθήµατα Επεξεργασία Οµιλίας και Επεξεργασία 

Εικόνας περιλαµβάνουν περισσότερους ορισµούς και παραδείγµατα εννοιών. Τα 

αποτελέσµατα του εργαλείου µάθησης οντολογίας εξαρτώνται σηµαντικά από την 
ποσότητα του γλωσσικά και συντακτικά δοµηµένου κειµένου που περιέχεται στα αρχεία 
εισόδου. Όταν στο σώµα κειµένου εµπεριέχονται πολλές µαθηµατικές ή συµβολικές 
εκφράσεις, οι αλγόριθµοι συσχέτισης φαίνεται να µην αποδίδουν σηµαντικά και 
παράγουν ένα σηµαντικό µικρότερο αριθµό εννοιών. 
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7.2.5   Σχετικότητα εννοιών και πρόταση ορίου εµπιστοσύνης  
 

Στη δεύτερη σειρά πειραµάτων, εξετάζεται ο αριθµός των εννοιών που εξάγονται 
σύµφωνα µε την βαθµολόγηση της σηµασίας τους. Παράλληλα, αξιολογείται ο βαθµός 
σχετικότητας των εννοιών που προκύπτουν. Όταν υπάρχει αρκετή πληροφορία 

δοµηµένου κειµένου, σε γενικές γραµµές, ο αριθµός των εννοιών που προκύπτουν από το 
σύστηµα γνώσης είναι υψηλός. Κατά την επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού, το 
σύστηµα γνώσης ταξινοµεί τις έννοιες που προκύπτουν σύµφωνα µε µια τιµή 
αξιολόγησης συνάφειας, που ονοµάζεται όριο εµπιστοσύνης (confidence threshold).  

 

 

Εικόνα 32. Όριο εµπιστοσύνης στο Σύστηµα Γνώσης 

Η τιµή αυτή περιγράφει τη σχετικότητα της εξαγόµενης έννοιας µε το σύνολο 
των όρων που εµφανίζονται στο corpus, βάσει των αλγορίθµων σηµασιολογικής 
συσχέτισης που έχουν επιλεχθεί. Η προεπιλεγµένη τιµή του ορίου εµπιστοσύνης στο 
εργαλείο είναι η τιµή 0, ενώ οι διαθέσιµες τιµές αυτού του ορίου εµπιστοσύνης φτάνουν 
ως την τιµή 1. Με την αύξηση του κατώτατου ορίου εµπιστοσύνης, αφαιρούνται έννοιες 
µε χαµηλή συνάφεια, ενώ όταν το όριο εµπιστοσύνης είναι υψηλό, οι έννοιες που 
προκύπτουν είναι σαφώς λιγότερες, όµως έχουν ισχυρή συσχέτιση µε το σύνολο των 
δεδοµένων εισόδου. ∆ιεξήχθηκαν πειράµατα µε διάφορες τιµές ορίων εµπιστοσύνης από 
0 έως 1, µε στόχο να ανακαλυφθεί ποια συγκεκριµένη τιµή φαίνεται να εξυπηρετεί 
καλύτερα το φιλτράρισµα των ασήµαντων (πολύ χαµηλής σχετικότητας) εννοιών. Τα 
πειράµατα σε όλα τα µαθήµατα δείχνουν ότι καθώς αυξάνεται το κατώφλι εµπιστοσύνης, 
ο αριθµός των εννοιών µειώνεται.  
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Στον Πίνακα 6 παρουσιάζεται ο αριθµός των εξαγόµενων εννοιών ανά τιµή 

κατωφλίου εµπιστοσύνης για το µάθηµα Επεξεργασία Σήµατος Οµιλίας και για αρχεία 

εισόδου ιστοσελίδες HTML.  

 

Επεξεργασία Σήµατος Οµιλίας  
HTML corpus Όριο Εµπιστοσύνης Αριθµός  Εξαγόµενων Εννοιών 

0 340 
0.1 92 
0.2 49 
0.3 35 
0.4 23 
0.5 11 
0.6 6 
0.6 5 
0.8 4 
0.9 2 
1.0 0 

 

Πίνακας 6. Αριθµός Εξαγόµενων Εννοιών ανά τιµή Ορίου Εµπιστοσύνης 

Οι συντάκτες του εργαλείου µάθησης οντολογίας Text2Onto δεν προτείνουν µια 

δεδοµένη τιµή κατωφλίου για το φιλτράρισµα εννοιών ασήµαντης σχετικότητας. H τιµή 

κατωφλίου εξαρτάται από τον τύπο, τον αριθµό των αρχείων εισόδου, καθώς και από την 
ποσότητα δοµηµένου κειµένου που αυτά περιέχουν. Για το λόγο αυτό, προσθέσαµε ένα 

δεύτερο κριτήριο σχετικότητας των εξαγόµενων εννοιών. Το κριτήριο αυτό είναι το 

ποσοστό των εξαγόµενων εννοιών που έχουν ουσιαστική εκπαιδευτική σηµασία. Στα 

πειράµατά µας, ζητήσαµε από εκπαιδευτές αντίστοιχων µαθηµάτων στο τµήµα µας, να 

αξιολογήσουν τις προκύπτουσες έννοιες και να τις χαρακτηρίσουν ως σχετικές ή άσχετες 
µε το συγκεκριµένο µάθηµα. Αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε πιστά για όλα τα 

µαθήµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του συστήµατος γνώσης. 
Στον Πίνακα 7 παρουσιάζεται ένα µέρος των εξαγόµενων εννοιών από το 

σύστηµα γνώσης (στήλη 1) και η αξιολόγηση της σχετικότητας των εννοιών από τους 
εισηγητές του µαθήµατος Επεξεργασία Σήµατος Οµιλίας (στήλη 2).   
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Ο Πίνακας 8 παρέχει µια συγκριτική παρουσίαση του αριθµού των εξαγόµενων 
εννοιών, του αριθµού των εννοιών που κρίθηκαν σχετικές σύµφωνα µε τους εκπαιδευτές 
και το αντίστοιχο ποσοστό σχετικότητας για το HTML εκπαιδευτικό υλικό του 
µαθήµατος Επεξεργασία Σήµατος Οµιλίας, χρησιµοποιώντας διάφορες τιµές κατωφλίου.  

 

Επεξεργασία Σήµατος Οµιλίας  
HTML corpus 

Εξαγόµενες Έννοιες Σχετική  ΝΑΙ ή ΟΧΙ 
speech signal NAI 

speech NAI 
speaker NAI 
voice NAI 
area OXI 
user OXI 

speaker recognition NAI 
enrolment OXI 
perception OXI 

order OXI 
child OXI 

communication OXI 
Speech recognition NAI 
Voice identification NAI 

feature NAI 
Speech production NAI 

phonetics NAI 
theory OXI 

Voice sample NAI 
Individual OXI 
number OXI 

 

Πίνακας 7. Εξαγόµενες και Σχετικές Έννοιες 
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Επεξεργασία Σήµατος Οµιλίας  
HTML corpus Όριο  Εµπιστοσύνης Αριθµός  Εξαγόµενων Εννοιών Αριθµός                     Σχετικών  Εννοιών % Σχετικότητα  

0 340 92 27,06 
0.1 92 27 29,35 
0.2 49 20 40,82 
0.3 35 15 42,86 
0.4 23 11 47,83 
0.5 11 7 63,64 
0.6 6 5 83,33 
0.6 5 4 80 
0.8 4 4 100 
0.9 2 2 100 
1.0 0 0 --- 

 

Πίνακας 8. Σχετικότητα Εξαγόµενων Εννοιών ανά τιµή Ορίου Εµπιστοσύνης 

 

Τα αποτελέσµατα είναι αντίστοιχα και  για τα άλλα µαθήµατα, και αποκαλύπτουν 
ότι ένας ικανοποιητικός αριθµός των εξαγόµενων εννοιών αντιστοιχούν σε 
πραγµατικά δεδοµένα µάθησης. Επιπλέον, προκύπτει ότι όσο αυξάνεται η τιµή 

κατωφλίου, οι εξαγόµενες έννοιες, σχετικές και µη, µειώνονται, αλλά αυξάνεται το 
ποσοστό σχετικότητας των εννοιών που προκύπτουν. Η επεξεργασία λοιπόν των 

δεδοµένων εισόδου µε υψηλές τιµές κατωφλίου, φαίνεται να οδηγεί στην εξαγωγή 

λίγων, αλλά σηµαντικών  εννοιών για τη µαθησιακή διαδικασία. 

Ένας επιπλέον στόχος κατά τη διεξαγωγή των πειραµάτων ήταν να προταθεί µια 

καθολική τιµή κατωφλίου εµπιστοσύνης για την εξαγωγή εννοιών µέσω του συστήµατος 
γνώσης. Η τιµή αυτή θα µπορεί να θεωρηθεί κατάλληλο και αντιπροσωπευτικό όριο 
εµπιστοσύνης σχετικότητας για όλους τους τύπους µαθηµάτων, µαθηµατικοποιηµένων 
και µη. Προηγουµένως, έχει σηµειωθεί ότι ο αριθµός των εξαγόµενων εννοιών για τα 

µαθήµατα προγραµµατισµού είναι σηµαντικά χαµηλός. Αυξάνοντας την τιµή του 
κατωφλίου εµπιστοσύνης του εργαλείου για την επεξεργασία συναφών µαθηµάτων, οι 
σηµασιολογικές και σχετικές µε το µάθηµα έννοιες που ορίζονται είναι ελάχιστες.  
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Στοχεύοντας στην εξαγωγή ενός ικανοποιητικού αριθµού εννοιών θα πρέπει να 

επιλεγεί ένα χαµηλό όριο κατωφλίου εµπιστοσύνης. Εξετάστηκε λοιπόν ποια τιµή 

κατωφλίου εµπιστοσύνης στο σύστηµα γνώσης παρέχει ικανοποιητικό αριθµό 
εξαγόµενων εννοιών και υψηλή αξιολόγηση συνάφειας από τους εισηγητές των 
µαθηµάτων. Στην Εικόνα 33 παρουσιάζεται ο αριθµός των εννοιών που εξάγονται και το 
ποσοστό της σχετικότητας των εκπαιδευτών ανά τιµές κατωφλίου για τα µαθήµατα της 
Επεξεργασίας Σήµατος Οµιλίας και HTML Προγραµµατισµού. Για το πρώτο µάθηµα 
έχει εξαχθεί µεγάλος αριθµός εννοιών (340 για κατώφλι 0), ενώ για το δεύτερο µάθηµα 

έχει εξαχθεί µικρός αριθµός εννοιών (38 για κατώφλι 0), ενώ µειώνονται καθώς 
αυξάνεται η τιµή του κατωφλίου.  

Εξετάζοντας τα γραφήµατα, µπορούµε να δούµε ότι και για τα δύο µαθήµατα, η 

καµπύλη των Εξαγόµενων Εννοιών και η καµπύλη της % Σχετικότητας συγκλίνουν στην 
τιµή κατωφλίου 0,2. Η τιµή αυτή αντιστοιχεί σε ένα καλό ποσοστό σχετικότητας (30-

50%) και σε έναν ικανοποιητικό αριθµό εξαγόµενων εννοιών (πάνω από 15) και στις δύο 
περιπτώσεις. Λέµε ότι τα ποσοστά και τα νούµερα αυτά θεωρούνται ικανοποιητικά 
λαµβάνοντας υπόψη ότι η σηµασιολογική ανάλυση περιλαµβάνει ένα µαθηµατικού-
προγραµµατιστικού υποβάθρου µάθηµα (HTML Προγραµµατισµός) και ένα µάθηµα που 
περιέχει περισσότερη λεκτική πληροφορία. Αντίστοιχες δοκιµές διεξήχθησαν για τα 
άλλα δύο µαθήµατα και προέκυψαν παρόµοια αποτελέσµατα και η ίδια οριακή τιµή 

κατωφλίου. ∆εδοµένου ότι η διδασκαλία µαθηµάτων σε ένα Τµήµα Επιστήµης 

Υπολογιστών περιλαµβάνει συνήθως πολλά µαθήµατα προγραµµατισµού ή µαθήµατα 

που περιέχουν µαθηµατικές έννοιες γενικότερα, προτείνεται να χρησιµοποιηθεί  το 

όριο του 0,2 για το µοντέλο παραγωγής οντολογίας. 
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Εικόνα 33. Αριθµός εννοιών & διακύµανση Σχετικότητας ανά τιµή κατωφλίου 

7.2.6 Παραγωγή Οντολογίας από το εκπαιδευτικό υλικό    
1.  

