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Περίληψη 

Το κεντρικό ζητούμενο της διατριβής αυτής είναι η εύρεση μεθόδων αξιοποίησης 
των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web) για τη βελτίωση της 
σχεδίασης και ανάπτυξης συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία, 
επιπρόσθετα, εστιάζονται στην υποστήριξη μέσου και υψηλού επιπέδου 
μαθησιακών στόχων.  

Αρχικά, αναδεικνύονται και περιγράφονται, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 
προσδιορίζουν τους μαθησιακούς στόχους υψηλού επιπέδου καθώς και την 
καινοτομική σκέψη, ώστε να τεθούν τα κριτήρια και το επιθυμητό πλαίσιο 
υποστήριξης της μάθησης.  

Σε επίπεδο μοντελοποίησης, μελετώνται οι δυνατότητες που, σχεδιαστικά, αλλά και 
από άποψη υλοποίησης, παρέχουν τα διάφορα επίπεδα των τεχνολογιών του 
Σημασιολογικού Ιστού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυνατότητες που παρέχει η 
Περιγραφική λογική (Description logic), σε σχέση τις εκφραστικές δυνατότητες 
των χαμηλότερων επιπέδων της πυραμίδας του Σημασιολογικού Ιστού.  

Συγκεκριμένα, στη διατριβή παρουσιάζεται αρχικά μια επισκόπηση της τεχνολογίας 
των αντικειμένων μάθησης. Με βάση την τεχνολογία αυτή, προτείνεται 
ακολούθως, ένα μοντέλο αναβάθμισης των δυνατοτήτων που θα μπορούσαν να 
παρέχουν τα μαθησιακά αντικείμενα, εντασσόμενα στο πλαίσιο μιας οντολογίας 
εννοιών. Με βάση το μοντέλο αυτό, προτείνονται δύο συγκεκριμένες μέθοδοι, η 
πρώτη εκ των οποίων έχει ως στόχο την υποστήριξη του μαθητή για την 
κατανόηση του μαθησιακού υλικού, ενώ η δεύτερη, τη βελτίωση της διαδοχής των 
μαθησιακών αντικειμένων που πρόκειται να παρουσιαστούν στο μαθητή. Επιπλέον, 
παρουσιάζονται οι λειτουργίες συλλογιστικής στο πλαίσιο της Περιγραφικής 
λογικής, με τις οποίες μπορεί να υποστηριχθεί η επιλογή και διαδοχή των 
μαθησιακών αντικειμένων.  

Στο επόμενο τμήμα της διατριβής, παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη εφαρμογή 
λογισμικού, για την ανάπτυξη της οποίας χρησιμοποιήθηκαν οι αναδυόμενες 
τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού. Αναλύεται η αρχιτεκτονική της εφαρμογής 
και η λογική του σχεδιασμού, η οποία παρουσιάζει ενδιαφέρον, τόσο από 
τεχνολογική άποψη λόγω των ανώριμων τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν, όσο 
και από μαθησιακή άποψη λόγω της προσπάθειας υποστήριξης υψηλού επιπέδου 
μαθησιακών στόχων. Τέλος, δίνονται εκτεταμένα αποσπάσματα του κώδικα με τον 
οποίο έγινε η υλοποίηση της εφαρμογής και περιγράφονται προβλήματα, 
περιορισμοί και γενικότερα θέματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση. 
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Κεφάλαιο 1: Θέτοντας το 
ευρύτερο πλαίσιο 

Η διατριβή αυτή αναφέρεται στη σχεδίαση και ανάπτυξη προσαρμοζόμενων 
συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού. Τα 
συστήματα αυτά αποτελούν την εξέλιξη των παραδοσιακών συστημάτων 
ηλεκτρονικής μάθησης αφού χαρακτηρίζονται από την ενσωμάτωση στοιχείων 
ευφυΐας. Η διατριβή διερευνά τις δυνατότητες της Περιγραφικής λογικής και 
ακολούθως προτείνει μια αρχιτεκτονική σχεδίασης και ένα πλαίσιο ανάπτυξης 
τέτοιων συστημάτων, στο χώρο και με χρήση τεχνολογιών του Σημασιολογικού 
Ιστού (Semantic Web). Αφετηρία και σημαντικό στοιχείο της λογικής του 
σχεδιασμού, από μαθησιακή άποψη, αποτελεί η θεωρία μάθησης που διατύπωσε ο 
Ausubel (1963). 
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1.1 Η ηλεκτρονική μάθηση στο πλαίσιο των 
σημερινών αναγκών και των δυνατοτήτων που 
προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες 

Μια σειρά κοινωνικών και οικονομικών παραμέτρων που έχουν μεταβληθεί τα 
τελευταία χρόνια, υποδηλώνουν την ανάγκη για αλλαγή αρκετών από τα 
χαρακτηριστικά που έχει το παραδοσιακό μοντέλο εκπαίδευσης. Το τρέχον, 
παραδοσιακό μοντέλο, χαρακτηρίζεται από προκαθορισμένο χρόνο και τόπο 
παροχής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και από προκαθορισμένο, όμοιο για 
όλους, στα πλαίσια μιας ομάδας μαθητών, εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Τα 
χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι συμβατά με τη ρευστότητα και τις συνεχείς αλλαγές 
του σύγχρονου κοινωνικού, εργασιακού και οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο 
καλείται ο καθένας να εργαστεί και να δημιουργήσει. Η ρευστότητα δημιουργεί 
νέες ανάγκες. Έτσι, στο μαθητή κάθε ηλικίας, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα, 
και επιπλέον να υπάρχουν τα μέσα που θα τον διευκολύνουν, να ανανεώνει και να 
επαυξάνει τις γνώσεις του όποτε κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Επιπλέον, η 
συντόμευση του χρόνου παλαίωσης των γνώσεων που παρατηρείται, επιτείνει αυτή 
την ανάγκη. Η ηλεκτρονική μάθηση καλείται να προσφέρει στο πλαίσιο αυτό.  

Με τον όρο ηλεκτρονική μάθηση (eLearning), αναφερόμαστε σε κάθε μορφή 
μάθησης που παρέχεται στο περιβάλλον του Διαδικτύου (Internet) και/ή 
υποστηρίζεται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με τη χρήση υπολογιστή και 
τεχνολογιών δικτύου, δημιουργούμε, διαχειριζόμαστε και υποστηρίζουμε τρόπους 
μάθησης που γενικά θέλουμε να είναι ανεξάρτητοι από συγκεκριμένο χρόνο και 
τόπο παροχής. Η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να περιλαμβάνει ολόκληρες σειρές 
μαθημάτων, στις οποίες, όλες οι διαδικασίες, από την εγγραφή των μαθητών μέχρι 
τη διδασκαλία και την υποστήριξη της μάθησης πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά 
και με μικρή, ή ενδεχομένως καθόλου, συμμετοχή καθηγητή. Στο άλλο άκρο, 
μπορεί να έχουμε την παραδοσιακή, φυσική παρουσία καθηγητή και μαθητών, οι 
οποίοι όμως χρησιμοποιούν, μεταξύ άλλων, μαθησιακούς πόρους (learning 
resources), δηλαδή ψηφιακές μαθησιακές οντότητες που περιγράφονται από 
μεταδεδομένα, διαθέσιμους στο περιβάλλον του Διαδικτύου.   

Η σχεδίαση και η ανάπτυξη ενός συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης θα πρέπει, αν 
και δυστυχώς δεν γίνεται πάντα κάτι τέτοιο, να βασίζεται σε μια θεωρία μάθησης 
(σχήμα 1.1). Μια θεωρία δηλαδή, που περιγράφει τον τρόπο που μαθαίνουμε. 
Υπήρξαν και εξακολουθούν να θεωρούνται, εν μέρει τουλάχιστον, έγκυρες 
διάφορες θεωρίες μάθησης. Οι παλαιότερες από αυτές στηρίχτηκαν σε φιλοσοφικές 
απόψεις για το τι είναι μάθηση και πως επιτυγχάνεται (μη επιστημονικές θεωρίες 
μάθησης). Η μάθηση, που αποτελεί τον κύριο στόχο και τη βασική επιδίωξη κάθε 
διδασκαλίας, έχει γίνει στη σύγχρονη εποχή αντικείμενο εντατικής μελέτης 
ερευνητών από ποικίλους ερευνητικούς χώρους (νευροψυχολογία, βιολογία, 
ιατρική, κλπ). Ωστόσο, η διαδικασία της μάθησης δεν έχει ακόμη κατανοηθεί 
πλήρως. Δεν υπάρχει δηλαδή, μέχρι σήμερα, μια θεωρία μάθησης κοινά αποδεκτή.  
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Οι προεξάρχουσες μαθησιακές θεωρίες συγκλίνουν σε κάποιες βασικές παραδοχές, 
στο κέντρο των οποίων, και ως κοινό παρανομαστή, μπορούμε να δούμε την 
έννοια της νοηματικής μάθησης (meaningful learning) που πρώτος ανέφερε 
στις εργασίες του ο Ausubel (1963). Με βάση τη θεωρία αυτή, προϋπόθεση για να 
εργαστεί αποδοτικά ένας άνθρωπος, να δημιουργήσει, να συλλάβει καινοτόμες 
ιδέες και να επιλύσει προβλήματα είναι η νοηματική κατοχή γνώσης. Η κατοχή 
γνώσης δηλαδή, που δεν είναι αποσπασματική και απομονωμένη, αλλά συνδέεται 
με ένα ευρύ και πυκνό δίκτυο εσωτερικών σχέσεων που την καθιστούν εύκολα 
επεκτάσιμη, τροποποιήσιμη και ισχυρή. Ο μαθητής πρέπει να μαθαίνει, αλλά και να 
μάθει πώς να μαθαίνει, με νοηματικό τρόπο. Με τρόπο δηλαδή, ο οποίος, μεταξύ 
άλλων, θα του επιτρέπει να συσχετίζει τις νέες έννοιες με αυτές που ήδη κατέχει. 

Αν και οι θεωρίες μάθησης αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίζεται η 
εκπαιδευτική διαδικασία, δεν λένε τίποτα για τον τρόπο σχεδιασμού της διδακτικής 
πράξης, ώστε να διευκολυνθεί η μάθηση. Το ρόλο αυτό παίζουν οι θεωρίες 
μαθησιακού σχεδιασμού, οι οποίες δίνουν οδηγίες σχετικά με τις μεθόδους που 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, ώστε να επιτευχθεί ένας δεδομένος μαθησιακός 
στόχος. Δηλαδή, προσδιορίζουν το είδος των δραστηριοτήτων στις οποίες θα 
πρέπει να εμπλακούν οι μαθητές, τον τρόπο και το είδος παροχής ανάδρασης προς 
τους μαθητές, κλπ. Οι θεωρίες μάθησης λοιπόν, προσπαθούν να περιγράψουν τον 
τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε, ενώ οι θεωρίες μαθησιακού σχεδιασμού 
περιγράφουν μεθόδους οι οποίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη μάθηση.  

Θα πρέπει να επισημανθεί, ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας σήμερα στην 
εκπαίδευση, αφορά στις μεθόδους σχεδιασμού και όχι στη θεωρία αναφορικά με το 
τι αποτελεί μάθηση (Novak, 1998). Οι ερευνητές δηλαδή, συγκρίνουν δύο ή 
περισσότερες μεθόδους διδασκαλίας προσπαθώντας να εντοπίσουν την 
καταλληλότερη. Ωστόσο, χρησιμοποιώντας, πολλές φορές, μια ποικιλία 
αμφισβητούμενων τρόπων αξιολόγησης της μάθησης και με ανεπαρκή θεωρητική 
τεκμηρίωση της σχεδίασης των μεθόδων που χρησιμοποιούν, καταλήγουν σε 
αντικρουόμενα αποτελέσματα σε σχέση με την καταλληλότητα των μεθόδων που 
εφαρμόζουν.  

Στα πλαίσια αυτής της διατριβής, υιοθετείται η άποψη ότι οι συνήθεις τρόποι 
αξιολόγησης των γνώσεων ενός μαθητή είναι ανεπαρκείς και απεικονίζουν μικρό 
μόνο μέρος των γνώσεων που ενδεχομένως κατέχει. Συγκεκριμένα, απεικονίζουν 
αρκετά καλά τη μη-νοηματική γνώση που κατέχει, δηλαδή τη γνώση που 
συνδέεται με την απομνημόνευση, αλλά είναι απολύτως ανεπαρκείς για την 
αποτύπωση των ενδεχόμενων γνώσεων που κατέχει νοηματικά. 
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Σχήμα 1.1: Το ευρύτερο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Μάθησης 

Η παραδοσιακή εκπαίδευση, αλλά και τα πιο πρόσφατα συστήματα ηλεκτρονικής 
μάθησης, δεν έχουν εστιάσει επαρκώς σ’ αυτές τις διαστάσεις, παρά το γεγονός ότι 
έχουν επισημανθεί από κορυφαίους ερευνητές του χώρου (Novak & Gowin, 1984). 
Στην εκπαίδευση είτε στο σχολικό, είτε στο επιχειρησιακό και γενικότερα 
εργασιακό περιβάλλον, εξακολουθεί να κυριαρχεί το μοντέλο της 
απομνημόνευσης, άρα μη-νοηματικής, στείρας γνώσης. Είναι προφανές επιπλέον, 
πως δεν επαρκεί ο εντοπισμός του προβλήματος, ούτε ακόμα και κάποιες 
θεωρητικές απόψεις αναφορικά με τη λύση του. Απαιτείται επιπρόσθετα, η 
σχεδίαση και ανάπτυξη μαθησιακών περιβαλλόντων που βασίζονται σε 
διαφορετικές αρχές. Στην κατεύθυνση αυτή προσπαθεί να συμβάλει και η παρούσα 
διατριβή, διερευνώντας ταυτόχρονα, τις δυνατότητες που προσφέρουν νέες, 
αναδυόμενες τεχνολογίες. 

1.1.1 Ηλεκτρονική μάθηση και Σημασιολογικός Ιστός  

Έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμες εκπαιδευτικές εφαρμογές τα τελευταία χρόνια στο 
πλαίσιο του Διαδικτύου και ειδικότερα του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web). 
Οι εφαρμογές αυτές ποικίλουν, από μάλλον απλές, που παρέχουν μικρές 
δυνατότητες αλληλεπίδρασης και προσαρμογής στις ανάγκες του μαθητή, έως 
ευφυή συστήματα, στα οποία γίνεται εξατομίκευση της μαθησιακής διαδικασίας, 
υπάρχει πλούσια αλληλεπίδραση με τους μαθητές, καθώς επίσης και υποστήριξη 
της συνεργασίας ανάμεσα τους. Όμως, η αποδοτική σχεδίαση και ανάπτυξη 
συστημάτων τα οποία ενσωματώνουν στοιχεία ευφυΐας, θέτει νέες, τεχνολογικές 
και άλλες, απαιτήσεις. Η μετεξέλιξη του Παγκόσμιου Ιστού, ο Σημασιολογικός 
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Ιστός (Semantic Web), εμφανίζεται σαν ένα, πολλά υποσχόμενο, περιβάλλον για 
το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Ο 
Σημασιολογικός Ιστός (Berners-Lee, Hendler & Lassila, 2001) είναι το αποτέλεσμα 
των προσπαθειών για το χτίσιμο μιας νέας αρχιτεκτονικής στην οποία οι 
δυνατότητες χειρισμού του περιεχομένου από υπολογιστικά συστήματα, 
αναβαθμίζονται με βάση την προσθήκη σημασιών σ’ αυτό.  

Η ενσωμάτωση νοήματος στο περιεχόμενο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του 
Σημασιολογικού Ιστού. Για την επίτευξη αυτού του χαρακτηριστικού, ο 
Σημασιολογικός Ιστός δομείται με βάση τα παρακάτω επίπεδα (σχήμα 1.2): 

• URI/Unicode, με βάση το οποίο προσδιορίζεται, με μοναδικό τρόπο, καθετί 
στον Παγκόσμιο Ιστό. 

• XML, που αναπαριστά τη δομή των δεδομένων και στοχεύει στην επίτευξη 
διαλειτουργικότητας. 

• RDF/RDF-S, που αναπαριστά το νόημα των δεδομένων και στοχεύει στη 
δυνατότητα περαιτέρω διαλειτουργικότητας μεταξύ εφαρμογών. 

• OWL, που αναπαριστά συμφωνίες για το νόημα των δεδομένων και 
στοχεύει επομένως, στη δημιουργία σημασιών. 

• κανόνες και επίπεδο λογικής, που καθιστούν δυνατή την ευφυή 
συλλογιστική (intelligent reasoning) σε νοηματικά δεδομένα. 

• επίπεδο απόδειξης (proof), που καθιστά δυνατή την επικοινωνία ανάμεσα 
σε πράκτορες λογισμικού (agents).  

Καθετί στο Σημασιολογικό Ιστό προσδιορίζεται με τη βοήθεια μιας παγκόσμιας 
ταυτότητας, URI (Uniform Resource Identifier). Η XML (eXtensible Markup 
Language) δίνει τη δυνατότητα στον καθένα να δημιουργήσει τις δικές του 
ετικέτες (tags) με τις οποίες μπορεί να επισημειώσει (annotate) σελίδες, ενότητες 
κειμένου κλπ. Αν και αυτές οι ετικέτες μπορούν να διαβαστούν και να 
χρησιμοποιηθούν από προγράμματα, ο συντάκτης του προγράμματος θα πρέπει να 
γνωρίζει τη σημασία της κάθε ετικέτας για να τη χειριστεί κατάλληλα στα πλαίσια 
του προγράμματος. Αντίθετα, με τη χρήση του RDF (Resource Description 
Framework) μπορεί να αποδοθεί νόημα στα δεδομένα. Το νόημα εκχωρείται με τη 
χρήση τριάδων της μορφής «υποκείμενο, ρήμα, αντικείμενο» καθένα από τα οποία 
έχει τη δική του ταυτότητα (URI) και μπορεί να κωδικοποιηθεί με τη χρήση XML. Η 
OWL (Web Ontology Language) δίνει μεγαλύτερες εκφραστικές δυνατότητες και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον ορισμό των εννοιών ενός γνωστικού χώρου και 
των μεταξύ τους σχέσεων. Η κωδικοποίηση μπορεί να γίνει με χρήση RDF/XML, 
ενώ επιπλέον, ένα σύνολο κανόνων μπορεί να επεκτείνει τις δυνατότητες 
αξιοποίησης της οντολογίας. Τέλος, το επίπεδο απόδειξης στοχεύει στο να 
καταστήσει δυνατή την επικοινωνία ανάμεσα σε πράκτορες λογισμικού. Η 
λειτουργία αυτών των πρακτόρων επαυξάνεται με την εύρεση και χρήση 
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οντολογιών. Στο σχήμα 1.2, παρουσιάζεται ένα, κατά προσέγγιση, χρονικό πλαίσιο 
ανάπτυξης, ωρίμανσης και καθιέρωσης, αυτών των τεχνολογιών. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.2: Η αρχιτεκτονική του Σημασιολογικού Ιστού (W3C) 

Οι δυνατότητες που εμπεριέχονται στις τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού, 
τον καθιστούν ένα περιβάλλον ακόμα πιο πλούσιο και κατάλληλο για την ανάπτυξη 
συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης με δυνατότητες προσαρμογών στις ανάγκες 
του χρήστη. Το μαθησιακό υλικό, έχοντας τη μορφή αντικειμένων μάθησης 
(Learning Objects) (SCORM), δηλαδή ψηφιακών οντοτήτων με αυτοδύναμη 
μαθησιακή αξία, και περιέχοντας σημασιολογική πληροφορία προσαρτημένη σ’ 
αυτά, μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια ενός προσαρμοζόμενου συστήματος. 
Σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους, τις προτιμήσεις, την επίδοση, την 
προηγούμενη γνώση και ενδεχομένως και άλλες παραμέτρους που χαρακτηρίζουν 
τον μαθητή, ένα προσαρμοζόμενο σύστημα μπορεί να του δώσει, με μεγαλύτερη 
ακρίβεια, το μαθησιακό υλικό που είναι κατάλληλο γι αυτόν, ή τις επιλογές 
πλοήγησης που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του.  
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1.2 Μνήμη, μάθηση και μαθησιακός 
σχεδιασμός: βασικές έννοιες 

Σύμφωνα με το παραδοσιακό, αλλά ευρύτατα αποδεκτό, μοντέλο των τριών 
επιπέδων της μνήμης (Sternberg, 1996), η μνήμη ενός ανθρώπου οργανώνεται 
ως εξής: α) ένα μέρος της μνήμης, γνωστό ως αισθητηριακή μνήμη, έχει την 
ικανότητα να αποθηκεύει περιορισμένες ποσότητες πληροφορίας, για πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα, β) ένα δεύτερο τμήμα, η μνήμη βραχείας διάρκειας, έχει την 
ικανότητα να αποθηκεύει πληροφορία για κάπως μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, 
αλλά επίσης για σχετικά περιορισμένη χρονική περίοδο και γ) ένα τρίτο επίπεδο, 
που ονομάζεται μνήμη μακράς διάρκειας, έχει την ικανότητα να αποθηκεύει πολύ 
μεγάλες ποσότητες πληροφορίας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ή ίσως και 
μόνιμα.  

Η μνήμη εργασίας (working memory) ορίζεται ως τμήμα της μνήμης μακράς 
διάρκειας, το οποίο περιλαμβάνει επίσης και τη μνήμη βραχείας διάρκειας. Το 
τμήμα αυτό, περιέχει όλες τις πληροφορίες, οι οποίες κάθε χρονική στιγμή είναι 
ενεργές. Συνολικά, πέρα από την αισθητηριακή, η μνήμη συνίσταται από τρεις 
ομόκεντρους κύκλους: ο εσωτερικός αντιστοιχεί στη μνήμη βραχείας διάρκειας, ο 
ενδιάμεσος στη μνήμη εργασίας και ο εξωτερικός στη μνήμη μακράς διάρκειας. Οι 
γνώσεις και οι πληροφορίες που κατέχουμε βρίσκονται στη μνήμη μακράς 
διάρκειας και όταν ενεργοποιούνται μετακινούνται στη μνήμη εργασίας. Η μνήμη 
εργασίας έχει επίσης τη δυνατότητα να μετακινεί πληροφορία από και προς τη 
μνήμη βραχείας διάρκειας, η οποία περιέχεται σ’ αυτήν (Sternberg, 1996).  

Ένας μέσος άνθρωπος μπορεί, κάθε στιγμή, να αποθηκεύει περιορισμένο αριθμό 
στοιχείων πληροφορίας στην μνήμη εργασίας. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι πέντε 
έως εννέα διακριτά στοιχεία πληροφορίας μπορούν να βρίσκονται κάθε στιγμή σ’ 
αυτό το μέρος της μνήμης. Ένας τρόπος να ξεπεραστεί το πρόβλημα των 
περιορισμένων δυνατοτήτων της μνήμης εργασίας είναι η δημιουργία σχήματος 
(schema). Το σχήμα ορίζεται ως μια γνωστική κατασκευή, η οποία επιτρέπει την 
αντιμετώπιση πολλαπλών στοιχείων πληροφορίας που βρίσκονται στη μνήμη, ως 
ενότητα. Η ενότητα αυτή διαμορφώνεται με βάση ποικίλα κριτήρια, τα οποία 
εξαρτώνται από τον τρόπο χρήσης των επιμέρους στοιχείων της πληροφορίας 
(Bagui, 1998). Επομένως, με τη δημιουργία σχήματος μειώνεται το φορτίο της 
μνήμης εργασίας και συνακόλουθα διευκολύνεται η κατανόηση και η μάθηση.  

Η διαμόρφωση σχήματος διευκολύνεται από την ύπαρξη προηγούμενης γνώσης 
(prior knowledge). Όταν ένας μαθητής γνωρίζει αρκετά πράγματα γύρω από ένα 
αντικείμενο, τότε έχει περισσότερα και πιο αναπτυγμένα σχήματα για την 
ενσωμάτωση νέας γνώσης σ’ αυτά.  

Η διαφορετικότητα των απόψεων που παρουσιάζεται γύρω από τις θεωρίες 
μάθησης «αντικατοπτρίζεται» και στους ορισμούς για τη μάθηση. Ορισμένοι από 
τους ορισμούς αυτούς (Μπούσιου, 2005:4), αναφέρονται στις ενέργειες που κάνει 
κάποιος για να μάθει, άλλοι στα αποτελέσματα των ενεργειών αυτών, άλλοι 
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αναφέρονται σε πολύπλοκη ψυχοβιολογική λειτουργία, ενώ άλλοι μιλούν για 
μηχανικές συνδέσεις μεταξύ ερεθισμάτων και αντιδράσεων. 

Ο Saunders (1990), ενώ δέχεται τη χρησιμότητα πολλών άλλων ορισμών για τη 
μάθηση, δίνει τον εξής ορισμό: 

• Μάθηση είναι η απόκτηση και διατήρηση γνώσεων και τρόπων σκέψης, έτσι 
ώστε να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν αυτές με χρήσιμο τρόπο μετά 
τον τερματισμό της αρχικής πρόσληψης. 

Επομένως, μάθηση υπάρχει όταν κατανοούμε μια διαδικασία, κατάσταση, ένα 
γεγονός ή αντικείμενο που δεν κατείχαμε προηγουμένως και όταν μπορούμε να 
διατηρήσουμε αυτή την αντίληψη κατά τρόπο που να μας επιτρέπει την εφαρμογή 
της σε νέες καταστάσεις.  

Μια θεωρία μαθησιακού σχεδιασμού στοχεύει στην παροχή οδηγιών και γενικά 
κατευθυντήριων γραμμών αναφορικά με το πώς να βοηθηθούν καλύτερα οι 
μαθητές κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας.  

Έτσι, σε μια θεωρία μαθησιακού σχεδιασμού προσδιορίζονται 

α) οι μέθοδοι διδασκαλίας (τρόποι υποστήριξης και διευκόλυνσης της μάθησης) και  

β) οι συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούν να εφαρμοστούν.  

Ο Perkins (1992), για παράδειγμα, αναλύει και περιλαμβάνει σε μια  θεωρία 
μαθησιακού σχεδιασμού τα εξής στοιχεία: 

• Ξεκάθαρη περιγραφή των μαθησιακών στόχων, δηλαδή των γνώσεων και 
των ικανοτήτων που αναμένεται να αποκτηθούν από τους μαθητές. 

• Προσδιορισμό των δραστηριοτήτων στις οποίες θα πρέπει να εμπλακούν οι 
μαθητές. 

• Καθορισμό του τρόπου και του είδους παροχής ανάδρασης στους μαθητές. 

• Προσδιορισμό των τρόπων παροχής κινήτρων για μάθηση. 

Μια θεωρία η οποία δίνει απαντήσεις, ή οδηγίες, σε κάθε ένα από τα παραπάνω 
σημεία μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μια θεωρία μαθησιακού σχεδιασμού.  
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1.3 Εξέλιξη των θεωριών μάθησης και 
καινοτομική σκέψη 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα τρεις σχολές θεωριών μάθησης επηρέασαν την 
εκπαίδευση: ο συμπεριφορισμός (Behaviorism), η γνωστική ψυχολογία 
(Cognitive Psychology) και ο εποικοδομισμός (Constructivism). Κάθε μια 
από αυτές τις σχολές αντιλαμβάνεται τη μάθηση με διαφορετικό τρόπο και κατά 
συνέπεια παρέχει διαφορετικές υποδείξεις μαθησιακού σχεδιασμού.  

1.3.1 Η αδυναμία του συμπεριφορισμού να 
υποστηρίξει την καινοτομική σκέψη 

Στα πλαίσια του συμπεριφορισμού, η μάθηση ορίζεται ως αλλαγή της 
συμπεριφοράς του υποκειμένου με βάση τις εμπειρίες του και βασίζεται στη 
δημιουργία συσχετίσεων ανάμεσα σε ερεθίσματα (stimulus) που δέχεται και 
αποκρίσεις (response) που δίνει. Οι συσχετίσεις χαρακτηρίζονται από δύο βασικές 
παραμέτρους: τη μεταξύ τους γειτνίαση και εξάρτηση. Η γειτνίαση αναφέρεται 
στην τοπική και χρονική εγγύτητα που είναι επιθυμητό να υπάρχει ανάμεσα στο 
ερέθισμα και την απόκριση, ενώ η εξάρτηση αναφέρεται στο βαθμό που το 
συγκεκριμένο ερέθισμα και η συγκεκριμένη απόκριση αποτελούν σταθερό ζεύγος. 
Κλειδί για την επίτευξη της μάθησης αποτελεί η λειτουργική επανάληψη και 
ενίσχυση του ζεύγους αυτού. Όσο περισσότερες φορές, με τοπική και χρονική 
εγγύτητα, επαναλαμβάνεται η σωστή απόκριση στο αντίστοιχο ερέθισμα, τόσο 
ενισχύεται η μάθηση.  

Η πρώτη παρατήρηση που θα πρέπει να γίνει είναι ότι, στο πλαίσιο της θεωρίας 
του συμπεριφορισμού, η σωστή απόκριση πρέπει να είναι, κατ’ ανάγκη, εκ των 
προτέρων γνωστή, ώστε να μπορεί να σχεδιαστεί η διδασκαλία της στο πλαίσιο του 
ζεύγους ερέθισμα-απόκριση. Για να υπάρξει μάθηση, με την έννοια του 
συμπεριφορισμού, πρέπει να προϋπάρχει η σωστή απάντηση την οποία 
καλούμαστε να διδάξουμε. Ο στόχος της μαθησιακής διαδικασίας είναι να 
αποφευχθούν οι λάθος απαντήσεις και να ενισχυθούν οι σωστές. Από αυτό 
συνάγεται ότι η μάθηση είναι αντικειμενική (objective) και μετρήσιμη και 
αντιστοιχεί στο βαθμό απόκτησης των σωστών αποκρίσεων στα αντίστοιχα 
ερεθίσματα. Στο επίπεδο του μαθησιακού σχεδιασμού, στο πλαίσιο των θεωριών 
του συμπεριφορισμού, δίνονται οδηγίες για το πώς μπορεί, αποδοτικότερα, να 
επιτευχθεί αυτό.  

Ωστόσο, η πρώτη αδυναμία του συμπεριφορισμού εντοπίζεται ακριβώς σ’ αυτό το 
σημείο: οι υψηλού επιπέδου μαθησιακοί στόχοι, και ιδιαίτερα η καινοτομική και 
δημιουργική σκέψη είναι έννοιες εξ’ ορισμού ασύμβατες με τις εκ των προτέρων 
«σωστές αποκρίσεις» του συμπεριφορισμού. Η μέθοδος της ανάλυσης ενός 
πολύπλοκου μαθησιακού στόχου σε απλούστερους δεν μπορεί να αποτελεί 
απάντηση στην αδυναμία του συμπεριφορισμού να υποστηρίξει υψηλού επιπέδου 
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μαθησιακούς στόχους, αφού οι υψηλού επιπέδου μαθησιακοί στόχοι έχουν 
διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με τους 
πολύπλοκους, ή σύνθετους μαθησιακούς στόχους. Εμπειρικές μελέτες έχουν δείξει 
ότι σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές, η μάθηση δεν μπορεί να εκφραστεί με 
τους όρους και τις έννοιες του συμπεριφορισμού.  

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του συμπεριφορισμού υποστηρίζεται, με καθολικό 
τρόπο, ότι η επανάληψη - που αποτελεί μια από τις κεντρικές έννοιες του 
συμπεριφορισμού - των σωστών αποκρίσεων από το μαθητή, σε μια σειρά 
προβλημάτων, μειώνει διαρκώς το χρόνο επίλυσης παρόμοιων, ίσως πιο σύνθετων, 
προβλημάτων. Έτσι, ο μαθητής με τη βοήθεια των σωστών αποκρίσεων σε 
απλούστερα προβλήματα, μαθαίνει να αντιλαμβάνεται και να αποκλείει όλο και 
γρηγορότερα τους δρόμους που δεν οδηγούν στην επίλυση του σύνθετου 
προβλήματος και να εξετάζει τους υπόλοιπους. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές, 
ακόμα κι αν πρόκειται για σύνθετους, είναι αμφίβολο αν πρόκειται για πραγματικά 
υψηλού επιπέδου μαθησιακούς στόχους.  

Η διάκριση μπορεί να γίνει ως εξής: Σε χαμηλούς ή μέσου επιπέδου μαθησιακούς 
στόχους αποδεικνύεται ότι ο μαθητής έχει κάθε στιγμή, μια σχετική και κατά 
προσέγγιση αντίληψη του πόσο κοντά βρίσκεται στη λύση, πριν φτάσει σ’ αυτήν. 
Υπάρχει δηλαδή, στις περιπτώσεις αυτές, κατά τη διάρκεια αναζήτησης της λύσης, 
ένα μέτρο ευοίωνης προοπτικής για τη λύση του προβλήματος, το οποίο ο μαθητής 
αντιλαμβάνεται με σχετική ακρίβεια. Η ύπαρξη αυτής της αντίληψης του μαθητή, 
επιβεβαιώνει και είναι σύμφωνη με τις προβλέψεις της θεωρίας του 
συμπεριφορισμού για την επίλυση τέτοιου τύπου σύνθετων προβλημάτων, αφού 
το πολύπλοκο πρόβλημα ανάγεται στο προσθετικό σύνολο των απλών. Ο μαθητής 
εφαρμόζοντας σταδιακά τις γνώσεις που έχει αποκομίσει από τα απλά προβλήματα 
αντιλαμβάνεται πόσο κοντά στη λύση του σύνθετου βρίσκεται. Ωστόσο, εμπειρικές 
μελέτες έχουν δείξει ότι συχνά, στην περίπτωση των υψηλού επιπέδου 
μαθησιακών στόχων, ο μαθητής δεν έχει αντίληψη, ούτε μπορεί να κάνει εκτίμηση, 
ή ακόμα κάνει λανθασμένη εκτίμηση, σε σχέση με το πόσο κοντά στην επίλυση 
ενός προβλήματος βρίσκεται. Η επίλυση μπορεί να προκύπτει σχεδόν στιγμιαία, 
σαν αναλαμπή, αν ο μαθητής μπορέσει, ή βοηθηθεί με κάποιο τρόπο, να κάνει τις 
κατάλληλες, πρωτότυπες σε μεγάλο βαθμό, σκέψεις. Οι περιπτώσεις αυτών των 
προβλημάτων, που προϋποθέτουν καινοτομική σκέψη και έμπνευση, αποκλείονται 
εντελώς από το πεδίο του συμπεριφορισμού. Ο συμπεριφορισμός δεν λέει τίποτα γι 
αυτές και για το πώς θα μπορούσαν να υποστηριχθούν.  

Αναλυτικότερα, η δομή των προβλημάτων, για την επίλυση των οποίων απαιτείται 
καινοτομική σκέψη, απεικονίζεται στο σχήμα 1.3. Σ’ αυτά τα προβλήματα 
διακρίνουμε πέντε βασικές περιοχές τις οποίες, χρησιμοποιώντας τους μάλλον 
«ποιητικούς» όρους του Perkins (2000), θα μπορούσαμε να τις προσδιορίσουμε ως 
α) έρημο πιθανοτήτων, β) υψίπεδο χωρίς ίχνη, γ) φαράγγι εξερεύνησης, δ) όαση 
ψευδούς υπόσχεσης και ε) λύση.  

Τυπικά, στα προβλήματα αυτά ο χώρος των πιθανών λύσεων είναι ιδιαίτερα 
εκτεταμένος (έρημος πιθανοτήτων) με λίγες λύσεις. Επίσης, η αντίληψη του πόσο 
κοντά, ή μακριά, είμαστε από μια κατάσταση λύσης, μπορεί να μην υπάρχει, ή να 
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είναι λανθασμένη. Δηλαδή, το μέτρο ευοίωνης προοπτικής συχνότατα δεν 
υποδεικνύει μια ξεκάθαρη κατεύθυνση (υψίπεδο χωρίς ίχνη), αντίθετα, 
ενδεχομένως να παγιδεύει, να φυλακίζει τη διαδικασία επίλυσης σε περιοχές από 
τις οποίες είναι δύσκολη, νοητικά, η διαφυγή (φαράγγι). Τέλος, κατά τη διαδικασία 
επίλυσης, είναι πιθανό ο μαθητής παρασυρμένος από την ύπαρξη υψηλών τιμών 
του μέτρου ευοίωνης προοπτικής να οδηγείται στη λεπτομερειακή εξέταση 
περιοχών χωρίς λύση (όαση ψευδούς υπόσχεσης). Στα προβλήματα που απαιτούν 
καινοτομική σκέψη, η αναλαμπή μπορεί να προσδιοριστεί ως η ταχεία διαδικασία 
με την οποία φτάνουμε στη λύση όταν βρισκόμαστε στις παρυφές ενός χώρου 
στον οποίο αντιλαμβανόμαστε υψηλή τιμή ευοίωνης προοπτικής και ο οποίος 
συμβαίνει πράγματι να περιλαμβάνει μια λύση. Από το σημείο εκείνο, η εύρεση της 
λύσης μπορεί να προκύψει μέσω διαδοχικών συσχετίσεων και συλλογισμών οι 
οποίοι γίνονται σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με το σύνολο της 
προσπάθειας επίλυσης. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μια από τις βασικές υποδείξεις του 
συμπεριφορισμού στο επίπεδο του μαθησιακού σχεδιασμού είναι ότι το 
εκπαιδευτικό υλικό θα πρέπει να δίνεται σε μικρά μέρη, σε μικρά βήματα, 
ξεκινώντας από τα απλούστερα προς τα πιο σύνθετα, μέχρι να επιτευχθεί ο τελικός 
μαθησιακός στόχος. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται σχετική και άμεση ανάδραση. Οι 
αρχές αυτές είναι απόρροια του μοντέλου ερέθισμα-απόκριση. Αν και τα 
συμπεράσματα αυτά, γενικά και για όχι υψηλού επιπέδου μαθησιακούς στόχους, 
είναι έγκυρα, ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται η μάθηση στα πλαίσια του 
συμπεριφορισμού δεν επέτρεψε την επέκτασή του πέρα από το σημείο αυτό.  

Συγκεκριμένα, ο συμπεριφορισμός δεν παρέχει υποδείξεις για το πώς θα μπορούσε 
να βοηθηθεί ο μαθητής να πλοηγηθεί αποδοτικά στο χώρο 1 (σχήμα 1.3) και να 
εντοπίσει την περιοχή 5. Τις περιοχές που εμφανίζουν ισχυρή ροπή επίλυσης, μ’ 
άλλα λόγια, μεγάλο μέτρο ευοίωνης προοπτικής (περιοχές τύπου 4 και 5) 
μπορούμε να τις αντιληφθούμε ως περιοχές στις οποίες ο μαθητής θα πρέπει, για 
παράδειγμα, να κάνει εφαρμογή γνωστών τύπων ή εννοιών, να ανακαλέσει από τη 
μνήμη του στοιχεία τα οποία προφανώς συνδέονται μ’ αυτές τις έννοιες και 
γενικότερα να κάνει συσχετίσεις που είναι μάλλον προφανείς και τις έχει διδαχθεί 
σε μορφή παρόμοια μ’ αυτή στην οποία καλείται να τις εφαρμόσει. Η μάθηση στα 
πλαίσια του συμπεριφορισμού στοχεύει να εφοδιάσει το μαθητή με ικανότητες που 
θα του επέτρεπαν να ακολουθήσει αποδοτικά μια πορεία από τις παρυφές των 
περιοχών 4, ή 5 προς το κέντρο τους. Δεν συμβαίνει το ίδιο για τη συνολική του 
πλοήγηση στο χώρο 1. 
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Σχήμα 1.3: Η δομή των καινοτομικών προβλημάτων (Perkins, 2000)  

1.3.2 Η ολότητα (Gestalt) ως μαθησιακή συνιστώσα 

Τα όρια και οι περιορισμοί του συμπεριφορισμού σχετίζονται και με το γεγονός ότι 
δεν παρεμβάλει τίποτα ανάμεσα στο ερέθισμα και την απόκριση. Ίσως η αδυναμία 
των διαθέσιμων μέσων της εποχής, στην οποία άρχισε να αναπτύσσεται ο 
συμπεριφορισμός, για να εξερευνήσουν έστω και στοιχειωδώς τον ανθρώπινο 
εγκέφαλο, επέβαλε μια τέτοια προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή είχε επιστημονική 
βάση, αλλά δεν ήταν πλήρης. Η έλλειψη πληρότητας που αποτυπώνεται με τη 
βοήθεια του σχήματος 1.3 και αντιστοιχεί στην έλλειψη υποστήριξης κατά την 
πλοήγηση του μαθητή σε περιοχές χωρίς ισχυρή ροπή επίλυσης, άρχισε να 
διαφαίνεται σταδιακά με την έλευση νέων στοιχείων και τη διερεύνηση υποθέσεων 
τα αποτελέσματα των οποίων δεν μπορούσαν να ερμηνευτούν, ή αμφισβητούσαν 
τη γενικότητα των συμπερασμάτων του συμπεριφορισμού.  

Έτσι, στα πλαίσια της γνωστικής ψυχολογίας και συγκεκριμένα της ψυχολογίας 
Gestalt (ολοκληρωμένη μορφή) διατυπώθηκε και διαπιστώθηκε εμπειρικά ότι, σε 
πολλές περιπτώσεις, η γνώση του συνόλου είναι πλουσιότερη και δεν ισοδυναμεί 
με τη γνώση των τμημάτων που το συνθέτουν. Η απομόνωση του ενός τμήματος 
από το άλλο και από το σύνολο στο οποίο είναι ενταγμένα, δε μας δίνει την ορθή 
εικόνα μιας πραγματικότητας. Η ολότητα είναι κάτι περισσότερο από το προσθετικό 
σύνολο των επιμέρους στοιχείων και επομένως, κάθε επιμέρους στοιχείο αποκτά 
νόημα και μαθαίνεται στο πλαίσιο της ολότητας στην οποία υπάγεται. Η μάθηση 
προϋποθέτει την αντίληψη, τη σύλληψη της ολότητας (Winn & Snyder, 1996). Το 
σύνολο περιέχει νέα γνώση. Η γνώση αυτή επιτρέπει τη σύνδεση και την 
τοποθέτηση της περιοχής 5 σε μια ποικιλία μοτίβων (patterns) τα οποία θα 
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μπορούσαν να βοηθήσουν τον μαθητή κατά την αναζήτησή του στα πλαίσια του 
χώρου 1 (σχήμα 1.3). Ο μαθητής, επομένως, δεν αρκεί να μάθει το εκπαιδευτικό 
υλικό, ακολουθώντας τη διαδικασία των μικρών βημάτων. Η σύνθεση καθαυτή των 
μικρών αυτών τμημάτων εμπεριέχει νέα γνώση, η οποία, λόγω της δυναμικής που 
περικλείει, δεν μπορεί να δοθεί με την μορφή συγκεκριμένων αποκρίσεων. 
Γενικότερα, δεν είναι γνώση που μπορεί να μεταδοθεί από τον καθηγητή στον 
μαθητή με τον άμεσο και ρητό τρόπο που απαιτεί ο συμπεριφορισμός. Έτσι, για 
παράδειγμα, σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομισμού, ο μαθητής πρέπει να 
κατασκευάσει μόνος του τη γνώση, ενώ ο ρόλος του καθηγητή, ή του 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, πρέπει να είναι υποστηρικτικός, καθοδηγητικός, 
κλπ. Αντίθετα, στα πλαίσια του συμπεριφορισμού, ο μαθητής θα πρέπει να 
στηριχθεί στις δικές του δυνάμεις για να μπορέσει να δει το σύνολο με βάση τα 
μέρη που έχει μάθει.  

1.3.3 Η συνεισφορά της γνωστικής ψυχολογίας στον 
εντοπισμό αδυναμιών του συμπεριφορισμού 

Πέρα από τη συνεισφορά της ψυχολογίας Gestalt, δύο άλλες βασικές επισημάνσεις 
από το χώρο της γνωστικής ψυχολογίας, αναφορικά με τη μνήμη και την 
αναπαράσταση των εικόνων στο μυαλό, αποδυναμώνουν περαιτέρω τη θεώρηση 
του συμπεριφορισμού που αποκλείει οτιδήποτε ανάμεσα στο ερέθισμα και την 
απόκριση.  

Η μνήμη, κατά τις απόψεις του συμπεριφορισμού, εμπλουτίζεται με βάση το ζεύγος 
ερέθισμα-απόκριση. Ωστόσο, η ανάκληση των στοιχείων αυτών από την μνήμη θα 
ήταν αδύνατο να γίνει αν δεν παρεμβάλλονταν η επεξεργασία τους από τον 
εγκέφαλο. Εμπειρικές μελέτες έχουν αποδείξει ότι η ανάκληση στοιχείων από τη 
μνήμη είναι ιδιαίτερα δύσκολη και περιορισμένη, αν τα νέα αυτά στοιχεία δεν 
ενταχθούν σε υπάρχοντα, ή δε συστήσουν καινούργια, νοητικά σύνολα 
(schemata). Η μνήμη εμπλουτίζεται με την ένταξη της νέας γνώσης σε νοητικά 
σύνολα. Για παράδειγμα, η γνωστική ψυχολογία αποδεικνύει ότι υπάρχει μια 
διαδικασία ομαδοποίησης (chunking), κατά την οποία, με βάση κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά, πολλά στοιχεία πληροφορίας που λαμβάνουμε αντιμετωπίζονται 
ως ενότητα και αποθηκεύονται στη μνήμη μακράς διάρκειας (long term memory). 
Από εκεί ανακτώνται και διασπώνται στα επιμέρους τμήματα από τα οποία 
αποτελούνται. Ο μηχανισμός αυτός πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες της μνήμης. 
Επομένως, ο μαθησιακός σχεδιασμός θα μπορούσε να είναι τέτοιος που να 
διευκολύνει την αναγνώριση κοινών στοιχείων και συνακόλουθα την ομαδοποίηση 
και την αποδοτική αποθήκευση των στοιχείων αυτών στη μνήμη. Ο 
συμπεριφορισμός δεν αναγνωρίζει και φυσικά δεν διαθέτει τρόπους και δεν κάνει 
υποδείξεις για την υποστήριξη αυτής της, θεμελιώδους για τη μάθηση, διαδικασίας. 

Ένας δεύτερος μηχανισμός που αποδεικνύεται ότι παρεμβάλλεται ανάμεσα στο 
ερέθισμα και την απόκριση είναι η απεικόνιση των διανοητικών εικόνων. 
Αποδείχτηκε ότι όταν ο μαθητής καλείται να θυμηθεί ζεύγη αντικειμένων και του 
δίνεται βοήθεια για την ανάκληση του ενός από τα δύο, τότε μπορεί εύκολα να 
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ανακαλέσει και το άλλο, αν έχει σχηματίσει κάποια διανοητική εικόνα που τα 
συνδέει. Σχετική, είναι η θεωρία της διπλής κωδικοποίησης (Dual Coding) του 
Paivio (1971, 1986).  

Με τη θεωρία του, της διπλής κωδικοποίησης, ο Alan Paivio (Clark & Paivio, 1991) 
υποστήριξε ότι υπάρχουν δύο ανεξάρτητα κανάλια μέσω των οποίων 
επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες στο μυαλό μας. Τα κανάλια αυτά είναι το οπτικό 
και το λεκτικό. Οι οπτικές και λεκτικές νοητικές αναπαραστάσεις αντιστοιχούν σε 
δύο διαφορετικά είδη κωδικοποιήσεων στο εγκέφαλό μας (αναλογική και 
συμβολική κωδικοποίηση) με βάση τα οποία οργανώνεται η πληροφορία σε γνώση. 
Η μάθηση, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, είναι πιο αποτελεσματική όταν κατά την 
παροχή της πληροφορίας χρησιμοποιούνται και τα δύο κανάλια αντί του ενός. 
Όταν για παράδειγμα, χρησιμοποιείται κείμενο με εικόνα (οπτική-λεκτική 
κωδικοποίηση) και όχι κείμενο με ήχο (λεκτική-λεκτική κωδικοποίηση). 
Επιπρόσθετα, η σύνδεση και η οργάνωση των πληροφοριών γίνεται αποδοτικά 
όταν η οπτική και η λεκτική πληροφορία εισέρχονται στη μνήμη εργασίας (working 
memory) την ίδια χρονική στιγμή. Η θεωρία της διπλής κωδικοποίησης του Paivio 
δέχθηκε κριτική από τους ψυχολόγους οι οποίοι υποστηρίζουν την αναπαράσταση 
προτασιακού τύπου. Οι περισσότεροι από αυτούς δέχονται μεν ότι υπάρχει το 
οπτικό-λεκτικό σύστημα επεξεργασίας, αλλά υποστηρίζουν ότι στο τέλος όλες οι 
γνώσεις αναπαρίστανται σε προτασιακή μορφή, η οποία είναι αφηρημένη και 
ανεξάρτητη από τα επιμέρους αισθητήρια συστήματα.  

1.3.4 Νοηματική μάθηση και καινοτομική σκέψη 

Η σημασία των δύο αυτών μηχανισμών που έχουν να κάνουν με τη μνήμη και την 
απεικόνιση των διανοητικών εικόνων είναι μεγάλη στο πλαίσιο της γνωστικής 
ψυχολογίας. Είναι ξεκάθαρο ότι η ικανότητα του μαθητή να θυμάται και να 
μαθαίνει νέα στοιχεία βελτιώνεται θεαματικά όταν τα στοιχεία αυτά μπορούν να 
συνδεθούν με κάποιον τρόπο και ειδικά όταν συνιστούν μεταξύ τους νοηματικά 
σύνολα, ή μπορούν να ενταχθούν και να διευρύνουν ήδη υπάρχοντα νοηματικά 
σύνολα που κατέχει ο μαθητής. Η λέξη κλειδί είναι η λέξη «νοηματικά». Υπάρχει 
μια κυκλική σχέση εξάρτησης (σχήμα 1.4) ανάμεσα στη μάθηση, το νόημα και τη 
μνήμη: ό,τι μαθαίνουμε επηρεάζεται από το πόσο νόημα έχει για μας, η εύρεση 
νοήματος καθορίζεται από την προηγούμενη γνώση που υπάρχει στη μνήμη μας 
και η προηγούμενη γνώση που υπάρχει στη μνήμη μας καθορίζεται από το τι 
έχουμε μάθει. Αυτή η αμοιβαία και συμπληρωματική σχέση ανάμεσα στη μάθηση, 
τη μνήμη (προηγούμενη γνώση) και το νόημα είναι στον πυρήνα των θεωριών της 
γνωστικής ψυχολογίας. Ως γενική διαπίστωση θα λέγαμε ότι στη γνωστική 
ψυχολογία η έμφαση είναι στο νόημα και αυτό τη διακρίνει ξεκάθαρα από τον 
συμπεριφορισμό. Το νόημα προκύπτει όταν γίνουν οι κατάλληλες συνδέσεις στο 
μυαλό του υποκειμένου.  
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Σχήμα 1.4: Η κυκλική εξάρτηση προηγούμενης γνώσης, νοήματος και μάθησης 

Και στην περίπτωση των καινοτομικών προβλημάτων, όπως και των υπολοίπων, η 
επίλυσή τους εξαρτάται από τη δυνατότητα πραγματοποίησης των κατάλληλων, 
πρωτότυπων στις περιπτώσεις των καινοτομικών προβλημάτων, συνδέσεων. Η 
περιπλάνηση γύρω από μια έρημο πιθανοτήτων, όπως παρουσιάστηκε στο σχήμα 
1.3, εμπλέκει την ενεργοποίηση της ποικίλης γνώσης που κατέχει κάποιος. Οι 
δυσκολίες εστιάζονται κυρίως στο πέρασμα από περιοχή ενός τύπου σε περιοχή 
άλλου τύπου, μέχρι τον εντοπισμό της περιοχής στην οποία βρίσκεται η λύση.  

Ο Sternberg (1996) υποστηρίζει ότι υπάρχουν τρεις διακριτές διαδικασίες που 
λαμβάνουν χώρα κατά την αντιμετώπιση των καινοτομικών προβλημάτων. Αυτές 
είναι: α) η επιλεκτική κωδικοποίηση, β) η επιλεκτική σύγκριση και γ) η 
επιλεκτική συσχέτιση. Η επιλεκτική κωδικοποίηση σχετίζεται με το σπάσιμο των 
νοητικών προδιαθέσεων και την επικέντρωση σε διαφορετικούς συνδυασμούς 
ενδείξεων και περιορισμών, με την εισαγωγή εννοιών που είχαν αρχικά 
αποκλειστεί, ή των αποκλεισμό εννοιών που στην αρχή φαίνονταν σχετικές, κλπ. Η 
επιλεκτική σύγκριση εμφανίζεται με την ανακάλυψη μιας όχι προφανούς σχέσης 
μεταξύ της νέας πληροφορίας και αυτής που υπάρχει ήδη στην μνήμη. Για να 
επιτευχθεί αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθούν αναλογίες, μεταφορές, αντιστοιχίες, 
κλπ. Η επιλεκτική συσχέτιση εμφανίζεται με την ανακάλυψη και τον συνδυασμό μη 
προφανών τμημάτων πληροφορίας για τον σχηματισμό καινούργιων ολοτήτων. Ο 
κοινός παρανομαστής και των τριών διαδικασιών είναι η δημιουργία κατάλληλων 
συνδέσεων και επομένως ο σχηματισμός νέων νοητικών συνόλων. Στόχος του 
μαθησιακού σχεδιασμού στα πλαίσια της γνωστικής ψυχολογίας και του 
εποικοδομισμού είναι, μεταξύ άλλων, η υποστήριξη αυτών των διαδικασιών που 
βρίσκονται έξω από το πεδίο του συμπεριφορισμού. 

1.3.5 Η θεωρία των σχημάτων 

Κεντρική θέση στη γνωστική ψυχολογία έχουν οι διανοητικές εικόνες οι οποίες 
εξηγούνται στο πλαίσιο της θεωρίας των σχημάτων (Schema theory), ή νοητικών 
συνόλων, που προαναφέρθηκαν. Στην έννοια του σχήματος (schema) θα 
μπορούσαν να δοθούν οι παρακάτω περιγραφές και χαρακτηριστικά: α) αποτελεί 
μια οργανωμένη δομή που υπάρχει στη μνήμη και σε συνδυασμό με όλα τα 
υπόλοιπα σχήματα της μνήμης, αποτελούν το σύνολο της γνώσης που έχουμε, β) 
σχηματίζεται ως γενίκευση, ή αφαίρεση, των εμπειριών μας, γ) αποτελείται από 
έννοιες που συνδέονται μεταξύ τους σχηματίζοντας λογικές προτάσεις 
(propositions), δ) είναι δυναμικό και μεταβάλλεται με βάση τις εμπειρίες μας, τη 
διδασκαλία κλπ και ε) παρέχει ένα πλαίσιο για την ερμηνεία κάθε καινούργιας 
γνώσης που λαμβάνουμε καθώς επίσης και μια δομή για την ενσωμάτωσή της. 

 Μάθηση Νόημα Προηγούμενη γνώση 
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Αναλυτικότερα, η άποψη ότι η μνήμη οργανώνεται σε δομές και ότι οι δομές αυτές 
διαμορφώνονται με το πέρασμα του χρόνου ως αποτέλεσμα των εμπειριών μας, 
εκφράστηκε αρχικά από τον Bartlett (1932). Ο Bartlett παρατήρησε, καταρχήν, ότι 
η ανάκληση της πληροφορίας από τη μνήμη συνοδεύεται από πολλές ανακρίβειες. 
Μάλιστα, οι ανακρίβειες αυτές είναι συστηματικές, με την έννοια ότι φαίνεται να 
εξαρτώνται από κοινές αντιλήψεις, πεποιθήσεις, κλπ, που έχει διαμορφώσει το 
κάθε άτομο. Οι γνωστικές δομές λοιπόν που έχει σχηματίσει κάθε άτομο, 
συντελούν και «χρωματίζουν» την κωδικοποίηση κάθε νέας πληροφορίας που 
δέχεται, καθώς αυτή η νέα πληροφορία συνδέεται με τις πληροφορίες που το 
άτομο ήδη κατέχει.  

Τα σχήματα δεν αποτελούν άμεση αναπαράσταση των πληροφοριών που 
λαμβάνουμε, αλλά αφαίρεση ή γενίκευσή τους. Η λειτουργία της αφαίρεσης και 
της γενίκευσης επιτρέπει την αποδοτική καταχώρηση των πληροφοριών στη 
μνήμη. Τα σχήματα μπορούν να αναπαρασταθούν, κατά προσέγγιση, ως ένα 
δίκτυο κόμβων και συνδετικών γραμμών που περιγράφουν τις σχέσεις ανάμεσα 
στους κόμβους. Δεν αποτελούν στατικές, αλλά δυναμικές δομές. Καθώς 
λαμβάνουμε νέα πληροφορία οι συνδέσεις τροποποιούνται. Δηλαδή, 
δημιουργούνται νέες, ισχυροποιούνται ή αποδυναμώνονται παλαιότερες, κλπ. Η 
θεωρία προβλέπει δύο διαδικασίες (Piaget, 1968; Thorndyke & Hayes-Roth, 1979) 
βάση των οποίων γίνεται αυτό: την αφομοίωση (assimilation), ή «από κάτω 
προς τα πάνω» και την προσαρμογή (accommodation), ή «από πάνω προς τα 
κάτω». Σύμφωνα με την θεωρία, το υποκείμενο προσπαθεί να επιτύχει γνωστική 
ισορροπία, που σημαίνει, νοηματική αναπαράσταση και αφομοίωση της 
καινούργιας γνώσης που λαμβάνει. Αναλυτικότερα, η διαδικασία με την οποία το 
επιτυγχάνει είναι η εξής: Κάθε νέα γνώση και πληροφορία που γίνεται αντιληπτή, 
το υποκείμενο προσπαθεί να την εντάξει στις υπάρχουσες γνωστικές δομές του. 
Προσπαθεί δηλαδή να αναγνωρίσει και να αφομοιώσει τα νέα στοιχεία, υπό το φως 
αυτών που ήδη κατέχει. Με τον τρόπο αυτό παράγεται μια υπόθεση για τη «θέση» 
αυτών των νέων στοιχείων στο σύνολο των γνωστικών δομών. Με βάση την 
υπόθεση αυτή αναζητούνται περαιτέρω στοιχεία που θα μπορούσαν να την 
επιβεβαιώσουν και να την ενισχύσουν. Αν βρεθούν τα στοιχεία που ταιριάζουν με 
την υπόθεση έχουμε αφομοίωσή τους. Αν όχι, αναθεωρείται η υπόθεση και 
λαμβάνουν χώρα οι κατάλληλες προσαρμογές.  

Η μάθηση, στο πλαίσιο της γνωστικής ψυχολογίας, ορίζεται ως διαδικασία αλλαγής 
των σχημάτων. Καθώς ο μαθητής λαμβάνει νέα πληροφορία υπάρχουν δύο 
δυνατότητες: Είτε την αφομοιώνει, αν είναι συμβατή με τις γνωστικές δομές του, 
οι οποίες έτσι εμπλουτίζονται, είτε προσαρμόζει τις γνωστικές δομές του με βάση 
τη νέα πληροφορία που δέχτηκε. Σε κάθε περίπτωση δηλαδή, έχουμε τροποποίηση 
των υφιστάμενων συνδέσεων στο μυαλό του μαθητή, καθώς αυτός προσπαθεί να 
δώσει νόημα στις νέες πληροφορίες που λαμβάνει.  
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1.3.6 Η σημασία των υφιστάμενων σχημάτων στην 
καινοτομική σκέψη 

Τα υφιστάμενα σχήματα επηρεάζουν επίσης τον τρόπο που ερμηνεύουμε και 
κωδικοποιούμε τις νέες πληροφορίες. Επομένως, αποτελούν ένα πλαίσιο για την 
ερμηνεία κάθε καινούργιας γνώσης που λαμβάνουμε. Αυτό το υφιστάμενο πλαίσιο 
μπορεί, για παράδειγμα, να οδηγήσει κάποιους μαθητές, κατά τη διάρκεια επίλυσης 
ενός προβλήματος, να εστιάσουν και να εξερευνήσουν μια συγκεκριμένη περιοχή 
αντλώντας, ανακαλύπτοντας και συνδέοντας σχετικές πληροφορίες, ή να 
αγνοήσουν κάποια άλλη. Με τον τρόπο αυτό, επηρεάζονται οι τρεις διαδικασίες 
που διακρίνει ο Sternberg κατά την αναζήτηση λύσης σε καινοτομικά προβλήματα 
και συνακόλουθα διαφοροποιούνται τα μονοπάτια αναζήτησης του κάθε μαθητή. Η 
σημασία της διαφοροποίησης αυτής αναδεικνύεται και είναι ιδιαίτερα κρίσιμη κατά 
την πλοήγηση του μαθητή σε περιοχές όπου το μέτρο ευοίωνης προοπτικής είναι 
σχετικά χαμηλό και δεν παρουσιάζει απότομες αποκλίσεις. 

1.3.7 Ο ρόλος του μαθητή και του καθηγητή 

Στα πλαίσια του συμπεριφορισμού, ο ρόλος του μαθητή πρέπει να είναι ενεργός. 
Αυτό είναι μια θέση που καλύπτει και τις δύο άλλες σχολές μάθησης, δηλαδή τη 
γνωστική ψυχολογία και τον εποικοδομισμό. Ειδικότερα, ένας από τους 
βασικότερους εκπρόσωπους του συμπεριφορισμού, ο Skinner (1968), υποστηρίζει 
ότι ο μαθητής πρέπει να έχει έναν ενεργό ρόλο και όχι να δέχεται παθητικά τη 
γνώση. Το κλειδί της μάθησης βρίσκεται στις ενεργητικές αποκρίσεις του μαθητή. 
Έτσι, αρχίζει να διαμορφώνεται η έννοια της ενεργού μάθησης (active 
learning). Ωστόσο, στο πλαίσιο του συμπεριφορισμού, η δραστηριότητα του 
μαθητή αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο η γνώση μεταδίδεται (και όχι 
κατασκευάζεται) αποδοτικά στο μαθητή.  

Οι μαθησιακές δραστηριότητες και οι ενεργητικές αποκρίσεις του μαθητή 
συντελούν στη μάθηση. Αυτό είναι δεκτό και από την οπτική της γνωστικής 
ψυχολογίας. Στο πλαίσιο όμως του εποικοδομισμού, η έννοια της ενεργητικής 
συμμετοχής του μαθητή στην εκπαιδευτική διαδικασία, τροποποιείται, 
συμπεριλαμβάνοντας το ευρύτερο πλαίσιο (context). Συγκεκριμένα, αντί να τίθεται 
το εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε κεντρική θέση, όπως συμβαίνει στο 
συμπεριφορισμό και εν μέρει και στα πλαίσια της γνωστικής ψυχολογίας, ενώ οι 
μαθησιακές δραστηριότητες και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό περιβάλλον σ’ ένα 
δευτερεύοντα ή υποστηρικτικό ρόλο, εδώ, η ίδια η μάθηση νοείται ως μάθηση 
ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο. Η μάθηση δεν διαχωρίζεται από το όλο (Gestalt) 
στο οποίο ανήκει. Ο μαθητής μαθαίνει έχοντας ενεργό ρόλο μέσα σ’ ένα ευρύτερο 
πλαίσιο εντός του οποίου συντελείται η μάθηση. Στο πλαίσιο αυτό, ο μαθητής 
καλείται να αποδείξει ότι έμαθε παρέχοντας λειτουργικές, χρήσιμες και αποδεκτές 
λύσεις στα προβλήματα που του θέτονται. Εδώ, τα προβλήματα δεν είναι 
απομονωμένα από το ευρύτερο πλαίσιο γι αυτό και οι λύσεις δεν είναι, σε μεγάλο 
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βαθμό, μονοσήμαντες και προβλέψιμες. Ο μαθητής καλείται να σκεφτεί εντός του 
ευρύτερου πλαισίου και να «κατασκευάσει» τη γνώση. 

Μια άλλη βασική οπτική του εποικοδομισμού, που τον διακρίνει ξεκάθαρα από τον 
συμπεριφορισμό, σχετίζεται με τον ρόλο του καθηγητή. Ο καθηγητής στον 
εποικοδομισμό έχει ρόλο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό. Πρέπει να βοηθήσει το 
μαθητή στην προσπάθειά του να σκεφτεί και να δράσει σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο. Ο 
καθηγητής πρέπει να οργανώσει μαθησιακές δραστηριότητες, να παρέχει 
υποστηρικτικό υλικό, να διευκολύνει και να ενθαρρύνει τη συνεργασία των 
μαθητών, κλπ. 

1.3.8 Εξατομίκευση του μαθησιακού υλικού 

Και από τις τρεις σχολές γίνεται αποδεκτό ότι η μάθηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του συγκεκριμένου μαθητή στον οποίο 
απευθύνεται. Η λογική όμως που οδηγεί σ’ αυτό το συμπέρασμα διαφέρει: Ο 
συμπεριφορισμός θεωρεί αναγκαία την εξατομίκευση αφού οι δεσμοί ερεθίσματος-
απόκρισης που σωρεύονται με το χρόνο, ποικίλουν από μαθητή σε μαθητή, 
ανάλογα με τις ατομικές του ικανότητες και χαρακτηριστικά, την εκπαίδευση και 
τις εμπειρίες του παρελθόντος. Η γνωστική ψυχολογία θεωρώντας τη μάθηση ως 
αλλαγή των γνωστικών σχημάτων του μαθητή εστιάζει στην εξατομίκευση αφού τα 
υπάρχοντα γνωστικά σχήματα προφανώς διαφέρουν από μαθητή σε μαθητή. Έτσι, 
δίνεται έμφαση και θεωρείται αναγκαία η γνώση των σχημάτων που αναπαριστούν 
την προηγούμενη γνώση (prior knowledge) του μαθητή, ώστε να είναι εφικτή η 
αποδοτική σύνδεση και αφομοίωση των νέων γνώσεων. Ένας από τους βασικούς 
στόχους δηλαδή, στο πλαίσιο της γνωστικής ψυχολογίας, είναι να μπορέσει ο 
μαθητής να συνδέσει τη νέα γνώση με αυτή που ήδη κατέχει. Στον εποικοδομισμό 
υπάρχει εξ ορισμού εστίαση στην εξατομίκευση αφού η γνώση δεν αποτελεί 
προκατασκευή και δεν εκφράζεται ως αναπαράσταση της «κοινά αποδεκτής» 
πραγματικότητας, αλλά αντιστοιχεί στο βαθμό των έγκυρων, λειτουργικών, ή 
αποδεκτών δράσεων στις οποίες μπορεί να προβεί ο μαθητής. Στον εποικοδομισμό 
«γνωρίζω» σημαίνει «γνωρίζω να κάνω». 

1.3.9 Αρχές μαθησιακού σχεδιασμού στο πλαίσιο του 
συμπεριφορισμού  

Από τη σχολή του συμπεριφορισμού απορρέουν αρκετές αρχές (principles) 
μαθησιακού σχεδιασμού. Ανάμεσα σ’ αυτές, ως πιο σημαντικές θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν η αρχή α) της γειτνίασης, ή συνάφειας, β) της ενίσχυσης με την 
παροχή ανάδρασης (antecedent-response-consequence) και επανάληψης του 
περιεχομένου, γ) της παροχής κινήτρων για μάθηση και δ) της τμηματικής 
παρουσίασης του περιεχομένου σε μικρά βήματα. Επίσης, σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις των Gustafson και Tillman (1991), α) οι μαθησιακοί στόχοι θα 
πρέπει να δηλώνονται και να προσδιορίζονται με σαφήνεια στην αρχή της 
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διδασκαλίας και β) το αποτέλεσμα της διδασκαλίας μπορεί και πρέπει να είναι 
μετρήσιμο με αξιόπιστο και έγκυρο τρόπο.  

Σε γενικές γραμμές, ένα μοντέλο μαθησιακού σχεδιασμού στα πλαίσια του 
συμπεριφορισμού περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία: 

1. Καθορισμός των μαθησιακών στόχων 
2. Ανάλυση των διδακτικών στόχων 
3. Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των μαθητών 
4. Καθορισμός του τρόπου και των κριτηρίων μέτρησης των επιδόσεων των 

μαθητών 
5. Σχεδίαση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (διάσπαση του εκπαιδευτικού 

υλικού σε μικρά βήματα, καθορισμός των μορφών ανάδρασης, επανάληψη 
του υλικού, κλπ) 

Πίνακας 1.1: Μαθησιακός σχεδιασμός στο πλαίσιο του Συμπεριφορισμού 

Σύμφωνα με τον πίνακα 1.1, αρχικά καθορίζονται οι μαθησιακοί στόχοι, δηλαδή 
προσδιορίζονται οι γνώσεις και οι ικανότητες που αναμένεται να αποκτηθούν από 
τους μαθητές. Στη συνέχεια, προσδιορίζεται η μορφή της διδασκαλίας και οι 
επιμέρους, διδακτικοί, στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν με βάση αυτή. 
Ακολουθεί, ο προσδιορισμός των χαρακτηριστικών των μαθητών, θέτονται τα 
κριτήρια με βάση τα οποία θα μετρηθεί ο βαθμός στον οποίο ο κάθε μαθητής 
κατέκτησε το μαθησιακό στόχο και σχεδιάζεται το εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

1.3.10 Αδυναμίες των ταξινομιών των μαθησιακών 
στόχων 

Για την κατηγοριοποίηση των μαθησιακών και διδακτικών στόχων και επομένως τη 
διευκόλυνση του μαθησιακού σχεδιασμού, έχουν αναπτυχθεί αρκετές ταξινομίες, 
σημαντικότερη από τις οποίες θεωρείται η ταξινομία μαθησιακών στόχων του 
Bloom (1956). Σύμφωνα με τον Bloom το εξαγόμενο μιας μαθησιακής διαδικασίας 
μπορεί να αντιστοιχηθεί σ’ έναν, ή περισσότερους, από τους έξι βασικούς τύπους 
μάθησης που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 1.2. 
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Γνώση Σ' αυτό το επίπεδο ο μαθητής θυμάται και ανακαλεί 
πληροφορία  

Κατανόηση Ο μαθητής κατανοεί, μετασχηματίζει, ερμηνεύει και υποθέτει. 
Εφαρμογή Ο μαθητής εφαρμόζει τις γνώσεις του για την επίλυση 

προβλημάτων 
Ανάλυση Ο μαθητής είναι ικανός να βλέπει τα μέρη ενός ζητήματος και 

τις σχέσεις που τα διέπουν 

Σύνθεση Ο μαθητής συνθέτει παράγοντας καινούργιες οντότητες 
Αξιολόγηση Ο μαθητής κρίνει και αποφαίνεται για την αξία πραγμάτων, 

ιδεών κλπ. 

Πίνακας 1.2: Ταξινομία του Bloom 

Η ταξινομία του Bloom αναπτύχθηκε όταν η κυρίαρχη θεωρία μάθησης ήταν ο 
συμπεριφορισμός. Αν και μπορεί να υποστηριχθεί ότι έχει αρκετά γενικότερη ισχύ, 
ωστόσο είναι δύσκολο να δούμε, για παράδειγμα, που θα κατατάσσαμε ένα 
καινοτομικό πρόβλημα. Εφόσον το επίπεδο της εφαρμογής εμφανίζεται 
χαμηλότερα από το επίπεδο της ανάλυσης και σύνθεσης είναι προφανές ότι δεν 
αναφερόμαστε σε επίλυση προβλημάτων που λαμβάνουν υπόψη το ευρύτερο 
πλαίσιο, σύμφωνα δηλαδή με τις απαιτήσεις του εποικοδομισμού, ή ακόμα της 
γνωστικής θεωρίας Gestalt. Αντίθετα, αναφερόμαστε σε προβλήματα με ισχυρή 
ροπή επίλυσης, εστιασμένα σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως οι περιοχές 4 και 5 
του σχήματος 1.3. Θα πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε ότι το επίπεδο της 
σύνθεσης αναφέρεται μάλλον στην πολυπλοκότητα και δεν συνδέεται με την 
καινοτομικότητα του μαθησιακού στόχου. Προφανώς, ούτε στην κατηγορία της 
αξιολόγησης θα μπορούσαμε να εντάξουμε κάθε καινοτομικό πρόβλημα.  

Επιπλέον, η ίδια η έννοια της μάθησης όπως ορίζεται στον εποικοδομισμό δεν 
επιτρέπει, τουλάχιστον συνολικά, τη χρήση της ταξινομίας του Bloom. Οι χαμηλού 
επιπέδου μαθησιακοί στόχοι δεν αντιστοιχούν σε μάθηση στο πλαίσιο του 
εποικοδομισμού. Είναι αδιάφορο αν ο μαθητής γνωρίζει και μπορεί να ανακαλεί 
πληροφορίες. Η μάθηση αντιστοιχεί στις λειτουργικές και αποδεκτές ενέργειες και 
λύσεις στις οποίες μπορεί να προβεί ο μαθητής χρησιμοποιώντας ενδεχομένως 
αυτές τις πληροφορίες. Το στάδιο της κατοχής-απομνημόνευσης των γνώσεων δεν 
αξιολογείται, αφού ο κάτοχος των γνώσεων αυτών ενδεχομένως να μην μπορεί να 
τις χρησιμοποιήσει σε πραγματικά προβλήματα, ή να τις χρησιμοποιεί με 
λανθασμένο τρόπο.  

Μια επίσης γνωστή ταξινομία μαθησιακών στόχων είναι αυτή του Gagne 
(Μπούσιου, 2005). O Gagne διακρίνει τρεις κατηγορίες: 

• Λεκτική πληροφορία (verbal information): Ο μαθητής μαθαίνει να 
διατυπώνει ένα γεγονός, μια κατάσταση, κλπ, χρησιμοποιώντας γραπτό, ή 
προφορικό λόγο, ή ακόμα σχεδιάζοντας μια εικόνα, ή ένα γράφημα. Θα 
μπορούσαμε να αντιστοιχίσουμε αυτό το επίπεδο, με το επίπεδο γνώσης του 
Bloom. 
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• Διανοητικές ικανότητες (intellectual skills): O μαθητής μαθαίνει να 
αλληλεπιδρά με το περιβάλλον χρησιμοποιώντας συμβολικούς κώδικες 
(σύμβολα). Το επίπεδο αυτό μπορεί να αντιστοιχηθεί με το επίπεδο 
κατανόησης του Bloom.  

• Γνωστικές στρατηγικές (cognitive strategies): Ο μαθητής μαθαίνει να 
διαχειρίζεται, να κατευθύνει και να αξιοποιεί τη γνώση του, τη σκέψη του 
και τη μνήμη του. Στις γνωστικές στρατηγικές θα μπορούσαμε να 
αντιστοιχίσουμε την ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση. 