Το παραπάνω υλικό εκµάθησης (ιστοσελίδες που περιγράφουν τις διαλέξεις των 
προαναφερθέντων µαθηµάτων) υποβλήθηκε σε επεξεργασία από το σύστηµα γνώσης 
χρησιµοποιώντας κατώφλι εµπιστοσύνης την τιµή 0,2. Από το περιβάλλον του εργαλείου 
επιλέχθηκε το εικονίδιο  “Export to file” (Εικόνα 34) και δηµιουργήθηκε ένα αρχείο 
οντολογίας τύπου OWL µε ονοµασία “PhD_ontology”. Το αρχείο αυτό περιέχει τις 
εξαγόµενες έννοιες και αποτυπώνει, µεταφράζει τις δοµές και τα χαρακτηριστικά του 
πιθανοτικού µοντέλου οντολογίας µε τη βοήθεια της γλώσσας OWL. 
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Εικόνα 34. ∆ηµιουργία του αρχείου Οντολογίας 

Το αρχείο οντολογίας που προκύπτει είναι αρκετά µεγάλο (πάνω από 300 σελίδες), η 

ανάγνωση του έγινε µέσω του λογισµικού Protégé, και µέρος του στην Εικόνα 35.  

 
<? xml version="1.0"?> 
<! DOCTYPE rdf: RDF [ 
<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns:ruleml="http://www.w3.org/2003/11/ruleml#" 
    xmlns:protege="http://protege.stanford.edu/plugins/owl/protege#" 
    xmlns:xsp="http://www.owl-ontologies.com/2005/08/07/xsp.owl#" 
    xmlns:a="http://omv.ontoware.org/provenance#" 
    xmlns:swrlb="http://www.w3.org/2003/11/swrlb#" 
    xmlns:owlx="http://www.w3.org/2003/05/owl-xml#" 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns="http://www.text2onto.org" 
    xmlns:swrlx="http://www.w3.org/2003/11/swrlx#" 
    xmlns:www="http://www.text2onto.org#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" 
    xmlns:swrl="http://www.w3.org/2003/11/swrl#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
    xmlns:kaon2="http://kaon2.semanticweb.org/internal#" 
 
  xml:base="http://www.text2onto.org"> 
  <owl:Ontology rdf:about=""/> 
  <owl:Class rdf:ID="computer_system_c"> 
    <a:confidence rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >"0.022630258881686738"^^double</a:confidence> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="system_c"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <a:agent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >"Text2Onto"^^string</a:agent> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >"computer system"^^string</rdfs:label> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="computing_task_c"> 
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    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >"computing task"^^string</rdfs:label> 
    <a:agent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >"Text2Onto"^^string</a:agent> 
    <a:confidence rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >"0.022630258881686738"^^double</a:confidence> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:ID="unit_c"> 
    <a:agent rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >"Text2Onto"^^string</a:agent> 
    <rdfs:label rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >"unit"^^string</rdfs:label> 
    <a:confidence rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >"0.0"^^double</a:confidence> 
 

Εικόνα 35. Μέρος του αρχείου οντολογίας " PhD_ontology.owl" 

 

Η προκύπτουσα οντολογία αποτελείται από πάνω από 200 έννοιες και κλάσεις, µε 
πολλές υπό-κλάσεις και υπέρ-κλάσεις. Στην Εικόνα 36 παρουσιάζεται το συνολικό 
γράφηµα της οντολογίας, όπως αυτό προκύπτει µε τη βοήθεια του λογισµικού Protégé.  

Στην Εικόνα 37 παρουσιάζεται ένα µέρος του γραφήµατος οντολογίας. Στο 
συγκεκριµένο γράφηµα εµφανίζεται η εξαγόµενη έννοια recognition και οι υποκλάσεις 
της speaker, pattern, voice, speech recognition and recognition system.  
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Εικόνα 36. Συνολικό Γράφηµα Εξαγόµενης Οντολογίας 
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Εικόνα 37. Γράφηµα Οντολογίας της κλάσης recognition 
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7.3  Αναγνώριση Κινητών Χρηστών  

 Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται η σχεδίαση των πειραµάτων υλοποίησης 
για την αναγνώριση των κινητών χρηστών που επισκέπτονται την εκπαιδευτική 

πλατφόρµα και για την εύρεση των βηµάτων πλοήγησης τους. Όπως παρουσιάστηκε στο 
κεφάλαιο 6, το σύστηµα γνώσης εκτελεί τρεις διεργασίες για αυτό το στάδιο: α) 
φιλτράρονται τα δεδοµένα του αρχείου καταγραφής Ιστού και διατηρούνται µόνο τα 
«πραγµατικά» αιτήµατα των χρηστών προς την εκπαιδευτική πύλη β) «ταυτοποιείται»  ο 
κινητός χρήστης και γ) εντοπίζονται τα βήµατα περιήγησης του κινητού χρήστη µε τη 

µορφή συνόδων. Στο τέλος της διαδικασίας, τα εξαγόµενα χαρακτηριστικά µορφοποιούν 
µια βάση γνώσης που µπορεί να χαρακτηριστεί ως προφίλ του χρήστη. 
7.3.1 Φιλτράρισµα δεδοµένων 
 

Σε προηγούµενες ενότητες αναλύθηκε πως ένα αίτηµα στο αρχείο καταγραφής 
Ιστού έχει την ακόλουθη µορφή:  

 

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b" common 

Η συγκεκριµένη µορφή αποτελεί τον σύνηθες τρόπο δόµησης καταγραφής στον 
εξυπηρετητή.  Για τις ανάγκες του προτεινόµενου συστήµατος γνώσης θα επιλέξουµε το 
συνδυασµένος τρόπος δόµησης καταγραφής στον εξυπηρετητή, στον οποίο επιπλέον 
καταγράφεται ο φυλλοµετρητής του χρήστη και η " Referrer" επικεφαλίδα αιτήµατος 
http, η οποία καταγράφει την ιστοσελίδα από την οποία ο χρήστης έχει µεταφερθεί στην 
παρούσα ιστοσελίδα. 
 

LogFormat "%h %l %u %t \"%r\" %>s %b \"%{Referer}i\" \"%{User-Agent}i\"" 

combined 

   Τα πεδία που µας ενδιαφέρουν είναι:   
 

� η διεύθυνση IP του χρήστη (%h) 

� η ταυτότητα χρήστη που ζητά το έγγραφο (%u) 
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� ο χρόνος που ο διακοµιστής τελείωσε την επεξεργασία του αιτήµατος(%t ) 

� το αίτηµα από το χρήστη(\"%r\") 

� ο κώδικας κατάστασης που ο διακοµιστής στέλνει πίσω στο χρήστη. (%>s) 

� ο referrer (\"%{Referer}i\")  

� ο φυλλοµετρητής (%{User-Agent}i\)  

 Η διαδικασία φιλτραρίσµατος έχει ως εξής: 
 Α) Σάρωση  του αρχείου καταγραφής και αποθήκευση όλων των πεδίων σε πίνακες  
 
$formated_log = array();  
$formated_log['ip'] = $logs[1]; 
$formated_log['identity'] = $logs[2]; 
$formated_log['user'] = $logs[2]; 
$formated_log['date'] = $logs[4]; 
$formated_log['time'] = $logs[5]; 
$formated_log['timezone'] = $logs[6]; 
$formated_log['method'] = $logs[7]; 
$formated_log['path'] = $logs[8]; 
$formated_log['protocοl'] = $logs[9]; 
$formated_log['status'] = $logs[10]; 
$formated_log['bytes'] = $logs[11]; 
$formated_log['referer'] = $logs[12]; 
$formated_log['agent'] = $logs[13]; 
return $formated_log; 
 Β) Έλεγχος αν τα αιτήµατα είναι επιτυχή (κώδικες που αρχίζουν σε 2 στο log['status']).  Αν όχι, πέρασµα στην επόµενη καταγραφή  Αν ναι  
 Γ) Έλεγχος του φυλλοµετρητή  Αν δεν ανήκει σε κινητή συσκευή, πέρασµα στην επόµενη καταγραφή  Αν ανήκει    
 ∆) Έλεγχος του αιτήµατος χρήστη Αν η τελευταία λέξη του αιτήµατος  περιέχει  επεκτάσεις αρχείων εικόνας (gif, png, jpg κλπ ) πέρασµα στην επόµενη καταγραφή Αν όχι, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ 

 

Ο έλεγχος για τον αν ανήκει ο φυλλοµετρητής σε κινητή συσκευή 

διεκπεραιώνεται µε µια συνάρτηση mobile_device_detect.  
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Πιο συγκεκριµένα, αυτή ελέγχει αν φυλλοµετρητής του χρήστη ανήκει σε κινητές 
συσκευές iphone, ipad, android, blackberry, windows mobile, palm και στους 
φυλλοµετρητές που αυτές διαθέτουν. 

Αναφορικά µε τον έλεγχο του αιτήµατος χρήστη ($formated_log['method'] = 

$logs[7]), το σύστηµα γνώσης θέλει να φιλτράρει τις καταγραφές για τα αρχεία εικόνων 
που αφορούν το γραφικό περιβάλλον των ιστοσελίδων, και να διατηρήσει τα πραγµατικά 

αιτήµατα των χρηστών. Για παράδειγµα στα ακόλουθα αιτήµατα Α και Β του χρήστη ο 
αλγόριθµος σάρωσης θα διαπιστώσει ότι αφορούν ιστοσελίδες και θα αποθηκεύσει τις 
καταγραφές,  ενώ στα αιτήµατα Γ και ∆ θα διαπιστώσει ότι αφορούν εικόνες και θα τα 

παρακάµψει.  
 
Α)"GET/dokeos/courses/COURSE1/scorm/providing_personalized_learning_content_to_
mobile_users/index_lms.html? 
 
Β) "GET /dokeos/user_portal.php 
 
Γ) "GET /dokeos/main/css/dokeos_blue/images/tab-repeat.png 
 
∆) "GET /dokeos/main/img/teachers.gif 
 

Οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι η διαδικασία του φιλτραρίσµατος πραγµατοποιείται από 
τον εξυπηρετητή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και όχι την στιγµή που ο κινητός χρήστης 
πλοηγείται στην εκπαιδευτική πύλη. Το γεγονός ότι λαµβάνονται υπόψη τα αιτήµατα 

µόνο των φορητών εκπαιδευοµένων επιταχύνει περαιτέρω την λειτουργία του 
συστήµατος γνώσης.  
 

7.3.2 Ταυτοποίηση κινητού χρήστη 
 

Τη στιγµή που ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του, ΟΝΟΜΑ ΧΡΗΣΤΗ και 
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟ, στην κεντρική σελίδα της εκπαιδευτικής πύλης, µε το κουµπί 
«Επικύρωση», εκτός από την είσοδο του χρήστη στην πύλη, ενεργοποιούνται οι 
ακόλουθες τρεις συναρτήσεις : 
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• function getIpAddr(): απόκτηση διεύθυνσης IP του χρήστη 
• function getUserID(): απόκτηση ταυτότητας του χρήστη 
• function getUserAgent(): απόκτηση του φυλλοµετρητή (mobile browser) της 

κινητής συσκευής  
• function getNowTime(): καταχώριση του χρόνου εισόδου στην εκπαιδευτική 

πύλη 
 

Βήµα 2: Έλεγχος της φορητότητας ή µη του χρήστη 

Από τη συνάρτηση getUserAgent() το σύστηµα γνώσης γνωρίζει τον 
φυλλοµετρητή που χρησιµοποιεί ο χρήστης για την περιήγησή του στην εκπαιδευτική 

πύλη. Mε τη βοήθεια της συνάρτησης mobile_device_detect, που χρησιµοποιείται και 
στο στάδιο του φιλτραρίσµατος, το σύστηµα γνώσης ελέγχει το αν ανήκει ο 
φυλλοµετρητής σε κινητή συσκευή.  
 
mοbile_device_detect ( $iphone=true,$ipad=true,$android=true,$opera=true,
$blackberry=true,$palm=true,$windows=true ,$mobileredirect=false , $deskto
predirect=false ){} 

 

Το όρισµα Mobile Redirect URL  δηλώνει την ηλεκτρονική διεύθυνση που 
θέλουµε να οδηγήσουµε τους φορητούς χρήστες. Αν το όρισµα παραµείνει κενό η  

συνάρτηση θα είναι αληθής όταν αναγνωρίζει ένα φυλλοµετρητή κινητής συσκευής. 
Το όρισµα Desktop Redirect URL  δηλώνει την ηλεκτρονική διεύθυνση που 

θέλουµε να οδηγήσουµε τους µη φορητούς χρήστες. Αν το όρισµα παραµείνει κενό η  

συνάρτηση θα είναι ψευδής όταν αποτυγχάνει να αναγνωρίζει ένα φυλλοµετρητή κινητής 
συσκευής και το σύστηµα γνώσης δεν συνεχίζει την λειτουργία του.  

Ο χρήστης αντιµετωπίζεται σαν χρήστης επιτραπέζιου υπολογιστή και η 

πλοήγησή του στην εκπαιδευτική πύλη παραµένει ως έχει. 
Η εξαγωγή των χαρακτηριστικών της ταυτότητας χρήσης (getUserID()) και της 

διεύθυνσης (getIpAddr()) του χρήστη συµπληρώνει την ταυτοποίηση του φορητού 
εκπαιδευοµένου από το σύστηµα γνώσης.  

 



Γλαρούδης ∆ηµήτριος 
∆ιδακτορική διατριβή στις « Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη συνεργατική µάθηση 
µέσω κινητών συσκευών. » / 2012 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής-Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

156 

7.3.3 Συµπεριφορά πλοήγησης κινητού χρήστη 
 

Το βήµα αυτό περιλαµβάνει τον εντοπισµό των βηµάτων περιήγησης του κινητού 
χρήστη στην εκπαιδευτική πλατφόρµα. Από το πρώτο στάδιο αυτής της φάσης έχει 
διαµορφωθεί µια βάση γνώσης που περιέχει µόνο «πραγµατικά» αιτήµατα καταγραφής 
και αιτήµατα που αφορούν αποκλειστικά κινητούς χρήστες. Για οποιοδήποτε φορητό 
εκπαιδευόµενο  και για κάθε αίτηµα το σύστηµα γνώσης διαθέτει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

Το φιλτραρισµένο αρχείο καταγραφής ιστού σαρώθηκε µε τη βοήθεια µιας Java 

συνάρτησης processLine(String) και βρέθηκαν οι ιστοσελίδες που έχει επισκεφθεί ο κάθε 
φορητός χρήστης και οι referrers των ιστοσελίδων αυτών.  

Έπειτα, χρησιµοποιήθηκε µια τεχνική αναγνώρισης συνόδου ώστε να είναι 
φανερό το πρότυπο πλοήγησης του χρήστη. Σύνοδος χρήστη είναι µια σειρά από 
αιτήµατα που προέρχονται από τον ίδιο χρήστη. Σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία εξόρυξης 
δεδοµένων καταγραφής Ιστού, αν ένα αίτηµα απέχει χρονικά από το επόµενο  χρονικό 
διάστηµα µεγαλύτερο των 30 λεπτών, θεωρείται ότι ανήκει σε νέα σύνοδο.  
Επειδή αναφερόµαστε σε φορητούς χρήστες, θεωρήσαµε πως αυτό το χρονικό διάστηµα 

είναι υπερβολικά µεγάλο και θεωρήσαµε να περιοριστεί στα 10 λεπτά. 
Με τη σύνταξη επίσης µιας  Java συνάρτησης [Session (StringcurrentTimeStamp, 

StringuserTimeStamp)], που χρησιµοποιεί ως ορίσµατα τους χρόνους αίτησης των 
ιστοσελίδων από τον συγκεκριµένο φορητό χρήστη, κατηγοριοποιούνται χρονικά τα 

γεγονότα πλοήγησης των χρηστών στην εκπαιδευτική πύλη. Τελικά, τα επεξεργασµένα 
αιτήµατα κάθε χρήστη µορφοποιούν µια «έξυπνη» βάση γνώσης µε:  

a) την ταυτότητα του χρήστη ( ∆ιεύθυνση ΙP, User ID, Browser)  

b) τις αιτούµενες ιστοσελίδες και τους χρόνους αίτησης  
c) τις συνόδους των ιστοσελίδων (ακολουθία ιστοσελίδων ανά 10 λεπτά) 

∆ιεύθυνση  
IP 

Όνοµα 
Χρήστη 

 Browser 
Κινητής 
Συσκευής 

Αιτούµενη 
Ιστοσελίδα 

Χρόνος 
Αίτησης   

Referrer  
Ιστοσελίδας 

ΦΟΡΗΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΣ 
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7.4  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ    

 

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι εφαρµογές υλοποίησης 
για τη δηµιουργία του µηχανισµού συστάσεων στο σύστηµα γνώσης. Αρχικά 
περιγράφεται η πορεία υλοποίησης για το στάδιο της συλλογιστικής των δεδοµένων 
οντολογίας, έπειτα για το στάδιο της ανάλυσης των δεδοµένων πλοήγησης του κινητού 
χρήστη. Τέλος, παρουσιάζεται η πορεία υλοποίησης για το συνδυασµό των συστάσεων 
και για την παρουσίασή τους στον κινητό χρήστη.  
 

7.4.1 Συλλογιστική Οντολογίας   
 

Αφότου έχουν οριστεί και έχουν αποτυπωθεί σε ένα αρχείο οντολογίας οι 
εξαγόµενες έννοιες, το ζήτηµα είναι να ερευνηθούν οι επιµέρους σηµασιολογικές σχέσεις 
που συνδέουν τις έννοιες (κλάσεις) της οντολογίας [109,111,112]. Η έρευνα αυτή µπορεί 
να επιτευχθεί µε τη χρήση µιας µηχανής  συλλογιστικής (reasoner). Μια µηχανή 

συλλογιστικής είναι ένα λογισµικό που είναι σε θέση να εξάγει λογικές συνέπειες από 
ένα σύνολο γεγονότων ή αξιωµάτων. Η έννοια µιας σηµασιολογικής µηχανής 
συλλογιστικής είναι πιο γενικευµένη από αυτήν του µηχανισµού εξαγωγής 
συµπερασµάτων, γιατί σε αυτήν παρέχονται µια πιο πλούσια σειρά µηχανισµών που θα 

εργάζονται για αυτήν. Οι κανόνες συµπερασµάτων συνήθως καθορίζονται µε τη βοήθεια 
µιας γλώσσας οντολογίας, και συχνά µιας γλώσσα περιγραφής. Η πλειοψηφία των 
reasoners χρησιµοποιεί λογική πρώτου βαθµού για την εκτέλεση συλλογισµών, όπου το 
συµπέρασµα συνήθως προκύπτει αλυσιδωτά από τα δεδοµένα και τους κανόνες. Στα 

πειράµατά µας, χρησιµοποιήσαµε τη µηχανή συλλογιστικής Pellet [155], ερωτήµατα 

SPARQL [109,156]  και το περιβάλλον του λογισµικού Protégé [157] για τον έλεγχο των 
πιθανών σχέσεων µεταξύ των εννοιών.  
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7.4.1.1  Pellet Reasoner   

 

H µηχανή συλλογιστικής Pellet βασίζεται σε tableaux αλγορίθµους που 
αναπτύχθηκαν για εκφραστικές Περιγραφές Λογικής (DL). Υποστηρίζει όλες τις µορφές 
OWL DL. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει κανένας γνωστός και πλήρως αποτελεσµατικός 
αλγόριθµος για τη συλλογιστική του συνόλου των µορφών OWL DL. Η µηχανή Pellet 

χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό αλγορίθµων για την παροχή συλλογιστικής για µορφές 
περιγραφικής λογικής OWL. Αυτοί οι αλγόριθµοι χρησιµοποιούνται συνδυαστικά για 

την εξαγωγή σηµασιολογικών σχέσεων αιτίας-αποτελέσµατος. Η Εικόνα παρουσιάζει τα 
κύρια µέρη µιας συλλογιστικής µηχανής Pellet [107]. 

 

Εικόνα 38. Αρχιτεκτονική µιας µηχανής Pellet 

 

Μια οντολογία OWL αναλύεται σε τριάδες RDF (συντάξεις RDF/ XML, N3 και 
N-Triple). Η µηχανή Pellet επικυρώνει το είδος της οντολογίας, ενώ οι τριάδες RDF 

µετατρέπονται σε ισχυρισµούς και αξιώµατα στη βάση γνώσης.  
Η µηχανή Pellet αποθηκεύει τα αξιώµατα για τις κλάσεις οντολογίας στο 

συστατικό της TBox και αποθηκεύει τους ισχυρισµούς σχετικά µε τα άτοµα της 
οντολογίας στο συστατικό ABox (Εικόνα 38).  
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Επίσης, χρησιµοποιεί πρότυπους κανόνες (tableau rules) και περιλαµβάνει 
διάφορες βελτιστοποιήσεις (σηµασιολογική διακλάδωση και στρατηγικές έγκαιρης 
τµηµατοποίησης οντολογίας). Επιπλέον, στη συλλογιστική µηχανή υποστηρίζεται 
σηµασιολογική συλλογιστική δεδοµένων για ενσωµατωµένα και παράγωγα δεδοµένα 

XML Schema. Η µηχανή Pellet υλοποιείται σε Java, είναι ανοικτού κώδικα και 
διατίθεται από το MIT. Τα αρχεία πηγαίου κώδικα, µαζί µε την τεκµηρίωση της 
συλλογιστικής µηχανής µπορούν να µεταφορτωθούν από την ιστοσελίδα. 
7.4.1.2 SPARQL Queries   

 Το SPARQL [156] είναι το ακρωνύµιο που ορίζει το πρωτόκολλο SPARQL και 
µια γλώσσα ερωτηµάτων για µορφές RDF. Η SPARQL είναι συντακτικά όµοια µε τη 

γλώσσα ερωτηµάτων σε βάσεις δεδοµένων  SQL και χρησιµοποιείται για τη υποβολή 

ερωτηµάτων σε RDF γραφήµατα. Τα χαρακτηριστικά της γλώσσας περιλαµβάνουν 
βασικά συνδετικά µοτίβα, φίλτρα τιµών, προαιρετικά σχήµατα και µοτίβο διάζευξης. Το 
πρωτόκολλο SPARQL είναι µια µέθοδος για την αποµακρυσµένη επίκληση ερωτηµάτων 
SPARQL. Προσδιορίζει µια απλή διεπαφή  που µπορεί να υποστηριχθεί µέσω HTTP ή 

SOAP, την οποία ένας πελάτης µπορεί να χρησιµοποιήσει για την έκδοση ερωτηµάτων 
SPARQL από κάποιο τελικό σηµείο. Τόσο η γλώσσα ερωτηµάτων SPARQL, όσο και το 
πρωτόκολλο SPARQL είναι προϊόντα της Οµάδας Εργασίας του W3C. Η SPARQL 

επιτρέπει τους χρήστες να συντάξουν µεγάλο αριθµό ερωτηµάτων.  
7.4.1.3 Protégé   

Το Protégé [157] είναι µια πλατφόρµα ανοικτού κώδικα που παρέχει σε µια 

αυξανόµενη κοινότητα χρηστών µια σουίτα εργαλείων για να κατασκευάσει µοντέλα 

εφαρµογών µε οντολογίες. Στον πυρήνα του, το Protégé εφαρµόζει ένα πλούσιο σύνολο 
δοµών και ενεργειών µοντελοποίησης γνώσης που υποστηρίζουν τη δηµιουργία, την 
απεικόνιση, και το χειρισµό των οντολογιών µε διάφορους τρόπους αναπαράστασης. 
Παρέχει φιλική υποστήριξη σε κάθε θεµατική περιοχή για τη δηµιουργία µοντέλων 
γνώσης και είσοδο δεδοµένων. 
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Παράλληλα µπορεί να επεκταθεί µέσω µιας plugin αρχιτεκτονικής και µιας βασισµένης 
σε Java διεπαφής προγραµµατισµού εφαρµογών (API) για τη δηµιουργία εργαλείων και 
εφαρµογών βασισµένων σε γνωσιακά µοντέλα. Στην παρούσα υλοποίηση, η πλατφόρµα 

Protégé-OWL υποστηρίζει µέσω των διεπαφών της τρεις κύριους στόχους:  
• να απεικονιστεί γραφικά η εξαγόµενη OWL οντολογία 
• να δηµιουργηθούν ερωτήµατα SPARQL 

• να εκτελέσει reasoners και συγκεκριµένα τον Pellet Reasoner  

 

7.4.1.4 Εξαγωγή Συµπερασµάτων µέσω της Συλλογιστικής Μηχανής      
 

Για την αξιολόγηση της προκύπτουσας οντολογίας και την εύρεση των 
σηµασιολογικών σχέσεων (υποκλάσεων και υπέρ κλάσεων) µεταξύ των εννοιών 
χρησιµοποιήθηκαν, όπως προαναφέρθηκε, ερωτήµατα SPARQL και ο Pellet Reasoner, 

µέσω του περιβάλλοντος Protégé-OWL. 

O reasoner αναζητεί τις σηµασιολογικές συσχετίσεις των εννοιών της οντολογίας. 
Αυτή η αναζήτηση προφανώς γίνεται πριν τη χρήση του προτεινόµενου συστήµατος 
γνώσης από τον κινητό χρήστη, γιατί είναι µια διαδικασία που απαιτεί ένα εύλογο 
χρονικό διάστηµα. Με βάση την έννοια recognition (Εικόνα 37), υποβλήθηκαν τα 

ακόλουθα SPARQL ερωτήµατα : 
 

� Εύρεση υποκλάσεων της κλάσης Recognition ( Εικόνα 39) 

 

� Εύρεση υποκλάσεων της κλάσης Signal (Πίνακας 9) 

 

� Εύρεση υπέρ κλάσεων της κλάσης Speech Recognition (Πίνακας 10) 

 

� Εύρεση υπέρ κλάσεων της κλάσης Voice Recognition 

 

 



Γλαρούδης ∆ηµήτριος 
∆ιδακτορική διατριβή στις « Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη συνεργατική µάθηση 
µέσω κινητών συσκευών. » / 2012 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής-Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

161 

2.  
 