1.3.11 Η οπτική της γνωστικής ψυχολογίας για τους 
μαθησιακούς στόχους  

Δύο έννοιες από το χώρο της γνωστικής ψυχολογίας, η αυτοματοποίηση και η 
οργάνωση της γνώσης, φωτίζουν ακόμα καλύτερα τα όρια της μάθησης στο 
πλαίσιο του συμπεριφορισμού και επομένως και το είδος και το επίπεδο των 
μαθησιακών στόχων που μπορεί να υποστηρίξει.  

Η αυτοματοποίηση είναι αποτέλεσμα της συνεχούς και σε βάθος ενασχόλησης μ’ 
ένα αντικείμενο. Συγκεκριμένα, ακόμα κι όταν ένας μαθητής μάθει, με την έννοια 
του συμπεριφορισμού, αυτό που γνωρίζει ένας ειδικός, ο ειδικός έχει συνήθως τη 
δυνατότητα να φτάνει πολύ γρηγορότερα στη λύση απ’ ότι ο μαθητής. Αυτό μπορεί 
να οφείλεται στο γεγονός ότι ο ειδικός αυτοματοποιεί μέρος της διαδικασίας 
επίλυσης, ελευθερώνοντας παράλληλα γνωστικούς πόρους που του επιτρέπουν να 
προσεγγίζει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα τη λύση. Αντίθετα, στο πλαίσιο 
του συμπεριφορισμού, η μάθηση θεωρείται περαιωμένη από τη στιγμή που ο 
μαθητής δείχνει ότι κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις. Δεν αναγνωρίζεται λοιπόν, 
μια συνεχής δυναμική βελτίωσης χωρίς όρια, ούτε τρόποι υποστήριξής της.  

Ένας δεύτερος λόγος που επιτρέπει στον ειδικό τον αποδοτικότερο χειρισμό της 
γνώσης είναι ο τρόπος με τον οποίο την οργανώνει. Υπάρχουν αποδείξεις από το 
χώρο της γνωστικής ψυχολογίας ότι ο τρόπος που ο ειδικός οργανώνει τις γνώσεις 
διαφέρει ποιοτικά από τον αρχάριο. Για παράδειγμα, σε πολλά προβλήματα η 
κατάλληλη ομαδοποίηση και γενικά η σύνδεση των πληροφοριών που επιτυγχάνει 
ο ειδικός, του επιτρέπει να αποφεύγει τη διαδικασία διερεύνησης και ενδελεχούς 
εξέτασης όλων των πιθανών δρόμων επίλυσης ενός προβλήματος και αντί αυτού, 
να βασίζεται σε μοτίβα (patterns) πληροφοριών. Η διαφορά είναι και πάλι ιδιαίτερα 
κρίσιμη όταν αναφερόμαστε σε καινοτομικά προβλήματα, ή γενικότερα σε υψηλού 
επιπέδου μαθησιακούς στόχους. 

Στο χώρο της γνωστικής ψυχολογίας οι μαθησιακοί στόχοι αναφέρονται σε 
γνωστικά σχήματα, ή νοητικά μοντέλα που πρέπει να κατέχει ο μαθητής και όχι σε 
περιγραφές του επιπέδου της επίδοσης που θα πρέπει να επιτύχει για να θεωρείται 
ότι έχει γίνει κάτοχος της γνώσης. Έτσι, τροποποιούνται ανάλογα τα βήματα 1, 2 
και 4 του πίνακα 1.1. Και εδώ δηλαδή έχουμε μαθησιακούς και διδακτικούς 
στόχους, οι οποίοι όμως δεν εντάσσονται σε μια αυστηρή ιεραρχία. Ο μαθησιακός 
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σχεδιασμός εστιάζεται κυρίως σε μεθόδους υποστήριξης της σύνδεσης της νέας 
πληροφορίας με τα ήδη υπάρχοντα γνωστικά σχήματα. Αυτό, για παράδειγμα, 
επιτυγχάνεται α) με τη χρήση προκαταβολικών οργανωτών (advance organizers), 
δηλαδή οπτικών αναπαραστάσεων των εννοιών που πρόκειται να διδαχθούν και 
των σχέσεων που τις διέπουν, τους οποίους πρότεινε ο Ausubel (1962), β) με την 
κατάλληλη ομαδοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού (chunking), γ) με την 
κατάλληλη σχεδίαση των πολυμεσικών στοιχείων, η οποία λαμβάνει υπόψη τους 
περιορισμούς της μνήμης εργασίας (working memory), σύμφωνα και με ό,τι 
προαναφέρθηκε, δ) με την δυνατότητα να επιλέγει δυναμικά ο μαθητής το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι συμβατό με τα γνωστικά του σχήματα, κλπ. 

1.3.12 Η θεωρία Εξειδίκευσης-Αποσαφήνισης 

Ιδιαίτερα γνωστή θεωρία μαθησιακού σχεδιασμού που λαμβάνει υπόψη 
συμπεράσματα από το χώρο της γνωστικής ψυχολογίας είναι η θεωρία 
Εξειδίκευσης-Αποσαφήνισης (Elaboration Theory) του C. Reigeluth (1983). Η 
θεωρία προτείνει μια ολιστική (holistic) προσέγγιση διαδοχής των μονάδων του 
εκπαιδευτικού υλικού. Δεν υποστηρίζεται δηλαδή η διαδικασία κατάτμησης του 
υλικού, αλλά η διαδοχική παρουσίαση διαφορετικών ολοκληρωμένων «εκδόσεων» 
του ίδιου υλικού, με σειρά αύξουσας δυσκολίας. Ο πυρήνας της διδασκαλίας δεν 
είναι ο καθηγητής, αλλά ο μαθητής.  

Ειδικά στην περίπτωση ενός ευφυούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η επιλογή του 
υλικού θα πρέπει να μπορεί να γίνεται κατά μεγάλο μέρος από τους ίδιους τους 
μαθητές. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας τόσο το σύστημα, όσο 
και ο καθηγητής, θα πρέπει να παρέχουν στον μαθητή έναν πίνακα έγκυρων 
εναλλακτικών λύσεων, αναφορικά με το: 

α) τι θα μπορούσε να διδαχθεί ως επόμενο βήμα και  

β) ποιος θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να γίνει αυτή η διδασκαλία.  

Η θεωρία διακρίνει δύο γενικότερα μοντέλα ακολουθιών του εκπαιδευτικού 
υλικού: την ακολουθία τοπικής μορφής και τη σπειροειδή ακολουθία. 

Σύμφωνα με το πρώτο μοντέλο, ένα θέμα διδάσκεται σε όσο βάθος απαιτείται για 
την πλήρη κατανόηση των εννοιών που το συνθέτουν, πριν παρουσιαστεί το 
επόμενο. Το πλεονέκτημα είναι ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
συγκεντρωθούν για πολλή ώρα σε ένα θέμα πριν προχωρήσουν στο επόμενο. 
Ωστόσο, συχνά έχει ξεχαστεί το πρώτο θέμα μετά τη μετακίνηση στο δεύτερο ή το 
τρίτο. Επίσης, οι μαθητές δεν έχουν μια συνολική αντίληψη του χώρου που 
εξετάζουν, παρά μόνο αφού φτάσουν και στο τελευταίο θέμα. Οι αδυναμίες αυτές 
μετριάζονται με την παρουσίαση ανασκόπησης, περίληψης, κλπ.  

Κατά τη σπειροειδή παρουσίαση οι μαθητές γίνονται κύριοι των γνώσεων βαθμιαία, 
κατά τη διάρκεια αρκετών περασμάτων του μαθήματος. Ο μαθητής μαθαίνει τα 
βασικά ενός θέματος, στη συνέχεια προχωρά στο επόμενο, το μεθεπόμενο, κοκ, 
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και ακολούθως επιστρέφει για να μελετήσει σε μεγαλύτερο βάθος μια αντίστοιχη 
ακολουθία. Πλεονέκτημα του μοντέλου είναι η ενσωμάτωση της ανασκόπησης, 
περίληψης, κλπ, και κυρίως η συνθετική λογική που το διέπει. Οι σχέσεις ανάμεσα 
στα μέρη (topics) μαθαίνονται ευκολότερα αφού παρουσιάζονται επαναληπτικά και 
χρονικά κοντά. Ως μειονέκτημα θα μπορούσε να αναφερθεί ο διανοητικός 
αποπροσανατολισμός που μπορεί να προκαλέσει η συχνή εναλλαγή θεμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.5: Τοπική και σπειροειδής ακολουθία (Μπούσιου, 2005:99) 

Τα δύο μοντέλα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όχι ως δύο διακριτές δυνατότητες 
επιλογής, αλλά ως δύο άκρα ενός συνεχούς. Ο σχεδιαστής (ή ο μαθητής) θα 
πρέπει να αποφασίσει σε ποιο σημείο του συνεχούς θα τοποθετεί τα στοιχεία 
(θέματα) που συνθέτουν το εκπαιδευτικό υλικό. 

1.3.13 Μαθησιακός σχεδιασμός στο πλαίσιο του 
εποικοδομισμού 

Στον εποικοδομισμό (Jonassen, 1991), δύο έννοιες με προεξάρχουσα σημασία 
είναι η έννοια της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης (zone of proximal 
development) και η έννοια της καθοδήγησης (scaffolding).  

Συγκεκριμένα, ο Vygotsky (1997) πρότεινε και υποστήριξε την ιδέα, ότι η 
δυνατότητα της γνωστικής ανάπτυξης ενός ατόμου περιορίζεται στο εύρος μιας 
συγκεκριμένης ζώνης που ονόμασε «ζώνη επικείμενης ανάπτυξης» (zone of 
proximal development, ZPD). Τη ζώνη αυτή την προσδιόρισε ως την απόσταση 
μεταξύ του κατεχόμενου επιπέδου ανάπτυξης, όπως προσδιορίζεται από την 
ανεξάρτητη και ατομική επίλυση προβλημάτων, και του επίπεδου της εν δυνάμει 
ανάπτυξης, όπως προσδιορίζεται από την ικανότητα του ατόμου να επιλύει 
προβλήματα κάτω από την καθοδήγηση ειδικών ή μέσα από τη συνεργασία με 
ικανότερους συμμαθητές ή συνεργάτες. Έτσι, ο μαθητής μπορεί να φτάσει στο 
μέγιστο αυτής της ζώνης με την κατάλληλη βοήθεια στο πλαίσιο κοινωνικών 
αλληλεπιδράσεων. Η αλληλεπίδραση με το δάσκαλο ή το συμμαθητή είναι 
πολύτιμη και αναντικατάστατη με την έννοια ότι οι ίδιες μαθησιακές επιδόσεις δεν 
θα μπορούσαν να επιτευχθούν από το άτομο-μαθητή χωρίς τη βοήθειά τους.  

Τοπική ακολουθία Σπειροειδής ακολουθία 

Θέμα Α Θέμα Β Θέμα Γ Θέμα Γ Θέμα ΒΘέμα Α
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Με άλλα λόγια, περιγράφεται μια σχέση, ανάμεσα στον μαθητή και τον καθηγητή ή 
τους άλλους ικανότερους συμμαθητές, στην οποία προσφέρεται υποστήριξη και 
καθοδήγηση (scaffolding) μέχρι ο μαθητής να γίνει, αυτοδύναμα, κάτοχος της 
γνώσης και των ικανοτήτων που αυτή συνεπάγεται. Η υποστήριξη θα πρέπει 
σταδιακά να μειώνεται και ο μαθητής να αποκτά όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή 
και υπευθυνότητα στην επίλυση των προβλημάτων.  

Προεκτείνοντας τη θέση του Vygotsky θα λέγαμε ότι κρίσιμο στοιχείο στο επίπεδο 
του μαθησιακού σχεδιασμού είναι, γενικότερα, η σχεδίαση περιβαλλόντων που 
μπορούν να υποστηρίξουν το μαθητή σε σχέση με τις εργασίες που του 
ανατίθενται. Στον εποικοδομισμό λοιπόν, είναι προφανής μια μετατόπιση του 
ενδιαφέροντος από το «τι θα διδαχθεί και με ποια σειρά» στο πως θα σχεδιαστεί το 
εκπαιδευτικό περιβάλλον έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τον μαθητή, όταν 
αυτός χρειάζεται αυτή την υποστήριξη. Για παράδειγμα, να του παρέχει τη 
δυνατότητα να εντοπίζει πηγές με πρόσθετο υλικό, παραδείγματα, κλπ, ή να του 
παρέχει γνωστικά εργαλεία.  

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί το διαφορετικό περιεχόμενο που έχει η έννοια 
της υποστήριξης-καθοδήγησης (scaffolding) στο πλαίσιο του εποικοδομισμού αφού 
εδώ δεν υπονοείται η ύπαρξη ενός αυστηρού πλαισίου στο οποίο πραγματοποιείται 
η διδασκαλία. Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν συμβατό με τη θεωρία η οποία εννοεί τη 
μάθηση ως «κατασκευή». Αντίθετα, η υποστήριξη εννοείται στο πλαίσιο ενός 
ανοιχτού μαθησιακού περιβάλλοντος.  

1.3.14 Γνωστικά εργαλεία 

Γενικότερα, θα λέγαμε ότι ο εποικοδομισμός αναφέρεται σε υψηλού επιπέδου 
μαθησιακούς στόχους και ότι μπορεί να υποστηρίξει την καινοτομική σκέψη. Ο 
υπολογιστής και το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης δεν είναι μόνο ένα μέσο για 
την πιο αποδοτική εκμάθηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου και την απόκτηση 
ικανοτήτων. Πέρα από αυτό, στο πλαίσιο του εποικοδομισμού έγιναν προσπάθειες 
να ανιχνευθούν νέοι τρόποι υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας. Έτσι, 
κεντρική θέση στον εποικοδομισμό έχουν τα «γνωστικά εργαλεία» (cognitive 
tools). Ως τέτοια, ορίζονται τα εργαλεία που βοηθούν τους μαθητές να 
απαλλαχτούν από το γνωστικό φορτίο που επιφέρουν οι λειτουργίες 
απομνημόνευσης, ή άλλες χαμηλού επιπέδου γνωστικές λειτουργίες και να 
επικεντρώσουν τις δυνάμεις τους σε υψηλότερου επιπέδου στόχους.  

Συνολικά ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Jonassen (1991), η χρήση των γνωστικών 
εργαλείων δεν στοχεύει στη μείωση του γνωστικού φορτίου που απαιτείται για να 
γίνει μια εργασία, αλλά στο να βοηθήσει το μαθητή να σκεφτεί μ’ ένα πιο ποιοτικό 
τρόπο. Μπορεί δηλαδή να τον διευκολύνει να εξάγει τις δικές του ιδέες και να 
κάνει συνδέσεις τις οποίες θα ήταν δύσκολο να κάνει χωρίς τη βοήθεια του 
γνωστικού εργαλείου. Τα γνωστικά εργαλεία θεωρούνται εποικοδομιστικά αφού, 
μεταξύ άλλων, έχουν τα εξής δύο βασικά χαρακτηριστικά: α) δεν εστιάζονται στην 
παρουσίαση αντικειμενικής γνώσης, αλλά κατά τη χρήση τους ο ίδιος ο μαθητής 
κατασκευάζει ενεργά τη γνώση με βάση την αντίληψη και την κατανόηση της 
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πληροφορίας που προσλαμβάνει και β) απευθύνονται στον μαθητή και στοχεύουν 
να τον βοηθήσουν να πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές εργασίες που ο ίδιος έχει 
ορίσει, ενώ ο ρόλος του καθηγητή είναι υποστηρικτικός.  

1.3.15 Επίλυση προβλημάτων 

Ένα τυπικό, εποικοδομιστικό, μοντέλο μαθησιακού σχεδιασμού έχει ως κεντρικό 
άξονα την επίλυση προβλημάτων. Ο μαθησιακός σχεδιασμός στην περίπτωση αυτή 
περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα 1.3. 

1. Ανάλυση των εργασιών 
2. Παραγωγή του προβλήματος 
3. Καθορισμός των χαρακτηριστικών, της συνεργασίας ανάμεσα στους 

μαθητές και τον καθηγητή, ή της αυτό-οδηγούμενης μάθησης 
4. Καθορισμός του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών 
5. Σχεδίαση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (γνωστικά εργαλεία, πηγές 

πληροφόρησης, πρόσθετοι πόροι κλπ) 

Πίνακας 1.3: Εποικοδομισμός – επίλυση προβλήματος 

Το στάδιο της ανάλυσης περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των βασικών εννοιών που 
θα πρέπει να μάθουν οι μαθητές. Αντίθετα όμως από τον συμπεριφορισμό, το τι 
ακριβώς θα μάθουν οι μαθητές δεν προσδιορίζεται με ακρίβεια, αλλά εξαρτάται από 
τις μαθησιακές δραστηριότητες (activities) στις οποίες θα λάβουν μέρος. Δεν 
αποκλείεται η ανάγκη απομνημόνευσης κάποιων στοιχείων, αλλά επίσης, δίνεται 
έμφαση στις μετά-γνωστικές (metacognitive) ικανότητες που θα πρέπει να 
αποκτηθούν. Σε ικανότητες δηλαδή, οι οποίες δεν περιορίζονται στο προς επίλυση 
πρόβλημα, αλλά το υπερβαίνουν και μπορούν να εφαρμοστούν σ’ ένα ευρύτερο 
πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων. Το πρόβλημα που θα παραχθεί, θα πρέπει να 
περιέχει τις έννοιες που επιθυμούμε να μάθουν οι μαθητές και να είναι όσο το 
δυνατόν πιο «πραγματικό». Έτσι, οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα και την 
πρόκληση να εξερευνήσουν ένα ευρύ, μη-προκαθορισμένο, χώρο. Τέλος, η 
αξιολόγηση στον εποικοδομισμό αποτελεί παράλληλα και μαθησιακή διαδικασία. Ο 
μαθητής θα πρέπει να λαμβάνει ανάδραση από το μαθησιακό περιβάλλον, από τον 
καθηγητή του, αλλά και από τους άλλους μαθητές, κατά τη διάρκεια της μάθησης 
και όχι μόνο στο τέλος αυτής. Θα πρέπει επίσης να εξασκείται και να μαθαίνει από 
την αυτό-αξιολόγηση. 

1.3.16 Πλαίσιο απεικόνισης των θεωριών μάθησης 

Κάθε θεωρία μάθησης μπορεί να ενταχθεί, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, σε 
μια από τις τρεις βασικές σχολές θεωριών μάθησης. Επίσης, κάθε θεωρία μάθησης 
χαρακτηρίζεται από αρχές, οι οποίες αποτελούν τη βάση για το μαθησιακό 
σχεδιασμό.  
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Οι Allert, Dhraief και Nejdl (2001) προτείνουν ένα «από πάνω προς τα κάτω» (top-
down) πλαίσιο απεικόνισης των θεωριών μάθησης (σχήμα 1.6). Στο μοντέλο αυτό, 
μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα επίπεδα αφαίρεσης, τα οποία μπορούν να 
αποτελέσουν ένα πλαίσιο απεικόνισης των θεωριών μάθησης. Κάθε μια από τις 
τρεις σχολές, δηλαδή ο συμπεριφορισμός, η γνωστική ψυχολογία και ο 
εποικοδομισμός, αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τη μάθηση και επομένως 
αποτελεί το πρώτο επίπεδο της πυραμίδας (επιστημολογία). Το επόμενο επίπεδο 
περιέχει τις αρχές (principles) που απορρέουν από τις ιδέες της και τα ερευνητικά 
αποτελέσματα στα πλαίσια κάθε σχολής. Μερικές από αυτές είναι εφαρμόσιμες σε 
κάθε περίπτωση, ενώ η εγκυρότητα άλλων εξαρτάται από το περιεχόμενο της 
μάθησης (το μαθησιακό στόχο), ή από τα χαρακτηριστικά του μαθητή. Για 
παράδειγμα, η αρχή της οργάνωσης της πληροφορίας με τρόπο που να είναι 
συμβατός με τα γνωστικά σχήματα (προηγούμενη γνώση) του μαθητή φαίνεται να 
είναι καθολικά έγκυρη.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.6: Πλαίσιο απεικόνισης των θεωριών μάθησης 

Το επόμενο επίπεδο περιλαμβάνει τα μοντέλα μαθησιακού σχεδιασμού που 
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο κάθε σχολής θεωριών μάθησης, ενώ το τελευταίο 
επίπεδο περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, τις δραστηριότητες και τα 
εργαλεία υποστήριξης. Ο παρακάτω πίνακας 1.4 συνοψίζει τις τρεις σχολές 
θεωριών μάθησης με βάση το μοντέλο αυτό. 
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Επιστημολογία Αρχές Μαθησιακός 
σχεδιασμός 

Περιεχόμενο, 
δραστηριότητες, εργαλεία 

Συμπεριφορισμός 

Η μάθηση 
ορίζεται ως 
αλλαγή της 
συμπεριφοράς 

Ταξινομίες 
εκπαιδευτικών 
στόχων 

Καθορισμός των μαθησιακών 
στόχων και των 
δραστηριοτήτων από τον 
καθηγητή, ανάλυση και 
διάσπαση του εκπαιδευτικού 
περιεχομένου σε μικρές 
ενότητες, κλπ. 

Γνωστική 
ψυχολογία 

Η μάθηση 
ορίζεται ως 
διαδικασία 
αλλαγής των 
σχημάτων 

Θεωρία 
εξειδίκευσης-
αποσαφήνισης, 
κλπ. 

Σύνδεση με την προηγούμενη 
γνώση, χαρακτηριστικά της 
μνήμης εργασίας, κλπ. 

Εποικοδομισμός 

Η μάθηση 
αντιστοιχεί σ’ 
αυτό που 
μπορεί να κάνει 
ο μαθητής 

Μάθηση βασισμένη 
σε προβλήματα, 
συνεργατική 
μάθηση, κλπ. 

Δυναμικός καθορισμός των 
μαθησιακών στόχων, έλεγχος 
της διαδικασίας από το 
μαθητή, επιλογή προβλημάτων 
από τον καθηγητή, κλπ. 

Πίνακας 1.4: Σχολές θεωριών μάθησης 

1.3.17 Καινοτομική σκέψη και θεωρίες μάθησης 

Σύμφωνα με τις απόψεις των Newby, Stepich, Lehman & Russell (1996) για τη 
δυνατότητα εφαρμογής των πορισμάτων κάθε σχολής σε σχέση με α) τη δυσκολία 
και τον τύπο του μαθησιακού στόχου και β) την προηγούμενη γνώση των 
μαθητών, τα πορίσματα του συμπεριφορισμού αναφέρονται και είναι έγκυρα όταν 
ο μαθητής έχει μικρή προηγούμενη γνώση και ο μαθησιακός στόχος είναι μάλλον 
χαμηλού επιπέδου. Το αντίθετο συμβαίνει με τα πορίσματα της γνωστικής 
ψυχολογίας και ακόμα περισσότερο του εποικοδομισμού.  

Σε σχέση με το βαθμό υποστήριξης της καινοτομικής σκέψης, το κριτήριο θα 
μπορούσε, πιο συγκεκριμένα, να είναι η συνεκτικότητα του χώρου αναζήτησης. 
Όσο πιο εκτεταμένη και χωρίς πραγματικά ίχνη είναι η περιοχή αναζήτησης, τόσο 
λιγότερη υποστήριξη παρέχει η μάθηση στο πλαίσιο του συμπεριφορισμού για την 
επίλυση του προβλήματος. Επίσης, οι δυνατότητες οργάνωσης, σύνδεσης και 
αυτοματοποίησης των πληροφοριών που διαφέρουν από μαθητή σε μαθητή 
συντελούν στην αποδοτική πλοήγηση στο χώρο αναζήτησης. Τα παραπάνω 
απεικονίζονται στο σχήμα 1.7. 
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Σχήμα 1.7: Υποστήριξη της καινοτομικής σκέψης 

Όταν αναφερόμαστε σε προβλήματα με συνεκτικό χώρο αναζήτησης, άρα μη 
καινοτομικά, η μάθηση στο πλαίσιο του συμπεριφορισμού μπορεί να είναι 
αποδοτική. Ειδικά, αν ο μαθητής μη έχοντας σημαντικές δυνατότητες οργάνωσης 
και σύνδεσης των πληροφοριών καλείται να μάθει να επιλύει προβλήματα 
συνεκτικού χώρου αναζήτησης (για παράδειγμα, διαδοχική εφαρμογή τύπων) και 
εκτός του ευρύτερου πλαισίου στο οποίο λαμβάνουν χώρα. Αντίθετα, η γνωστική 
ψυχολογία και ο εποικοδομισμός έχουν καταλληλότερο θεωρητικό υπόβαθρο και 
θα μπορούσαν να εστιαστούν στην έρευνα για την ανεύρεση τρόπων υποστήριξης 
της καινοτομικής σκέψης. Αν ο μαθητής έχει υψηλές δυνατότητες οργάνωσης και 
σύνδεσης των πληροφοριών μπορεί να πλοηγηθεί με σχετική επάρκεια στο χώρο 
αναζήτησης. Στο πλαίσιο της γνωστικής ψυχολογίας και του εποικοδομισμού 
γίνεται προσπάθεια σχεδίασης μαθησιακών δραστηριοτήτων και υποστήριξης προς 
το μαθητή, έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει υψηλού επιπέδου μαθησιακούς 
στόχους, δηλαδή να πλοηγηθεί σε μη συνεκτικούς χώρους αναζήτησης. 

  

Υψηλή Χαμηλή 

Έλλειψη 
συνεκτικότητας 
στο χώρο 
αναζήτησης 

Μεγάλη 

Μικρή 

Δυνατότητα οργάνωσης και 
σύνδεσης των πληροφοριών 
από το μαθητή 

1

2

3

1. Συμπεριφορισμός 
2. Γνωστική ψυχολογία 
3. Εποικοδομισμός 

Περιοχή υποστήριξης 
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1.4 Εξέλιξη και χαρακτηριστικά των 
προσαρμοζόμενων υπερμεσικών συστημάτων 
ηλεκτρονικής μάθησης 

Οι παραπάνω εξελίξεις των ιδεών από το χώρο της μάθησης, αποτελούν το 
θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο θα έπρεπε να αναπτύσσονται τα συστήματα 
ηλεκτρονικής μάθησης. Από τεχνολογική άποψη, τα νεότερα συστήματα 
ηλεκτρονικής μάθησης είναι, κυρίως, συστήματα υπερμέσων. Οι τεχνολογίες των 
συστημάτων αυτών εξελίσσονται παράλληλα με τις εξελίξεις στο χώρο της 
μάθησης. Η γνώση και αποδοτική σύνδεση των δύο χώρων αποτελεί ένα διαρκές 
ζητούμενο. Τα συστήματα υπερμέσων έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή την τελευταία 
δεκαετία σαν μια τεχνολογία με την οποία ο χρήστης, μέσω της πλοήγησης μεταξύ 
συνδέσμων, μπορεί να έχει πρόσβαση στην πληροφορία. Η πλοήγηση αυτή του 
επιτρέπει να βρίσκει πληροφορία την οποία δεν έχει αναζητήσει ποτέ ρητά, δηλαδή 
μέσω δομημένων ερωτημάτων, και η οποία ωστόσο του είναι χρήσιμη. Κατά μία 
έννοια, κάθε υπερμεσικό σύστημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως 
προσαρμόσιμο, αφού κάθε χρήστης πλοηγείται σ’ αυτό με το δικό του μοναδικό 
τρόπο, ή με άλλα λόγια, το προσαρμόζει στα δικά του ενδιαφέροντα και 
αναζητήσεις.  

1.4.1 Κείμενο, υπερκείμενο και υπερμέσα 

Η ιδέα της σύνδεσης ενοτήτων πληροφορίας μεταξύ τους δεν είναι νέα, αλλά τόσο 
παλιά, όσο ίσως η γραφή. Για παράδειγμα, σ’ ένα κείμενο υπάρχουν συχνά 
υποσημειώσεις. Η υποσημείωση δεν είναι παρά ένας τρόπος να συνδέσουμε την 
πληροφορία που βρίσκεται σ’ ένα σημείο του κυρίως κειμένου με μια άλλη 
πληροφορία που βρίσκεται σε κάποιο άλλο σημείο. Η διαφορά μεταξύ κειμένου και 
υπερκειμένου βρίσκεται στη δυναμική φύση της σύνδεσης που υπάρχει στο 
υπερκείμενο. Εδώ, ο σύνδεσμος δεν παρέχει μόνο την πληροφορία που μπορεί 
να οδηγήσει τον αναγνώστη στην εύρεση του συνδεδεμένου κειμένου, αλλά 
επιπλέον μπορεί να τον μεταφέρει αυτόματα σ’ αυτό. Το χαρακτηριστικό της 
αυτοματοποίησης της μεταφοράς ήταν αυτό που οδήγησε κάποιους να 
αντιπροτείνουν τον όρο αλληλεπιδραστικό (interactive) κείμενο, ή αυτόματα 
ανταποκρινόμενο (responsive) κείμενο, οι οποίοι όμως δεν επικράτησαν.  

Επεκτείνοντας την έννοια του υπερκειμένου μπορούμε εκτός από κείμενο, να 
συμπεριλάβουμε εικόνες, video και ήχους. Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε 
υπερμέσα. Τα υπερμέσα παρουσιάστηκαν ως μια εξέλιξη του υπερκειμένου. 
Καθώς οι υπολογιστές, βαθμιαία, έδωσαν τη δυνατότητα παρουσίασης της 
πληροφορίας με τη μορφή ήχου, γραφικών, κινούμενης εικόνας, κλπ, έγινε 
δυνατή η σύνδεση αυτών των μέσων μεταξύ τους και συνακόλουθα η επινόηση 
του όρου υπερμέσα. Η διάκριση των δύο όρων δεν είναι απολύτως ξεκάθαρη και 
πολλές φορές οι δύο όροι χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για να αναφερθούμε σ’ 
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ένα σύνολο κόμβων που περιέχουν πληροφορία και οι οποίοι είναι, με δυναμικό 
τρόπο, συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Ως ευρύτερος, ο όρος υπερμέσα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά του όρου υπερκείμενο.  

1.4.2 Γένεση του υπερκειμένου 

Η γένεση του υπερκειμένου συνδέεται, από πολλούς, με το άρθρο του Vannevar 
Bush «As We May Think» (Bush, 1945). Στο άρθρο αυτό περιγράφει τις ιδέες του 
για ένα είδος αρχειοθέτησης εγγράφων το οποίο βασίζεται σε συνδέσμους ανάμεσα 
στα έγγραφα. Οι ιδέες του πιθανότατα πήγαζαν από ό,τι είχε ήδη γίνει γνωστό 
εκείνη την εποχή για το τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος (σύνδεση 
μεταξύ των νευρώνων). Ωστόσο, η τεχνολογία δεν είχε αναπτυχθεί αρκετά και οι 
ιδέες αυτές παρέμειναν σε αδράνεια για τουλάχιστον δύο δεκαετίες.  

Ενώ οι προσπάθειες του Bush και άλλων είχαν επικεντρωθεί στην επινόηση των 
κατάλληλων συσκευών για την υλοποίηση αυτών των ιδεών, ο Doug Engelbart στο 
έργο «Αύξηση» (Augment), το 1962, υλοποίησε τη δική του ιδέα περί 
υπερκειμένου, η οποία δεν σχετίζονταν, όπως στην περίπτωση του Bush, με τη 
δημιουργία ενός συστήματος αρχειοθέτησης, αλλά στόχευε στην ανάπτυξη 
εργαλείων που θα παρείχαν βοήθεια και υποστήριξη στην προσπάθεια που 
καταβάλει ένας άνθρωπος όταν εργάζεται διανοητικά. Ο τίτλος «Αύξηση», 
αναφερόταν στην αύξηση της διανοητικής απόδοσης ενός ανθρώπου με τη χρήση 
της τεχνολογίας. Το, βασισμένο σε υπολογιστή, σύστημα υπερκειμένου που 
δημιούργησε μπορούσε να αποθηκεύει έγγραφα, αλλά επιπλέον παρείχε και 
δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των χρηστών. Ο Engelbart δεν 
ξεκίνησε από την ιδέα της μοντελοποίησης της επεξεργασίας των πληροφοριών 
που λαμβάνει χώρα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, όπως ο Bush, αλλά εστίασε 
εξαρχής το ενδιαφέρον του στην αναζήτηση τρόπων επέκτασης και υποστήριξης 
των δυνατοτήτων επεξεργασίας που έχει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ασφαλώς, η 
δεύτερη αυτή προσέγγιση δεν μπορεί παρά να λαμβάνει υπόψη και να συνδέεται 
με την πρώτη. 

Η επινόηση του όρου «υπερκείμενο» έγινε το 1965 από τον Ted Nelson στα 
πλαίσια του έργου Xanadu. Ο Nelson οραματίστηκε έναν παγκόσμιο ιστό, με τη 
βοήθεια του οποίου οι χρήστες θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα, να 
τα επαναχρησιμοποιούν και να προσθέτουν συνδέσμους και σχόλια που θα τα 
συνέδεαν με άλλα έγγραφα. Η ιδέα του Nelson ήταν σε σαφώς διαφορετική 
κατεύθυνση απ’ αυτές των Bush και Engelbart αφού περιστρέφονταν γύρω από το 
θέμα της ευέλικτης και παγκόσμιας πρόσβασης στην πληροφορία. Αν και η ιδέα 
του Nelson φαίνεται, τουλάχιστον από πρώτη άποψη, πιο φιλόδοξη από τις δύο 
προηγούμενες λόγω της έννοιας της παγκοσμιότητας που περιλαμβάνει, 
αποδείχτηκε πιο εφικτή αφού εξαρτιόταν κυρίως από τεχνολογικές απαιτήσεις που 
θα επέτρεπαν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σ’ ένα κόσμο πληροφοριών. Ο 
Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web), που σε θεωρητικό επίπεδο αναπτύχθηκε από 
τον φυσικό Tim Berners-Lee και τους συνεργάτες του στο CERN, αποτελεί μια 
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πραγματοποίηση ιδεών που βρίσκονται κοντά σ’ αυτές που διατύπωσε ο Nelson, 
αφού επιτρέπει τη σύνδεση εγγράφων, μέσω Διαδικτύου, που βρίσκονται 
οπουδήποτε στον κόσμο.  

1.4.3 Υπερκείμενο και μάθηση 

Από την άποψη της μάθησης και της εκπαίδευσης ο στόχος ήταν, και σε κάποιο 
βαθμό παραμένει να είναι, η παροχή ενός περιβάλλοντος στο οποίο ο μαθητής θα 
μπορεί να μαθαίνει στον τόπο και χρόνο που επιλέγει ο ίδιος και με το δικό του 
ρυθμό. Παράλληλα όμως, στο διάστημα που μεσολάβησε ανάμεσα στα πρώτα, 
βασισμένα σε υπολογιστή, περιβάλλοντα μάθησης και τα νεότερα υπερμεσικά 
έχουν παρατηρηθεί σημαντικές αλλαγές στο πεδίο της μάθησης και της διδακτικής. 
Συγκεκριμένα, ο συμπεριφορισμός και οι αντιλήψεις περί διδασκαλίας που τον 
συνοδεύουν, εμπλουτίστηκαν, ή ακόμα περισσότερο, έδωσαν τη θέση τους στις 
γνωστικές και ειδικότερα στις εποικοδομιστικές θεωρίες που συνδέονται με την 
έννοια της ενεργού μάθησης (active learning). Το υπερκείμενο θεωρήθηκε από 
πολλούς ότι υποστηρίζει, ή θα μπορούσε να υποστηρίξει, το εποικοδομιστικό 
μοντέλο μάθησης, ενώ αρκετοί άλλοι ήταν πολύ λιγότερο ενθουσιώδεις και το 
αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό.  

Η βασική διαφορά, από εκπαιδευτική άποψη, του υπερκειμένου από το απλό 
κείμενο είναι η μη γραμμική φύση του. Αντίθετα από την κοινή πεποίθηση, θα 
μπορούσε να παρατηρήσει κανείς ότι ένα εκτεταμένο κείμενο σπάνια διαβάζεται 
γραμμικά. Σ’ ένα βιβλίο, για παράδειγμα, συχνά γίνεται καταρχήν ανάγνωση των 
περιεχομένων του, στη συνέχεια επιλέγεται κάποιο κεφάλαιο ενώ τα προηγούμενα 
παραλείπονται κλπ. Ακόμα και στα πλαίσια ενός κεφαλαίου συχνά ο αναγνώστης 
μεταβαίνει στις αναφορές, στις υποσημειώσεις, στους εξειδικευμένους όρους που 
περιέχονται στο γλωσσάριο, ή ακόμα παραλείπει, ή επανέρχεται σε παραγράφους 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ωστόσο, η ανθεκτικότητα του βιβλίου ως 
κυρίαρχο μέσο μάθησης οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο ότι οι αναγνώστες, από 
πολύ μικρή ηλικία αναπτύσσουν νοητικά μοντέλα συμβατά με τη δομή και την 
οργάνωση του βιβλίου. Η διαρκής επιτυχία του βιβλίου οφείλεται, σε μεγάλο 
βαθμό, στην πιστή προσκόλληση του μέσου σε ό,τι έμαθε και συνήθισε να 
προσδοκά ο αναγνώστης από άποψη δομής, σχεδίασης και οργάνωσης. Είναι 
ξεκάθαρο ότι το υπερκείμενο μπορεί να υποστηρίξει μαθησιακές δραστηριότητες 
που είναι αδύνατο, ή πολύ δύσκολο, να υποστηριχθούν από στατικό κείμενο σε 
χαρτί. Έτσι, όπως οι Jonassen και Grabinger (1990) αναγνωρίζουν, το κρισιμότερο 
σημείο είναι ο κατάλληλος σχεδιασμός του υπερκειμένου και τα κατάλληλα 
εργαλεία λογισμικού που μπορούν να σχεδιαστούν με βάση το υπερκείμενο, σε 
συνάρτηση με τις εξατομικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις των μαθητών και τις 
μαθησιακές δραστηριότητες που καλείται να υπηρετήσει.  



1.4 Εξέλιξη και χαρακτηριστικά των προσαρμοζόμενων υπερμεσικών 
συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης 

 

51 

1.4.4 Μοντελοποίηση χρήστη 

Οι επιλογές που προσφέρει ένα τυπικό εκπαιδευτικό υπερμεσικό σύστημα είναι 
κοινές για όλους τους χρήστες ανεξάρτητα από τις γνώσεις τους, τους στόχους 
τους, τα ενδιαφέροντα τους, κλπ. Τα συστήματα αυτά, στη κλασσική τους μορφή, 
δεν μπορούν να ανιχνεύσουν τα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου χρήστη και 
να δώσουν διαφορετικού τύπου ανάδραση, ή να παρουσιάσουν διαφορετικό 
πληροφοριακό ή εκπαιδευτικό υλικό, ή να παρουσιάσουν διαφορετικό σύνολο 
συνδέσμων σε καθέναν απ' αυτούς. Δεν μπορούν δηλαδή να επιτύχουν 
εξατομίκευση. Ο μαθητής μπορεί να έχει μια πληθώρα επιλογών, αλλά το σύστημα 
δεν κάνει υποδείξεις, ή αξιολόγηση των επιλογών αυτών, σε σχέση με τον 
συγκεκριμένο μαθητή. Αντίθετα, το σύστημα δεν γνωρίζει τίποτα γι αυτόν και τις 
ανάγκες του, ώστε να μπορεί να του δώσει ένα κατάλληλα προσαρμοσμένο σύνολο 
επιλογών, ή μια υπόδειξη κατάλληλα προσαρμοσμένη στις ανάγκες του. Αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα α) την παρουσίαση πληθώρας συνδέσμων και γενικότερα επιλογών 
οι οποίες στοχεύουν να ικανοποιήσουν το σύνολο των πολλών και διαφορετικών 
χρηστών του συστήματος, με αποτέλεσμα την αδυναμία αποδοτικής αξιοποίησής 
τους από το συγκεκριμένο χρήστη και β) την παροχή ανάδρασης, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα (σταθερά, ή μη) χαρακτηριστικά του χρήστη, 
αλλά μόνο οι στιγμιαίες επιλογές και αντιδράσεις του. 

Τα προσαρμοζόμενα υπερμέσα (adaptive hypermedia) αποτελούν μια 
σχετικά νέα περιοχή έρευνας η οποία καλείται να δώσει απαντήσεις στα παραπάνω 
προβλήματα και η οποία φιλοδοξεί να συνδυάσει α) τα υπερμέσα με β) τη 
μοντελοποίηση του χρήστη (μαθητή) επεκτείνοντας και δίνοντας νέες δυνατότητες 
στο χώρο αυτό. 

Ακολουθώντας τον ορισμό που δίνει ο Brusilovsky (1996) για τα προσαρμοζόμενα 
υπερμέσα μπορούμε να πούμε ότι ως προσαρμοζόμενο υπερμεσικό σύστημα 
εννοούμε κάθε υπερμεσικό σύστημα στο οποίο αναπαρίστανται κάποια 
χαρακτηριστικά του χρήστη στο μοντέλο του χρήστη, τα οποία αξιοποιούνται για 
την προσαρμογή διαφόρων στοιχείων του συστήματος και την παροχή ανάδρασης 
σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη. 

Η βασική λειτουργία ενός προσαρμοζόμενου υπερμεσικού συστήματος φαίνεται 
στο σχήμα 1.8. 
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Σχήμα 1.8: Αναπαράσταση του μηχανισμού προσαρμογής 

Ο χρήστης κάνει κάποιες επιλογές, οι οποίες καταχωρούνται στο σύστημα 
(εκχώρηση χαρακτηριστικών του χρήστη). Με βάση τις επιλογές αυτές 
ενημερώνεται το μοντέλο του χρήστη. Στη συνέχεια, η μονάδα προσαρμογής 
λαμβάνει τα απαραίτητα δεδομένα από το μοντέλο χρήστη και προσαρμόζει 
κατάλληλα τα διάφορα στοιχεία, τα οποία υπόκεινται σε προσαρμογές. 

Η χρησιμότητα αυτών των συστημάτων γίνεται ιδιαίτερα φανερή όταν α) από ένα 
συγκεκριμένο σύστημα θα πρέπει να εξυπηρετηθεί ένας σχετικά μεγάλος αριθμός 
χρηστών, οι οποίοι μάλιστα είναι σε σημαντικό βαθμό διαφοροποιημένοι μεταξύ 
τους και β) όταν ο υπερμεσικός χώρος είναι αρκετά εκτεταμένος. Τα συστήματα 
ηλεκτρονικής μάθησης αποτελούν τυπικό παράδειγμα της παραπάνω κατηγορίας, 
αφού κάθε μαθητής-χρήστης έχει τους δικούς του μαθησιακούς στόχους, τα δικά 
του χαρακτηριστικά, προτιμήσεις, προηγούμενες γνώσεις, κλπ, τα οποία μπορεί να 
διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό από αυτά των υπολοίπων χρηστών-μαθητών του 
συστήματος. Επίσης, ο υπερμεσικός χώρος μπορεί να περιέχει μεγάλη ποσότητα 
μαθησιακού υλικού αφού, ο κάθε καθηγητής μπορεί να παρέχει το δικό του 
μαθησιακό υλικό στα πλαίσια του Διαδικτύου.  

Οι προσαρμογές μπορεί να υπάρχουν σε δύο διαφορετικά επίπεδα: α) στο επίπεδο 
παρουσίασης του περιεχομένου (κόμβου) και β) πλοήγησης (συνδέσμου). Αυτό, 
για παράδειγμα, σημαίνει ότι οι ίδιοι σύνδεσμοι μπορεί να οδηγούν σε κάπως 
διαφορετικό (προσαρμοσμένο) περιεχόμενο, ή ότι στο ίδιο, κατά τα άλλα, 
περιεχόμενο υπάρχουν διαφορετικοί σύνδεσμοι. 

1.4.5 Προσαρμοζόμενα συστήματα και μάθηση 

Σε μια εκπαιδευτική εφαρμογή οι μαθητές δεν αρκεί να λάβουν πληροφορίες γύρω 
από ένα θέμα. Ο στόχος είναι η μάθηση. Η υπεροχή της εξατομικευμένης 
αντιμετώπισης του κάθε μαθητή σε σχέση με την μη διαφοροποιημένη είναι καλά 
εδραιωμένη. Κυριότερα, η προηγούμενη γνώση, η υποστήριξη στα πλαίσια του 
κάθε συγκεκριμένου μαθησιακού στόχου, αλλά και άλλοι παράγοντες, είναι 
κρίσιμης σημασίας για τη μάθηση. Ανάλογα μ’ αυτούς, θα πρέπει να σχεδιαστεί η 
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υποστήριξη που θα λάβει ο μαθητής και οι δραστηριότητες στις οποίες θα 
εμπλακεί. Έτσι, είναι σημαντικό ότι ενώ, για παράδειγμα, ένα εκπαιδευτικό 
υπερμεσικό σύστημα θα εξηγήσει με τον ίδιο τρόπο ένα θέμα σε όλους τους 
μαθητές και θα προτείνει την ίδια επόμενη σελίδα ανεξάρτητα από τη γνώση του 
κάθε μαθητή, ένα προσαρμοζόμενο θα λάβει υπόψη διάφορα στοιχεία των 
μαθητών για να υποστηρίξει με διαφορετικό τρόπο τον καθένα.  

Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα των προσαρμοζόμενων συστημάτων είναι η 
δυνατότητα αντιμετώπισης του προβλήματος αποπροσανατολισμού των μαθητών 
στο χώρο. Ενώ, κατά τη θετική εκδοχή, η παρουσία πολλών συνδέσμων μπορεί να 
προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες σ’ ένα μαθητή, ή ένα πλούσιο πεδίο προς 
εξερεύνηση και μάθηση, συχνότατα λειτουργεί αποπροσανατολιστικά και χαοτικά, 
και επομένως αρνητικά για τον μαθητή. Η γνώση του μαθησιακού στόχου, ή 
άλλων στοιχείων του μαθητή από το σύστημα, μπορούν να χρησιμεύσουν για τον 
περιορισμό ή το σχολιασμό των διαθέσιμων συνδέσεων και επομένως την 
καθοδήγηση του μαθητή στην κατεύθυνση του μαθησιακού στόχου που είχε τεθεί.  

1.4.6 Προσαρμοζόμενα συστήματα και 
Σημασιολογικός Ιστός 

Σε ερευνητικό επίπεδο, αρκετά και αξιόλογα είναι πλέον τα προσαρμοζόμενα 
συστήματα που έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί. Κοινό όμως χαρακτηριστικό 
όλων αυτών των συστημάτων είναι η κλειστή τους αρχιτεκτονική. Αυτό σημαίνει 
ότι η πληροφορία που περιέχουν αναφορικά με τους χρήστες και το γνωστικό 
χώρο που καλύπτουν δεν μπορεί να γίνει κατανοητή σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο, έξω 
από τα συστήματα αυτά. Αν και οι προσπάθειες προτυποποίησης των μαθησιακών 
πόρων με τη χρήση αντικειμένων μάθησης (learning objects) έχουν δώσει τα 
πρώτα αποτελέσματα, η ανταλλαγή πληροφορίας και δεδομένων μεταξύ 
εφαρμογών με δυνατότητες προσαρμογής δεν είναι επί του παρόντος εφικτή, 
δεδομένου ότι οι προτυποποιήσεις δεν καλύπτουν σε ουσιαστικό βαθμό τέτοια 
συστήματα.  

Ωστόσο, η χρήση οντολογιών, οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της εξέλιξης 
του Παγκόσμιου Ιστού και τη μετάβαση σε ό,τι αναφέρεται ως Σημασιολογικός 
Ιστός, καθιστά δυνατή την οργάνωση του μαθησιακού υλικού στη βάση 
σημασιολογικά εμπλουτισμένων αντικειμένων μάθησης. Τα αντικείμενα αυτά 
μπορούν να οργανωθούν και να αποτελέσουν εμπλουτισμένες δομικές μονάδες 
προσαρμοζόμενων μαθημάτων τα οποία συντίθενται σύμφωνα με τους 
μαθησιακούς στόχους, το προφίλ του μαθητή και τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές 
ανάγκες που στοχεύουν να καλύψουν.  

Τα ευρέως διαδεδομένα συστήματα διαχείρισης και δημιουργίας μαθησιακού 
περιβάλλοντος που έχουν αναπτυχθεί έως τώρα στο πλαίσιο του Διαδικτύου και 
του Παγκόσμιου Ιστού δεν έχουν, γενικά, δυνατότητες προσαρμογής στις ανάγκες 
του μαθητή. Η χρήση οντολογιών και γενικότερα τεχνολογιών του Σημασιολογικού 



1.4 Εξέλιξη και χαρακτηριστικά των προσαρμοζόμενων υπερμεσικών 
συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης 

 

54 

Ιστού, όπως θα φανεί στη συνέχεια, μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία 
ευφυέστερων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης σ’ ένα ανοιχτό περιβάλλον όπως 
το Διαδίκτυο. 

1.4.7 Μοντέλα προσαρμογών και μάθηση 

Κεντρικό ζητούμενο στην ηλεκτρονική μάθηση, αλλά και τη μάθηση γενικότερα, 
είναι η παροχή μαθησιακού περιβάλλοντος, τέτοιου, που να λαμβάνει υπόψη τους 
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του 
κάθε μαθητή και να προσαρμόζεται παρέχοντας την κατάλληλη, σε κάθε 
περίπτωση, υποστήριξη.  

Τυπικά, η σχεδίαση προσαρμοζόμενων συστημάτων απαιτεί τον καθορισμό ενός 
συνόλου κανόνων που απεικονίζουν τις, μάλλον πολύπλοκες, εξαρτήσεις 
(dependencies) που υπάρχουν ανάμεσα α) στα εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των 
αντικειμένων μάθησης και β) στα χαρακτηριστικά των μαθητών. Με βάση αυτούς 
τους κανόνες, το προσαρμοζόμενο σύστημα επιλέγει, στη συνέχεια, τις γ) 
κατάλληλες διδακτικές στρατηγικές παράγοντας το συγκεκριμένο μάθημα (σχήμα 
1.9). 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.9: Αρχιτεκτονική προσαρμοζόμενων συστημάτων  

Με βάση το χρόνο στον οποίο λαμβάνουν χώρα οι προσαρμογές μπορούμε να 
διακρίνουμε (Park, 1996) δύο μεγάλες κατηγορίες μοντέλων προσαρμογής: α) τα 
μακρο-προσαρμοζόμενα μοντέλα, όπου η προσαρμογή γίνεται στην αρχή της 
συνόδου αλληλεπίδρασης (session interaction) του μαθητή με το σύστημα 
λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους μαθησιακούς του στόχους καθώς και το 
αρχικό επίπεδο γνώσης του, ή άλλους παράγοντες και β) τα μίκρο-
προσαρμοζόμενα μοντέλα, όπου η προσαρμογή γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 
συνόδου αλληλεπίδρασης (session interaction) του μαθητή με το σύστημα. 
Στην πρώτη περίπτωση, αφού ληφθούν υπόψη οι παράγοντες προσαρμογής, 
παράγεται ολόκληρο το μάθημα και στη συνέχεια παρουσιάζεται στο μαθητή. Στη 
δεύτερη περίπτωση, το σύστημα παρατηρεί την πρόοδο του μαθητή κατά τη 
διάρκεια της αλληλεπίδρασης και προσαρμόζεται δυναμικά σύμφωνα με τις 
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ανάγκες και απαιτήσεις του μαθητή. Ασφαλώς ένα σύστημα μπορεί να 
ενσωματώνει στοιχεία και από τις δύο κατηγορίες. 

1.4.7.1 Μακρο-προσαρμοζόμενα μοντέλα 

Οι πρώτες έρευνες για την παροχή προσαρμογών αναφέρονταν σε προσαρμογές 
της πρώτης κατηγορίας. Πριν ακόμα από τη χρήση τεχνολογίας και ειδικότερα 
υπολογιστών, έγιναν προσπάθειες διδασκαλίας σε, κατά το δυνατόν, ομοιογενείς 
ομάδες μαθητών με βάση την επίδοσή τους. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να 
θεωρηθεί ότι είχαμε προσαρμογή, αφού η διδασκαλία απευθυνόταν πλέον στη 
συγκεκριμένη ομάδα. Ωστόσο, η προσαρμογή γινόταν πριν την έναρξη της 
συνόδου διδασκαλίας, αλλά όχι και κατά την διάρκειά της. Η βελτίωση της 
μάθησης που προέκυπτε από αυτή την ομαδοποίηση ήταν μάλλον μικρή, 
δεδομένου ότι, ακόμα και η μη-δυναμική προσαρμογή της διδασκαλίας, δεν ήταν 
σε επίπεδο ατόμου αλλά ομάδας.  

Μια από τις πρώτες παραμέτρους προσαρμογής που χρησιμοποιήθηκαν, σε επίπεδο 
μαθητή, ήταν ο χρόνος. Συγκεκριμένα, σε επόμενες μελέτες, στα πλαίσια των 
ομάδων που προαναφέρθηκαν, ο κάθε μαθητής ενθαρρύνονταν να καταναλώσει 
όσο χρόνο θεωρούσε ο ίδιος απαραίτητο, ώστε να κατανοήσει απόλυτα το 
εκπαιδευτικό υλικό. Μια τέτοια προσαρμογή μπορεί να γίνει δεκτή αν δεχτούμε ότι 
α) καθετί, οσοδήποτε δυσνόητο, μπορεί να κατανοηθεί από ένα μαθητή αρκεί να 
του δοθεί ο αναγκαίος χρόνος και ότι β) δε μας ενδιαφέρει ο χρόνος στον οποίο 
επιτυγχάνεται η μάθηση, αλλά μόνο η μάθηση καθαυτή. Η προσέγγιση αυτή έγινε 
ευρέως γνωστή με τον όρο «Mastery learning» και προφανώς απλοποιεί τη 
σχεδίαση των προσαρμογών αν την αποδεχθούμε. Ένα από τα γνωστά σύγχρονα 
προσαρμοζόμενα συστήματα, το Arthur (Gilbert & Han, 1999), βασίζεται στην 
προσέγγιση αυτή.  

Οι προσαρμογές εν γένει γίνονται στη βάση κάποιων παραμέτρων που λαμβάνει 
υπόψη του το σύστημα και αναφέρονται σε χαρακτηριστικά του μαθητή. Οι 
Corno & Snow (1983), ταξινομούν τα χαρακτηριστικά αυτά σε τρεις ομάδες: α) 
μαθησιακές ικανότητες και προηγούμενες επιδόσεις, β) γνωστικά και μαθησιακά 
στυλ και γ) ενδιαφέρον (motivation) για μάθηση και σχετικά χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας. 

Μια παρόμοια κατηγοριοποίηση, η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια μακρο-
προσαρμοζόμενων μοντέλων που έγιναν γνωστά ως μοντέλα αλληλεπίδρασης του 
τύπου αντίληψη-θεραπεία (aptitude-treatment interaction), δίνεται από τους Snow 
& Swanson (1992) και περιλαμβάνει τα εξής:  

• Διανοητικές ικανότητες. Αναλυτική σκέψη και εξαγωγή συμπερασμάτων, 
λεκτικές, οπτικές και ικανότητες αντίληψης του χώρου, μαθηματικές 
ικανότητες, ικανότητες απομνημόνευσης, ταχύτητα σκέψης, κλπ. Γενικά, 
θεωρείται ότι σε μαθητές με χαμηλότερες ικανότητες, ο γνωστικός χώρος 
θα πρέπει να είναι πιο δομημένος, ενώ αντίθετα, μαθητές με υψηλότερες 
ικανότητες μπορούν να ανταποκριθούν και να επωφεληθούν από λιγότερο 
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δομημένους γνωστικούς χώρους και σενάρια «ανακαλυπτικής» μάθησης 
(discovery learning). 

• Γνωστικά και μαθησιακά στυλ που ομαδοποιούν τους μαθητές σε 
ανεξάρτητους ή εξαρτώμενους του γνωστικού πεδίου τύπους, 
παρορμητικούς ή στοχαστικούς, ολιστικούς ή σειριακούς, κλπ. Για καθέναν 
από τους τύπους αυτούς, αναφέρονται μια σειρά από προσαρμογές που θα 
μπορούσαν να βελτιώσουν και να διευκολύνουν τη μάθηση. 

• Προηγούμενη γνώση, η οποία αναφέρεται ως η πλέον σημαντική 
παράμετρος για την παροχή προσαρμογών. Επίσης, έχει αποδειχθεί ότι 
σχετίζεται γραμμικά με το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο αντικείμενο 
διδασκαλίας. Η μέτρηση της προηγούμενης γνώσης αποτελεί την πιο 
έγκυρη και αξιόπιστη βάση για την παροχή προσαρμογών. 

• Άγχος και φόβος. Πολλές μελέτες δείχνουν ότι το άγχος και ο φόβος 
παρεμβαίνουν και παρεμποδίζουν τις διανοητικές λειτουργίες, με 
αποτέλεσμα οι μαθητές που χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα στις 
παραμέτρους αυτές, να επιτυγχάνουν χαμηλότερες επιδόσεις. Οι ίδιοι 
μαθητές κάτω από διαφορετικές συνθήκες παρουσιάζουν ουσιαστική 
βελτίωση των επιδόσεων τους. 

• Ενδιαφέρον και κίνητρο για μάθηση. Μελέτες δείχνουν ότι είναι σημαντικό 
να υπάρχει ενδιαφέρον του μαθητή για το γνωστικό αντικείμενο. Τα 
κίνητρα του μαθητή για μάθηση ποικίλουν και συνήθως ταξινομούνται σε 
εσωτερικά και εξωτερικά. Δηλαδή, κίνητρα που συνδέονται με την 
ικανοποίηση των επιθυμιών των μαθητών και κίνητρα που συνδέονται με 
την έξωθεν επιβράβευση. Τα εσωτερικά θεωρούνται, γενικά, 
σημαντικότερα, ωστόσο και αυτό με τη σειρά του εξαρτάται από τον τύπο 
του μαθητή. Στους ενήλικες είναι ξεκάθαρο ότι είναι σημαντικότερα, ενώ 
στους μαθητές μικρής ηλικίας που καλούνται να μάθουν ένα γνωστικό 
αντικείμενο επειδή «έτσι πρέπει», τα εξωτερικά κίνητρα μπορεί να έχουν 
έναν επίσης σημαντικό ρόλο.  

• Αυτό-εκτίμηση. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε στην εκτίμηση του μαθητή 
σχετικά με τις δυνατότητές του να πετύχει ένα γνωστικό στόχο. Η εμπειρία 
της αποτυχίας και της επιτυχίας μεταβάλει την παράμετρο αυτή. Επίσης, η 
κατάλληλη ανάδραση από τον καθηγητή σε μια μαθησιακή εργασία, είναι 
ουσιώδους σημασίας για την αύξηση της αυτό-εκτίμησης που με τη σειρά 
της φαίνεται να οδηγεί σε αύξηση της επίδοσης. 

Με βάση τις παραπάνω παραμέτρους, ένα μακρο-προσαρμοζόμενο σύστημα θα 
πρέπει να μεταβάλει τις διδακτικές στρατηγικές με τέτοιο τρόπο ώστε να 
βελτιστοποιείται το μαθησιακό αποτέλεσμα για κάθε μαθητή. Από τις μέχρι τώρα 
ερευνητικές προσπάθειες δεν έχει προκύψει μια ξεκάθαρη διαδικασία καθορισμού 
της κατάλληλης διδακτικής στρατηγικής με βάση τις παραμέτρους που τέθηκαν. 
Αυτό συμβαίνει διότι, επιπλέον, ο καθορισμός της κατάλληλης στρατηγικής 
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εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από α) το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται το, 
προς διδασκαλία, μαθησιακό υλικό και β) τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτού 
του υλικού.  

Ωστόσο, η ταξινόμηση των διδακτικών στρατηγικών παρέχει σημαντική βοήθεια 
για την επιλογή, από ένα προσαρμοζόμενο σύστημα, της καταλληλότερης από 
αυτές. Μια τέτοια ταξινόμηση προτείνεται από τον Park (1996) και, με μικρές 
τροποποιήσεις, παρουσιάζεται παρακάτω. Διακρίνονται πέντε μεγάλες κατηγορίες 
στρατηγικών: α) πριν τη διδασκαλία, β) παρουσίασης του μαθησιακού υλικού, γ) 
αλληλεπίδρασης, δ) ελέγχου και ε) μετά τη διδασκαλία.  

α) Στρατηγικές πριν τη διδασκαλία 

α1) Καθορισμός μαθησιακών στόχων  

• Τελικοί μαθησιακοί στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να κατακτηθούν στα 
πλαίσια μιας ενότητας μαθησιακού υλικού και ενδιάμεσοι μαθησιακοί 
στόχοι με τους οποίους καθίστανται εφικτοί οι τελικοί. 

• Κριτήρια επίδοσης και καθορισμός των συνθηκών με βάση τις οποίες 
πρέπει να επιτευχθεί η επίδοση. 

α2) Οργάνωση του μαθησιακού υλικού (Advance organizer) 

• Επεξηγηματική οργάνωση, ή συγκριτική οργάνωση του μαθησιακού 
υλικού.  

• Λεκτική, ή οπτική οργάνωση. Στην πρώτη περίπτωση μπορεί να έχουμε 
κατάλογο των θεμάτων, ή των εννοιών που θα παρουσιαστούν κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος, ενώ στη δεύτερη, τα ίδια στοιχεία (θέματα, 
έννοιες, κλπ), αναπαρίστανται οπτικά. 

α3) Επισκόπηση 

• Αφηγηματική επισκόπηση, δηλαδή επισκόπηση σε μορφή κειμένου. 

• Κατάλογος θεμάτων, δηλαδή επισκόπηση σε μορφή καταλόγου. 

• Ερωτήσεις προσανατολισμού και εστίασης του ενδιαφέροντος. 

α4) Προέλεγχος 

• Χρήση τεστ «αντικειμενικής μορφής», δηλαδή πολλαπλών επιλογών, 
ναι/όχι κλπ, και «υποκειμενικής μορφής», δηλαδή ερωτήσεις ανοικτού 
τύπου, εργασίες, κλπ. 

• Σειρά παρουσίασης των τεστ. Η σειρά μπορεί να είναι τυχαία, σειριακή, 
ανάλογα με την απάντηση του μαθητή, κλπ. 
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• Επανατοποθέτηση των στοιχείων των τεστ. Επιμέρους τμήματα των 
τεστ μπορεί να παρουσιάζονται ξανά ανεξάρτητα από το αν έχουν 
απαντηθεί, ή να παρουσιάζονται μόνο μια φορά. 

• Διάρκεια. Η χρονική διάρκεια μπορεί να είναι προκαθορισμένη, ή 
πρακτικά απεριόριστη. 

β) Στρατηγικές παρουσίασης του μαθησιακού υλικού 

β1) Τύποι παρουσίασης του μαθησιακού υλικού 

• Γενικεύσεις. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται αρχές, ορισμοί, 
κανόνες, κλπ. 

• Περιπτώσεις, δηλαδή μελέτες περίπτωσης, προβλήματα που 
αναφέρονται σε μελέτες περίπτωσης, κλπ. 

• Παροχή βοήθειας σε γενικεύσεις, για παράδειγμα, αναλυτική επεξήγηση 
της γενίκευσης. 

• Παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις, για παράδειγμα, αναλυτική επεξήγηση 
της περίπτωσης. 

β2) Μορφές παρουσίασης του μαθησιακού υλικού 

• Θεωρητική, λεκτική παρουσίαση. 

• Παρουσίαση με χρήση εικόνων, διαγραμμάτων. 

β3) Τρόποι παρουσίασης του μαθησιακού υλικού 

• Επεξηγηματική, αφηγηματική έκθεση του μαθησιακού υλικού. 

• Παρουσίαση με μορφή ερωτήσεων. 

β4) Τεχνικές για την απόκτηση της γνώσης 

• Μνημονικές. 

• Χρήση μεταφορών και αναλογιών. 

• Επισημάνσεις με χρήση διαφόρων τεχνικών (υπογράμμιση, χρώμα, 
κλπ). 

γ) Στρατηγικές αλληλεπίδρασης 

γ1) Ερωτήσεις 

• Χρονική στιγμή. Οι ερωτήσεις μπορεί να θέτονται στο μαθητή πριν, 
μετά, ή κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας. 
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• Τύπος απάντησης: επιλογή από ένα σύνολο προεπιλεγμένων, ή 
κατασκευή της απάντησης από το μαθητή. 

γ2) Υποδείξεις 

• Κλιμάκωση με βαθμιαία μείωση της βοήθειας (scaffolding). 

• Υπενθύμιση και σύνδεση με σχετικές γνώσεις. 

γ3) Ανάδραση 

• Μορφή ανάδρασης: παρουσίαση των αποτελεσμάτων ή της σωστής 
απάντησης, αναλυτική επεξήγηση, συγκριτική παρουσίαση των 
απαντήσεων, κλπ. 

• Χρονική στιγμή της ανάδρασης: άμεση ανάδραση, ή ανάδραση μετά την 
ολοκλήρωση της σχετικής ενότητας. 

• Τύπος ανάδρασης: πληροφοριακής, ή γνωστικής μορφής ανάδραση, 
ανάδραση που στοχεύει στην ενθάρρυνση του μαθητή, κλπ. 

δ) Στρατηγικές ελέγχου 

δ1) Ακολουθία 

• Γραμμική. 

• Διακλαδιζόμενη. 

• Ανάλογα με την απάντηση. 

• Ανάλογα με την απάντηση και τα χαρακτηριστικά του μαθητή. 

δ2) Επιλογές ελέγχου 

• Έλεγχος εξ ολοκλήρου από το σύστημα. 

• Έλεγχος από το μαθητή. 

• Έλεγχος από το μαθητή και υποδείξεις από το σύστημα. 

• Μεικτός, υπό συνθήκες, έλεγχος. 

ε) Στρατηγικές μετά τη διδασκαλία 

ε1) Σύνοψη 

• Αφηγηματική σύνοψη, δηλαδή σύνοψη σε μορφή κειμένου. 

• Απαρίθμηση και παρουσίαση των βασικών σημείων. 
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• Σύνοψη με χρήση ερωτήσεων. 

ε2) Οργάνωση του μαθησιακού υλικού  

• Εννοιολογικός χάρτης.  

ε3) Έλεγχος μετά την ολοκλήρωση του μαθησιακού υλικού 

• Χρήση τεστ «αντικειμενικής μορφής» δηλαδή πολλαπλών επιλογών, 
ναι/όχι κλπ, και «υποκειμενικής μορφής» δηλαδή ερωτήσεις ανοικτού 
τύπου, εργασίες κλπ. 

• Σειρά παρουσίασης των τεστ Η σειρά μπορεί να είναι τυχαία, σειριακή, 
ανάλογα με την απάντηση του μαθητή κλπ. 

• Επανατοποθέτηση των στοιχείων των τεστ. Επιμέρους τμήματα των 
τεστ μπορεί να παρουσιάζονται ξανά ανεξάρτητα από το αν έχουν 
απαντηθεί, ή να παρουσιάζονται μόνο μια φορά. 

• Διάρκεια. Η χρονική διάρκεια μπορεί να είναι προκαθορισμένη, ή 
πρακτικά απεριόριστη. 

1.4.7.2 Μικρο-προσαρμοζόμενα μοντέλα 

Η αρχιτεκτονική του σχήματος 1.9 ισχύει και για τα μικρο-προσαρμοζόμενα 
συστήματα. Η διαφοροποίησή τους από τα προηγούμενα γίνεται με βάση ότι εδώ, 
το σύστημα λαμβάνει στοιχεία από την αλληλεπίδραση με τον μαθητή, όχι μόνο 
κατά την έναρξη, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας. Τα στοιχεία αυτά 
μπορεί να αντιστοιχούν στην συμπεριφορά του μαθητή στο χρόνο, στις μεταβολές 
του γνωστικού του επίπεδου, στην επίδοση του, ή και σε άλλες παραμέτρους. 
Έτσι, έχουμε μετρήσεις, για παράδειγμα, των λανθασμένων απαντήσεων που 
ενδεχομένως δίνει ο μαθητής σε μια άσκηση, των σελίδων που επισκέπτεται, κλπ. 
Οι μετρήσεις αυτές χρησιμοποιούνται από το σύστημα για τη βελτιστοποίηση των 
αποκρίσεων προς το μαθητή και συνολικά για τη βελτιστοποίηση του μαθησιακού 
περιβάλλοντος. Δεδομένου ότι αντιστοιχούν σε μικρο-επίπεδο, α) είναι 
περισσότερο «ευαίσθητες» στην αποτύπωση των σχετικών στοιχείων και β) 
μπορούν να εκφράζουν στοιχεία που μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της 
διδασκαλίας. 

Αρκετά μικρο-προσαρμοζόμενα, δηλαδή δυναμικά προσαρμοζόμενα συστήματα 
έχουν αναπτυχθεί και καθένα από αυτά μοντελοποιεί, με διαφορετικούς τρόπους, 
διαφορετικά χαρακτηριστικά του μαθητή για την επίτευξη προσαρμογών.  

Την αφετηρία των μικρο-προσαρμοζόμενων μοντέλων θεωρείται ότι αποτελεί το 
μοντέλο της Προγραμματισμένης Διδασκαλίας (Programmed Instruction), στη 
διαμόρφωση του οποίου συνέβαλαν αρκετοί ερευνητές, σημαντικότεροι από τους 
οποίους θεωρούνται ο Pressey, ο Skinner και ο Crowder. Στις εμπειρικές μελέτες 
του, ο Pressey (1926) χρησιμοποίησε μια μηχανική συσκευή η οποία παρουσίαζε 



1.4 Εξέλιξη και χαρακτηριστικά των προσαρμοζόμενων υπερμεσικών 
συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης 

 

61 

μια σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής από τις οποίες ο μαθητής επέλεγε αυτή 
που θεωρούσε σωστή. Αν η επιλεγόμενη απάντηση ήταν πράγματι η σωστή, η 
συσκευή συνέχιζε παρουσιάζοντας την επόμενη ερώτηση. Αν όχι, ο μαθητής θα 
έπρεπε να επιλέξει μια άλλη απάντηση και η διαδικασία επαναλαμβάνονταν, μέχρι 
να δώσει τη σωστή επιλογή, οπότε το σύστημα μετέβαινε στην επόμενη ερώτηση. 
Ο στόχος της διαδικασίας αυτής ήταν να διασφαλιστεί ότι ο μαθητής θα γινόταν 
κάτοχος του μαθησιακού στόχου που είχε τεθεί (Mastery learning). Αν μάλιστα ο 
μαθητής έδινε δύο διαδοχικές σωστές απαντήσεις, το σύστημα θεωρούσε ότι είχε 
επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος και δεν του παρουσίαζε άλλες ερωτήσεις. Με τον 
τρόπο αυτό δημιουργούνταν μια σύνδεση μεταξύ α) της ποσότητας του 
μαθησιακού υλικού (περισσότερες ερωτήσεις) που θα έπρεπε να παρουσιαστεί στο 
μαθητή και β) της δυσκολίας που αντιμετώπιζε ο μαθητής για την κατάκτηση του 
μαθησιακού στόχου.  

Με βάση τις ιδέες του Pressey, ο Skinner σχεδίασε μια μηχανή με τα εξής 
χαρακτηριστικά: α) το μαθησιακό υλικό δίνονταν σε μικρά βήματα, β) ο μαθητής 
είχε ενεργό ρόλο κατά τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας και μπορούσε να 
επηρεάσει το ρυθμό μάθησης, δηλαδή να μεταβάλλει τη χρονική διάρκεια μελέτης 
και απόκρισης και γ) μετά από κάθε σωστή απόκριση ο μαθητής λάμβανε 
μηνύματα ενθάρρυνσης (ανάδραση ενθάρρυνσης). Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να 
υποστηριχθεί ότι επρόκειτο για εξατομικευμένο, ή προσαρμοζόμενο περιβάλλον, 
αφού το μόνο που διαφοροποιούσε τον κάθε μαθητή ήταν ο ρυθμός μάθησης. 
Όλοι οι μαθητές θα λάμβαναν την ίδια ακολουθία μαθησιακού υλικού. 

Αντίθετα, στις δικές του προσπάθειες, ο Crowder (1959) παρείχε τη δυνατότητα 
διαφορετικών διακλαδώσεων (διαφορετικά μονοπάτια) του μαθησιακού υλικού. 
Ανάλογα με την ορθότητα των απαντήσεων που έδιναν οι μαθητές, το σύστημα 
παρουσίαζε το μαθησιακό υλικό ακολουθώντας το «βέλτιστο» μονοπάτι. Ανάλογα 
δηλαδή, με το αν μια απάντηση ήταν σωστή, ή όχι, υπήρχε διαφορετικό «επόμενο 
βήμα». Ακολούθησαν έρευνες, με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία, στις οποίες 
ρυθμίζονταν το επίπεδο δυσκολίας των εργασιών που αναθέτονταν στους μαθητές 
παράλληλα με τη ρύθμιση της ποσότητας του μαθησιακού υλικού που θα ελάμβανε 
ο μαθητής. 

Αν και μεγάλο μέρος των προσπαθειών στα πλαίσια της Προγραμματισμένης 
Διδασκαλίας βασίζονταν στην απλή διδακτική εμπειρία και την έμπνευση του κάθε 
καθηγητή, και όχι σε κάποια ολοκληρωμένη μαθησιακή θεωρία, η έρευνα αυτή 
αποτέλεσε τη βάση για τη μετέπειτα χρήση μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στο 
πλαίσιο της τεχνολογίας των υπολογιστών και των δικτύων που ραγδαία 
εξελίσσονταν. 

1.4.8 Τεχνικές μοντελοποίησης του χρήστη 

Ένα προσαρμοζόμενο σύστημα διαθέτει μια μονάδα συλλογής ορισμένων στοιχείων 
για τον χρήστη ώστε στη συνέχεια να τα επεξεργαστεί και να τα χρησιμοποιήσει 
για να προσαρμόσει κατάλληλα το περιεχόμενο, τους συνδέσμους, τον τρόπο 
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παρουσίασης, τη βοήθεια, κλπ. Θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τις παρακάτω 
βασικές κατηγορίες τεχνικών μοντελοποίησης του χρήστη: 

1.4.8.1 Μοντελοποίηση επικάλυψης (Overlay Modeling) 

Η μοντελοποίηση επικάλυψης είναι ιδιαίτερα συνηθισμένη τεχνική μοντελοποίησης. 
Στην περίπτωση αυτή, το σύστημα προσπαθεί, για παράδειγμα, να κάνει μια 
εκτίμηση της τρέχουσας γνώσης του μαθητή σε σχέση με τη γνώση που υποτίθεται 
ότι θα πρέπει τελικά να κατέχει (δηλαδή τη γνώση του ειδικού). Αυτή η εκτίμηση 
μπορεί να παίρνει απλές τιμές που εκφράζουν βεβαιότητα, ή τιμές πιθανότητας.  

Σύμφωνα με τον DeBra (2000), υπάρχουν τέσσερις βασικοί τρόποι αναπαράστασης 
της γνώσης του μαθητή για ένα θέμα: 

• Δυαδικές τιμές (Boolean values). Δηλαδή, μια έννοια είτε είναι γνωστή, είτε 
όχι. 