Εικόνα 39. Ερώτηµα SPARQL για την εύρεση υποκλάσεων της κλάσης Recognition. 

 

 

Πίνακας 9. Ερώτηµα SPARQL για την εύρεση υποκλάσεων της κλάσης Signal 

 

 

Πίνακας 10 .Ερώτηµα SPARQL για την εύρεση υπέρ κλάσεων της κλάσης Speech Recognition 

 Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν µετά την εκτέλεση της συλλογιστικής µηχανής αποκαλύπτουν ότι : 
 
Η έννοια recognition αποτελείται από 5 υποκλάσεις: speaker recognition, pattern 

recognition, voice recognition, speech recognition και recognition system (Εικόνα 40) 

SELECT DISTINCT ?subclass 
WHERE {  
?subclass rdfs:subClassOf ?signal_c} 

SELECT DISTINCT? superclasses 
WHERE { 
?speech_recognition_c rdfs:subClassOf ?superclasses} 



Γλαρούδης ∆ηµήτριος 
∆ιδακτορική διατριβή στις « Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη συνεργατική µάθηση 
µέσω κινητών συσκευών. » / 2012 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής-Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

162 

 

Εικόνα 40. Λειτουργία του Reasoner- Εύρεση υποκλάσεων της κλάσης Recognition. 

Οι έννοιες speech & recognition αποτελούν υπερκλάσεις της speech recognition (Εικόνα 

41) 

 

 

Εικόνα 41. Λειτουργία του Reasoner- Εύρεση υπερκλάσεων της speech recognition. 

 
Οι κλάσεις voice & recognition σχετίζονται ως υπερκλάσεις της έννοιας voice recognition 

(Εικόνα 42 ) 
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Εικόνα 42. Λειτουργία του Reasoner- Εύρεση υπερκλάσεων της Voice Recognition 

 Αν ελέγξουµε το γράφηµα οντολογίας της κλάσης recognition (Εικόνα 37) θα 

συνάγουµε πως τα συµπεράσµατα της συλλογιστικής µηχανής είναι απολύτως σωστά για 
τα προηγούµενα ερωτήµατα. Με µια προσεκτικότερη µατιά στις εικόνες, µπορούµε 
επίσης να διαπιστώσουµε πως ο χρόνος απόκρισης του συστήµατος για την εξαγωγή 

συµπερασµάτων από τα ερωτήµατα είναι µικρός και κυµαίνεται στα 0,015 δευτερόλεπτα.  

 
Εικόνα 37. Γράφηµα Οντολογίας της κλάσης recognition 

Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε το µέρος του γραφήµατος οντολογίας που αντιστοιχεί 
στην κλάση Signal (Εικόνα 43), η συλλογιστική µηχανή ανταποκρίνεται µε απόλυτη 

επιτυχία (Εικόνα 44) στο ερώτηµα εύρεσης των υποκλάσεων της κλάσης Signal που 
θέσαµε. Η έννοια distortion δεν είναι υποκλάση, αλλά έχει σχέση Disjointness 

(ελάχιστης  σύνδεσης) µε τη έννοια Signal.  
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Εικόνα 43 .Γράφηµα Οντολογίας της κλάσης Signal 

 
 

Εικόνα 44. Λειτουργία του Reasoner- Εύρεση υποκλάσεων της κλάσης Signal 

7.4.2 Ανάλυση δεδοµένων πλοήγησης του κινητού χρήστη 
 

Τη στιγµή που ο χρήστης εισάγεται στην εκπαιδευτική πύλη, το σύστηµα γνώσης 
ενεργοποιεί τις συναρτήσεις getIpAddr(), getUserID(), getUserAgent() και γνωρίζει την 
«ταυτότητά» του. Από τη διαδικασία του φιλτραρίσµατος των δεδοµένων έχει 
διαµορφωθεί ένα αρχείο καταγραφής ιστού που περιλαµβάνει τα πραγµατικά αιτήµατα 

µόνο των φορητών εκπαιδευοµένων. Αυτό το αρχείο αποτελεί τα δεδοµένα εισόδου στο 
εργαλείο ελεύθερου λογισµικού  Microsoft Log Parser 2.2  [158]. 
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O «Microsoft Log Parser» είναι ένα ισχυρό και ευέλικτο εργαλείο, που υποβάλλει 
ερωτήµατα για καθολική πρόσβαση δεδοµένα σε κειµένου όπως αρχεία καταγραφής 
Ιστού, αρχεία XML, txt και CSV. Τα ερωτήµατα που υποβάλλει ο parser περιλαµβάνουν 
εκφράσεις SQL, διευκολύνοντας την διαδικασία διαµόρφωσης των ερωτηµάτων. Η 

ανάλυση λοιπόν που υλοποιεί το σύστηµα γνώσης είναι: 
A) Έλεγχος των πιο πρόσφατων επισκέψεων (ιστοσελίδων) του χρήστη 

στην πύλη.  

Προτείνεται µια χρονική περίοδος εξαµήνου που αντιστοιχεί στα ακαδηµαϊκά εξάµηνα. 
To ερώτηµα του parser στον Πίνακα 11 ελέγχει τις καταγραφές από το φιλτραρισµένο 
αρχείο «filtered*.log» και αποθηκεύει στο αρχείο RecentRequests.txt τις επισκέψεις του 
χρήστη από την είσοδο του στο σύστηµα και έξι µήνες πριν. 

Πίνακας 11 .Ερώτηµα Log Parser –Εύρεση Πρόσφατων Επισκέψεων Χρήστη 

B) Έλεγχος των 5 δηµοφιλέστερων ιστοσελίδων του χρήστη στην πύλη. 

 

Για τις πιο πρόσφατες επισκέψεις ανά χρήστη,  το σύστηµα γνώσης ελέγχει πόσες φορές 
αιτήθηκε επιτυχώς µια ιστοσελίδα και τις αποθηκεύει (Πίνακα 12).Σε ένα δεύτερο στάδιο 
υπολογίζει και αποθηκεύει τις 5 δηµοφιλέστερες ιστοσελίδες που αιτήθηκε ο χρήστης. 

 

Πίνακας 12 .Ερώτηµα Log Parser –Εύρεση Αριθµού Αίτησης Ιστοσελίδων ανά Πρόσφατων 
Χρήστη 

 

logparser  -rtp:-1   

"SELECT TO_LOCALTIME(TO_TIMESTAMP(date, time)) AS [LocalTim e],  

*INTO  RecentRequests.txt FROM   filtered*.log   

WHERE LocalTime>SUB(TO_LOCALTIME(SYSTEM_TIMESTAMP()), 

TIMESTAMP('0000-06-01 00:00' ,'yyyy-MM-dd HH:mm'))" 

LogParser -i:  

"SELECT c-ip, cs-username, cs-userAgent COUNT(*) As  Hits FROM filtered*.log 

WHERE EXTRACT_FILENAME(cs-uri-stem) = '.html' AND s c-status = '200' 

GROUP BY c-ip, cs-username, cs-userAgent Order by Hits  DESC" -o:DataGrid 



Γλαρούδης ∆ηµήτριος 
∆ιδακτορική διατριβή στις « Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη συνεργατική µάθηση 
µέσω κινητών συσκευών. » / 2012 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής-Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

166 

C) Έλεγχος συνόδων των δηµοφιλέστερων σελίδων   

Για τις 5 δηµοφιλέστερες που πρόεκυψαν από το προηγούµενο στάδιο έλεγχος του  
συστήµατος για το ποιες ανήκουν σε κάποια σύνοδο αιτηµάτων ( υπάρχει ιστοσελίδα 

αναφοράς – referrer) 

 

Πίνακας 13.Ερώτηµα Log Parser –Εύρεση Ιστοσελίδων µε Ιστοσελίδες Αναφοράς 

 

Τελικά, από τα εξαγόµενα αποτελέσµατα, το σύστηµα γνώσης επιστρέφει τις 5 

δηµοφιλέστερες ιστοσελίδες του χρήστη και τις ιστοσελίδες- αναφορές που ανήκουν 

σε αυτές τις ιστοσελίδες.  

7.4.3 Συνδυασµός Συστάσεων 
 

Το σύστηµα γνώσης, από το στάδιο της ανάλυσης των δεδοµένων πλοήγησης του 
φορητού εκπαιδευόµενου, γνωρίζει τις δηµοφιλέστερες επισκέψεις του χρήστη στην 
εκπαιδευτική πύλη. Παράλληλα, οι σηµασιολογικές έννοιες που περιέχονται σε κάθε 
ιστοσελίδα της πύλης έχουν εξαχθεί και έχουν αποτυπωθεί σε ένα αρχείο οντολογίας. Το 
σύστηµα γνώσης, µέσω του εργαλείου µάθησης οντολογίας Text2Onto, αποθηκεύει  για 

κάθε αντικείµενο της οντολογίας έναν δείκτη που φανερώνει από ποιο µέρος της 
συλλογής εγγράφων προήλθε ένα αντικείµενο [105,106]. Το γεγονός αυτό, επιτρέπει στο 
εργαλείο και στους διαχειριστές του να κατανοήσουν την αιτία δηµιουργίας µιας έννοιας 
ή σχέσης. Μάλιστα, όταν συµβεί κάποια αλλαγή στα δεδοµένα εισόδου, για παράδειγµα 

προστεθούν ή αφαιρεθούν κάποια έγγραφα από τα δεδοµένα εισόδου, το εργαλείο 
µάθησης οντολογίας, το σύστηµα γνώσης καταγράφει την αλλαγή (Εικόνα 45), και 
επαναπροσδιορίζει τις έννοιες και τις σχέσεις που επηρεάστηκαν από τη συγκεκριµένη 

αλλαγή.    

logparser  -rtp:-1  
"SELECT cs-uri-stem, cs-uri-query, date, sc-status, cs(Referrer)   
INTO REfferReport.txt FROM   DataGrid *.log  WHERE  
(sc-status >= 200 AND  sc-status < 300)  
ORDER BY sc-status, date, cs-uri-stem, cs-uri-query" 
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Εικόνα 45. Καταγραφή αλλαγών στο εργαλείο µάθησης Οντολογίας 
 Αυτό πρακτικά σηµαίνει πως το σύστηµα γνώσης, γνωρίζει επακριβώς από ποια 

ιστοσελίδα προέρχεται η κάθε έννοια της οντολογίας. Όταν λοιπόν η συλλογιστική 
µηχανή (reasoner) συµπεραίνει τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών, υπάρχει και 
σηµασιολογική συσχέτιση µεταξύ των ιστοσελίδων που τις περιλαµβάνουν.  

Τελικά, το σύστηµα γνώσης συστήνει τις πιο πρόσφατες και δηµοφιλέστερες 

ιστοσελίδες του κινητού χρήστη στην εκπαιδευτική πύλη, καθώς και ιστοσελίδες της 

πύλης που περιέχουν σηµασιολογικά σχετικά έννοιες. Η έννοια signal προέρχεται από 
την ιστοσελίδα της 1ης διάλεξης του µαθήµατος Επεξεργασία Σήµατος Οµιλίας 
(Ιστοσελίδα Α).  Η έννοια image προέρχεται από την ιστοσελίδα της 1ης διάλεξης του 
µαθήµατος Επεξεργασία Εικόνας (Ιστοσελίδα Β). Η ιστοσελίδα  Α ανήκει στις 
δηµοφιλέστερες επισκέψεις του χρήστη και προτάθηκε από το σύστηµα. Η ιστοσελίδα Β 

δεν ανήκει στις δηµοφιλέστερες επισκέψεις, προτάθηκε όµως από το σύστηµα γνώσης 
διότι οι έννοιες signal και image (Εικόνα 43) συνδέονται σηµασιολογικά (η signal είναι 
υπέρ κλάση της image). 
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7.4.4 Παρουσίαση Συστάσεων 
 

Λαµβάνοντας υπόψη το µικρό µέγεθος οθόνης των κινητών συσκευών, 
σχεδιάστηκε µια Java Net Beans εφαρµογή η οποία παρουσιάζει τις προτεινόµενες 
ιστοσελίδες µε ένα απλό κλικ. Πιο συγκεκριµένα, στη πρώτη σελίδα της εκπαιδευτικής 
πύλης διατίθεται ένας ευκρινές σύνδεσµος-κουµπί (Εικόνα 46). Με το πάτηµα του 
κουµπιού, το σύστηµα γνώσης  οδηγεί το φορητό χρήστη σε µια νέα σελίδα που 
περιλαµβάνει τις συστάσεις- ιστοσελίδες σε µορφή υπερσυνδέσµων (hyperlinks)                           

(Εικόνα 47). Πατώντας στην ενδιαφερόµενη σύσταση, ο χρήστης οδηγείται στο 
επιθυµητό περιεχόµενο.   

  
Εικόνα 46. Σύνδεσμος Συστάσεων  στην  Εκπαιδευτική Πύλη 

 

 
 

Εικόνα 47.Συστάσεις Υπερσυνδέσµων στην Κινητή Συσκευή 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8                                                                                 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΝΩΣΗΣ 
 
 
 
 
ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  
 Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο παρουσιάζεται η συνολική λειτουργία της 
προτεινόµενης αρχιτεκτονικής µέσω ενός µαθησιακού σεναρίου και έπειτα περιγράφεται 
η αξιολόγηση του συστήµατος γνώσης, αναφορικά µε τους στόχους που τέθηκαν από την 
αρχή της ερευνητικής πορείας. Τέλος, αναφέρονται οι περιορισµοί του συστήµατος και 
συγκρίνεται µε αντίστοιχα συστήµατα γνώσης και συστάσεων περιεχοµένου.  
 
 

8.1  Μαθησιακό Σενάριο 

 Ο φορητός εκπαιδευόµενος διαθέτει φορητή συσκευή (HP iPAQ 110 Classic 

Handheld), ο φυλλοµετρητής της κινητής συσκευής είναι ο Opera Mini browser και είναι 
εγγεγραµµένος στην εκπαιδευτική πύλη του ιδρύµατος, δηλαδή διαθέτει κωδικούς 
χρήστη και πρόσβασης. Ο εκπαιδευόµενος χρησιµοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήµατα 

την κινητή του συσκευή για να επισκέπτεται την εκπαιδευτική πύλη και να πλοηγείται 
στο εκπαιδευτικό υλικό των µαθηµάτων που τον ενδιαφέρουν. Στο προηγούµενο 
εξάµηνο παρακολουθούσε τις ακαδηµαϊκές διαλέξεις και πλοηγούταν στην εκπαιδευτική 

πύλη για τα µαθήµατα Επεξεργασία Σήµατος Οµιλίας και HTML Προγραµµατισµός, ενώ 

για το τρέχον εξάµηνο τον ενδιαφέρει το µάθηµα Επεξεργασία Εικόνας και έχει ήδη 2 

φορές επισκεφτεί την εκπαιδευτική πύλη για την ανάγνωση της 1ης διάλεξης του 
µαθήµατος.  

Ο χρήστης επιθυµεί να έχει πρόσβαση µέσω της κινητής του συσκευής στην 2η 
διάλεξη του µαθήµατος Επεξεργασία Εικόνας  (Image Processing_Lecture 2.html). Σαν 
επόµενο στόχο, έχει την µεταφόρτωση της επόµενης (3ης) διάλεξης του ίδιου µαθήµατος 
(Image Processing_Lecture 2.html). 
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Α) Πλοήγηση στο Συµβατικό Περιβάλλον της Εκπαιδευτικής Πύλης  

 

Χωρίς τη χρήση του προτεινόµενου συστήµατος γνώσης, ο κινητός χρήστης 
πρέπει να ακολουθήσει την εξής διαδροµή πλοήγησης:  

 

Είσοδος στην πύλη → Κεντρική Σελίδα → Τα µαθήµατά Μου → Επεξεργασία 
Εικόνας →  Έγγραφα → ∆ιαλέξεις → ∆ιάλεξη 2. 

 

Για να φτάσει λοιπόν στη 2η διάλεξη, ο φορητός εκπαιδευόµενος πρέπει να ακολουθήσει 
7 βήµατα πλοήγησης. Παράλληλα, για να µεταφορτώσει την 3η διάλεξη, πρέπει να 

ακολουθήσει παρόµοια διαδροµή πλοήγησης που περιλαµβάνει άλλα 4 βήµατα 

πλοήγησης :  
Επεξεργασία Εικόνας →  Έγγραφα → ∆ιαλέξεις → ∆ιάλεξη 3. 

Γίνεται κατανοητό λοιπόν πως ο κινητός χρήστης είναι δεσµευµένος από την 
δοµή  της εκπαιδευτικής πύλης και υποχρεωµένος να ακολουθήσει αρκετά βήµατα 

περιήγησης έως ότου φτάσει στο επιθυµητό του στόχο. 
 

Β) Πλοήγηση µε  τη χρήση του Προτεινόµενου Συστήµατος Γνώσης  

  

Πριν την είσοδο του κινητού χρήστη στην εκπαιδευτική πύλη το σύστηµα γνώσης 
έχει επιτελέσει τις εξής διεργασίες: 

 

1) Εξόρυξη του Εκπαιδευτικού Υλικού 
2) Σηµασιολογική Ανάλυση του Υλικού 
3) ∆ηµιουργία Εκπαιδευτικής Οντολογίας  
4) Καθορισµός των σχέσεων Οντολογίας από τη Συλλογιστική Μηχανή 
5) Ταυτοποίηση των Κινητών Χρηστών της Εκπαιδευτικής Πύλης 
6) Εύρεση των πρόσφατων και δηµοφιλέστερων ιστοσελίδων που επισκέφτηκε ο 

χρήστης  
7) Εύρεση των ιστοσελίδων µε σχετικό σηµασιολογικό περιεχόµενο 
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Όταν ο εκπαιδευόµενος επισκέπτεται την πύλη, το σύστηµα γνώσης:  
 

1. Ελέγχει αν είναι φορητός χρήστης ή όχι 
2. Εφόσον είναι, µέσω του κουµπιού "User Favorite Links" στην κεντρική σελίδα 

της πύλης, του παρέχει τις προτεινόµενες συστάσεις σε ξεχωριστή ιστοσελίδα που 
περιέχει µια λίστα µε προτεινόµενους συνδέσµους. 

 

Στο τρέχον παράδειγµα, το σύστηµα γνώσης εντόπισε την προϊστορία πλοήγησης 
του χρήστη για τα µαθήµατα Επεξεργασία Σήµατος Οµιλίας, HTML Προγραµµατισµός 
(επισκέψεις σε διαλέξεις των µαθηµάτων) και Επεξεργασία Εικόνας (1η διάλεξη).  

Ως πρόσφατες επισκέψεις και δηµοφιλέστερες ιστοσελίδες συµπεραίνει την 
ιστοσελίδα  Image Processing_Lecture1.html (∆ιάλεξη 1 της Επεξεργασίας Εικόνας).  

Ως σηµασιολογικές συστάσεις προτείνονται οι ιστοσελίδες : 
� Image Processing_Lecture2.html 

� Image Processing_Lecture3.html 

� Image Processing_Lecture4.html 

� Speech Processing_Lecture1.html  

 

Οι σηµασιολογικές αυτές συστάσεις προκύπτουν διότι: 
 

� Οι έννοιες image και image processing περιέχονται στις ιστοσελίδες των 
διαλέξεων 1,2,3,4 του µαθήµατος Επεξεργασία Εικόνας, µε υψηλό βαθµό 
σχετικότητας (confidence 0.35) 

� Η έννοια image είναι υποκλάση της έννοιας signal που εµφανίζεται στην 
ιστοσελίδα Speech Processing_Lecture1.html (confidence 0.2456) 

 

Ο χρήστης ακολουθεί την προτεινόµενη προσέγγιση και τώρα για το άνοιγµα της 2ης 
διάλεξης του µαθήµατος Επεξεργασία Εικόνας η διαδροµή πλοήγησης είναι:  

Είσοδος στην πύλη → Κεντρική Σελίδα → "User Favorite Links" → Image 

Processing_Lecture2.html.  
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Για το άνοιγµα της 3ης διάλεξης του ίδιου µαθήµατος η διαδροµή πλοήγησης είναι: 
"User Favorite Links” → Image Processing_Lecture3.html. 

 

  Στην πρώτη περίπτωση έχουµε 4 βήµατα πλοήγησης (πριν 7), ενώ στην δεύτερη                        
2 βήµατα πλοήγησης (πριν 4). Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η ευχρηστία πλοήγησης του 
χρήστη είναι σαφώς βελτιωµένη µε το προτεινόµενο σύστηµα γνώσης. 
 

8.2  Αξιολόγηση Συστήµατος Γνώσης  
 Η αξιολόγηση είναι µια πολύ ουσιαστική δραστηριότητα στην καθηµερινή ζωή 
και ελέγχει σε ποιο βαθµό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που τέθηκαν κατά το σχεδιασµό µιας 
εργασίας. Η αξιολόγηση που γίνεται στο προτεινόµενο σύστηµα γνώσης αποσκοπεί στην 
ανάδειξη των δυνατοτήτων του συστήµατος και στην επισήµανση των περιορισµών του, 
ώστε να διευρυνθούν οι τρόποι και οι δυνατότητες βελτίωσής του. 

Το προτεινόµενο σύστηµα γνώσης αποσκοπεί στην βελτίωση της εµπειρίας 
πλοήγησης των κινητών χρηστών που επισκέπτονται εκπαιδευτικές πύλες και στην 
παροχή εξατοµικευµένων συστάσεων σε αυτούς. Το σύστηµα σχεδιάστηκε  µε σκοπό την 
επέκταση της υπάρχουσας e-learning υποδοµής των εκπαιδευτικών οργανισµών. Κατά 

την εκπόνηση της διατριβής τέθηκαν οι εξής στόχοι: 
 

1. Η ταυτοποίηση των κινητών χρηστών της εκπαιδευτικής πύλης 
2. Η σηµασιολογική αναπαράσταση του εκπαιδευτικού υλικού 
3. Η σχεδίαση ενός συστήµατος εξατοµικευµένων και σηµασιολογικών συστάσεων 

προς τους κινητούς χρήστες. 
4. Η βελτίωση της εµπειρίας πλοήγησης των κινητών χρηστών.  

 

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται η αξιολόγηση των στόχων αυτών. 
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8.2.1 Αξιολόγηση ως προς την ταυτοποίηση των κινητών χρηστών 
 

Όπως παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο της υλοποίησης του συστήµατος γνώσης                  
(Ενότητα 7.3), το σύστηµα γνώσης εκτελεί τις διεργασίες του φιλτραρίσµατος των 
δεδοµένων του αρχείου καταγραφής Ιστού, της ταυτοποίησης του κινητού χρήστη και 
του εντοπισµού των βηµάτων πλοήγησής του στην εκπαιδευτική πύλη. Για όλες τις 
παραπάνω διεργασίες και σε όλες τις περιπτώσεις εφαρµογής των υλοποιηµένων Java 

κλάσεων στο αρχείο καταγραφής Ιστού, το σύστηµα γνώσης εντόπισε τους κινητούς 
χρήστες και εξήγαγε τα πεδία που τον αφορούν (διεύθυνση IP, ταυτότητα χρήστη, 
φυλλοµετρητής συσκευής, αίτηµα χρήστη, χρόνος αιτήµατος, referrer αιτήµατος). 
Επιπρόσθετα, µε την προτεινόµενη µέθοδο εντοπισµού των συνόδων του κινητού 
χρήστη, αναγνωρίστηκε επιτυχώς, και για όλους τους κινητούς χρήστες η σειρά των 
αιτηµάτων (ιστοσελίδων) που επισκέφτηκαν στην εκπαιδευτική πύλη.  

Το γεγονός ότι οι αλγόριθµοι και η γλώσσα υλοποίησης τους είναι ανοικτού 
κώδικα θεωρείται πλεονέκτηµα για το σύστηµα γνώσης ως προς την καθολικότητα της 
εφαρµογής. Αν θα θέλαµε να αναφερθούµε σε κάποιο περιορισµό του συστήµατος 
γνώσης για το συγκεκριµένο στάδιο υλοποίησης, αυτός είναι παραµετροποίηση των 
αλγορίθµων για αρχεία καταγραφής Ιστού µε βάση τον Apache Server, αφού πάνω σε 
αυτό τον τύπο βασίζεται η εκπαιδευτική πύλη.    
8.2.2 Αξιολόγηση της Σηµασιολογικής Αναπαράστασης του Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

Για την εκτίµηση της απόδοσης της εξαγωγής σηµασιολογικών εννοιών από το 
εκπαιδευτικό υλικό και για την εν γένει αξιολόγηση του συστήµατος γνώσης 
χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες µετρικές αξιολόγησης: 

� Αριθµός εξαγόµενων εννοιών 
� Σχετικότητα εννοιών 
� Ποιότητα της Οντολογίας 
� Ανατροφοδότηση Οντολογίας 

 

 



Γλαρούδης ∆ηµήτριος 
∆ιδακτορική διατριβή στις « Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη συνεργατική µάθηση 
µέσω κινητών συσκευών. » / 2012 
Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής-Πανεπιστήµιο Μακεδονίας 
 

174 

Αριθµός εξαγόµενων εννοιών 

Για όλα τα µαθήµατα της εκπαιδευτικής  πύλης, ο αριθµός των εξαγόµενων εννοιών που 
προέκυψε από το σύστηµα γνώσης είναι ικανοποιητικός (Πίνακας 5).   