• Διακριτές τιμές (Discrete values). Η γνώση μια έννοιας προσδιορίζεται με 
επιλογή μίας, από ένα σύνολο τιμών. Για παράδειγμα, γνωστή, αρκετά 
γνωστή, άγνωστη. 

• Συνεχής τιμές (Continuous values). Η γνώση μιας έννοιας μπορεί να 
εκφράζεται από οποιαδήποτε τιμή, για παράδειγμα, από το 1 ως το 10. 

• Τιμές πιθανότητας (Percentage values). Η γνώση μιας έννοιας εκφράζεται 
ως πιθανότητα. 

Σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις, για κάθε στοιχείο γνώσης (έννοια) 
έχουμε και την αντίστοιχη τιμή της μεταβλητής (σχήμα 1.10). Οι τιμές μπορεί να 
προσδιορίζονται με έμμεσο τρόπο από στοιχεία που συλλέγει το σύστημα, ή να 
δίνονται άμεσα από τον μαθητή. Έτσι, σχηματίζονται τα ζευγάρια «έννοια-τιμή», 
τα οποία εκφράζουν τη τρέχουσα γνώση του μαθητή. Οι γραμμές, στο σχήμα 1.10, 
αντιστοιχούν σε κάποιο είδος σχέσης που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στις έννοιες. 
Παρομοίως, μπορεί να γίνει μοντελοποίηση των στόχων του μαθητή, οι οποίοι 
αντιστοιχούν σ’ ένα σύνολο εννοιών, του γνωστικού του υπόβαθρου, κλπ.  

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.10: Μοντελοποίηση επικάλυψης. Οι κόμβοι εκφράζουν έννοιες, ενώ οι 
αντίστοιχες τιμές το βαθμό γνώσης του μαθητή. 

 (Έννοια3, 50%)

(Έννοια2, 80%)

(Έννοια4, 0%)

(Έννοια5, 70%)

(Έννοια1, 100%) 
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1.4.8.2 Μοντελοποίηση στερεότυπων (Stereotype Modeling) 

Στην προσέγγιση αυτή, η οποία είναι και απλούστερη, το σύστημα εντάσσει τον 
μαθητή σε κάποια ευρύτερη ομάδα. Για παράδειγμα, αρχάριος, μέσος, 
προχωρημένος. Όπως και στη μοντελοποίηση επικάλυψης, έτσι και εδώ, μπορεί να 
έχουμε ζευγάρια «έννοια-τιμή», τα οποία οδηγούν στη διαμόρφωση του 
στερεότυπου, αφού κάθε στερεότυπος χαρακτηρίζεται από ένα προκαθορισμένο 
σύνολο ζευγών. Ασφαλώς, μπορούμε να έχουμε διαφορετικές ομαδοποιήσεις 
(στερεότυπους) για κάθε προσαρμόσιμο χαρακτηριστικό. Η τεχνική αυτή, γενικά, 
θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι προσφέρει λιγότερες δυνατότητες από την τεχνική 
επικάλυψης και συνήθως δεν θεωρείται επαρκής, από μόνη της, για εκπαιδευτικά 
συστήματα. Αντίθετα, ο συνδυασμός των δύο σε πολλές περιπτώσεις 
παρουσιάζεται ως αποδοτικότερη τεχνική. 

1.4.9 Χαρακτηριστικά προς μοντελοποίηση του 
χρήστη 

Κάθε προσαρμοζόμενο σύστημα λαμβάνει υπόψη ορισμένα χαρακτηριστικά των 
χρηστών με βάση τα οποία διαφοροποιούνται. Γενικά, τα χαρακτηριστικά που 
χρησιμοποιούνται είναι α) οι στόχοι του χρήστη, β) οι γνώσεις του, γ) το 
υπόβαθρο του (background), δ) οι προτιμήσεις του, ε) η εμπειρία του στον 
υπερχώρο, στ) ο ρυθμός εκμάθησης και ζ) τα ατομικά χαρακτηριστικά (individual 
traits). Στην ομάδα των ατομικών χαρακτηριστικών θα μπορούσαμε να εντάξουμε 
τα γνωστικά χαρακτηριστικά, τους μαθήτυπους, κλπ.  

Αναλυτικότερα έχουμε: 

• Στόχοι του χρήστη: Τα περισσότερα προσαρμοζόμενα εκπαιδευτικά 
Διαδικτυακά συστήματα οδηγούν το χρήστη με βάση κάποιο καθορισμένο 
μαθησιακό στόχο, δημιουργώντας ένα μονοπάτι, μια ακολουθία 
(sequencing) βημάτων, την οποία καλείται να ακολουθήσει. Ο μαθησιακός 
στόχος μπορεί να είναι είτε α) σταθερός (fixed), είτε β) ρυθμιζόμενος 
(adjustable) από τον μαθητή, ή τον καθηγητή. Ως σταθερός εννοείται ένας 
μαθησιακός στόχος του οποίου η επιλογή αντιστοιχεί αναπόφευκτα σε ένα 
συγκεκριμένο και προκαθορισμένο σύνολο γνωστικών στοιχείων (εννοιών). 
Ως ρυθμιζόμενος εννοείται ένας ο μαθησιακός στόχος όταν ο μαθητής ή ο 
καθηγητής έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα υποσύνολο του συνόλου 
των γνωστικών στοιχείων του τρέχοντα μαθησιακού στόχου (Brusilovsky 
1999).  

Σύμφωνα με μια άλλη ομαδοποίηση οι στόχοι διακρίνονται σε α) υψηλού 
και β) χαμηλού επιπέδου. Για παράδειγμα, η επίλυση μιας άσκησης είναι 
στόχος χαμηλού επιπέδου, ενώ η εκμάθηση μιας θεωρίας, υψηλού. 
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• Γνώσεις του χρήστη: Οι γνώσεις του χρήστη είναι ίσως το πιο σημαντικό 
χαρακτηριστικό προσαρμογής. Με βάση τις απαντήσεις του μαθητή σε 
ερωτήσεις, ασκήσεις, κλπ, το σύστημα προσπαθεί, έμμεσα, να προσδιορίσει 
την τρέχουσα γνώση του μαθητή. Ο προσδιορισμός αυτός μπορεί επίσης να 
γίνεται και άμεσα, από τον ίδιο το μαθητή, όταν του δίνεται η δυνατότητα, 
για παράδειγμα, να ενημερώνει το σύστημα σχετικά με το ποιες έννοιες 
γνωρίζει και σε ποιόν βαθμό την κάθε μία. Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αρκετές φορές επιλέγεται συνδυασμός 
των δύο προσεγγίσεων. Το ζητούμενο είναι, ο μηχανισμός προσαρμογής να 
έχει έγκυρα στοιχεία στη διάθεση του ώστε να μπορεί να προβαίνει στις 
κατάλληλες ενέργειες προσαρμογής. Το μοντέλο επικάλυψης 
χρησιμοποιείται στη πλειονότητα των περιπτώσεων μοντελοποίησης των 
γνώσεων του χρήστη. 

• Υπόβαθρο του χρήστη: Ως υπόβαθρο εννοούμε τις γενικές γνώσεις, 
δεξιότητες, εξοικείωση, κλπ του μαθητή που σχετίζονται έμμεσα με το προς 
εκμάθηση αντικείμενο. Για παράδειγμα, η γνώση μιας γλώσσας 
προγραμματισμού από τον μαθητή θα μπορούσε να είναι στοιχείο 
αξιοποιήσιμο από το σύστημα κατά την εκμάθηση μιας άλλης. 

• Οι προτιμήσεις του χρήστη: Κάθε χρήστης μπορεί να έχει διαφορετικές 
προτιμήσεις σε μια σειρά από θέματα όπως ο τρόπος παρουσίασης των 
παραδειγμάτων, η χρήση εικόνων, η χρήση ήχου, ο τύπος και το χρώμα 
των γραμμάτων, κλπ. Οι προτιμήσεις αυτές, όπως είναι προφανές, δεν 
μπορούν να προκύψουν ως εκτίμηση του συστήματος, παρά μόνο μετά από 
κατάλληλη είσοδο (input) στοιχείων από τους χρήστες. Ένα σύστημα 
μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να αφήνει τους χρήστες να ρυθμίσουν μόνοι 
τους αυτά τα χαρακτηριστικά, ή σε άλλες, να κάνει αυτόματα αυτές τις 
ρυθμίσεις, αφού όμως πρώτα πάρει τα κατάλληλα δεδομένα από αυτούς. 
Έτσι, οι προτιμήσεις διαφέρουν από τα άλλα χαρακτηριστικά του μοντέλου 
χρήστη, αφού ο χρήστης πρέπει να πληροφορήσει, άμεσα ή έμμεσα, το 
σύστημα γι’ αυτές.  

• Εμπειρία στο υπερχώρο: Με τον όρο εμπειρία του χρήστη σε δεδομένο 
υπερχώρο εννοούμε το βαθμό εξοικείωσης που έχει ο χρήστης με τη δομή 
του υπερχώρου και επομένως το πόσο εύκολα μπορεί να πλοηγηθεί μέσα σ’ 
αυτόν. 

• Ρυθμός εκμάθησης: Μαθητές που παρουσιάζουν διαφορετικό ρυθμό 
εκμάθησης του εκπαιδευτικού υλικού θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται 
διαφορετικά από το σύστημα. Για παράδειγμα, το σύστημα θα μπορούσε να 
μειώνει γρηγορότερα το επίπεδο βοήθειας στους μαθητές με υψηλό ρυθμό 
εκμάθησης. Ο ρυθμός εκμάθησης αποτελεί χαρακτηριστικό του χρήστη, το 
οποίο είναι συμβατό με τις γνωστικές και εποικοδομιστικές θεωρίες 
μάθησης. Η αυτοματοποίηση της γνώσης ενός θέματος, για παράδειγμα, 
αποτελεί ζητούμενο στο πλαίσιο της γνωστικής ψυχολογίας. Έτσι, ο 
προσδιορισμός του ρυθμού εκμάθησης που μπορεί να οδηγήσει σε 
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πρόσθετη, κατάλληλου επιπέδου, ενασχόληση του μαθητή μ’ ένα θέμα 
εμπεριέχει μαθησιακή αξία.  

• Ατομικά χαρακτηριστικά: Με τον όρο ατομικά χαρακτηριστικά εννοούμε όλα 
εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα οποία προσδιορίζουν τον μαθητή σαν άτομο, 
όπως για παράδειγμα, στοιχεία της προσωπικότητας, γνωστικοί παράγοντες, 
μαθήτυποι, κλπ. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν τη μάθηση και επομένως 
θα ήταν χρήσιμη η μοντελοποίηση τους. Αντίθετα με άλλες ομάδες 
χαρακτηριστικών, τα χαρακτηριστικά αυτά παρουσιάζουν σχετική 
σταθερότητα προς το χρόνο. Για τον προσδιορισμό τους χρησιμοποιούνται 
ειδικά σχεδιασμένα ψυχολογικά τεστ αφού δεν μπορούν να προκύψουν 
άμεσα από το χρήστη. Ανοιχτό θέμα αποτελεί ο προσδιορισμός των 
προσαρμογών που θα μπορούσαν να γίνουν σε σχέση με τα ατομικά 
χαρακτηριστικά όπως αυτά προσδιορίζονται από το μοντέλο μαθητή. Μια 
πρώτη προσέγγιση στην επίλυση αυτού του προβλήματος αποτελεί η 
δουλειά αρκετών θεωρητικών του χώρου (Wooldridge, 1995) η οποία ίσως 
θα μπορούσε να δώσεις κάποιες κατευθύνσεις. Μια δεύτερη προσέγγιση 
είναι η αντιμετώπιση του χρήστη ως «μαύρο κουτί» και η χρήση μεθόδων 
για τον προσδιορισμό των προσαρμογών που θα μπορούσαν να γίνουν. Σε 
κάθε περίπτωση, η προσπάθεια στο χώρο αυτό είναι ακόμη σε πρώιμο 
στάδιο και τα αποτελέσματα δεν δίνουν ξεκάθαρες κατευθύνσεις.  

1.4.10 Μέθοδοι και τεχνικές προσαρμογής 

Από άποψη σχεδίασης, τα δύο βασικά στοιχεία ενός υπερμεσικού συστήματος είναι 
α) οι κόμβοι οι οποίοι περιέχουν πληροφορία και β) οι σύνδεσμοι με τους οποίους 
συνδέονται οι κόμβοι. Έτσι, μπορούμε να διακρίνουμε δύο μεγάλες κατηγορίες 
μεθόδων προσαρμογής: 

α) Προσαρμογή της παρουσίασης, η οποία έχει ως βασικό στοιχείο την 
προσαρμογή του περιεχομένου. Προσαρμογή περιεχομένου έχουμε όταν ο ίδιος 
σύνδεσμος οδηγεί σε διαφορετικό περιεχόμενο. 

β) Προσαρμογή της πλοήγησης, η οποία έχει ως βασικό στοιχείο την προσαρμογή 
των συνδέσμων.  

Πέρα από τις δύο παραπάνω κατηγορίες προσαρμογής τα υπερμεσικά συστήματα 
σε περιβάλλον Διαδικτύου κληρονόμησαν και μεθόδους που αρχικά εμφανίστηκαν 
στα ευφυή συστήματα διδασκαλίας (Intelligent Tutoring Systems), αλλά και 
μεθόδους που βασίζονται στο Διαδικτυακό τρόπο λειτουργίας τους. Οι δύο 
παρακάτω μέθοδοι ανήκουν σ' αυτές τις κατηγορίες: 

γ) Προσαρμογή της ακολουθίας του περιεχομένου (curriculum sequencing), η 
οποία κληρονομείται από τα ευφυή συστήματα διδασκαλίας και  
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δ) Προσαρμογή με χρήση μη-συμβολικών μεθόδων σε περιβάλλον Διαδικτύου, 
όπου ο χρήστης αντιμετωπίζεται από το σύστημα ως «μαύρο κουτί». 

1.4.10.1 Προσαρμογή της παρουσίασης 

Προσαρμόζοντας την παρουσίαση μπορούμε να δώσουμε στον μαθητή περιεχόμενο 
που θα είναι κατάλληλο για το επίπεδό του, για τα ενδιαφέροντα του, κλπ. Για 
παράδειγμα, θα μπορούσαμε να του δώσουμε υποδείξεις για ένα θέμα στο οποίο 
φαίνεται να αντιμετωπίζει δυσκολίες, ή να του προτείνουμε κείμενα με πρόσθετο 
υλικό για ένα θέμα για το οποίο δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ακόμα, το σύστημα 
θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένα πολυμεσικά στοιχεία, 
διαπιστώνοντας ότι αυτά ταιριάζουν καλύτερα στις προτιμήσεις του χρήστη, ή στον 
μαθήτυπό του.  

Συνολικά, σύμφωνα με τον Brusilovsky (1996), μπορούμε να διακρίνουμε τις 
παρακάτω μεθόδους και τεχνικές προσαρμογής της παρουσίασης: 

• Πρόσθετες επεξηγήσεις: Στην περίπτωση αυτή, εφόσον το ζητήσει ο 
μαθητής, ή κριθεί αναγκαίο με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν στο 
μοντέλο μαθητή, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να παράσχει πρόσθετο 
επεξηγηματικό υλικό. 

• Υποστήριξη με βάση προαπαιτούμενες γνώσεις: Το μοντέλο χρήστη ελέγχει 
αν ο μαθητής έχει τις προαπαιτούμενες γνώσεις για το περιεχόμενο που 
πρόκειται να δοθεί. Αν αυτό δεν συμβαίνει τότε, για παράδειγμα, θα 
μπορούσε να ενσωματωθεί στο περιεχόμενο επεξηγηματική πληροφορία, ή 
να προβληθεί ένας εννοιολογικός χάρτης, ο οποίος να συνδέει τις προς 
εκμάθηση έννοιες με τις προαπαιτούμενες. 

• Ποικιλία επεξηγήσεων: Αν ο συγγραφέας του εκπαιδευτικού υλικού 
παράσχει ποικιλία επεξηγήσεων για ένα θέμα, τότε το σύστημα προσπαθεί 
να επιλέξει αυτή που είναι καταλληλότερη για τον συγκεκριμένο χρήστη.  

• Συγκριτικές επεξηγήσεις: Αναζητείται υλικό το οποίο αφενός είναι γνωστό 
στο χρήστη και αφετέρου παρουσιάζει επεξηγήσεις, υποδείξεις, κλπ, οι 
οποίες διευκολύνουν την κατανόηση του τρέχοντος θέματος. 

• Απομάκρυνση κειμένου: Αποκόπτεται, ή παρουσιάζεται με διαφορετική 
φωτεινότητα (ξεθώριασμα) κείμενο που δεν είναι χρήσιμο σύμφωνα με το 
μοντέλο χρήστη. 

• Ταξινόμηση: Τα διάφορα μέρη ενός κειμένου ταξινομούνται ανάλογα με το 
βαθμό χρησιμότητας τους για το χρήστη. Τα πιο απαραίτητα εμφανίζονται 
πρώτα. 

• Συνδυασμός μέσων και μορφών: Από εμπειρικές μελέτες αποδεικνύεται ότι 
ο τρόπος, δηλαδή τα μέσα και οι μορφές (media & modalities), με τον 
οποίο εκχωρείται η πληροφορία σχετίζεται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
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βαθμό, με την δυνατότητα αποδοτικής λήψης, επεξεργασίας και 
αφομοίωσης της από τον μαθητή. Έτσι, σημαντική κρίνεται η επιλογή και ο 
συνδυασμός των κατάλληλων πολυμεσικών στοιχείων κατά την 
προσαρμογή της παρουσίασης. Κατά τη μέθοδο του συνδυασμού μέσων και 
μορφών, το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τρόπο που ταιριάζει στα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτιμήσεις του μαθητή. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω εφαρμόζονται μια σειρά από τεχνικές οι οποίες 
είναι:  

• Υπό συνθήκη κείμενο: Κάθε πληροφορία σχετικά μ’ ένα θέμα διασπάται σε 
τμήματα κειμένου. Το σύστημα θα πρέπει να γνωρίζει ποια συνθήκη θα 
πρέπει να ικανοποιείται για την εμφάνιση κάθε τμήματος. Για παράδειγμα, 
σ’ έναν κανόνα θα μπορούσε να δηλώνεται ότι «αν η έννοια χ είναι 
άγνωστη και προαπαιτούμενη της ψ, τότε το κείμενο για τη χ να μην 
εμφανίζεται». 

• Επεκτεινόμενο κείμενο (stretch text): Λέξεις κλειδιά του κειμένου μπορούν 
να αντικατασταθούν από αναλυτικότερες και εκτεταμένες πληροφορίες, αν 
αυτό απαιτείται από την τρέχουσα γνώση του μαθητή. 

• Ποικιλία σελίδων και τμημάτων μιας σελίδας: Αποθηκεύονται περισσότερες 
από μία σελίδες, ή τμήματα σελίδας, οι οποίες αντιστοιχούν στο ίδιο θέμα 
και επιλέγεται από το σύστημα η καταλληλότερη με βάση κάποια κριτήρια. 

• Τεχνική πλαισίου (frame based): Σύμφωνα με αυτή την τεχνική 
αποθηκεύεται η σελίδα μαζί με μια ποικιλία για ορισμένα τμήματά 
(fragments) της. Η πληροφορία αυτή εντάσσεται σ ένα εννοιολογικό 
πλαίσιο (concept frame). Το πλαίσιο έχει ένα αριθμό υποδοχών (slots). Οι 
υποδοχές αυτές φιλοξενούν τα τμήματα του περιεχομένου με μια 
συγκεκριμένη σειρά. Η σειρά αυτή προκύπτει με την εκτέλεση κανόνων και 
άντληση δεδομένων από το μοντέλο του χρήστη. 

• Προσαρμογή των μέσων και των μορφών των πολυμεσικών στοιχείων: 
Στην περίπτωση αυτή έχουμε επιλογή των καταλληλότερων πολυμεσικών 
στοιχείων με βάση τις πληροφορίες από το μοντέλο χρήστη. 

1.4.10.2 Προσαρμογή της πλοήγησης 

Βασικοί στόχοι της προσαρμογής συνδέσμων είναι α) ο περιορισμός των άστοχων 
επιλογών που θα μπορούσε να κάνει ο χρήστης, β) η πρόληψη του φαινόμενου 
αποπροσανατολισμού του χρήστη στον υπερχώρο και γ) η σαφέστερη 
αναπαράσταση του γνωστικού χώρου. 

Με την προσαρμογή των συνδέσμων παρέχεται στο χρήστη ένα εξατομικευμένο 
σύνολο επιλογών πλοήγησης. Με βάση το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται 
και το είδος των λειτουργιών που προσφέρουν, οι σύνδεσμοι μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε τέσσερα είδη: 



1.4 Εξέλιξη και χαρακτηριστικά των προσαρμοζόμενων υπερμεσικών 
συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης 

 

68 

• Τοπικοί σύνδεσμοι ανεξάρτητοι του περιεχομένου: Η ομάδα αυτή 
περιλαμβάνει όλα τα είδη συνδέσμων που υπάρχουν σε συνηθισμένες 
σελίδες υπερμέσων και οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από το περιεχόμενο της 
σελίδας. Για παράδειγμα, σύνδεσμοι που η λειτουργία τους εκφράζεται από 
τις ετικέτες «επόμενο», ή «προηγούμενο». Μπορούν να εμφανίζονται και 
σαν σύνολο κουμπιών ή μενού και είναι εμφανής και εκ των προτέρων 
γνωστή η λειτουργία τους. 

• Σύνδεσμοι που έχουν σχέση με το περιεχόμενο: Στην ομάδα αυτή 
περιλαμβάνονται «θερμές λέξεις» (hot words) κειμένου, «θερμά σημεία» 
(hotspots) σε εικόνες και άλλα είδη συνδέσμων που είναι ενσωματωμένα 
στο περιεχόμενο της σελίδας. 

• Σύνδεσμοι που περιέχονται σε σελίδες δεικτών (index) και περιεχομένου: 
Ένας κατάλογος ή μια σελίδα περιεχομένων είναι μια ειδική σελίδα που 
περιέχει μόνο συνδέσμους. 

• Σύνδεσμοι σε χάρτες υπερκειμένου: Οι χάρτες συνήθως παρουσιάζουν 
γραφικά τον υπερχώρο σαν ένα δίκτυο από κόμβους συνδεδεμένους με 
γραμμές, ή βέλη. 

Για την υλοποίηση των προσαρμογών πλοήγησης χρησιμοποιούνται συνήθως οι 
παρακάτω μέθοδοι και τεχνικές: 

• Απ' ευθείας καθοδήγηση: Ο μαθητής οδηγείται άμεσα από το σύστημα. Η 
τεχνική αυτή, που μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε σύστημα, δίνει τη 
δυνατότητα να «αποφασίζει» το σύστημα ποιος είναι ο αμέσως επόμενος 
καλύτερος κόμβος να επισκεφτεί ο χρήστης, με βάση τους στόχους του και 
άλλες παραμέτρους που είναι αποθηκευμένοι στο μοντέλο χρήστη. Το 
σύστημα παρέχει απευθείας καθοδήγηση είτε α) υποδεικνύοντας οπτικά, 
από το σύνολο των συνδέσμων που παρουσιάζονται, το σύνδεσμο εκείνο 
που οδηγεί προς τον «βέλτιστο» κόμβο είτε β) με την παρουσίαση ενός 
επιπρόσθετου δυναμικού συνδέσμου που συνδέεται με τον «βέλτιστο» 
κόμβο. Ο πρώτος τρόπος είναι πιο ξεκάθαρος ενώ ο δεύτερος πιο ευέλικτος 
γιατί μπορεί να υποδείξει ένα κόμβο ο οποίος δεν συνδέεται άμεσα (απ’ 
ευθείας) με τον παρόντα. 

• Προσαρμοσμένη ταξινόμηση: Στην περίπτωση αυτή, έχουμε ταξινόμηση 
των συνδέσμων του εγγράφου ανάλογα με την καταλληλότητά τους για τον 
χρήστη, κάτι που προκύπτει απ' το μοντέλο που έχει σχηματίσει το σύστημα 
γι αυτόν. Η προσαρμοσμένη ταξινόμηση έχει κάπως περιορισμένη 
εφαρμογή αφού μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συνδέσμους που είναι 
ανεξάρτητοι του περιεχομένου. Άλλο ένα πρόβλημα είναι ότι η σειρά των 
συνδέσμων γίνεται μεταβλητή (επομένως χάνεται το, γενικά επιθυμητό, 
χαρακτηριστικό της σταθερότητας της εμφάνισης) αφού είναι πιθανό να 
αλλάζει κάθε φορά που ο χρήστης μπαίνει στη σελίδα. 
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• Παραγωγή συνδέσμων: Η δυναμική παραγωγή συνδέσμων μπορεί να γίνει 
με βάση διάφορα κριτήρια όπως για παράδειγμα την ομοιότητα που 
παρουσιάζει η τρέχουσα σελίδα με τις σελίδες στις οποίες οδηγούν οι 
υπερσύνδεσμοι, ή το πόσο απαραίτητη είναι η γνώση μιας σελίδας, στην 
οποία οδηγεί ο σύνδεσμος, για την κατανόηση της τρέχουσας σελίδας, κλπ.  

• Περιορισμός της πρόσβασης: Ορισμένοι σύνδεσμοι μπορεί να αφαιρούνται 
από το περιεχόμενο, να κρύβονται, ή να γίνονται ανενεργοί για τον 
συγκεκριμένο χρήστη. Μια σελίδα, στην οποία οδηγεί ένας σύνδεσμος, 
μπορεί να θεωρηθεί μη σχετική για αρκετούς λόγους. Για παράδειγμα, γιατί 
δεν είναι σχετική με τους στόχους του χρήστη, ή γιατί ο χρήστης δεν είναι 
έτοιμος να κατανοήσει το περιεχόμενό της. Η μέθοδος αυτή έχει εφαρμογή 
σε όλους τους τύπους συνδέσμων και υλοποιείται με απλό τρόπο 
βοηθώντας τους χρήστες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της γνωστικής 
υπερφόρτωσης αφού περιορίζει τον υπερχώρο. 

• Σχολιασμός συνδέσμων: Ο στόχος του σχολιασμού συνδέσμων είναι να 
δώσει στο χρήστη μια ένδειξη για το περιεχόμενο της σελίδας στην οποία 
οδηγεί ο σύνδεσμος. Ο σχολιασμός μπορεί να γίνει με τη βοήθεια πολύ 
μικρού κειμένου, εικόνας, χρώματος, ή διαβάθμισης της φωτεινότητας. Για 
παράδειγμα, μια αρκετά συνηθισμένη τεχνική είναι η χρήση της μεταφοράς 
των σημάτων οδικής κυκλοφορίας. Έτσι, αν ένας σύνδεσμος έχει χρώμα 
πράσινο σημαίνει ότι οδηγεί σε προτεινόμενη σελίδα. Αν έχει κόκκινο 
χρώμα σημαίνει ότι ο χρήστης δεν έχει τις απαιτούμενες γνώσεις να 
κατανοήσει το περιεχόμενο, ενώ αν έχει πορτοκαλί, ότι η προηγούμενη 
υπόδειξη είναι λιγότερο αυστηρή. Τέλος, το γκρίζο χρώμα υποδηλώνει 
σύνδεσμο που οδηγεί σε ήδη γνωστή σελίδα.  

• Προσαρμογή χάρτη: Στην προσαρμογή χάρτη συνδυάζονται διάφοροι 
μέθοδοι για τη προσαρμογή του περιεχομένου των «γενικών» ή πιο 
«τοπικών» χαρτών που παρουσιάζονται στο χρήστη. Πλοήγηση βασισμένη 
στη χαρτογράφηση εννοιών μπορεί να βοηθήσει και να ενθαρρύνει το 
μαθητή να αναπτύξει τη δική του αναπαράσταση γύρω από το γνωστικό 
αντικείμενο. Εργαλεία χαρτογράφησης εννοιών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν επίσης, κατά τη σχεδίαση, για να βοηθήσουν τους 
συγγραφείς του εκπαιδευτικού υλικού στη κατασκευή περισσότερο 
δομημένων συστημάτων υπερμέσων, αλλά και κατά την χρήση του 
συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να πλοηγηθούν κατά 
μήκος εννοιολογικά συνδεδεμένων διαδρομών. 

1.4.10.3 Προσαρμογή της ακολουθίας του περιεχομένου 
(Curriculum sequencing) 

Ο στόχος της προσαρμογής της ακολουθίας του περιεχομένου (Brusilovsky, 1999) 
είναι να παρασχεθεί από το σύστημα στον μαθητή μια εξατομικευμένη ακολουθία 
α) γνωστικού υλικού (επόμενη έννοια, θέμα, ή μάθημα που πρέπει να διδαχθεί) και 
β) εκπαιδευτικών εργασιών (επόμενη ερώτηση, πρόβλημα, άσκηση, κλπ). Στην 
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πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε σε υψηλού επιπέδου προσαρμογή της 
ακολουθίας, ενώ στη δεύτερη σε χαμηλού.  

Επίσης, σύμφωνα με την προαναφερθείσα ανασκόπηση του Brusilovsky μπορούμε 
να ταξινομήσουμε τις ακολουθίες παίρνοντας ως κριτήριο διαχωρισμού τον 
μαθησιακό στόχο. Έτσι, διακρίνουμε δύο είδη ακολουθιών: Τις ενεργητικές 
(active) και τις παθητικές (passive) ακολουθίες. Όταν υπάρχει κάποιος 
μαθησιακός στόχος, τότε το σύστημα μπορεί να χτίσει (ενεργητική ακολουθία) ένα 
εξατομικευμένο μονοπάτι, το οποίο καλείται να ακολουθήσει ο μαθητής για την 
επίτευξη του στόχου και το οποίο αντιστοιχεί σε μια σειρά από εκπαιδευτικές 
ενότητες. Στην περίπτωση της παθητικής ακολουθίας ή αποκατάστασης 
(remediation), έχουμε έναν μηχανισμό αντίδρασης (reaction), ο οποίος 
ενεργοποιείται όταν ο χρήστης δεν είναι ικανός να λύσει ένα πρόβλημα, ή να 
απαντήσει σε μια ερώτηση. Ο στόχος εδώ είναι η παροχή οποιουδήποτε είδους 
βοήθειας από το σύστημα προς το μαθητή για την εκτέλεση της εργασίας που του 
έχει ανατεθεί. 

Τις ενεργητικές ακολουθίες μπορούμε να τις διακρίνουμε περαιτέρω σε αυτές που 
αντιστοιχούν σε α) σταθερούς και β) ρυθμιζόμενους μαθησιακούς στόχους, 
σύμφωνα με ό,τι αναφέρθηκε στην παράγραφο 1.4.9.  

Στο χώρο των προτυποποιήσεων, αναφορικά με την προσαρμογή της ακολουθίας 
περιεχομένου, αξιοσημείωτη είναι η προσπάθεια από τον οργανισμό IMS με τη 
δημιουργία της πρότασης υπό τον τίτλο «Simple Sequencing». Αφετηριακή έννοια, 
στην οποία βασίζεται η δημιουργία των προδιαγραφών αυτών, είναι η μαθησιακή 
δραστηριότητα (learning activity). Η μαθησιακή δραστηριότητα αποτελείται 
από ένα σύνολο μαθησιακών στόχων, προαπαιτήσεων, μαθησιακού υλικού, κλπ. 
Μια δραστηριότητα μπορεί να αντιστοιχεί σε μια εκπαιδευτική ενότητα, σ’ ένα 
θέμα, σ’ ένα σύνολο εννοιών, σ’ ένα σύνολο πληροφοριών, κλπ. 

 Στο εννοιολογικό μοντέλο των προδιαγραφών της πρότασης θεωρείται ότι όλο το 
μαθησιακό υλικό και οι πρόσθετες πηγές δημιουργούν μια ιεραρχική δενδροειδή 
δομή. Έτσι, μια μαθησιακή δραστηριότητα μπορεί να περικλείει ένα σύνολο από 
υπό-δραστηριότητες οι οποίες με τη σειρά τους να περικλείουν άλλες. Κάθε 
δραστηριότητα, ή υπό-δραστηριότητα μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί σ' ένα 
κόμβο δραστηριότητας (activity node). Συνολικά λοιπόν, υπάρχει μια δομή 
δένδρου με σχέσεις γονέα-παιδιού, ανάμεσα στους κόμβους. Κάθε κόμβος του 
δένδρου περιέχει ένα σύνολο πληροφοριών (state-data items) για κάθε μαθητή, οι 
οποίες ανανεώνονται για να εκφράζουν την τρέχουσα κατάστασή του. Το μοντέλο 
καθορίζει τους κανόνες και τις συνθήκες που ελέγχουν τη ροή της ακολουθίας και 
σχετίζονται με τον κάθε κόμβο.  

Οι προδιαγραφές «Simple Sequencing» καθορίζουν τη σειρά με την οποία το 
περιεχόμενο δίνεται στο μαθητή και τις συνθήκες για την επιλογή μιας 
δραστηριότητας. Επίσης, καθορίζουν τους κανόνες οι οποίοι περιγράφουν τις 
διακλαδώσεις και τη ροή του περιεχομένου σύμφωνα με τις ενέργειες του μαθητή 
σε σχέση πάντα με τις δραστηριότητες που καλείται να εκτελέσει. Οι προδιαγραφές 
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περιέχουν ένα περιορισμένο σύνολο ευρέως χρησιμοποιούμενων συμπεριφορών, 
χωρίς ωστόσο να αποκλείουν την παραγωγή ακολουθιών με μεθόδους τεχνητής 
νοημοσύνης, ή άλλες μεθόδους.  

Κατά τη φάση ανάπτυξης, ο σχεδιαστής του εκπαιδευτικού υλικού δηλώνει τη 
σειρά με την οποία τα επιμέρους τμήματα του περιεχομένου θα πρέπει να 
παρουσιάζονται, καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ένα τμήμα 
περιεχομένου θα πρέπει να επιλέγεται, ή να αγνοείται.  

Οι προδιαγραφές καθορίζουν ότι ένα γεγονός (event), για παράδειγμα το πάτημα 
ενός πλήκτρου πλοήγησης (γεγονός πλοήγησης), ενεργοποιεί μια αίτηση 
ακολουθίας (sequencing request). Συνολικά, καθορίζουν ρητά ένα σύνολο 
γεγονότων πλοήγησης καθώς και το πώς αυτά τα γεγονότα προκαλούν την 
εκτέλεση ακολουθιών.  

Η λειτουργία του μοντέλου, όπως προαναφέρθηκε, βασίζεται σε κανόνες (rule-
based). Σε κάθε μαθησιακή δραστηριότητα μπορεί να αντιστοιχηθεί ένα σύνολο 
από μηδέν, έναν, ή περισσότερους κανόνες των οποίων τα αποτελέσματα θα 
πρέπει να αποτιμώνται σε διάφορες χρονικές στιγμές (runtime). Έτσι, η εφαρμογή 
των κανόνων σε μια δραστηριότητα μπορεί να αλλάζει την προκαθορισμένη 
διαδοχή (μονοπάτι πλοήγησης), ή ακόμα να κάνει κάποιες δραστηριότητες μη 
διαθέσιμες. 

Οι κανόνες αποτελούνται από ένα σύνολο συνθηκών και τις αντίστοιχες ενέργειες, 
ή συμπεριφορές που θα προκληθούν αν αυτό το σύνολο αποτιμηθεί ως αληθές 
(true). Οι συνθήκες αναφέρονται στην ανίχνευση της κατάστασης (tracking 
status) μιας δραστηριότητας. Η κατάσταση αυτή περιλαμβάνει πληροφορίες για 
τη γνώση του περιεχομένου της δραστηριότητας (mastery status), την εξέλιξή της 
(progress status), ή τέλος για τη σχέση της δραστηριότητας με κάποιες συνθήκες 
τερματισμού (limit conditions). 

Οι προδιαγραφές ορίζουν ένα μοντέλο ανίχνευσης (tracking status model) 
στο οποίο προσδιορίζονται σαφώς τα στοιχεία στα οποία θα πρέπει να βασίζονται οι 
κανόνες. Συνοπτικά, τα στοιχεία αυτά είναι: 

• Mastery Status (Κατάσταση Γνώσης): Το στοιχείο αυτό εκφράζει τη γνώση 
του μαθητή για μια δραστηριότητα, ή για τους συνδεόμενους μ' αυτήν 
μαθησιακούς στόχους. Η κατάσταση μπορεί να πάρει τις τιμές επιτυχία 
(passed), αποτυχία (failed), μη επιτυχία (not passed), μη αποτυχία (not 
failed), ή άγνωστο (unknown). 

• Progress Status (Κατάσταση Προόδου): Εκφράζεται η εξέλιξη της 
δραστηριότητας. Η δραστηριότητα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί 
(completed), να μην έχει ολοκληρωθεί (not completed), να είναι 
ανολοκλήρωτη (incomplete), μη ανολοκλήρωτη (not incomplete), ή 
άγνωστη (unknown). 
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• Limit Condition Status (Κατάσταση Ορίου Συνθήκης): Εδώ καθορίζεται αν, 
για παράδειγμα, ο μαθητής υπερέβη ένα συγκεκριμένο αριθμό προσπαθειών 
να δώσει μια σωστή απάντηση, έναν ορισμένο χρόνο που είχε στη διάθεσή 
του, κλπ. 

• Always (Πάντα): Οι ενέργειες εκτελούνται πάντα χωρίς την ύπαρξη 
κάποιων συνθηκών. 

Οι κανόνες βασίζονται στην ανίχνευση των παραπάνω καταστάσεων για να 
ενεργοποιήσουν συγκεκριμένες συμπεριφορές, οι οποίες είναι οι παρακάτω: 

• Disable (Ανενεργός): Απενεργοποίηση της δραστηριότητας αν οι συνθήκες 
αποτιμηθούν ως αληθείς. Για παράδειγμα, «απενεργοποίησε την 
δραστηριότητα αν προκύπτει ότι είναι γνωστή στο μαθητή». 

• Skip (Παράληψη): Παράληψη κόμβου. Για παράδειγμα, «παράλειψε τη 
δραστηριότητα αν προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί από το μαθητή». 

• Deny Forward Progress (Άρνηση Κίνησης Προόδου): Άρνηση της «κίνησης 
προς τα εμπρός» όταν πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. 

• Hide All (Συνολική Απόκριψη): Όταν η τρέχουσα δραστηριότητα 
τερματιστεί, αποκρύπτεται, τόσο η ίδια, όσο και τα παιδιά τής, εφόσον το 
αντίστοιχο σύνολο συνθηκών αποτιμηθεί ως αληθές. 

• Exit/Exit Parent/Exit All (Έξοδος): Για παράδειγμα, «έξοδος από τον 
πατρικό κόμβο, αν η τιμή του τρέχοντος είναι μη-επιτυχία», ή «έξοδος από 
όλους τους κόμβους, αν η τιμή του τρέχοντος είναι επιτυχία». 

• Retry/Retry All (Επανάληψη): Για παράδειγμα, «επανάληψη όλων των 
κόμβων αν αποτυχία (failed)». 

• Continue/Continue From Parent (Συνέχεια από τον Γονέα): Για παράδειγμα, 
«συνέχισε, αν η τιμή του τρέχοντος δεν είναι αποτυχία». 

1.4.10.4 Προσαρμογή με χρήση μη-συμβολικών μεθόδων σε 
περιβάλλον Διαδικτύου. 

Η κεντρική ιδέα πίσω από αυτή την τεχνολογία είναι η αναζήτηση κοινών 
στοιχείων (επιδόσεων, προτιμήσεων, κλπ) μεταξύ των μαθητών, βάσει των 
πληροφοριών που αποθηκεύονται στο μοντέλο χρήστη. Όταν ένας μαθητής 
παρουσιάζει κοινά στοιχεία με έναν άλλο, και μια διδακτική μέθοδος εφαρμόστικε 
επιτυχώς στον ένα μαθητή, το σύστημα θεωρεί ότι με παρόμοια επιτυχία θα 
μπορόυσε να εφαρμοστεί και στον άλλο. Όπως είναι προφανές, η τεχνολογία αυτή 
δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί παρά μόνο σε Δικτυακό περιβάλλον το οποίο δίνει 
τη δυνατότητα ανταλλαγής των πληροφοριών που συλλέγονται για τον κάθε 
μαθητή. Οι πληροφορίες μπορεί να υπάρχουν είτε σε κάποιον κεντρικό server 
(μοντέλο client-server), είτε τοπικά, αρκεί να είναι δυνατή η ανίχνευση και η 
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αξιοποίηση τους σε περιβάλλον Διαδικτύου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου 
συστήματος είναι το σύστημα «Arthur» των Gilbert & Han (1999). 
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1.5 Επισκόπηση προσαρμοζόμενων 
συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται μια επισκόπηση έξι εκ των βασικότερων 
προσαρμοζόμενων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Τα συστήματα αυτά, τα 
οποία αναπτύχθηκαν και βελτιώθηκαν από το 1998 και μετά, αποτελούν οδηγό και 
μέτρο σύγκρισης για την ανάπτυξη κάθε νεότερου.  

1.5.1 InterBook 

Το InterBook (Brusilovsky, Eklund & Schwarz, 1998) αποτελεί ένα από τα πρώτα 
περιβάλλοντα συγγραφής προσαρμοζόμενων ηλεκτρονικών βιβλίων (Electronic 
Textbooks). Η χρησιμότητα του έγκειται στη δημιουργία μαθημάτων τα οποία 
προσαρμόζονται ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους, το υπόβαθρο και την 
προηγούμενη γνώση του χρήστη. Η προσαρμογή αναφέρεται στον τρόπο 
πλοήγησης (adaptive navigation), αλλά όχι στο περιεχόμενο.  

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται μια προσέγγιση βασισμένη σε έννοιες (concept-
based approach) που προτάθηκε αρχικά από τον Brusilovsky το 1996 και 
εξελίχθηκε αργότερα στο σύστημα ELM. Σύμφωνα με αυτήν, διακρίνονται δύο είδη 
γνώσης που απαιτούν το σχεδιασμό δύο μοντέλων: α) γνώση σχετικά με το προς 
διδασκαλία αντικείμενο (domain model) και β) γνώση σχετικά με τους μαθητές 
(student model).  

Ο γνωστικός χώρος του προς διδασκαλία αντικειμένου σχηματίζει ένα δίκτυο του 
οποίου οι κόμβοι αντιστοιχούν σε έννοιες που συνδέονται με άλλες, με διάφορους 
τύπους σχέσεων. Για κάθε έννοια, το μοντέλο μαθητή αποθηκεύει μια τιμή η οποία 
αντιστοιχεί στη τρέχουσα γνώση του μαθητή γι αυτή την έννοια. Δηλαδή, γίνεται 
χρήση του μοντέλου επικάλυψης. Επίσης, καταχωρούνται οι μαθησιακοί στόχοι 
(learning goals) που θέτει. Ο μαθησιακός στόχος αντιστοιχεί σ’ ένα σύνολο από 
έννοιες που πρέπει να διδαχθούν.  
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Σχήμα 1.11: Οθόνη από το σύστημα InterBook.  

Κάθε σελίδα μαθήματος (terminal page, ή unit), η οποία όπως προαναφέρθηκε 
είναι σταθερή εφόσον δεν έχουμε προσαρμογή ως προς το περιεχόμενο, συνδέεται 
με τις έννοιες του μοντέλου γνώσης (domain model) σχηματίζοντας μια 
συνδεδεμένη λίστα από σχετικές έννοιες (αναφέρονται με τον όρο «spectrum») 
που μπορεί να χαρακτηρίζονται ως προαπαιτούμενες ή ως επόμενες. Το σύστημα 
γνωρίζει κάθε στιγμή ποιες έννοιες μπορούν να παρουσιαστούν στο μαθητή και 
ποιες έχουν προαπαιτούμενες. Η γνώση αυτή επιτρέπει την εφαρμογή τεχνικών 
προσαρμογής, οι οποίες στο συγκεκριμένο σύστημα είναι α) ο προσαρμοζόμενος 
σχολιασμός των συνδέσμων και β) η απευθείας καθοδήγηση. Το πρώτο σημαίνει 
ότι το σύστημα χρησιμοποιεί οπτικές ενδείξεις (χρώμα, γραμματοσειρά) που 
προσδιορίζουν το τύπο και την τρέχουσα εκπαιδευτική αξία του συνδέσμου, ενώ το 
δεύτερο, ότι το σύστημα συστήνει στο χρήστη την επόμενη προς διδασκαλία 
ενότητα.  

Στο σχήμα 1.11, η στήλη με τις έννοιες, στα δεξιά, δείχνει τις προαπαιτούμενες 
(procedural knowledge) και τις επόμενες (action, condition, κλπ) έννοιες. Στο 
πάνω μέρος υπάρχει ο χώρος πλοήγησης. Ο προσαρμοζόμενος σχολιασμός 
υλοποιείται με τις χρωματιστές μπάλες και τα σημεία ελέγχου. Το κουμπί «Δίδαξε 
με» (Teach me) παρέχει άμεση καθοδήγηση. 

1.5.2 ELM-ART 

Το ELM-ART (Weber & Brusilovsky, 2001) αποτελεί ένα σύστημα για την 
υποστήριξη της διδασκαλίας της γλώσσας LISP. Μια βασική διαφορά του από το 
εργαλείο συγγραφής InterBook είναι η χρήση ενός μοντέλου επικάλυψης 
πολλαπλών επιπέδων.  
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Όπως και στο περιβάλλον του InterBook, έτσι και δω, γίνεται χρήση μιας 
προσέγγισης βασισμένη σε έννοιες. Κάθε σελίδα αντιστοιχεί σ’ ένα αντικείμενο 
μάθησης∗ το οποίο, εκτός από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο, περιέχει πληροφορία 
για τη συσχέτισή του με έννοιες. Επίσης, σε κάθε αντικείμενο μάθησης υπάρχει 
πληροφορία α) για τις προαπαιτούμενες ενότητες, β) για τις ενότητες που μπορεί, 
με βάση τη γνώση της τρέχουσας, να υποτεθεί ότι είναι επίσης γνωστές, καθώς 
επίσης και γ) για τις επόμενες, γι αυτές δηλαδή που μπορούν να διδαχθούν 
εφόσον είναι γνωστή η τρέχουσα.  

 

Σχήμα 1.12: Το μοντέλο μαθητή στο σύστημα ELM-ART  

Το μοντέλο πολλαπλών επιπέδων συνίσταται στα εξής: το πρώτο επίπεδο 
αναφέρεται στην καταχώρηση πληροφορίας σχετικά με επισκέψεις του μαθητή σε 
σελίδες του μαθήματος (Visited State), το δεύτερο σε πληροφορία σχετικά με την 
επιτυχημένη ή μη λύση ασκήσεων (Learned State), ενώ το τρίτο στα 
συμπεράσματα που με έμμεσο τρόπο θα μπορούσαν να εξαχθούν για τις γνώσεις 
του μαθητή από τη γνώση πιο υψηλού επιπέδου γνωστικών ενοτήτων. Όταν 
δηλαδή μια ενότητα αναγνωρίζεται ως γνωστή από το μαθητή, τότε το μοντέλο 
σηματοδοτεί και ένα σύνολο άλλων, χαμηλότερου επιπέδου ενοτήτων, επίσης ως 
γνωστές (Inferred State). Τέλος, το τέταρτο επίπεδο περιέχει πληροφορία για το 
αν μια ενότητα σηματοδοτήθηκε είτε με άμεσο τρόπο από το μαθητή, είτε με 
έμμεσο δια μέσου της κατάκτησης ενός γνωστικού στόχου, ως γνωστή (Known 
State). Η πληροφορία κάθε επιπέδου ανανεώνεται ανεξάρτητα ώστε να μην γίνεται 
διαγραφή της μιας από την άλλη. Ο μαθητής μπορεί να δει και να μεταβάλει, με 
τρόπο άμεσο, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.12, το μοντέλο που έχει σχηματίσει το 
σύστημα γι αυτόν. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δηλώσει στη στήλη «User 
Modification», ότι γνωρίζει τη σελίδα «Lesson1». Στην περίπτωση αυτή, το 
σύστημα θα θεωρούσε ως γνωστές στο μαθητή, όλες τις σελίδες που συνεπάγεται 
η γνώση αυτής της σελίδας. 

                                          

∗ Δεν αναφερόμαστε σε αντικείμενο μάθησης συγκεκριμένης προτυποποίησης. 
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Η προσαρμογή αναφέρεται στον τρόπο πλοήγησης. Ο αλγόριθμος είναι ο εξής: το 
σύστημα ξεκινά από τον τρέχοντα μαθησιακό στόχο και βρίσκει όλες τις έννοιες 
που είναι αναγκαίες για την εκπλήρωσή του. Στη συνέχεια παρουσιάζει την πρώτη 
από αυτές, η οποία, σύμφωνα με το μοντέλο, δεν είναι γνωστή στο συγκεκριμένο 
μαθητή. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στο ρόλο των ασκήσεων, τόσο ως μέσο παροχής 
ανάδρασης, όσο και ως ιδιαίτερα αξιόπιστη πηγή ενδείξεων του βαθμού στον οποίο 
ένας μαθητής έχει μάθει το περιεχόμενο μιας σελίδας, ή μιας έννοιας. Ο βαθμός 
αυτός προσδιορίζεται από μια τιμή εμπιστοσύνης (confidence value) η οποία 
υπολογίζεται με τον εξής αλγόριθμο: Κάθε στοιχειώδες τεστ έχει μια τιμή 
δυσκολίας (difficulty value). Επίσης, σε κάθε ομάδα από τεστ, κάθε στοιχειώδες 
τεστ έχει ένα βάρος (weight) το οποίο πολλαπλασιάζεται με την τιμή δυσκολίας. Αν 
ο μαθητής απαντήσει σωστά, το γινόμενο προστίθεται στη τιμή εμπιστοσύνης, αν 
όχι, αφαιρείται απ αυτήν αφού πρώτα πολλαπλασιαστεί με ένα παράγοντα λάθους 
(error factor).  

Τα στοιχειώδη τεστ επηρεάζουν και το επίπεδο γνώσης των εννοιών πέρα από το 
επίπεδο γνώσης της σελίδας στην οποία ανήκουν. Συγκεκριμένα, υπάρχουν τιμές 
εμπιστοσύνης και για τις έννοιες οι οποίες αυξάνουν ή μειώνονται με βάση κάποια 
βάρη. Το σύστημα συνεχίζει να παρουσιάζει ασκήσεις όσο η υπολογιζόμενη τιμή 
εμπιστοσύνης είναι κάτω από την κρίσιμη. Η διαδικασία ξεκινά με την τυχαία 
παρουσίαση ασκήσεων μέσου επιπέδου και ανάλογα με την ορθότητα των 
απαντήσεων του μαθητή συνεχίζεται με την παρουσίαση δυσκολότερων ή 
ευκολότερων ασκήσεων. 

 

Σχήμα 1.13: Οθόνη από το σύστημα ELM-ART  

Στο πάνω μέρος του σχήματος 1.13 φαίνεται η θέση της τρέχουσας σελίδας και 
παρέχονται οι επιλογές πλοήγησης. Οι χρωματιστές μπάλες και τα άλλα σύμβολα 
είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της προσαρμοζόμενης πλοήγησης. Για 
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παράδειγμα, ανάλογα με το χρώμα του συμβόλου (μπάλα), ο μαθητής 
ενθαρρύνεται να προχωρήσει προς μια συγκεκριμένη σελίδα, ή να την αποφύγει.  
Δεξιά φαίνεται και ο χώρος για την εισαγωγή σχολίων από το μαθητή. 

Το περιβάλλον ενσωματώνει δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης 
επικοινωνίας. Τα χαρακτηριστικά και οι τεχνικές του συστήματος ELM-ART, 
οδήγησαν στην κατασκευή του εργαλείου συγγραφής NetCoach (http://www.net-
coach.de). 

1.5.3 Arthur 

Τα στοιχεία προσαρμοστικότητας του Arthur βασίζονται στη χρήση μαθήτυπων. Το 
σύστημα προσπαθεί να ανιχνεύσει το συγκεκριμένο μαθήτυπο του χρήστη και να 
προσαρμόσει ανάλογα την παροχή εκπαιδευτικού υλικού προς αυτόν. Στο σύστημα 
χρησιμοποιείται η τεχνολογία «Case-based Reasoning». 

Οι δημιουργοί του συστήματος (Gilbert & Han, 1999) ισχυρίζονται ότι η έλλειψη, 
στατιστικά σημαντικής συμβολής της χρήσης της τεχνολογίας στη βελτίωση της 
ποιότητας της μαθησιακής διαδικασίας, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν λαμβάνονται 
υπ’ όψη οι ιδιαίτερες μαθησιακές προτιμήσεις και ο τρόπος μάθησης του κάθε 
χρήστη. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όπως ισχυρίζονται, η καμπύλη που περιγράφει 
τις επιδόσεις των μαθητών να ακολουθεί την κανονική κατανομή.  

Στο Arthur υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη διδασκαλίας. Στο πρώτο γίνεται χρήση 
ήχου, στο δεύτερο εικόνων και στο τρίτο κειμένου. Φυσικά υπάρχει και η 
δυνατότητα συνδυασμού τους. Το προς παρουσίαση εκπαιδευτικό υλικό είναι το 
ίδιο και για τους τρεις τρόπους διδασκαλίας. Αρχικά ο μαθητής αντιστοιχίζεται 
τυχαία σε ένα μαθήτυπο, ο οποίος σχετίζεται μ' ένα από τα παραπάνω είδη 
διδασκαλίας. Μετά τη συμπλήρωση της πρώτης διδακτικής μονάδας και την 
απάντηση των ασκήσεων ελέγχεται η ορθότητά τους από το σύστημα. Αν ο 
μαθητής έχει πετύχει βαθμολογία που φτάνει ή ξεπερνά το 80% διατηρείται ο 
τρέχον μαθήτυπος. Σε διαφορετική περίπτωση το σύστημα αλλάζει τον τρόπο 
διδασκαλίας.  

Η θεωρητική υποστήριξη της παραπάνω διαδικασίας βασίζεται στη θεωρία 
«Mastering Learning», η οποία ανήκει στο χώρο των θεωριών του 
συμπεριφορισμού. Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι η επίδοση των μαθητών 
ακολουθεί κανονική κατανομή όταν κρατούμε τον προς μάθηση χρόνο σταθερό 
(Bloom, 1976) για κάθε μαθητή. Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών 
μπορεί να γίνει κάτοχος οποιασδήποτε γνώσης αρκεί να μεταβάλουμε ανάλογα το 
χρόνο διδασκαλίας.  

Το μοντέλο μαθητή περιέχει κάθε έννοια που ο μαθητής κατέχει, ή στην οποία έχει 
αποτύχει. Στη συνέχεια, με χρήση της τεχνολογίας «Case-based Reasoning» το 
σύστημα προσαρμόζει τη διδασκαλία ως εξής: Ας υποθέσουμε ότι ο μαθητής Α έχει 
περάσει επιτυχώς τις ασκήσεις της πρώτης έννοιας, αλλά έχει αποτύχει στην 
δεύτερη έννοια, αποτυγχάνοντας στη τέταρτη και έβδομη άσκηση της έννοιας 
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αυτής. Το σύστημα διαπιστώνοντας την αδυναμία του μαθητή Α αλλάζει τον τρόπο 
παρουσίασης, ο μαθητής ξαναμελετά το υλικό και επιτυγχάνει βαθμολογία 90%. 
Έστω ότι ο μαθητής Β που χρησιμοποιεί το σύστημα έχει ακριβώς την ίδια πορεία 
με τον Α αποτυγχάνοντας στη δεύτερη έννοια, στις ίδιες ακριβώς ασκήσεις. Τότε 
το σύστημα έχοντας καταγράψει τις επιδόσεις του Α θα παρουσιάσει στον Β το 
εκπαιδευτικό υλικό της δεύτερης έννοιας με τον τρόπο που το παρουσίασε στον Α 
όταν επέτυχε αυτός βαθμολογία 90%. Όταν δεν υπάρχουν προηγούμενες 
περιπτώσεις το σύστημα αναθέτει υλικό τυχαία. 

1.5.4 TANGOW 

Το σύστημα των Carro, Pudilo & Rodriguez (1999) βασίζεται σε κανόνες και 
απαιτεί τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού υλικού σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
(teaching tasks), ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι. Η προσαρμογή 
συνίσταται στη παρουσίαση διαφορετικών σελίδων στον κάθε μαθητή ανάλογα με 
το προφίλ του (ηλικία, γλώσσα), τις προηγούμενες ενέργειές του και τη τρέχουσα 
εκπαιδευτική στρατηγική. Οι σελίδες δημιουργούνται δυναμικά με τη σύνθεση των 
διαφόρων πολυμεσικών στοιχείων που είναι διαθέσιμα στη βάση δεδομένων. 

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού ξεκινάει με την εννοιολογική διάσπαση 
του μαθήματος σε δραστηριότητες και υπό-δραστηριότητες, η σύνδεση των οποίων 
θα γίνει στη συνέχεια μέσω των κανόνων. Η δραστηριότητα προσδιορίζεται με τον 
καθορισμό γενικών και ειδικών χαρακτηριστικών. 

 

Σχήμα 1.14: Το σύστημα TANGOW: η φόρμα που συμπληρώνει ο σχεδιαστής για 
να προσδιορίσει μια δραστηριότητα 

Τα γενικά χαρακτηριστικά είναι το όνομα, η περιγραφή, ο τύπος του περιεχομένου 
της (θεωρία, πρακτική, παράδειγμα), ο βαθμός πολυπλοκότητας (ατομική, ή 
σύνθετη, δηλαδή αποτελούμενη από επιμέρους δραστηριότητες) και τέλος οι 
παράμετροι και ο τρόπος αποτίμησής τους. Το σύστημα προσφέρει τρόπους 
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αποτίμησης που σχετίζονται με τον αριθμό των σελίδων και την ορθότητα των 
απαντήσεων του μαθητή (π.χ. 60% σωστές απαντήσεις). Ο σχεδιαστής καλείται να 
επιλέξει έναν από αυτούς. Οι διαθέσιμοι παράμετροι είναι ο αριθμός των σελίδων 
που συνολικά πρέπει να επισκεφτεί ο μαθητής, ο αριθμός των σελίδων που πρέπει 
να επισκεφτεί και που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι ασκήσεις 
που πρέπει να κάνει, κλπ. Συνολικά, υπάρχουν πέντε παράμετροι απ' τις οποίες ο 
σχεδιαστής μπορεί να επιλέξει μία, ή περισσότερες.  

Τα ειδικά χαρακτηριστικά είναι το σύνολο των στοιχείων (media elements) που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή της κάθε σελίδας. Οι 
δημιουργοί τους συστήματος αναφέρονται και στην παροχή προτύπων (templates) 
βάση των οποίων καθορίζεται η θέση των διάφορων πολυμεσικών στοιχείων της 
κάθε σελίδας. 

 

Σχήμα 1.15: Το σύστημα TANGOW: η φόρμα που συμπληρώνει ο σχεδιαστής για 
να προσδιορίσει έναν κανόνα 

Μετά τον καθορισμό των δραστηριοτήτων ακολουθεί ο καθορισμός των κανόνων 
(σχήμα 1.15) για τον οποίο απαιτείται η παροχή από τον σχεδιαστή του μαθήματος 
συγκεκριμένης πληροφορίας, η οποία είναι το όνομα του κανόνα, η δραστηριότητα 
στην οποία θα εφαρμοστεί (Left Hand Side), οι υπό-δραστηριότητες στις οποίες 
διασπάται (Right Hand Side) και ο τρόπος διαδοχής των υπό-δραστηριοτήτων 
(sequencing). Για την περιγραφή του τρόπου διαδοχής ο σχεδιαστής επιλέγει 
ανάμεσα στους τελεστές XOR, OR, AND και ANY.  

Τέλος, πρέπει να καθοριστεί η συνθήκη για την παρουσίαση μιας δραστηριότητας 
και οι παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αποτίμηση της 
συνθήκης. Η κάθε μια από τις δώδεκα συνολικά διαθέσιμες συνθήκες αντιστοιχεί 
σε μια προκατασκευασμένη μέθοδο που προσφέρει το σύστημα. Για παράδειγμα, 
αν ο σχεδιαστής δηλώσει τη συνθήκη «c1», τότε για να παρουσιαστεί η αντίστοιχη 
δραστηριότητα θα πρέπει ο μαθητής να είχε δηλώσει την εκπαιδευτική στρατηγική 
1 (πρώτα θεωρία, μετά ασκήσεις) και να έχει δηλώσει ηλικία άνω των είκοσι ετών. 
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1.5.5 KBS Hyperbook 

Στόχος του συστήματος είναι η υποστήριξη της μάθησης βασισμένης σε εργασίες 
(project-based) και της διερευνητικής μάθησης (inquiry-based). Αυτό 
επιτυγχάνεται με την ανάπτυξη εργασιών από τους μαθητές για την επίτευξη 
μαθησιακών στόχων. Ο μαθητής υποστηρίζεται κατά τη φάση επιλογής του υλικού 
για την ολοκλήρωση των εργασιών. Αν και είναι ελεύθερος να επιλέξει τους δικούς 
του στόχους και να διαμορφώσει τη δική του ακολουθία παρουσίασης του 
εκπαιδευτικού υλικού, το σύστημα του παρέχει υποστήριξη δίνοντας του σχετικό 
υλικό και υποδείξεις για την εκτέλεση της κάθε εργασίας.  

Το σύστημα ανήκει στο χώρο των ανοικτών (open-corpus) προσαρμοζόμενων 
εκπαιδευτικών συστημάτων (Henze & Nejdl, 2000) και αποτελεί ένα εργαλείο 
μοντελοποίησης και οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού που βρίσκεται 
κατανεμημένο στο χώρο του Διαδικτύου. Ο προσδιορισμός του ως ανοιχτό είναι το 
βασικότερο χαρακτηριστικό του και το σημείο στο οποίο εστιάζεται η τρέχουσα 
ερευνητική προσπάθεια στο σύστημα αυτό. Ο όρος ανοιχτό σημαίνει ότι το 
σύστημα θα πρέπει να είναι ικανό να ενοποιεί εκπαιδευτικό υλικό το οποίο 
βρίσκεται κατανεμημένο στο Διαδίκτυο. 

 

Σχήμα 1.16: Το σύστημα KBS Hyperbook 

Το Ηyperbook χρησιμοποιεί ένα εννοιολογικό μοντέλο για να αναπαραστήσει τα 
διάφορα μαθήματα (courses). Το συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνει κόμβους για 
τους εκπαιδευτικούς στόχους, οι οποίοι μπορούν να καθοριστούν είτε από το 
σύστημα (generated goals) είτε από τους ίδιους τους μαθητές (user defined 
goals), για τις παραδόσεις (lectures) που θα γίνουν κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος, καθώς και για τα κείμενα που θα διδαχτούν στις παραδόσεις. Επίσης, 
κάθε μάθημα έχει το δικό του γλωσσάριο και μια σειρά περιοχών ενδιαφέροντος 
που επίσης περιλαμβάνονται στο εννοιολογικό μοντέλο. Τέλος, μπορεί να περιέχει 
και εργασίες μαθητών (projects) που προέρχονται είτε από την παρούσα χρονιά, 
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είτε από παλαιότερες χρονιές διδασκαλίας του μαθήματος και αποτελούν 
παραδείγματα από εργασίες που έκαναν άλλοι μαθητές.  

Κεντρική έννοια του μοντέλου (Henze, Nejdl & Wolpers, 1999), στο οποίο 
βασίζεται το σύστημα, είναι τα στοιχεία γνώσης (knowledge items). Τα στοιχεία 
γνώσης χρησιμοποιούνται για τη δεικτοδότηση (indexing) του εκπαιδευτικού 
υλικού, είτε αυτό προέρχεται από το τοπικό σύστημα, είτε βρίσκεται κατανεμημένο 
στο web. Αυτό το είδος δεικτοδότησης είναι διαφορετικό από άλλα συστήματα. Το 
βασικό πλεονέκτημα είναι ότι οι εξαρτήσεις (προαπαιτούμενες γνώσεις, επόμενες, 
κλπ) δεν μοντελοποιούνται ως πληροφορία ενσωματωμένη στο καθαυτό 
εκπαιδευτικό υλικό, αλλά με τη βοήθεια μιας ξεχωριστής οντότητας, των στοιχείων 
γνώσης, τα οποία έχουν σχέση «πολλά προς πολλά» με την οντότητα του 
εκπαιδευτικού υλικού, για παράδειγμα, του κειμένου.  

Έτσι, για τη σύνδεση διαφορετικών τύπων εκπαιδευτικού υλικού, ή την επίτευξη 
εκπαιδευτικών στόχων, δεικτοδοτείται το υλικό με τη βοήθεια των στοιχείων 
γνώσης παράγοντας μια απεικόνιση περιεχομένου (εννοιολογικός χάρτης) ως εξής: 

Αν S ≠ 0 είναι το σύνολο όλων των στοιχείων γνώσης, και H το σύνολο των HTML 
σελίδων τότε : 

Ι : Η  P(S)\{0} 

είναι η απεικόνιση περιεχομένου, η οποία δίνει για κάθε πληροφοριακή πηγή του 
συνόλου Η, το σύνολο των στοιχείων γνώσης που περιγράφουν το περιεχόμενο 
της.  

Η γνώση του μαθητή μοντελοποιείται με τη βοήθεια του διανύσματος γνώσης. 
Κάθε συνιστώσα του διανύσματος είναι μια υπό συνθήκη πιθανότητα που εκφράζει 
την εκτίμηση του συστήματος για τη γνώση του χρήστη στο συγκεκριμένο θέμα, 
με βάση ένα σύνολο στοιχείων-παρατηρήσεων Ε. 

Έτσι, το διάνυσμα γνώσης KV ενός χρήστη U είναι : 

KV = (P(KI1/E), P(KI2/E),…, P(KI3/E)) 

όπου KI είναι τα στοιχεία γνώσης και P(Klx/E) η πιθανότητα γνώσης του στοιχείου 
x δεδομένης της παρατήρησης Ε. 

Το σύνολο των παρατηρήσεων Ε του κάθε μαθητή συνδέεται επομένως με τα 
στοιχεία γνώσης ΚΙ. Με την βοήθεια των παρατηρήσεων αποτιμάται ο βαθμός 
γνώσης που έχει ο μαθητής για το συγκεκριμένο στοιχείο. Το σύστημα 
χρησιμοποιεί κλίμακα τεσσάρων βαθμών. Η αντιστοίχηση του μαθητή σε κάποιον 
βαθμό μπορεί να γίνει άμεσα από τον ίδιο, ή από κάποιον ειδικό που κρίνει τη 
ποιότητα της εργασίας που έχει δώσει. Η πληροφορία αναφορικά με το ποιες, με 
ποια σειρά, κλπ, σελίδες επισκέφτηκε ο μαθητής κρίθηκε αναξιόπιστη και γενικά 
μη-χρήσιμη από τους δημιουργούς του συστήματος. 



1.5 Επισκόπηση προσαρμοζόμενων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης 

 

83 

Η προσαρμογή του μαθησιακού υλικού γίνεται με βάση τη γνώση, τους 
μαθησιακούς στόχους και τις προτιμήσεις του χρήστη και αναφέρεται στην 
προσαρμογή των πληροφοριακών πηγών, στο σχολιασμό των συνδέσμων, στην 
καταλληλότητα των μαθησιακών στόχων, κλπ. Η υλοποίηση των στοιχείων 
προσαρμογής βασίζεται σε μια μηχανή παραγωγής Bayesian δικτύου. 
Συγκεκριμένα, το σύστημα λαμβάνοντας υπ όψη την τιμή του κόμβου (στοιχείου 
γνώσης) που έχει ήδη αποτιμηθεί για τον μαθητή και γνωρίζοντας τις εξαρτήσεις 
ανάμεσα στους κόμβους παράγει ένα πίνακα των υπό συνθήκη πιθανοτήτων, οι 
οποίοι εκφράζουν την εκτίμηση του συστήματος για τη γνώση του χρήστη, για 
τους εξαρτώμενους κόμβους. 

1.5.6 AHA 

Το AHA (De Bra & Calvi, 1998) είναι ένα από τα πλέον γνωστά συστήματα 
προσαρμοζόμενων υπερμέσων το οποίο μπορεί να κάνει προσαρμογές, τόσο σε 
επίπεδο σελίδας, όσο και σε επίπεδο πλοήγησης. Παράλληλα με το σύστημα, 
αναπτύχθηκε και μοντέλο AHAM (Adaptive Hypermedia Application Model), το 
οποίο αποτελεί ένα γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται και το 
AHA. 

1.5.6.1 Το σύστημα AHA 

Ο πυρήνας του συστήματος βασίζεται στη συντήρηση ενός μοντέλου χρήστη το 
οποίο περιέχει πληροφορία για την γνώση του μαθητή σχετικά τις έννοιες που 
υπάρχουν στο μοντέλο του γνωστικού χώρου. Επίσης, υπάρχει και το μοντέλο 
προσαρμογής το οποίο υλοποιείται μ’ ένα σύνολο κανόνων. 

Ο γνωστικός χώρος αποτελείται από έννοιες, σελίδες και τμήματα σελίδας. 

Το μοντέλο χρήστη είναι δομημένο έτσι ώστε: 

α) το σύστημα να αποθηκεύει μια τιμή (ποσοστό), η οποία εκφράζει τη γνώση του 
μαθητή, για κάθε έννοια του πεδίου γνώσης. Η αποτίμηση της γνώσης των 
μαθητών γίνεται με τη βοήθεια, αφενός της καταχώρησης των σελίδων που 
διαβάστηκαν και αφετέρου των αποτελεσμάτων των τεστ του μαθητή. 

β) για κάθε σελίδα να αποθηκεύεται μια δυαδική τιμή, η οποία εκφράζει το αν η 
σελίδα έχει διαβαστεί, ή όχι. 

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, έχουμε κι εδώ χρήση του μοντέλου 
επικάλυψης. Το σύστημα καταχωρώντας τις σελίδες που διάβασε ο μαθητής και τα 
αποτελέσματα των τεστ συντηρεί ένα πίνακα στον οποίο αντιστοιχείται, κάθε προς 
μάθηση έννοια, με μια τιμή που εκφράζει τη γνώση του μαθητή γι αυτή την 
έννοια.  

Για την προσαρμογή περιεχομένου χρησιμοποιείται η τεχνική των ποικίλων 
τμημάτων μιας σελίδας (fragment variants), ενώ για την προσαρμογή πλοήγησης, 
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η τεχνική του σχολιασμού συνδέσμων, η απόκρυψη και η απομάκρυνση των 
συνδέσμων.  

Η βασική οντότητα και παράλληλα η μικρότερη που αναγνωρίζει το μοντέλο 
χρήστη είναι η σελίδα. Κάθε σελίδα αποτελείται από ένα ή περισσότερα τμήματα 
(fragments). Μια, ή περισσότερες σελίδες μαζί, συνθέτουν μια έννοια. Η ανάγνωση 
(πρόσβαση) σελίδων από τον μαθητή συνεπάγεται γνώση της σελίδας και 
αναλογική (εν μέρει) γνώση της έννοιας στην οποία η σελίδα ανήκει. Αυτό 
υλοποιείται από τους «κανόνες παραγωγής». Ένας κανόνας παραγωγής δηλαδή, 
συνδέει τη σελίδα με την έννοια στην οποία ανήκει, καταχωρώντας της μια τιμή 
που εκφράζει το ποσοστό γνώσης του μαθητή γι αυτή την έννοια. Για παράδειγμα, 
«αν πρόσβαση στη σελίδα P, τότε η γνώση της έννοιας C ίσον με 50».  

Εκτός από τους κανόνες παραγωγής υπάρχουν και οι «κανόνες απαιτήσεων». Η 
επιλογή μιας σελίδας, ή μιας έννοιας, εξαρτάται από την γνώση άλλων εννοιών. 
Έτσι, κάθε σελίδα φέρει πληροφορία αναφορικά με το ποιες σελίδες αποτελούν 
προαπαιτούμενες για την ίδια. Οι κανόνες απαιτήσεων αξιοποιούν αυτή την 
πληροφορία.  

Στο AHA υπάρχουν κανόνες που α) ορίζονται από το ίδιο το σύστημα (system 
defined) και β) που ορίζει ο συγγραφέας του υλικού (author defined). Στην πρώτη 
κατηγορία ανήκουν οι πιο «γενικοί κανόνες προσαρμογής», ενώ στη δεύτερη οι 
πιο «ειδικοί κανόνες προσαρμογής» που συνήθως αναφέρονται και εξαρτώνται από 
το περιεχόμενο. 

1.5.6.2 Το μοντέλο AHAM 

Όπως στο σύστημα ΑΗΑ, έτσι και στο γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο AHAM είναι 
ευδιάκριτα τρία επιμέρους μοντέλα:  

α) το μοντέλο του γνωστικού χώρου,  

β) το μοντέλο του μαθητή και  

γ) το μοντέλο προσαρμογής  

Το μοντέλο του γνωστικού χώρου βασίζεται σε μια σπονδυλωτή αρχιτεκτονική 
(component based). Συγκεκριμένα, διακρίνονται δύο ειδών συστατικά στοιχεία τα 
οποία συνθέτουν το μοντέλο του γνωστικού χώρου: α) οι έννοιες και β) οι σχέσεις 
μεταξύ των εννοιών. Οι έννοιες διαχωρίζονται περαιτέρω σε σύνθετες (composite) 
και ατομικές (atomic). Οι πρώτες αντιστοιχούν σε αφηρημένες κατασκευές με την 
έννοια ότι δεν εκφράζονται άμεσα σε επίπεδο σελίδας, αλλά αποτελούνται από ένα 
χαμηλότερου επιπέδου σύνολο σύνθετων, ή ατομικών, εννοιών. Οι ατομικές 
έννοιες αντιστοιχούν στα ποικίλα τμήματα μιας σελίδας (fragment variants), τα 
οποία, ανάλογα με τις προσαρμογές που γίνονται, μπορεί να εμφανιστούν, ή να 
μην εμφανιστούν κατά την πλοήγηση ενός συγκεκριμένου μαθητή. Τα τμήματα 
μιας σελίδας είναι το μικρότερο στοιχείο του μοντέλου και έτσι δεν υπόκεινται σε 
προσαρμογή. 
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Η παρακάτω εικόνα δίνει ένα παράδειγμα της ιεραρχίας των εννοιών στο AHA (Wu, 
Houden, De Bra, 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.17: Ιεραρχία εννοιών 

Οι σχέσεις μεταξύ των εννοιών είναι στοιχεία τα οποία έχουν τα δύο παρακάτω 
πρόσθετα χαρακτηριστικά (attributes):  

α) Μια ακολουθία πλειάδων καθορισμού (specifiers), με τις οποίες γίνεται ο 
καθορισμός και η σύνθεση του περιεχομένου που αντιστοιχεί σε μια σύνθετη, ή μια 
ατομική έννοια. Οι πλειάδες καθορισμού απαρτίζονται από τέσσερα στοιχεία: α) 
την ταυτότητά τους (uid), β) την άγκυρα (aid), η οποία καθορίζει τη θέση των 
σελίδων ή των τμημάτων τους (σύνθετων, ή ατομικών) τα οποία ανήκουν στην εν 
λόγω έννοια, γ) την κατεύθυνση (direction), η οποία μπορεί να πάρει τις τιμές 
«from», «to», «bidirect», και «none», και δ) τον καθορισμό του τρόπου 
παρουσίασης (presentation). 