 

Πίνακας 5. Αριθµός Εξαγόµενων Εννοιών για διαφορετικά αρχεία εισόδου ανά Μάθηµα 

Όπως εξηγήθηκε στην Ενότητα 7.2.4, επειδή ο αριθµός εννοιών που προκύπτει 
από τη σηµασιολογική ανάλυση του υλικού είναι µεγαλύτερος για αρχεία ιστοσελίδων, 
προτείναµε τη χρήση ιστοσελίδων για την παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού των 
µαθηµάτων. Αυτή η δοµή διευκολύνει την παραγωγή εννοιών από το εργαλείο 
εκµάθησης οντολογίας.  
 

Σχετικότητα εννοιών 

Για τη διερεύνηση της σχετικότητας των εννοιών που προέκυψαν (Ενότητα 7.2.5)   

ζητήθηκε η αξιολόγησή τους (σχετικές ή άσχετες µε το συγκεκριµένο µάθηµα) από 
εκπαιδευτές αντίστοιχων µαθηµάτων στο τµήµα µας. Αυτή η διαδικασία ακολουθήθηκε 
πιστά για όλα τα µαθήµατα που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπαίδευση του συστήµατος 
γνώσης. 

Επιπρόσθετα, εξετάστηκε πως επηρεάζει η τιµή κατωφλίου του εργαλείου 
µάθησης την παραγωγή εννοιών από το σύστηµα γνώσης. Η τιµή αυτή περιγράφει τη 
σχετικότητα της εξαγόµενης έννοιας µε το σύνολο των όρων που εµφανίζονται στο 
corpus, βάσει των αλγορίθµων σηµασιολογικής συσχέτισης που έχουν επιλεχθεί. Από τα 
πειράµατα αξιολόγησης στην Ενότητα 7.2.5, βρέθηκε πως η βέλτιστη τιµή κατωφλίου 
για την παραγωγή οντολογίας και για όλους τους τύπους µαθηµάτων σε ένα τµήµα 
Πληροφορικής  είναι η τιµή κατωφλίου 0,2. 

Μαθήµατα 
Αριθµός                  

Εννοιών για                  
Ιστοσελίδες  

Αριθµός Εννοιών 
για αρχεία PDF  

Αριθµός Εννοιών 
για ∆ιαφάνειες 

Speech Processing 340 261 82 
Image Processing 285 222 62 

HTML Programming 45 39 13 
PHP Programming 55 42 18 
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Η συγκεκριµένη τιµή εξασφαλίζει ικανοποιητικό αριθµό εξαγόµενων εννοιών για όλα τα 

µαθήµατα και αντιστοιχεί σε ένα καλό ποσοστό σχετικότητας 30-50%  σύµφωνα µε τους 
εκπαιδευτές ( Πίνακας 14).  

  Voice Processing Image Processing HTML Programming PHP Programming 

Όριο  
Εµπιστο
σύνης 

 Αριθµός  
Εξαγόµενων 
Εννοιών 

 %                 
Σχετικότητα 

 Αριθµός  
Εξαγόµενων 
Εννοιών 

 %               
Σχετικότητα 

 Αριθµός  
Εξαγόµενων 
Εννοιών 

 %                 
Σχετικότητα 

 Αριθµός  
Εξαγόµενων 
Εννοιών 

 %                 
Σχετικότητα 

0 340 27,06 285 24,15 45 24,4 55 20,6 
0.1 92 29,35 8 34,57 34 23,54 44 29,54 
0.2 49 40,82 44 40,82 26 26,92 31 35,92 
0.3 35 42,86 29 55,68 19 36,84 22 38,84 
0.4 23 47,83 19 59,45 11 63,64 15 73,64 
0.5 11 63,64 9 76,56 9 77,8 6 85,6 
0.6 6 83,34 4 95,5 2 100 0   
0.6 5 80 0   0   0   
0.8 4 100 0   0   0   
0.9 2 100 0   0   0   
1.0 1   0   0   0   

 

Πίνακας 14. Αριθµός & Σχετικότητα Εξαγόµενων Εννοιών ανά τιµή Ορίου Εµπιστοσύνης 

Ποιότητα της Εξαγόµενης Οντολογίας 
 

Η εκµάθηση οντολογίας από δεδοµένα κειµένου έχει ως στόχο τη δηµιουργία 

οντολογιών από µια συλλογή εγγράφων, εφαρµόζοντας αλγόριθµους επεξεργασίας 
φυσικής γλώσσας και τεχνικές  µηχανικής µάθησης. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
ετών, λόγω της αυξηµένης ζήτησης για την αποτελεσµατική υποστήριξη στην απόκτηση 

γνώσεων, έχουν αναπτυχθεί αρκετά εργαλεία για την αυτόµατη ή ηµι-αυτόµατη µάθηση 

οντολογιών. Κοινό στοιχείο σε όλα αυτά, είναι η ανάγκη για το χειρισµό της 
αβεβαιότητας της εξαγόµενης γνώσης που είναι εγγενής σε κάθε είδους διαδικασία 

απόκτησης της γνώσης. Η αβεβαιότητα των πληροφοριών της οντολογίας µπορεί να 

προέρχεται είτε από την ατέλεια των δεδοµένων εισόδου (αντικειµενική αβεβαιότητα) 
είτε από την αδυναµία των συγγραφέων της οντολογίας να κατανοήσουν την πραγµατική 

ποιότητα της πληροφορίας (υποκειµενική αβεβαιότητα).  
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Το µεγάλο πλεονέκτηµα του προτεινόµενου συστήµατος γνώσης, είναι η 

υιοθέτηση του Πιθανοτικού Μοντέλου Οντολογίας, πάνω στο οποίο βασίζεται το 
Text2Onto και περιγράφηκε στην αντίστοιχη ενότητα του εργαλείου. Οι εξαγόµενες 
έννοιες από τα δεδοµένα κειµένου δεν µεταφράζονται απευθείας σε οντολογία από το 
εργαλείο, αλλά αρχικά συνοδεύονται από µια τιµή εµπιστοσύνης. Το σύστηµα γνώσης 
γνωρίζει τη σχετικότητα κάθε έννοιας µε τα δεδοµένα (τιµή εµπιστοσύνης) και παρέχει 
τη δυνατότητα φιλτραρίσµατος των εννοιών µε χαµηλή τιµή, αυξάνοντας το κατώφλι  
εµπιστοσύνης σηµασιολογίας (confidence). Όπως, είδαµε και πρωτύτερα στην 
αξιολόγηση του συστήµατος, η βελτίωση της ποιότητας των σηµασιολογικών δεδοµένων 
πιστοποιείται και από τους εκπαιδευτές των µαθηµάτων. Υψηλότερο κατώφλι οδηγεί 
στην εξαγωγή µόνο των εννοιών µε υψηλή «εκπαιδευτική» σχετικότητα και υψηλή 

συσχέτιση µε τα δεδοµένα εισόδου. Αντιστοίχως, ποιοτικότερες σηµασιολογικά έννοιες 
οδηγούν σε καλύτερη αποτύπωση των σηµασιολογικών σχέσεων από τους συγγραφείς 
οντολογίες του εργαλείου. ∆εδοµένου, ότι χρησιµοποιήθηκε σχετικά υψηλό κατώφλι 
(0.2) για την διαδικασία παραγωγής οντολογίας (οι συνηθισµένες τιµές στη βιβλιογραφία 

κυµαίνονται στην περιοχή 0.05 ως 0.25, [117] ) αφαιρέθηκε µεγάλο ποσοστό εννοιών µε 
χαµηλή τιµή εµπιστοσύνης.  

Η ποιοτική αποτύπωση των εννοιών στην οντολογία που αναπτύχθηκε, 
αποτυπώνεται και από τη συλλογιστική (reasoning) της οντολογίας. Στην Εικόνα 48 

φαίνεται ξεκάθαρα πως δεν βρέθηκε καµία ατελής έννοια (inconsistent concept) από τη 

συλλογιστική µηχανή. Παράλληλα, στην Εικόνα 49 αποτυπώνεται ο έλεγχος της 
εκφραστικότητας περιγραφικής λογικής της οντολογίας (DL expressivity) από τη 
συλλογιστική µηχανή.  Σύµφωνα µε το συµπέρασµα που εξάγει  o reasoner, ο βαθµός 
εκφραστικότητας της οντολογίας είναι ALC, δηλαδή επιτρέπει τη διασύνδεση των 
εννοιών (concept intersection), πλήρη και καθολική ποσοτικοποίηση (full universal 

quantification), σύνθετη άρνηση µεταξύ των εννοιών (complex concept negation - not(A 

or B)), διαχωρισµό και πλήρη υπαρξιακή ποσοτικοποίηση µεταξύ των κλάσεων. Τα 

παραπάνω πιστοποιούν ότι η εξαγόµενη οντολογία είναι «υψηλής» ποιότητας και 
εκφραστικότητας.  
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Εικόνα 48. Έλεγχος Αβεβαιότητας Εννοιών από τη Συλλογιστική Μηχανή 

 

 

Εικόνα 49. Έλεγχος Εκφραστικότητας Οντολογίας 

 

Ανατροφοδότηση Οντολογίας 

 Το εξίσου σηµαντικό πλεονέκτηµα του συστήµατος γνώσης είναι ότι επιτρέπει 
την  ανατροφοδότησης της οντολογίας χωρίς την ανακατασκευή της εξ αρχής. Μέσω του 
Text2Onto, η εξελισσόµενη δοµή γνώσης ελέγχεται µέσω της συνεχούς γλωσσικής 
ανάλυσης των εισερχόµενων και παραγόµενων εγγράφων, το αποτέλεσµα της οποίας και 
χρησιµοποιείται στην ενηµέρωση της οντολογίας. Σε περίπτωση αλλαγών στο σώµα, 
δηλαδή προσθήκη ή η αφαίρεση ενός εγγράφου, κάθε αλγόριθµος συσχέτισης 
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ενηµερώνει τους δείκτες του εφόσον επηρεάζονται κάποια σηµασιολογικές έννοιες. 
Επιπλέον, παράγονται ή αφαιρούνται αναφορές που σχετίζουν το επηρεαζόµενο στοιχείο 
οντολογίας µε την αλλαγή στο σώµα εγγράφων. Οι αναφορές αυτές (Εικόνα 45), εκτός 
του ότι εξηγούν τις αλλαγές στην οντολογία, µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη 

δηµιουργία σηµασιολογικών σχολιασµών και το σηµαντικότερο είναι ότι επιτρέπουν το 
γρήγορο καθορισµό για το ποια στοιχεία οντολογίας επηρεάζονται από 
τις αλλαγές στο σώµα. Μόλις έχουν ενηµερωθεί όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και οι 
αναφορές, το σύστηµα ενηµερώνει το πιθανοτικό πρότυπο οντολογίας  µε τις νέες 
συσχετίσεις και µετέπειτα οι συγγραφείς οντολογίας παράγουν την ενηµερωµένη 

οντολογία.  
Το χαρακτηριστικό αυτό του συστήµατος γνώσης είναι πολύ σηµαντικό, καθώς 

σε µια εκπαιδευτική πύλη το υλικό ανανεώνεται αρκετά συχνά, οπότε υπάρχει 
πραγµατική ανάγκη να ενηµερώνεται και το σύστηµα γνώσης µε τις αλλαγές αυτές.    

 

 

Εικόνα 45. Καταγραφή αλλαγών στο εργαλείο µάθησης Οντολογίας 

8.2.3 Αξιολόγηση του Μηχανισµού Συστάσεων  
 

Ο στόχος της παρούσης εργασίας ήταν ο σχεδιασµός ενός συστήµατος 
εξατοµικευµένων και σηµασιολογικών συστάσεων προς τους κινητούς χρήστες. 
Εξατοµικευµένων συστάσεων, γιατί  οι έρευνες των ειδικών στο χώρο (Ενότητα 2.7) 

αναδεικνύουν πως οι χρήστες κινητών συσκευών κατά την πλοήγηση τους σε δικτυακούς 
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τόπους φροντίζουν µόνο για την εργασία ή τις πληροφορίες που τους αφορούν, φαίνεται 
να αναζητούν απευθείας το επιθυµητό περιεχόµενο και επιθυµούν προσωποποιηµένες 
υπηρεσίες. Εντούτοις, λόγω της ευαισθησίας για την ασφάλεια των προσωπικών 
δεδοµένων, επιθυµούν τη διασφάλιση της ατοµικότητα τους. Σηµασιολογικών 
συστάσεων, γιατί ένας µηχανισµός συστάσεων δεν µπορεί να βασιστεί µόνο στην 
αναγνώριση των συµπεριφορών πλοήγησης των χρηστών, αλλά πρέπει να λάβει υπόψη 
το περιεχόµενο των δεδοµένων που αυτοί αναζητούν και να αποδώσει σχετικές 
πληροφορίες. Ένας συνδυαστικός λοιπόν µηχανισµός µπορεί να θεωρηθεί 
ολοκληρωµένος, εφόσον βέβαια οι παράγοντες που διαµορφώνουν τις συστάσεις είναι 
ξεκάθαρα ορισµένοι.  

Η παρούσα ερευνητική εργασία ανταποκρίθηκε πλήρως στους παραπάνω 

στόχους. Το σύστηµα γνώσης εξορύσσει τα δεδοµένα καταγραφής Ιστού, αναγνωρίζει τη 
«κινητή» ιδιότητα των εκπαιδευοµένων, ανακαλύπτει τα µοτίβα πλοήγησής τους στην 
εκπαιδευτική πύλη µέσω της µεθόδου των συνόδων, και υπολογίζει τις πρόσφατες και 
δηµοφιλείς ιστοσελίδες στην πύλη που αυτοί αιτήθηκαν. Οι παράγοντες λοιπόν που 
αφορούν αρχικά τις εξατοµικευµένες συστάσεις είναι πλήρως καθορισµένοι. Έπειτα, οι 
συστάσεις που προτείνονται αφορούν ατοµικά τον κινητό εκπαιδευόµενο και δεν 
λαµβάνουν υπόψη τις προτιµήσεις άλλων χρηστών της δικτυακής πύλης. Επιπρόσθετα, 
στο προτεινόµενο σύστηµα γνώσης και συστάσεων, δεν τίθεται θέµα παραβίασης των 
ατοµικών δεδοµένων διότι :  

α) αναφέρεται µόνο σε πιστοποιηµένους χρήστες, αφού απαιτούνται κωδικοί 
χρήστη και πρόσβασης στην εκπαιδευτική πύλη, χαρακτηριστικά που συµβάλλουν στην 
ταυτοποίηση του φορητού εκπαιδευοµένου 

β) τα δεδοµένα που εξορύσσονται και προτείνονται είναι εκπαιδευτικές 
ιστοσελίδες, δεν χρησιµοποιούνται για εµπορικούς σκοπούς και δεν ζητούνται 
προσωπικές πληροφορίες από και για τους χρήστες. 

Οι σηµασιολογικές συστάσεις βασίστηκαν στα δεδοµένα κειµένου γιατί στις 
εκπαιδευτικές πλατφόρµες η κύρια πληροφορία είναι και θα παραµείνει το κείµενο. ∆εν 
λήφθηκε υπόψη η δοµή της εκπαιδευτικής πλατφόρµας για συστάσεις περιεχοµένου, 
διότι οι έρευνες (Nielsen και άλλοι) συγκλίνουν στο γεγονός ότι οι φορητοί χρήστες δεν 
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ενδιαφέρονται για τη δοµή ενός δικτυακού τόπου. Αντίθετα, στις περιηγήσεις τους σε 
εκπαιδευτικές πύλες αναζητούν λεκτικές κυρίως πληροφορίες. Οι παράγοντες 
καθορισµού των σηµασιολογικών συστάσεων είναι και πάλι ξεκάθαρα ορισµένες. Οι 
εξαγόµενες σηµασιολογικές έννοιες που αποτυπώνονται στην εκπαιδευτική οντολογία 

προκύπτουν από τα δεδοµένα κειµένου των ιστοσελίδων και το σύστηµα γνώσης 
γνωρίζει από ποιες ιστοσελίδες προήλθαν και το βαθµό σχετικότητάς τους µε τις 
πληροφορίες κειµένου. Επιπλέον, η συλλογιστική µηχανή του συστήµατος γνώσης 
γνωρίζει τις σχέσεις ιεραρχίας που συνδέουν τα αντικείµενα της οντολογίας. 

Τέλος, ο συνδυασµός των δυο τύπων συστάσεων έχει διττό αποτέλεσµα: µε τις 
εξατοµικευµένες συστάσεις «εξασφαλίζει» την σύσταση των παρελθοντικών 
αναζητήσεων των χρηστών, ενώ µε τις σηµασιολογικές συστάσεις «προβλέπει» ποιες 
έννοιες µπορεί να ενδιαφέρουν τον χρήστη, διότι εµπεριέχουν κοινές εκπαιδευτικές 
έννοιες µε τα ενδιαφέροντά του.  

  

8.2.4 Αξιολόγηση της Ευχρηστίας του Συστήµατος Συστάσεων  
 Στο µαθησιακό σενάριο που περιγράψαµε στην ενότητα 8.1 είναι σαφέστατη η 

βελτίωση της εµπειρίας πλοήγησης των κινητών χρηστών µε το προτεινόµενο σύστηµα 
γνώσης.  Στη συµβατική δοµή της εκπαιδευτικής πύλης, ο κινητός χρήστης πρέπει να 
ακολουθήσει 7 βήµατα πλοήγησης για να φτάσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα: 
 Είσοδος στην πύλη → Κεντρική Σελίδα → Τα µαθήµατά Μου → Επιθυµητό 

Μάθηµα  →  Έγγραφα → ∆ιαλέξεις → Επιθυµητή ∆ιάλεξη . 
 Στην εκπαιδευτική πύλη που χρησιµοποιεί το σύστηµα συστάσεων τα 
απαιτούµενα βήµατα πλοήγησης µειώνονται δραστικά:  
 Είσοδος στην πύλη → Κεντρική Σελίδα → "User Favorite Links" → Επιθυµητή 

Ιστοσελίδα   
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Τα αποτελέσµατα των ερευνών  [12,13,14,15,16,17,18,19] για φορητούς χρήστες 
δείχνουν ότι η πλοήγηση από σελίδα σε σελίδα είναι πολύ δαπανηρή σε χρόνο και 
χρήµα. Οι ερευνητές συµβουλεύουν τους σχεδιαστές δικτυακών τόπων να µειώσουν τη 
σειριακή µορφή  πλοήγησης και να παρέχουν ένα γρήγορο τρόπο στους χρήστες για να 
περιηγηθούν. Είναι εξαιρετικά καθοδηγούµενοι από το στόχο της αναζήτησης τους, 
ακολουθούν ένα πολύ απλό κλικ-σύνδεσµο και το µοτίβο πλοήγησης τους φαίνεται να 

επικεντρώνεται σε ένα "πολλά υποσχόµενο" σύνδεσµο προς το στόχο τους. Στην 
παρούσα έρευνα, η φιλοσοφία της σχεδίασης και υλοποίησης του µηχανισµού 
συστάσεων, καθώς και η παρουσίασή τους στο φορητό χρήστη βασίζεται ακριβώς πάνω 

σε αυτές τις διαπιστώσεις.  
8.3  Περιορισµοί Συστήµατος Γνώσης  
 
 Παρά τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει το σύστηµα γνώσης, έχει 
ωστόσο και κάποιους περιορισµούς. Οι περιορισµοί του επικεντρώνονται κυρίως στην 
σηµασιολογική αναπαράσταση του εκπαιδευτικού υλικού. Αν και η προτεινόµενη 

αρχιτεκτονική µπορεί να υιοθετηθεί από την πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πυλών που 
θέλουν να προσφέρουν εξατοµικευµένες και σηµασιολογικές συστάσεις σε φορητούς 
εκπαιδευόµενους, εντούτοις θα δηµιουργηθούν προβλήµατα στις περιπτώσεις των 
δικτυακών τόπων που δεν περιέχουν ικανοποιητική ποσότητα πληροφορίας κειµένου στο 
εκπαιδευτικό υλικό που παρέχουν. 

Προαναφέρθηκε ότι οι σηµασιολογικές συστάσεις βασίστηκαν στα δεδοµένα 

κειµένου γιατί στις εκπαιδευτικές πλατφόρµες η κύρια πληροφορία είναι και θα 

παραµείνει το κείµενο. Ωστόσο, µερίδα εκπαιδευτικών τόπων βασίζεται στην µετάδοση 
πολυµεσικού υλικού (κυρίως βίντεο) για την παράδοση διαλέξεων ή υλικού µαθηµάτων 
στους εκπαιδευοµένους. Στις περιπτώσεις που η γραπτή, λεκτική πληροφορία είναι 
ελάχιστη ή ακόµη φτωχή, το προτεινόµενο σύστηµα γνώσης είναι καταδικασµένο να 

αποτύχει.  
Επίσης, στην ενότητα της σχεδίασης παραγωγής σηµασιολογικών εννοιών από το 

εκπαιδευτικό υλικό (7.2.3) και στα πειράµατα που υλοποιήθηκαν, διαπιστώθηκε ότι η 
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ποιότητα της σηµασιολογικής αναπαράστασης από τα εργαλεία µάθησης οντολογίας δεν 
εξαρτάται µόνο από την ποσότητα της λεκτικής πληροφορίας, αλλά και από τον τρόπο 
παροχής της. Πιο συγκεκριµένα, εξετάστηκε ο αριθµός των εξαγόµενων σηµασιολογικών 
εννοιών για τα πιο συχνά χρησιµοποιούµενα αρχεία κειµένου: τις ιστοσελίδες, τα αρχεία 
pdf και τα αρχεία παρουσιάσεων. Για όλα τα εξεταζόµενα µαθήµατα και για όλους τους 
τύπους των µαθηµάτων (µαθηµατικοποιηµένων και µη) βρέθηκε ότι ο αριθµός των 
εννοιών που προέρχονται από αρχεία διαφανειών είναι σηµαντικά µικρότερος από τον 
αριθµό των εννοιών που προέρχεται από αρχεία pdf και ιστοσελίδες. Μάλιστα, 
προτάθηκε η χρήση των ιστοσελίδων για παρουσίαση µαθησιακών πληροφοριών, διότι 
φαίνεται από τα πειράµατα ότι σταθερά παράγουν περισσότερα και υψηλότερης 
σηµασιολογικής σχετικότητας αντικείµενα οντολογίας. Προφανώς, οι περιορισµοί αυτοί 
οφείλονται στους διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης της πληροφορίας για 
διαφορετικούς τύπους αρχείων, αλλά κυρίως στην αδυναµία των αλγορίθµων γλωσσικής 
επεξεργασίας και µηχανικής εκµάθησης να κατανοήσουν πλήρως τις δοµές και το νόηµα 
της λεκτικής πληροφορίας όπως ο άνθρωπος.  

Ένας ακόµα περιορισµός, που ωστόσο δεν µειώνει στο ελάχιστο την αξία της 
προτεινόµενης µεθοδολογίας, είναι η αδυναµία του συστήµατος γνώσης να εφαρµοστεί 
σε εκπαιδευτικές πύλες που περιέχουν µαθησιακό υλικό στην ελληνική γλώσσα. 
∆υστυχώς, τα µορφο-συντακτικά λεξικά ανοικτού κώδικα που συνεργάζονται µε τα 
εργαλεία µάθησης οντολογίας δεν περιλαµβάνουν προς το παρόν τα ελληνικά, αλλά µόνο 
τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες. Σε µελλοντικό χρόνο, η ενσωµάτωση της ελληνικής 
γλώσσας σε ένα τέτοιο λεξικό, θα επιτρέψει την επιτυχή εφαρµογή του συστήµατος µας 
σε τέτοιες πύλες.  

Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η παράλειψη του συγγραφέα αυτής της 
εργασίας να συµπεριλάβει ποσοτικά στοιχεία για την αξιολόγηση του µηχανισµού 
συστάσεων και της ευχρηστίας του συστήµατος συστάσεων δεν οφείλεται σε αβλεψία. 
Όλα τα στάδια του συστήµατος γνώσης που έχουν προταθεί, έχουν υλοποιηθεί και τα 
πειραµατικά δεδοµένα που παρουσιάζονται στην διατριβή προέρχονται είτε από την 
δηµιουργία πρότυπου κώδικα γραµµένου σε κλάσεις java, είτε µε τη χρήση εργαλείων 
ανοικτού κώδικα, όπως αυτά παρατίθενται στο κεφάλαιο υλοποίησης του προτεινόµενου 
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συστήµατος. ∆υστυχώς όµως, η διασύνδεση των κοµµατιών κώδικα που υλοποιούν το 
συνδυαστικό µηχανισµό συστάσεων ήταν πέρα από τις τωρινές προγραµµατιστικές µου 
ικανότητες, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν είναι υλοποιήσιµος. Εξαιτίας, αυτού του 
γεγονότος περιορίστηκα στην παράθεση του µαθησιακού σεναρίου και στα 
αποτελέσµατα που παρέχουν οι υλοποιήσεις των ανεξάρτητων σταδίων.     
 