β) Το είδος της σχέσης μεταξύ των εννοιών, το οποίο συνήθως είναι τύπου 
«σύνδεσμος» (link). Ένας σύνδεσμος προσδιορίζεται τουλάχιστον από ένα στοιχείο 
«from» και ένα «to» ή ένα «bidirect». Πέρα από τον τύπο «σύνδεσμος», υπάρχει ο 
τύπος σχέσης «προαπαιτούμενο» (prerequisite) που έχει επίσης βασικό ρόλο στο 
μηχανισμό προσαρμογής. Δύο έννοιες μπορεί να μη συνδέονται με σύνδεσμο (link) 
μεταξύ τους, ωστόσο αν συνδέονται με σχέση «προαπαιτούμενο» το σύστημα 
μπορεί να το αξιοποιήσει και να συμπεράνει, ότι η εμφάνιση της έννοιας που έχει 
κάποια άλλη ως προαπαιτούμενη (η οποία δεν είναι γνωστή στο μαθητή), δεν είναι 
επιθυμητή. Κάθε προαπαιτούμενη σχέση έχει τουλάχιστον ένα στοιχείο «from» και 
ένα στοιχείο «to». 

Το μοντέλο μαθητή αντιστοιχίζει μια σειρά από γνωρίσματα (attributes) του 
μαθητή σε κάθε έννοια του μοντέλου του γνωστικού χώρου. Για κάθε μαθητή το 
σύστημα διατηρεί και ανανεώνει ένα πίνακα, ο οποίος περιέχει τις τιμές αυτών των 
γνωρισμάτων.  

Τα γνωρίσματα αυτά είναι: 

α) Η γνώση 

β) Οι μαθησιακοί στόχοι 

 C                      Σύνθετη έννοια

C1    C2    C3         Χαμηλότερου επιπέδου σύνθετη έννοια 

P1     P2                       Σελίδες 

  F1    F2    F3    F4                  Ποικιλία Τμημάτων σελίδας (ατομική έννοια) 
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γ) Το υπόβαθρο 

δ) Η εμπειρία πλοήγησης στο υπερχώρο 

ε) Οι προτιμήσεις 

Σε σχέση με το πρώτο γνώρισμα, τη γνώση, πρέπει να σημειωθεί πως το μοντέλο 
κάνει διάκριση ανάμεσα σε αφηρημένες (abstract), δηλαδή σύνθετες, έννοιες,  και 
απτό περιεχόμενο όπως οι σελίδες και τα τμήματά τους. Αποθηκεύεται λοιπόν, για 
κάθε έννοια, εκτός από μια τιμή για το επίπεδο της γνώσης του μαθητή και 
πρόσθετα γνωρίσματα όπως το αν ο μαθητής διάβασε τη σελίδα, αν έχει τις 
απαραίτητες γνώσεις για κάτι τέτοιο, κλπ. Το δεύτερο γνώρισμα δεν αναφέρεται 
τόσο στο πλαίσιο των ατομικών χαρακτηριστικών του μαθητή, όσο στις 
δραστηριότητες που καλείται να εκτελέσει. Στο σύστημα, η μοντελοποίηση αυτή 
γίνεται μ’ ένα ζεύγος τιμών «μαθησιακός στόχος-τιμή», όπου η τιμή εκφράζει την 
πιθανότητα ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος να είναι ο τρέχον μαθησιακός 
στόχος του χρήστη. Με τον ίδιο επίσης τρόπο μοντελοποιούνται και τα υπόλοιπα 
τρία γνωρίσματα δηλαδή η εμπειρία πλοήγησης, το υπόβαθρο και οι προτιμήσεις 
του χρήστη, αν και οι τελευταίες αποτελούν μια κάπως ιδιαίτερη περίπτωση αφού 
τις περισσότερες φορές δεν μπορούν να εξαχθούν από το σύστημα αλλά πρέπει να 
δηλωθούν άμεσα, ή έμμεσα, από τον χρήστη. Συνοπτικά θα λέγαμε ότι τα 
παραπάνω αποτελούν μορφή μοντελοποίησης που ανήκει στην κατηγορία των 
μοντέλων επικάλυψης (overlay modeling). 

Το μοντέλο προσαρμογής βασίζεται σ' ένα σύνολο κανόνων. Οι κανόνες του 
συστήματος θα μπορούσαν να διαχωριστούν με βάση το αν αναφέρονται σε 
αφηρημένες έννοιες, ή σε απτό περιεχόμενο. Έτσι, ως «γενικοί κανόνες 
προσαρμογής» ορίζονται αυτοί που αναφέρονται σε έννοιες και σχέσεις εννοιών, 
ενώ ως «ειδικοί κανόνες προσαρμογής» αυτοί που αναφέρονται σε συγκεκριμένο 
περιεχόμενο. Για παράδειγμα, ένας γενικός κανόνας προσδιορίζει τον τρόπο με τον 
οποίο η γνώση μιας προαπαιτούμενης έννοιας επηρεάζει την συμπεριφορά του 
συστήματος αναφορικά με τις υπόλοιπες. Γενικά, οι κανόνες αυτοί παρέχονται από 
το σύστημα και δεν χρειάζεται να τους προσδιορίσει ο συγγραφέας του υλικού. 
Αντίθετα, οι ειδικοί κανόνες πρέπει να προσδιοριστούν από το συγγραφέα και 
συχνά ο ρόλος τους είναι να προσφέρουν τις απαραίτητες αποκλίσεις και εξαιρέσεις 
από τους γενικούς κανόνες. Οι ειδικοί κανόνες του συστήματος έχουν 
προτεραιότητα σε σχέση με τους γενικούς. 
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1.6 Αντικείμενα μάθησης και πρότυπα 
ανάπτυξης του μαθησιακού υλικού  

Στα προσαρμοζόμενα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης που προαναφέρθηκαν, το 
μαθησιακό υλικό, γενικά, δεν αναπτύσσονταν στη μορφή αντικειμένων μάθησης 
(Learning Objects), δηλαδή όπως προαναφέρθηκε, στη μορφή ψηφιακών 
οντοτήτων με αυτοδύναμη μαθησιακή αξία. Ωστόσο, η τεχνολογία των 
αντικειμένων μάθησης έχει κυριαρχίσει τα τελευταία χρόνια στο περιβάλλον του 
Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού για μια σειρά από λόγους που αναφέρονται 
στη συνέχεια.  

Στην ενότητα αυτή, εξετάζεται η επικρατούσα προτυποποίηση SCORM για την 
ανάπτυξη μαθησιακού υλικού σε μορφή μαθησιακών αντικειμένων, αλλά και 
γενικότερα, περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης.  

Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες από τους οργανισμούς προτυποποίησης, 
ώστε, το μαθησιακό υλικό στο περιβάλλον του Παγκόσμιου Ιστού να αναπτύσσεται 
στη μορφή αντικειμένων μάθησης. Η έκταση, από μαθησιακή άποψη, που καλύπτει 
ένα αντικείμενο μάθησης μπορεί να ποικίλει, αλλά πρακτικά θεωρείται ότι θα 
πρέπει να αντιστοιχεί σε μαθησιακό υλικό, τυπικού χρόνου εκμάθησης, περίπου 
δέκα έως δεκαπέντε λεπτών. Από άποψη περιεχομένου, το μέγεθος αυτό συνήθως 
αντιστοιχεί σε ένα έγγραφο (document) που αποτελείται από μια, ή περισσότερες, 
σελίδες εκπαιδευτικού υλικού. Κάθε αντικείμενο μάθησης θα πρέπει να είναι 
αυτοτελές έτσι ώστε να μην πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί από οποιοδήποτε 
άλλο για να έχει νόημα η χρήση του. Συνακόλουθα, αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί 
να διαμοιραστεί και να επαναχρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά μαθήματα και ενότητες 
μαθημάτων.  

Τα αντικείμενα μάθησης θεωρούνται τα δομικά στοιχεία του ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού που όταν συνδυαστούν κατάλληλα δημιουργούνται τα 
μαθήματα. Εδώ ακριβώς διαφαίνεται ο ρόλος της προτυποποίησης. Χωρίς την 
προτυποποίηση των αντικειμένων μάθησης ο συνδυασμός, η διαχείριση και η 
επαναχρησιμοποίησή τους θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη, ή ακόμα και αδύνατη.  

Βασικό χαρακτηριστικό των αντικειμένων μάθησης είναι η δυνατότητα να 
χρησιμοποιηθούν σε πολλαπλά μαθησιακά περιβάλλοντα. Για να είναι δυνατός ο 
διαμοιρασμός (sharing) του μαθησιακού υλικού και η επαναχρησιμοποίηση του, 
κάθε αντικείμενο μάθησης συνοδεύεται από πρόσθετη πληροφορία η οποία 
περιγράφει το είδος και τη μορφή του περιεχομένου του, τις έννοιες που 
διδάσκονται σ’ αυτό, το δημιουργό του, το επίπεδο δυσκολίας για έναν τυπικό 
μαθητή, το είδος και το βαθμό αλληλεπίδρασης που προσφέρει, κλπ. Η 
πληροφορία αυτή υπάρχει σε συγκεκριμένη μορφή και κωδικοποιείται σε XML 
(eXtensible Markup Language) με στόχο να είναι παγκόσμια κατανοητή από κάθε 
σύστημα σύνθεσης και διαχείρισης εκπαιδευτικού υλικού. Η πρακτική που 
προτείνεται από την πλειονότητα των ερευνητών είναι, η μετα-πληροφορία αυτή, 
να διατηρείται σε ξεχωριστό έγγραφο στο οποίο να μπορεί να έχει πρόσβαση το 
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σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης χωρίς να είναι απαραίτητο το άνοιγμα, ή η 
εμφάνιση του περιεχομένου του αντικειμένου μάθησης. 

1.6.1 Οργανισμοί προτυποποίησης 

Αρκετοί οργανισμοί εμπλέκονται στην ανάπτυξη προτύπων. Τα πρότυπα αυτά 
καλύπτουν τόσο την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού στη μορφή των 
αντικειμένων μάθησης, όσο και τους τρόπους με τους οποίους ένα σύστημα 
διαχείρισης τα αξιοποιεί. 

Η έρευνα στα πλαίσια τεσσάρων βασικών οργανισμών προτυποποίησης, των 
ARIADNE (Alliance of Remote Instructional Authoring & Distribution Networks for 
Europe), AICC (Aviation Industry CBT Committee), IMS (IMS Global Learning 
Consortium, Inc.), IEEE/LTSC (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 
έχει οδηγήσει την ADL (Advanced Distributed Learning) στην ανάπτυξη της 
προτυποποίησης SCORM (Sharable Content Object Reference Model).  

Η προτυποποίηση αυτή περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 

• Το μοντέλο περιεχομένου (Content Aggregation Model - CAM), το οποίο 
περιέχει προδιαγραφές για τα μεταδεδομένα των αντικειμένων μάθησης, τη 
συσκευασία τους (packaging) και την οργάνωσή τους. 

• Το περιβάλλον πραγματικού χρόνου (Run-Time Environment - RTE), το 
οποίο περιέχει προδιαγραφές που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ένα 
σύστημα διαχείρισης εντοπίζει και καλεί ψηφιακό υλικό. 

1.6.2 Εκπαιδευτικό περιεχόμενο και συστήματα 
διαχείρισης και δημιουργίας μαθησιακού 
περιβάλλοντος 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο καθαυτό, μπορεί να υπάρχει σε μια ποικιλία μορφών. 
Μπορεί να είναι ένα αρχείο κειμένου, μια HTML σελίδα, ή ακόμα ένα animation, 
ένα video, μια προσομοίωση, κλπ. Το περιεχόμενο μπορεί είτε να προέρχεται από 
οργανισμούς και εταιρείες κατασκευής εκπαιδευτικού υλικού, είτε, αν δεν υπάρχει 
διαθέσιμο τέτοιο υλικό, να κατασκευάζεται από ειδικούς του ίδιου του οργανισμού 
που πρόκειται να το χρησιμοποιήσει.  

Αν και ένας εκπαιδευτικός φορέας θα μπορούσε να αναπτύξει εκ του μηδενός μια 
δική του πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, εντούτοις, οι δυνατότητες και τα 
πλεονεκτήματα που παρέχουν τα προκατασκευασμένα συστήματα διαχείρισης και 
δημιουργίας μαθησιακού περιβάλλοντος είναι πολλά και επομένως δύσκολα θα 
μπορούσαν να υλοποιηθούν από ένα φορέα. Ένας εκπαιδευτικός φορέας συνήθως 
απαιτεί έλεγχο της πρόσβασης των χρηστών στο εκπαιδευτικό υλικό, καταχώρηση 
στοιχείων για τον τρόπο χρήσης του περιβάλλοντος από τους μαθητές, 
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καταχώρηση στατιστικών στοιχείων για την πρόοδο και τις δραστηριότητες των 
μαθητών και γενικότερα παροχή μιας μεγάλης ποικιλίας υπηρεσιών των οποίων η 
ανάπτυξη θα ήταν δύσκολη, με υψηλό κόστος και εξαιρετικά χρονοβόρα.  

Έτσι, γίνεται ευρεία χρήση έτοιμων συστημάτων διαχείρισης και δημιουργίας 
μαθησιακού περιβάλλοντος τα οποία, σε γενικές γραμμές, παρέχουν τα παρακάτω: 

• Λειτουργίες διαχείρισης, όπως η εγκατάσταση και ρύθμιση διαφόρων 
παραμέτρων του μαθήματος και του περιβάλλοντος συνολικά, εγγραφή του 
μαθητή, ανάθεση εργασιών από τον καθηγητή στους μαθητές ή σε ομάδες 
μαθητών, αναφορά και καταγραφή της προόδου των μαθητών, καταγραφή 
της χρονικής στιγμής και της διάρκειας επίσκεψης του μαθητή σε διάφορες 
σελίδες ή άλλα σημεία του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, άλλα στατιστικά 
στοιχεία και συγκρίσεις, κλπ.  

• Διεπαφή μαθητή με την οποία οι μαθητές εισάγονται στο ηλεκτρονικό 
εκπαιδευτικό υλικό, παρακολουθούν την πρόοδό τους, συμμετέχουν σε 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες όπως εργαστήρια και ομάδες συζήτησης, 
έχουν στη διάθεσή τους εκπαιδευτικά βοηθήματα σε ηλεκτρονική μορφή 
όπως γλωσσάριο και υπηρεσίες αναζήτησης, κλπ. 

Επίσης, ένα σύστημα διαχείρισης μπορεί να προσφέρει και περισσότερο εξελιγμένες 
λειτουργίες. Για παράδειγμα, μπορεί να εφαρμόζει κριτήρια με βάση τα οποία ένας 
μαθητής παρακάμπτει πρόσθετο υλικό ανάλογα με την επίδοσή του σε μια άσκηση, 
ή δέχεται κάπως εξατομικευμένες υποδείξεις και κατευθύνσεις μελέτης. 

Τέλος, μια επόμενη, νεότερη γενιά συστημάτων, αποτελούν τα συστήματα στα 
οποία υπάρχει ένα πρόσθετο επίπεδο λειτουργιών που σχετίζεται με τη διαχείριση 
και οργάνωση των αντικειμένων μάθησης. Ένα τέτοιο σύστημα ικανοποιεί τις 
ακόλουθες απαιτήσεις:  

• Διευκολύνει την εισαγωγή και επεξεργασία μεταδεδομένων για κάθε 
μαθησιακό αντικείμενο. 

• Βοηθά το χρήστη στην ανίχνευση και εντοπισμό αντικειμένων μάθησης. 

• Παρέχει πολλαπλές ιεραρχίες αποθήκευσης και οργάνωσης αντικειμένων 
μάθησης. 

• Διευκολύνει τη σύνθεση πολύπλοκων δομών μαθήματος. 

• Παρέχει εργαλεία συγγραφής περιεχομένου στη μορφή αντικειμένων 
μάθησης. 

Στα πλαίσια της προτυποποίησης SCORM, τα μέρη και οι λειτουργίες ενός τέτοιου 
συστήματος δημιουργίας και διαχείρισης μαθησιακού περιβάλλοντος μπορούν να 
αναπαρασταθούν από το μοντέλο που απεικονίζεται στο σχήμα 1.18  

 



1.6 Αντικείμενα μάθησης και πρότυπα ανάπτυξης του μαθησιακού υλικού 

 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.18: Μοντέλο συστήματος διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου σύμφωνα 
με την προτυποποίηση SCORM 

Στο παραπάνω μοντέλο, το οποίο είναι σε συμφωνία με την προτυποποίηση 
SCORM, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η επιλογή των αντικειμένων μάθησης 
από το σύστημα διαχείρισης δεν συνεπάγεται, κατ’ ανάγκη, μια συγκεκριμένη 
σειρά παρουσίασής τους. Τα αντικείμενα μάθησης δηλαδή, δεν περιέχουν 
πληροφορία η οποία να καθορίζει με δεσμευτικό τρόπο τη θέση τους (σειρά 
παρουσίασης) σε σχέση με τα υπόλοιπα. Για την ακρίβεια, ένα αντικείμενο 
μάθησης είναι δυνατόν να περιέχει μεταδεδομένα που το συσχετίζουν με τα 
υπόλοιπα, αλλά η ενδεχόμενη εμφάνιση ενός συγκεκριμένου αντικειμένου 
μάθησης καθορίζεται από τους κανόνες που υπάρχουν στην υπηρεσία που ελέγχει 
τη σειρά παρουσίασης. Η υπηρεσία διαχείρισης περιεχομένου λαμβάνει τους 
κανόνες αυτούς από την υπηρεσία παρουσίασης, τους συσχετίζει με την 
πληροφορία που περιέχεται στο πακέτο περιεχομένου (σύνολο μαθησιακών 
αντικειμένων) και στη συνέχεια επικοινωνεί με την υπηρεσία διανομής υλικού για 
την εμφάνιση του μαθήματος στο μαθητή. Με τον τρόπο αυτό, υπάρχει 
διαχωρισμός των κανόνων παρουσίασης (οι κανόνες βασίζονται σε πληροφορία 
που υπάρχει στο πακέτο ως σύνολο) από τα μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία έτσι, 
καθίστανται επαναχρησιμοποιήσιμα σε πολλαπλά εκπαιδευτικά πλαίσια. Τέλος, η 
υπηρεσία παρουσίασης μπορεί να επικοινωνεί και απ’ ευθείας με την υπηρεσία 
διανομής υλικού, μπορεί δηλαδή να υπάρχουν κανόνες που εφαρμόζονται 
ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο περιεχόμενο. 
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Διαχείριση 
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Διαχείριση 
περιεχομένου 
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1.6.3 Πληροφορία σε επίπεδο αντικειμένων μάθησης 
και πακέτων περιεχομένου 

Στο πακέτο περιεχομένου SCORM περιέχεται ένα σύνολο αντικειμένων μάθησης 
που συνοδεύεται από πληροφορία, η οποία υπάρχει σε δύο διαφορετικά επίπεδα Σε 
πρώτο επίπεδο, υπάρχει πληροφορία σε μορφή μεταδεδομένων, η οποία 
περιγράφει καθένα από τα αντικείμενα μάθησης του πακέτου καθώς επίσης και τον 
τρόπο που θα μπορούσε καθένα από αυτά να συσχετιστεί με άλλα, τα οποία μπορεί 
να ανήκουν, ή να μην ανήκουν, στο πακέτο. Σε δεύτερο επίπεδο, το πακέτο 
περιεχομένου ως σύνολο, μπορεί επιπλέον να φέρει πληροφορία αναφορικά με την 
οργάνωση και τη σειρά παρουσίασης των αντικειμένων στο πλαίσιο του 
συγκεκριμένου πακέτου (content organization). Συνολικά δηλαδή, υπάρχει 
πληροφορία σε επίπεδο α) αντικειμένου και β) πακέτου περιεχομένου. 

Η πληροφορία του δεύτερου επιπέδου, πέρα από την εισαγωγή μεταδεδομένων σε 
επίπεδο πακέτου, αποτυπώνει και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του πακέτου. 
Συγκεκριμένα, στα πλαίσια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, μπορούν να δηλωθούν 
διάφοροι τύποι οργάνωσης του μαθησιακού υλικού, πολλαπλές εναλλακτικές 
σειρές παρουσίασης, κλπ. Η πληροφορία αυτή, γενικότερα, εκφράζει τις 
μαθησιακές δραστηριότητες (learning activities) τις οποίες έχει αποφασίσει να 
ενσωματώσει ο σχεδιαστής του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος στα πλαίσια του 
πακέτου των μαθησιακών αντικειμένων. Οι δραστηριότητες αυτές είναι 
προκαθορισμένες, δηλαδή στατικές, και ενεργοποιούνται είτε από τον μαθητή, είτε 
από το σύστημα.  

Η πληροφορία του πρώτου επιπέδου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από ένα ευφυές 
σύστημα για α) την αναζήτηση και τον εντοπισμό των κατάλληλων μαθησιακών 
αντικειμένων ως κύριων, ή συμπληρωματικών πηγών και β) τη δυναμική δόμηση 
του περιεχομένου (media space), το οποίο θα ανταποκρίνεται στους 
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους και δυνατότητες του μαθητή. Είναι 
προφανές ότι για τη δυναμική παραγωγή του μαθήματος δεν αρκεί η πληροφορία 
που υπάρχει στο πακέτο ως σύνολο, αφού αυτή είναι στατική και εκφράζει ένα 
σχετικά μικρό και προκαθορισμένο σύνολο μαθησιακών δραστηριοτήτων από το 
οποίο θα μπορούσαν να επιλεγούν, είτε άμεσα από το μαθητή, είτε από το 
σύστημα, οι καταλληλότερες. Έτσι, στην περίπτωση αυτή, η βελτίωση της 
διδασκαλίας που θα είχαμε θα προέκυπτε μόνο από την αντιμετώπιση του μαθητή 
ως μέλους της κατάλληλης ομάδας. Το σύνολο, δηλαδή, των μαθητών διασπάται 
σε ομάδες που αντιμετωπίζονται διαφορετικά η μια από την άλλη. Ωστόσο, ο 
βαθμός λεπτομέρειας δεν είναι τέτοιος που να επιτρέπει πραγματικά 
εξατομικευμένη αντιμετώπιση του μαθητή. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί με την 
αξιοποίηση της πληροφορίας που υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό λεπτομέρειας, 
δηλαδή σε επίπεδο μαθησιακών αντικειμένων. 

Όπως προκύπτει και από το σχήμα 1.19, υπάρχουν δύο σαφώς διακριτές 
διαδικασίες κατά τη σχεδίαση και ανάπτυξη του μαθησιακού περιβάλλοντος, οι 
οποίες, σε γενικές γραμμές, αντιστοιχούν στα δύο επίπεδα που προαναφέρθηκαν. 
Η πρώτη είναι η παραγωγή των αντικειμένων μάθησης και η δεύτερη ο μαθησιακός 
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σχεδιασμός, δηλαδή ο σχεδιασμός των μαθησιακών δραστηριοτήτων με βάση τα 
αντικείμενα μάθησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.19: Παραγωγή αντικειμένων μάθησης και μαθησιακός σχεδιασμός 

Η παραγωγή των αντικειμένων μάθησης περιλαμβάνει α) τη σχεδίαση και 
παραγωγή των πολυμεσικών στοιχείων και γενικότερα τη συγγραφή του 
μαθησιακού υλικού και β) την ενσωμάτωση μεταδεδομένων σε διάφορα επίπεδα 
λεπτομέρειας (επίπεδο απλού αντικειμένου μάθησης, συνθετότερου, κλπ). Όπως 
θα αναφερθεί στη συνέχεια, στο πρότυπο SCORM, τα μεταδεδομένα οποιουδήποτε 
επιπέδου αποτελούνται από εννέα κατηγορίες που αφορούν την περιγραφή του 
αντικειμένου μάθησης ως ολότητας, την τρέχουσα κατάσταση του πόρου, τεχνικά 
και εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, όρους χρήσης, σχέσεις με άλλα αντικείμενα 
μάθησης, σχόλια για την εκπαιδευτική τους χρήση και τέλος, μεταδεδομένα για 
την ενδεχόμενη ένταξη-αντιστοίχηση του περιεχομένου τους σε συστήματα 
ταξινόμησης. 

Η διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού περιλαμβάνει τον καθορισμό α) των 
μαθησιακών στόχων και των πόρων, δηλαδή των αντικειμένων μάθησης, που 
χρειάζονται για να επιτευχθούν, β) των μαθησιακών δραστηριοτήτων που 
εντάσσονται σε μαθησιακά περιβάλλοντα και αντιστρόφως, γ) του μαθησιακού 
περιβάλλοντος, το οποίο αποτελείται από μαθησιακά αντικείμενα και υπηρεσίες 
όπως η αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η αναζήτηση αντικειμένων 
μάθησης, μαθησιακών δραστηριοτήτων, ή άλλων μαθησιακών περιβαλλόντων, κλπ 
και δ) των εκπαιδευτικών μεθόδων που αντιστοιχούν σε σειρά από μαθησιακές 
δραστηριότητες.  

Όταν στα πλαίσια μιας ευρύτερης δομής (μαθησιακός στόχος, περιβάλλον, 
δραστηριότητα, κλπ), ένας πόρος (resource) αποτελεί στοιχείο (item) που 
εντάσσεται στην ευρύτερη δομή, τότε, ως τέτοιο, μπορεί να περιέχει πρόσθετα 
μεταδεδομένα, διαφορετικά από αυτά που διαθέτει εκτός της δομής αυτής. 
Δηλαδή, μπορεί να διαθέτει κάποια μεταδεδομένα που τον προσδιορίζουν 
γενικότερα ως πόρο και κάποια άλλα μεταδεδομένα που τον προσδιορίζουν ως 
πόρο-στοιχείο κάποιου συγκεκριμένου μαθησιακού πλαισίου. 
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1.6.4 Περιβάλλον πραγματικού χρόνου και πακέτο 
μαθησιακού περιεχομένου στην προτυποποίηση 
SCORM 

Η προτυποποίηση SCORM περιέχει πρότυπα για τη δημιουργία περιβάλλοντος 
ηλεκτρονικής μάθησης τα οποία εντάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες: Στα 
πρότυπα που αναφέρονται α) στον τρόπο με τον οποίο ανταλλάσσουν 
πληροφορίες τα συστήματα διαχείρισης (Run Time Environment) για τους μαθητές 
και την πρόοδό τους καθώς και στον τρόπο με τον οποίο εντοπίζουν και καλούν 
ψηφιακό υλικό και στα πρότυπα που αναφέρονται β) στο περιεχόμενο (Content 
Aggregation) και καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται, οργανώνονται και 
συσκευάζονται τα αντικείμενα μάθησης.  

 

Σχήμα 1.20: Τα στοιχεία της προτυποποίησης SCORM (πηγή: http://aadlc-srvr3-
p.aadlcolab.org) 

Τα αντικείμενα μάθησης αποτελούν τις μικρότερες μονάδες που μπορεί να 
διαχειριστεί ένα μαθησιακό σύστημα. Ο μαθητής βλέπει ένα αντικείμενο μάθησης 
που βρίσκεται μέσα σ’ ένα σύστημα διαχείρισης, επιλέγοντας το, για παράδειγμα, 
από ένα μενού. Στη συνέχεια, ο έλεγχος επιστρέφει και πάλι στο σύστημα 
διαχείρισης το οποίο ενδεχομένως να εμφανίσει αυτόματα το επόμενο αντικείμενο 
μάθησης.  

Συνολικά, σύμφωνα με την προτυποποίηση SCORM, όπως προκύπτει και από το 
σχήμα 1.20, το περιβάλλον πραγματικού χρόνου (Run Time Environment) ενός 
συστήματος διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου πρέπει να περιλαμβάνει τα 
εξής: 

• Τρόπους μεταφοράς και εμφάνισης του αντικειμένου μάθησης (lunch) κάτω 
από τον έλεγχο του συστήματος διαχείρισης. 

• Μέθοδο επικοινωνίας (API) για τη μεταφορά δεδομένων ανάμεσα στο 
σύστημα διαχείρισης και το αντικείμενο μάθησης. Η προτυποποίηση 
προβλέπει την παροχή λειτουργιών με χρήση συναρτήσεων σε γλώσσα 
JavaScript. 

• Μοντέλο δεδομένων (Data Model) για την προτυποποίηση των ονομάτων 
και της μορφής των στοιχείων εν γένει που θα πρέπει να καταχωρούνται 
στο σύστημα. Συγκεκριμένα, ορίζεται ένα σύνολο δεδομένων στο οποίο το 
σύστημα διαχείρισης πρέπει να έχει πρόσβαση.  
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Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.20, στη δεύτερη ομάδα, τα πρότυπα σχετικά με το 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο αναφέρονται α) στα στοιχεία που συνθέτουν το 
περιεχόμενο (Content model), β) στα μεταδεδομένα τους (Meta-data) καθώς και 
γ) στις οδηγίες ομαδοποίησης και συνδυασμού των επιμέρους στοιχείων (Content 
Packaging). Έτσι συνολικά, περιέχεται πληροφορία για τη δημιουργία πακέτων 
περιεχομένου, ενσωμάτωσης μεταδεδομένων στα στοιχεία που συνθέτουν το 
πακέτο και εφαρμογής ακολουθιών παρουσίασης και πλοήγησης στα πλαίσια του 
πακέτου.  

Τα μεταδεδομένα μπορεί να περιγράφουν οποιαδήποτε στοιχεία, οποιουδήποτε 
επιπέδου, του μοντέλου περιεχομένου. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε 
μεταδεδομένα σε επίπεδο πακέτου, αντικειμένων μάθησης, ή ακόμα 
μεμονωμένων ψηφιακών στοιχείων (asset) που συνθέτουν τα αντικείμενα 
μάθησης. Τα μεταδεδομένα αυτά, στην τρέχουσα προτυποποίηση SCORM δεν 
σχετίζονται με το περιβάλλον πραγματικού χρόνου που προαναφέρθηκε και 
επομένως δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από αυτό. Ωστόσο, στα πλαίσια της 
διατριβής προτείνεται και υλοποιείται ένα μοντέλο αξιοποίησης σε μαθησιακό 
επίπεδο, της πληροφορίας που περιέχουν τα μεταδεδομένα. 

Γενικότερα, ένα πακέτο περιεχομένου περιέχει μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία 
μπορεί να έχουν έναν ή περισσότερους τρόπους με τους οποίους οργανώνονται και 
οι οποίοι εκφράζουν το μαθησιακό σχεδιασμό (Learning design) του πακέτου. Ένα 
πακέτο μπορεί να αντιστοιχεί σε μια ολόκληρη σειρά μαθημάτων, ένα μεμονωμένο 
μάθημα, μια ενότητα μαθήματος, ή απλώς να είναι μια συλλογή από αντικείμενα 
μάθησης τα οποία συσχετίζονται με κάποιο τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, η συσχέτιση 
αυτή περιγράφεται στο αρχείο “imsmanifest.xml” (σχήμα 1.21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.21: Η δομή του πακέτου περιεχομένου SCORM 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.21, ένα πακέτο μαθησιακού περιεχομένου 
αποτελείται από τα ψηφιακά πολυμεσικά αρχεία και από το XML αρχείο 
imsmanifest. Στο XML αρχείο προσδιορίζονται οι πόροι (resources), δηλαδή τα 
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ψηφιακά πολυμεσικά αρχεία που περιέχει το πακέτο, τα μεταδεδομένα (meta-data) 
και ο μαθησιακός σχεδιασμός, ο οποίος περιέχεται στην ενότητα της οργάνωσης 
(organizations). Το αρχείο μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρόσθετα τέτοια αρχεία 
χαμηλότερου επιπέδου (subManifest). 

Στην ενότητα της οργάνωσης, η οποία εκφράζει το μαθησιακό σχεδιασμό, μπορούν 
να περιέχονται ένα, ή περισσότερα σχήματα οργάνωσης της διαδοχής του 
μαθησιακού υλικού. Στην τρέχουσα προτυποποίηση, η οργάνωση αυτή, μπορεί να 
έχει μόνο τη μορφή ιεραρχίας. Η ιεραρχία δεν αντιστοιχεί κατ’ ανάγκη σε μάθημα, 
ή ενότητα μαθήματος, αλλά μπορεί να έχει οποιαδήποτε μορφή, μπορεί δηλαδή να 
αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε μαθησιακή δραστηριότητα επιθυμεί ο σχεδιαστής του 
μαθησιακού περιβάλλοντος.  

Όπως προαναφέρθηκε, στην ενότητα της οργάνωσης αποτυπώνεται ο μαθησιακός 
σχεδιασμός. Έτσι (σχήμα 1.19), υπάρχει διαχωρισμός των μαθησιακών πόρων, 
δηλαδή των αντικειμένων μάθησης, από τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι πόροι 
οργανώνονται και χρησιμοποιούνται, καθιστώντας δυνατή τη χρήση του ίδιου 
μαθησιακού υλικού με πολλαπλούς τρόπους και σε διαφορετικά πλαίσια 
μαθησιακού σχεδιασμού. Κάθε μαθησιακή δραστηριότητα περιγράφεται από μια 
συγκεκριμένη ιεραρχία οργάνωσης του περιεχομένου.  

Η ενότητα της οργάνωσης (σχήμα 1.22) αποτελείται από μαθησιακά στοιχεία 
(item). Στα πλαίσια της προτυποποίησης SCORM, για να γίνει διαχείριση του 
πακέτου περιεχομένου από ένα μαθησιακό σύστημα, θα πρέπει το πακέτο να 
περιέχει τουλάχιστον έναν τρόπο οργάνωσης των στοιχείων του. Αν υπάρχουν 
περισσότεροι, θα πρέπει να δηλώνεται ένας από αυτούς ως προεπιλογή. Το κάθε 
στοιχείο (item) μπορεί, σε πρώτο επίπεδο, να αντιστοιχεί σε μια μαθησιακή 
δραστηριότητα, η οποία μπορεί να αποτελείται από υπο-δραστηριότητες, οι οποίες, 
στο χαμηλότερο επίπεδο, αντιστοιχούν σε μαθησιακούς πόρους. Οι πόροι, στην 
προτυποποίηση SCORM μπορεί να είναι μαθησιακά αντικείμενα (SCO), ή 
μεμονωμένα ψηφιακά στοιχεία (asset). Ο σχεδιαστής έχει επίσης τη δυνατότητα να 
προσθέτει στα στοιχεία (item) πρόσθετη πληροφορία, δηλαδή «τοπικά» 
μεταδεδομένα που ισχύουν στα πλαίσια κάθε συγκεκριμένου σχήματος οργάνωσης.  
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Σχήμα 1.22: Μαθησιακός σχεδιασμός στο πλαίσιο της προτυποποίησης SCORM 
(προσαρμογή από το «SCORM Content Aggregation Model») 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.22, σε κάθε πακέτο περιεχομένου υπάρχει η ενότητα 
«Organization», η οποία περικλείει δραστηριότητες και υπό-δραστηριότητες που 
αποτελούνται από μαθησιακούς πόρους. Οι μαθησιακοί πόροι, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 1.21, περιγράφονται σε χωριστή ενότητα (Resources). Στην ενότητα της 
οργάνωσης γίνεται απλώς η αντιστοίχησή τους με τις μαθησιακές δραστηριότητες. 
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός του μαθησιακού υλικού από τις 
εκπαιδευτικές του χρήσεις. 

1.6.5 Χρήση της γλώσσας XML στην προτυποποίηση 
SCORM 

Η XML είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα πλαίσια της προτυποποίησης 
SCORM για τον καθορισμό ετικετών ώστε να παράγεται εκπαιδευτικό υλικό που θα 
χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της αυτό-τεκμηρίωσης. Όπως προαναφέρθηκε, 
ένας από τους βασικότερους λόγους δημιουργίας μεταδεδομένων για ένα 
αντικείμενο μάθησης είναι η ενίσχυση των δυνατοτήτων διαμοιρασμού του. Τα 
αντικείμενα μάθησης θα πρέπει να μπορούν να συνδυαστούν με ποικίλους τρόπους 
ώστε να δημιουργούνται πιο σύνθετες μαθησιακές δομές και μαθήματα. Τα 
πρότυπα συμβάλουν στην ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων.  

Όπως φαίνεται στο σχήμα 1.19, τα μεταδεδομένα δεν αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος του περιεχομένου (πολυμεσικά αρχεία) το οποίο περιγράφουν, αλλά το 
συνοδεύουν. Το έγγραφο που τα περιέχει, γενικά, είναι προσβάσιμο από 
καταλόγους και μηχανές αναζήτησης. Όπως προαναφέρθηκε, τα μεταδεδομένα 
στην τρέχουσα προτυποποίηση SCORM δεν σχετίζονται με το περιβάλλον 
πραγματικού χρόνου και επομένως δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από αυτό. Η 
ύπαρξη των μεταδεδομένων, επί του παρόντος, στοχεύει μόνο στη βελτίωση των 
δυνατοτήτων αναζήτησης και εντοπισμού ενός αντικειμένου μάθησης. Αποτελεί 
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ζητούμενο στα πλαίσια της διατριβής ένα μοντέλο αξιοποίησης, σε μαθησιακό 
επίπεδο, της πληροφορίας που περιέχουν τα μεταδεδομένα.  

Τα μεταδεδομένα αποτελούν, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.19, ένα από τα στοιχεία 
του μοντέλου περιεχομένου της προτυποποίησης SCORM. Τα υπόλοιπα, 
αναφέρονται στη δόμηση των επιμέρους στοιχείων για τη δημιουργία μαθημάτων. 
Αν και η εισαγωγή μεταδεδομένων είναι προαιρετική, υπάρχουν αρκετοί λόγοι για 
την εισαγωγή τους σ’ ένα σύστημα. Οι λόγοι αυτοί, σχετίζονται με την καλύτερη 
τεκμηρίωση του εκπαιδευτικού υλικού, την αναζήτηση και τον εντοπισμό 
αντικειμένων μάθησης στο Διαδίκτυο, την αυτόματη ή ημιαυτόματη επιλογή και 
συνδυασμό τους στα πλαίσια ενός ευφυούς συστήματος, κλπ.  

Το παρακάτω είναι ένα παράδειγμα στο οποίο περιγράφεται ένας μαθησιακός 
πόρος σε XML σύμφωνα με την προτυποποίηση SCORM. 

<resource identifier="RES-77404CAB-983E-4431-C0BB-E91120664E78" 
type="webcontent" adlcp:scormtype="sco"> 

      <metadata> 
        <imsmd:lom> 
          <imsmd:general> 
            <imsmd:identifier>lo1</imsmd:identifier> 
            <imsmd:title> 
              <imsmd:langstring 

xml:lang="en">Εισαγωγή</imsmd:langstring> 
            </imsmd:title> 
          </imsmd:general> 
          <imsmd:technical> 
            <imsmd:location>http://195.251.219.42/</imsmd:location> 
          </imsmd:technical> 
          <imsmd:educational> 
            <imsmd:interactivitylevel> 
              <imsmd:source> 
                <imsmd:langstring xml:lang="x-

none">LOMv1.0</imsmd:langstring> 
              </imsmd:source> 
              <imsmd:value> 
                <imsmd:langstring xml:lang="x-

none">low</imsmd:langstring> 
              </imsmd:value> 
            </imsmd:interactivitylevel> 
            <imsmd:difficulty> 
              <imsmd:source> 
                <imsmd:langstring xml:lang="x-

none">LOMv1.0</imsmd:langstring> 
              </imsmd:source> 
              <imsmd:value> 
                <imsmd:langstring xml:lang="x-

none">medium</imsmd:langstring> 
              </imsmd:value> 
            </imsmd:difficulty> 
            <imsmd:typicallearningtime> 
              <imsmd:datetime>3M</imsmd:datetime> 
            </imsmd:typicallearningtime> 
          </imsmd:educational> 
          <imsmd:classification> 
            <imsmd:taxonpath> 
              <imsmd:taxon> 
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                <imsmd:entry> 
                  <imsmd:langstring 

xml:lang="el">Αλγόριθμος</imsmd:langstring> 
                  <imsmd:langstring 

xml:lang="el">Αναζήτηση</imsmd:langstring> 
                  <imsmd:langstring 

xml:lang="el">Εύρεση</imsmd:langstring> 
                </imsmd:entry> 
              </imsmd:taxon> 
            </imsmd:taxonpath> 
          </imsmd:classification> 
        </imsmd:lom> 
      </metadata> 
      <file href="lo1.html" /> 
    </resource> 

Ένας μαθησιακός πόρος προσδιορίζεται από μια ταυτότητα (identifier) και μπορεί 
να είναι είτε ένα αντικείμενο μάθησης (SCO), είτε ένα μεμονωμένο ψηφιακό 
στοιχείο (asset). Αυτό δηλώνεται στην ιδιότητα (attribute) «adlcp:scormtype» της 
XML ετικέτας (tag) «resource». Στη συνέχεια, υπάρχει η ενότητα των 
μεταδεδομένων, η οποία περιλαμβάνει αρκετές υπό-ενότητες οι οποίες αναλύονται 
περαιτέρω σε νέες υπό-ενότητες.  

Στην ενότητα των γενικών μεταδεδομένων (imsmd:general) δηλώνεται, μεταξύ 
άλλων, ο τίτλος του πόρου (imsmd:title) που, στο παραπάνω παράδειγμα, είναι 
«Εισαγωγή». Στην ενότητα των εκπαιδευτικών μεταδεδομένων 
(imsmd:educational), δηλώνεται, μεταξύ άλλων, το επίπεδο αλληλεπίδρασης που 
προσφέρει ο πόρος (imsmd:interactivitylevel) και που στην προκειμένη περίπτωση 
χαρακτηρίζεται χαμηλό, το επίπεδο δυσκολίας (imsmd:difficulty) που είναι μέτριο, 
ο τυπικός χρόνος (imsmd:typicallearningtime) για την εκμάθηση του αντικειμένου 
που είναι τρία λεπτά, κλπ. Επίσης, στην ενότητα της ταξινόμησης 
(imsmd:classification), δηλώνονται οι έννοιες στις οποίες αναφέρεται ο 
μαθησιακός πόρος και στην προκειμένη περίπτωση είναι οι έννοιες «Αλγόριθμος», 
«Αναζήτηση» και «Εύρεση». Τέλος, η περιγραφή του πόρου περιλαμβάνει το 
όνομα του αρχείου (file) του ψηφιακού αντικειμένου που αντιστοιχεί στον 
μαθησιακό πόρο. 

1.6.6 Το XML αρχείο imsmanifest 

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο περιεχομένου αντιστοιχεί σε μια μονάδα 
επαναχρησιμοποιήσιμου εκπαιδευτικού υλικού οποιουδήποτε τύπου, ή μεγέθους. 
Όπως προαναφέρθηκε, ένα πακέτο περιεχομένου περιγράφεται από το XML αρχείο 
«imsmanifest». Το πακέτο είναι δυνατόν να μη συμπεριλαμβάνει όλα τα αρχεία 
περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι θέσεις των αρχείων αυτών, δηλαδή τα 
URLs, θα πρέπει να περιέχονται στο «imsmanifest.xml». Συνολικά, το πακέτο 
μπορεί να είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο τύπου .zip, .jar, κλπ, το οποίο όταν 
αποσυμπιέζεται δημιουργεί συγκεκριμένη δομή καταλόγων και αρχείων. 

Το σχήμα 1.23, παρέχει μια εικόνα των βασικών ενοτήτων που περιέχονται στο 
αρχείο imsmanifest.xml. 
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Σχήμα 1.23: Πακέτο περιεχομένου SCORM σε μορφή αρχείου XML (πηγή: 
http://aadlc-srvr3-p.aadlcolab.org) 

Αναλυτικότερα, το αρχείο αυτό περιλαμβάνει α) την ενότητα των μεταδεδομένων 
σε επίπεδο πακέτου, β) την ενότητα της οργάνωσης, που αντιστοιχεί στο 
μαθησιακό σχεδιασμό και γ) την ενότητα των μαθησιακών πόρων. Επίσης μπορεί 
να περιλαμβάνει και άλλα, χαμηλότερου επιπέδου, παρόμοια αρχεία. 

Τα μεταδεδομένα σε επίπεδο πακέτου περιέχουν πληροφορίες που αντιστοιχούν 
συνολικά στο πακέτο. Τα στοιχεία (ετικέτες) των μεταδεδομένων είναι σε κάθε 
περίπτωση τα ίδια, ανεξάρτητα από την οντότητα που περιγράφουν. Το σύνολο 
δηλαδή των ετικετών από το οποίο θα μπορούσαν να επιλεγούν οι ετικέτες που θα 
χρησιμοποιηθούν, είτε για την περιγραφή των μαθησιακών πόρων που 
αναφέρθηκαν προηγουμένως, είτε για τα στοιχεία (item) του μαθησιακού 
σχεδιασμού, είτε για οποιεσδήποτε άλλες οντότητες, είναι το ίδιο. 

Στην ενότητα της οργάνωσης (organizations), όπως φαίνεται και στο σχήμα 1.23, 
οι βασικές XML ετικέτες είναι η ετικέτα «title» που μπορεί να περιέχει μια σύντομη 
περιγραφή της οργάνωσης του περιεχομένου και η ετικέτα «item». Η ετικέτα 
«item» περιέχει πληροφορία σχετικά με το μαθησιακό πόρο στα πλαίσια του 
μαθησιακού σχεδιασμού. Η πληροφορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνει: 

• Μια ταυτότητα (identifier) που προσδιορίζει μοναδικά το στοιχείο. 

• Τον τίτλο που θα πρέπει να εμφανίζει το σύστημα διαχείρισης, γι’ αυτό το 
στοιχείο, στο χρήστη. 

• Ένδειξη (Is Visible) για το αν το εν λόγω στοιχείο θα εμφανίζεται σε μενού 
περιεχομένων από το σύστημα διαχείρισης. 
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• Την ταυτότητα της ψηφιακής οντότητας (SCO, ή asset) στο οποίο 
αντιστοιχεί το εν λόγω στοιχείο του μαθησιακού σχεδιασμού. 

• Τοπικά μεταδεδομένα του στοιχείου του μαθησιακού σχεδιασμού. 

Στην ενότητα των μαθησιακών πόρων, η XML ετικέτα «resource», όπως φαίνεται 
και στο σχήμα 1.23, μπορεί να περιλαμβάνει τις εξής ιδιότητες (attribute): 

• Μια ταυτότητα (identifier) που προσδιορίζει μοναδικά τον πόρο. 

• Τον τύπο του μαθησιακού πόρου, δηλαδή αν πρόκειται για μαθησιακό 
αντικείμενο (SCO), ή απλό ψηφιακό αρχείο (asset). 

• Τη διεύθυνση (href) του αρχείου. 

Η ετικέτα «resource» μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την υπό-ενότητα των 
μεταδεδομένων που μπορεί να αναφέρονται συνολικά στον μαθησιακό πόρο ο 
οποίος, στην περίπτωση του σχήματος 1.23, αποτελεί ένα αντικείμενο μάθησης 
(SCO). Η ετικέτα «resource» περιλαμβάνει επίσης και δύο ετικέτες «file», η μια 
από τις οποίες, στο σχήμα 1.23, αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εικόνα, η οποία 
αποτελεί μεμονωμένο ψηφιακό στοιχείο (asset). Αυτό το ψηφιακό στοιχείο, όπως 
φαίνεται, μπορεί να περιέχει πρόσθετα, δικά του, μεταδεδομένα. 

Συνολικά, στο αρχείο «imsmanifest» γίνεται μια αντιστοίχηση των διαφόρων μετα-
δεδομένων, όπως ορίζονται στην προτυποποίηση SCORM, με τα στοιχεία του 
μοντέλου των περιεχομένων. Έτσι, υπάρχουν πέντε διαφορετικά σημεία στα οποία 
τα αντίστοιχα μετα-δεδομένα μπορούν να συσχετιστούν. Αυτά είναι: 

1. Η ενότητα «file», όπου υπάρχουν τα μετα-δεδομένα των μεμονωμένων 
ψηφιακών στοιχείων (asset).  

2. Η ενότητα «resource», όπου υπάρχουν τα μετα-δεδομένα του μεμονωμένου 
ψηφιακού στοιχείου, αν ο πόρος είναι ψηφιακό στοιχείο, ή του αντικειμένου 
μάθησης, αν ο πόρος είναι ένα αντικείμενο μάθησης.  

3. Η ενότητα «item», όπου υπάρχουν τα μετα-δεδομένα του μαθησιακού πόρου 
στα πλαίσια ενός συγκεκριμένου μαθησιακού σχεδιασμού.  

4. Η ενότητα «organization», όπου υπάρχουν τα μετα-δεδομένα για το μαθησιακό 
σχεδιασμό.  

5. Η ενότητα «package», όπου υπάρχουν τα μετα-δεδομένα που χρησιμοποιούνται 
για να περιγράψουν το πακέτο ως ολότητα.  



1.6 Αντικείμενα μάθησης και πρότυπα ανάπτυξης του μαθησιακού υλικού 

 

101 

1.6.7 Δημιουργία του XML αρχείου imsmanifest και 
δήλωση ονοματοθεσιών 

Τα βήματα για τη δήλωση ονοματοθεσιών (namespace) στα πλαίσια της 
δημιουργίας ενός αρχείου «imsmanifest» περιλαμβάνουν τα παρακάτω: 

• Δήλωση της xml version στην πρώτη γραμμή του αρχείου. Για παράδειγμα, 
<?xml version=”1.0”?>. 

• Δημιουργία της XML ετικέτας, <manifest>, ως κόμβο ρίζα και προσθήκη 
των κατάλληλων ιδιοτήτων, όπως «identifier» και «xmlns». Συγκεκριμένα, 
η ιδιότητα «identifier» παρέχεται από τον δημιουργό, ή το εργαλείο 
συγγραφής και θα πρέπει να προσδιορίζει μοναδικά το αρχείο στο πλαίσιο 
που του αναλογεί. Η ιδιότητα «xmlns» προσδιορίζει ένα URI για το αρχείο 
σαν ολότητα. Προσθέτοντας αυτή την ιδιότητα, όλα τα σχετικά URI που 
ορίζονται στο αρχείο μπορούν αυτόματα να προσδιοριστούν. 

• Αφού πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο αρχείο πρόσθετα στοιχεία XML, θα 
πρέπει να δηλωθεί η ονοματοθεσία απ’ την οποία προέρχονται. Το SCORM 
απαιτεί τη χρήση στοιχείων που ορίζονται στη διεύθυνση 
«http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_rootv1p2». Έτσι, θα πρέπει να 
προστεθεί η δήλωση, 
«xmlns:adlcp=http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_rootv1p2», ως ιδιότητα 
της ετικέτας «manifest». Αυτό σημαίνει ότι κάθε στοιχείο με το πρόθεμα 
«adlcp:» αναφέρεται στην παραπάνω ονοματοθεσία. Για παράδειγμα, η 
ιδιότητα «adlcp:scormtype» του σχήματος 1.23 καθορίζεται στην 
προαναφερθείσα ονοματοθεσία που υπάρχει στην αντίστοιχη διαδικτυακή 
διεύθυνση. 

1.6.8 Χρήση μεταδεδομένων κατά την ανάπτυξη 
μαθησιακού υλικού σύμφωνα με το πρότυπο SCORM 

Σύμφωνα με την προτυποποίηση SCORM, ως ψηφιακά μαθησιακά στοιχεία (asset) 
ορίζονται οι εικόνες, το κείμενο, ο ήχος, οι ιστοσελίδες, ή οποιαδήποτε άλλα 
ψηφιακά στοιχεία περιέχουν εκπαιδευτική πληροφορία και μπορούν να 
ενσωματωθούν στο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού. Έτσι, τα ψηφιακά στοιχεία 
μπορούν να είναι αρχεία τύπου «.doc», «.wav», «.jpeg», «.mov», «.avi», 
«.html», κλπ.  

Ένα σύνολο από ψηφιακά στοιχεία αποτελεί ένα μαθησιακό αντικείμενο (SCO), το 
οποίο είναι οντότητα με αυτόνομη και αυτοτελή μαθησιακή αξία την οποία μπορεί 
να «δει» και να χειριστεί ένα σύστημα διαχείρισης μαθησιακού περιεχομένου, με τη 
βοήθεια του περιβάλλοντος πραγματικού χρόνου. Η προτυποποίηση SCORM δεν 
επιβάλλει κάποιο όριο μεγέθους στα αντικείμενα. Έτσι, ανάλογα με τη σχεδίαση, 
ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να περιλαμβάνει την εισαγωγή σε μια ενότητα 
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μαθήματος, το κυρίως περιεχόμενο και τις ασκήσεις αξιολόγησης. Ωστόσο, θα ήταν 
δυνατόν, κάθε ένα από αυτά, να αποτελεί διαφορετικό αντικείμενο μάθησης. Το 
πλεονέκτημα, στη δεύτερη περίπτωση, θα ήταν ότι το σύστημα θα μπορούσε να 
παρατηρεί με περισσότερη λεπτομέρεια τον μαθητή και να κάνει τις κατάλληλες 
υποδείξεις και προσαρμογές. 

Όπως προαναφέρθηκε, σε κάθε στοιχείο κατά την ανάπτυξη μαθησιακού υλικού 
μπορεί να ενσωματώνονται μεταδεδομένα, τα οποία θα πρέπει να περιγράφουν με 
ξεκάθαρο τρόπο την πληροφορία που περικλείεται σ’ αυτό. Μπορούν έτσι, με βάση 
διάφορα κριτήρια, να αναζητηθούν και να εντοπιστούν μέσα σε αποθήκες 
ψηφιακού μαθησιακού περιεχομένου αυξάνοντας, μεταξύ άλλων, τις δυνατότητες 
επαναχρησιμοποίησής τους.  

Tα μεταδεδομένα θα πρέπει να αναφέρονται σε μια οντότητα. Αν υπάρχουν 
διαφορετικές εκδόσεις της ίδιας οντότητας, τότε κάθε μια από αυτές θα πρέπει να 
έχει τα δικά της μεταδεδομένα. Οι τιμές των μεταδεδομένων των ψηφιακών 
στοιχείων, αντίθετα με τα μεταδεδομένα της μαθησιακής σχεδίασης, θα πρέπει, 
γενικά, να είναι ανεξάρτητες από το συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται. 
Ωστόσο, το σύνολο των μεταδεδομένων, δηλαδή οι εννέα κατηγορίες των 
μεταδεδομένων που περιγράφονται παρακάτω, είναι κοινό. 

Τα μεταδεδομένα παρέχουν μια κοινή μέθοδο περιγραφής και οργάνωσης του 
μαθησιακού υλικού. Το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη του 
μαθησιακού υλικού (σχήμα 1.19) θα πρέπει να παρέχει και τα μετα-δεδομένα που 
το περιγράφουν. Το πρότυπο SCORM δεν αναφέρεται στη δημιουργία των ίδιων 
των ψηφιακών αντικειμένων, αλλά στην προσθήκη μετα-δεδομένων.  

Συγκεκριμένα, παρέχει εννέα κατηγορίες μεταδεδομένων κάθε μία από τις οποίες 
έχει αρκετές υποκατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές είναι: 

1. General: πληροφορία η οποία περιγράφει την οντότητα ως ολότητα. 

2. Lifecycle: χαρακτηριστικά αναφορικά με την τρέχουσα κατάσταση της 
οντότητας και τα άτομα που τη δημιούργησαν. 

3. Meta-metadata: πληροφορία σχετικά με τα μετα-δεδομένα. 

4. Technical: τεχνικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά. 

5. Educational: εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. 

6. Rights: πνευματικά δικαιώματα. 

7. Relation: σχέση της οντότητας με άλλες. 

8. Annotation: σχόλια για την εκπαιδευτική χρήση της οντότητας. 

9. Classification: αναφορά που εκφράζει αν η οντότητα αποτελεί στοιχείο στο 
πλαίσιο ενός συστήματος ταξινόμησης. 



1.6 Αντικείμενα μάθησης και πρότυπα ανάπτυξης του μαθησιακού υλικού 

 

103 

Ο πίνακας 1.5 παρουσιάζει αναλυτικότερα τα διαθέσιμα μετα-δεδομένα. 

Αρίθμηση Όνομα  Επεξήγηση  Υποχρε
ωτικό  

1  General  Περιγραφή της οντότητας ως ολότητα. Ναι  

1.1  Identifier  Παγκόσμια μοναδικό στοιχείο που προσδιορίζει την 
οντότητα.  

Ναι  

1.2  Title  Ο τίτλος.  Ναι  

1.3  Catalog Entry  Υποκατηγορία που ορίζει μια εισαγωγή καταλόγου 
με την οποία σχετίζεται η οντότητα.  

Όχι 

1.3.1  Catalog  Όνομα του καταλόγου.  Όχι 

1.3.2  Entry  Η τιμή στα πλαίσια του καταλόγου.  Όχι  

1.4  Language  Η γλώσσα που χρησιμοποιείται για επικοινωνία με 
το χρήστη.  

Όχι 

1.5  Description  Περιγραφή.  Ναι 

1.6  Keyword  Λέξεις κλειδιά, ή φράσεις.  Όχι 

1.7  Coverage  Χρονική, ή γεωγραφική κάλυψη που σχετίζεται με 
την οντότητα.  

Όχι 

1.8  Structure  Υποκείμενη δομή: 
• Collection  
• Mixed  
• Linear  
• Hierarchical  
• Networked  
• Branched  
• Parceled  
• Atomic.  

Όχι 

1.9  Aggregation 
Level  

Λειτουργική δομή: 
1 - Χαμηλότερο επίπεδο  
2 - Συλλογή ατομικών στοιχείων 

Όχι 

2.0  Lifecycle  Χαρακτηριστικά αναφορικά με την τρέχουσα 
κατάσταση της οντότητας 

Όχι 

2.1  Version  Η έκδοση. Όχι 
2.2  Status  Η τρέχουσα κατάσταση:  

• Draft  
• Final  
• Revised  
• Unavailable.  

Όχι 

2.3  Contribute  Άνθρωποι, ή οργανισμοί που επηρεάζουν την 
κατάσταση της οντότητας και συνεισφέρουν στη 
διαμόρφωσή της.  

Όχι 

2.3.1  Role  Επιλογή ενός από τα παρακάτω: 
• Author  
• Publisher  
• Unknown  
• Initiator  
• Terminator  
• Validator  
• Editor  
• Graphical Designer  
• Technical implementer  
• Content Provider  
• Technical Validator  
• Educational Validator  
• Script Writer  

Όχι 
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• Instructional Designer.  

2.3.2  Entity  Η ταυτότητα και σχετικές πληροφορίες αναφορικά 
με τους ανθρώπους, ή τους οργανισμούς που 
σχετίζονται με την οντότητα.  

Όχι 

2.3.3  Date  Ημερομηνία της συνεισφοράς. Όχι 

3.0  Meta – 
Metadata  

Περιγραφή σχετικά με τα ίδια τα μετα-δεδομένα.  Ναι 

3.1  Identifier  Παγκόσμια μοναδικό στοιχείο που προσδιορίζει την 
οντότητα.  

Ναι 

3.2  Catalog Entry  Ορίζει μια εισαγωγή καταλόγου.  Όχι 

3.3.2  Entity  Πληροφορία σχετικά με τους ανθρώπους και τους 
οργανισμούς που έχουν συνεισφέρει στη 
δημιουργία των μετα-δεδομένων.  

Όχι 

3.3.3  Date  Ημερομηνία δημιουργίας της οντότητας.  Όχι 

3.4  Meta-data 
Schema  

Το όνομα και η έκδοση του προτύπου που 
χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του μετα-
δεδομένου.  

Ναι 

3.5  Language  Η γλώσσα του μετα-δεδομένου.  Όχι 
4.0  Technical  Περιγραφή των τεχνικών απαιτήσεων και 

χαρακτηριστικών της οντότητας.  
Ναι 

4.1  Format  Αναφορά του τύπου δεδομένων από τον οποίο 
μπορεί να προσδιοριστεί το λογισμικό που 
απαιτείται για πρόσβαση στην οντότητα.  

Ναι 

4.2  Size  Το μέγεθος της ψηφιακής οντότητας σε bytes.  Όχι 
4.3  Location  Συμβολοσειρά (string) για την πρόσβαση στην 

οντότητα. Μπορεί να είναι ένα URL, ή μια μέθοδος 
που προσδιορίζει ένα URL.  

Ναι 

4.4  Requirement  Περιγραφή των τεχνικών προδιαγραφών που 
απαιτούνται για να χρησιμοποιηθεί αυτή η 
οντότητα.  

Όχι 

4.4.1  Type  Η τεχνολογία που απαιτείται για να γίνει χρήση της 
οντότητας.  

Όχι 

4.4.2  Name  Το όνομα της συγκεκριμένης τεχνολογίας που 
απαιτείται.  

Όχι 

4.4.3  Minimum 
Version  

Η χαμηλότερη δυνατή έκδοση για χρήση της 
συγκεκριμένης οντότητας.  

Όχι 

4.4.4  Maximum 
Version  

Η υψηλότερη γνωστή έκδοση που υποστηρίζει τη 
χρήση της οντότητας.  

Όχι 

4.5  Installation 
Remarks  

Περιγραφή του τρόπου εγκατάστασης της 
οντότητας.  

Όχι 

4.6  Other Platform 
Requirements  

Πληροφορίες σχετικά με άλλο υλικό και λογισμικό.  Όχι 

4.7  Duration  Ο χρόνος που απαιτείται για να παρακολουθήσει 
κανείς το περιεχόμενο της οντότητας.  

Όχι 

5.0  Educational  Περιγραφή των βασικών εκπαιδευτικών, ή 
παιδαγωγικών χαρακτηριστικών της οντότητας.  

Όχι 

5.1  Interactivity  Η ροή των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στην 
οντότητα και τον χρήστη.  

Όχι 

5.2  Learning 
Resource Type  

Το συγκεκριμένο είδος της οντότητας:  
• Exercise  
• Questionnaire  
• Figure  
• Index  
• Exam  
• Problem statement  
• Simulation  
• Diagram  

Όχι 
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• Graph  
• Slide  
• Narrative text  
• Experiment  
• Self assessment. 

5.3  Interactivity 
Level  

Ορίζει το βαθμό αλληλεπίδρασης ανάμεσα στον 
χρήστη και την οντότητα:  
• Very low  
• Low  
• Medium  
• High  
• Very high.  

Όχι 

5.4  Semantic 
density  

Καθορίζει μια υποκειμενική εκτίμηση του πόσο 
σημαντική είναι η οντότητα σε σχέση με το μέγεθος 
και τη διάρκειά της:  
• Very low  
• Low  
• Medium  
• High  
• Very high.  

Όχι 

5.5  Intended end 
user role  

Οι βασικοί χρήστες για τους οποίους 
δημιουργήθηκε η οντότητα:  
• Teacher  
• Author  
• Learner  
• Manager.  

Όχι 

5.6  Context  Το πρωτεύον εκπαιδευτικό περιβάλλον για το οποίο 
δημιουργήθηκε η οντότητα:  
• Primary education  
• Secondary education  
• Higher education  
• University first cycle  
• University second cycle  
• University postgrade  
• Technical school first cycle  
• Technical school second cycle  
• Professional formation  
• Continuous formation  
• Vocational training 

Όχι 

5.7  Typical age 
range  

Εύρος ηλικίας ενός τυπικού χρήστη.  Όχι 

5.8  Difficulty  Επίπεδο μαθησιακής δυσκολίας σε σχέση με τους 
τυπικούς χρήστες του πόρου:  
• Very easy  
• Easy  
• Medium  
• Difficult  
• Very difficult.  

Όχι 

5.9  Typical learning 
time  

Τυπικός χρόνος μελέτης και εκμάθησης της 
συγκεκριμένης οντότητας.  

Όχι 

5.10  Description  Σχόλια για το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η 
οντότητα.  

Όχι 

5.11  Language  Η γλώσσα των τυπικών χρηστών της οντότητας.  Όχι 
6.0  Rights  Περιγραφή των πνευματικών δικαιωμάτων.  Ναι 
6.1  Cost  Αναφορά για το αν η χρήση της οντότητας είναι 

δωρεάν.  
Ναι  

6.2  Copyright and 
other 
restrictions  

Αναφορά για περιορισμούς που μπορεί να 
υφίστανται σε σχέση με πνευματικά δικαιώματα.  

Ναι  
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6.3  Description  Σχόλια για τις συνθήκες χρήσης της οντότητας.  Όχι 

7.0  Relation  Καθορίζει τη σχέση της οντότητας με άλλες.  Όχι 
7.1  Kind  Το είδος της σχέσης μπορεί να είναι:  

• Ispartof  
• Haspart  
• Isversionof  
• Hasversion  
• Isformatof  
• Hasformat  
• References  
• Isreferencedby  
• Isbasedon 
• Isbasson  
• Isbasisfor  
• Requires  
• Isrequiredby 

Όχι 

7.2  Resource  Η οντότητα που αναφέρεται στη σχέση.  Όχι 

7.2.1  Identifier  Μοναδικό στοιχείο που προσδιορίζει της οντότητα-
στόχο.  

Ναι  

7.2.3  Catalog entry  Ορίζει μια εισαγωγή καταλόγου.  Όχι 
7.2.3.1  Catalog  Το όνομα του καταλόγου.  Όχι 
7.2.3.2  Entry  Η πραγματική τιμή εισαγωγής του καταλόγου.  Όχι 
8.0  Annotation  Παροχή σχολίων για την εκπαιδευτική χρήση της 

οντότητας. Αναφορά του πότε και από ποιόν 
δημιουργήθηκε το σχόλιο. 

Όχι 

8.1  Person  Το πρόσωπο που δημιούργησε το σχόλιο.  Όχι 
8.2  Date  Η ημερομηνία δημιουργίας του σχολίου. Όχι 
8.3  Description  Το περιεχόμενο του σχολίου.  Όχι 
9.0  Classification  Προσδιορισμός της θέσης της οντότητας στα 

πλαίσια ενός συγκεκριμένου συστήματος 
ταξινόμησης.  

Όχι 

9.1  Purpose  Το είδος της ταξινόμησης της οντότητας:  
• Discipline  
• Idea  
• Prerequisites  
• Educational objectives  
• Accessibility restrictions  
• Educational level  
• Skill level  
• Security level.  

Όχι 

9.2  Taxonpath  Ταξινομικό μονοπάτι στα πλαίσια του 
συγκεκριμένου συστήματος ταξινόμησης.  

Όχι 

9.2.1  Source  Το όνομα του συστήματος ταξινόμησης.  Όχι 

9.2.2.  Taxon  Περιγραφή ενός συγκεκριμένου όρου στα πλαίσια 
ενός συστήματος ταξινόμησης. 

Όχι 

9.2.2.1  Id  Ο προσδιοριστής του όρου της ταξινομίας, για 
παράδειγμα ένας συνδυασμός γραμμάτων και 
αριθμών, που παρέχεται από την ταξινομία.  

Όχι 

9.2.2.2  Entry  Η ετικέτα του όρου.  Όχι 
9.3  Description  Περιγραφή της οντότητας αναφορικά με τη 

δηλωθείσα ταξινομία. 
Όχι 

9.4  Keyword  Λέξεις κλειδιά, ή φράσεις που περιγράφουν την 
οντότητα σε σχέση με την δηλωθείσα ταξινομία. 

Όχι 

Πίνακας 1.5: Τα μεταδεδομένα της προτυποποίησης SCORM. 
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Τα μεταδεδομένα των μαθησιακών αντικειμένων που προαναφέρθηκαν, μπορούν 
να αξιοποιηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο και με χρήση των τεχνολογιών του 
Σημασιολογικού Ιστού. Στην επόμενη ενότητα μελετώνται οι δυνατότητες που 
παρέχει η Περιγραφική λογική, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο του 
Σημασιολογικού Ιστού. 
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1.7 Διερεύνηση των δυνατοτήτων της 
Περιγραφικής λογικής και χρήση οντολογιών 
για την αναπαράσταση ενός γνωστικού χώρου 

Οι δημοφιλέστερες μέθοδοι αναπαράστασης ενός γνωστικού χώρου μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: α) στις «λογικές» μεθόδους 
αναπαράστασης, οι οποίες περιλαμβάνουν την προτασιακή (propositional) λογική 
και τη λογική πρώτης τάξης (first order) ή κατηγορηματική (predicate) λογική, β) 
στις δομημένες αναπαραστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τα σημασιολογικά 
δίκτυα (semantic networks) και τα πλαίσια (frames) και γ) στους κανόνες. Τα 
βασικά στοιχεία καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε μιας από 
αυτές παρουσιάζονται στις παρακάτω ενότητες με απώτερο στόχο τον 
προσδιορισμό, τη συγκριτική μελέτη και ανάδειξη των δυνατοτήτων που 
προσφέρει η Περιγραφική λογική. 

1.7.1 Προτασιακή λογική (Propositional logic) 

Στην προτασιακή λογική, η οποία αποτελεί την απλούστερη μορφή λογικής, κάθε 
γεγονός του πραγματικού κόσμου αναπαρίσταται με μια λογική πρόταση που 
μπορεί να έχει δύο μόνο δυνατές τιμές: να είναι αληθής, ή ψευδής. Οι λογικές 
προτάσεις μπορούν να συνδυάζονται με τη χρήση λογικών συμβόλων 
δημιουργώντας σύνθετες προτάσεις. Τα λογικά σύμβολα της προτασιακής λογικής 
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 1.6. 

Σύμβολο Επεξήγηση 
∧ Λογικό ΚΑΙ 
∨ Λογικό Η 
¬ Άρνηση 
⇒ Αν τότε  
⇔ Αν και μόνο αν 

Πίνακας 1.6: Τα λογικά σύμβολα της προτασιακής λογικής 

Τα πλεονεκτήματα της προτασιακής λογικής είναι η απλότητα της σύνταξης και το 
γεγονός ότι καταλήγει πάντα σε συμπέρασμα (decidable). Σημαντικό μειονέκτημα 
είναι η έλλειψη γενικότητας που οδηγεί σε ογκώδεις αναπαραστάσεις, αφού στην 
προτασιακή λογική κάθε γεγονός πρέπει να αναπαρίσταται με μια ξεχωριστή λογική 
πρόταση. 

Όπως προαναφέρθηκε, κάθε πρόταση μπορεί να είναι είτε αληθής, είτε ψευδής. 
Αυτό προσδιορίζεται είτε α) με τη βοήθεια των πινάκων αλήθειας, είτε β) με 
απόδειξη (proof). Στην πρώτη περίπτωση έχουμε απαρίθμηση (enumeration) όλων 
των δυνατών τιμών, όλων των προτάσεων που συμμετέχουν σε μια σύνθετη 
πρόταση και εφαρμόζουμε τις πράξεις των επιμέρους τελεστών. Έτσι για 
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παράδειγμα, για μια πρόταση «α», ο στόχος είναι να αποφασιστεί αν στη βάση 
γνώσης (Knowledge Base) ισχύει KB ╞ α. Να αποφασιστεί δηλαδή, αν η πρόταση 
«α» είναι αληθής για κάθε δυνατή κατάσταση (model) στην οποία η βάσης γνώσης 
είναι αληθής. Στην δεύτερη περίπτωση, επιδιώκοντας να καταλήξουμε στην 
αλήθεια της προς απόδειξη πρότασης ή σε άτοπο, ακολουθούμε μια σειρά από 
βήματα σε καθένα από τα οποία εφαρμόζουμε ένα κανόνα λογικής παράγοντας μια 
νέα πρόταση με απώτερο σκοπό την κατάληξη στην προς απόδειξη πρόταση.  

Σημαντικό ρόλο έχει επίσης η έννοια της δυνατότητας να ικανοποιείται μια 
πρόταση (satisfiability). Αν απαριθμώντας τις δυνατές καταστάσεις, μπορούμε να 
βρούμε έστω μια κατάσταση της βάσης γνώσης στην οποία η πρόταση «α» είναι 
αληθής, τότε λέμε ότι η «α» ικανοποιείται από τη συγκεκριμένη κατάσταση της 
βάσης γνώσης. Η εγκυρότητα (validity) και η δυνατότητα ικανοποίησης 
(satisfiability) συνδέονται. Συγκεκριμένα, μια πρόταση «α» είναι έγκυρη (είναι 
καθολικά αληθής στα πλαίσια μιας βάσης γνώσης) αν και μόνο αν η «¬α» δεν 
ικανοποιείται (unsatisfiable). Όμοια, η «α» είναι πρόταση που ικανοποιείται αν και 
μόνο αν η «¬α» δεν είναι έγκυρη. Με βάση αυτά, έχουμε επίσης και ότι α ╞ β, αν 
και μόνο αν, η πρόταση «α ∧ ¬β» δεν ικανοποιείται, το οποίο αποτελεί την εις 
άτοπο απαγωγή (refutation) που προαναφέρθηκε. Υποθέτουμε δηλαδή ότι η 
πρόταση «α ∧ ¬β» είναι ψευδής και καταλήγουμε σε άτοπο. Άρα η πρόταση «αν α 
τότε β» είναι έγκυρη (α ╞ β). 

 Η πιο γνωστή διαδικασία απόδειξης βασίζεται στον λογικό κανόνα «τρόπος του 
θέτειν» (modus ponens).  

Ο κανόνας αυτός εκφράζεται ως 

β
βαα ⇒,

  (modus ponens) 

Δηλαδή, σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν, αν είναι γνωστή η αλήθεια των 
προτάσεων α και α ⇒ β, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και η πρόταση β 
είναι αληθής.  

Η προτασιακή λογική είναι μονότονη αφού για οποιεσδήποτε δύο προτάσεις α και 
β, ισχύει  

Αν KB ╞ α τότε KB ∧ β ╞ α. 

Δηλαδή, η προσθήκη μιας νέας πρότασης β στη βάση γνώσης, ενδεχομένως 
επιτρέπει την εξαγωγή πρόσθετων συμπερασμάτων, αλλά σε καμία περίπτωση, δεν 
ακυρώνει οποιαδήποτε πρόταση α, η οποία ίσχυε πριν την προσθήκη της νέας 
πρότασης. Αυτό σημαίνει ότι όταν στη βάση γνώσης εντοπίζονται κατάλληλοι 
κανόνες λογικής, μπορούν να εφαρμόζονται, ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο 
μπορεί να υπάρχει στη βάση. 
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1.7.2 Μειονεκτήματα των κοινών γλωσσών 
προγραμματισμού σε σχέση με την προτασιακή 
λογική 

Με τις γλώσσες προγραμματισμού μπορούν να αναπαρασταθούν με άμεσο τρόπο 
υπολογιστικές διαδικασίες. Ωστόσο, η αναπαράσταση ενός γνωστικού χώρου με τη 
χρήση των γλωσσών αυτών, παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες.  

Οι δομές δεδομένων μέσα σ’ ένα πρόγραμμα μπορούν να αναπαραστήσουν 
γεγονότα (facts). Ωστόσο, δεν έχουν ένα γενικό μηχανισμό για την άντληση 
γεγονότων από άλλα γεγονότα. Κάθε ανανέωση των στοιχείων της δομής 
δεδομένων γίνεται από διαδικασίες (procedures) που εξαρτώνται από το 
συγκεκριμένο πεδίο (domain-specific). Οι διαδικασίες αυτές καθορίζονται από τον 
προγραμματιστή και τη γνώση που διαθέτει γύρω από το συγκεκριμένο γνωστικό 
πεδίο. Η διαδικαστική (procedural) αυτή προσέγγιση μπορεί να αντιπαραβληθεί με 
τη δηλωτική (declarative) φύση της προτασιακής λογικής στην οποία η γνώση 
(knowledge) και ο μηχανισμός συμπερασμάτων (inference), ο οποίος είναι 
ανεξάρτητος του πεδίου (domain-independent),  είναι ξεχωριστά. 

Ένα ακόμη μειονέκτημα των κοινών γλωσσών προγραμματισμού, αλλά και των 
βάσεων δεδομένων, είναι η έλλειψη ενός εύκολου τρόπου να δηλωθεί μια πρόταση 
όπως «Ο μαθητής πρέπει να γνωρίζει είτε την α έννοια, είτε την β». Αντίθετα, η 
προτασιακή λογική έχει, όπως προαναφέρθηκε, τις εκφραστικές δυνατότητες να 
χειριστεί διάζευξη, σύζευξη, άρνηση, κλπ. Επίσης, η προτασιακή λογική διαθέτει 
την ιδιότητα της σύνθεσης (compositionality). Δηλαδή, το νόημα μιας σύνθετης 
πρότασης προκύπτει απ’ το νόημα των επιμέρους τμημάτων της.  

1.7.3 Λογική πρώτης τάξης (First order logic) 

Παρά τα χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν, η προτασιακή λογική δεν έχει την 
εκφραστική δύναμη να περιγράψει με συνοπτικό και περιεκτικό τρόπο ένα 
πραγματικό περιβάλλον. Στην προτασιακή λογική δεν υπάρχουν αντικείμενα 
(objects) του πραγματικού κόσμου, ούτε μεταξύ τους σχέσεις (relations). Στον 
κόσμο της προτασιακής λογικής υπάρχουν μόνο γεγονότα, τα οποία μπορεί να 
είναι αληθή, ή ψευδή. Αντίθετα, στον κόσμο της λογικής πρώτης τάξης υπάρχουν, 
πέρα από τα γεγονότα, αντικείμενα και σχέσεις. Οι σχέσεις μπορεί να εκφράζουν 
ιδιότητες των αντικειμένων, ή σχέσεις τους με άλλα αντικείμενα. Η σελίδα του 
μαθησιακού περιεχομένου θα μπορούσε, για παράδειγμα, να εκφραστεί ως 
αντικείμενο, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Θα μπορούσε επίσης να δηλωθεί ότι 
το αντικείμενο αυτό διδάσκει έννοιες στα πλαίσια ενός μαθησιακού στόχου και 
ακόμα ότι σχετίζεται με άλλα. 

Έτσι, στη λογική πρώτης τάξης αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της μη 
προσπελασιμότητας των στοιχείων των γεγονότων, το οποίο υπάρχει στην 



1.7 Διερεύνηση των δυνατοτήτων της Περιγραφικής λογικής και χρήση 
οντολογιών για την αναπαράσταση ενός γνωστικού χώρου 

 

111 

προτασιακή λογική. Αυτό συμβαίνει γιατί εδώ, α) το αντικείμενο και β) τα στοιχεία 
που περιέχει, δεν αποτελούν μια ενιαία και εσωτερικά απροσπέλαστη ενότητα όπως 
στην προτασιακή λογική, αλλά είναι διακριτά.  

Συγκεκριμένα, το παραπάνω επιτυγχάνεται με την επέκταση της προτασιακής 
λογικής. Η λογική πρώτης τάξης αποτελεί επέκταση της προτασιακής λογικής 
εισάγοντας όρους (terms), κατηγορήματα (predicates) και ποσοδείκτες 
(quantifiers). Ένας όρος μπορεί να είναι μια σταθερά, μια μεταβλητή, ή ένας 
συναρτησιακός όρος, ενώ ένα κατηγόρημα δηλώνει σχέση ανάμεσα σε 
αντικείμενα. Οι μεταβλητές και οι ποσοδείκτες αποτελούν βασικά στοιχεία της 
λογικής πρώτης τάξης με τα οποία αυξάνεται σημαντικά η εκφραστική της 
ικανότητα, σε σχέση με την προτασιακή λογική. Τα λογικά σύμβολα της 
προτασιακής λογικής παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 1.7. 

Σύμβολο Επεξήγηση 
∧ Λογικό ΚΑΙ 
∨ Λογικό Η 
¬ Άρνηση 
⇒ Αν τότε  
⇔ Αν και μόνο αν 
∀ Καθολικός ποσοδείκτης 
∃ Υπαρξιακός ποσοδείκτης 

Πίνακας 1.7: Τα λογικά σύμβολα της λογικής πρώτης τάξης 

Με βάση τα παραπάνω, η λογική πρώτης τάξης δίνει επίσης τη δυνατότητα να 
εκφράζονται γεγονότα σε σχέση με τα αντικείμενα του κόσμου. Αυτό καθιστά 
δυνατή την αναπαράσταση γενικών νόμων και κανόνων. Αποτελεί πλεονέκτημα 
της λογικής πρώτης τάξης η ικανότητά της να συλλάβει τη γενικότητα. Για 
παράδειγμα, η πρόταση «Όλοι οι μαθητές είναι άνθρωποι» εκφράζεται στην λογική 
πρώτης τάξης ως εξής: 

∀ x Μαθητής(x)  ⇒ Άνθρωπος(x) 

Η πρόταση σημαίνει ότι για όλα τα x (μεταβλητή), αν το x είναι μαθητής, τότε το x 
είναι άνθρωπος. Η ίδια πρόταση, στα πλαίσια της προτασιακής λογικής, δηλαδή 
χωρίς ποσοδείκτες και μεταβλητές, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο να απεικονιστεί. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η λογική πρώτης τάξης, όπως και η προτασιακή 
λογική, είναι μονότονη και ότι για την εξαγωγή συμπερασμάτων χρησιμοποιείται η 
απόδειξη. Βασικός μηχανισμός εξαγωγής συμπερασμάτων είναι η ανάλυση 
(resolution). Κατά τη διαδικασία της ανάλυσης αποδεικνύεται η αλήθεια μιας 
πρότασης με εισαγωγή της άρνησής της και κατάληξη σε άτοπο. Για παράδειγμα, 
για να αποδειχθεί ότι KB ╞ α, αποδεικνύεται ότι η πρόταση «KB ∧ ¬α» δεν 
ικανοποιείται (unsatisfiable). 

Για την εφαρμογή ενός αλγορίθμου ανάλυσης απαιτείται καταρχήν η μετατροπή 
της πρότασης «KB ∧ ¬α» σε μορφή σύζευξης διαζεύξεων (conjunctive normal 
form, CNF). Κάθε πρόταση της λογικής πρώτης τάξης μπορεί να μετατραπεί σε μια, 
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όχι λογικά, όπως στην περίπτωση της προτασιακής λογικής, αλλά ωστόσο, 
συμπερασματικά ισοδύναμη πρόταση που περιλαμβάνει μόνο συζεύξεις και 
διαζεύξεις. Αυτό σημαίνει ότι αν για μια πρόταση «α» μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι η πρόταση «KB ∧ ¬α» δεν ικανοποιείται (άρα, KB ╞ α), το ίδιο θα συμβαίνει και 
στην περίπτωση που η βάση γνώσης είναι εκφρασμένη σε μορφή σύζευξης 
διαζεύξεων.  

Η μετατροπή σε μορφή σύζευξης διαζεύξεων μπορεί να γίνει βάσει μεθοδολογίας 
με την οποία απαλείφονται οι υπαρξιακοί και καθολικοί ποσοδείκτες καθώς και τα 
σύμβολα απλής και διπλής συνεπαγωγής. Για παράδειγμα, η πρόταση «α ⇔ β» 
μετατρέπεται σε «(α ⇒ β) ∧ (β ⇒ α)». Όμοια η πρόταση «(α ⇒ β)» μετατρέπεται 
σε «¬α ∨ β», ο υπαρξιακός ποσοδείκτης μετατρέπεται με την εισαγωγή νέας 
σταθερής, κλπ.  

Μια ειδική περίπτωση προτάσεων διαζευκτικής λογικής είναι οι προτάσεις Horn. 
Μια πρόταση Horn αποτελείται από διαζεύξεις εκ των οποίων το πολύ μία, δεν είναι 
σε αρνητική μορφή. Ο περιορισμός αυτός είναι σημαντικός για τους εξής λόγους:  

• Κάθε τέτοια πρόταση μπορεί να γραφεί ως συνεπαγωγή της οποίας το 
αριστερό μέρος αποτελείται από συζεύξεις, ενώ το συμπέρασμα είναι ένας 
μοναδικός μη αρνητικός τύπος. Για παράδειγμα, πρόταση Horn είναι η «¬α 
∨ ¬β ∨ γ», η οποία μετατρέπεται σε «α ∧ β ⇒ γ». Οι προτάσεις με ακριβώς 
ένα θετικό μέρος ονομάζονται οριστικές προτάσεις (definite clause). 

• Η εξαγωγή συμπερασμάτων από τις προτάσεις Horn μπορεί να γίνει με 
αλγόριθμους ορθής (forward chaining) και ανάστροφης (backward 
chaining) συλλογιστικής.  

• Ο χρόνος που απαιτείται για να αποδειχθεί μια πρόταση, σε μια βάση 
γνώσης που είναι εκφρασμένη σε προτάσεις Horn, είναι ανάλογος (linear) 
του μεγέθους που έχει η βάση γνώσης. 

Συνολικά, αντίθετα με την προτασιακή λογική, η λογική πρώτης τάξης δεν είναι 
καταληκτική (semi-decidable). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αλγόριθμοι που 
αποδεικνύουν μια πρόταση που απορρέει λογικά από τη βάση γνώσης (KB ╞ α), 
αλλά δεν υπάρχει αλγόριθμος που λέει «όχι» σε κάθε πρόταση για την οποία δεν 
συμβαίνει αυτό. 

1.7.4 Οντολογική αναπαράσταση γνώσης: κλάσεις 
και αντικείμενα 

Η λογική πρώτης τάξης, παρά τις αυξημένες δυνατότητες που έχει σε σχέση με την 
προτασιακή λογική, δεν μπορεί να αναπαραστήσει, με απλό τρόπο, κλάσεις 
αντικειμένων. Η οργάνωση των αντικειμένων σε κατηγορίες, ή κλάσεις, είναι 
ιδιαίτερα σημαντική για την αναπαράσταση γνώσης. Αυτό συμβαίνει γιατί, παρότι 
οι αλληλεπιδράσεις λαμβάνουν χώρα στο επίπεδο των αντικειμένων, μεγάλο μέρος 
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της συλλογιστικής (reasoning) υφίσταται στο επίπεδο των κλάσεων. Για 
παράδειγμα, σε κάποια χρονική στιγμή μπορεί να πρέπει να δοθεί στο μαθητή μια 
πρόσθετη άσκηση κάποιας συγκεκριμένης κατηγορίας, αλλά όχι μια συγκεκριμένη 
πρόσθετη άσκηση. Μπορεί δηλαδή, να μας ενδιαφέρουν τα χαρακτηριστικά της 
κατηγορίας και όχι το αντικείμενο, μέλος της κατηγορίας, καθαυτό.  

Επίσης, με βάση τις κλάσεις μπορούν να γίνουν προβλέψεις. Για παράδειγμα, από 
τα χαρακτηριστικά του μαθησιακού υλικού που μελέτησε ένας μαθητής και από το 
βαθμό επιτυχίας του στις ασκήσεις που προσπάθησε να επιλύσει, μπορούμε να 
συμπεράνουμε την κατηγορία (αρχάριος, ή προχωρημένος) στην οποία ανήκει. 
Γνωρίζοντας την κατηγορία στην οποία ανήκει μπορούμε να προβλέψουμε και 
άλλα χαρακτηριστικά του, τα οποία είναι χαρακτηριστικά της κατηγορίας αυτής, με 
απώτερο σκοπό να του παρέχουμε την κατάλληλη υποστήριξη. 

Με βάση τη σχέση «υποκλάση», οι κλάσεις οργανώνονται σε ταξινομίες. Οι κλάσεις 
μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους καθώς επίσης και με τα αντικείμενα. 

• Ένα αντικείμενο μπορεί να ανήκει σε μια κλάση∗, για παράδειγμα για τον 
μαθητή «α» μπορεί να έχουμε «α ∈ Αρχάριος». 

• Μια κλάση μπορεί να είναι υποκλάση κάποιας άλλης, για παράδειγμα για 
την κλάση Μαθητής μπορεί να έχουμε «Μαθητής ⊂ Άνθρωπος». 

• Όλα τα μέλη μιας κλάσης μπορεί να έχουν κάποιες ιδιότητες, για 
παράδειγμα για την κλάση Μαθητής μπορεί να έχουμε «x ∈ Μαθητής ⇒ 
Όνομα(x)» 

• Τα μέλη μιας κλάσης μπορεί να προσδιορίζονται από συγκεκριμένες 
ιδιότητες, για παράδειγμα για την κλάση «Άριστος» μπορεί να έχουμε «x ∈ 
Μαθητής ∧ Μ.Ο(x)>8,5 ⇒ Άριστος». 

• Τέλος, μια κλάση, ως σύνολο μπορεί να συνδέεται με μια άλλη μέσω μιας 
ιδιότητας. Αν και οι σχέσεις τύπου «υποκλάση» και «ανήκει σε μια κλάση» 
είναι οι σημαντικότερες, συχνά είναι χρήσιμη η δήλωση σχέσεων ανάμεσα 
σε κλάσεις που δεν είναι η μια υποκλάση της άλλης. Για παράδειγμα, εκτός 
από το ότι οι «Αρχάριος» και «Προχωρημένος» είναι υποκλάσεις της 
κλάσης «Μαθητής», είναι χρήσιμο να δηλωθεί ότι ένας μαθητής δεν μπορεί 
να είναι ταυτόχρονα αρχάριος και προχωρημένος. Έτσι, θα έπρεπε να 
μπορεί να δηλωθεί με ευκολία ότι οι δύο κλάσεις «Αρχάριος» και 
«Προχωρημένος» είναι μη-συνδεδεμένες (disjoint), δηλαδή, δεν μπορεί να 
έχουν κοινά μέλη. Επιπρόσθετα, ίσως θα έπρεπε να δηλωθεί ότι ένας 
μαθητής που δεν είναι προχωρημένος, είναι κατ’ ανάγκη αρχάριος (εφόσον 
δεν επιθυμούμε την ύπαρξη ενδιάμεσου επιπέδου). Στην περίπτωση αυτή 

                                          

∗ Κατά σύμβαση οι κλάσεις δηλώνονται με κεφαλαίο αρχικό γράμμα, ενώ οι 
περιπτώσεις με μικρό. 
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δηλαδή, η διάσπαση στα επιμέρους τμήματα θα ήταν πλήρης (exhaustive 
decomposition). 

Οι κλάσεις διευκολύνουν την οργάνωση και απλοποίηση της βάσης γνώσης μέσω 
της κληρονομικότητας. Για παράδειγμα, αν ξέρουμε ότι η κλάση των αντικειμένων 
μάθησης χαρακτηρίζεται από χρόνο εκμάθησης (learning time) και ότι ένας 
μαθησιακός πόρος (resource) είναι υποκλάση του αντικειμένου μάθησης και 
ακόμη, ότι ένα στοιχείο μαθησιακού σχεδιασμού είναι υποκλάση του μαθησιακού 
πόρου, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ένα στοιχείο μαθησιακού σχεδιασμού 
χαρακτηρίζεται από χρόνο εκμάθησης.   

Οι κατηγορίες, δηλαδή οι κλάσεις, αποτελούν τα δομικά στοιχεία κάθε, μεγάλης 
κλίμακας, αναπαράστασης γνώσης. Οι απαρχές της Περιγραφικής λογικής, η οποία 
βασίζεται στην έννοια των κλάσεων, απορρέουν από δύο άλλους φορμαλισμούς 
(formalisms), το φορμαλισμό των σημασιολογικών δικτύων (semantic networks) 
και των πλαισίων (frames). Αυτοί οι μέθοδοι αναπαράστασης γνώσης, όπως 
προαναφέρθηκε, σχεδιάστηκαν ειδικά για την οργάνωση και συλλογιστική με 
κλάσεις αντικειμένων. Επίσης, πειράματα από το χώρο της γνωστικής ψυχολογίας 
έδειξαν ότι οι φορμαλισμοί αυτοί αναπαριστούν ένα πεδίο γνώσης με τρόπο 
παρόμοιο, με αυτόν με τον οποίο θα αναπαρίστατο και από το ανθρώπινο μυαλό. 
Έτσι, οι προσεγγίσεις αυτές είναι περισσότερο διαισθητικές απ’ ότι η κλασσική 
λογική (λογική πρώτης τάξης) και επομένως καταλληλότερες για την 
αναπαράσταση ενός γνωστικού πεδίου στα πλαίσια ενός μαθησιακού 
περιβάλλοντος. 

1.7.5 Σημασιολογικά δίκτυα (Semantic networks) 

Τα σημασιολογικά δίκτυα επινοήθηκαν από τον Quillian (1967) και αναπτύχθηκαν 
από αρκετούς άλλους ερευνητές τα επόμενα χρόνια. Αναπτύχθηκαν ως ένας 
εναλλακτικός τρόπος αναπαράστασης της γνώσης, ο οποίος διαθέτει ορισμένα 
σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις κλασσικές «λογικές» προσεγγίσεις. 
Ασφαλώς όμως και η προσέγγιση αυτή αποτελεί, εν τέλει, μια μορφή λογικής.  

Υπάρχουν διάφορα είδη σημασιολογικών δικτύων, αλλά σε κάθε περίπτωση, ένα 
σημασιολογικό δίκτυο αναπαριστά κλάσεις αντικειμένων, αντικείμενα και σχέσεις 
ανάμεσά τους. Ένα σημασιολογικό δίκτυο αποτελείται από κόμβους (nodes), και 
δεσμούς (links) ανάμεσα στους κόμβους. Οι κόμβοι υποδηλώνουν κλάσεις 
αντικειμένων, ή αντικείμενα, ενώ οι δεσμοί, σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων, ή 
των κλάσεων, ή ιδιότητες των αντικειμένων. 

Στα σημασιολογικά δίκτυα, οι σχέσεις δηλώνονται με συνδετικές γραμμές (δεσμός) 
ανάμεσα στους κόμβους. Μελετώντας το φορμαλισμό των σημασιολογικών 
δικτύων μπορούμε να διακρίνουμε τρία βασικά είδη δεσμών:  

α) τους δεσμούς που συνδέουν και οργανώνουν ιεραρχικά κλάσεις. Αυτοί είναι οι 
δεσμοί «υποσύνολο» (SubsetOf) και «υπερσύνολο» (SupersetOf). Οι δεσμοί αυτοί 
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αναφέρονται στην κλάση ως σύνολο. Μια κλάση δηλαδή μπορεί να είναι συνολικά, 
ως κλάση, υποσύνολο μιας άλλης. Για παράδειγμα, η κλάση των μαθησιακών 
πόρων μπορεί να θεωρηθεί υποσύνολο της κλάσης των αντικειμένων μάθησης. 

β) τους δεσμούς που συνδέουν τις κλάσεις μέσω των μελών τους. Για παράδειγμα, 
η κλάση των μαθησιακών αντικειμένων μπορεί να θεωρηθεί ότι συνδέεται με την 
κλάση των εννοιών με τη σχέση «διδάσκει». Είναι προφανές ότι δεν διδάσκουν οι 
κλάσεις, εκείνο που διδάσκει είναι το συγκεκριμένο μέλος του συνόλου των 
μαθησιακών αντικειμένων. Επομένως, οι δεσμοί αυτού του τύπου θα πρέπει να 
δηλωθούν με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι οι προηγούμενοι. Αν χρησιμοποιούσαμε 
συμβολισμούς λογικής πρώτης τάξης, θα μπορούσαμε να εκφράσουμε αυτούς τους 
δεσμούς με μεταβλητές και ποσοδείκτες. 

γ) τους δεσμούς τύπου «μέλος» (MemberOf). Οι δεσμοί αυτοί δηλώνουν ότι ένα 
αντικείμενο ανήκει (είναι μέλος) σε μια κλάση. 

Πέρα από τα τρία βασικά είδη δεσμών που αναφέρθηκαν παραπάνω, ένα 
σημασιολογικό δίκτυο μπορεί να περιέχει δεσμούς ανάμεσα σε αντικείμενα, 
δεσμούς που εκφράζουν ιδιότητες των αντικειμένων, κλπ. 

Σ’ ένα σημασιολογικό δίκτυο μια ιδιότητα μιας κλάσης κληρονομείται κατά μήκος 
των συνδέσεων τύπου «υποσύνολο», δηλαδή κατά μήκος της ιεραρχίας. Για 
παράδειγμα, ένα στοιχείο μαθησιακού σχεδιασμού κληρονομεί όλα τα 
χαρακτηριστικά των αντικειμένων μάθησης. Οι διδασκόμενες έννοιες αποτελούν 
χαρακτηριστικό του αντικειμένου μάθησης. Επομένως, ένα στοιχείο μαθησιακού 
σχεδιασμού διδάσκει έννοιες. Το στοιχείο μαθησιακού σχεδιασμού, ασφαλώς, 
μπορεί να έχει και πρόσθετα χαρακτηριστικά που είναι αποκλειστικά δικά του. Για 
παράδειγμα, μπορεί να συνδέεται με μια συγκεκριμένη μαθησιακή σχεδίαση. Τα 
υπόλοιπα όμως χαρακτηριστικά του, τα κληρονομεί από την ιεραρχία των κλάσεων 
στις οποίες υπάγεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.24: Σημασιολογικό δίκτυο με τέσσερις κλάσεις και δύο αντικείμενα 
(Αλγόριθμος και Δομές δεδομένων). Οι σχέσεις δηλώνονται με τα βέλη. 

 Αντικείμενο 
μάθησης 

Μαθησιακός 
πόρος 

Στοιχείο μαθ. 
σχεδιασμού 

Έννοια 

αλγόριθμος δομή δεδομένων 

υποσύνολο 

υποσύνολο 

διδάσκει

μέλος μέλος 
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Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά των σημασιολογικών δικτύων είναι η 
δυνατότητά τους να αναπαριστούν προκαθορισμένες (default) τιμές για τις 
κατηγορίες. Οι τιμές αυτές επαναπροσδιορίζονται όταν βρεθούν άλλες τιμές, οι 
οποίες ενδεχομένως αντιστοιχούν σε εξαιρέσεις, που ισχύουν σε ιεραρχικά 
χαμηλότερο επίπεδο. Με τη βοήθεια των προκαθορισμένων τιμών μπορεί να 
υλοποιηθεί η συλλογιστική των ευλόγων υποθέσεων. Αν δηλαδή δεν υπάρχουν πιο 
συγκεκριμένες πληροφορίες για την τιμή ενός χαρακτηριστικού, τότε, οι 
προκαθορισμένες τιμές αποτελούν τις εύλογες υποθέσεις. 

1.7.6 Πλαίσια (Frames) 

Ο Minsky (1981) εισήγαγε τα πλαίσια ως έναν εναλλακτικό τρόπο αναπαράστασης 
της γνώσης. Ο τρόπος αυτός, καθώς και τα σημασιολογικά δίκτυα, ανήκουν στις 
δομημένες αναπαραστάσεις γνώσης και συχνά θεωρούνται ότι ανήκουν στην ίδια 
οικογένεια φορμαλισμών, από την οποία στη συνέχεια προέκυψε η Περιγραφική 
λογική. Μια βασική διαφορά των πλαισίων από τα σημασιολογικά δίκτυα είναι ότι 
στα σημασιολογικά δίκτυα οι ιδιότητες αποτελούν ατομικούς τύπους, ενώ γενικά, 
στα πλαίσια μπορεί να είναι σύνθετες έννοιες. Έτσι, τα πλαίσια περιέχουν όλη την 
πληροφορία για τις συγκεκριμένες έννοιες που αναπαριστούν. Αντίθετα, ένας 
κόμβος σ’ ένα σημασιολογικό δίκτυο αναπαριστά μόνο την έννοια καθαυτή, ενώ οι 
ιδιότητές της αποτελούν άλλους κόμβους οι οποίοι συνδέονται μ’ αυτόν. Ωστόσο 
και οι δύο φορμαλισμοί αποτελούν δομές, οι οποίες στοχεύουν στην 
αναπαράσταση αντικειμένων και των μεταξύ τους σχέσεων. 

Ο στόχος, στην προσέγγιση των πλαισίων, είναι να συλλέξουμε και να 
αναπαραστήσουμε όλη τη γνώση, αναφορικά με μια έννοια ή με μια κατάσταση, σ’ 
ένα αντικείμενο. Το αντικείμενο αυτό περιγράφεται από το πλαίσιο. Το πλαίσιο 
περιέχει ιδιότητες (slots) στις οποίες γίνονται καταχωρήσεις (entries), όμοια με τις 
καταχωρήσεις που γίνονται στις εγγραφές (records) στις βάσεις δεδομένων. Οι 
βασικές διαφορές όμως είναι ότι α) τα πλαίσια δεν είναι κατ’ ανάγκη όμοια μεταξύ 
τους, όπως συμβαίνει με τις εγγραφές και ότι β) οργανώνονται σε ιεραρχικές 
δομές. Έτσι, τα ειδικότερα πλαίσια αναπαριστούν πιο συγκεκριμένες έννοιες, οι 
οποίες εντάσσονται στις γενικότερες. 

Στα πλαίσια έχουμε την σύνταξη που φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα των δύο 
πλαισίων που συνδέονται μεταξύ τους: 

Frame: Αντικείμενο μάθησης 

Member Slot: Διδάσκει 

Value Class: Έννοια 

Cardinality Min: 1 

Cardinality Max: 10 
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Member Slot: Τυπικός χρόνος εκμάθησης 

Value Class: String 

Cardinality Min: 1 

Cardinality Max: 1 

 

Frame: Έννοια 

Member Slot: Όνομα έννοιας 

Value Class: String 

Cardinality Min: 1 

Cardinality Max: 1 

 

Γενικότερα, η σύνταξη των πλαισίων είναι η παρακάτω: 

Frame: FA 

Super Classes: FK,…, FN 

Member Slot: S1 

Value Class: H1 

Cardinality Min: m1 

Cardinality Max: n1 

… 

Member Slot: SK 

Value Class: HK 

Cardinality Min: mk 

Cardinality Max: nk 

 

Το σύμβολο Fi δηλώνει το όνομα του πλαισίου, Sj είναι το όνομα της ιδιότητας, mj 
και nj είναι θετικοί ακέραιοι, ενώ το Hj δηλώνει τους περιορισμούς που ισχύουν γι’ 
αυτή την ιδιότητα. Για παράδειγμα, η ιδιότητα μπορεί να παίρνει τιμές από ένα 
άλλο πλαίσιο, ή να είναι του τύπου κείμενο, αριθμός, κλπ. Επίσης, το Hj μπορεί να 
εκφράζει τομή, ένωση, ή άρνηση πλαισίων, οπότε για παράδειγμα, μια ιδιότητα 
μπορεί να παίρνει τιμές από την ένωση δύο πλαισίων. 
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1.7.7 Από τις δομημένες αναπαραστάσεις και τη 
λογική πρώτης τάξης στην Περιγραφική λογική 

Η έρευνα στο πεδίο της αναπαράστασης ενός γνωστικού χώρου συχνά εστιάστηκε 
στην επινόηση και διατύπωση μεθόδων με τις οποίες θα μπορούσε εύκολα (στο 
επιθυμητό επίπεδο) να διατυπωθεί περιγραφή του κόσμου και οι οποίες θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια ευφυών εφαρμογών. Με τον όρο ευφυή 
χαρακτηρίζουμε μια εφαρμογή η οποία έχει τη δυνατότητα να βρίσκει τις 
έμμεσες (implicit) συνέπειες, μιας, ρητά (explicit) αναπαριστώμενης γνώσης.  

Όπως προαναφέρθηκε, οι βασικές προσεγγίσεις αναπαράστασης γνώσης 
εντάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, τις λογικές και τις δομημένες 
αναπαραστάσεις. Ένα βασικό πλεονέκτημα των δομημένων αναπαραστάσεων που 
ειδικά στην περίπτωση των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης είναι κρίσιμης 
σημασίας, είναι το γεγονός ότι μπορούν να σχεδιαστούν και να παραχθούν 
ευκολότερα απ’ ότι τα συστήματα λογικής, αφού οι αναπαραστάσεις είναι 
διαισθητικά προφανέστερες και άρα ευκολότερα κατανοητές. Επιπλέον, υπάρχει η 
δυνατότητα εξαγωγής συμπερασμάτων μέσω της ιεραρχικής δομής τους. Ωστόσο, 
το βασικό μειονέκτημα αυτών των αναπαραστάσεων εστιάζεται στο ότι δεν είναι 
απόλυτα επαρκείς, με την έννοια ότι δεν χαρακτηρίζονται από αυστηρή 
σημασιολογία (semantic). Επομένως, ενώ για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής 
ηλεκτρονικής μάθησης τα χαρακτηριστικά των δομημένων αναπαραστάσεων είναι 
απόλυτα επιθυμητά, απαιτείται επιπρόσθετα, η δυνατότητα παροχής μιας 
αυστηρότερης σημασιολογίας, με την οποία θα μπορούσαν να προσδιορίζονται 
ακριβέστερα και με μεγαλύτερη επάρκεια οι αναπαραστάσεις.  

Τα χαρακτηριστικά αυτά καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό από την Περιγραφική 
λογική, η οποία προήλθε από τα Σημασιολογικά δίκτυα και τα Πλαίσια και η οποία 
άλλωστε συνεισφέρει στην ανάπτυξη του σημασιολογικού ιστού. Αρχικά, τα 
συστήματα Περιγραφικής λογικής ονομάζονταν συστήματα ορολογίας, δίνοντας 
έτσι έμφαση στην προσπάθεια για καθιέρωση συγκεκριμένων όρων που θα 
εξέφραζαν ένα γνωστικό πεδίο. Πρόσφατα, επικράτησε ο όρος Περιγραφική 
λογική, το δεύτερο συνθετικό του οποίου εκφράζει την ενσωμάτωση 
χαρακτηριστικών που συναντάμε στα κλασικά συστήματα λογικής πρώτης τάξης 
και με τα οποία αυξάνονται επαρκώς οι δυνατότητες για απόδοση σημασιών. Με τη 
λέξη ορολογία, συχνά, εκφράζεται απλώς η ιεραρχική δομή της αναπαράστασης. 

Στις δομημένες αναπαραστάσεις τα βασικά στοιχεία είναι οι κόμβοι και οι μεταξύ 
τους σύνδεσμοι, με βάση τα οποία δημιουργούνται οι δικτυακές δομές. Οι κόμβοι 
αντιστοιχούν σε έννοιες, δηλαδή σε κατηγορίες ή κλάσεις αντικειμένων. Σύνθετες 
σχέσεις μπορούν επίσης να εκφράζονται ως κόμβοι.  

Όπως στα σημασιολογικά δίκτυα έτσι και στην Περιγραφική λογική, οι έννοιες 
μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους με σχέσεις της μορφής «είναι» (is a). Η σχέση 
αυτή εκφράζει τη σύνδεση μιας ειδικότερης με μια γενικότερη έννοια παράγοντας 
έτσι μια ιεραρχία εννοιών που αντιστοιχεί στην διατύπωση ορολογίας 
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(terminology). Επίσης, στη σχέση αυτή βασίζεται η κληρονομικότητα των 
ιδιοτήτων των κλάσεων. Η ειδικότερη, δηλαδή η ιεραρχικά κατώτερη έννοια, 
κληρονομεί τις ιδιότητες της γενικότερης. Το χαρακτηριστικό της 
κληρονομικότητας μπορεί να γίνει αρκετά πολύπλοκο όταν ένα αντικείμενο μπορεί 
να ανήκει σε περισσότερες από μια κλάσεις, ή όταν μια κλάση μπορεί να είναι 
υποσύνολο περισσοτέρων, από μιας, κλάσεων. Όταν δηλαδή έχουμε πολλαπλή 
κληρονομικότητα και θα πρέπει ο αλγόριθμος να καθορίσει από πού θα 
κληρονομηθεί η ιδιότητα. 

Και οι υπόλοιπες μορφές σχέσεων που πρωτοεμφανίστηκαν στα σημασιολογικά 
δίκτυα, υπάρχουν και στην Περιγραφική λογική. Για παράδειγμα, η κλάση 
«αντικείμενο μάθησης» του σχήματος 1.24 συνδέεται με τη σχέση «διδάσκει» με 
την κλάση «έννοια». Οι σχέσεις αυτού του τύπου στην περιγραφική λογική, όπως 
και στα πλαίσια, εκφράζουν ένα περιορισμό τιμής (value restriction). Οι τιμές, 
δηλαδή, που μπορεί να πάρει αυτή η σχέση είναι τύπου «έννοια». Επίσης, όπως 
συμβαίνει στα πλαίσια, έτσι και στην Περιγραφική λογική, μπορούμε να ορίσουμε 
μέγιστη και ελάχιστη τιμή. Μπορούμε να ορίσουμε, για παράδειγμα, ότι ένα 
αντικείμενο μάθησης μπορεί να διδάσκει από μια έως δέκα έννοιες. Ακόμα, όμοια 
με τα Σημασιολογικά δίκτυα και τα Πλαίσια, η κατώτερη ιεραρχικά κλάση 
κληρονομεί τις ιδιότητες της ανώτερης. Για παράδειγμα, ο μαθησιακός πόρος στο 
σχήμα 1.24 θα κληρονομήσει την ιδιότητα «διδάσκει» από το «Αντικείμενο 
μάθησης». 

Στον κόσμο της λογικής πρώτης τάξης υπάρχουν αντικείμενα και σχέσεις. Το 
συντακτικό της λογικής πρώτης τάξης, όπως προαναφέρθηκε, αντίθετα από την 
προτασιακή λογική, επιτρέπει και διευκολύνει την αναπαράσταση γνώσης που 
αναφέρεται σε αντικείμενα και τις μεταξύ τους σχέσεις. Η Περιγραφική λογική, 
σχεδιάστηκε έτσι ώστε να διευκολύνει ακόμη περισσότερο την αναπαράσταση 
γνώσης, η οποία αναφέρεται σε κατηγορίες (κλάσεις) και σχέσεις ανάμεσά τους. Η 
λογική πρώτης τάξης δεν είναι σχεδιασμένη με τον ίδιο στόχο. Στοχεύει ευρύτερα, 
στην αναπαράσταση γνώσης. 

Η Περιγραφική λογική, αποτελώντας εξέλιξη των σημασιολογικών δικτύων και 
ανταποκρινόμενη στην απαίτηση για αυστηρότερη σημασιολογία, ενσωματώνει τα 
σημαντικότερα στοιχεία της λογικής πρώτης τάξης. Οι διαφορές θα μπορούσαν να 
εντοπιστούν στα εξής δύο σημεία: 

α) Στην Περιγραφική λογική δεν υπάρχουν μεταβλητές. Η απουσία μεταβλητών 
αυξάνει την ευκολία κατανόησής της κατά τη σχεδίαση. Για παράδειγμα, η 
πρόταση «όλοι οι μαθησιακοί πόροι είναι αντικείμενα γνώσης, τα οποία διδάσκουν 
έννοιες», στην λογική πρώτης τάξης θα διατυπωνόταν ως 

∀x : πόρος(x) ⇒ ∃y : έννοια(y) ∧ αντικείμενοΜάθησης(x) ∧ διδάσκει(x,y) 

Η ίδια πρόταση στην Περιγραφική λογική διατυπώνεται όπως παρακάτω: 

Πόρος ⊑ ΑντικείμενοΜάθησης ⊓ ∃ διδάσκει Έννοια 
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Κάθε έκφραση που αναφέρεται σε μια κλάση δηλώνει το σύνολο όλων των 
αντικειμένων που ικανοποιούν τις ιδιότητες που αναφέρονται στην έκφραση. Για 

παράδειγμα, η έκφραση Α ⊓ Β μπορεί να θεωρηθεί ως η αντίστοιχη της «Α(x) ∧ 

Β(x)» της λογικής πρώτης τάξης στην οποία η μεταβλητή x καλύπτει όλα τα 
αντικείμενα του πεδίου (domain) στο οποίο ορίζεται. Όμοια, η κλάση «αντικείμενα 
μάθησης που δεν είναι μαθησιακοί πόροι» θα δηλωνόταν ως  

ΑντικείμενοΜάθησης ⊓ ¬ Πόρος 

ενώ η κλάση «αντικείμενα μάθησης, ή έννοιες» θα δηλωνόταν ως 

ΑντικείμενοΜάθησης ⊔ Έννοια 

Τα «αντικείμενα που διδάσκουν έννοια» θα μπορούσε, με χρήση του υπαρξιακού 
ποσοδείκτη να εκφραστεί ως 

∃ διδάσκει Έννοια 

β) Όπως προαναφέρθηκε, στη λογική πρώτης τάξης, αν για μια πρόταση «α», 
έχουμε ότι ΚΒ╞ α, η πρόταση θα αποδειχθεί. Αν όμως δεν ισχύει ΚΒ╞ α, η 
διαδικασία απόδειξης (proof) μπορεί να συνεχίζεται και ταυτόχρονα να μην είμαστε 
σε θέση να γνωρίζουμε αν πρόκειται να τερματιστεί (και επομένως αν ισχύει ΚΒ╞ 
α). Με αυτή την έννοια, η λογική πρώτης τάξης χαρακτηρίζεται ημι-καταληκτική 
(semi decidable), δηλαδή ο αλγόριθμος μπορεί να αποδείξει μια πρόταση που 
απορρέει λογικά από τη βάση γνώσης (KB ╞ α), αλλά δεν υπάρχει αλγόριθμος που 
να εντοπίζει κάθε πρόταση για την οποία δεν συμβαίνει αυτό. Αντίθετα, η 
Περιγραφική λογική που αποτελεί κομμάτι της λογικής πρώτης τάξης είναι 
καταληκτική (decidable). Αυτό σημαίνει ότι κάθε αλγόριθμος στα πλαίσια της 
Περιγραφικής λογικής τερματίζεται σε πεπερασμένο χρόνο και επομένως η 
Περιγραφική λογική επιδέχεται αυτοματοποιημένη συλλογιστική (amenable to 
automated reasoning). Επομένως, είναι εφικτό να ελεγχθούν ασυνέπειες και να 
γίνει αυτόματη επεξεργασία της ιεραρχίας ταξινόμησης. Ωστόσο, αυτό το θετικό 
χαρακτηριστικό, συνοδεύεται και από αρνητικές συνέπειες: πραγματικά δύσκολα 
προβλήματα απαιτούν μεγάλες και πολύπλοκες περιγραφές, ή ακόμα, δεν είναι 
δυνατόν να διατυπωθούν. Στα πλαίσια του σημασιολογικού ιστού, η γλώσσα OWL 
Full στοχεύει στην ικανοποίηση ακριβώς αυτής της απαίτησης: παρέχει κάπως 
μεγαλύτερες εκφραστικές δυνατότητες ξεφεύγοντας από τα πλαίσια της 
Περιγραφικής λογικής, για την οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η OWL DL (OWL 
Description Logic). 

1.7.8 Η δομή της βάσης γνώσης στην Περιγραφική 
λογική 

Σε μια βάση γνώσης γίνεται διάκριση ανάμεσα α) στη γενική γνώση που 
αναφέρεται στο αναπαριστώμενο γνωστικό πεδίο και β) την ειδική γνώση που 
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αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (individuals). Ανάλογα, μια τυπική βάση 
γνώσης της Περιγραφικής λογικής αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία που 
αναφέρονται ως TBox (Terminological knowledge) και ABox (Assertional 
knowledge) αντίστοιχα. Το TBox περιέχει τους ορισμούς και τις γενικές ιδιότητες 
των εννοιών (κλάσεων). Με βάση την ιεραρχική δομή μεταξύ των κλάσεων που 
υπάρχει στην Περιγραφική λογική, αυτό το τμήμα της βάσης γνώσης συνιστά την 
ορολογία (terminology), ή ταξινομία (taxonomy). Το ABox περιέχει γνώση που 
αναφέρεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις (instance) των εννοιών που περιέχονται 
στο TBox. Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι το TBox αντιστοιχεί στο σχήμα 
(schema) μιας σχεσιακής βάσης δεδομένων και το ABox στα πραγματικά δεδομένα 
(data) που περιέχονται στους πίνακες της βάσης. Η γνώση που υπάρχει στο TBox 
θεωρείται ότι γενικά δεν υπόκειται σε αλλαγή (static), ενώ η γνώση που υπάρχει 
στο ABox υπόκειται σε περιστασιακές ή συνεχόμενες αλλαγές και είναι επομένως 
δυναμικής φύσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.25: Αρχιτεκτονική συστήματος αναπαράστασης γνώσης στο πλαίσιο της 
Περιγραφικής λογικής (προσαρμογή από, Baader & Nutt, 2003) 

Ένα σύστημα Περιγραφικής λογικής περιέχει (σχήμα 1.25) το TBox και το ABox τα 
οποία είναι εκπεφρασμένα σε μια συγκεκριμένη γλώσσα περιγραφής καθώς 
επίσης και λειτουργίες συλλογιστικής (reasoning) σε σχέση με την 
πληροφορία αυτή. Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζεται αναλυτικότερα ο ρόλος 
των TBox και ABox, καθώς και οι κύριες λειτουργίες συλλογιστικής που μπορούν 
να εφαρμοστούν σ’ αυτά. 

Επιπλέον, η βάση γνώσης της Περιγραφικής λογικής θα πρέπει να είναι ενταγμένη 
και να επικοινωνεί με το ευρύτερο περιβάλλον του πληροφοριακού συστήματος 
(π.χ ηλεκτρονικής μάθησης), ενώ οι κανόνες θα μπορούσαν να παράσχουν μια 
επέκταση του λογικού πυρήνα του συστήματος. 

 Βάση γνώσης 

TBox 
Μαθητής ≡ Άνθρωπος ⊓ ∃ εγγραφή Μάθημα

   ... 

ABox 
Παπαδόπουλος ∈ Μαθητής 
… 

Γλώσσα 
περιγραφής 

Συλλογιστική 
(reasoning) 

Πρόγραμμα 
εφαρμογής 

Κανόνες 
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1.7.9 TBox – αναπαράσταση της ορολογίας 

Η αναπαράσταση της γνώσης στην Περιγραφική λογική ξεκινάει με τον ορισμό των 
εννοιών. Οι ορισμοί αυτοί περιέχονται στο TBox. Ο ορισμός κάθε νέας έννοιας 
γίνεται με τη βοήθεια εννοιών που έχουν ήδη οριστεί. Για παράδειγμα, η έννοια 
«μαθητής» θα μπορούσε να οριστεί ως το πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο σ’ ένα 
τουλάχιστον μάθημα: 

Μαθητής ≡ Άνθρωπος ⊓ ∃ εγγραφή Μάθημα 

Μια τέτοια δήλωση παρέχει τις επαρκείς και αναγκαίες συνθήκες για να 
κατηγοριοποιηθεί ένα αντικείμενο (individual) ως μαθητής και συνήθως 
αναφέρεται ως λογική ισοδυναμία. Δηλώσεις στις οποίες καθορίζονται όχι μόνο 
αναγκαίες αλλά και επαρκείς συνθήκες, αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της 
Περιγραφικής λογικής αφού, άλλου τύπου αναπαραστάσεις γνώσης, συνήθως, 
επιβάλλουν μόνο αναγκαίες συνθήκες κατά τον ορισμό εννοιών.   

Συχνά, αλλά όχι πάντα, μια ορολογία διατυπωμένη σε Περιγραφική λογική έχει και 
τα εξής χαρακτηριστικά: 

• Επιτρέπεται μόνον ένας ορισμός για κάθε έννοια 

• Οι ορισμοί είναι ακυκλικοί (acyclic) με την έννοια ότι οι έννοιες δεν 
μπορούν να ορίζονται με βάση τον εαυτό τους, ή με βάση άλλες έννοιες, οι 
οποίες έμμεσα αναφέρονται σ’ αυτές 

Τα βασικά δομικά στοιχεία του TBox είναι: 

α) το λεξιλόγιο (vocabulary), δηλαδή οι ατομικές έννοιες (unary predicates) 
που εκφράζουν σύνολα αντικειμένων και υλοποιούνται ως κλάσεις και 

β) οι δυαδικές σχέσεις (binary relations) ανάμεσά τους. Για παράδειγμα, μια 
δυαδική σχέση θα μπορούσε να είναι η σχέση «εγγραφή» (οι σχέσεις κατά 
σύμβαση δηλώνονται με μικρό αρχικό γράμμα). Για τη σχέση αυτή έχουμε ότι: 

εγγραφή ⊆ Μαθητής x Μάθημα 

Ένας μαθητής θα μπορούσε να εγγραφεί σε πολλά μαθήματα και ένα μάθημα θα 
μπορούσαν να το παρακολουθούν πολλοί μαθητές. 

Πέρα από τις ατομικές έννοιες και τις σχέσεις, κάθε σύστημα Περιγραφικής λογικής 
επιτρέπει τη δόμηση πολύπλοκων περιγραφών με βάση τις έννοιες και τις σχέσεις 
που έχουν δηλωθεί. Η περιγραφή μιας έννοιας μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα 
ερώτημα (query), το οποίο περιγράφει ένα σύνολο αντικειμένων για το οποίο 
ενδιαφερόμαστε.  
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Όπως προαναφέρθηκε, με τη λειτουργία της συλλογιστικής, από γνώση που έχει 
αναπαρασταθεί άμεσα, εξάγεται έμμεση γνώση. Η βασική λειτουργία συλλογιστικής 
στα πλαίσια του TBox (σχήμα 1.25) είναι η υπαγωγή (subsumption). Με την 
υπαγωγή επιτυγχάνεται η κατηγοριοποίηση (classification) των εννοιών, δηλαδή η 
τοποθέτηση κάθε έννοιας στην κατάλληλη θέση της ιεραρχίας των εννοιών. Μια 
από τις κύριες λειτουργίες ενός προγράμματος συλλογιστικής (reasoner) είναι ο 
έλεγχος για το αν μια κλάση υπάγεται (αποτελεί υποκλάση) σε μια άλλη. Με τον 
τρόπο αυτό, εφόσον ο έλεγχος εκτελεστεί σε όλο το TBox, μπορεί να παραχθεί η 
συναγόμενη (inferred) ιεραρχία των κλάσεων. Μια άλλη λειτουργία συλλογιστικής 
στο TBox είναι ο έλεγχος της δυνατότητας ικανοποίησης (satisfiability), 
δηλαδή ο έλεγχος για το αν, λογικά, μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις 
(αντικείμενα) που να ικανοποιούν τον ορισμό της έννοιας. 

1.7.10 ABox – περιπτώσεις κλάσεων 

Στο TBox ορίζεται το λεξιλόγιο για την περιγραφή του κόσμου καθώς επίσης και οι 
σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες. Στο ABox δηλώνονται οι συγκεκριμένες περιπτώσεις. 
Αυτές μπορεί να είναι δύο μορφών:  

α) Δηλώσεις εννοιών, όπου ένα αντικείμενο δηλώνεται ως περίπτωση (instance) 
μιας κλάσης. Για παράδειγμα: 

 παπαδόπουλος ∈ Μαθητής 

Η παραπάνω δήλωση βεβαιώνει (assert) ότι ο Παπαδόπουλος είναι μαθητής. 

β) Δηλώσεις σχέσεων (role), όπου δηλώνεται η σχέση ανάμεσα σε περιπτώσεις. Για 
παράδειγμα: 

εγγραφή(παπαδόπουλος, βάσειςδεδομένων) 

Η παραπάνω δήλωση βεβαιώνει (assert) ότι ο Παπαδόπουλος είναι εγγεγραμμένος 
στο μάθημα των βάσεων δεδομένων. 

Η βασική λειτουργία συλλογιστικής στα πλαίσια του ABox είναι ο έλεγχος 
περιπτώσεων (instance checking), με τον οποίο διαπιστώνεται αν ένα 
αντικείμενο είναι περίπτωση μιας συγκεκριμένης κλάσης. Μια δεύτερη λειτουργία 
συλλογιστικής είναι ο έλεγχος συνέπειας της βάσης γνώσης (knowledge 
base consistency). Για παράδειγμα, αν ένα αντικείμενο έχει δηλωθεί ως 
περίπτωση δύο κλάσεων, ενώ κάτι τέτοιο δεν είναι επιτρεπτό με βάση τις 
προτάσεις της ορολογίας, ο έλεγχος συνέπειας θα το εντοπίσει. Ο έλεγχος 
συνέπειας στο ABox καθώς και ο έλεγχος της δυνατότητας ικανοποίησης στο TBox 
που προαναφέρθηκε, αποτελούν τους δύο ελέγχους με τους οποίους διαπιστώνεται 
η συνολική εγκυρότητα της βάσης γνώσης. Τέλος, με βάση τη συλλογιστική στο 
ABox θα μπορούσαν να βρεθούν όλα τα αντικείμενα που είναι περιπτώσεις μιας 
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συγκεκριμένης κλάσης (retrieval), η ειδικότερη έννοια της οποίας ένα αντικείμενο 
αποτελεί περίπτωση (realization), κλπ.  

1.7.11 Εκφραστικές δυνατότητες και σημασιολογία 
της Περιγραφικής λογικής 

Τα δομικά στοιχεία της Περιγραφικής λογικής είναι α) οι ατομικές έννοιες και β) οι 
ατομικοί ρόλοι (σχέσεις). Οι σύνθετες περιγραφές, δηλαδή οι έννοιες ή οι σχέσεις 
που εκφράζονται με πιο σύνθετο τρόπο, δομούνται με βάση τα ατομικά αυτά 
στοιχεία και τη χρήση των κατασκευαστών (concept constructor) που 
προσφέρει μια γλώσσα αναπαράστασης. Η Περιγραφική λογική εμπεριέχει μια 
οικογένεια γλωσσών αναπαράστασης. Η κάθε μια από τις γλώσσες αυτές 
διακρίνεται από τις άλλες, με βάση τους κατασκευαστές που παρέχει, δηλαδή τα 
πρωταρχικά σύμβολα για τη δόμηση σύνθετων λογικών προτάσεων. Έτσι, κάποιες 
γλώσσες παρέχουν μεγαλύτερες και κάποιες άλλες μικρότερες, εκφραστικές 
δυνατότητες.  

Οι απλούστερες από τις γλώσσες της Περιγραφικής λογικής είναι αυτές που 
χαρακτηρίζονται ως AL (attributive language). Έστω ότι το γράμμα A δηλώνει 

ατομική έννοια, το γράμμα R ατομικό ρόλο (role) και τα γράμματα C και D 
σύνθετες περιγραφές εννοιών. Για τη δόμηση σύνθετων περιγραφών στη γλώσσα 
AL, είναι διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία (πίνακας 1.8): 

Κατασκευαστής Σύνταξη Σημασιολογία 
Ατομική έννοια (Atomic concept) A ΑI ⊆ ΔI 
Ατομικός ρόλος (Atomic role) R RI ⊆ ΔI x ΔI 
Καθολική έννοια (Universal 
concept) 

⊤ ⊤I = ΔI 

Κατώτατη έννοια (Bottom concept) ⊥ ⊥I = ∅ 
Ατομική άρνηση (Atomic negation) ¬A (¬A) = ΔI \ AI 
Τομή (Intersection) C ⊓ D (C ⊓ D)I = CI ∩ DI 
Περιορισμός τιμής (Value 
restriction) 

∀R.C (∀R.C)I = {χ ∈ ΔI | ∀ψ.(χ,ψ) ∈ RI ⇒ ψ ∈ 
CI} 

Περιορισμένος υπαρξιακός 
ποσοδείκτης (Limited existential 
quantification) 

∃R.⊤ (∃R.⊤)I = {χ ∈ ΔI | ∃ψ.(χ,ψ) ∈ RI} 

Πίνακας 1.8: Η γλώσσα AL 

Είναι φανερό ότι η πρόταση  

Μαθητής ≡ Άνθρωπος ⊓ ∃ εγγραφή Μάθημα 

που προαναφέρθηκε, δεν είναι μια έγκυρη πρόταση στη γλώσσα AL, αφού ο 

υπαρξιακός ποσοδείκτης μπορεί να αναφέρεται μόνο στην καθολική έννοια (∃R.⊤). 
Έτσι, θα έπρεπε, για παράδειγμα, να διατυπωθεί διαφορετικά ο ατομικός ρόλος, και 
όχι ως «εγγραφή». Αντίθετα, η περιγραφή που θα προσδιόριζε όλα τα αντικείμενα 
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γνώσης των οποίων όλες οι έννοιες ανήκουν στην κατηγορία «Βάσεις Δεδομένων» 
θα μπορούσε, έγκυρα, να εκφραστεί ως 

ΑντικείμενοΜάθησης ⊓ ∀ διδάσκει ΒάσειςΔεδομένων 

αφού εδώ, όπως προκύπτει απ’ τον πίνακα 1.8, ο ατομικός ρόλος μπορεί να 
εφαρμοστεί πάνω σε κάθε έννοια. 

Για να γίνει ρητό και συγκεκριμένο το νόημα κάθε πρότασης απαιτείται μια 
ερμηνεία (interpretation). Μια ερμηνεία I, εφαρμόζεται σ’ ένα σύνολο ΔI, που 

αποτελεί το πεδίο (domain) της ερμηνείας. Για την υλοποίηση της ερμηνείας, 
απαιτείται η ύπαρξη συναρτήσεων (interpretation functions) με τις οποίες, όπως 

φαίνεται στο πίνακα 1.8, αντιστοιχείται σε κάθε ατομική έννοια A, ένα σύνολο ΑI ⊆ 

ΔI, σε κάθε ατομικό ρόλο R μια δυαδική σχέση RI ⊆ ΔI x ΔI, κλπ. 

Με την προσθήκη και άλλων κατασκευαστών αυξάνεται η εκφραστική δυνατότητα 
της γλώσσας περιγραφής. Έτσι για παράδειγμα, η προσθήκη του κατασκευαστή 

της ένωσης ⊔ και η δυνατότητα αναφοράς του υπαρξιακού ποσοδείκτη σε 

οποιαδήποτε έννοια C, αντιστοιχεί σε γλώσσα περιγραφής που προσδιορίζεται από 
τα γράμματα  ALUE, όπου το U δηλώνει την ένωση (union) και το E τον 

υπαρξιακό ποσοδείκτη (existential quantification). Η ALUE αναφέρεται συνήθως 

ως ALC, όπου το C (complement) δηλώνει την άρνηση, η οποία μπορεί να 

εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε έννοια (όπως φαίνεται στο πίνακα 1.8, σε AL, η 

άρνηση μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε ατομική έννοια). Η ισοδυναμία ALUE και 

ALC προκύπτει πολύ εύκολα από το γεγονός ότι α) C ⊔ D ≡ ¬(¬C ⊓ ¬D) και β) 

∃R.C ≡ ¬∀R.¬C.  

Άρα, σε μια γλώσσα που υπάρχει ο κατασκευαστής της άρνησης, μπορούμε να 
θεωρούμε, ότι υπάρχει και η ένωση και ο πλήρης υπαρξιακός ποσοδείκτης. Η 
πλέον προωθημένη γλώσσα (state of the art) Περιγραφικής λογικής του 
σημασιολογικού ιστού, δηλαδή η OWL DL, στην οποία επικεντρώνεται και η 
παρούσα διατριβή, παρέχει τους κατασκευαστές, άρα τις εκφραστικές δυνατότητες 
της ALC και μάλιστα με κάποιες μικρές προσθήκες, οι οποίες αποσαφηνίζονται σε 

επόμενες ενότητες. Ο πίνακας 1.9 παρουσιάζει τους κατασκευαστές, τη σύνταξη 
και τη σημασιολογία της ALC.  
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Κατασκευαστής Σύνταξη Σημασιολογία 
Ατομική έννοια (Atomic concept) A ΑI ⊆ ΔI 
Ατομικός ρόλος (Atomic role) R RI ⊆ ΔI x ΔI 
Άρνηση (Negation) ¬C (¬C) = ΔI \ CI 
Τομή (Intersection) C ⊓ D (C ⊓ D)I = CI ∩ DI 
Ένωση (Union) C ⊔ D (C ⊔ D)I = CI ∪ DI 
Περιορισμός τιμής (Value 
restriction) 

∀R.C (∀R.C)I = {χ ∈ ΔI | ∀ψ.(χ,ψ) ∈ RI ⇒ ψ ∈ 
CI} 

Πλήρης υπαρξιακός ποσοδείκτης 
(Full existential quantification) 

∃R.C (∃R.C)I = {χ ∈ ΔI | ∃ψ.(χ,ψ) ∈ RI ∧ ψ ∈ 
CI} 

Πίνακας 1.9: Η γλώσσα ALC 

Η προσθήκη, στην ALC, προσδιορισμένων αριθμητικών περιοριστών (qualified 

number restriction) δηλώνεται με το γράμμα Q. Με τον όρο αυτό αναφερόμαστε 

σε αριθμητικά προσδιορισμένους περιορισμούς, οι οποίοι επιβάλλονται πάνω στις 
έννοιες οι οποίες συνδέονται με τους ρόλους (role filler). 

Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο μορφές αριθμητικών περιοριστών: οι απλοί (simple) 
και οι προσδιορισμένοι (qualified). Οι πρώτοι επιβάλλονται απλώς πάνω στους 
ρόλους και η ύπαρξή τους, στο όνομα της γλώσσας, υποδηλώνεται από το γράμμα 
N. Για παράδειγμα, έστω ο ρόλος (role) «διδάσκειΈννοια» της κλάσης 

«ΜαθησιακόΑντικείμενο». Κάνοντας χρήση των απλών αριθμητικών περιοριστών 
μπορούμε να δηλώσουμε την πρόταση 

≥ 2 διδάσκει Έννοια ⊓ ≤ 5 διδάσκει Έννοια 

η οποία θα μπορούσε να αναφέρεται στην κλάση των αντικειμένων μάθησης, τα 
οποία διδάσκουν από 2 έως 5 έννοιες. Με την χρήση των προσδιορισμένων 
αριθμητικών προσδιοριστών δίνονται μεγαλύτερες εκφραστικές δυνατότητες. Για 
παράδειγμα, μπορούμε να δηλώσουμε την πρόταση 

≥ 2 διδάσκειΈννοια ΒάσειςΔεδομένων ⊓ ≤ 5 διδάσκειΈννοια Πολυμέσα 

η οποία θα μπορούσε να αναφέρεται στην κλάση των αντικειμένων μάθησης, τα 
οποία διδάσκουν τουλάχιστον 2 έννοιες της κατηγορίας των Βάσεων Δεδομένων 
και επίσης, το πολύ 5, της κατηγορίας των πολυμέσων.  

Η προσθήκη, στην ALC, της δυνατότητας να δηλώνονται ρόλοι με μεταβατική 

ιδιότητα παράγει τη γλώσσα S. Για παράδειγμα, ο ρόλος «προαπαιτεί» θα 

μπορούσε να δηλωθεί ως μεταβατικός. Αν μια έννοια προαπαιτεί μια άλλη, εκείνη 
μια επόμενη, κοκ, τότε θα μπορούσε να εξαχθεί ότι η πρώτη προαπαιτεί κάθε μια 
από τις άλλες. 

Αν ένα σύστημα Περιγραφικής λογικής υποστηρίζει αντίστροφους ρόλους (inverse 
role), αυτό υποδεικνύεται με το γράμμα I. Για παράδειγμα, αν μια έννοια 
προαπαιτεί τη γνώση μιας άλλης, τότε η δεύτερη είναι προαπαιτούμενη για την 
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πρώτη. Οι ιδιότητες «προαπαιτεί» και «είναιΠροαπαιτούμενη» θα μπορούσαν να 
δηλωθούν ως αντίστροφες. 

Τέλος, το γράμμα H υποδεικνύει τη δυνατότητα δημιουργίας ιεραρχιών ρόλων 

(role hierarchies), στις οποίες, επιπρόσθετα, ο κάθε ρόλος είναι δυνατόν να έχει 
πολλούς γονείς. 

Με χρήση των κατασκευαστών που αναφέρθηκαν παραπάνω, δημιουργούμε 
δηλώσεις που ονομάζονται αξιώματα ορολογίας (terminological axiom), τα οποία 
εκφράζουν το πώς συνδέονται, σε μια συγκεκριμένη βάση γνώσης, έννοιες και 
ρόλοι. Τα αξιώματα ορολογίας έχουν τις γενικές μορφές 

α) C ≡ D, R ≡ S (αξιώματα ισοδυναμίας – equalities axioms) 

β) C ⊑ D, R ⊑ S (αξιώματα εγκλεισμού – inclusion axioms) 

όπου C, D είναι έννοιες και R και S είναι ρόλοι. Η σημασιολογία των αξιωμάτων 
είναι προφανής: μια ερμηνεία I ικανοποιεί τη σχέση α) C ≡ D αν CI = DI και τη 

σχέση β) C ⊑ D αν CI ⊆ DI. Για παράδειγμα, η έννοια C είναι ισοδύναμη με την 

έννοια D, εφόσον στα πλαίσια της ερμηνείας I, όλα τα στοιχεία του συνόλου C 

προκύπτει ότι ταυτίζονται με τα στοιχεία του συνόλου D. Στην περίπτωση αυτή, η 
ερμηνεία λέγεται ότι αποτελεί κατάσταση (model) της ορολογίας TBox. 

Μια ισοδυναμία, της οποίας το αριστερό μέρος είναι μια ατομική έννοια, αποτελεί 
ορισμό (definition). Για παράδειγμα, η δήλωση  

Μαθητής ≡ Άνθρωπος ⊓ ∃ εγγραφή Μάθημα 

μπορεί να επιλεγεί ως ο ορισμός του μαθητή. Με βάση τον ορισμό αυτό, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το «Μαθητής» για να οριστεί, με τις ανάλογες προτάσεις, ο 
αρχάριος μαθητής, ο προχωρημένος, κλπ.  

Ένα πεπερασμένο σύνολο ορισμών αποτελεί μια ορολογία, ή ένα TBox όπως 
προαναφέρθηκε, όταν καμία από τις έννοιες δεν ορίζεται παραπάνω από μια φορά, 
όταν δηλαδή, για κάθε ατομική έννοια υπάρχει το πολύ ένα αξίωμα στου οποίου 
στο αριστερό μέρος εμφανίζεται το όνομα της έννοιας. Σε μια ορολογία μπορούμε 
να διακρίνουμε τα ονόματα των εννοιών σε δύο ομάδες: στα ονόματα που 
βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του αξιώματος και στα ονόματα που βρίσκονται 
στην δεξιά. Οι έννοιες που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά ονομάζονται 
προσδιοριζόμενες (defined) έννοιες, ενώ αυτές που εμφανίζονται μόνο στη δεξιά 
πλευρά, βασικές ή αρχέγονες (base or primitives).  

Μια ορολογία, δηλαδή ένα TBox, μπορεί να είναι, ή να μην είναι, κυκλική (cyclic). 
Ως κυκλική, χαρακτηρίζεται μια ορολογία, αν και μόνο αν, υπάρχει έστω μια 
ατομική έννοια, η οποία ορίζεται χρησιμοποιώντας τον εαυτό της στον ορισμό. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση ονομάζεται ακυκλική (acyclic). Όπως προαναφέρθηκε, μια 
ορολογία, συνήθως, είναι ακυκλική. Μια ακυκλική ορολογία μπορεί να εκφραστεί, 
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κατά μοναδικό τρόπο, με τη χρήση μόνο βασικών εννοιών και χαρακτηρίζεται, από 
την άποψη αυτή, απόλυτα προσδιορισμένη (definitorial). Αυτό συμβαίνει, γιατί 
στην περίπτωση που είναι ακυκλική, θα μπορούσαμε, με μια τερματιζόμενη 
επαναληπτική διαδικασία, να αντικαταστήσουμε κάθε ενδεχόμενη εμφάνιση μη 
βασικής έννοιας στο δεξιό μέρος των ορισμών, με τις κατάλληλες βασικές. Η 
αντικατάσταση αυτή θα ήταν σημασιολογικά μοναδική. Αντίθετα, γενικά αυτό δε 
συμβαίνει, όταν η ορολογία είναι κυκλική. Η σημασιολογία μιας ακυκλικής 
ορολογίας, ονομάζεται περιγραφική σημασιολογία (descriptive semantics).  

Κατά την ανάπτυξη μιας ορολογίας δίνονται οι ορισμοί των εννοιών. Οι σχέσεις 
εγκλεισμού και κατά συνέπεια η ιεραρχία των εννοιών, προκύπτουν έμμεσα με 
βάση τους ορισμούς που έχουν δοθεί. Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να 
μην είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με την απαιτούμενη σαφήνεια οι έννοιες, 
οπότε καθίσταται αναγκαία η χρήση αξιωμάτων εγκλεισμού. Μια σχέση 
εγκλεισμού, στης οποίας στο αριστερό μέρος βρίσκεται μια ατομική έννοια, 
ονομάζεται εξειδίκευση (specialization). Για παράδειγμα, αν θεωρούμε ότι δεν 
μπορούμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια την έννοια «Μαθητής», θα μπορούσαμε 
να δηλώσουμε  

Μαθητής ⊑ Άνθρωπος 

Στην περίπτωση αυτή όμως, η ερμηνεία της ορολογίας παύει να είναι απόλυτα 
προσδιορισμένη (definitorial), έστω και αν δεν είναι κυκλική. Ωστόσο, όταν σε μια 
ορολογία, για κάθε ατομική έννοια υπάρχει το πολύ ένα αξίωμα στου οποίου στο 
αριστερό μέρος εμφανίζεται το όνομα της έννοιας, μπορούμε να μετασχηματίσουμε 
την ορολογία αυτή, σε ορολογία απόλυτα προσδιορισμένη (definitorial). Ο 

μετασχηματισμός γίνεται αντικαθιστώντας κάθε αξίωμα εξειδίκευσης A ⊑ C με το 

αξίωμα ισοδυναμίας A ≡ Ā ⊓ C, όπου το Ā αντιστοιχεί σε έννοια της οποίας τα 

χαρακτηριστικά διακρίνουν την κλάση A από την C. Η προσθήκη αξιωμάτων 
εγκλεισμού δεν αυξάνει την εκφραστική ικανότητα μιας ορολογίας, αλλά αποτελεί 
απλώς έναν τρόπο εισαγωγής όρων τους οποίους δεν μπορούμε να 
προσδιορίσουμε με απόλυτη σαφήνεια. 

1.7.12 Εισαγωγή περιπτώσεων στο ABox 

Στο ABox εισάγονται τα αντικείμενα (individuals) της βάσης γνώσης και 
προσδιορίζονται οι ιδιότητές τους. Οι δηλώσεις στο ABox μπορούν να έχουν τις 
παρακάτω δύο μορφές: 

C(a) και R(a, b) 

όπου το C είναι έννοια, το R ρόλος και τα «a», «b» αποτελούν αντικείμενα. Οι 
προτάσεις της πρώτης μορφής ονομάζονται βεβαιώσεις, ή ισχυρισμοί 
(assertion) εννοιών και δηλώνουν ότι ένα αντικείμενο ανήκει σε μια κλάση C, 
ενώ της δεύτερης μορφής, ονομάζονται βεβαιώσεις ρόλων (role assertion) και 
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δηλώνουν ότι το αντικείμενο «b» είναι στοιχείο (filler) του ρόλου R, για το 
αντικείμενο «a». Για παράδειγμα, με τις δύο παρακάτω προτάσεις  

Μαθητής(παπαδόπουλος) 

εγγραφή(παπαδόπουλος, βάσειςΔεδομένων) 

δηλώνεται ότι ο Παπαδόπουλος είναι μαθητής και ότι έχει εγγραφεί στο μάθημα 
των βάσεων δεδομένων. Το ABox αποτελεί ένα πεπερασμένο σύνολο τέτοιων 
δηλώσεων.  

Η σημασιολογία του ABox προκύπτει με βάση την ερμηνεία I, η οποία εφαρμόζεται 

σ’ ένα σύνολο ΔI που αποτελεί το πεδίο (domain) της ερμηνείας και με την οποία 

αντιστοιχείται σε κάθε αντικείμενο «a», ένα στοιχείο aI ∈ ΔI. Γενικά, υποθέτουμε 

ότι ισχύει η υπόθεση της μοναδικότητας του ονόματος (UNA – Unique Name 
Assumption), δηλαδή, αν έχουμε δύο διακριτά ονόματα «a» και «b», τότε ισχύει aI 

≠ bI.  

Μια ερμηνεία ικανοποιεί τον ισχυρισμό C(a), αν aI ∈ CI και τον ισχυρισμό R(a, b) 

αν (aI, bI) ∈ RI. Μια ερμηνεία I ικανοποιεί το ABox, αν ικανοποιεί κάθε ισχυρισμό 

(βεβαίωση) του.  

Μια ερμηνεία I, αποτελεί ερμηνεία της βάσης γνώσης συνολικά (TBox, ABox), αν 

ικανοποιεί κάθε ισχυρισμό του ABox σε σχέση με το TBox, δηλαδή αν το I αποτελεί 
κατάσταση (model) και του ABox και του TBox. 

1.7.13 Αντιπαραβολή της σημασιολογίας στην 
Περιγραφική λογική και στους κανόνες 

Όπως προαναφέρθηκε, μια βάση γνώσης στην Περιγραφική λογική αποτελείται 
από το TBox (T ) και το ABox (A). Τη βάση γνώσης, επομένως, αποτελεί το ζεύγος 

K=(T, A). Σε μια βάση γνώσης μπορούμε να εισάγουμε κανόνες που στην 

απλούστερη μορφή τους είναι του τύπου 

C ⇒ D 

όπου τα C και D δηλώνουν κλάσεις. Το νόημα του παραπάνω κανόνα είναι ότι «αν 
ένα αντικείμενο ανήκει στην κλάση C, τότε σημαίνει ότι ανήκει στην κλάση D».  

Λειτουργικά, η σημασιολογία μιας βάσης γνώσης, που προκύπτει με την προσθήκη 
ενός πεπερασμένου συνόλου, R, κανόνων μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: 

Έστω μια αρχική βάση γνώσης K=(T, A). Από την αρχική βάση γνώσης K0 = K, 

μπορεί να προκύψουν οι βάσεις γνώσης K1,K2, …Kι, …Kn, όπου η κάθε βάση Kι+1 

προκύπτει από την Kι, για την οποία ισχύει Kι ╞ C(α), με την προσθήκη του νέου 
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ισχυρισμού D(α), ο οποίος παράγεται με την εφαρμογή ενός κανόνα C ⇒ D που 
υπάρχει στο σύνολο R. Η βάση γνώσης Kn έχει το ίδιο TBox, όπως η K0, ενώ στο 

ABox έχουν εισαχθεί οι επιπλέον ισχυρισμοί (assertion) που παρήχθησαν από τους 
κανόνες. Η τελική βάση γνώσης Kn αποτελεί μια διαδικαστική (procedural) 

επέκταση της αρχικής, η οποία προσδιορίζεται κατά μοναδικό τρόπο (η σειρά 
εισαγωγής των κανόνων δεν έχει σημασία) από το σύνολο, R, των κανόνων που 

έχει εισαχθεί.  

Με όρους Περιγραφικής λογικής, η ίδια σημασιολογία μπορεί να διατυπωθεί ως 
εξής: 

Έστω α) ο κανόνας C ⇒ D και β) ένας τελεστής K οποίος αναφέρεται στη γνώση 

της βάσης γνώσης. Τότε, ο κανόνας C ⇒ D, μπορεί να μετασχηματιστεί στο αξίωμα 

εγκλεισμού KC ⊑ D, όπου ο τελεστής K δηλώνει ότι το αξίωμα εγκλεισμού 

λαμβάνει υπόψη, εκείνα τα στοιχεία της κλάσης C, τα οποία εμφανίζονται στο 
ABox και για τα οποία, με βάση τα TBox και ABox, συνάγεται ότι είναι στοιχεία της 
κλάσης C. Με άλλα λόγια, ο κανόνας δεν εφαρμόζεται ακριβώς στα στοιχεία που 
έχουν δηλωθεί ως στοιχεία της κλάσης C, αλλά στα στοιχεία τα οποία με βάση τη 
συλλογιστική του ελέγχου περιπτώσεων (instance checking), προκύπτουν ως 

στοιχεία της κλάσης C (με την έννοια αυτή, ο τελεστής K αναφέρεται στη γνώση 

της βάσης γνώσης).   

Επομένως, η σημασιολογία του συστήματος Περιγραφικής λογικής, με την 
προσθήκη κανόνων, υπερβαίνει τα όρια της λογικής πρώτης τάξης αφού δεν αρκεί 
η ερμηνεία των κλάσεων, των ρόλων και των αντικειμένων, αλλά απαιτείται και η 
μοντελοποίηση της γνώσης της βάσης γνώσης. Το γεγονός ότι η βάση γνώσης 
εμπεριέχει έμμεση (εξαγόμενη) γνώση, η οποία, στη συνέχεια, λαμβάνεται υπόψη 
για την εφαρμογή των κανόνων, μπορεί να αναπαρασταθεί με τη χρήση ενός 
υποσυνόλου W, του συνόλου όλων των, αρχικά δυνατών, ερμηνειών I, με βάση 
το οποίο προκύπτει η σημασιολογία των κανόνων. Έτσι, η ερμηνεία της βάσης 
γνώσης με την προσθήκη κανόνων, με όρους Περιγραφικής λογικής, μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αναπαρίσταται από το ζεύγος (I ,W). Ο πίνακας 1.10 παρουσιάζει 

τους κατασκευαστές, τη σύνταξη και τη σημασιολογία της ALC με την προσθήκη 

κανόνων.  
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Κατασκευαστής Σημασιολογία 
Ατομική έννοια 
(Atomic concept) 

AI, W ΑI ⊆ ΔI 

Ατομικός ρόλος 
(Atomic role) 

RI, W RI ⊆ ΔI x ΔI 

Άρνηση (Negation) ¬CI, W (¬C) I = ΔI \ CI 
Τομή (Intersection) (C ⊓ D) I, W (C ⊓ D) I, W = C I, W ∩ D I, W 
Ένωση (Union) (C ⊔ D) I, W (C ⊔ D) I, W = C I, W ∪ D I, W 
Περιορισμός τιμής 
(Value restriction) (∀R.C) I, W 

(∀R.C) I, W = {χ ∈ Δ I, W | ∀ψ.(χ,ψ) ∈ R I, W ⇒ ψ ∈ C I, W 
} 

Πλήρης υπαρξιακός 
ποσοδείκτης (Full 
existential 
quantification) 

(∃R.C) I, W (∃R.C) I, W = {χ ∈ Δ I, W | ∃ψ.(χ,ψ) ∈ R I, W  ∧ ψ ∈ C I, W } 

Πίνακας 1.10: Προσθήκη κανόνων στην γλώσσα ALC 

Γενικά, μια βάση γνώσης της Περιγραφικής λογικής με την προσθήκη κανόνων 
αναπαρίσταται από την τριάδα K=(T, A, R), όπου R είναι ένα σύνολο κανόνων 

εκπεφρασμένο ως σύνολο αξιωμάτων εγκλεισμού. Η επέκταση αυτή, αποτελεί 
τελικά μια βάση γνώσης που μπορεί να αναπαρασταθεί ως KN=(T , AN), η οποία 

προκύπτει από την K=(T, A) με την εφαρμογή των κανόνων. 