8.4  Σύγκριση µε άλλα Συστήµατα Συστάσεων  

 Αδιαµφισβήτητα, υπάρχουν και άλλα συστήµατα συστάσεων περιεχοµένου, είτε 
ανοικτού κώδικα είτε εµπορικές εφαρµογές  που καθιστούν τη δηµιουργία και τη 

διατήρηση δικτυακών τόπων βολική και γρήγορη δραστηριότητα. Τέτοια συστήµατα 

αποθηκεύουν το πραγµατικό περιεχόµενο του δικτυακού τόπου σε µια βάση δεδοµένων 
και στη συνέχεια µπορούν αυτόµατα να εξάγουν το περιεχόµενό του και να το 
παραδίδουν σε κατάλληλες ιστοσελίδες, µε βάση τους κανόνες που οι διαχειριστές των 
δικτυακών τόπων ρυθµίζουν εξ’ αρχής. Οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να οργανωθεί 
η εκπαιδευτική πύλη  και τα είδη των κανόνων που χρησιµοποιούνται, εξαρτώνται από 
το πόσο ευέλικτη δοµή προσφέρει το σύστηµα συστάσεων. ∆ηµοφιλή και ανοικτού 
κώδικα συστήµατα συστάσεων, όπως το Drupal [159], το Plone [160] ή το Joomla [161], 

µπορούν να υποστηρίξουν µια ευρεία ποικιλία δοµών δικτυακών πυλών χώρου και οι 
διαχειριστές των δικτυακών τόπων µπορούν να καθορίσουν κατάλληλα λεπτοµερείς 
κανόνες για τον τύπο του  περιεχόµενου που θα εµφανίζεται στους χρήστες. Ειδικά, η 
ταξινοµία του συστήµατος Drupal επιτρέπει στους κατασκευαστές εφαρµογών να 
συνδέσουν  έναν κόµβο µε έναν ή πολλούς περιγραφικούς όρους και να δηµιουργήσουν 
ένα σύστηµα ταξινόµησης περιεχοµένου που ταιριάζει µε τις ανάγκες της δοµής 
πληροφοριών  του δικτυακού τόπου.  

Ωστόσο, τόσο η ισχύς του Drupal, όσο και των υπόλοιπων συστηµάτων, 
ελαχιστοποιείται όταν αυτό χρησιµοποιείται σε έναν ήδη ανεπτυγµένο δικτυακό τόπο ή 

σε ένα σύστηµα διαχείρισης µάθησης. Παρά το γεγονός ότι η προσέγγιση του Drupal 

µπορεί να υποστηρίξει µια ευρεία ποικιλία δοµών όταν χρησιµοποιείται για 
σχεδιασµό της εκπαιδευτικής πύλης από µηδενικό σηµείο, είναι µάλλον δύσκολο και 
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πολύπλοκο για το Drupal να κατανοήσει τη δοµή και να επιβεβαιώσει τους κόµβους και 
τις σχέσεις που διέπουν τα στοιχεία ενός συστήµατος γνώσης που έχει δηµιουργηθεί από 
άλλα εργαλεία ή διαφορετική φιλοσοφία σχεδιασµού. Η ευελιξία τέτοιων συστηµάτων 
βασίζεται στη λογική ότι είναι αποδοτικότερο να χτίσεις κάτι εξαρχής, παρά να 

προσπαθήσεις να το βελτιώσεις στην πορεία [160]. 

Για να επιτευχθεί όµως το επιθυµητό αποτέλεσµα, οι διεπαφές παραµετροποίησης και 
διαχείρισης του Drupal, και των υπόλοιπων συστηµάτων, για τη διαµόρφωση ενός 
δικτυακού τόπου  παρέχουν έναν τεράστιο αριθµό επιλογών και ρυθµίσεων, που καθιστά 

τα συστήµατα αυτά δύσχρηστα στην ερµηνεία και διαχείριση [162,163]. 

Σε αντίθεση µε τα παραπάνω συστήµατα, ο στόχος του προτεινόµενου 
συστήµατος συστάσεων δεν είναι ούτε η αποκλειστική καθοδήγηση του κινητού χρήστη 

στην εκπαιδευτική πύλη, ούτε η προσαρµογή της δοµής της πύλης. Στόχος είναι η 
παροχή πρόσθετων και  συγκεκριµένων πληροφοριών στον φορητό εκπαιδευόµενο, που 
σχετίζονται άµεσα µε τα εκπαιδευτικά ενδιαφέροντά του. Ο χρήστης δεν κάνει κάτι 
διαφορετικό από το να επισκεφτεί την πύλη, ενώ ο µόχθος του διαχειριστή της 
εκπαιδευτικής πύλης  παραµένει ασήµαντος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9                                                                                    
ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 
 

9.1  Πρωτότυπη Συνεισφορά της ∆ιατριβής 
 Η µάθηση µέσω κινητών συσκευών είναι ένας σηµαντικός τοµέας έρευνας και 
µπορεί να προσφέρει νέες µορφές επικοινωνίας, συνεργασίας και µάθησης, που δεν ήταν 
εφικτές πριν από µερικά χρόνια. Ακόµη, όµως ο τοµέας αυτός βρίσκεται στην αρχή της 
εξέλιξής του, διότι οι κινητές συσκευές και τεχνολογίες διαδόθηκαν ευρέως και σε 
οικονοµική τιµή µόλις πρόσφατα. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν ακόµη διαθέσιµες 
πολλές εµπορικές και µη εκπαιδευτικές εφαρµογές στην ΜΚΣ. 

Η πρωτοποριακή συνεισφορά της προτεινόµενης µεθόδου της διατριβής έγκειται 
στην αυτόµατη σηµασιολογική οργάνωση-απεικόνιση του εκπαιδευτικού υλικού µιας 
δικτυακής πύλης, στην εύρεση των προτιµήσεων των κινητών χρηστών και στην 
πρόταση συνδέσµων σε αυτούς µε συνδυαστικό τρόπο: η σύσταση λαµβάνει υπόψη τα 

σηµασιολογικά πλέον δεδοµένα και τα βήµατα πλοήγησης του κινητού χρήστη στην 
πύλη. Με αυτόν τον τρόπο µειώνεται η προσπάθεια και ο χρόνος πλοήγησης του 
φορητού χρήστη στην εκπαιδευτική πύλη, αυξάνοντας την ευχρηστία της πύλης και την 
ικανοποίηση του χρήστη. Η βασική λοιπόν συνεισφορά αυτής της ερευνητικής εργασίας 
είναι ότι συµβάλλει σηµαντικά στην προώθηση της νέας αυτής µορφής µάθησης, διότι 
προτείνει µια µεθοδολογία για να µειωθούν τα προβλήµατα και η δυσαρέσκεια των 
εκπαιδευοµένων όταν  αλληλεπιδρούν µε εκπαιδευτικές πύλες µέσω των φορητών τους 
συσκευών. Η πρωτότυπη συνεισφορά της παρούσας διατριβής συνοψίζεται στα 

ακόλουθα:  
• Μελετήθηκαν, αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν οι µέθοδοι µάθησης µέσω 

κινητών συσκευών και επιλέχθηκε η µέθοδος εξατοµικευµένων συστάσεων και 
σηµασιολογικής απεικόνισης του εκπαιδευτικού υλικού διότι προσανατολίζεται 
στην επέκταση της υπάρχουσας υποδοµής των εκπαιδευτικών πυλών, µε την 
οποία είναι εξοικειωµένοι οι εκπαιδευόµενοι.  
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• Μελετήθηκαν, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά των κινητών 
χρηστών και η συµπεριφορά πλοήγησης τους στις δικτυακές πύλες. Η ανάλυση 

αυτή αξιοποιήθηκε στην ταυτοποίηση των κινητών χρηστών µιας εκπαιδευτικής 
πύλης και στην εξαγωγή των µοτίβων πλοήγησής τους µε εργαλεία ανοικτού 
κώδικα.  

 

• Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η αυτόµατη σηµασιολογική αναπαράσταση 

εκπαιδευτικού διαδικτυακού υλικού µε εργαλεία µάθησης οντολογιών. Πιο 
συγκεκριµένα, εξάχθηκε σηµαντικός αριθµός σηµασιολογικών εννοιών από 
εκπαιδευτικές ιστοσελίδες σχετικές µε µαθήµατα τµηµάτων Πληροφορικής και 
ελέγχτηκε η σχετικότητα των εξαγόµενων εννοιών µε δυο κριτήρια: την τιµή 

σηµασιολογικής συνάφειας µε τα δεδοµένα κειµένου (παρέχεται από το σύστηµα 
γνώσης) και την σχετικότητα µε τη µαθησιακή διαδικασία (προτάθηκε από τους 
εισηγητές των µαθηµάτων). Μάλιστα, µε βάση τα πειραµατικά δεδοµένα, 

προτάθηκε µια βέλτιστη τιµή σηµασιολογικής συνάφειας των παραγόµενων 
εννοιών µε τα δεδοµένα, που εξασφαλίζει ικανοποιητικό και υψηλής 
εκπαιδευτικής αξίας αριθµό σηµασιολογικών εννοιών.   

 

•  Προτάθηκε και αξιολογήθηκε ένας πρότυπος µηχανισµός εξατοµικευµένων 
συστάσεων που βασίζεται στη συµπεριφορά πλοήγησης κινητών εκπαιδευοµένων 
και στη σύνδεση αυτής µε τη σηµασιολογία του µαθησιακού υλικού.  

 

•  Παρουσιάστηκε ο τρόπος βελτίωσης της εµπειρίας πλοήγησης των κινητών 
χρηστών µε τη χρήση του µηχανισµού συστάσεων. Συντελεί στην µείωση των 
βηµάτων πλοήγησης και στην ευχρηστία της εκπαιδευτικής πύλης για φορητούς 
χρήστες.  
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9.2  Άξονες Μελλοντικής Έρευνας 
 

Πρωταρχικός στόχος της µελλοντικής έρευνας είναι η ολοκληρωµένη διασύνδεση 

των φάσεων του προτεινόµενου συστήµατος γνώσης και η πλήρης λειτουργικότητά του. 
Η επίτευξη αυτού του στόχου θα συµβάλλει στην ουσιαστικότερη αξιολόγηση του 
µηχανισµού συστάσεων αναφορικά µε την αξιοπιστία και ακρίβεια των πληροφοριών 
που προτείνει, την ταχύτητα απόκρισής του και το σηµαντικότερο ίσως, µε την απήχηση 
που θα έχει στους φορητούς εκπαιδευοµένους. Η παρουσίαση της προτεινόµενης 
αρχιτεκτονικής στην µαθησιακή κοινότητα και η εκτεταµένη χρήση της θα οδηγήσει 
στην ανάδειξη των θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών της και θα µας βοηθήσει να 

επικεντρωθούµε στην αναβάθµιση και προσαρµογή του συστήµατος συστάσεων στα 

ενδιαφέροντα των χρηστών της. 
   Επιπρόσθετα, η λειτουργία σηµασιολογικής αναπαράστασης δεδοµένων και ο 

µηχανισµός συλλογιστικής που παρέχει το σύστηµα γνώσης µπορεί µε κατάλληλες 
προσθήκες και προσαρµογές να επεκταθεί και να χρησιµοποιηθεί ως υπηρεσία 

σηµασιολογικής αναζήτησης λεκτικών εννοιών. Η εφαρµογή του συστήµατος γνώσης σε 
ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες του ιδρύµατος για συστάσεις βιβλιογραφίας αποτελεί 
επιθυµητό στόχο. 

Τέλος, εφόσον παρουσιαστούν στην επιστηµονική κοινότητα ολοκληρωµένα 

µορφοσυντακτικά λεξικά ανοικτού κώδικα και για την ελληνική γλώσσα, αποτελεί 
άµεσο ερευνητικό στόχο η εφαρµογή του συστήµατος γνώσης σε ελληνικές δικτυακές 
πύλες. Αν και το τρέχον έτος, έχει γίνει µια δηµοσίευση [113] που αναφέρει τη σύνταξη 
ενός τέτοιου ελληνικού µορφοσυντακτικού λεξικού για λήµµατα σχετικά µε την 
επιστήµη υπολογιστών, αυτό δεν έχει αξιολογηθεί ακόµα και δεν υπάρχουν παραδοτέα 
για περαιτέρω χρήση από την επιστηµονική κοινότητα.   
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9.3  Συµπεράσµατα  
 Το αυξανόµενο µέγεθος και η συχνότητα διεξαγωγής συνεδρίων σχετικών µε την 
µάθηση κινητών συσκευών υποδεικνύουν ότι ο νέος αυτός ερευνητικός τοµέας 
αυξάνεται σε σηµασία και κερδίζει την προσοχή της επιστηµονικής κοινότητας. 
Παράλληλα, αρκετές εµπορικές εταιρίες λογισµικού και κοινωφελείς οργανισµοί 
αρχίζουν να επενδύουν σηµαντικά ποσά για την ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων που 
αφορούν φορητές συσκευές και σχετίζονται µε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Μέχρι 
αυτή τη στιγµή δεν έχουν υλοποιηθεί εφαρµογές καθολικής αποδοχής, από ερευνητές και 
χρήστες, που να συµβάλλουν αποφασιστικά στην πλήρη ενσωµάτωση των κινητών 
συσκευών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι περισσότερες βρίσκονται σε ερευνητικό 
στάδιο ή όσες είναι τελειωµένες συνεχώς προσαρµόζονται και αναβαθµίζονται. Η 

περαιτέρω βελτίωση και επέκταση του προτεινόµενου συστήµατος γνώσης και 
συστάσεων, ελπίζουµε να συµβάλλει στην καθιέρωση της µάθησης µέσω κινητών 
συσκευών στην µαθησιακή διαδικασία.    
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