Ωστόσο, πέρα από τη σημασιολογία που προκύπτει, με την εισαγωγή κανόνων στα 
πλαίσια της βάσης γνώσης, σημασιολογική διαφορά υφίσταται και σε επίπεδο 
μεμονωμένου κανόνα σε σχέση με το αξίωμα εγκλεισμού. Δεν υπάρχει δηλαδή 

ισοδυναμία του κανόνα C ⇒ D με το αξίωμα εγκλεισμού C ⊑ D. Η διαφορά αυτή 

υπάρχει σε δύο επίπεδα: 

α) Με βάση το αξίωμα C ⊑ D ισχύει ισοδύναμα ¬D ⊑ ¬C Αντίθετα, με βάση τον 

κανόνα C ⇒ D δεν ισχύει ¬D ⇒ ¬C.  

β) Όπως θα αναφερθεί στην συνέχεια, στην Περιγραφική λογική έχουμε ανάλυση 
περιπτώσεων. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με την εφαρμογή κανόνων.  Για 
παράδειγμα, έστω η κλάση Multimedia και η κλάση LearningObject. Αν 
υποθέσουμε ότι ισχύει  

Multimedia ⊑ LearningObject  

¬Multimedia ⊑ LearningObject 

τότε συνάγεται ότι η κλάση LearningObject περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα 
μάθησης. Αντίθετα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε τους κανόνες: 

Multimedia ⇒ LearningObject  

¬Multimedia ⇒ LearningObject 
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Κανένας από αυτούς τους κανόνες δεν θα τεθεί σε εφαρμογή για κάποιο στοιχείο, 
αν πρώτα δεν αποδειχθεί ότι το στοιχείο αυτό ανήκει, ή δεν ανήκει, στην κλάση 
των πολυμέσων. 

1.7.14 Γλώσσες περιγραφής οντολογιών και 
Περιγραφική λογική 

Κατά τα τελευταία χρόνια αρκετές γλώσσες περιγραφής οντολογιών, οι οποίες 
βασίζονται στην Περιγραφική λογική, έχουν αναπτυχθεί. Ωστόσο, οι περισσότερες 
από αυτές, όπως η XOL και η SHOE, δεν εξελίχθηκαν σε τεχνολογίες οι οποίες θα 
επέτρεπαν την πρακτική εφαρμογή τους σε ευρεία κλίμακα. Αντίθετα, στα πλαίσια 
του σημασιολογικού ιστού η γλώσσα OWL (Ontology Web Language), με τις 
διάφορες εκδοχές της, αρχίζει να γίνεται αποδεκτή από ένα ευρύ φάσμα 
ενδιαφερομένων και παράλληλα να αναπτύσσονται οι τεχνολογίες με βάση τις 
οποίες θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι πρώτες πρακτικές 
εφαρμογές. Η γλώσσα OWL αντιστοιχεί στο υψηλότερο επίπεδο της πυραμίδας των 
γλωσσών στα πλαίσια του σημασιολογικού ιστού. Κάθε γλώσσα υψηλότερου 
επιπέδου βασίζεται στην γλώσσα του αμέσως χαμηλότερου επιπέδου.   

Τα επίπεδα των γλωσσών, όπως φαίνεται στο σχήμα 1.26, κατά σειρά είναι: α) 
XML, β) RDF, γ) RDF-S και δ) OWL. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.26: Πυραμίδα γλωσσών του Σημασιολογικού Ιστού 

Ο Σημασιολογικός Ιστός αναπτύσσεται στο πλαίσιο της ιδέας ότι τα δεδομένα στον 
ιστό θα πρέπει να είναι καλώς ορισμένα και διασυνδεδεμένα με τρόπο που θα 
επιτρέπει τη χρήση τους από μηχανές. Η χρήση αυτή, δεν θα πρέπει να 
περιορίζεται στην εμφάνισή τους, αλλά θα πρέπει να επεκτείνεται στην 
αυτοματοποίηση της επεξεργασίας τους, την ολοκλήρωση και την 
επαναχρησιμοποίηση τους σε διάφορες εφαρμογές. Η τεχνολογία για την επίτευξη 
αυτού του στόχου βασίζεται στην πυραμίδα των γλωσσών του Σημασιολογικού 
Ιστού. Η ισχυρότερη από τις γλώσσες αυτές είναι η OWL, η οποία αποτελώντας την 
κορυφή της πυραμίδας, βασίζεται στις υπόλοιπες. Κάθε μια από τις γλώσσες αυτές 
μπορεί να αντιστοιχηθεί σε ένα από τα τέσσερα επίπεδα που περιγράφονται 
παρακάτω.  

 

URI - Unicode 

XML 

RDF 

RDF-S 

OWL 
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1.7.15 Επίπεδο ανταλλαγής δεδομένων (Data 
Exchange Layer) 

Κάθε οντότητα στο σημασιολογικό ιστό, είτε έχει ψηφιακή μορφή είτε όχι, μπορεί 
να προσδιοριστεί με τη βοήθεια μιας παγκόσμιας ταυτότητας, URI (Uniform 
Resource Identifier). Το URI είναι ευρύτερη έννοια του URL (Uniform Resource 
Locator), αφού προσδιορίζει και οντότητες που δεν έχουν κατ’ ανάγκη διεύθυνση 
στον Παγκόσμιο Ιστό, αλλά αντιστοιχούν σε οποιαδήποτε πράγματα, ή έννοιες.  

Η XML (eXtensible Markup Language) δίνει τη δυνατότητα, μέσω της δημιουργίας 
ετικετών (tags), να επισημειώνονται (annotate) σελίδες περιεχομένου, ή 
οποιεσδήποτε άλλες ψηφιακές οντότητες. Ανταλλαγή δεδομένων, αλλά όχι 
διατύπωση σημασιών (semantics), μπορεί να επιτευχθεί με χρήση της XML, η 
οποία είναι σχεδιασμένη για να παρέχει τα δεδομένα, τα οποία περιγράφουν ένα 
ψηφιακό στοιχείο.  

Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο λεξιλόγιο, ή ένα σύνολο έγκυρων συνδυασμών, 
ή δομής, με βάση το οποίο δημιουργούνται οι ετικέτες που περιέχουν τα δεδομένα. 
Για κάθε είδος εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα διαφορετικό σύνολο 
όρων, ή επιτρεπτών συνδυασμών τους. Το σύνολο αυτό συνήθως περιέχεται σ’ ένα 
έγγραφο ορισμού (document type definition – DTD). Το έγγραφο αυτό, 
προσδιορίζει το ποιες ετικέτες και με ποιες ιδιότητες (attribute) η κάθε μια, θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν. Επίσης, προσδιορίζει τους τρόπους με τους 
οποίους θα μπορούσαν να είναι εμφωλευμένες η μια στην άλλη, δημιουργώντας 
ένα δέντρο, του οποίου η δομή αποτυπώνεται με τη βοήθεια των δύο μορφών που 
μπορεί να έχει η κάθε ετικέτα (άνοιγμα ετικέτας – κλείσιμο ετικέτας).  

Για παράδειγμα, τα μεταδεδομένα των αντικειμένων μάθησης που 
προαναφέρθηκαν, αποτελούν ένα τέτοιο σύνολο όρων και επιτρεπτών 
συνδυασμών. Ωστόσο, στα πλαίσια του σημασιολογικού ιστού, η XML δεν αποτελεί 
παρά τη βάση για τη δημιουργία γλωσσών με τις οποίες θα μπορούσαν να 
διατυπωθούν νοήματα και να αποδοθούν σημασίες. 

1.7.16 Διατύπωση ισχυρισμών (assertion) 

Στα πλαίσια του δεύτερου επιπέδου, RDF (Resource Description Framework), 
παρέχεται ένα πλαίσιο περιγραφής των πόρων του Παγκόσμιου Ιστού. Η 
περιγραφή αυτή, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να αφορά ψηφιακές ή μη, 
οντότητες. Τα βασικά δομικά στοιχεία του RDF είναι τριάδες, αποτελούμενες από 
υποκείμενο (subject), κατηγόρημα (predicate) και αντικείμενο (object). Για 
παράδειγμα, σε RDF θα μπορούσε να διατυπωθεί η πρόταση «ο Παπαδόπουλος 
είναι εγγεγραμμένος στο μάθημα των βάσεων δεδομένων» ως 

εγγραφή(παπαδόπουλος, βάσειςΔεδομένων) 
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Η πρόταση αυτή, γραφικά, θα μπορούσε να απεικονιστεί όπως στο σχήμα 1.27. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1.27: RDF σχέση 

Με χρήση της σύνταξης RDF/XML, η ίδια πρόταση, έχει την παρακάτω μορφή: 

<?xml version="1.0"?> 
 <rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
   xmlns:uom="http://www.uom.gr/"> 
   <rdf:Description rdf:about="http://www.uom.gr/Παπαδόπουλος"> 
     <uom:εγγραφή        
       rdf:resource="http://www.uom.gr/ΒάσειςΔεδομένων"/> 
   </rdf:Description> 
 </rdf:RDF> 

Κάθε RDF πρόταση μπορεί, συνολικά, να αποτελεί αντικείμενο μιας τριάδας. Έτσι, 
οι σχέσεις μπορούν να ενσωματώνονται η μια μέσα στην άλλη.  

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω, το RDF παρέχει τη δυνατότητα για 
διατύπωση ισχυρισμών του τύπου ABox της Περιγραφικής λογικής, χωρίς όμως να 
παρέχει τη δυνατότητα για διατύπωση αντίστοιχου TBox. Δεν υπάρχει, επομένως, 
στα πλαίσια του RDF, η δυνατότητα να δηλωθούν κλάσεις (κατηγορίες) 
αντικειμένων, να διατυπωθούν σχέσεις ανάμεσά τους, κλπ. Αυτό επιτυγχάνεται, σε 
κάποιο βαθμό, με τη γλώσσα RDF S, η οποία αποτελεί ένα παραπέρα βήμα 
εμπλουτισμού των δυνατοτήτων αναπαράστασης του RDF. 

1.7.17 Δημιουργία απλών οντολογιών 

Το RDF Schema παρέχει τις βασικές δυνατότητες για οντολογική μοντελοποίηση 
στον Παγκόσμιο Ιστό. Με το RDF S μπορούν να οριστούν κλάσεις, υποκλάσεις, 
ιδιότητες οι οποίες συνδέουν δύο κλάσεις, κλπ.  

Ο ρόλος του RDF Schema σε σχέση με το RDF, είναι διαφορετικός από το ρόλο του 
DTD σε σχέση με την XML. Το DTD περιγράφει τη σειρά και τον συνδυασμό των 
ετικετών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ένα XML έγγραφο. Αντίθετα, 
το RDF Schema παρέχει πληροφορία σε σχέση με την ερμηνεία I των ισχυρισμών 
του μοντέλου δεδομένων RDF. Παρέχει δηλαδή, ένα μέρος των δυνατοτήτων που 
παρέχονται από ένα TBox. Δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ιεραρχίας κλάσεων και 
επίσης, ιδιοτήτων που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σ’ αυτές τις κλάσεις.  

http://www.uom.gr/Παπαδόπουλος

http://www.uom.gr/εγγραφή

http://www.uom.gr/ΒάσειςΔεδομένων
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Συγκεκριμένα, παρέχονται ορισμένοι προκαθορισμένοι όροι (για παράδειγμα, 
Class, subClassOf, subPropertyOf) με τους οποίους δομείται η ιεραρχία των 
κλάσεων και των ιδιοτήτων (ρόλων). Με τις παρακάτω γραμμές θα μπορούσε να 
δηλωθεί ότι η κλάση «Μαθητής» είναι υποκατηγορία της κλάσης «Άνθρωπος», 
δηλαδή, η σχέση υπαγωγής 

Άνθρωπος ⊑ Μαθητής 

<rdfs:Class about="#Άνθρωπος"> 
<rdfs:Class about="#Μαθητής"> 
   <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Άνθρωπος"/>        
</rdfs:Class>   

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, σ’ ένα σύστημα Περιγραφικής λογικής, τυπικά, η 
ιεραρχία των εννοιών συμπεραίνεται και δε δηλώνεται. Για πρακτικούς λόγους 
όμως, συνήθως, οι γλώσσες παρέχουν τη δυνατότητα άμεσης δήλωσης μιας 
κλάσης, ως υποκλάση μιας άλλης. Το ίδιο συμβαίνει και στο πλαίσιο του RDF S.  

Ένας πόρος θα μπορούσε να είναι περίπτωση μιας, ή περισσοτέρων ιεραρχικά 
οργανωμένων κλάσεων. Αυτό δηλώνεται με την ιδιότητα «type» που υπάρχει και 
στο RDF. Αντίθετα όμως με το RDF, στο οποίο δεν υπάρχει η έννοια της κλάσης, 
στο RDF S, ο ισχυρισμός «ο Παπαδόπουλος είναι μαθητής», δεν εκφράζεται, κατ’ 
ανάγκη, ως συσχετισμός των ανεξάρτητων (με την έννοια ότι δεν εντάσσονται σε 
κάποιο μοντέλο) εννοιών «Παπαδόπουλος» και «Μαθητής», αλλά θα μπορούσε να 
δηλωθεί ότι το «Μαθητής» αποτελεί κλάση, της οποίας ο Παπαδόπουλος αποτελεί 
περίπτωση (instance). Δηλαδή ότι ισχύει: 

παπαδόπουλος ∈ Μαθητής 

ή χρησιμοποιώντας διαφορετικούς συμβολισμούς  

Μαθητής(παπαδόπουλος) 

Επομένως, το RDF S δίνει τη δυνατότητα, o ABox ισχυρισμός να διατυπώνεται στο 
πλαίσιο ενός TBox, το οποίο δομείται με τη βοήθεια των προκαθορισμένων όρων 
Class, subClassOf, κλπ.  

Επιπλέον, δύο κλάσεις μπορεί να συνδέονται με βάση μια οποιαδήποτε μη-
προκαθορισμένη ιδιότητα, όπως συμβαίνει σ’ ένα TBox. Είναι δυνατή δηλαδή, η 
διατύπωση ρόλων που συνδέουν δύο έννοιες. Για παράδειγμα, σε RDF S, μπορεί 
να δηλωθεί ότι «ένα αντικείμενο μάθησης διδάσκει μια έννοια», όπου το 
ΑντικείμενοΜάθησης και η Έννοια αποτελούν κλάσεις. Δηλαδή  

διδάσκει(ΑντικείμενοΜάθησης, Έννοια) 

<rdfs:Class rdf:about="#Έννοια"/> 
<rdfs:Class rdf:about="#ΑντικείμενοΜάθησης"/> 
<rdf:Property rdf:about="#διδάσκει"/> 
   <rdfs:domain rdf:resource="#ΑντικείμενοΜάθησης"/> 
   <rdfs:range rdf:resource="# Έννοια"/> 
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</rdf:Property> 

Στο «domain» της ιδιότητας, δηλώνεται η κλάση στην οποία ανήκει η 
συγκεκριμένη ιδιότητα, ενώ στο «range» δηλώνεται η κλάση απ’ την οποία παίρνει 
τιμές. 

Το RDF S αποτελεί μια πολύ απλή γλώσσα οντολογικής μοντελοποίησης. Για 
πρακτικές εφαρμογές, χαρακτηρίζεται από πολύ μικρές εκφραστικές δυνατότητες. 
Για παράδειγμα, σε RDF S, δεν μπορεί να δηλωθεί μια κλάση, η οποία να 
περιλαμβάνει τα αντικείμενα μάθησης τα οποία διδάσκουν τουλάχιστον μία έννοια 
από την κατηγορία των βάσεων δεδομένων και επίσης, τουλάχιστον μια, από την 
κατηγορία των αλγορίθμων. Περισσότερες δυνατότητες παρέχονται από την 
γλώσσα OWL, η οποία βασίζεται σε RDF S. 

1.7.18 Επίπεδο οντολογιών 

Το επίπεδο οντολογιών αντιστοιχεί στη γλώσσα OWL, η οποία παρέχει τις 
μεγαλύτερες δυνατότητες, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες γλώσσες, στο 
πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού.  

Επομένως, με χρήση της OWL, μπορούν να διατυπωθούν TBox και ΑΒox, όπως 
ακριβώς στα πλαίσια της Περιγραφικής λογικής. Ένα πρακτικό πλεονέκτημα της 
γλώσσας OWL, σε σχέση με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού, είναι η ύπαρξη 
προγραμμάτων συλλογιστικής (reasoner), όπως τα Racer, Pellet, κλπ.  

Η OWL υπάρχει σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις: 

• OWL Lite, η οποία είναι η έκδοση με τις μικρότερες εκφραστικές 
δυνατότητες. 

• OWL DL, η οποία παρέχει τις μέγιστες εκφραστικές δυνατότητες και 
ταυτόχρονα είναι καταληκτική (decidable), όπως συμβαίνει στο πλαίσιο της 
τυπικής Περιγραφικής λογικής. 

• OWL Full, της οποίας η βασική διαφορά από την OWL DL, είναι ότι επιτρέπει 
τη θεώρηση των κλάσεων ως αντικείμενα (individual). Το χαρακτηριστικό 
αυτό, κάνει την OWL Full, μη-καταληκτική. 

Η επιλογή ανάμεσα στην OWL DL και την OWL Full, κατά κύριο λόγω σχετίζεται με 
το κατά πόσο απαιτούνται οι δυνατότητες μετα-μοντελοποίησης της OWL Full, για 
παράδειγμα, ο ορισμός κλάσεων που έχουν ως αντικείμενα κλάσεις, σε σχέση με 
την απαίτηση, η συλλογιστική να είναι καταληκτική. Στις επόμενες ενότητες 
φαίνονται σε πιο πρακτικό επίπεδο οι συνέπειες, κατά τη διαδικασία 
μοντελοποίησης, που προκύπτουν από αυτές τις διαφορές. 

Η κάθε κλάση, στην OWL, μπορεί να αντιστοιχεί σ’ ένα URI, ή σε μια έκφραση. 
Επειδή ο Σημασιολογικός Ιστός είναι εξ’ ορισμού κατανεμημένος, η OWL παρέχει 
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τη δυνατότητα συσχέτισης οντολογιών από διαφορετικές πηγές. Επιπλέον 
επιτρέπει (με τη δήλωση «import») την εισαγωγή περιπτώσεων από άλλες 
οντολογίες. Η συλλογιστική, όπως προαναφέρθηκε, α) βασίζεται στην υπόθεση 
«ανοιχτού κόσμου» και β) είναι μονότονη, δηλαδή η εισαγωγή νέας πληροφορίας 
δεν απαιτεί αναθεώρηση της ήδη εισαχθείσας.  

Ο πίνακας 1.11 παρουσιάζει μια σύνοψη των δομικών στοιχείων της OWL Lite. 

OWL Lite 
RDF Schema Features:  
Class (Thing, Nothing)  
rdfs:subClassOf  
rdf:Property  
rdfs:subPropertyOf  
rdfs:domain  
rdfs:range  
Individual  

(In)Equality:  
equivalentClass  
equivalentProperty  
sameAs  
differentFrom  
AllDifferent  
distinctMembers  

Property Characteristics:  
ObjectProperty  
DatatypeProperty  
inverseOf  
TransitiveProperty  
SymmetricProperty  
FunctionalProperty  
InverseFunctionalProperty  

Property Restrictions:  
Restriction  
onProperty  
allValuesFrom  
someValuesFrom  

Restricted Cardinality:  
minCardinality (only 0 or 1)  
maxCardinality (only 0 or 
1)  
cardinality (only 0 or 1)  
 

Header Information:  
Ontology  
imports  
 

Class Intersection:  
intersectionOf  
 
Datatypes  
xsd datatypes  
 

Versioning:  
versionInfo  
priorVersion  
backwardCompatibleWith  
incompatibleWith  
DeprecatedClass  
DeprecatedProperty  

Annotation Properties:  
rdfs:label  
rdfs:comment  
rdfs:seeAlso  
rdfs:isDefinedBy  
AnnotationProperty  
OntologyProperty  

Πίνακας 1.11: Σύνοψη της OWL Lite (πηγή: http://www.w3.org/TR/2004/REC-
owl-features-20040210/) 

Ο πίνακας 1.12 παρουσιάζει μια σύνοψη των πρόσθετων δομικών στοιχείων της 
OWL DL και OWL Full. 

OWL DL και Full 
Class Axioms:  
oneOf, dataRange  
disjointWith  
equivalentClass 
(applied to class 
expressions)  
rdfs:subClassOf 
(applied to class 
expressions)  

Boolean Combinations 
of Class Expressions:  
unionOf  
complementOf  
intersectionOf  

Arbitrary Cardinality:  
minCardinality  
maxCardinality  
cardinality  
 
Filler Information:  
hasValue  
 

Πίνακας 1.12: Σύνοψη της OWL DL και Full (πηγή: 
http://www.w3.org/TR/2004/REC-owl-features-20040210/) 

Πέρα από τους κατασκευαστές και τα αξιώματα, με τα οποία δομούνται τα TBox και 
ABox, στους πίνακες 1.11 και 1.12 παρουσιάζονται και όροι με τους οποίους 
μπορεί, στο πλαίσιο του κατανεμημένου Παγκόσμιου Ιστού, να δηλωθεί η 
ισοδυναμία δύο κλάσεων (equivalentClass), ή δύο ιδιοτήτων (equivalentProperty), 
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ή να δηλωθεί ότι ταυτίζονται δύο αντικείμενα (sameAs), ή ότι είναι διαφορετικά 
(differentFrom, AllDifferent, distinctMembers). 
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Κεφάλαιο 2: Εστίαση της 
διατριβής 

Αντικείμενο της διατριβής αποτελούν τα προσαρμοζόμενα συστήματα ηλεκτρονικής 
μάθησης στο πλαίσιο και με χρήση των τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού.  

Η συνεισφορά της διατριβής βρίσκεται στα παρακάτω επίπεδα: 

1. Διατύπωση μεθόδων αξιοποίησης της μοντελοποίησης του γνωστικού 
χώρου με τη χρήση οντολογιών στο πλαίσιο της Περιγραφικής λογικής. Η 
αξιοποίηση αυτή, αναφέρεται α) στην βελτίωση της υποστήριξης προς το 
μαθητή, καθώς και β) στην επιλογή και γ) διαδοχή του μαθησιακού υλικού 
που λαμβάνει ο μαθητής. 

2. Σχεδίαση ενός μοντέλου στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού, με βάση 
το οποίο είναι εφικτή, η περαιτέρω αξιοποίηση των μεταδεδομένων που 
περιέχουν τα μαθησιακά αντικείμενα. Το μοντέλο αυτό, κάνει χρήση μιας 
εφαρμογής λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης, η οποία 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής. 

3. Σχεδίαση και ανάπτυξη μιας εφαρμογής λογισμικού προσαρμοζόμενης 
παροχής μαθησιακού υλικού. Η συνεισφορά της διατριβής, σ’ αυτό το 
επίπεδο, βρίσκεται τόσο σε θέματα σχεδίασης, όσο και σε θέματα 
υλοποίησης, αφού χρησιμοποιούνται αναδυόμενες και μη-ώριμες 
τεχνολογίες απ’ το Σημασιολογικό Ιστό. 
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2.1 Μοντελοποίηση του γνωστικού χώρου 

Όπως προαναφέρθηκε κατά την ανάλυση της προτυποποίησης SCORM, σ’ ένα 
σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης, στο οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία των 
μαθησιακών αντικειμένων, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης των μαθησιακών 
αντικειμένων με το μοντέλο του γνωστικού χώρου (domain knowledge).  

Συγκεκριμένα, το μαθησιακό υλικό, πέρα από το καθαυτό μαθησιακό περιεχόμενο 
που απευθύνεται στο μαθητή, μπορεί να περιέχει πληροφορία (για παράδειγμα, σε 
σχέση με το βαθμό δυσκολίας του, τον τυπικό χρόνο εκμαθησής του, κλπ) που να 
καθιστά εύκολη και αποδοτική την αξιοποίησή του. Η ιδέα της προσάρτησης αυτής 
της πληροφορίας στο καθαυτό περιεχόμενο, παρήγαγε την έννοια των 
αντικειμένων μάθησης (learning objects). Τα αντικείμενα μάθησης, όπως 
προαναφέρθηκε, ορίζονται ως αυτοδύναμες ψηφιακές οντότητες που φέρουν 
πρόσθετη πληροφορία, συχνότερα  εκπεφρασμένη στη γλώσσα XML, η οποία 
ακολουθεί συγκεκριμένη προτυποποίηση. Κάθε σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης 
στο Διαδίκτυο καλείται να ακολουθεί τις προτυποποιήσεις αυτές. 

Στα πλαίσια της νοηματικής μάθησης, θέτονται δύο βασικές απαιτήσεις σε σχέση 
με το μαθησιακό υλικό. Η πρώτη απαίτηση είναι ότι το μαθησιακό υλικό θα πρέπει 
να είναι συμβατό με τις προηγούμενες γνώσεις του μαθητή ώστε να γίνει 
κατανοητό και να ενσωματωθεί κατάλληλα εμπλουτίζοντας τις γνωστικές του 
δομές και η δεύτερη, ότι θα πρέπει να έχει ισχυρή εσωτερική συνοχή ώστε να 
μπορούν να δημιουργηθούν νέα γνωστικά σχήματα. 

Για την ικανοποίηση της πρώτης από τις απαιτήσεις αυτές, ένα προσαρμοζόμενο 
σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να βασιστεί στην κατάλληλη, πρόσθετη 
πληροφορία, την οποία φέρουν τα αντικείμενα μάθησης. Το σύστημα έχοντας στη 
διάθεσή του στοιχεία σχετικά με την προηγούμενη γνώση του μαθητή, θα πρέπει 
να επιλέξει και να παρουσιάσει το υλικό, ή γενικότερα τις μαθησιακές 
δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν τις γνωστικές του 
δομές. Για να γίνει η επιλογή αυτή, θα πρέπει καταρχήν, το υλικό, δηλαδή τα 
αντικείμενα μάθησης, να φέρει την κατάλληλη πρόσθετη πληροφορία.  

Οι προτυποποιήσεις δίνουν τη δυνατότητα ενσωμάτωσης της έννοιας, ή των 
εννοιών στις οποίες αναφέρεται ένα αντικείμενο μάθησης. Επίσης, επιτρέπουν την 
εισαγωγή πληροφορίας με την οποία μπορεί να συσχετιστεί ένα αντικείμενο με ένα 
άλλο. Ωστόσο, για να αποφασίσει το σύστημα, α) ποια είναι τα καταλληλότερα 
μαθησιακά αντικείμενα που θα πρέπει να δοθούν στον μαθητή (επιλογή 
μαθησιακών αντικειμένων), β) ποιο είναι το κατάλληλο επόμενο βήμα στο οποίο θα 
πρέπει να οδηγηθεί ο μαθητής (διαδοχή μαθησιακών αντικειμένων) και γενικότερα 
γ) πώς θα υποστηρίξει το μαθητή (υποστήριξη του μαθητή), θα πρέπει να γνωρίζει 
πως συνδέονται οι έννοιες που γνωρίζει, ή επιθυμεί να μάθει, ο μαθητής στο 
ευρύτερο πλαίσιο του γνωστικού χώρου στον οποίο αναφέρεται η διδασκαλία.  

Χωρίς αυτή τη γνώση, το σύστημα δεν μπορεί παρά να βασιστεί μόνο στις σχέσεις 
μεταξύ του περιεχομένου, για παράδειγμα, μεταξύ των συγκεκριμένων σελίδων, 
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παρακάμπτοντας την απαίτηση της νοηματικής μάθησης για περιεχόμενο συμβατό 
με τις γνωστικές του δομές. Οι σχέσεις μεταξύ του περιεχομένου αποτελούν ένα 
πρώτο επίπεδο σχέσεων που πρέπει να ικανοποιείται, ενώ οι σχέσεις μεταξύ των 
εννοιών μπορούν να δώσουν τις επιπλέον μαθησιακές απαιτήσεις που είναι 
κρίσιμες για ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης. Για παράδειγμα, ο δεύτερος 
τύπος σχέσεων επιτρέπει σ’ ένα σύστημα να γνωρίζει ποια έννοια είναι γενικότερη, 
ή ειδικότερη μιας άλλης, πόσες και ποιες έννοιες συνδέονται με μια άλλη που 
ενδεχομένως γνωρίζει ο μαθητής, κλπ, επιτρέποντας ακολούθως την εφαρμογή 
των κατάλληλων διδακτικών στρατηγικών.  

Οι σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες μπορούν να απεικονιστούν με τη βοήθεια μιας 
οντολογίας. Μια οντολογία περιγράφει τις έννοιες ενός γνωστικού χώρου και τις 
σχέσεις που τις διέπουν. Διαφορετικές γλώσσες οντολογιών παρέχουν 
διαφορετικές δυνατότητες. Στα πλαίσια του σημασιολογικού ιστού, η πιο πρόσφατα 
προτεινόμενη γλώσσα είναι η OWL (Ontology Web Language). Η σύνδεση ενός 
αντικειμένου μάθησης, μέσω των εννοιών που περιέχει, με μια οντολογία, μπορεί 
να δώσει την απαιτούμενη πληροφορία σ’ ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης. 

Η δεύτερη απαίτηση, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω, ότι δηλαδή το υλικό θα 
πρέπει να έχει ισχυρή εσωτερική συνοχή, αποτελεί μια πιο καθολική απαίτηση που 
όμως, στην περίπτωση των υπερμεσικών συστημάτων μάθησης, αποκτά πρόσθετες 
διαστάσεις. 

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση των πολυμέσων, η αύξηση της εσωτερικής 
συνοχής επιζητείται με τη χρήση κατάλληλων μέσων και μορφών (modes and 
modalities), ή σύμφωνα με νεότερες απόψεις με τη χρήση κατάλληλων, 
συνεκτικών αναπαραστάσεων που διευκολύνουν τη μορφοποίηση σχημάτων. Οι 
αναπαραστάσεις πρέπει να είναι τέτοιες που να διευκολύνουν το μαθητή να 
συνδέει τις διάφορες μορφές πολυμεσικής πληροφορίας μεταξύ τους και επίσης να 
τις συνδέει με το προς μελέτη αντικείμενο του πραγματικού κόσμου. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί με την κατάλληλη σχεδίαση και να οδηγήσει στην ανάπτυξη των 
επιθυμητών γνωστικών δομών.  

Στην περίπτωση του κειμένου, η αύξηση της συνεκτικότητας μπορεί να επιτευχθεί, 
σε «τοπικό» επίπεδο, με την κατάλληλη σύνδεση των προτάσεων, την κατάλληλη 
χρήση λέξεων και γενικά εξαρτάται από τις ικανότητες του συγγραφέα του 
κειμένου. Αν το κείμενο ενσωματώνει πολυμέσα τότε η μορφοποίηση σχημάτων 
μπορεί να διευκολυνθεί, όπως προαναφέρθηκε, με τη χρήση κατάλληλων 
συνεκτικών αναπαραστάσεων.  

Οι προηγούμενες προσεγγίσεις είναι αναγκαίες αλλά όχι επαρκείς στην περίπτωση 
των υπερμέσων, αφού εδώ, το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο σε τοπικό επίπεδο. 
Συγκεκριμένα, η μετατόπιση του μαθητή από κόμβο σε κόμβο και οι πολλαπλές 
επιλογές πλοήγησης μειώνουν τη συνεκτικότητα σε μάκρο-επίπεδο. Δύο βασικές 
μέθοδοι αντιμετώπισης είναι η προσαρμογή των συνδέσμων και η χρήση 
εννοιολογικού χάρτη. Συνδυαστικά, η χρήση προσαρμοζόμενου εννοιολογικού 
χάρτη, ως εργαλείου προσανατολισμού ή και πλοήγησης, μπορεί να αυξήσει τη 
συνεκτικότητα του μαθησιακού υλικού, τόσο σε μάκρο όσο και σε «τοπικό» 
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επίπεδο (επίπεδο κόμβου) παρέχοντας στο μαθητή τις συνδέσεις των εννοιών στα 
πλαίσια του γνωστικού χώρου που μελετά.  

Επιπρόσθετα, η χρήση εννοιολογικού χάρτη μπορεί να παρέχει μια ιδιαίτερα 
βοηθητική οπτική αναπαράσταση του, προς μελέτη, γνωστικού χώρου. Σχετική 
άλλωστε είναι και χρήση των εννοιολογικών χαρτών ως οργανωτών, που πρότεινε 
ο Ausubel (1963), δηλαδή ως διδακτικών βοηθημάτων που στοχεύουν να 
εξηγήσουν, να ολοκληρώσουν και να συσχετίσουν τις νέες έννοιες με τις ήδη 
γνωστές και παρουσιάζονται από το σύστημα κατόπιν αίτησης του μαθητή. 

Στα πλαίσια της διατριβής προτείνονται δύο συγκεκριμένες μέθοδοι 
αξιοποίησης της μοντελοποίησης του γνωστικού χώρου με τη χρήση 
οντολογιών στο πλαίσιο της Περιγραφικής λογικής. Προτείνονται δηλαδή, δύο 
μέθοδοι με τις οποίες αξιοποιείται η γνώση του συστήματος για τις έννοιες που 
αναφέρονται στα μαθησιακά αντικείμενα και τον τρόπο με τον οποίο αυτές 
συνδέονται.  

Όπως προαναφέρθηκε, η μοντελοποίηση του γνωστικού χώρου με τη χρήση 
οντολογιών, επιτρέπει σ’ ένα σύστημα να γνωρίζει ποια έννοια είναι γενικότερη, ή 
ειδικότερη μιας άλλης, πόσες και ποιες έννοιες συνδέονται με μια άλλη, κλπ. Αυτή 
η πληροφορία μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την επινόηση μεθόδων 
εφυέστερης επιλογής και διαδοχής μαθησιακών αντικειμένων, καθώς και 
υποστήριξης προς το μαθητή. 
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2.2 Γνωστικά εργαλεία και εννοιολογική 
χαρτογράφηση 

Σύμφωνα με τις εποικοδομιστικές θεωρίες, ο μαθητής θα πρέπει να εμπλέκεται σε 
μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες του επιτρέπουν να «κατασκευάζει» τη 
γνώση. Αυτό επιτυγχάνεται, στο πλαίσιο της νοηματικής μάθησης, με τη συσχέτιση 
της νέας γνώσης με την προηγούμενη και επομένως την παραγωγή νέων 
νοηματικών συνόλων. Στην κατεύθυνση αυτή, η διατριβή εστιάζεται στη σχεδίαση 
και τους τρόπους χρήσης γνωστικών εργαλείων και συγκεκριμένα εννοιολογικών 
χαρτών. 

Τα γνωστικά εργαλεία βοηθούν τους μαθητές να σκεφτούν με ποιο ποιοτικό τρόπο. 
Η λειτουργία της απομνημόνευσης, ή άλλες χαμηλού επιπέδου διανοητικές 
λειτουργίες που είναι αναγκαίες, πραγματοποιούνται ή διευκολύνονται από αυτά τα 
εργαλεία, επιτρέποντας έτσι στο μαθητή να επικεντρωθεί και να επεξεργαστεί 
καλύτερα, υψηλότερων διανοητικών απαιτήσεων εργασίες. 

Τα γνωστικά εργαλεία θεωρούνται εποικοδομιστικά αφού, μεταξύ άλλων, έχουν τα 
δύο παρακάτω βασικά χαρακτηριστικά: 

• Δεν εστιάζονται στην παρουσίαση αντικειμενικής γνώσης, αλλά κατά τη 
χρήση τους ο ίδιος ο μαθητής κατασκευάζει ενεργά τη γνώση, με βάση την 
αντίληψη και την κατανόηση της πληροφορίας που προσλαμβάνει.  

• Απευθύνονται στον μαθητή και στοχεύουν να τον βοηθήσουν να 
πραγματοποιήσει εκπαιδευτικές εργασίες που ο ίδιος έχει ορίσει, ενώ ο 
ρόλος του καθηγητή είναι υποστηρικτικός.  

Με βάση τα παραπάνω, στα πλαίσια της διατριβής, εξετάζονται οι λειτουργίες και 
προτείνονται τρόποι αξιοποίησης των εννοιολογικών χαρτών οι οποίοι εντάσσονται 
σ’ ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον μάθησης.  

Θα λέγαμε ότι οι εννοιολογικοί χάρτες αναπαριστούν, απλουστευμένα, τις 
γνωστικές δομές που έχουν οι άνθρωποι στον εγκέφαλο τους. Η εννοιολογική 
χαρτογράφηση, δηλαδή η διαδικασία δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών, αποτελεί 
μια σημαντικότατη και καλά εδραιωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα. Υπάρχουν 
αρκετά διαθέσιμα εργαλεία λογισμικού για την κατασκευή εννοιολογικών χαρτών. 
Ωστόσο, έχοντας διαπιστώσει ότι α) μια από τις γενικότερες και πιο βασικές 
ελλείψεις των ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης είναι η παροχή 
γνωστικών εργαλείων για την υποστήριξη της εννοιολογικής χαρτογράφησης και 
ότι β) η πληροφορία που παράγεται από τέτοιου είδους μαθησιακές 
δραστηριότητες θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στα πλαίσια του Σημασιολογικού 
Ιστού από ένα προσαρμοζόμενο ή μη-προσαρμοζόμενο, εκπαιδευτικό περιβάλλον, 
η παρούσα διατριβή εστιάζεται στη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας εφαρμογής 
λογισμικού με τις παραπάνω δυνατότητες. 
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Η καινοτομία της προσέγγισης, στο επίπεδο αυτό, προκύπτει από την απαίτηση που 
τίθεται, η δραστηριότητα της εννοιολογικής χαρτογράφησης να εντάσσεται 
σ’ ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό περιβάλλον και όχι να αποτελεί μια 
εφαρμογή λογισμικού η οποία θα είναι απομονωμένη από κάθε άλλη 
δραστηριότητα. Η λογική, που αποτελεί και αφετηρία της σχεδίασης, είναι ότι η 
εννοιολογική χαρτογράφηση μπορεί να αλληλεπιδρά με πλήθος άλλων 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μια τέτοια προσέγγιση καθιστά δυνατή την 
ανάδειξη του κεντρικού και πολυδιάστατου ρόλου της εννοιολογικής 
χαρτογράφησης. 
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2.3 Προσαρμοζόμενη παροχή μαθησιακού 
υλικού 

Ένα προσαρμοζόμενο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να προσδιορίζει και να απεικονίζει με σχετική ακρίβεια τη γνώση που 
κατέχει ο μαθητής. Ως γνώση δεν νοείται η απλή απομνημόνευση, αλλά τα 
γνωστικά σχήματα που έχει διαμορφώσει ο μαθητής. Επομένως, το σύστημα θα 
πρέπει να γνωρίζει τις έννοιες που κατέχει ο μαθητής και τον τρόπο με τον οποίο 
αυτές συνδέονται σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο εννοιών. Το ποιες έννοιες γνωρίζει ο 
μαθητής μπορεί να εξάγεται έμμεσα από στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το 
σύστημα, ή να δηλώνεται και να καταχωρείται με άμεσο τρόπο από τον μαθητή. 

Οι παραπάνω απαιτήσεις μπορούν εν μέρει να ικανοποιηθούν με χρήση της 
μοντελοποίησης στερεοτύπων. Ωστόσο, δεν είναι επαρκής η ομαδοποίηση των 
μαθητών σε κατηγορίες όπως «αρχάριος», «προχωρημένος», κλπ. Η 
μοντελοποίηση στερεοτύπων, η οποία θα μπορούσε να είναι κατάλληλη για την 
μοντελοποίηση άλλων χαρακτηριστικών του μαθητή, είναι σχετικά ανεπαρκής στην 
περίπτωση της προηγούμενης γνώσης που κατέχει ο μαθητής. Αντίθετα, η 
μοντελοποίηση επικάλυψης, η οποία προσφέρει περισσότερες δυνατότητες, θα 
μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για την αποτύπωση της προηγούμενης γνώσης 
του μαθητή. 

Όπως αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα, στη μοντελοποίηση επικάλυψης 
γίνεται καταχώρηση του βαθμού στον οποίο ο μαθητής κατέχει μια έννοια. Ο 
βαθμός αυτός προσδιορίζεται συνήθως με τη βοήθεια των συγκεκριμένων 
απαντήσεων που δίνει ο μαθητής σε ερωτήσεις και ασκήσεις κλειστού τύπου. Η 
ορθότητα των απαντήσεων του μαθητή αποτελεί μέτρο της γνώσης των εννοιών 
που εμπεριέχονται στις ερωτήσεις αυτές. Αν ο μαθητής απαντήσει σωστά σε ικανό 
αριθμό ερωτήσεων, οι οποίες αναφέρονται σε μια έννοια, τότε θεωρείται από το 
σύστημα, ότι γνωρίζει την έννοια. 

Μια άλλη, εξίσου δημοφιλής, μέθοδος είναι η άμεση καταχώρηση από τον μαθητή, 
στο μοντέλο μαθητή, των εννοιών που γνωρίζει. Η προσέγγιση αυτή, όπως και η 
προηγούμενη, έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Στο πλαίσιο των 
δύο προσεγγίσεων αναδεικνύεται ως κεντρικό θέμα ο βαθμός στον οποίο θα πρέπει 
να δίνεται η δυνατότητα στο μαθητή να διαμορφώνει ο ίδιος (learner control) το 
μοντέλο που δημιουργεί το σύστημα γι αυτόν. Συχνά υποστηρίζεται ότι ο μαθητής 
κάνει λάθη στην προσπάθειά του να εκτιμήσει με ικανοποιητική ακρίβεια το πόσο 
καλά ξέρει μια έννοια, ενώ από την άλλη, η έμμεση εξαγωγή συμπερασμάτων με 
βάση απαντήσεις σε κλειστού τύπου ερωτήσεις, οι οποίες συνδέονται με τις 
συγκεκριμένες έννοιες, αποτελεί μια προσέγγιση που δεν υπερβαίνει καθόλου το 
πλαίσιο του συμπεριφορισμού και τις συνακόλουθες αδυναμίες που επισημάνθηκαν 
σε άλλη ενότητα. 

Στα πλαίσια των νεότερων θεωριών μάθησης, ένα προσαρμοζόμενο σύστημα 
ηλεκτρονικής μάθησης θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή να επιλέγει 
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το συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο για τον οποίο ενδιαφέρεται. Με τον τρόπο αυτό, 
το σύστημα μπορεί να υποστηρίζει διαφορετικούς μαθητές κατά την προσπάθεια 
τους να επιτύχουν διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους ανάλογα με τις ανάγκες 
και τα ενδιαφέροντα τους. Η διατριβή ακολουθεί αυτή την προσέγγιση, της 
μοντελοποίησης των μαθησιακών στόχων, η οποία εμφανίστηκε στα νεότερα 
προσαρμοζόμενα συστήματα. Η μοντελοποίηση μπορεί να γίνει σε διάφορα επίπεδα 
λεπτομέρειας, τα οποία εξετάζονται στα πλαίσια της διατριβής. 

Η μοντελοποίηση των μαθησιακών στόχων, καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία της 
εφαρμογής, υλοποιούνται ως επέκταση ενός υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης 
της μαθησιακής διαδικασίας (Moodle). Έτσι, αποτελεί καινοτομία στα πλαίσια της 
διατριβής, η διαδικασία αναβάθμισης ενός συστήματος διαχείρισης της μαθησιακής 
διαδικασίας, με την προσθήκη δυνατοτήτων προσαρμογής, οι οποίες υλοποιούνται 
στο πλαίσιο και με τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού. Όπως αναφέρθηκε και 
στην εισαγωγή της ενότητας, η συνεισφορά της διατριβής, σ’ αυτό το επίπεδο, 
βρίσκεται τόσο σε θέματα σχεδίασης, όσο και σε θέματα υλοποίησης, αφού 
χρησιμοποιούνται αναδυόμενες και μη-ώριμες τεχνολογίες απ’ το Σημασιολογικό 
Ιστό. 
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Κεφάλαιο 3: Μέθοδοι 
υποστήριξης του μαθητή στο 
πλαίσιο του Σημασιολογικού 

Ιστού 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται: 

α) μια σύνοψη του θεωρητικού πλαισίου υποστήριξης της μαθησιακής αξίας της 
εννοιολογικής χαρτογράφησης. 

β) δύο μέθοδοι αξιοποίησης της σημαντικής αυτής μαθησιακής δραστηριότητας, οι 
οποίες στοχεύουν στη βελτίωση του προσδιορισμού και της διαδοχής του 
κατάλληλου μαθησιακού υλικού, από ένα προσαρμοζόμενο σύστημα, προς τον 
χρήστη. 

γ) θέματα σχεδιασμού των μαθησιακών στόχων σε επίπεδο εννοιών.  
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3.1 Θεωρητικό πλαίσιο: Η μαθησιακή αξία της 
δραστηριότητας της εννοιολογικής 
χαρτογράφησης 

Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι μια γραφική αναπαράσταση με την οποία 
απεικονίζονται οι σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες ενός γνωστικού χώρου (Novak and 
Gowin, 1984).  

Πρόκειται για γραφήματα (σχήμα 3.1) που αποτελούνται από κόμβους οι οποίοι 
αντιστοιχούν στις έννοιες και συνδετικές γραμμές, συχνά με τη χρήση ετικετών, 
που αντιστοιχούν στις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες. Οι εννοιολογικοί χάρτες, 
μπορούμε να θεωρήσουμε, προσεγγιστικά μιλώντας, ότι απεικονίζουν τις 
γνωστικές δομές (schemata) που έχει ένας άνθρωπος στο μυαλό του.  

Ο άμεσος στόχος της κατασκευής εννοιολογικού χάρτη είναι η απεικόνιση και 
επεξεργασία των γνωστικών δομών αναφορικά με ένα γνωστικό πεδίο. Οι 
γνωστικές δομές είναι γνωστές και ως εννοιολογικές δομές, δομημένη γνώση, ή 
και σημασιολογικό δίκτυο. Συγκεκριμένα, όταν οι άνθρωποι επανειλημμένα 
χρησιμοποιούν ορισμένες διαδικασίες για να οργανώσουν τις πληροφορίες που 
λαμβάνουν από το περιβάλλον, αναπτύσσουν ορισμένες δομές, ορισμένους 
οργανωμένους τρόπους, για να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.  

Αυτές οι δομές ονομάζονται γνωστικές δομές ή, κατά την ορολογία του Piaget που 
χρησιμοποιήθηκε εισαγωγικά, γνωστικά σχήματα. Τα γνωστικά σχήματα 
εκπροσωπούν τρόπους με τους οποίους βλέπουμε, ερμηνεύουμε και οργανώνουμε 
λογικά τον εξωτερικό κόσμο. Οι γνωστικές δομές αναπτύσσονται και αλλάζουν. 
Σύμφωνα με τον Piaget, όπως προαναφέρθηκε, αυτό συμβαίνει μέσα από δύο 
κύριες συμπληρωματικές διαδικασίες: α) την αφομοίωση, κατά την οποία ο 
άνθρωπος παίρνει πληροφορίες από το περιβάλλον και τις εντάσσει στις ήδη 
αναπτυγμένες δομές, και β) τη συμμόρφωση και προσαρμογή, κατά την οποία 
αλλάζουν οι γνωστικές δομές για να αφομοιωθούν νέες πληροφορίες και εμπειρίες 
από το περιβάλλον. 
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Σχήμα 3.1: Εννοιολογικός χάρτης ιεραρχικής μορφής 

Η εννοιολογική χαρτογράφηση, δηλαδή η διαδικασία κατασκευής εννοιολογικών 
χαρτών, αποτελεί μια από τις ισχυρότερα θεμελιωμένες μαθησιακές 
δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη θεωρία των σημασιολογικών 
δικτύων (semantic networking theory) η μνήμη του ανθρώπου οργανώνεται 
σημασιολογικά (Quillian, 1968), δηλαδή σύμφωνα με νοηματικές (meaningful) 
σχέσεις ανάμεσα στις ιδέες. Οι άνθρωποι μαθαίνουν νοηματικά (Ausubel, 1963) 
συσχετίζοντας, με τον κατάλληλο τρόπο, νέες έννοιες με έννοιες και ιδέες 
(schemata) που ήδη κατέχουν (προηγούμενη γνώση). Οι συνδέσεις αυτές 
αποτελούν το θεμέλιο των γνωστικών δομών του μαθητή (Novak & Gowin, 1984). 
Όσο περισσότερες, πιο έγκυρες και πιο πρωτότυπες είναι οι συνδέσεις αυτές τόσο 
πλουσιότερες είναι οι γνωστικές δομές του μαθητή, αλλά και τόσο μεγαλύτερη 
δυναμική επέκτασης έχουν. Αντίθετα, γνώση που δεν συσχετίζεται, δε θεωρείται 
νοηματική, είναι μηχανική, δεν εμπλουτίζει τις γνωστικές δομές του μαθητή, είναι 
δύσκολο να ανακτηθεί από τη μνήμη μακράς διαρκείας (Okebukola, 1990) και 
χάνεται. 

Όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά, η κεντρική έννοια στη μαθησιακή θεωρία του 
Ausubel (Ausubel, 1968) είναι η «νοηματική μάθηση». Κατά τη νοηματική μάθηση 
νέα πληροφορία συνδέεται και ενσωματώνεται στις γνωστικές δομές του ατόμου. 
Για  να δώσει έμφαση στη διαδικασία της σύνδεσης ο Ausubel εισήγαγε τον όρο 
«υπαγόμενη έννοια» (subsuming concept): κατά τη νοηματική μάθηση, η 
κάθε έννοια, υφίσταται διαρκείς, στοιχειώδεις (πολύ μικρές) τροποποιήσεις 
συνδεόμενη με άλλες έννοιες, οι οποίες υπάγονται σ’ αυτή, νοηματικά. Καθώς η 
νοηματική μάθηση λαμβάνει χώρα, η έννοια αποκτά καθαρότητα και 
διασαφηνίζεται. Η αποκρυστάλλωση του νοήματος της έννοιας τροποποιεί τις 
γνωστικές δομές του ατόμου. Η συνεχής υπαγωγή των εννοιών και η τροποποίηση 
των γνωστικών δομών οδηγούν στην ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των 
γνωστικών δομών. 

 Πρόβλημα 

Κατανόηση 
προβλήματος 

Ανάλυση 
προβλήματος 

Σαφήνεια και 
ακρίβεια διατύπωσης 

Σωστή ερμηνεία Καθορισμός 
απαιτήσεων 

Δομή προβλήματος 

Προσδιορισμός 
δεδομένων 

Καταγραφή 
ζητούμενων 

Φραστική 
αναπαράσταση 

Διαγραμματική 
αναπαράσταση 
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Ο όρος εννοιολογικός χάρτης χρησιμοποιείται για να εκφράσει μια μεγάλη ποικιλία 
διαφορετικών διαγραμματικών τεχνικών αναπαράστασης της γνώσης (Gaines & 
Shaw, 1995, Jonassen et.al., 1997). Έτσι, οι Gaines and Shaw (1995) 
παρατηρούν ότι υπάρχει πλήθος διαφορετικών μορφών εννοιολογικών χαρτών, 
όπως για παράδειγμα, ιεραρχικοί εννοιολογικοί χάρτες, χάρτες αραχνοειδούς 
μορφής, κλπ. Ένας ιεραρχικός χάρτης έχει τη μορφή δέντρου, ενώ οι σχέσεις 
ανάμεσα στις έννοιες είναι του τύπου «γενικότερη – ειδικότερη». Ένας χάρτης 
αραχνοειδούς μορφής εστιάζει σε μια κεντρική, κάθε φορά, έννοια παρουσιάζοντας 
όλες τις συνδέσεις αυτής της έννοιας και τα ρήματα που τις εκφράζουν.  

Ανεξάρτητα από τη μορφή τους (ιεραρχικοί, αραχνοειδείς, ή οποιασδήποτε άλλης 
μορφής), όπως διαπιστώνει ο Novak (1998), οι εννοιολογικοί χάρτες μπορούν να 
έχουν ένα  ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διδασκαλία και τη μάθηση. Αποτελούν 
έναν εξαίρετο τρόπο βοήθειας του καθηγητή να οργανώσει τη γνώση και να 
σχεδιάσει τη διδασκαλία. Επιπλέον, η γραφική απεικόνιση μπορεί να βοηθήσει στον 
ευκολότερο εντοπισμό των παρανοήσεων των μαθητών, και γενικότερα να 
διευκολύνει την επικοινωνία και την αποτύπωση ιδεών ανάμεσα σε μαθητές και 
καθηγητές. Επίσης, η γραφική απεικόνιση και γενικότερα η διαδικασία κατασκευής 
ενός εννοιολογικού χάρτη, βοηθά ένα μαθητή να διακρίνει τις βασικές έννοιες ενός 
γνωστικού χώρου, αποθαρρύνει τη μηχανική μάθηση, βοηθά στην απόκτηση και 
σύνδεση νέας γνώσης καθώς και στην ανάπτυξη μετα-γνωστικών ικανοτήτων.  

Συνοψίζοντας τους τρόπους αξιοποίησης των εννοιολογικών χαρτών και της 
δραστηριότητας της εννοιολογικής χαρτογράφησης θα μπορούσαμε να 
θεωρήσουμε τους εννοιολογικούς χάρτες ως: 

• Εργαλεία οργάνωσης, προσανατολισμού και πλοήγησης. 

• Γνωστικά εργαλεία που βοηθούν τον μαθητή κατά την απόκτηση νέας 
γνώσης. 

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση τις οποίες, όπως θα αναφερθεί σε 
επόμενη ενότητα, μπορεί να αξιολογηθεί ο μαθητής από τον καθηγητή.  

• Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση τις οποίες μπορεί να βοηθηθεί ο 
μαθητής στην αυτοαξιολόγησή του. 

• Υποδομές από τις οποίες μπορούν να αντληθούν πληροφορίες με στόχο την 
προσαρμογή του συστήματος στις ανάγκες του μαθητή. 

Στην επόμενη ενότητα προτείνονται, στα πλαίσια της διατριβής, δύο μέθοδοι 
αξιοποίησης των πληροφοριών που εμπεριέχονται σ’ έναν εννοιολογικό χάρτη, με 
στόχο τη βελτίωση των δυνατοτήτων προσδιορισμού και διαδοχής του κατάλληλου 
μαθησιακού υλικού από ένα προσαρμοζόμενο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης.   
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3.2 Νοηματική συνάφεια αντικειμένων 
μάθησης: η προτεινόμενη μέθοδος 

Η αναζήτηση από τον μαθητή, αντικειμένων μάθησης που περιέχουν κάποια, ή 
κάποιες έννοιες, γίνεται συνήθως με τη χρήση λέξεων κλειδιών. Οι λέξεις κλειδιά, 
σε μια προχωρημένη αναζήτηση, μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους με λογικούς 
τελεστές. Θέλοντας επομένως ο μαθητής να εντοπίσει αντικείμενα μάθησης τα 
οποία, ενδεχομένως, θα τον βοηθήσουν στην κατανόηση του θέματος που μελετά, 
προσπαθεί να εντοπίσει αντικείμενα μάθησης τα οποία περιέχουν κάποιες ή όλες 
τις λέξεις κλειδιά που περιέχονται στο τρέχον αντικείμενο μάθησης. Επίσης, θα 
μπορούσε να χρησιμοποιήσει λέξεις για τις οποίες υποθέτει ότι είναι σχετικές με τις 
έννοιες που αναζητά.  

Η ύπαρξη εννοιολογικού χάρτη στα πλαίσια ενός μαθήματος, μπορεί να δώσει νέες 
δυνατότητες, διευκολύνοντας, αυτοματοποιώντας και βελτιώνοντας τη διαδικασία 
αναζήτησης νοηματικά συναφών αντικειμένων μάθησης. Αντικειμένων μάθησης 
δηλαδή, τα οποία είναι νοηματικά εγγύτερα στο τρέχον αντικείμενο μάθησης το 
οποίο μελετά ο μαθητής. Η εγγύτητα αυτή υπάρχει μ’ έναν, θα λέγαμε, «κρυφό» 
τρόπο και μπορεί να «αποκαλυφθεί» με τη βοήθεια ενός συστήματος, το οποίο 
διαθέτει εννοιολογικό χάρτη και στο οποίο το μαθησιακό υλικό έχει τη μορφή 
αντικειμένων μάθησης, τα οποία περιέχουν στα μεταδεδομένα τους τις 
διδασκόμενες έννοιες.   

Παρακάτω, προτείνεται μια συγκεκριμένη μέθοδος εντοπισμού νοηματικά συναφών 
αντικειμένων μάθησης, η οποία βασίζεται στην ύπαρξη εννοιολογικού χάρτη, 
σχεδιασμένου από τον καθηγητή στα πλαίσια του μαθήματος. 

Η λογική της μεθόδου είναι η εξής: 

Θεωρούμε ένα δείκτη, έστω «δείκτης εγγύτητας». Όταν δύο αντικείμενα μάθησης 
περιέχουν την ίδια έννοια, τότε μπορούμε να αντιστοιχήσουμε μια τιμή μέγιστης 
νοηματικής συνάφειας, δηλαδή την μέγιστη τιμή του δείκτη εγγύτητας, ως προς 
αυτή την έννοια, για τα δύο αντικείμενα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η νοηματική 
συνάφεια μιας έννοιας του καθενός από τα δύο αντικείμενα, στα πλαίσια του 
άλλου, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εκφράζεται από τον αριθμό των 
συνδεδεμένων με αυτήν εννοιών, οι οποίες υπάρχουν στο άλλο αντικείμενο, προς 
τον συνολικό αριθμό των εννοιών με τις οποίες συνδέεται.  

Έτσι, για τον προσδιορισμό της νοηματικής συνάφειας ενός αντικειμένου μάθησης 
με κάθε ένα από τα υπόλοιπα διαθέσιμα αντικείμενα μάθησης, προτείνεται στα 
πλαίσια της διατριβής, η παρακάτω μέθοδος, η οποία περιλαμβάνει τα εξής 
βήματα: 

0. Προσδιορίζουμε τους κόμβους (έννοιες) N που αποτελούν την ένωση των 
κόμβων του πρώτου αντικειμένου μάθησης (έστω Ν1) και των κόμβων του 
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δεύτερου αντικειμένου μάθησης (έστω Ν2) με το οποίο κάνουμε την 

σύγκριση, N = Ν1 ⋃ Ν2. 

1. Για κάθε έναν κόμβο, ni, του πρώτου αντικειμένου μάθησης, τον οποίο 
συναντούμε και στο αντικείμενο μάθησης με το οποίο κάνουμε σύγκριση, 
αντιστοιχούμε τον δείκτη εγγύτητας με τιμή 1, που αποτελεί ένδειξη απόλυτης 
σύμπτωσης.  

2. Για κάθε έναν κόμβο, nj, του ενός από τα δύο αντικείμενα μάθησης, τον οποίο 
δεν βρίσκουμε στο αντικείμενο μάθησης με το οποίο κάνουμε σύγκριση, 
αναζητούμε τους κόμβους με τους οποίους συνδέεται ο κόμβος αυτός, δηλαδή 
τους γειτονικούς του. Στη συνέχεια: 

α. Υπολογίζουμε τον αριθμό των γειτονικών κόμβων, σύμφωνα με τον 
διαθέσιμο εννοιολογικό χάρτη. 

β. Υπολογίζουμε πόσους, από αυτούς τους γειτονικούς κόμβους, 
συναντούμε στο αντικείμενο μάθησης με το οποίο κάνουμε σύγκριση. 
Υπολογίζουμε δηλαδή, την τομή των δύο συνόλων: των κόμβων που είναι 
διαθέσιμοι στο αντικείμενο μάθησης σε σχέση με τους κόμβους όπως 
προκύπτουν με βάση τον εννοιολογικό χάρτη.  

γ. Διαιρούμε το β με το α και βρίσκουμε το δείκτη εγγύτητας γι αυτόν τον 
κόμβο (έννοια). 

4. Υπολογίζουμε το άθροισμα των δεικτών εγγύτητας κάθε έννοιας του συνόλου 
N και διαιρούμε με τον αριθμό τους. 

Για την απεικόνιση της παραπάνω μεθόδου, έστω για παράδειγμα, ο εννοιολογικός 
χάρτης του σχήματος 3.2. Κάθε κόμβος αναπαριστά μια έννοια, ενώ κάθε γραμμή 
δηλώνει σχέση, οποιασδήποτε μορφής, ανάμεσα στις έννοιες που συνδέει. 

Έστω ότι το αντικείμενο μάθησης lo που είναι διαθέσιμο στο σύστημα 
ηλεκτρονικής μάθησης περιέχει τις έννοιες B και C. Έστω επίσης, ότι στο σύστημα 
ηλεκτρονικής μάθησης υπάρχουν τα αντικείμενα μάθησης lo1, lo2, και lo3, τα οποία 
περιέχουν τις έννοιες, B, E και H το lo1, C, E, F και L το lo2, και B, E, G και O το 
lo3.  

Ο υπολογισμός της νοηματικής εγγύτητας του αντικειμένου lo, καταρχήν με το 
αντικείμενο μάθησης lo1 αποτυπώνεται στον πίνακα 3.1. Για το αντικείμενο 

μάθησης lo, σε σχέση με το αντικείμενο μάθησης lo1 έχουμε N = Ν1 ⋃ Ν2 = 4, 

αναφερόμαστε δηλαδή στις έννοιες, B, C, E και H.  

Στην πρώτη γραμμή του πίνακα 3.1 φαίνεται ότι το αντικείμενο μάθησης lo1, 
περιέχει τον κόμβο B, άρα για την έννοια αυτή, ο δείκτης εγγύτητας γίνεται ίσος 
με τη μονάδα.  
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Σχήμα 3.2: Ο εννοιολογικός χάρτης και οι έννοιες του αντικειμένου μάθησης lo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.3: Οι έννοιες του αντικειμένου μάθησης lo1 

Το lo1 δεν περιέχει την κόμβο C, άρα εντοπίζουμε τους γειτονικούς κόμβους του C 
που είναι οι A, E, F, G και O. Από αυτούς το lo1 περιέχει έναν, δηλαδή τον E. 
Επομένως ο δείκτης εγγύτητας για την έννοια C είναι ίσος με 1/5 = 0,2.  

Το lo1 περιέχει επιπλέον την έννοια E, την οποία δεν περιέχει το lo. Οι γειτονικοί 
κόμβοι του E είναι οι B, C, F, I, J και T. To lo περιέχει τους B και C, άρα ο δείκτης 
εγγύτητας για την έννοια E είναι 2/6 = 0,33.  

Τέλος το lo1 περιέχει την έννοια H, η οποία έχει ως γειτονικές τις D, P και Q. Καμία 
από αυτές δεν υπάρχει στο lo, επομένως για την έννοια αυτή εκχωρείται ο δείκτης 
εγγύτητας μηδέν. 

Ν=N1⋃ N2 Συνδεδεμένοι 
κόμβοι 

lo lo1 Δείκτης εγγύτητας 
lo - lo1 

B ADEI B B 1 
C AEFGO C  1/5=0,2 
E BCFIJT  E 2/6=0,33 
H DPQ  H 0 

Πίνακας 3.1: Δείκτης εγγύτητας των αντικειμένων μάθησης lo και lo1 

 A

B C

D GFE

I J K L M N OH

Q R S T U V WP X Y Z 

 A

B C

D GFE

I J K L M N OH 

Q R S T U V WP X Y Z 
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Με βάση τα παραπάνω, συνολικά, ο δείκτης εγγύτητας μεταξύ των lo και lo1 είναι 
(1+0,2+0,33+0)/4 = 1,53/4 = 0,3825. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.4: Οι έννοιες του αντικειμένου μάθησης lo2 

Όμοια, ο υπολογισμός της νοηματικής εγγύτητας του αντικειμένου lo με το 
αντικείμενο μάθησης lo2 αποτυπώνεται στον πίνακα 3.2. Για το αντικείμενο 

μάθησης lo, σε σχέση με το αντικείμενο μάθησης lo2 έχουμε N = Ν1 ⋃ Ν2 = 5, 

αναφερόμαστε δηλαδή στις έννοιες, B, C, E, F και L.  

Στην πρώτη γραμμή του πίνακα 3.2 φαίνεται ότι το αντικείμενο μάθησης lo2, δεν 
περιέχει τον κόμβο B, άρα εντοπίζουμε τους γειτονικούς κόμβους που είναι οι A, D, 
E και I. Από αυτούς το lo2 περιέχει έναν, δηλαδή τον E. Επομένως ο δείκτης 
εγγύτητας για την έννοια Β είναι ίσος με 1/4 = 0,25. 

Ο κόμβος C του lo υπάρχει και στο lo2. Επομένως, ο δείκτης εγγύτητας για την 
έννοια C είναι ίσος με την μονάδα.  

Το lo2 περιέχει επιπλέον την έννοια E που δεν περιέχει το lo. Οι γειτονικοί κόμβοι 
του E είναι οι B, C, F, I, J και T. To lo περιέχει τους B και C, άρα ο δείκτης 
εγγύτητας για την έννοια E είναι 2/6 = 0,33.  

Οι γειτονικοί κόμβοι του F είναι οι C, E, K και L, από τους οποίους το lo περιέχει 
τον C. Άρα ο δείκτης εγγύτητας για την έννοια F είναι 1/4 = 0,25. 

Τέλος, το lo2 περιέχει την έννοια L. Στην έννοια αυτή εκχωρείται ο δείκτης 
εγγύτητας μηδέν. 
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Ν=N1⋃ N2 Συνδεδεμένοι 
κόμβοι 

lo lo2 Δείκτης εγγύτητας 
lo - lo2 

B ADEI B  1/4=0,25 
C AEFGO C C 1 
E BCFIJT  E 2/6=0,33 
F CEKL  F 1/4=0,25 
L FU  L 0 

Πίνακας 3.2: Δείκτης εγγύτητας των αντικειμένων μάθησης lo και lo2 

Συνολικά ο δείκτης εγγύτητας μεταξύ των lo και lo2 είναι 
(0,25+1+0,33+0,25+0)/5 = 1,83/5 = 0,366. 

Όμοια, ο υπολογισμός της νοηματικής εγγύτητας του αντικειμένου lo με το 
αντικείμενο μάθησης lo3 αποτυπώνεται στον πίνακα 3.3. Για το αντικείμενο 

μάθησης lo, σε σχέση με το αντικείμενο μάθησης lo3 έχουμε N = Ν1 ⋃ Ν2 = 5, 

αναφερόμαστε δηλαδή στις έννοιες B, C, E, G και O. Στην πρώτη γραμμή του 
πίνακα 3.3 φαίνεται ότι το αντικείμενο μάθησης lo3, περιέχει τον κόμβο B, άρα για 
την έννοια αυτή, ο δείκτης εγγύτητας γίνεται ίσος με τη μονάδα. 

Για τις υπόλοιπες τέσσερις έννοιες, C, E, G και O, ο δείκτης εγγύτητας είναι 
αντίστοιχα ίσος με 3/5=0,6, 2/6=0,33, 1/4=0,25 και 1/5=0,2. 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.5: Οι έννοιες του αντικειμένου μάθησης lo3 

 

Ν=N1⋃ N2 Συνδεδεμένοι 
κόμβοι 

lo lo3 Δείκτης εγγύτητας 
lo – lo3 

B ADEI B B 1 
C AEFGO C  3/5=0,6 
E BCFIJT  E 2/6=0,33 
G CMNO  G 1/4=0,25 
O CGXYZ  O 1/5=0,2 

Πίνακας 3.3: Δείκτης εγγύτητας των αντικειμένων μάθησης lo και lo3 

Συνολικά ο δείκτης εγγύτητας μεταξύ των lo και lo3 είναι 
(1+0,6+0,33+0,25+0,2)/5 = 2,38/5 = 0,476. 

 A

B C

D GFE 

I J K L M N OH 

Q R S T U V WP X Y Z 
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Διαπιστώνεται επομένως, ότι νοηματικά εγγύτερα στο αντικείμενο lo βρίσκονται, 
κατά σειρά, τα αντικείμενα lo3, lo1 και lo2.  

Ένα τυπικό αντικείμενο μάθησης μπορούμε να θεωρήσουμε ότι περιέχει πέντε έως 
δέκα έννοιες, ενώ ένας τυπικός εννοιολογικός χάρτης ενός μαθήματος, πενήντα 
έως εκατόν πενήντα έννοιες. Η δυνατότητα εντοπισμού αντικειμένων μάθησης που 
έχουν νοηματική εγγύτητα με το τρέχον αντικείμενο μάθησης, εντάσσεται στην 
αύξηση της συνεκτικότητας, η οποία αποτελεί κρίσιμη μαθησιακή παράμετρο, του 
μαθησιακού περιεχομένου και κατ’ επέκταση των μαθησιακών δραστηριοτήτων. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν έχει προταθεί και δεν υπάρχει κάποια μέθοδος 
υπολογισμού της νοηματικής εγγύτητας αντικειμένων μάθησης με βάση έναν 
εννοιολογικό χάρτη. Η προτεινόμενη μέθοδος είναι εμπνευσμένη από τη μέθοδο 
Goldsmith (1991), η οποία αναφέρεται στον προσδιορισμό της εγγύτητας δύο 
εννοιολογικών χαρτών. Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται ακολουθώντας την ίδια 
λογική. 

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί, ότι για να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος αυτή, οι 
έννοιες που εισάγονται στον εννοιολογικό χάρτη δε μπορεί να είναι αυθαίρετα 
διατυπωμένες, αλλά θα πρέπει να εντάσσονται σε μια οντολογία εννοιών. Στην ίδια 
οντολογία εννοιών δηλαδή, που εντάσσονται και τα μαθησιακά αντικείμενα. 

3.2.1 Η μαθησιακή αξία του προσδιορισμού 
νοηματικά συναφούς μαθησιακού υλικού. 

Όπως είναι προφανές, ένα ευφυές σύστημα παροχής μαθησιακού υλικού με βάση 
τους μαθησιακούς στόχους, όπως αυτό που περιγράφεται σε επόμενες ενότητες 
στα πλαίσια της διατριβής, μπορεί να χρησιμοποιήσει την παραπάνω μέθοδο σε 
πολλαπλά επίπεδα. Έτσι, θα μπορούσε να εντοπίζεται συναφές μαθησιακό υλικό σε 
σχέση, για παράδειγμα, με τα παρακάτω επίπεδα: 

• Επίπεδο μαθησιακού πόρου∗: Το σύστημα θα μπορούσε να αναζητά 
νοηματικά συναφές, με τις έννοιες του μαθησιακού πόρου, υλικό. Ο 
προσδιορισμός αυτός θα μπορούσε να αναφέρεται σε έναν άλλο μαθησιακό 
πόρο, αντικείμενο μάθησης, ή ακόμα μαθησιακό στόχο. 

• Επίπεδο μαθησιακού αντικειμένου: Το σύστημα θα μπορούσε να αναζητά 
νοηματικά συναφές με το μαθησιακό αντικείμενο, υλικό. Ο προσδιορισμός 
αυτός θα μπορούσε να αναφέρεται σε έναν άλλο μαθησιακό πόρο, 
αντικείμενο μάθησης, ή ακόμα μαθησιακό στόχο. 

                                          

∗ Κατά SCORM, ένα μαθησιακό αντικείμενο αποτελείται από, έναν ή περισσότερους, 
μαθησιακούς πόρους. Οι μαθησιακοί πόροι δεν έχουν, κατ’ ανάγκη, νοηματική 
αυτοτέλεια, αντίθετα με τα μαθησιακά αντικείμενα. 
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• Επίπεδο μαθησιακού στόχου: Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η δυναμική 
παραγωγή του μαθησιακού στόχου θέτει, στο επίπεδο αυτό, πρόσθετες 
απαιτήσεις, λειτουργίες και δυνατότητες. Όπως αναφέρεται σε επόμενες 
ενότητες, ένας μαθησιακός στόχος προσδιορίζεται από συγκεκριμένες 
έννοιες στη βάση των οποίων δομείται. Ωστόσο, υπάρχουν δύο διαφορετικά 
σύνολα εννοιών:  

α) το σύνολο των εννοιών στις οποίες αναφέρεται ο μαθησιακός 
στόχος και  

β) το σύνολο των εννοιών στις οποίες αναφέρονται τα μαθησιακά 
αντικείμενα που επιλέγονται δυναμικά από το σύστημα (είτε ο 
μαθητής προβεί σε πρόσθετες ρυθμίσεις με βάση τις ανάγκες του, 
είτε όχι) για να παρουσιαστούν στο μαθητή, στο πλαίσιο του 
μαθησιακού στόχου που επέλεξε.  

Η προσαρμογή λοιπόν, στο επίπεδο αυτό, μπορεί να στοχεύει, είτε στην 
παροχή βοήθειας για την επίτευξη του μαθησιακού στόχου, είτε στην 
παροχή βοήθειας για την κατανόηση του μαθησιακού υλικού, το 
οποίο επέλεξε και παρουσίασε το σύστημα στο μαθητή και το οποίο, όπως 
είναι φυσικό, μπορεί να περιέχει και πρόσθετες έννοιες, πέρα από τις 
έννοιες που αποτελούν το μαθησιακό στόχο. Ένα προσαρμοζόμενο σύστημα 
μπορεί να παρέχει και τις δύο δυνατότητες, οι οποίες υπηρετούν 
διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες. 

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να οριοθετήσουμε τη χρήση του παραπάνω δείκτη που 
αποτιμά τη νοηματική εγγύτητα. Ο δείκτης αυτός, για παράδειγμα, δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως κριτήριο επιλογής των αντικειμένων μάθησης, τα οποία είναι 
διαθέσιμα για χρήση από το σύστημα στα πλαίσια της επίτευξης ενός μαθησιακού 
στόχου τον οποίο έχει επιλέξει ο μαθητής, παρά μόνο συμπληρωματικά.  

Είναι προφανές, ότι ένα μαθησιακό αντικείμενο είναι πιθανό να περιέχει (διδάσκει) 
ένα μικρό υποσύνολο των εννοιών του μαθησιακού στόχου. Το αντικείμενο αυτό, 
με βάση και την επεξεργασία της υπόλοιπης πληροφορίας που περιέχεται στα 
μεταδεδομένα του, είναι πιθανό να πρέπει να δοθεί στο μαθητή προς μελέτη. 
Ωστόσο, περιέχοντας μόνο ένα μικρό υποσύνολο των εννοιών του μαθησιακού 
στόχου, θα εμφανίσει δείκτη εγγύτητας αρκετά μακριά από την μονάδα. 

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι ο προτεινόμενος δείκτης εγγύτητας εκφράζει τη 
νοηματική συνάφεια δύο μαθησιακών οντοτήτων, ως ολότητες. Ο μαθητής είναι 
πιθανό να θέλει να εντοπίσει μαθησιακά αντικείμενα, κατά το δυνατόν συναφή με 
το μαθησιακό στόχο, ή με ένα άλλο μαθησιακό αντικείμενο, ως ολότητα. Στοχεύει 
λοιπόν, η παραπάνω μέθοδος, στην παροχή περιβάλλοντος υποστήριξης προς τον 
μαθητή κατά την έννοια του εποικοδομισμού και της παροχής βοήθειας, συμβατής 
με τις υπό διαμόρφωση γνωστικές του δομές, κατά την έννοια της γνωστικής 
ψυχολογίας. Ο εν λόγω δείκτης μπορεί να θεωρηθεί ένα εργαλείο παροχής 
υποστήριξης προς το μαθητή, στο πλαίσιο των δύο παραπάνω θεωριών μάθησης. 
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Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, στο χώρο των νεότερων θεωριών 
μάθησης, οι μαθησιακοί στόχοι αναφέρονται σε γνωστικά σχήματα, ή νοητικά 
μοντέλα που πρέπει να κατέχει ο μαθητής και όχι σε περιγραφές του επιπέδου της 
επίδοσης που θα πρέπει να επιτύχει. Η δυνατότητα του μαθητή να μαθαίνει 
βελτιώνεται, όταν τα καινούργια στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους και μπορούν να 
συστήσουν νοηματικά σύνολα. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομισμού που προαναφέρθηκε, το κρίσιμο 
στοιχείο στο επίπεδο του μαθησιακού σχεδιασμού είναι η σχεδίαση περιβαλλόντων 
που μπορούν να υποστηρίξουν το μαθητή σε σχέση με τις εργασίες που του 
ανατίθενται. Για παράδειγμα, να του παρέχεται η δυνατότητα να εντοπίζει 
νοηματικά συναφείς πηγές με πρόσθετο υλικό, παραδείγματα, κλπ, ή να του 
παρέχει γνωστικά εργαλεία.  

Στον εποικοδομισμό είναι προφανής η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το «τι 
θα διδαχθεί και με ποια σειρά» στο πως θα σχεδιαστεί το εκπαιδευτικό περιβάλλον 
έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τον μαθητή, με ποικίλους τρόπους, όταν αυτός 
χρειάζεται και ζητήσει αυτή την υποστήριξη. Ωστόσο, το «τι θα διδαχθεί και με 
ποια σειρά» εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο στο χώρο των προσαρμοζόμενων 
συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης, αφού το μαθησιακό υλικό παράγεται 
δυναμικά και επομένως το σύστημα θα πρέπει να αποφασίσει όχι μόνο για την 
επιλογή, της οποίας συνήθως ο εντοπισμός είναι μάλλον ευκολότερος, αλλά και για 
τη διαδοχή του.  

Η διαδοχή του μαθησιακού υλικού μπορεί να γίνει επί τη βάσει διαφόρων 
κριτηρίων. Υποστηρίζεται, στα πλαίσια της διατριβής, ότι η ύπαρξη εννοιολογικού 
χάρτη στα πλαίσια του μαθήματος, μπορεί να αξιοποιηθεί από ένα προσαρμοζόμενο 
σύστημα για τη βελτίωση της διαδοχής παρουσίασης του μαθησιακού υλικού. 

Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται μια συγκεκριμένη μέθοδος με βάση την οποία 
το σύστημα μπορεί να αποφασίζει, στα πλαίσια ενός μοντέλου μαθησιακού 
σχεδιασμού, το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο σύστημα, τη διαδοχή 
αυτή. 
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3.3 Καθορισμός της διαδοχής του μαθησιακού 
υλικού: η προτεινόμενη μέθοδος 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, ένα προσαρμοζόμενο σύστημα 
ηλεκτρονικής μάθησης, προσαρμόζει α) το περιεχόμενο που επιλέγει να δείξει στον 
μαθητή και β) την ακολουθία παρουσίασης, έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα στους 
μαθησιακούς στόχους και γενικότερα στις τρέχουσες ανάγκες κάθε μαθητή. 

Ωστόσο, ούτε οι ευρύτατα καθιερωμένες πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης, αλλά 
ούτε και τα ερευνητικά προσαρμοζόμενα συστήματα που έχουν αναπτυχθεί έως 
τώρα, έχουν ενσωματωμένη τη δραστηριότητα της εννοιολογικής χαρτογράφησης. 
Στα πλαίσια της διατριβής δίνεται μια μέθοδος, η οποία συμπληρωματικά με άλλες, 
θα μπορούσε να βελτιώσει τις δυνατότητες προσδιορισμού της ακολουθίας 
παρουσίασης του μαθησιακού υλικού. Υποθέτουμε και πάλι ότι το μαθησιακό υλικό 
βρίσκεται σε μορφή αντικειμένων μάθησης τα οποία εμπεριέχουν στα 
μεταδεδομένα τους τις έννοιες τις οποίες διδάσκουν και ότι υπάρχει η δυνατότητα 
κατασκευής εννοιολογικού χάρτη από τον καθηγητή, ο οποίος εννοιολογικός 
χάρτης, περιέχει τις έννοιες που αναφέρονται στα μεταδεδομένα των αντικειμένων 
μάθησης.  

Όπως προαναφέρθηκε εισαγωγικά, δύο είναι οι βασικές μορφές απεικόνισης 
εννοιολογικού χάρτη: η αραχνοειδής, στην οποία οι έννοιες συνδέονται μεταξύ 
τους με οποιασδήποτε μορφής σχέση και η ιεραρχική, στην οποία οι σχέσεις 
παράγουν τη μορφή δέντρου. 

Ενώ ο πρώτος τύπος εννοιολογικού χάρτη, στον οποίο οι σχέσεις ανάμεσα στους 
κόμβους μπορούν να εκφράζονται α) από οποιαδήποτε ρήματα και β) να συνδέουν 
οποιουσδήποτε κόμβους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της 
νοηματικής εγγύτητας του μαθησιακού υλικού, ο δεύτερος τύπος εννοιολογικού 
χάρτη, ή το τμήμα εκείνο του εννοιολογικού χάρτη, στο οποίο οι σχέσεις ανάμεσα 
στους κόμβους εκφράζονται από τα ρήματα «γενικότερη» και «ειδικότερη» έννοια, 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της διαδοχής του μαθησιακού 
υλικού. 

Η διατύπωση του προβλήματος έχει ως εξής: 

Όπως αναλύεται σε επόμενη ενότητα, μπορούμε να δούμε δύο διαφορετικά 
επίπεδα εξαρτήσεων: α) τις εξαρτήσεις που υφίστανται ανάμεσα σε μαθησιακά 
αντικείμενα και β) τις εξαρτήσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις έννοιες. Για 
παράδειγμα, όπως παρουσιάστηκε στο πρότυπο SCORM, δύο μαθησιακά 
αντικείμενα μπορεί να συνδέονται με διάφορες σχέσεις όπως «προαπαιτεί», 
«βασίζεται σε», κλπ. Όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα, διάφορες 
μέθοδοι, οι οποίες συνηθέστερα βασίζονται σε κανόνες, έχουν προταθεί στο 
πλαίσιο μοντέλων, για να καθοριστεί μ’ έναν ευφυή τρόπο, η ακολουθία 
παρουσίασης του μαθησιακού υλικού. Ανεξάρτητα από τη μικρότερη ή μεγαλύτερη 
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επιτυχία αυτών των μοντέλων, το πλαίσιο στο οποίο προτάθηκαν αυτά τα μοντέλα, 
δεν ήταν το ανοιχτό περιβάλλον του Σημασιολογικού Ιστού.  

Πιο συγκεκριμένα, αν έχουμε ένα κλειστό περιβάλλον, μπορούμε να ορίσουμε 
συγκεκριμένες εξαρτήσεις ανάμεσα σε συγκεκριμένες έννοιες, ή και ανάμεσα στα 
αντικείμενα μάθησης και στη συνέχεια να επιβάλουμε ένα σύνολο από κανόνες που 
θα καθορίζουν τη διαδοχή του εκπαιδευτικού υλικού. Ακόμα όμως και σε αυτή την 
περίπτωση, η κριτική που δέχτηκαν αυτά τα συστήματα, σε σχέση με την 
αποτελεσματικότητα των μεθόδων που προτάθηκαν, ήταν έντονη και μάλλον 
δικαιολογημένη: δυσκολία κατασκευής και αιτιολόγησης των κανόνων και 
ταυτόχρονα φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα.  

Στα πλαίσια της διατριβής προτείνεται η χρήση ενός δείκτη, ο προσδιορισμός του 
οποίου μπορεί να συμβάλει στην διαμόρφωση σωστότερης ακολουθίας, αναφορικά 
με τη διαδοχή του μαθησιακού υλικού. 

Έστω ότι στα πλαίσια ενός μαθησιακού στόχου το προσαρμοζόμενο σύστημα 
αποφασίζει, με βάση τα κριτήρια που έχει διαθέσιμα στο μοντέλο του, ότι θα 
πρέπει να δοθεί στον μαθητή για μελέτη ένα συγκεκριμένο σύνολο μαθησιακών 
αντικειμένων. Τα μαθησιακά αντικείμενα, που υπάρχουν σε ανοιχτό περιβάλλον 
(Διαδίκτυο), γενικά, θεωρείται ότι κατασκευάζονται έτσι ώστε να έχουν νοηματική 
αυτοτέλεια. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το σύστημα πρέπει να μπορεί να παράγει 
με δυναμικό τρόπο και να προτείνει συγκεκριμένες ακολουθίες παρουσίασης του 
μαθησιακού υλικού από τις οποίες, επιπρόσθετα, θα μπορούσε να επιλέξει ο 
μαθητής αυτή που είναι καταλληλότερη για τις ανάγκες του.  

Με τη μέθοδο που περιγράφεται παρακάτω, προσδιορίζεται ένας δείκτης που 
εκφράζει τη γενικότητα του περιεχομένου ενός αντικειμένου μάθησης σε σχέση με 
τα άλλα επιλεγμένα από το σύστημα, με βάση τον μαθησιακό στόχο, αντικείμενα 
μάθησης. Ο δείκτης αυτός, μπορεί να παρέχει μια καλή και ευφυή ένδειξη για τη 
σειρά στην οποία θα πρέπει να τοποθετηθεί το κάθε αντικείμενο μάθησης σε σχέση 
με τα άλλα επιλεχθέντα αντικείμενα μάθησης.  

Πιο συγκεκριμένα, ας θεωρήσουμε τον ιεραρχικό εννοιολογικό χάρτη του 
σχήματος 3.6. Ας σημειωθεί, ότι η ιεραρχία αυτή θα μπορούσε, επίσης, να 
απεικονιστεί και με τη χρήση μιας οντολογίας. 
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Σχήμα 3.6: Ιεραρχικός εννοιολογικός χάρτης – δενδροειδής δομή και οι έννοιες 
(με έντονο περίγραμμα) του μαθησιακού στόχου 

Η λογική της μεθόδου είναι η εξής: 

Όμοια με την προηγούμενη μέθοδο, θεωρούμε ένα δείκτη Δ, έστω «δείκτης 
γενικότητας» του μαθησιακού αντικειμένου. Για κάθε έννοια του μαθησιακού 
στόχου, το κάθε μαθησιακό αντικείμενο που το σύστημα έχει επιλέξει να 
παρουσιάσει στο μαθητή, περιέχει έννοιες που α) ταυτίζονται με την έννοια του 
μαθησιακού στόχου, β) είναι γενικότερες αυτής και γ) είναι ειδικότερες.  

Αν ένα μαθησιακό αντικείμενο περιέχει μια έννοια του μαθησιακού στόχου και έχει 
θετικότερο δείκτη γενικότητας από ένα άλλο, ως προς την έννοια αυτή, τότε έχει 
προτεραιότητα παρουσίασης ως προς αυτή την έννοια. Μάλιστα, όσο πιο θετικός 
είναι ο δείκτης αυτός, τόσο μεγαλύτερη προτεραιότητα (σειρά) παρουσίασης έχει 
το συγκεκριμένο αντικείμενο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Αν για παράδειγμα, έχει 
επιλεχθεί ένα αντικείμενο μάθησης που διδάσκει την έννοια «Βάσεις δεδομένων», 
τότε θα πρέπει να έχει προτεραιότητα ενός άλλου επιλεχθέντος που διδάσκει την 
έννοια «Σχεσιακές βάσεις δεδομένων». Σε κάθε περίπτωση, πέρα και από την 
παραπάνω λογική, ο υπολογισμός ενός δείκτη γενικότητας του μαθησιακού 
αντικειμένου μπορεί να αποτελεί κρίσιμη πληροφορία μαθησιακού σχεδιασμού.  

Η μέθοδος που προτείνεται στη διατριβή περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

Στα πλαίσια ενός μαθησιακού στόχου και για κάθε έννοια του μαθησιακού στόχου: 

1. Προσδιορίζουμε τις έννοιες που ανήκουν στο κλαδί της έννοιας του 
μαθησιακού στόχου για την οποία κάνουμε τον υπολογισμό.  

2. Προσδιορίζουμε α) το σύνολο των εννοιών που είναι υψηλότερα από την 
έννοια του μαθησιακού στόχου και β) το σύνολο των εννοιών που είναι 
χαμηλότερα από την έννοια του μαθησιακού στόχου.  

3. Υπολογίζουμε και αντιστοιχούμε σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο, το οποίο 
έχει μια τουλάχιστον έννοια στο κλαδί της έννοιας που επιλέχτηκε, από ένα 
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δείκτη γενικότητας σε σχέση με την κάθε έννοια του τρέχοντος μαθησιακού 
στόχου, ως εξής: 

α. Αναζητούμε τις έννοιες του αντικειμένου μάθησης, οι οποίες 
βρίσκονται στο κλαδί της έννοιας του μαθησιακού στόχου για την οποία 
κάνουμε τον υπολογισμό. 

β. Για κάθε μια από αυτές, μετράμε την απόστασή της (βήματα), από 
την έννοια του μαθησιακού στόχου για την οποία γίνεται ο 
υπολογισμός. Βρίσκουμε την απόσταση, στην οποία επιπλέον 
αντιστοιχούμε θετικό πρόσημο αν είναι «βορειότερα» της έννοιας του 
μαθησιακού στόχου και αρνητικό πρόσημο αν είναι «νοτιότερα» (σχήμα 
3.7).  

γ. Διαιρούμε τις παραπάνω αποστάσεις με την συνολική απόσταση της 
κάθε έννοιας του μαθησιακού αντικειμένου έως τη ρίζα. 

δ. Υπολογίζουμε το αλγεβρικό άθροισμα που προκύπτει με βάση τα β. 
και γ. Η τιμή αυτή, αποτελεί το δείκτη γενικότητας του μαθησιακού 
αντικειμένου, γι αυτή την έννοια του μαθησιακού στόχου. 

 

Σχήμα 3.7: Το κλάσμα της απόστασης των θετικών και των αρνητικών εννοιών 
από την έννοια του μαθησιακού στόχου 

Για την απεικόνιση της παραπάνω μεθόδου, έστω για παράδειγμα, ο εννοιολογικός 
χάρτης του σχήματος 3.8. Κάθε κόμβος αναπαριστά μια έννοια, ενώ κάθε γραμμή 
δηλώνει ιεραρχική σχέση, ανάμεσα στις έννοιες που συνδέει. Έστω ότι οι έννοιες 
του μαθησιακού στόχου που έχει επιλέξει ο μαθητής είναι οι 4, 7, και 29. 

Έστω ότι το αντικείμενο μάθησης lo1 που, όπως και διάφορα άλλα, επιλέχθηκε για 
παρουσίαση στα πλαίσια αυτού του στόχου, περιέχει, εκτός από την 4, τις έννοιες, 
2, 10 και 16. 

(+) 

(-) 

Έννοια ρίζα 

Έννοια μαθησιακού 
στόχου 

Έννοια αντικειμένου 
μάθησης 
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Ο δείκτης γενικότητας του μαθησιακού αντικειμένου lo1 για την έννοια 4 του 
μαθησιακού στόχου προκύπτει ως εξής: 

Οι έννοιες που ανήκουν στο κλαδί της έννοιας του μαθησιακού στόχου, δηλαδή 
της έννοιας 4, είναι οι 1, 2, 4, 10, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 36, 37, 40 και 41. 

Από αυτό το σύνολο των εννοιών, το μαθησιακό αντικείμενο περιέχει, εκτός από 
την 4, τις 2 και 10. Η 16 είναι εκτός του κλαδιού και επομένως αγνοείται στον 
τρέχοντα υπολογισμό, ο οποίος αναφέρεται στην έννοια 4 του μαθησιακού στόχου. 

 

Σχήμα 3.8: Ιεραρχικός εννοιολογικός χάρτης – δενδροειδής δομή και οι έννοιες 
(με αστεροειδή σκίαση) του μαθησιακού στόχου 

Η έννοια 2 βρίσκεται ένα βήμα πάνω από την έννοια του μαθησιακού στόχου. Άρα, 
η απόσταση 4-2 είναι μονάδα, ενώ η απόσταση 2-1 είναι επίσης μονάδα. 

Η έννοια 10 βρίσκεται ένα βήμα κάτω από την έννοια του μαθησιακού στόχου, άρα 
η απόσταση 4-10 είναι μονάδα, ενώ η απόσταση 10-1 είναι τρία. 

Συνολικά λοιπόν, ο δείκτης γενικότητας Δ του μαθησιακού αντικειμένου lo1 
αναφορικά με την έννοια 4 του μαθησιακού στόχου είναι: 

3
2

3
1

1
1

4 =−=Δ                   (για το μαθησιακό αντικείμενο lo1) 

Το κρίσιμο ερώτημα για την αποδοχή, ή μη, του συγκεκριμένου δείκτη είναι η 
συμπεριφορά που παρουσιάζει. Αν δηλαδή, οι τιμές που επιστρέφει εντάσσονται σε 
μια λογική, η οποία είναι αυτή ακριβώς που επιθυμούμε. Παρακάτω 
παρουσιάζονται τέσσερα κριτήρια αποδοχής του δείκτη. 

 

1 

2 3 

4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 27 28 29 22 23 24 25 26 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 

40 41 
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Συγκεκριμένα: 

Κριτήριο 1 

Όσο υψηλότερα ιεραρχικά είναι μια έννοια, τόσο περισσότερο σημαντική είναι. Οι 
παρανοήσεις αναφορικά με μια έννοια η οποία είναι θεμελιώδης και μάλιστα 
περικλείει τις άλλες, θα εμπόδιζε, θα παραπλανούσε και θα αποπροσανατόλιζε τον 
μαθητή στην προσπάθεια του για περαιτέρω εξειδίκευση, ανάλυση και 
επεξεργασία, των ιεραρχικά κατώτερων εννοιών. Ασφαλώς, η γνώση των 
ιεραρχικά κατώτερων εννοιών τροποποιεί τα γνωστικά σχήματα του μαθητή. Η 
τροποποίηση όμως αυτή, έχει την έννοια του εμπλουτισμού και όχι της ακύρωσης 
των υφιστάμενων σχημάτων. Η αποδοτική μελέτη και επεξεργασία ιεραρχικά 
κατώτερων εννοιών, εννοιών δηλαδή που υπάγονται σ’ αυτή, είναι προφανές και 
αυτονόητο ότι θα πρέπει να γίνεται σε στέρεο έδαφος.  

Αν λοιπόν, ένα προσαρμοζόμενο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης έχει επιλέξει (με 
κριτήρια που είναι έξω από την τρέχουσα μέθοδο) δύο αντικείμενα μάθησης, τότε 
αυτό που έχει προτεραιότητα παρουσίασης, είναι αυτό που ενισχύει, περισσότερο 
από το άλλο, το γνωστικό υπόβαθρο του μαθητή. Το γνωστικό υπόβαθρο δηλαδή, 
πάνω στο οποίο ο μαθητής θα «χτίσει» τη νέα γνώση. Τη γνώση που θα είναι πιο 
εξειδικευμένη, πιο συγκεκριμένη, πιο επιμελημένη. 

Κριτήριο 2 

Όσο ιεραρχικά χαμηλότερα βρίσκονται οι έννοιες ενός αντικειμένου μάθησης, σε 
σχέση με την έννοια του μαθησιακού στόχου για την οποία έχει επιλεχθεί, τόσο 
χαμηλότερη προτεραιότητα παρουσίασης θα πρέπει να έχει. 

Αν δηλαδή, το μαθησιακό αντικείμενο περιέχει, εκτός των άλλων, μια έννοια η 
οποία βρίσκεται ένα επίπεδο κάτω από την έννοια του μαθησιακού στόχου, τότε θα 
πρέπει να έχει προτεραιότητα παρουσίασης, σε σχέση με ένα άλλο μαθησιακό 
αντικείμενο, το οποίο έχοντας τα ίδια κατά τα άλλα χαρακτηριστικά, περιέχει και 
μια έννοια η οποία βρίσκεται δύο βήματα (επίπεδα) κάτω από την έννοια του 
μαθησιακού στόχου. 

Τα κριτήρια 1 και 2 απορρέουν και είναι συμβατά με την έννοια της νοηματικής 
μάθησης. 

Κριτήριο 3 

Όσο περισσότερες διαφορετικές έννοιες, από την έννοια του μαθησιακού στόχου 
για την οποία επιλέχθηκε, έχει ένα μαθησιακό αντικείμενο, τόσο χαμηλότερη 
προτεραιότητα παρουσίασης θα πρέπει να έχει. Η ταυτόχρονη παρουσία πολλών 
διαφορετικών εννοιών, μαζί με την έννοια του μαθησιακού στόχου, απαιτεί από το 
μαθητή καλύτερο γνωστικό υπόβαθρο, συνθετική λογική και μεγαλύτερη 
διανοητική προσπάθεια. Επομένως, το συγκεκριμένο αντικείμενο μάθησης, δεν 
μπορεί να προηγείται, αλλά αντίθετα θα πρέπει να ακολουθεί αυτά τα οποία 
αναφέρονται σε λιγότερες έννοιες.  
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Ωστόσο, για να αποσαφηνισθεί περαιτέρω το σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί 
το εξής: Ασφαλώς θα μπορούσε να υποστηριχθεί, ότι μπορεί να απαιτείται μια 
αρχική παρουσίαση πολλών εννοιών και ότι επομένως δεν είναι ξεκάθαρο πως το 
αντικείμενο με τις περισσότερες έννοιες, κατ’ ανάγκη έπεται.  

Θα πρέπει να είναι σαφές, ότι η μέθοδος αναφέρεται στο επίπεδο των εννοιών και 
μόνο σ’ αυτό. Αν δηλαδή ένα αντικείμενο μάθησης υπηρετεί την ανάγκη μιας 
αρχικής παρουσίασης, τότε η πληροφορία αυτή, η οποία είναι πληροφορία άλλου 
επιπέδου, θα πρέπει απλώς να αποτυπώνεται στα μεταδεδομένα του.  

Κριτήριο 4 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όσο πιο ψηλά ιεραρχικά είναι μια έννοια, τόσο 
πιο σημαντική και θεμελιώδης είναι. Το ίδιο συμβαίνει και με την απόσταση των 
επιπέδων. Όσο πιο ψηλά, δηλαδή κοντά στη ρίζα, είναι τα επίπεδα, τόσο 
μεγαλύτερη απόσταση, θα πρέπει να θεωρήσουμε, ότι έχουν μεταξύ τους. Για 
παράδειγμα, η απόσταση από το τρίτο επίπεδο στο δεύτερο, είναι μεγαλύτερη από 
την απόσταση από το ενδέκατο επίπεδο στο δέκατο.  

Σε σχέση με τις έννοιες, αυτό εκφράζεται ως εξής: οι έννοιες διαφορετικού 
επιπέδου, στα χαμηλότερα επίπεδα, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται πιο ισότιμα, απ’ 
ότι οι έννοιες διαφορετικού επιπέδου, στα υψηλότερα επίπεδα. Η απόσταση 
δηλαδή μιας έννοιας του ενδέκατου επιπέδου από την ιεραρχικά ανώτερή της, θα 
πρέπει να γίνεται αντιληπτή από το δείκτη ως μικρότερη, από την απόσταση μιας 
έννοιας του τρίτου επιπέδου, από την ιεραρχικά ανώτερή της. 

Το κριτήριο αυτό είναι απλώς λογική συνέπεια του γεγονότος ότι οι έννοιες στα 
υψηλότερα επίπεδα περικλείουν περισσότερες έννοιες, απ’ ότι οι έννοιες στα 
χαμηλότερα επίπεδα. Έτσι, η μετάβαση από μια έννοια υψηλότερου σε μια έννοια 
χαμηλότερου επιπέδου, στα υψηλότερα επίπεδα, αντιστοιχεί σε μεγαλύτερο αριθμό 
υπαγόμενων εννοιών, απ’ ότι μια παρόμοια μετάβαση, η οποία υφίσταται σε 
χαμηλότερα επίπεδα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται α) αρχικά ορισμένα παραδείγματα και β) η γενικότερη 
συμπεριφορά του δείκτη, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να ελεγχθεί ο δείκτης 
σε σχέση με τις απαιτήσεις που τέθηκαν. 
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Παράδειγμα 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.9: Με αστεροειδή σκίαση, η έννοια του μαθησιακού στόχου, με έντονη 
σκίαση του αντικειμένου μάθησης και με διαβαθμισμένη, του αντικειμένου 

μάθησης με το οποίο γίνεται η σύγκριση 

Έστω ότι η έννοια του μαθησιακού στόχου για την οποία θέλουμε να 
υπολογίσουμε τους δείκτες των δύο αντικειμένων μάθησης είναι η 10 και ότι το 
πρώτο αντικείμενο μάθησης, lo, περιέχει την έννοια 4, ενώ το δεύτερο lo1 την 2. 

Ο δείκτης για το πρώτο είναι  

2
1

0 =Δ  

ενώ για το δεύτερο 

1
2

1 =Δ  

πράγματι, το δεύτερο αντικείμενο, το οποίο έχει έννοια ιεραρχικά υψηλότερα, έχει 
μεγαλύτερο δείκτη. 

 

 

 

1 

2 3 

4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 27 28 29 22 23 24 25 26 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 

40 41 
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Παράδειγμα 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.10: Παράδειγμα 2 

Όμοια με το παράδειγμα 1, αν οι έννοιες βρίσκονται χαμηλότερα από την έννοια 
του μαθησιακού στόχου, το μαθησιακό αντικείμενο που περιέχει έννοια ιεραρχικά 
υψηλότερα, έχει και πάλι υψηλότερο δείκτη.  

Έστω δηλαδή τώρα, ότι η έννοια του μαθησιακού στόχου για την οποία θέλουμε 
να υπολογίσουμε τους δείκτες των δύο αντικειμένων μάθησης είναι η 2 και ότι το 
πρώτο αντικείμενο μάθησης, lo, περιέχει την έννοια 10, ενώ το δεύτερο lo1 την 4. 

Ο δείκτης για το πρώτο είναι  

3
2

0 −=Δ  

ενώ για το δεύτερο 

2
1

1 −=Δ  

πράγματι, το δεύτερο αντικείμενο, το οποίο έχει έννοια ιεραρχικά υψηλότερα, έχει 
μεγαλύτερο δείκτη. 

1 

2 3 

4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 27 28 29 22 23 24 25 26 30 31 32 33 34 35 

36 37 38 39 

40 41 
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Γενικά, σε όσο μεγαλύτερο βάθος, κάτω από την έννοια του μαθησιακού στόχου, 
βρίσκονται οι έννοιες του αντικειμένου μάθησης, για σταθερό αριθμό εννοιών, 
τόσο μικραίνει η τιμή του δείκτη (σχήμα 3.11) 

Δείκτης

-1,000

-0,900

-0,800

-0,700

-0,600

-0,500

-0,400

-0,300
1 2 3 4 5 6 7

Απόσταση, χαμηλότερα από την έννοια του μαθησιακού στόχου

Τι
μέ
ς 
το
υ 
δε
ίκ
τη

 

Σχήμα 3.11: Μεταβολή του δείκτη, με την απομάκρυνση από την έννοια του 
μαθησιακού στόχου, για σταθερό αριθμό εννοιών 

Είναι προφανές, ότι όσο περισσότερες, νοτιότερα της έννοιας του μαθησιακού 
στόχου, έννοιες έχει ένα αντικείμενο μάθησης τόσο χαμηλότερο δείκτη έχει. Τα 
προσαρμοζόμενα συστήματα συχνά χαρακτηρίζονται από την απλότητα των 
κανόνων τους, η οποία ταυτόχρονα αποτελεί και σχεδιαστικό πλεονέκτημα. Για την 
προκειμένη περίπτωση όμως, θα πρέπει να παρατηρηθεί, ότι ένας κανόνας 
σύμφωνα με τον οποίο θα γινόταν μέτρηση, για παράδειγμα, του αριθμού των 
εννοιών που είναι νοτιότερα της έννοιας του μαθησιακού στόχου δεν θα μπορούσε 
να λειτουργήσει σωστά και να μας δώσει τις επιθυμητές ενδείξεις.  

Όμοια, ένας κανόνας που θα άθροιζε το βάθος, στο οποίο βρίσκεται η κάθε έννοια 
του μαθησιακού αντικειμένου, για να προσδιορίσει την τιμή του δείκτη, θα μας 
έδινε επίσης ανεπαρκείς και ενίοτε παραπλανητικές ενδείξεις.  

Μια επόμενη σκέψη θα ήταν η εισαγωγή «βαρών» στις αποστάσεις μεταξύ 
συγκεκριμένων κόμβων. Δεν είναι εύκολο να δούμε όμως, τι βάρη θα έπρεπε να 
εισάγουμε και γιατί. 

Σχετικό είναι το παρακάτω παράδειγμα: 
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Παράδειγμα 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.12: Παράδειγμα 3 

Έστω ότι η έννοια του μαθησιακού στόχου για την οποία θέλουμε να 
υπολογίσουμε το δείκτη είναι η 4, ότι το πρώτο μαθησιακό αντικείμενο περιέχει τις 
έννοιες 10, 11 και 12 και το δεύτερο την 36. 

Αν χρησιμοποιούσαμε απλώς έναν κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο θα μετρούσαμε 
τον αριθμό των εννοιών, για κάθε μαθησιακό αντικείμενο, που βρίσκονται 
χαμηλότερα της έννοιας του μαθησιακού στόχου, θα προέκυπτε ο αριθμός -3 για 
το πρώτο και -1 για το δεύτερο. 

Οι ενδείξεις αυτές προφανώς δεν ικανοποιούν τις τέσσερις απαιτήσεις που έχουν 
τεθεί. Το πρώτο αντικείμενο έχει περισσότερες έννοιες νοτιότερα της έννοιας του 
μαθησιακού στόχου και, επομένως σωστά, με βάση το κριτήριο αυτό, ο δείκτης του 
θα πρέπει να έχει μικρότερη τιμή. Η έννοια 36 όμως, του άλλου αντικειμένου 
μάθησης, βρίσκεται σε πολύ μεγαλύτερο βάθος, πράγμα που δεν απεικονίζεται 
στην τιμή του δείκτη. Δεν υπάρχει κάποια αντιστάθμιση των δύο χαρακτηριστικών. 

Αντίστροφα, αν μετρούσαμε και αθροίζαμε απλώς τις συνολικές αποστάσεις, τότε 
το πρώτο αντικείμενο μάθησης θα έπαιρνε τιμή -3 και το δεύτερο επίσης -3. Η 
ένδειξη αυτή, επίσης, δεν θα ικανοποιούσε τις τέσσερις απαιτήσεις που έχουν 
τεθεί. Το πρώτο αντικείμενο έχει περισσότερες έννοιες, κάτι που δυσκολεύει το 
μαθητή, αλλά αυτό δεν θα απεικονίζονταν στην τιμή του δείκτη. 

Με τη μέθοδο που προτείνεται οι τιμές των δεικτών είναι οι εξής: 
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2 3 

4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Ο δείκτης για το πρώτο αντικείμενο μάθησης είναι  

1
3
1

3
1

3
1

0 −=−−−=Δ  

ενώ για το δεύτερο 

6,0
5
3

1 −=−=Δ  

Αν, για το πρώτο αντικείμενο, ο δείκτης έχει τιμή -1, τότε, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις που θέσαμε, θα θέλαμε για το δεύτερο να ισχύει: 

 -1 < Δ1 < 0 

 Το -0,6 είναι μέσα σ’ αυτά τα όρια, ωστόσο πρέπει να δούμε γιατί η σωστή τιμή 
είναι -0,6 και όχι, για παράδειγμα, -0,7, ή κάτι άλλο. Θα πρέπει δηλαδή να 
τεκμηριωθεί, από μαθησιακή άποψη, τι ακριβώς εκφράζει το -0,6 και ότι αυτό που 
εκφράζει είναι η ακριβής τιμή. Η τεκμηρίωση αυτή, γίνεται στην επόμενη ενότητα, 
όπου εξετάζεται το νόημα των αποτελεσμάτων του δείκτη από μαθησιακή άποψη. 

Το παρακάτω σχήμα 3.13, παρουσιάζει με πιο γενικό τρόπο τη μεταβολή του 
δείκτη, καθώς μεταβάλλεται ο αριθμός των εννοιών στα διάφορα επίπεδα, 
κρατώντας τη συνολική απόσταση από την έννοια του μαθησιακού στόχου 
σταθερή. Για την παραγωγή των συγκεκριμένων τιμών, θεωρήσαμε μια θετική 
έννοια και αντίστοιχα, μία, δύο, τρεις,… , επτά αρνητικές. Σε κάθε περίπτωση 
όμως, η συνολική αρνητική απόσταση είναι ίση με επτά. 

Ο πίνακας από τον οποίον παράγεται το σχήμα 3.13, είναι ο πίνακας 3.4.  

Συνολική 
θετική 

απόσταση:  
1 

Συνολική αρνητική απόσταση:  
7 
 

Σύνολο 
αρνητικών 
εννοιών 

Δείκτης 

7       1 0,222 
6 1      2 -0,083 
5 1 1     3 -0,381 
4 1 1 1    4 -0,667 
3 1 1 1 1   5 -0,933 
2 1 1 1 1 1  6 -1,167 

Σύνολο 
θετικών 
εννοιών: 

 1 

1 1 1 1 1 1 1 7 -1,333 

Πίνακας 3.4: Μεταβολή του δείκτη, με την αύξηση του αριθμού των εννοιών, για 
σταθερή συνολική απόσταση από την έννοια του μαθησιακού στόχου 

Αρχικά, ο δείκτης έχει τιμή 0,222. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε μία αρνητική έννοια, 
η οποία βρίσκεται σε απόσταση επτά μονάδων, χαμηλότερα από την έννοια του 
μαθησιακού στόχου.  
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Ο δείκτης παίρνει την τιμή -1,333, όταν, ενώ η συνολική αρνητική απόσταση είναι 
και πάλι επτά μονάδες, οι έννοιες από τις οποίες παράγεται η απόσταση αυτή, είναι 
επτά. Ένα μαθησιακό αντικείμενο που πραγματεύεται, επιπλέον, επτά πιο 
εξειδικευμένες έννοιες από την έννοια για την οποία ενδιαφερόμαστε και για την 
οποία επιλέχθηκε, δεν μπορεί να έχει προτεραιότητα παρουσίασης, με βάση τις 
έννοιες του. 

Δείκτης
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Σχήμα 3.13: Μεταβολή του δείκτη, με την αύξηση του αριθμού των εννοιών, για 
σταθερή συνολική απόσταση από την έννοια του μαθησιακού στόχου 

Ας επισημανθεί στο σημείο αυτό, ότι αντιπαραβάλλοντας τα σχήματα 11 και 13, δε 
θα πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η επίδραση του αριθμού των εννοιών 
στις τιμές του δείκτη είναι ισχυρότερη, ή ασθενέστερη, από την επίδραση των 
αποστάσεων από την έννοια του μαθησιακού στόχου.  

Στο τέταρτο παράδειγμα, βλέπουμε αν ικανοποιείται η τέταρτη και τελευταία 
απαίτηση που θέσαμε. Η απαίτηση δηλαδή, σύμφωνα με την οποία, όσο πιο ψηλά 
είναι τα επίπεδα των εννοιών, τόσο μεγαλύτερη απόσταση θα πρέπει να 
θεωρήσουμε ότι έχουν μεταξύ τους και ότι επομένως, οι έννοιες διαφορετικού 
επιπέδου, στα χαμηλότερα επίπεδα, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από το δείκτη 
πιο ισότιμα, απ’ ότι οι έννοιες διαφορετικού επιπέδου και ιεραρχικά ίσης 
απόστασης, στα υψηλότερα επίπεδα.  

Παράδειγμα 4 

Είναι εύκολο να δούμε, με βάση τη δομή του σχήματος 3.12, ότι αν η έννοια του 
μαθησιακού στόχου είναι η 4 και ένα μαθησιακό αντικείμενο αναφέρεται στις 
έννοιες 2 (ένα επίπεδο πάνω από την έννοια του μαθησιακού στόχου) και 10 (ένα 
επίπεδο κάτω από την έννοια του μαθησιακού στόχου), έχει δείκτη 

66,0
3
2
==Δ  
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Αντίθετα, αν η έννοια του μαθησιακού στόχου είναι η 36 και ένα μαθησιακό 
αντικείμενο αναφέρεται στις έννοιες 24 (ένα επίπεδο πάνω από την έννοια του 
μαθησιακού στόχου) και 40 (ένα επίπεδο κάτω από την έννοια του μαθησιακού 
στόχου), έχει δείκτη 

08,0
12
1

6
1

4
1

==−=Δ  

Στη δεύτερη περίπτωση δηλαδή, ο δείκτης γενικότητας είναι και πάλι θετικός, 
ωστόσο έχει μικρότερη τιμή, η οποία αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι οι διαφορές 
των επιπέδων στις οποίες βρίσκονται οι έννοιες αναφέρονται σε επίπεδα 
μεγαλύτερου βάθους: στο δεύτερο επίπεδο από τη ρίζα στην πρώτη περίπτωση, 
ενώ στο πέμπτο επίπεδο από τη ρίζα στη δεύτερη. 

Το παρακάτω σχήμα 3.14, παρουσιάζει με πιο γενικό τρόπο τη μεταβολή του 
δείκτη, καθώς μεταβάλλεται το βάθος του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται η έννοια 
του μαθησιακού στόχου. Για την παραγωγή του σχήματος, θεωρήσαμε ότι σε κάθε 
περίπτωση, έχουμε μια έννοια, η οποία βρίσκεται ένα επίπεδο πάνω από την έννοια 
του μαθησιακού στόχου και μια έννοια κάτω. Το σχήμα παράχθηκε μεταβάλλοντας 
το βάθος στο οποίο βρίσκεται η έννοια του μαθησιακού στόχου.  

Ο πίνακας από τον οποίον παράγεται το σχήμα 3.14, είναι ο πίνακας 3.5. 

 Θετική 
απόσταση: 1 

Αρνητική 
απόσταση: 1 

Δείκτης 

2 0,666 
3 0,250 
4 0,133 
5 0,083 
6 0,057 

Επίπεδο της 
έννοιας του 
μαθησιακού 
στόχου 

7 0,041 

Πίνακας 3.5: Μεταβολή του δείκτη, με την αύξηση του βάθους του επιπέδου στο 
οποίο βρίσκεται η έννοια του μαθησιακού στόχου 

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το βάθος του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται η 
έννοια του μαθησιακού στόχου, τόσο μειώνεται η τιμή του δείκτη. Η τιμή είναι 
ασφαλώς πάντα θετική, αφού η θετική έννοια, ως έννοια που βρίσκεται πιο κοντά 
στη ρίζα, είναι πιο ισχυρή. Όσο όμως μεγαλώνει το βάθος, οι δύο έννοιες 
αντιμετωπίζονται όλο και πιο ισότιμα, οπότε η τιμή του δείκτη τείνει στο μηδέν. Ο 
ρυθμός, βέβαια, με τον οποίο αντιμετωπίζονται όλο και πιο ισότιμα, φθίνει καθώς 
μεγαλώνει το βάθος των επιπέδων. 
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Σχήμα 3.14: Μεταβολή του δείκτη, με την αύξηση του βάθους του επιπέδου στο 
οποίο βρίσκεται η έννοια του μαθησιακού στόχου 

3.3.1 Το νόημα των αποτελεσμάτων του δείκτη από 
μαθησιακή άποψη 

Ο δείκτης που προτάθηκε έχει τη γενική μορφή: 
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α1, α2,…, αμ, είναι οι αποστάσεις καθεμιάς από τις έννοιες του μαθησιακού 
αντικειμένου, οι οποίες βρίσκονται ιεραρχικά πάνω από την έννοια του μαθησιακού 
στόχου, από την έννοια του μαθησιακού στόχου. 

β1, β2,…, βν, είναι οι αποστάσεις καθεμιάς από τις έννοιες του μαθησιακού 
αντικειμένου, οι οποίες βρίσκονται ιεραρχικά κάτω από την έννοια του μαθησιακού 
στόχου, από την έννοια του μαθησιακού στόχου. 

χ, είναι η απόσταση της έννοιας του μαθησιακού στόχου από τη ρίζα. 

Είναι σαφές, με βάση ό,τι αναφέρθηκε και προηγουμένως, ότι ο δείκτης ικανοποιεί 
και τις τέσσερις απαιτήσεις που έχουμε θέσει. Ωστόσο, παραμένει η αιτιολόγηση 
των συγκεκριμένων τιμών που παίρνει: Γιατί, στη μια περίπτωση η σωστή τιμή που 
θα έπρεπε να πάρει ο δείκτης είναι -0,5, στην άλλη -0,66, κλπ;  

Το ερώτημα δηλαδή είναι: ανεξάρτητα από την ικανοποίηση των τεσσάρων 
απαιτήσεων που τέθηκαν, γιατί να σχεδιάσουμε ένα δείκτη να παίρνει ακριβώς 
αυτές τις τιμές και όχι κάποιες άλλες, έστω παραπλήσιες. 
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Είναι προφανές ότι η θετική τιμή του δείκτη σημαίνει ότι το εν λόγω μαθησιακό 
αντικείμενο περιέχει έννοιες, των οποίων η συνολική συνισταμένη, έτσι όπως την 
αποτιμά ο δείκτης, είναι θετικότερη, δηλαδή ιεραρχικά υψηλότερα, από την έννοια 
του μαθησιακού στόχου. Όμοια, η αρνητική τιμή σημαίνει ότι το εν λόγω 
μαθησιακό αντικείμενο περιέχει έννοιες, των οποίων η συνολική συνισταμένη είναι 
πιο αρνητική, δηλαδή ιεραρχικά χαμηλότερα, από την έννοια του μαθησιακού 
στόχου.  

Η απόλυτη τιμή του δείκτη αποτελεί μέτρο, είναι δηλαδή μια αποτίμηση, για το 
πόσο κοντά είναι το μαθησιακό αντικείμενο στην έννοια του μαθησιακού στόχου, 
από την άποψη της προτεραιότητας παρουσίασης. Οι υψηλές θετικές τιμές 
δηλώνουν μεγάλη προτεραιότητα παρουσίασης, ενώ οι πολύ αρνητικές 
αντιστοιχούν σε ελάχιστη προτεραιότητα. 

Θα πρέπει να υπενθυμιστεί στο σημείο αυτό, ότι οι έννοιες του μαθησιακού 
αντικειμένου που δεν ανήκουν στο κλαδί της έννοιας του μαθησιακού στόχου δεν 
υπολογίζονται. Ο στόχος εδώ δεν είναι, όπως με την πρώτη μέθοδο, να 
υπολογιστεί η νοηματική εγγύτητα, ούτε αν θα πρέπει να επιλεγεί κάποιο 
μαθησιακό αντικείμενο από το σύστημα για παρουσίαση. Ο στόχος είναι να δοθούν 
πληροφορίες στο σύστημα, μέσω του δείκτη, για τη σειρά παρουσίασης που 
αποτελεί ένα από τα δύο βασικά ζητήματα στα προσαρμοζόμενα συστήματα 
ηλεκτρονικής μάθησης. 

Από τη γενική μορφή του δείκτη, βλέπουμε ότι η τιμή του εξαρτάται από τρεις 
παράγοντες: α) από τον αριθμό των εννοιών, β) από τις αποστάσεις, θετικές ή 
αρνητικές, που έχουν οι έννοιες του μαθησιακού αντικειμένου από την έννοια του 
μαθησιακού στόχου και γ) από την απόσταση της έννοιας του μαθησιακού στόχου 
από τη ρίζα. 

Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε, αν έχουμε μια συγκεκριμένη έννοια του 
μαθησιακού στόχου και δύο μαθησιακά αντικείμενα που διδάσκουν δύο 
συγκεκριμένα σύνολα εννοιών, τότε η τιμή του δείκτη, εξαρτάται από την 
απόσταση της έννοιας του μαθησιακού στόχου από την ρίζα. Για συγκεκριμένα 
μαθησιακά αντικείμενα και μαθησιακό στόχο δηλαδή, η τιμή του δείκτη αλλάζει 
δραστικά, με την αλλαγή της ρίζας (σχήμα 3.15).  

Η αλλαγή αυτή επηρεάζει όχι μόνο την αριθμητική τιμή του δείκτη ή το πρόσημο, 
αλλά και τη σειρά με την οποία πρέπει να παρουσιαστούν τα ίδια μαθησιακά 
αντικείμενα με βάση τον δείκτη. Αν δηλαδή μετακινήσουμε τη ρίζα νοτιότερα ή 
βορειότερα, ένα μαθησιακό αντικείμενο που έπρεπε να παρουσιαστεί πριν από ένα 
άλλο, μπορεί να πρέπει να παρουσιαστεί μετά. Επίσης, περεταίρω μετακίνηση της 
ρίζας, είναι δυνατόν να αναστρέφει εκ νέου τη σειρά προτεραιότητας.  
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Σχήμα 3.15: Μεταβολή της τιμής του δείκτη με τη μεταβολή της ρίζας 

Στο σχήμα 3.16, απεικονίζεται η έννοια ενός μαθησιακού στόχου και δύο 
συγκεκριμένα μαθησιακά αντικείμενα με τις έννοιες που περιέχουν. Με τη βοήθεια 
αυτών, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά των δεικτών καθώς 
μετακινούμε τη ρίζα βορειότερα. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.16: Προτεραιότητα παρουσίασης αντικειμένων μάθησης, με μετακίνηση 
της ρίζας 

(+) 

(-) 

Νέα ρίζα 

Έννοια μαθησιακού 
στόχου 

Έννοια αντικειμένου 
μάθησης 

Προηγούμενη 
ρίζα 

1 

2 3 

4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 27 28 29 22 23 24 25 26 30 31 32 33 34 35 

36 37 39 40 

41 42 

38 

43 

44 

Μετακίνηση 
της ρίζας 
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Το σχήμα 3.17, το οποίο παράγεται με βάση τους πίνακες 3.6 και 3.7, δείχνει τη 
σειρά προτεραιότητας των δύο αντικειμένων μάθησης καθώς μετακινούμε τη ρίζα, 
ένα, δύο,… , οκτώ επίπεδα πάνω από το αρχικό.  

 Θετική 
απόσταση 

Αρνητική 
απόσταση 

Απόσταση εννοιών αντικειμένου μάθησης 1,  
από την έννοια του μαθησιακού στόχου 

1 2 3 1 1 2 4 

Απόσταση εννοιών αντικειμένου μάθησης 2,  
από την έννοια του μαθησιακού στόχου 

 2 3 1 1 1 3 

Πίνακας 3.6: Η απόσταση των εννοιών, των δύο αντικειμένων μάθησης από την 
έννοια του μαθησιακού στόχου 

Μετακίνηση 
της ρίζας 
(επίπεδα) 

Δείκτης 
αντικειμένου 
μάθησης 1 

Δείκτης 
αντικειμένου 
μάθησης 2 

Διαφορές 
δεικτών 

Προτεραιότητα 
αντικειμένου 
μάθησης 

0 3,100 2,971 0,128 1 
1 1,353 1,292 0,061 1 
2 0,764 0,738 0,026 1 
3 0,481 0,475 0,005 1 
4 0,321 0,327 -0,006 2 
5 0,221 0,236 -0,014 2 
6 0,155 0,175 -0,019 2 
7 0,110 0,133 -0,022 2 
8 0,078 0,103 -0,025 2 

Πίνακας 3.7: Προτεραιότητα αντικειμένου μάθησης 

Προτεραιότητα αντικειμένου μάθησης με μετακίνηση της 
ρίζας
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Σχήμα 3.17: Προτεραιότητα παρουσίασης αντικειμένων μάθησης, με μετακίνηση 
της ρίζας  

Το πρώτο αντικείμενο μάθησης έχει, αρχικά, προτεραιότητα, αφού περιέχει τρεις 
έννοιες  πολύ κοντά στην έννοια της ρίζας. Έτσι, οι έννοιες αυτές έχουν σημαντικό 
βάρος. Καθώς η ρίζα απομακρύνεται, οι διαφορές ανάμεσα στα επίπεδα γίνονται 

Μεταβολή της 
προτεραιότητας, Δ1-Δ2 
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όλο και λιγότερο σημαντικές με αποτέλεσμα σε κάποιο σημείο να αλλάζει η 
προτεραιότητα παρουσίασης των αντικειμένων.  

Έχοντας τα ίδια αντικείμενα μάθησης και την ίδια έννοια μαθησιακού 
στόχου οι τιμές του δείκτη επηρεάζονται δραστικά από την μετακίνηση της 
ρίζας. Το αρχικό ερώτημα ήταν να δούμε γιατί, ανεξάρτητα από την ικανοποίηση 
των τεσσάρων απαιτήσεων, θα πρέπει ο δείκτης να παίρνει ακριβώς αυτές τις τιμές 
και όχι κάποιες άλλες. Στην πραγματικότητα βλέπουμε όμως, ότι οι τιμές του 
δείκτη, για τα ίδια μαθησιακά αντικείμενα και την ίδια έννοια του μαθησιακού 
στόχου, δεν είναι σταθερές, αλλά εξαρτώνται από το σημείο στο οποίο βρίσκεται η 
ρίζα. 

Στις πρώτες απόπειρες, στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού, να δημιουργηθούν 
συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης τα οποία εμπεριέχουν οντολογία των εννοιών 
τις οποίες πραγματεύονται τα αντικείμενα μάθησης, δε γίνεται καμία αναφορά για 
τη θέση της ρίζας. Αυτό μας αναγκάζει να υποθέσουμε ότι ισχύει ένα, από τα 
παρακάτω δύο ενδεχόμενα (σχήμα 3.18): είτε α) ότι ως ρίζα θα πρέπει να 
εννοούμε τη ρίζα της οντολογίας, είτε β) ότι αναφερόμαστε στην ελάχιστη δυνατή 
έννοια που καλύπτει τις έννοιες του μαθησιακού στόχου για τον οποίο 
ενδιαφερόμαστε. Σε κάθε περίπτωση, δεν γίνεται καμία αναφορά στη ρίζα από την 
οποία θα πρέπει να ξεκινήσουμε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.18: Οντολογία εννοιών στα πλαίσια συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης 

Αντίθετα, στη μέθοδο που προτάθηκε παραπάνω, η επιλογή της ρίζας είναι 
αποφασιστικής σημασίας για τις τιμές του δείκτη. Μάλιστα, με βάση το σχήμα 3.17, 
έγινε σαφές ότι δεν αρκεί να επιλέξουμε αυθαίρετα μια έννοια ως ρίζα, να την 
κρατήσουμε «σταθερή» και να κάνουμε όλους τους υπολογισμούς ως προς αυτή. 
Το πρόβλημα δεν είναι απλώς ότι θα μεταβληθούν οι τιμές του δείκτη, αλλά ότι για 
τα ίδια αντικείμενα και τον ίδιο μαθησιακό στόχο θα αλλάξουν, ενδεχομένως, οι 
προτεραιότητες παρουσίασης, δηλαδή το ίδιο το τελικό ζητούμενο.  

1 
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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36 37 39 40 38 

χαμηλότερη δυνατή έννοια  

ρίζα της οντολογίας 
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Επομένως, το ερώτημα που τέθηκε σχετικά με την τεκμηρίωση της ορθότητας των 
τιμών του δείκτη θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως εξής: 

Ποιο είναι το σωστό σημείο, στο οποίο, στα πλαίσια ενός μαθησιακού στόχου, θα 
πρέπει να τοποθετηθεί η ρίζα; Τι εκφράζει το σημείο αυτό, από μαθησιακή άποψη; 
Είναι, γενικότερα, απαραίτητος ο προσδιορισμός αυτού του σημείου, ή απλώς τον 
επιζητούμε για τεχνικούς λόγους, στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης μεθόδου; Γιατί 
στα προσαρμοζόμενα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, τα οποία έχουν 
δημιουργηθεί έως τώρα, δεν υπάρχει; Στα ερωτήματα αυτά, δίνονται στη συνέχεια 
απαντήσεις, αφού πρώτα διευκρινίζονται δύο σημεία που αποτελούν προϋποθέσεις, 
ώστε ο δείκτης να επιστρέφει έγκυρες τιμές. 

Για να διαπιστωθεί αν ένα αντικείμενο μάθησης βρίσκεται υψηλότερα, ή 
χαμηλότερα, μιας έννοιας του μαθησιακού στόχου, ο δείκτης μετράει τις 
αποστάσεις των εννοιών του από την έννοια του μαθησιακού στόχου και 
υπολογίζει το κλάσμα αυτής της απόστασης, με βάση την απόσταση από την ρίζα. 
Για να είναι έγκυρη, από άποψη λογικής, αυτή η μέτρηση, θα πρέπει, καταρχήν, 
να ισχύουν οι δύο παρακάτω προϋποθέσεις: 

• Ο εννοιολογικός χάρτης, ή η οντολογία των όρων, η οποία απεικονίζει τις 
έννοιες θα πρέπει να είναι έγκυρη και με τον επιθυμητό βαθμό ανάλυσης. 
Θα πρέπει δηλαδή, αφενός, να είναι σωστά διατυπωμένες οι ιεραρχικές 
σχέσεις μεταξύ των εννοιών και αφετέρου, να περιλαμβάνονται όλες οι 
έννοιες, οι οποίες αναφέρονται στα αντικείμενα μάθησης. Για να συμβαίνει 
αυτό θα πρέπει, ο καθηγητής, ή γενικότερα ο σχεδιαστής του μαθησιακού 
υλικού, να έχει στη διάθεσή του τα κατάλληλα εργαλεία λογισμικού. Τα 
εργαλεία αυτά μπορεί να είναι εργαλεία με τα οποία θα οπτικοποιείται η 
πληροφορία που είναι ενσωματωμένη στον εννοιολογικό χάρτη, ή την 
οντολογία, όπως αυτά που κατασκευάστηκαν στα πλαίσια της διατριβής και 
παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα, καθώς επίσης και εργαλεία ελέγχου 
των σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες, κλπ.  

• Τα αντικείμενα μάθησης θα πρέπει, στα μεταδεδομένα τους, να εμπεριέχουν 
τις έννοιες στις οποίες αναφέρονται, με σωστό, από άποψη λογικής, τρόπο. 
Μη έγκυρη και λανθασμένη εισαγωγή εννοιών, προφανώς θα μπορούσε να 
«παραπλανήσει» το δείκτη. Έστω για παράδειγμα, ότι ένα αντικείμενο 
μάθησης αναφέρεται στη γλώσσα «sql». Αν ο σχεδιαστής του μαθησιακού 
υλικού, θεωρήσει λανθασμένα, ότι θα πρέπει να εισαγάγει και τον όρο 
«βάσεις δεδομένων» επειδή η γλώσσα sql αναφέρεται στις βάσεις 
δεδομένων, τότε θα αποπροσανατολίσει το δείκτη, αφού η λογική με την 
οποία είναι σχεδιασμένος είναι διαφορετική. Συγκεκριμένα, αν ένα σύστημα 
περιγραφικής λογικής γνωρίζει ότι ένα μαθησιακό αντικείμενο αναφέρεται 
στη γλώσσα sql, τότε γνωρίζει ήδη, με βάση την οντολογία των όρων που 
υποθέτουμε ότι εμπεριέχει, ότι αυτό το μαθησιακό αντικείμενο εντάσσεται 
επίσης στο χώρο των βάσεων δεδομένων.  Η εισαγωγή του όρου «βάσεις 
δεδομένων» στα μεταδεδομένα του αντικειμένου μάθησης, θα πρέπει να 
γίνει εφόσον το μαθησιακό αντικείμενο, πέρα από τη γλώσσα sql, 
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αναφέρεται στις βάσεις δεδομένων ως αυθύπαρκτη οντότητα, ως ολότητα. 
Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε προφανώς, η πρόσθετη εισαγωγή όρων όπως 
«βάσεις δεδομένων», «πληροφοριακά συστήματα», κλπ, θα παραπλανούσε 
το δείκτη, ο οποίος θα θεωρούσε ότι το συγκεκριμένο μαθησιακό 
αντικείμενο αναφέρεται και στα θέματα αυτά ως οντότητες.  

Τα γνωστότερα προσαρμοζόμενα συστήματα που έχουν κατασκευαστεί έως τώρα, 
γενικά, δεν εντάσσονται στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού. Όπως 
προαναφέρθηκε, στις πρώτες απόπειρες κατασκευής προσαρμοζόμενων 
συστημάτων στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού, η οντολογία των εννοιών 
χρησιμοποιείται για να διαπιστώνονται οι σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες που 
απαρτίζουν το μαθησιακό στόχο. Όπως και στα προηγούμενα συστήματα δηλαδή, 
ένας μαθησιακός στόχος αντιστοιχεί σ’ ένα σύνολο εννοιών που θα πρέπει να μάθει 
ο μαθητής. Κάθε μαθησιακό αντικείμενο, ή έγγραφο (όρος που συχνά 
χρησιμοποιήθηκε σε προηγούμενα συστήματα), στα συστήματα αυτά, περιέχει τις 
έννοιες που «διδάσκει».  

Επιπρόσθετα, ανάλογα με τη σχεδίαση του συγκεκριμένου συστήματος, κάποια από 
αυτά, όπως για παράδειγμα το AHA, αναφέρονται επιπλέον και σε 
προαπαιτούμενες και εξαγόμενες έννοιες. Κάθε έγγραφο δηλαδή, περιέχει ως 
μεταδεδομένα, τις έννοιες α) που διδάσκονται, β) που απαιτούνται και γ) που 
μαθαίνει ο μαθητής από τη μελέτη του.  

Εντελώς ανάλογα, συναντούμε συστήματα που χρησιμοποιούν τους όρους 
«διδάσκει», «προαπαιτεί» και «χρησιμοποιεί». Εδώ αναφερόμαστε στις έννοιες που 
διδάσκει το μαθησιακό αντικείμενο, στις έννοιες, των οποίων τη γνώση προαπαιτεί, 
και στις έννοιες που χρησιμοποιεί προκειμένου να διδάξει τις κυρίως έννοιες. Σ’ 
ένα τέτοιο σύστημα δεν υπάρχουν οι εξαγόμενες έννοιες και επομένως ο μαθητής 
απλώς δηλώνει τις έννοιες που θεωρεί ότι γνωρίζει και για τις οποίες, επομένως, 
δεν ενδιαφέρεται. 

Εύκολα μπορούμε να βρούμε τον κοινό παρανομαστή όλων αυτών των 
συστημάτων. Σε όλα αυτά τα συστήματα, αναφερόμαστε σε έννοιες τις οποίες 
πρέπει να «ξέρει», ή πρόκειται να «μάθει» ο μαθητής. Τα ρήματα που αναφέρονται 
στις έννοιες εντάσσονται στο ίδιο πλαίσιο και στην ίδια λογική. Τι σημαίνει, από 
μαθησιακή άποψη, το ρήμα «ξέρει»; Με βάση τα όσα αναφέρθηκαν εισαγωγικά, η 
προσπάθεια να διαπιστώσουμε τι γνωρίζει ο μαθητής παραπέμπει απευθείας στον 
συμπεριφορισμό. Ωστόσο, η άποψη διαφόρων ερευνητών, ότι είναι πολύ δύσκολο 
για το σύστημα, να εκτιμήσει τις γνώσεις του μαθητή, οδήγησε, σε κάπως 
διαφορετική σχεδίαση: σε νεότερα συστήματα, είτε ζητείται από τον μαθητή να 
δηλώσει ο ίδιος τις έννοιες που γνωρίζει, είτε ακολουθείται ένα μεικτό μοντέλο, 
στο οποίο το σύστημα έχει συμβουλευτικό ρόλο κάνοντας υποδείξεις.  

Σε σχέση με την επιλογή της ανώτατης έννοιας, δηλαδή της ρίζας, παρατηρούμε, 
ότι κάθε ένα προσαρμοζόμενο σύστημα που υποστηρίζεται από ένα δίκτυο 
εννοιών, όπως μπορούμε να συνάγουμε από την περιγραφή της σχεδίασής του, 
εντάσσεται, λιγότερο ή περισσότερο, σε μια από τις δύο παρακάτω περιπτώσεις: 
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α) Το δίκτυο των εννοιών προκύπτει με βάση τα μεταδεδομένα που εισάγονται 
στα αντικείμενα μάθησης. Στην περίπτωση αυτή δηλαδή, έχουμε εισαγωγή 
πρόσθετων μεταδεδομένων, όπως τα «χρησιμοποιεί» και «προαπαιτεί», τα 
οποία αξιοποιούνται από το σύστημα, όπως και το «διδάσκει», για να παραχθεί 
το δίκτυο των εννοιών, το οποίο θα παράσχει την απαιτούμενη πληροφορία για 
την επιλογή των μαθησιακών αντικειμένων του μαθησιακού στόχου. Δεν 
γίνεται κάποια αναφορά σε ανώτατη έννοια. Η ανώτατη έννοια αποτελεί απλώς 
τεχνικό θέμα, δε δηλώνεται, αλλά προκύπτει με βάση τα μεταδεδομένα των 
μαθησιακών αντικειμένων που έχουν επιλεχθεί.  

Σε σχέση με τα συστήματα αυτά θα πρέπει να γίνουν, συνολικά, οι παρακάτω 
παρατηρήσεις: 

• Τα πρόσθετα μεταδεδομένα βρίσκονται έξω από την προτυποποίηση 
SCORM. Αυτό, είναι προφανές ότι έχει σαν συνέπεια, τα μεταδεδομένα 
αυτά να μην μπορούν να αξιοποιηθούν από άλλα συστήματα, τα οποία 
αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας διαφορετικά μοντέλα. Ένα άλλο 
προσαρμοζόμενο σύστημα δεν ξέρει πώς να χειριστεί ένα αντικείμενο 
μάθησης το οποίο εμπεριέχει το μεταδεδομένο «χρησιμοποιεί». Φυσικά, 
μπορεί απλώς να το αγνοήσει. Ωστόσο, σ’ ένα ανοιχτό περιβάλλον, η 
εισαγωγή αυθαίρετων μεταδεδομένων αποτελεί αρνητική πρακτική και 
μπορεί να γίνει δεκτή μόνο όταν είναι πλήρως τεκμηριωμένη. 

• Οι έννοιες συχνά (όχι πάντα), συνδέονται με ένα τεχνητό τρόπο, ο 
οποίος υπηρετεί το μαθησιακό σχεδιασμό. Δηλαδή, η σύνδεση των 
εννοιών δεν εκφράζει το περιεχόμενό τους καθαυτό, αλλά το μαθησιακό 
σχεδιασμό που έχει αποφασίσει ο καθηγητής. Για παράδειγμα, μια 
έννοια μπορεί να αποτελεί προαπαιτούμενη μιας άλλης, να αποτελεί 
εισαγωγική μιας άλλης, κλπ. Οι σχέσεις αυτές είναι τεχνητές, με την 
έννοια ότι δεν εξαρτώνται από τις έννοιες καθαυτές, αλλά εισάγονται 
για να υπηρετήσουν έναν άλλο σκοπό. Αντίθετα, όταν αναφερόμαστε 
στο περιεχόμενο, δηλαδή στο νόημα μιας έννοιας, μια έννοια μπορεί να 
είναι γενικότερη ή ειδικότερη μιας άλλης, αντίθετη μιας άλλης, να 
αποτελεί την αιτία, ή το αποτέλεσμα μιας άλλης, κλπ. Η εισαγωγή 
σχέσεων του πρώτου είδους, κλείνει και εμποδίζει, θα λέγαμε, ένα 
σύστημα,  στην επικοινωνία του με άλλα συστήματα. Η εισαγωγή 
τέτοιων μεταδεδομένων απομακρύνει τα συστήματα. 

• Η μη-αναφορά σε ανώτατη έννοια, μας κάνει να υποθέσουμε ότι είτε α) 
δεν υπάρχει ανώτατη έννοια, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 
σχέσεις ιεραρχίας, είτε β) ως ανώτατη έννοια, προκύπτει κατ’ ανάγκη, η 
έννοια που καλύπτει, κάθε φορά, τις έννοιες του μαθησιακού στόχου. 
Επομένως, αν σ’ ένα τέτοιο σύστημα, μπορούσαμε να εφαρμόσουμε την 
μέθοδο που προτάθηκε, θα έπρεπε να θεωρήσουμε ως ρίζα την 
ελάχιστη έννοια που καλύπτει όλες τις έννοιες του μαθησιακού στόχου. 
Αυτή όμως, δεν είναι πάντα η επιθυμητή κατάσταση, όπως θα αναλυθεί 
στην συνέχεια. 
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β) Το δίκτυο των εννοιών δεν προκύπτει, αλλά εισάγεται στο σύστημα από 
τον καθηγητή. Υπάρχει δηλαδή ένα προκαθορισμένο δίκτυο εννοιών, το 
οποίο θα μπορούσε να αντιστοιχηθεί σ’ έναν εννοιολογικό χάρτη, ή 
ευρύτερα, σε μια οντολογία. Ωστόσο, συχνά οι έννοιες δεν συνδέονται με 
βάση το περιεχόμενό τους. Επίσης, δεν γίνεται και πάλι, κάποια αναφορά σε 
ανώτατη έννοια στα πλαίσια του κάθε μαθησιακού στόχου. Συνολικά, η 
προσέγγιση αυτή είναι κάπως κοντύτερα στην προσέγγιση που προτείνεται 
και στην παρούσα διατριβή, ωστόσο, οι τρεις παρατηρήσεις που έγιναν 
προηγουμένως ισχύουν και εδώ. 

Με βάση τα παραπάνω, μπορούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις που τέθηκαν 
στην αρχή της ενότητας:  

Είναι ίσως εντυπωσιακό, αλλά ταυτόχρονα και ευεξήγητο, ότι τα προσαρμοζόμενα 
συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης που έχουν αναπτυχθεί έως τώρα, δεν 
προβλέπουν εισαγωγή ανώτατης έννοιας, δηλαδή έννοιας «ρίζας», όπως 
προαναφέρθηκε, κατά τον προσδιορισμό του μαθησιακού στόχου. Μιας έννοιας 
δηλαδή, που πέρα από τις έννοιες που πρέπει να μάθει, ή που ξέρει, ο μαθητής, θα 
είχε το ρόλο να «θέτει το πλαίσιο». Να θέτει το πλαίσιο, εντός του οποίου 
υφίσταται ο μαθησιακός στόχος. Πρόκειται για μια άλλη έννοια, με διαφορετικό 
ρόλο και θεμελιώδη σημασία, όπως θα φανεί στη συνέχεια.  

Το γεγονός αυτό πιθανότατα συνέβη, γιατί τα συστήματα αυτά αναπτύχθηκαν και 
υπηρετούν το πλαίσιο των θεωριών μάθησης του συμπεριφορισμού. Ο μαθησιακός 
στόχος προσδιορίζεται από τις έννοιες τις οποίες πρέπει να μάθει, σε σχέση με τις 
έννοιες τις οποίες ξέρει, ο μαθητής. Το πλαίσιο θεωρείται «αυτονόητο» και 
επομένως δε χρειάζεται προσδιορισμό. Είναι αυτό που καλύπτει τις έννοιες που 
πρέπει να μάθει ο μαθητής. Ο μαθητής θεωρείται ότι μαθαίνει ή δεν μαθαίνει, τις 
έννοιες, στο κατώτατο δυνατό πλαίσιο, στο οποίο αυτές υφίστανται. Η μάθηση 
θεωρείται περαιωμένη από τη στιγμή που ο μαθητής δείχνει ότι κατέχει τις 
απαραίτητες γνώσεις. Οι γνώσεις που κατέχει θεωρείται, πάντα στο πλαίσιο του 
συμπεριφορισμού, ότι μπορούν να αποδειχτούν με αντικειμενικό και μετρήσιμο 
τρόπο στο κατώτατο δυνατό πλαίσιο. Δεν αναγνωρίζεται μια συνεχής δυναμική 
βελτίωσης χωρίς όρια.  

Αντίθετα, όπως αναφέρθηκε εισαγωγικά, στο πλαίσιο της γνωστικής ψυχολογίας 
και κυρίως του εποικοδομισμού, η έννοια της συμμετοχής του μαθητή στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, τροποποιείται, συμπεριλαμβάνοντας το ευρύτερο πλαίσιο 
(context). Η μάθηση, νοείται ως μάθηση ενταγμένη σε κάποιο πλαίσιο και δε 
διαχωρίζεται από το όλο (Gestalt) στο οποίο ανήκει. Ο μαθητής καλείται να 
αποδείξει ότι έμαθε παρέχοντας αποδεκτές λύσεις στα προβλήματα που του 
θέτονται. Τα προβλήματα αυτά όμως, εντάσσονται σε κάποιο πλαίσιο, εντός του 
οποίου, ο μαθητής καλείται να σκεφτεί, να διερευνήσει τις δυνατότητες που 
υπάρχουν και να προτείνει λύσεις. Εδώ, οι απαντήσεις που μπορεί να προτείνει ο 
μαθητής δεν είναι, σε μεγάλο βαθμό, μονοσήμαντες και προβλέψιμες. Αυτό 
συμβαίνει, γιατί εντός του ευρύτερου πλαισίου, ο μαθητής έχει την ελευθερία και 
μπορεί να σκεφτεί με καινούργιους και πρωτότυπους τρόπους. Έχει τη δυνατότητα 
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να συνδυάσει στοιχεία, τα οποία, σε διαφορετική περίπτωση, δε θα ήταν στη 
διάθεσή του, και επομένως έχει τη δυνατότητα να κάνει ευρύτερους και 
ποιοτικότερους συσχετισμούς.  

Οι παραπάνω επισημάνσεις, δε θα πρέπει να μας οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι 
πρέπει να επιζητούμε πάντοτε το ευρύτερο δυνατό πλαίσιο. Αντίθετα, η 
«απάντηση» των υποστηρικτών του συμπεριφορισμού είναι ότι η μαθησιακή 
διαδικασία μπορεί να μετατραπεί σε μαθησιακή περιπλάνηση χωρίς «πυξίδα», όταν 
το πλαίσιο είναι εξαιρετικά ευρύ όπως επιθυμούν οι ακραίοι υποστηρικτές του 
εποικοδομισμού, οι οποίοι όμως, προσπαθούν να τονίσουν την ανάγκη εστίασης σε 
πραγματικά προβλήματα και ουσιαστική μάθηση και όχι σε προβλήματα που 
υφίστανται σ’ ένα στενό, «προστατευμένο» και μη πραγματικό περιβάλλον, όπως 
συμβαίνει σχεδόν πάντα στην παραδοσιακή εκπαίδευση.  

Ακόμα όμως και οι ακραιφνείς οπαδοί του εποικοδομισμού δέχονται ότι η μάθηση 
είναι μια διαδικασία κλιμάκωσης. Δεν είναι αποδοτικό να αφήσουμε εξαρχής τον 
μαθητή να περιπλανιέται σ’ έναν αχανή χώρο, χωρίς πρώτα να του παράσχουμε τα 
κατάλληλα εφόδια. Ωστόσο, η ουσία και ο απώτερος στόχος της μάθησης 
εκφράζεται καλύτερα από την, νεότερη άλλωστε, σχολή σκέψης του 
εποικοδομισμού. 

Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει να δούμε πως μπορεί να εκφραστεί, σε 
μαθησιακό πλέον επίπεδο, το μοντέλο που μας προτείνει ο σημαντικός ερευνητής 
από το MIT,  Perkins (2000), για τη δομή των καινοτομικών προβλημάτων. Για να 
έχει ένας μαθητής τα εφόδια να αντιμετωπίσει ένα καινοτομικό πρόβλημα, θα 
πρέπει προφανώς να είναι ικανός να διασχίσει την περιοχή 5. Αυτή είναι η 
ελάχιστη προϋπόθεση. Αν δεν είναι ικανός να αναγνωρίζει τη μορφολογία του 
τοπίου της περιοχής 5, είναι απολύτως ανεδαφικό να περιμένουμε ότι θα μπορέσει 
να επιλύσει ένα καινοτομικό πρόβλημα. Η εστίαση της μάθησης, αρχικά, θα πρέπει 
να αφορά στην περιοχή 5.  

Αν, επηρεαζόμενοι από την ποιητική διάθεση του Perkins, συμβολίσουμε τη 
μαθησιακή υποστήριξη με μια πηγή φωτός, τότε το αρχικό σχήμα παίρνει τη μορφή 
του σχήματος 3.19. Ο μαθητής καλείται, αρχικά, να βρει το δρόμο που θα τον 
οδηγήσει στη λύση υπό το έντονο και εστιασμένο φως της περιοχής 5. Η «ρίζα», ή 
καλύτερα η πηγή φωτός, τίθεται χαμηλά. Όταν είναι αρκετά ικανός να αναγνωρίζει 
τη μορφολογία του εδάφους της περιοχής 5 (ή της περιοχής 4), μπορούμε και 
πρέπει, να του διευρύνουμε τον ορίζοντα. Η διεύρυνση του ορίζοντα όμως, απαιτεί 
άνοδο της πηγής φωτισμού και εκ νέου ρύθμισή της. Η ρύθμιση αυτή, αντιστοιχεί 
σε τροποποίηση της υποστήριξης. Η τροποποίηση, μπορεί να γίνει εύκολα και 
αποδοτικότερα, όπως θα αναλυθεί στην συνέχεια, με τη βοήθεια των τεχνολογιών 
του σημασιολογικού ιστού. 
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Σχήμα 3.19: Διεύρυνση του μαθησιακού πλαισίου και υποστήριξη της καινοτομικής 
σκέψης 

Σε κάθε περίπτωση όμως, η υποστήριξη, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί 
να γίνει με τις εξής μεθόδους: 

α) με την επινόηση εργαλείων λογισμικού που βοηθούν τον μαθητή στην 
αναζήτηση των κατάλληλων μαθησιακών αντικειμένων. Ένα τέτοιο εργαλείο 
αντιστοιχεί στη μέθοδο που παρουσιάστηκε, σε σχέση με τον εντοπισμό 
αντικειμένων μάθησης τα οποία παρουσιάζουν νοηματική εγγύτητα μ’ ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο μάθησης, ένα συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο, κλπ, 
όπως αναλύθηκε προηγουμένως. 

β) με την κατασκευή εργαλείων λογισμικού, όπως οι εννοιολογικοί χάρτες, με τους 
οποίους μπορεί να απεικονιστεί ένας γνωστικός χώρος. Η κατασκευή ενός τέτοιου 
εργαλείου θα παρουσιαστεί σε επόμενη ενότητα. Τα εργαλεία αυτά, υποστηρίζεται 
στα πλαίσια της διατριβής, θα πρέπει να αρχίσουν να εντάσσονται σε 
ολοκληρωμένα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης, πάρα τις τεχνικές δυσκολίες 
κατασκευής τους που σχετίζονται με τη δυσκολία δυναμικής γραφικής απεικόνισης 
στοιχείων σε ιστοσελίδες. Οι τεχνικές δυνατότητες υπάρχουν και η μαθησιακή αξία 
τους είναι καλά τεκμηριωμένη από πλήθος ερευνών. 

5 

4 

3 
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1 



3.3 Καθορισμός της διαδοχής του μαθησιακού υλικού: η προτεινόμενη 
μέθοδος 

 

184 

γ) με την κατάλληλη επιλογή των μαθησιακών αντικειμένων και γενικότερα των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο ενός μαθησιακού στόχου. Η συνεισφορά 
των τεχνολογιών του σημασιολογικού ιστού και της Περιγραφικής λογικής μπορεί 
να είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει αυτό, 
παρουσιάζεται και αναλύεται παρακάτω.   

δ) με την κατάλληλη διαδοχή παρουσίασης του μαθησιακού υλικού. Η επινόηση 
του δείκτη που αναλύθηκε προηγουμένως, στοχεύει στη συνεισφορά της διατριβής 
σ’ αυτό το επίπεδο. Η ορθότητα των τιμών του δείκτη, εξαρτάται από την 
ορθότητα της επιλογής του πλαισίου στο οποίο υφίσταται ο μαθησιακός στόχος. Το 
πλαίσιο δεν προκύπτει τυχαία, αλλά δίνεται ρητά, ως θεμελιώδης παράμετρος του 
μαθησιακού στόχου κατά το μαθησιακό σχεδιασμό. Μπορούμε να παρατηρήσουμε 
ότι ένα αντικείμενο μάθησης που περιέχει έννοια, η οποία θέτει το πλαίσιο, έχει 
απόλυτη προτεραιότητα παρουσίασης. Ας τονιστεί και πάλι, ότι ο δείκτης 
αναφέρεται στο επίπεδο των εννοιών. Αν, για παράδειγμα, ένα αντικείμενο 
μάθησης βασίζεται (κατά SCORM) σε κάποιο άλλο, είναι προφανές ότι δεν 
μπορούμε να παραβιάσουμε αυτή την προτεραιότητα. 

Στην παρακάτω ενότητα εξετάζονται περαιτέρω τα γ) και δ) στο πλαίσιο των 
τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού.  
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3.4 Λειτουργίες συλλογιστικής της 
Περιγραφικής λογικής για τον προσδιορισμό 
της επιλογής και διαδοχής των μαθησιακών 
αντικειμένων 

Αν, όπως υποθέσαμε αρχικά, το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης διαθέτει μια 
οντολογία των όρων του γνωστικού πεδίου, τότε οι διαδικασίες επιλογής και 
διαδοχής των μαθησιακών αντικειμένων διαμορφώνονται, σύμφωνα με την 
πρόταση της διατριβής, ως εξής: 

Ας θεωρήσουμε ότι είναι διαθέσιμη η οντολογία του σχήματος 3.20, που 
απεικονίζει έναν, οποιονδήποτε, γνωστικό χώρο.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Σχήμα 3.20: Διεύρυνση του μαθησιακού πλαισίου 

Με βάση την οντολογία αυτή, στη συνέχεια αναλύεται: 

• Πώς προτείνεται να εκφράζεται ένας μαθησιακός στόχος σε επίπεδο 
εννοιών. 

• Πώς προτείνεται να επιλέγονται τα αντικείμενα μάθησης που θα πρέπει να 
παρουσιαστούν στον μαθητή και ποιες λειτουργίες συλλογιστικής της 
Περιγραφικής λογικής εμπλέκονται στην επιλογή αυτή. 
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• Πώς προτείνεται να καθορίζεται η σειρά με την οποία θα πρέπει να 
παρουσιαστούν στον μαθητή τα αντικείμενα μάθησης που επιλέχτηκαν 
καθώς και, αντίστοιχα, ποιες λειτουργίες συλλογιστικής της Περιγραφικής 
λογικής εμπλέκονται στη διαδικασία αυτή. 

Ένας μαθησιακός στόχος αποτελείται από έννοιες οι οποίες θα πρέπει να διδαχθούν 
στο μαθητή. Όπως προαναφέρθηκε, σε κάποια συστήματα προτάθηκε η δημιουργία 
και δεύτερης, ή και τρίτης ομάδας εννοιών, πέρα από αυτές που διδάσκει ένα 
μαθησιακό αντικείμενο. Έτσι, σε κάθε μαθησιακό αντικείμενο, πέρα από τις έννοιες 
που διδάσκονται, απαιτείται ο προσδιορισμός πρόσθετων εννοιών, οι οποίες, για 
παράδειγμα, χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του μαθησιακού αντικειμένου 
προκειμένου να διδαχθούν οι πρώτες. Έχουμε λοιπόν, για κάθε μαθησιακό 
αντικείμενο, έννοιες που διδάσκονται και έννοιες που χρησιμοποιούνται. 

Όπως επισημάνθηκε, η προτυποποίηση SCORM δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Αν 
δηλαδή, έχουμε μια εφαρμογή «ανοιχτή» στο χώρο του Διαδικτύου, είναι φανερό 
ότι δεν πρόκειται να βρούμε μαθησιακά αντικείμενα με έννοιες, πέρα από τις 
έννοιες που διδάσκονται σ’ αυτά. Απαιτείται επομένως, σε μια τέτοια προσέγγιση, η 
λήψη των μαθησιακών αντικειμένων και η ενσωμάτωση, τοπικά, πρόσθετων 
μεταδεδομένων. Η ενσωμάτωση αυτή θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι γίνεται από 
τον καθηγητή. Είναι φανερό ότι σε μια τέτοια περίπτωση υπάρχουν οι εξής 
συνέπειες: 

α) Επιβαρύνεται το κόστος και η προσπάθεια δημιουργίας μαθησιακού 
περιβάλλοντος και επομένως, θα πρέπει να υπάρχει πειστική τεκμηρίωση της αξίας 
των πρόσθετων προτεινόμενων μεταδεδομένων. Σχετική είναι η σύσταση που 
γίνεται από ανθρώπους που λαμβάνουν μέρος στη δημιουργία των 
προτυποποιήσεων, να αποφεύγονται μεταδεδομένα που δεν εντάσσονται σε 
προτυποποιήσεις, εκτός αν αυτό είναι απόλυτα απαραίτητο και τεκμηριωμένο. 

β) Μειώνεται δραματικά η αξία της προτυποποίησης και των δυνατοτήτων 
επαναχρησιμοποίησης, εκτός αν θεωρήσουμε ότι μελλοντικά θα ενσωματωθεί στο 
πρότυπο SCORM, ή σε κάποιο αντίστοιχο, δεύτερο ή και τρίτο είδος εννοιών. Στη 
διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται, όπως θα φανεί παρακάτω, ότι σωστά μέχρι 
τώρα, στο πρότυπο SCORM, δεν προβλέπονται άλλα είδη εννοιών.  

γ) Δεν μπορεί να παραχθεί με τρόπο δυναμικό και ταυτόχρονα άμεσο, το 
μαθησιακό υλικό που θα πρέπει να δοθεί στον μαθητή. Στην περίπτωση αυτή, 
αναγκαστικά καταφεύγουμε σε μια διαδικασία τουλάχιστον δύο βημάτων. Ο 
καθηγητής λαμβάνει αρχικά τα μαθησιακά αντικείμενα, τα επεξεργάζεται και στη 
συνέχεια τα εισάγει προς χρήση στο σύστημα. Η ελευθερία του μαθητή, να 
εξερευνά ανεμπόδιστα έναν ανοιχτό χώρο υποστηριζόμενος από το σύστημα, δεν 
υφίσταται. 

Το κρίσιμο θέμα είναι να δούμε αν τεκμηριώνεται, από μαθησιακή άποψη, η 
εισαγωγή πρόσθετου είδους εννοιών:  
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Σύμφωνα με ό,τι έχει αναφερθεί εισαγωγικά, η μάθηση αντιστοιχεί στον 
εμπλουτισμό των γνωστικών σχημάτων του μαθητή. Καθετί που μαθαίνεται, 
μαθαίνεται υπό το φως των γνώσεων που ήδη κατέχει ο μαθητής. Οι γνώσεις δεν 
είναι απομονωμένες νησίδες. Η γνώση της μιας έννοιας μεταβάλει, τροποποιεί 
κατάλληλα και εμπλουτίζει τη γνώση της άλλης. Δεν μπορούμε, ακριβολογώντας, 
να υποστηρίξουμε ότι διδάσκουμε μια έννοια στο πλαίσιο κάποιων άλλων εννοιών 
και ότι οι άλλες έννοιες μένουν αμετάβλητες. Οι γνώσεις μας για τις άλλες έννοιες, 
που «χρησιμοποιούνται», αλλάζει επίσης. Κάθε έννοια στην οποία κάνουμε 
αναφορά, «διδάσκεται». Το νόημα και συνακόλουθα η μάθηση, βρίσκεται στη 
σύνδεση και όχι στην μια, ή στην άλλη έννοια. Ο μαθητής προσπαθεί να κάνει 
συνδέσεις. Να δει τη μια έννοια στο πλαίσιο της άλλης, με τελικό στόχο να 
αντιληφθεί την ολότητα που διαμορφώνεται. Η μάθηση αντιστοιχεί στη σύλληψη 
της ολότητας. 

Ο διαχωρισμός ανάμεσα σε έννοιες που διδάσκονται και που χρησιμοποιούνται 
είναι τεχνητός. Πηγάζει από μια μηχανιστική αντίληψη για τη μάθηση, σύμφωνα με 
την οποία μπορούμε να διαχωρίζουμε το μέρος από την ολότητα. Όπως θα φανεί 
παρακάτω, μπορούμε πράγματι να θεωρήσουμε, ότι στα πλαίσια ενός μαθησιακού 
στόχου υπάρχουν έννοιες που διδάσκονται και που χρησιμοποιούνται. Όμως, ο 
διαχωρισμός αυτός προκύπτει με «φυσικό» τρόπο, καθώς το σύστημα εστιάζει την 
παροχή υποστήριξης σε κάποιον συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. Έτσι, η 
διαφοροποίηση των εννοιών αποκτά άλλο νόημα: δεν προκαθορίζεται, αλλά 
προκύπτει. Το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης απλώς εστιάζει σε κάποιες έννοιες 
και, κατ’ ανάγκη, παρέχοντας υποστηρικτικό υλικό γι αυτές, χρησιμοποιεί κάποιες 
άλλες. 

Συνολικά, ο μαθησιακός στόχος, σε επίπεδο εννοιών, αποτελείται από τρία 
στοιχεία: 

α) από τις έννοιες που διδάσκονται στο πλαίσιο του μαθησιακού στόχου,  

β) από την έννοια που θέτει το πλαίσιο, εντός του οποίου υφίσταται ο μαθησιακός 
στόχος και 

γ) από τις έννοιες που χρησιμοποιούνται για να διδαχθούν οι έννοιες της πρώτης 
κατηγορίας. Ωστόσο, οι έννοιες αυτές δεν προσδιορίζονται εκ των προτέρων, αλλά 
προκύπτουν με βάση τα διαθέσιμα αντικείμενα μάθησης, από τα οποία θα πρέπει 
να επιλέξει το σύστημα, ενδεχομένως και με την παρέμβαση του μαθητή, τα 
καταλληλότερα για παρουσίαση. 

Για παράδειγμα, στο σχήμα 3.20, ο μαθησιακός στόχος αποτελείται από τις έννοιες 
3, 4, 7 και 24. Η έννοια που θέτει το πλαίσιο, εντός του οποίου υφίσταται, είναι η 
1. Σε επίπεδο επιλογής των αντικειμένων μάθησης, τα οποία θα πρέπει να 
παρουσιαστούν στο μαθητή, αυτό σημαίνει τα παρακάτω: 

Έστω ότι ένα αντικείμενο μάθησης περιέχει τις έννοιες 3, 4, 10 και 7. Το 
αντικείμενο αυτό, με βάση της έννοιες που περιέχει, είναι υποψήφιο προς επιλογή. 
Φυσικά, η τελική επιλογή του αντικειμένου εξαρτάται από τις προτιμήσεις του 
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μαθητή και τα μεταδεδομένα που περιέχει (επίπεδο δυσκολίας, κλπ) σε 
χαμηλότερο επίπεδο. Ωστόσο, σε επίπεδο εννοιών, είναι επιλέξιμο.  

Το αντικείμενο αυτό, θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι «χρησιμοποιεί» την 
έννοια 10, προκειμένου να διδαχθεί ο μαθητής τις έννοιες 3, 4 και 7, οι οποίες 
είναι οι έννοιες του μαθησιακού στόχου. Ωστόσο, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε 
ότι ο μαθητής δεν εμπλουτίζει τις γνώσεις του σχετικά με την έννοια 10, 
ανεξάρτητα αν αυτό δε γίνεται προσχεδιασμένα. Ούτως ή άλλως, η μάθηση 
βρίσκεται στη σύνδεση των εννοιών και όχι στη μία ή την άλλη έννοια. Ποτέ δεν 
διδάσκεται μια έννοια, εκείνο που διδάσκεται είναι ο τρόπος με τον οποίο 
συνδέεται με μια άλλη.  

Ένα αντικείμενο μάθησης που περιέχει τις έννοιες 3, 4, 10, 7 και 41, δεν είναι 
επιλέξιμο, εφόσον περιέχει έννοια, η οποία, όχι μόνο δεν ανήκει στις έννοιες του 
μαθησιακού στόχου, αλλά είναι εντελώς «ξένη», έξω από το πλαίσιο στο οποίο 
θέλουμε να διδάξουμε. Εάν δε δηλώναμε μαθησιακό πλαίσιο, θα τίθετο θέμα 
επιλογής του αντικειμένου. Η ενδεχόμενη επιλογή αυτού του αντικειμένου όμως, 
θα δημιουργούσε σύγχυση και θα λειτουργούσε αποπροσανατολιστικά για το 
μαθητή, δεδομένου ότι ο στόχος μας είναι να του παρέχουμε υποστήριξη 
εστιασμένη στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Αντίθετα, αν μετακινήσουμε το πλαίσιο στην έννοια 0, τότε το προηγούμενο 
αντικείμενο είναι επιλέξιμο. Διευρύνοντας λοιπόν το πλαίσιο, νέα αντικείμενα, τα 
οποία αρχικά ήταν αποκλεισμένα και τα οποία μάλιστα δεν αποκλείεται να είναι 
εξίσου κατάλληλα για το μαθησιακό στόχο, γίνονται επιλέξιμα.  

Αναφέρθηκε εισαγωγικά, η ταξινομία του Bloom. Η ταξινομία αυτή αναπτύχθηκε 
όταν η κυρίαρχη θεωρία μάθησης ήταν ο συμπεριφορισμός. Στην παρούσα 
διατριβή υποστηρίζεται η άποψη, ότι το κριτήριο που διαφοροποιεί, από άποψη 
επιπέδου, τους μαθησιακούς στόχους, είναι η ευρύτητα του χώρου στον οποίο 
εντάσσονται. Ένας μαθησιακός στόχος μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολος, ή 
πολύπλοκος, μπορεί να απαιτούνται εξαιρετικές συνθετικές ή αναλυτικές 
ικανότητες για την επίτευξή του, χωρίς όλα αυτά να σημαίνουν ότι είναι υψηλού 
επιπέδου. Η δυσκολία, ή ακόμα και η προσπάθεια που απαιτείται για την επίτευξη 
ενός μαθησιακού στόχου, δεν προσδιορίζουν το επίπεδό του.  

Αντίθετα, όσο πιο ευρύς και αδόμητος είναι ο χώρος αναζήτησης, τόσο πιο υψηλού 
επιπέδου είναι ο μαθησιακός στόχος. Τα χαρακτηριστικά αυτά, δε σημαίνουν, κατ’ 
ανάγκη, πως ο μαθησιακός στόχος είναι δυσκολότερα επιτεύξιμος και απαιτούνται 
μεγαλύτερες προσπάθειες και ικανότητες. 

Η μεταβολή του πλαισίου, όπως είναι φανερό, μεταβάλλει δραστικά και τον 
υπολογισμό της νοηματικής εγγύτητας, με βάση τη μέθοδο που προαναφέρθηκε. 
Αυτό συμβαίνει για δύο λόγους: α) γιατί μεταβάλλεται το σύνολο των, προς 
σύγκριση, αντικειμένων μάθησης και β) γιατί αλλάζει η δομή του εννοιολογικού 
χάρτη, με την προσθήκη των νέων εννοιών και των συνδέσεων που φέρουν (ας 
διευκρινιστεί επίσης, ότι στο σχήμα 3.20 απεικονίζονται μόνο οι ιεραρχικές σχέσεις 
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μεταξύ των εννοιών. Στον εννοιολογικό χάρτη μπορεί να έχουμε και άλλου τύπου 
σχέσεις, για παράδειγμα, μια έννοια μπορεί να είναι «αντίθετη» μιας άλλης, αλλά 
αυτό δε σχετίζεται ούτε με την καταρχήν επιλογή, ούτε με τη διαδοχή των 
μαθησιακών αντικειμένων). 

Τα παραπάνω αντικείμενα μάθησης είναι πολύ εύκολο να προσδιοριστούν με τη 
χρήση ενός προγράμματος συλλογιστικής στο πλαίσιο της Περιγραφικής λογικής. 
Συγκεκριμένα, με μια από τις βασικές λειτουργίες συλλογιστικής στα πλαίσια του 
ABox, τον έλεγχο περιπτώσεων (instance checking), μπορούμε πολύ εύκολα να 
διαπιστώσουμε αν ένα αντικείμενο μάθησης ανήκει στην ιεραρχική δομή του 
σχήματος 3.21. Η ελάχιστη συνθήκη που ζητούμε να ικανοποιείται είναι ότι, ένα 
αντικείμενο μάθησης είναι επιλέξιμο αν, όλες οι έννοιες του, εντάσσονται στην 
ιεραρχικά ανώτατη έννοια που καθορίζει το πλαίσιο, όπως φαίνεται στο σχήμα 
3.21. Αν ένα αντικείμενο περιέχει κάποια έννοια εκτός της ιεραρχίας του σχήματος 
3.21, θα πρέπει να αποκλειστεί. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί, ότι για τον προσδιορισμό των αντικειμένων 
μάθησης με χρήση ενός προγράμματος συλλογιστικής στο πλαίσιο της 
Περιγραφικής λογικής, προκύπτουν ορισμένα θέματα μοντελοποίησης. Για 
παράδειγμα, η γλώσσα OWL Full, η οποία είναι έξω από το πλαίσιο της 
Περιγραφικής λογικής, δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες και ως εκ τούτου, πιο 
κομψές, σχεδιαστικά, λύσεις. Το θέμα αυτό παρουσιάζεται σε άλλη, επόμενη, 
ενότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.21: Έλεγχος περιπτώσεων για τον προσδιορισμό των αντικειμένων 
μάθησης και τροποποίηση της οντολογίας 

Είναι προφανές, ότι η παρουσία οντολογίας εννοιών πολλαπλασιάζει και τις 
δυνατότητες ενημέρωσης του συστήματος. Η επεξεργασία της οντολογίας των 
εννοιών, δηλαδή η προσθήκη ή διαγραφή εννοιών, η μεταβολή των συνδέσεων, 
κλπ (σχήμα 3.21), λαμβάνεται αυτόματα υπόψη από το σύστημα, το οποίο, 
ακολούθως, θα παράγει ένα νέο σύνολο μαθησιακών αντικειμένων σύμφωνα με τη 
νέα οντολογία που θα εισαχθεί. Η μεταβολή της οντολογίας των εννοιών επηρεάζει 

Μαθησιακό αντικείμενο 
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και τα τέσσερα επίπεδα υποστήριξης της καινοτομικής σκέψης που 
προαναφέρθηκαν. Μεταβάλλεται α) η νοηματική εγγύτητα των αντικειμένων 
μάθησης, β) ο εννοιολογικός χάρτης, γ) η επιλογή των μαθησιακών αντικειμένων 
και δ) η διαδοχή τους. 

Ενώ η επιλογή των αντικειμένων μάθησης καθορίζεται, τουλάχιστον σε πρώτο 
επίπεδο, από την ιεραρχία του σχήματος 3.22, η διαδοχή προσδιορίζεται, σύμφωνα 
με τη μέθοδο που προαναφέρθηκε, από τα κλαδιά στα οποία ανήκουν οι έννοιες 
του μαθησιακού στόχου. Στο σχήμα 3.22 απεικονίζεται μια από αυτές τις έννοιες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.22: Επιλογή και διαδοχή αντικειμένων μάθησης σε επίπεδο εννοιών 

Για κάθε έννοια του μαθησιακού στόχου και για κάθε μαθησιακό αντικείμενο που 
επιλέχθηκε γι’ αυτή την έννοια, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να προσδιοριστεί 
ένας δείκτης, σε σχέση με τη σειρά παρουσίασής του, με βάση τις έννοιες που 
περιέχει. Ο δείκτης είναι πολύ εύκολο να προσδιοριστεί με βάση τις ιεραρχικές 
σχέσεις (σχέσεις υπαγωγής) ανάμεσα στις έννοιες, αφού μια από τις βασικές 
λειτουργίες ενός προγράμματος συλλογιστικής της Περιγραφικής λογικής στο TBox 
είναι, όπως προαναφέρθηκε, ο προσδιορισμός των κλάσεων (εννοιών) που 
αποτελούν υποκλάσεις μιας άλλης. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε 
περαιτέρω επεξεργασία και μεταβολή της οντολογίας των εννοιών, μπορεί, όπως 
και προηγουμένως, να απεικονιστεί άμεσα στις τιμές του δείκτη. 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι α) για την επιλογή των αντικειμένων μάθησης 
βασιζόμαστε κυρίως στον έλεγχο περιπτώσεων (instance checking), ενώ β) για τον 
προσδιορισμό της διαδοχής τους, στον προσδιορισμό των σχέσεων υπαγωγής 
(subsumption) των εννοιών. 

Η σειρά παρουσίασης των εννοιών του μαθησιακού στόχου, εξαρτάται από το 
συγκεκριμένο μαθησιακό σχεδιασμό.  

Συνολικά, υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες (σχήμα 3.23): 

επιλογή αντικειμένων και 
έλεγχος περιπτώσεων 

διαδοχή αντικειμένων 
και σχέσεις υπαγωγής 
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• Να παρουσιάζονται οι έννοιες, πρώτα κατά βάθος και μετά κατά πλάτος. 

• Να παρουσιάζονται οι έννοιες, πρώτα κατά πλάτος και μετά κατά βάθος. 

• Να ορίζεται ρητά, η σειρά των εννοιών του μαθησιακού στόχου, η οποία 
είναι και η συχνότερη περίπτωση. 

• Να μην ορίζεται η σειρά με την οποία θα πρέπει να παρουσιαστούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.23: Σειρά παρουσίασης των εννοιών του μαθησιακού στόχου 

Η σειρά παρουσίασης, αλλά και τρόπος επιλογής, μπορεί επίσης να αξιοποιηθεί, 
τόσο με βάση μοντέλα εκπαιδευτικού σχεδιασμού όπως το μοντέλο του C. 
Reigeluth (1983), όσο και με χρήση μαθήτυπων (learning styles) και γνωστικών 
τύπων (cognitive styles). Για λόγους πληρότητας, αναφέρονται παρακάτω 
ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μαθήτυπων και γνωστικών τύπων, 
ωστόσο, παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα προσαρμοζόμενα συστήματα 
χρησιμοποιήθηκαν οι τύποι αυτοί, η διατριβή δεν εστιάζει σ’ αυτή την κατεύθυνση, 
θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ή ότι ακόμα δεν είναι αρκετά 
πειστικά τα στοιχεία αυτά, από τον χώρο της μάθησης, ώστε να δικαιολογείται η 
προσπάθεια δημιουργίας προσαρμογών (προσαρμογή της διαδοχής, ή ακόμα και 
της επιλογής μαθησιακού υλικού) με βάση αυτά. 

Σύμφωνα με το μοντέλο του Reigeluth (1983) που αναφέρθηκε εισαγωγικά, η 
επιλογή του υλικού θα πρέπει να μπορεί να γίνεται κατά μεγάλο μέρος από τους 
ίδιους τους μαθητές. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας, το 
σύστημα θα πρέπει να μπορεί να συλλέγει πληροφορίες από τον κάθε μαθητή, τις 
οποίες θα αξιοποιεί παρουσιάζοντας περιοδικά στον μαθητή ένα πίνακα έγκυρων 
εναλλακτικών λύσεων αναφορικά με το τι θα μπορούσε να διδαχθεί ως επόμενο 
βήμα. Στο μοντέλο του Reigeluth διακρίνονται δύο γενικότερα είδη ακολουθιών: 
α) η ακολουθία τοπικής μορφής, όπου ένα θέμα διδάσκεται σε όσο βάθος 
απαιτείται για την πλήρη κατανόηση των εννοιών που το συνθέτουν, πριν 
παρουσιαστεί το επόμενο και β) η σπειροειδής ακολουθία, όπου οι μαθητές 

1 

2 

3 

4 
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γίνονται κύριοι των γνώσεων βαθμιαία, κατά τη διάρκεια αρκετών περασμάτων 
των εννοιών του μαθήματος κατά πλάτος. 
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3.5 Προσαρμοζόμενα συστήματα και 
μαθήτυποι 

Αν και οι όροι μαθήτυποι και γνωστικοί τύποι έχουν χρησιμοποιηθεί εναλλακτικά 
για να εκφράσουν ίδιες έννοιες, είναι σαφές ότι μπορεί να γίνει μια διάκριση. Η 
ιδέα ότι οι άνθρωποι διαφέρουν στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και 
μαθαίνουν είναι αρκετά παλιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Wooldridge (1995) ένα 
βασικό εμπόδιο για τη βελτίωση της διδασκαλίας με χρήση των μαθήτυπων είναι η 
έλλειψη συμφωνίας στον τρόπο ορισμού τους. Μια βασική διάκριση που φαίνεται 
να γίνεται αποδεκτή είναι ότι οι μαθήτυποι αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο 
κάποιος προτιμά να μαθαίνει. Για παράδειγμα, μπορεί να επιλέγει να προσεγγίζει το 
εκπαιδευτικό υλικό διαβάζοντας το, ή ακούγοντας το. Επίσης μπορεί να επιλέγει 
έναν ενεργό τρόπο μάθησης, ή έναν περισσότερο παθητικό.  

Αντίθετα, οι γνωστικοί τύποι αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο κάποιος 
αντιλαμβάνεται και επεξεργάζεται εσωτερικά την πληροφορία. Οι Renzulli και Dai 
(2001) αναφέρουν ότι οι θεωρητικοί των γνωστικών τύπων τείνουν να βλέπουν 
τους γνωστικούς τύπους ως γενικούς τρόπους και δομικές ιδιότητες, οι οποίες, σε 
κάθε περίπτωση, μπορούν και πρέπει να διακρίνονται από τις προσωπικές 
προτιμήσεις που εξαρτώνται από τη βούληση του μαθητή.  

Έτσι, οι μαθήτυποι μπορούν να θεωρηθούν ως προτιμήσεις οι οποίες ελέγχονται 
από τη βούληση του μαθητή, ενώ οι γνωστικοί τύποι, όχι. Επιπλέον, τόσο οι 
μαθήτυποι, όσο και οι γνωστικοί τύποι, σύμφωνα με τους Riding και Rayner 
(2001), θα πρέπει να διακριθούν από άλλες έννοιες όπως η ευφυΐα, η 
προσωπικότητα, κλπ. Θα πρέπει επίσης, να διακριθούν από τις ικανότητες 
(abilities) και τις διδακτικές, ή γνωστικές στρατηγικές.  

Οι γνωστικοί τύποι αναφέρονται στο είδος της γνωστικής δραστηριότητας του 
ατόμου (Paolucci, 1998) και θεωρούνται σταθεροί στο χρόνο. Οι Riding και Rayner 
(2001) μάλιστα, αποφαίνονται ότι σε κάποιες περιπτώσεις, θα μπορούσαμε να 
ταυτίσουμε ορισμένους μαθήτυπους που έχουν κατά καιρούς προταθεί με 
περιγραφές μαθησιακών στρατηγικών τις οποίες μπορεί να μάθει και να μεταβάλλει 
ένας μαθητής όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για να βελτιώσει την απόδοση 
του σε μια μαθησιακή κατάσταση. Συμπερασματικά, οι γνωστικοί τύποι θεωρούνται 
κατεξοχήν συμφυείς (inbuilt) του ατόμου, αντίθετα με τους μαθήτυπους και τις 
στρατηγικές μάθησης. Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός διαφορετικών τύπων, δύο 
από τους οποίους  αναφέρονται παρακάτω, έχει κατά καιρούς προταθεί. 

Ο Herbert Witkin (1977) πρότεινε τη διάσταση της εξάρτησης - ανεξαρτησίας από 
το γνωστικό πεδίο (field-dependence/independence) για την ταξινόμηση των 
μαθητών, αναφερόμενος στην έκταση κατά την οποία η αντίληψη και η σκέψη 
ενός ατόμου, σχετικά με μια πληροφορία, επηρεάζεται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο 
βαθμό, από το περιβάλλον που την περικλείει. Οι εξαρτώμενοι από το γνωστικό 
πεδίο μαθητές υποστηρίζεται ότι προτιμούν να εργάζονται στο πλαίσιο δομών και 
περιγραμμάτων που τους έχουν δοθεί, ενώ οι ανεξάρτητοι του γνωστικού πεδίου 
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επιλέγουν να δημιουργούν τις δικές τους δομές και επιπλέον, είναι πιο ικανοί στο 
να απομονώνουν, να εστιάζουν και να αναδεικνύουν κρίσιμες πληροφορίες που 
είναι κρυμμένες σ’ ένα ευρύτερο και ενδεχομένως πολύπλοκο πλαίσιο. Η σημασία 
της διαφοροποίησης γίνεται ακόμα πιο φανερή όταν ο μαθητής καλείται να 
εργαστεί σε μη καλώς δομημένους γνωστικούς χώρους. Οι μαθητές που είναι 
ανεξάρτητοι του γνωστικού πεδίου συνήθως επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις σε 
τέτοιες καταστάσεις εξαιτίας της επιθυμίας τους να δημιουργήσουν τις δικές τους 
δομές. 

Υποστηρίζεται, ότι μπορεί να αξιοποιηθεί η διάσταση της εξάρτησης - ανεξαρτησίας 
από το γνωστικό πεδίο, δίνοντας μαθησιακό υλικό με συγκεκριμένη σειρά, με βάση 
τη γενικότητα (από το γενικό στο μερικό, ή αντίστροφα). Επίσης, οι μαθητές που 
είναι ανεξάρτητοι του γνωστικού πεδίου υποστηρίζεται ότι επιθυμούν την παροχή 
περισσότερων επιλογών και ελέγχου του συστήματος. 

Αντίστοιχα, από τους Riding και Rayner (1998) προτείνεται η «ολιστική – 
αναλυτική» διάσταση (wholist - analytic) διάσταση και η «λεκτική – οπτική» 
(verbal - imagery). Οι διαστάσεις αυτές αναφέρονται α) στους τρόπους και τις 
μεθόδους που κάποιος οργανώνει τη νέα πληροφορία που προσλαμβάνει και β) 
στους τρόπους με τους οποίους αναπαριστά αυτή την πληροφορία (λεκτικά, ή 
οπτικά). Οι παραπάνω ερευνητές  θεωρούν ότι η πρώτη διάσταση μπορεί να 
αποτελέσει την ομπρέλα κάτω από την οποία θα μπορούσαν να ενοποιηθούν και να 
μελετηθούν διαστάσεις όπως η ανεξαρτησία - εξάρτηση γνωστικού πεδίου που 
προαναφέρθηκε. Τη βάση για τη δεύτερη διάσταση δίνει ο Paivio (1971) με τη 
θεωρία της διπλής κωδικοποίησης (Dual-coding theory) που αναφέρθηκε 
εισαγωγικά. 

Η θεώρηση των γνωστικών τύπων και των μαθήτυπων κατά τη διδασκαλία έχει 
αποτελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος αρκετών ερευνητών από το χώρο της 
εκπαίδευσης τις τελευταίες δεκαετίες (Tobias, 1990; Kolb, 1984; Bruner, 1966; 
Gagné, 1967). Ο στόχος είναι η εύρεση ισχυρών σχέσεων ανάμεσα στους τύπους 
αυτούς και  στις μαθησιακές μεθόδους (Tobias, 1990; Yin, 2001; Frick, 1990). Οι 
μέχρι τώρα έρευνες δεν έχουν δώσει στατιστικώς σημαντικά αποτελέσματα που να 
υποστηρίζουν με τρόπο αδιαμφισβήτητο την παραπάνω σχέση. Αυτό σημαίνει, ότι 
ίσως χρειάζεται να αναθεωρηθούν και να επαναπροσδιοριστούν τα υπάρχοντα 
μοντέλα λαμβάνοντας υπόψη και αναζητώντας νέες θεωρίες. Η επίτευξη του 
παραπάνω στόχου θα μπορούσε να καθορίσει το πλαίσιο για τη σχεδίαση 
περιβαλλόντων ηλεκτρονικής μάθησης που θα είναι συμβατά με τις ιδιαίτερες 
προτιμήσεις, δυνατότητες, αδυναμίες και συμπεριφορές του κάθε μαθητή. 

Ο προσδιορισμός των τύπων αυτών γίνεται συνήθως με τη βοήθεια ειδικά 
σχεδιασμένων, αλλά μάλλον απλών, ψυχολογικών τεστ τα οποία καλείται να 
απαντήσει ο μαθητής. Ωστόσο, αρκετά ερωτήματα εγείρονται σε σχέση με την 
καταλληλότητα του τρόπου προσδιορισμού, αλλά και του τρόπου χρήσης τους. Οι 
προβληματισμοί αυτοί συνοψίζονται αρκετά καλά στην κριτική του Sewall (1986). 
Ο Sewall συγκρίνοντας μερικά από τα παραπάνω μοντέλα αποφαίνεται ότι τα 
αποτελέσματα τους έχουν περιορισμένη χρησιμότητα, είναι δύσκολο να 
ερμηνευθούν, και η εγκυρότητα τους είναι μεταβαλλόμενη ως προς το χρόνο. 
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Επίσης, θέτει πολλά ερωτήματα αναφορικά με το εάν και κατά πόσο οι γνωστικοί 
τύποι και οι μαθήτυποι είναι διαρκώς μεταβαλλόμενοι από το εκπαιδευτικό και 
κοινωνικό περιβάλλον, αν μπορούν να μετρηθούν σωστά με τη βοήθεια μιας 
προκατασκευασμένης κλίμακας, και τέλος αν είναι εφικτό αλλά και ευκταίο οι 
μαθητές να εκπαιδευτούν έτσι ώστε σε κάποιες περιπτώσεις να υιοθετούν ένα 
συγκεκριμένο τύπο.  

Οι ερευνητές θα πρέπει να φωτίσουν όλες τις παραπάνω πτυχές αυτών των 
ερωτημάτων, ώστε να αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα των μοντέλων που έχουν 
προταθεί, ή, σε διαφορετική περίπτωση, η ανάγκη για τροποποίηση τους και η 
παραγωγή νέων. Ο Yin (2001) για παράδειγμα, σχολιάζει αρνητικά τις 
προκατασκευασμένες φόρμες εκτίμησης των μαθήτυπων λέγοντας ότι ουσιαστικά 
απαιτείται από τους ανθρώπους (μαθητές) να «ταιριάξουν» και να «χωρέσουν» τα 
μαθησιακά χαρακτηριστικά τους σε περιορισμένες και προεπιλεγμένες προτάσεις. 
Ισχυρίζεται ότι με τον τρόπο αυτό δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις αντιδράσεις 
και τη συμπεριφορά ενός μαθητή κατά την επίλυση ενός προβλήματος που θα του 
παρουσιαστεί σ' ένα συγκεκριμένο μαθησιακό περιβάλλον. 

Αν και αρκετοί ερευνητές από τον χώρο των προσαρμοζόμενων υπερμέσων 
ανιχνεύουν τις δυνατότητες αξιοποίησης των μαθήτυπων, το μέχρι τώρα 
αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών δεν μπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα επιτυχές 
(Brusilovsky, 2001). 
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3.6 Ανιχνεύοντας νέες κατευθύνσεις   

Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του ’80 και του ’90 έγιναν αρκετά γνωστά στην 
εκπαιδευτική κοινότητα τα ευφυή συστήματα εκπαίδευσης (Intelligent Tutoring 
Systems), τα οποία θεωρήθηκε ότι έδιναν το στοιχείο που έλειπε από τα μέχρι τότε 
υπάρχοντα συστήματα, το στοιχείο της ευφυΐας.  

Έτσι, είχαν κυριαρχήσει στο πεδίο της εκπαίδευσης και της τεχνητής νοημοσύνης, 
κυρίως για την βοήθεια που μπορούσαν να προσφέρουν στο μαθητή κατά την  
απόκτηση διαδικαστικής μορφής επιδεξιότητας (procedural skills), για την 
διόρθωση των λαθών του σε παρόμοιες διαδικασίες και ακόμα για τον εντοπισμό 
παρανοήσεων σε ένα συγκεκριμένο πεδίο γνώσης. Ωστόσο, δεν άργησε να 
εμφανιστεί η κριτική και να εντοπιστούν οι σημαντικότατες αδυναμίες τους.  

Με βάση το άρθρο των Andriessen και Sandberg, το 1999, τα κεντρικά σημεία στα 
οποία εστιάστηκε η κριτική αναφορικά με τα συστήματα αυτά, μεταξύ άλλων, ήταν 
τα ακόλουθα: 

• Αμφισβητείται η προσφορά των συστημάτων αυτών στην εκπαίδευση και τη 
μάθηση, από τη στιγμή που δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν με 
επιτυχία και να βοηθήσουν το μαθητή στο πολύ δυσκολότερο και 
ουσιαστικότερο πεδίο της απόκτησης εννοιολογικής γνώσης (conceptual 
knowledge), αλλά εστιάζονται αποκλειστικά και μόνο στον καλά δομημένο 
χώρο της απόκτησης διαδικαστικής επιδεξιότητας. 

• Το σύστημα αντιμετωπίζεται σαν αυθεντία και ο μαθητής ως παθητικός 
δέκτης, του οποίου μάλιστα οι γνώσεις αποτιμώνται, χωρίς την 
προηγούμενη δική του συνεισφορά και συμβουλή προς το σύστημα. 

• Η δημιουργία τους, και ειδικά η μοντελοποίηση του μαθητή, αφενός είναι 
εξαιρετικά δύσκολη, και αφετέρου δίνει μάλλον φτωχά αποτελέσματα 

Τα τελευταία χρόνια είναι ευδιάκριτη μια μετατόπιση του ενδιαφέροντος προς τα 
προσαρμοζόμενα συστήματα. Στα συστήματα αυτά υπάρχει, αλλά δεν είναι 
κυρίαρχο, το στοιχείο της ευφυΐας. Η έμφαση είναι στις προσαρμογές που μπορούν 
να γίνουν με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως οι μαθησιακοί στόχοι και οι 
ανάγκες του μαθητή.  

Παράλληλα όμως με τη μετατόπιση αυτή, πολύ πρόσφατα, άρχισε να τονίζεται η 
ανάγκη και η σημασία που θα είχε για τη μάθηση, η εστίαση σε ημι-δομημένα και 
αδόμητα πεδία γνώσης και αντίστοιχα, σε μέσου και υψηλού επιπέδου 
μαθησιακούς στόχους. Η εστίαση αυτή, δεν υπάρχει στα συστήματα που έχουν 
αναπτυχθεί έως τώρα. 

Συγκεκριμένα: 

Οι πιο επιτυχημένες εφαρμογές των ευφυών εκπαιδευτικών συστημάτων 
βρίσκονται στους καλά δομημένους γνωστικούς χώρους. Όταν ζητείται από τον 
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μαθητή να ακολουθήσει μια εκ των προτέρων καθορισμένη διαδοχή βημάτων για 
την επίλυση ενός προβλήματος, τότε το σύστημα βασιζόμενο στο μοντέλο του 
ειδικού, μπορεί να ανταποκριθεί πολύ καλά, οδηγώντας το μαθητή στα σωστά 
μονοπάτια και παρέχοντας του συμβουλές και υποδείξεις σε περιπτώσεις 
αποκλίσεων. Ωστόσο, δεν ισχύει κάτι ανάλογο στις περιπτώσεις των ημι-
δομημένων και αδόμητων γνωστικών χώρων και ειδικά όταν ο στόχος είναι η 
απόκτηση εννοιολογικής γνώσης (conceptual knowledge) από το μαθητή.  

Πρόσφατα, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί από την εκπαιδευτική κοινότητα σε 
«ανοιχτού» τύπου μαθησιακούς στόχους, εργασίες και μελέτες. Στις περιπτώσεις 
αυτές έχουμε συνήθως, ένα καλά ορισμένο εξαγόμενο, το οποίο όμως μπορεί να 
επιτυγχάνεται και να υλοποιείται με διάφορους τρόπους. Δεν υπάρχουν λοιπόν 
συγκεκριμένα βήματα, τα οποία να οδηγούν με μοναδικό τρόπο στην εκπλήρωση 
του μαθησιακού στόχου. Εκτός από αυτό, συχνά πρόκειται για αδόμητα γνωστικά 
πεδία, στα οποία μια μεγάλη ποικιλία απαντήσεων, αντιδράσεων, ενεργειών, κλπ, 
θα πρέπει να θεωρούνται αποδεκτές. Ίσως, ακόμα και το χαρακτηριστικό του καλά 
ορισμένου γνωστικού χώρου να μην είναι διαθέσιμο σε πολλές από αυτές τις 
περιπτώσεις. 

Στην παρούσα ενότητα, αναφέρθηκαν διάφοροι τρόποι υποστήριξης του μαθητή 
για την επίτευξη μέσου και υψηλού επιπέδου μαθησιακών στόχων, οι οποίοι 
συνδέονται και με την καινοτομική σκέψη. 

Η υποστήριξη αυτή αναφέρθηκε ότι μπορεί να γίνει: 

• Με την επινόηση μιας ποικιλίας μεθόδων εντοπισμού κατάλληλου 
μαθησιακού υλικού. Το βασικά χαρακτηριστικά της μεθόδου που 
προαναφέρθηκε είναι ότι α) βασίζεται στην ύπαρξη αντικειμένων μάθησης 
και εννοιολογικού χάρτη, β) αντιμετωπίζει το μαθησιακό υλικό ως ολότητα 
και γ) παρέχει διάφορα επίπεδα διαβάθμισης σε σχέση με το σύνολο των 
εννοιών, με βάση το οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση. 

• Με την κατασκευή εργαλείων που βοηθούν το μαθητή να σκεφτεί μ’ ένα πιο 
ποιοτικό τρόπο, όπως οι εννοιολογικοί χάρτες.  

• Με την κατάλληλη σχεδίαση των μαθησιακών στόχων. Εστιάζοντας στο 
επίπεδο των εννοιών, το βασικό χαρακτηριστικό που προαναφέρθηκε είναι 
η εισαγωγή μιας πρόσθετης έννοιας, η οποία θέτει το πλαίσιο εντός του 
οποίου υφίσταται ο μαθησιακός στόχος. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να 
εισαχθεί μια τέτοια έννοια, τι δυνατότητες προκύπτουν από την εισαγωγή 
της και πώς θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η παρουσία της. Η εισαγωγή αυτής 
της έννοιας, σε συνδυασμό με την ύπαρξη οντολογίας εννοιών, μας δίνει 
τις πρώτες δυνατότητες υποστήριξης υψηλού επιπέδου μαθησιακών 
στόχων. Η υποστήριξη υψηλού επιπέδου μαθησιακών στόχων, είναι, μεταξύ 
άλλων, μια διαδικασία κλιμάκωσης και βαθμιαίας διεύρυνσης του χώρου 
αναζήτησης. Η διεύρυνση αυτή, σχεδιαστικά, είναι εφικτή όταν α) υπάρχει 
μια ιεραρχία εννοιών και όταν β) εισάγεται ως παράμετρος του μαθησιακού 
στόχου μια ανώτατη έννοια. 
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• Με την κατάλληλη επιλογή των μαθησιακών αντικειμένων. Στην παρούσα 
ενότητα, αναφέρθηκαν ακροθιγώς οι πρόσθετες δυνατότητες εντοπισμού 
κατάλληλου μαθησιακού υλικού με τη χρήση οντολογίας εννοιών.  

• Με την κατάλληλη σειρά παρουσίασης των μαθησιακών αντικειμένων. Στην 
ενότητα αυτή, παρουσιάστηκε μια μέθοδος, η οποία αναφέρεται στο 
επίπεδο των εννοιών και μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά με άλλες 
μεθόδους, σε χαμηλότερα επίπεδα. Η μέθοδος αυτή, προϋποθέτει την 
ύπαρξη ιεραρχίας εννοιών (οντολογίας) και ανώτατης έννοιας στο πλαίσιο 
του μαθησιακού στόχου. 
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Κεφάλαιο 4: Ανάπτυξη 
εφαρμογής λογισμικού 

εννοιολογικής χαρτογράφησης 
στο πλαίσιο του 

Σημασιολογικού Ιστού 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται: 

α) μια σύνοψη του θεωρητικού πλαισίου υποστήριξης της αξίας της εννοιολογικής 
χαρτογράφησης ως δραστηριότητας που στοχεύει να βοηθήσει το μαθητή, 
αυξάνοντας τη συνεκτικότητα του μαθησιακού υλικού καθώς επίσης και κατά την 
επίλυση προβλημάτων. 

β) η ανάπτυξη μιας εφαρμογής λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης με 
τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού, η σύνδεση και ολοκλήρωσή της στα 
πλαίσια ενός ανοιχτού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης καθώς και οι λειτουργίες 
που προσφέρονται από την ολοκλήρωση αυτή. 

γ) προσεγγίσεις μοντελοποίησης στο πλαίσιο του Σημασιολογικού Ιστού, σε σχέση 
με την πληροφορία που παράγεται από τη δραστηριότητα της εννοιολογικής 
χαρτογράφησης και η λογική της επιλεχθείσας προσέγγισης. 
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4.1 Θεωρητικό πλαίσιο 

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη ενότητα, ο βασικός στόχος της 
κατασκευής εννοιολογικού χάρτη είναι η απεικόνιση και επεξεργασία των 
γνωστικών δομών σε σχέση με ένα γνωστικό πεδίο. Τα γνωστικά σχήματα, ή 
γνωστικές δομές, εκφράζουν τους τρόπους με τους οποίους ερμηνεύουμε και 
οργανώνουμε λογικά τον εξωτερικό κόσμο. Οι γνωστικές δομές δεν είναι στατικές, 
αλλά συνεχώς, κατά τη διάρκεια της μάθησης, εμπλουτίζονται και εξειδικεύονται. 

Ακριβέστερα, σύμφωνα με τη διατύπωση του Shavelson (1972), ως γνωστική 
δομή μπορούμε να ορίσουμε μια υποθετική κατασκευή που αναφέρεται στην 
οργάνωση των σχέσεων ανάμεσα σε έννοιες, στη μνήμη. Η γνώση και οι ιδέες 
αντιστοιχούν σε «σχήματα» που αποθηκεύονται στη μνήμη μακράς διαρκείας. 
Όπως προαναφέρθηκε, το «σχήμα» προσδιορίζεται ως μια γνωστική κατασκευή 
που μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε πολλαπλά στοιχεία (έννοιες) πληροφορίας 
ως μια ολότητα (Bagui, 1998). Επομένως, η ύπαρξη «σχημάτων» συντελεί στη 
μείωση του φορτίου της μνήμης εργασίας (working memory) διευκολύνοντας την, 
σε βάθος, κατανόηση.  

Όπως αναλύεται παρακάτω, με τη χρήση εννοιολογικών χαρτών, μπορεί α) να 
αυξηθεί η συνεκτικότητα του μαθησιακού περιεχομένου, β) να υποστηριχθεί η 
επίλυση προβλημάτων και γενικά μαθησιακών στόχων μέσου και υψηλού 
επιπέδου, ενώ τέλος, γ) μπορεί, με βάση τους εννοιολογικούς χάρτες που 
κατασκευάζει ο μαθητής, να γίνει μια αποτίμηση από τον καθηγητή, των αλλαγών 
στις γνωστικές δομές του μαθητή. 

4.1.1 Αυξάνοντας τη συνεκτικότητα του μαθησιακού 
περιεχομένου και των μαθησιακών δραστηριοτήτων 

Η διαμόρφωση «σχημάτων» διευκολύνεται από την ύπαρξη προηγούμενης 
γνώσης. Η έννοια της προηγούμενης γνώσης, όπως προαναφέρθηκε, είναι 
θεμελιώδης (Di Vesta, 1987; Shuell, 1986; Tobias, 1987; Rieber 2000). Η 
σημασία της συνοψίζεται με τον καλύτερο τρόπο από τον David Ausubel (1968): 
«Το πιο σημαντικό στοιχείο που επηρεάζει τη μάθηση είναι το τι γνωρίζει ο 
μαθητής. Προσδιορίστε το και διδάξτε τον ανάλογα» (The most important single 
factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and 
teach him accordingly) (Rieber, 2000). Οι μαθητές που γνωρίζουν καλά ένα 
αντικείμενο έχουν περισσότερα και πιο πλούσια «σχήματα» για την ενσωμάτωση 
νέας γνώσης. 

Έτσι, ένα προσαρμοζόμενο μαθησιακό περιβάλλον που ενσωματώνει ένα μοντέλο 
μαθητή και βασίζεται σ’ αυτό για την αυτόματη παροχή προσαρμογών, προσπαθεί 
να αντιμετωπίσει την παραπάνω κατάσταση ανιχνεύοντας τις προηγούμενες 
γνώσεις του μαθητή. Η ανίχνευση αυτή προφανώς δεν είναι μια εύκολη εργασία. 
Σε κάποια νεότερα συστήματα, ουσιαστικά ζητείται από τον ίδιο το μαθητή να 
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προσδιορίσει αν γνωρίζει, ή όχι, μια έννοια. Διαφορετικά, πρόκειται για 
αντιστοίχηση του μαθητή σε κάποια μικρότερη ομάδα που εκφράζει καλύτερα την 
προηγούμενη γνώση του. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα για διαφοροποιημένη, αλλά 
πάντως όχι εξατομικευμένη αντιμετώπιση. Η διαφοροποιημένη αντιμετώπιση, σε 
επίπεδο πλοήγησης, μπορεί να εκφράζεται, όπως προαναφέρθηκε, με την 
απόκρυψη, ή το σχολιασμό των συνδέσμων. 

Σε επίπεδο πολυμέσων, η απάντηση βρίσκεται στη χρήση κατάλληλων μέσων και 
μορφών (modes and modalities), ή σύμφωνα με νεότερες απόψεις στη χρήση 
κατάλληλων, συνεκτικών αναπαραστάσεων που διευκολύνουν τη μορφοποίηση 
«σχήματος». Οι αναπαραστάσεις θα πρέπει να είναι τέτοιες, για παράδειγμα, 
animation με ήχο και αφήγηση (narration), αλλά όχι animation με κείμενο (text),  
που να διευκολύνουν το μαθητή να συνδέει τις διάφορες μορφές πολυμεσικής 
πληροφορίας μεταξύ τους και επίσης να τις συνδέει με το προς μελέτη αντικείμενο 
του πραγματικού κόσμου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με κατάλληλες μεθόδους 
σχεδίασης και να οδηγήσει στην ανάπτυξη των επιθυμητών γνωστικών δομών.  

Η κατανόηση ενός κειμένου αντιστοιχεί στην κατασκευή ενός διανοητικού 
μοντέλου που αναπαριστά τις έννοιες και τις νοηματικές σχέσεις που αναφέρονται 
σ’ αυτό. Μια από τις βασικές μεθόδους διευκόλυνσης ενός μαθητή να κατανοήσει 
ένα κείμενο είναι η, κατά το δυνατόν, αύξηση της συνεκτικότητας του κειμένου 
(Johnson-Laird, 1980). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί, σε μικρο-επίπεδο, με την 
κατάλληλη σύνδεση των προτάσεων, την κατάλληλη χρήση λέξεων και γενικά 
εξαρτάται από τις ικανότητες του συγγραφέα του κειμένου. Αν το κείμενο 
ενσωματώνει πολυμέσα τότε, όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, η μορφοποίηση 
σχήματος μπορεί να διευκολυνθεί με τη χρήση κατάλληλων συνεκτικών 
αναπαραστάσεων.  

Οι προηγούμενες προσεγγίσεις δεν επαρκούν σε επίπεδο υπερμέσων, αφού εδώ, 
το πρόβλημα εισάγεται και σε μάκρο-επίπεδο. Συγκεκριμένα, η μετατόπιση του 
μαθητή από ένα κόμβο μαθησιακού περιεχομένου σε άλλον, καθώς και οι 
πολλαπλές επιλογές πλοήγησης, μειώνουν τη συνεκτικότητα σε μάκρο-επίπεδο. 
Δύο βασικές μέθοδοι αντιμετώπισης είναι α) η προσαρμογή των συνδέσμων που 
προαναφέρθηκε και β) η χρήση εννοιολογικού χάρτη. Η χρήση προσαρμοζόμενου 
εννοιολογικού χάρτη, ως εργαλείο προσανατολισμού και πλοήγησης μπορεί να 
αυξήσει τη συνεκτικότητα, τόσο σε μάκρο όσο και σε μικρο-επίπεδο (επίπεδο 
κόμβου) παρέχοντας στο μαθητή τις συνδέσεις των εννοιών στα πλαίσια του 
γνωστικού χώρου που μελετά.  

Αύξηση της συνεκτικότητας επιτυγχάνεται επίσης με τη χρήση των εννοιολογικών 
χαρτών ως οργανωτών (Ausubel, 1963), δηλαδή ως διδακτικών βοηθημάτων που 
στοχεύουν να εξηγήσουν, να ολοκληρώσουν και να συσχετίσουν τις νέες έννοιες 
με τις ήδη γνωστές, και παρουσιάζονται από το σύστημα κατόπιν αίτησης του 
μαθητή. 

Η κατασκευή του εργαλείου εννοιολογικής χαρτογράφησης που παρουσιάζεται στη 
συνέχεια και η ολοκλήρωσή του στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος ηλεκτρονικής 
μάθησης, στοχεύει, μεταξύ άλλων, τόσο στην αύξηση της συνεκτικότητας του 
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μαθησιακού υλικού, όσο και στην παροχή βοήθειας προς το μαθητή για το 
συσχετισμό των εννοιών. 

Επίσης, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, σε επίπεδο μαθησιακών 
αντικειμένων μπορούμε, με βάση των εννοιολογικό χάρτη του μαθήματος, να 
δώσουμε τη δυνατότητα στον χρήστη του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης να 
εντοπίζει μαθησιακά αντικείμενα νοηματικά συναφή με το τρέχον. Ως τέτοια, 
εννοούμε τα μαθησιακά αντικείμενα που αναφέρονται σε ίδιες, ή σε συγγενείς 
(συνδεδεμένες) έννοιες, με τις έννοιες του τρέχοντος αντικειμένου μάθησης. 

4.1.2 Υποστηρίζοντας την επίλυση προβλημάτων 

Αν και η χρήση των εννοιολογικών χαρτών ως οργανωτών και ως εργαλείων 
πλοήγησης μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή, τα μαθησιακά οφέλη είναι ακόμη 
περισσότερα από τη χρήση τους ως γνωστικά εργαλεία (cognitive tool). Ως τέτοια, 
ορίζονται τα εργαλεία που απαλλάσσουν, εν μέρει, τους μαθητές από προσπάθειες 
απομνημόνευσης στοιχείων, ή άλλων χαμηλού επιπέδου διανοητικών λειτουργιών, 
ή σύμφωνα με την διατύπωση του Jonassen «… to “off-load” memorization or 
other mental tasks onto a technology external to their minds» (Jonassen et al., 
1997).  

Με βάση την παραπάνω διατύπωση του Jonassen, συνάγεται ότι η εννοιολογική 
χαρτογράφηση μπορεί να υποστηρίξει τον μαθητή στην προσπάθειά του για 
επίτευξη μέσου και υψηλού επιπέδου μαθησιακών στόχων. Αναζητώντας ένα 
πλαίσιο που να εκφράζει την σε βάθος επεξεργασία των πληροφοριών θα λέγαμε 
(Norman, Genter, & Stevens, 1976) ότι  αυτή αντιστοιχεί στην: 

α) ενεργοποίηση των κατάλληλων «σχημάτων» που μπορούν να βοηθήσουν τον 
μαθητή στην προσπάθεια του για κατανόηση της πληροφορίας που προσλαμβάνει,  

β) αφομοίωση της πληροφορίας με εμπλουτισμό των κατάλληλων «σχημάτων»,  

γ) ανανέωση των συνδέσεων των «σχημάτων» με βάση την πληροφορία που 
κατανοήθηκε και  

δ) στη χρήση των νέων γνωστικών δομών για την παραγωγή νέας γνώσης.  

Η χρήση των εννοιολογικών χαρτών, όχι ως οργανωτών και βοηθημάτων 
πλοήγησης, αλλά ως γνωστικών εργαλείων, εστιάζεται κυρίως στα β), γ) και δ) 
από τα παραπάνω, χωρίς να αποκλείει το α). 

Αναλυτικότερα, η κατασκευή γνώσης με χρήση των εννοιολογικών χαρτών 
αντιστοιχεί στις τρεις παρακάτω φάσεις: 

Φάση 1: Εξαγωγή των εννοιών του μαθήματος με βάση την πληροφορία που έχει 
παρουσιαστεί και κατανοηθεί από το μαθητή, δηλαδή, την πληροφορία που 
προέρχεται από το μαθησιακό υλικό και γενικότερα από τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. Για να κατασκευάσει ο μαθητής έναν εννοιολογικό χάρτη θα 
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πρέπει καταρχήν να προσδιορίσει με ακρίβεια τις έννοιες που αναφέρονται στο 
κείμενο, ή το πολυμεσικό υλικό που μελέτησε. Θα πρέπει επιπρόσθετα να 
προσδιορίσει μια έννοια ως κύρια ή δευτερεύουσα, σημαντική ή λιγότερο 
σημαντική από άλλες, γενικότερη, ή ειδικότερη, κλπ. Η προσπάθειά του αυτή, θα 
διευκολύνει την ενεργοποίηση και τον εμπλουτισμό των σχημάτων που ήδη 
διαθέτει. 

Φάση 2: Προσδιορισμός των σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες. Στο στάδιο αυτό ο 
μαθητής προσπαθεί να προσδιορίσει πως συνδέονται μεταξύ τους οι έννοιες. Αν 
μια έννοια αποτελεί αιτία της άλλης, γενικότερη ή ειδικότερη περίπτωσή της, κλπ. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, επαναπροσδιορίζει το γνωστικό χώρο παράγοντας νέες 
προτάσεις που καθιστούν σαφέστερο το περιεχόμενο των εννοιών. Προσπαθεί μ’ 
άλλα λόγια να εξάγει γνώση η οποία δεν θα μπορούσε, κατ’ ανάγκη, να είναι 
διατυπωμένη ρητά, αλλά ενδεχομένως υπάρχει μ’ ένα κρυφό τρόπο στις 
πληροφορίες που προσέλαβε. Είναι επίσης γνώση που μπορεί να αναδυθεί και να 
γίνει αντιληπτή μόνο όταν κάνει τις κατάλληλες συνδέσεις με προηγούμενες 
γνώσεις του. Έτσι, σε κάποιο βαθμό, πρόκειται για υποκειμενική γνώση, για γνώση 
δηλαδή που προκύπτει με βάση τη δική του επεξεργασία και τα δικά του γνωστικά 
σχήματα. 

Φάση 3: Σύνδεση των εννοιών, χρήση των νέων γνωστικών δομών και παραγωγή 
νέας γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό η μάθηση είναι μια διαδικασία κατασκευής κατά 
την οποία ο μαθητής καλείται να προσδιορίσει ρητά τη δομή του γνωστικού 
χώρου, να την αναλύσει, να την απεικονίσει γραφικά και να ενοποιήσει τη νέα 
γνώση στις υπάρχουσες γνωστικές δομές του. Ο μαθητής διευκολύνεται από τη 
γραφική απεικόνιση, και ενεργοποιείται προσπαθώντας να ανιχνεύσει σχέσεις και 
μοτίβα (patterns), με βάση αυτή.  

Όπως επισημαίνει ο Jonassen (1991) η χρήση των γνωστικών εργαλείων δεν 
στοχεύει στη μείωση του γνωστικού φορτίου που απαιτείται για να γίνει μια 
εργασία. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η χρήση των εννοιολογικών χαρτών 
ως οργανωτών ή ως εργαλείων πλοήγησης έχει ως στόχο την αύξηση της 
συνεκτικότητας και συνακόλουθα τη μείωση του μη-χρήσιμου γνωστικού φορτίου. 
Το ίδιο, αποτελεί κεντρικό ζητούμενο στην πολυμεσική σχεδίαση με χρήση 
πολλαπλών αναπαραστάσεων (multiple representations). Στη σχεδίαση δηλαδή, με 
χρήση κειμένου, εικόνας, ήχου, κλπ. Θα πρέπει βέβαια να επισημανθεί ότι σε 
νεότερες έρευνες τονίζεται και εδώ η αξία της παράλληλης αύξησης του θετικού 
γνωστικού φορτίου, σύμφωνα με ό,τι αναφέρθηκε εισαγωγικά.  

Ωστόσο, στη θεώρηση της εννοιολογικής χαρτογράφησης ως γνωστικού 
εργαλείου, η εστίαση του ενδιαφέροντος μετατοπίζεται από το στάδιο της 
πρόσληψης (ενεργούς πρόσληψης) και άμεσης επεξεργασίας των πληροφοριών 
από το μαθητή, στο στάδιο της κατασκευής της γνώσης, σ’ ένα υψηλότερο πλέον 
επίπεδο.  

Συνολικά, η εννοιολογική χαρτογράφηση, από αυτή την άποψη, μπορεί να 
βοηθήσει το μαθητή να σκεφτεί μ’ ένα πιο ποιοτικό τρόπο (Novak, 1998). Μπορεί 
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δηλαδή να τον διευκολύνει να εξάγει τις δικές του ιδέες και να κάνει συνδέσεις τις 
οποίες θα ήταν δύσκολο να κάνει χωρίς τη βοήθεια του εννοιολογικού χάρτη. 

4.1.3 Αποτιμώντας τις γνωστικές δομές του μαθητή 

Η κατασκευή εννοιολογικού χάρτη από το μαθητή, ως μαθησιακή δραστηριότητα, 
μπορεί να αποτελέσει και στοιχείο αξιολόγησης του. Οι εννοιολογικοί χάρτες 
δηλαδή, μπορούν να θεωρηθούν και ως μια μέθοδος αποτίμησης των αλλαγών στις 
γνωστικές δομές, ως αποτέλεσμα της νοηματικής μάθησης, καθώς επίσης και ως 
μια μέθοδος αποτίμησης της τρέχουσας γνώσης των μαθητών (Novak, 1984).  

Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός «σωστός» εννοιολογικός χάρτης που να μπορεί να 
κατασκευαστεί και να εκφράζει τη γνώση γύρω από ένα θέμα. Ο κάθε μαθητής 
μπορεί να κατασκευάσει ένα, λιγότερο ή περισσότερο, διαφορετικό εννοιολογικό 
χάρτη από τους άλλους μαθητές, ο οποίος ωστόσο να είναι εξίσου σωστός.  

Σε κάποιες περιπτώσεις, αρκετοί ερευνητές δίνουν μια προεπιλεγμένη ομάδα 
εννοιών τις οποίες οι μαθητές καλούνται να συνδέσουν. Αν και αυτό θα μπορούσε 
να είναι αποδεκτό και να θεωρηθεί ως ένας τύπος άσκησης, δεν μπορεί να μην 
επισημανθεί ότι είναι πολύ περιοριστικό. Ο μαθητής μπορεί να σκεφτεί μια 
διαφορετική έννοια και να επιχειρήσει συνδέσεις, οι οποίες να είναι έγκυρες, με 
βάση αυτή την έννοια.  

Οι μαθητές, γενικά, δε θα πρέπει να αποφύγουν το πρώτο στάδιο της κατασκευής 
του εννοιολογικού χάρτη που είναι ο καθορισμός και η επιλογή των εννοιών, έστω 
κι αν έτσι ο αυτοματοποιημένος τρόπος αξιολόγησης του εννοιολογικού χάρτη 
γίνεται δυσκολότερος.  

Συγκεκριμένα, η αποτίμηση, χωρίς την παρέμβαση καθηγητή, ενός εννοιολογικού 
χάρτη, στον οποίο ο μαθητής διατυπώνει με το δικό του τρόπο και χρησιμοποιεί 
έννοιες, φαίνεται να είναι πέρα από τις τρέχουσες δυνατότητες της τεχνητής 
νοημοσύνης. Ωστόσο, η χρήση τεράστιου μεγέθους ηλεκτρονικών λεξικών που 
έχουν αρχίσει να κατασκευάζονται, όπως το WordNet (Witzig, 2003), φαίνεται ότι 
μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας τα πρώτα, μάλλον 
«λογικά», αποτελέσματα, κατά τη σύγκριση των εννοιολογικών χαρτών του 
καθηγητή και του μαθητή  (Conlon, 2004).  

Στον εννοιολογικό χάρτη, οι έννοιες και οι συνδέσεις που γίνονται ανάμεσά τους 
διαμορφώνουν προτάσεις (propositions). Οι προτάσεις αυτές αποτελούν ένα 
εργαλείο αξιολόγησης με βάση το οποίο μπορούμε να συμπεράνουμε την 
προηγούμενη γνώση του μαθητή, το επίπεδο κατανόησης (Wilson, 1994), το 
βάθος της κατανόησης (Chularut & DeBacker, 2004), τον αριθμό των πρωτότυπων 
ιδεών που μπορεί να έχει καθώς και τις παρανοήσεις (Cullen, 1990; Cimolino & 
Kay, 2002) στις οποίες μπορεί να έχει οδηγηθεί. Κατά μια πιο γενική διατύπωση, ο 
εννοιολογικός χάρτης μας λέει μια ιστορία σχετικά με το πώς και πόσο έχει 
κατανοήσει ο μαθητής ένα δεδομένο γνωστικό χώρο, η οποία μπορεί να γίνει 
εύκολα αντιληπτή από άλλους.  
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Όπως προαναφέρθηκε, για την αποτίμηση του εννοιολογικού χάρτη που παράγεται 
από ένα μαθητή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο ο αντίστοιχος 
εννοιολογικός χάρτης που παράγεται από τον ειδικό του γνωστικού χώρου. Όπως 
όμως αναφέρθηκε παραπάνω, αφενός η σύγκριση αυτή, με αυτοματοποιημένες 
μεθόδους, είναι εξαιρετικά δύσκολη, και αφετέρου, δεν υπάρχει μια ιδανική 
επιλογή, οργάνωση και σύνδεση των εννοιών. Άλλωστε είναι φανερό ότι 
διαφορετικά αναπαριστά ένας αρχάριος το γνωστικό χώρο και διαφορετικά ένας 
καλός γνώστης του αντικειμένου. Αποτελεί ερώτημα το αν και πώς θα πρέπει να 
συγκρίνεται ο εννοιολογικός χάρτης ενός μαθητή με το σύνολο των υπολοίπων 
μαθητών, του καθηγητή, ή κατ’ επιλογή των μαθητών με υψηλές επιδόσεις.  

Τα κριτήρια για την ποιοτική αξιολόγηση, αλλά και βαθμολόγηση της ορθότητας, 
των εννοιολογικών χαρτών ποικίλουν και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το 
συγκεκριμένο γνωστικό χώρο. Γενικά, ένα σύστημα αξιολόγησης θα μπορούσε να 
λαμβάνει υπόψη του και να επεξεργάζεται τα παρακάτω χαρακτηριστικά 
(προσαρμογή από Jonassen et al., 1997): 

• Την καθαρότητα διατύπωσης της έννοιας (εφόσον υπάρχει η δυνατότητα η 
έννοια να συνοδεύεται από ορισμό) 

• Τον αριθμό των εννοιών. 

• Τον αριθμό των συνδέσεων ανάμεσα στις έννοιες. 

• Τον αριθμό των διαφορετικών συνδέσεων ανάμεσα στις έννοιες. 

• Τις έγκυρες συνδέσεις σε σχέση με τις λανθασμένες. 

• Τη σωστή διατύπωση της συνδετικής λέξης στη σχέση. 

• Τον αριθμό και την ορθότητα των επιπέδων, αν ο χάρτης είναι ιεραρχικός. 

• Τον αριθμό των συνδέσεων κάθε έννοιας με τις υπόλοιπες. 

• Τον αριθμό των εννοιών οι οποίες δεν οδηγούν σε νέες συνδέσεις. 

• Την αναλογία των συνδέσμων προς τις έννοιες. 

Η αξιολόγηση ενός εννοιολογικού χάρτη σ’ ένα ολοκληρωμένο μαθησιακό 
περιβάλλον, δηλαδή ένα περιβάλλον που περικλείει και πλήθος άλλων μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, μπορεί να γίνει επιπρόσθετα και με αντιπαραβολή των 
αποτελεσμάτων με τα αποτελέσματα άλλων, πιο κλασσικών μεθόδων αξιολόγησης, 
όπως ασκήσεις, εργασίες, κλπ. 

Τέλος, η εννοιολογική χαρτογράφηση μπορεί να θεωρηθεί και ως μια μετα-
γνωστική δραστηριότητα για την αυτο-αξιολόγηση του μαθητή (Jonassen et al., 
1997). Η δραστηριότητα αυτή επιτρέπει τους μαθητές να προβαίνουν σε αυτό-
παρατήρηση και  «καθρέφτισμα» των γνώσεων που κατέχουν, εντοπίζοντας κενά 
κατανόησης, παρανοήσεις και δυσκολίες κατά την οικοδόμηση αυθεντικών 
συλλογισμών. Οι μαθητές μπορούν να βελτιώσουν τις μαθησιακές τους 
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δυνατότητες όταν μπορούν να παρατηρούν και να εξετάζουν τον ίδιο τον τρόπο 
σκέψης τους. 

Στις παρακάτω ενότητες παρουσιάζεται η ανάπτυξη ενός εργαλείου εννοιολογικής 
χαρτογράφησης το οποίο έχει τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: 

• Αποτελεί τμήμα ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης. 
Η ενοποίηση αυτή, επιτρέπει τη σύνδεση της δραστηριότητας της 
εννοιολογικής χαρτογράφησης με άλλες μαθησιακές δραστηριότητες του 
περιβάλλοντος. 

• Η πληροφορία που παράγεται από τη χρήση του, είναι σε τέτοια μορφή, 
ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί στο περιβάλλον του Σημασιολογικού Ιστού. 

• Η πληροφορία που παράγεται από τη χρήση του, χρησιμοποιείται στα 
πλαίσια ενός προσαρμοζόμενου, με βάση τους μαθησιακούς στόχους, 
συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης. 
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4.2 Η επιλεχθείσα προσέγγιση για την 
ανάπτυξη εφαρμογής λογισμικού 
εννοιολογικής χαρτογράφησης 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η ανάπτυξη μιας εφαρμογής λογισμικού 
εννοιολογικής χαρτογράφησης. Συγκεκριμένα, περιγράφεται συνοπτικά η 
υπάρχουσα κατάσταση σε σχέση με τη δραστηριότητα αυτή στα πλαίσια της 
ηλεκτρονικής μάθησης και η προσέγγιση που επιλέχτηκε.  

4.2.1 Διατύπωση του προβλήματος 

Η παραδοσιακή εκπαίδευση έχει, κυρίως, ως επίκεντρο τον καθηγητή. Η 
διδασκαλία στα πλαίσια των εκπαιδευτικών οργανισμών βασίζεται, σε μεγάλο 
βαθμό, στην μέθοδο της διάλεξης, η οποία θεωρείται ως μια μέθοδος μεταφοράς 
της γνώσης από τους καθηγητές στους μαθητές. Επίσης, η αξιολόγηση έχει 
συνήθως τη μορφή γραπτών εξετάσεων, κατά τις οποίες ζητείται από τους μαθητές 
να αναπαράγουν το μαθησιακό υλικό, στη μορφή που διδάχθηκε από τον 
καθηγητή. Σ’ ένα τέτοιο περιβάλλον ευδοκιμεί η μηχανική μάθηση (rote learning), 
η οποία επιβάλει ένα παθητικό ρόλο στους μαθητές. Επιπλέον, οι μαθητές 
αποστερούνται την ικανοποίηση που προσδίδει, η σε βάθος κατανόηση και χρήση 
της γνώσης, αφού, ως μάθηση, σε μεγάλο βαθμό, θεωρείται η απομνημόνευση του 
μαθησιακού υλικού ή η επιφανειακή επίλυση ασκήσεων. Μελέτες (Novak, 1998), 
έχουν δείξει ότι η γνώση που αποκτάται με τον τρόπο αυτό χάνεται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. 

Αντίθετα, οι μαθητές θα έπρεπε να ενοποιούν και να ενσωματώνουν τις νέες 
γνώσεις, με τις γνώσεις που ήδη κατέχουν, ώστε να είναι ικανοί να 
χρησιμοποιήσουν τις νέες γνώσεις στο πλαίσιο πραγματικών καταστάσεων και 
επίλυσης πραγματικών, και πολλές φορές καινοτομικών, προβλημάτων. Όπως 
εξηγήθηκε στις προηγούμενες ενότητες, η εννοιολογική χαρτογράφηση μπορεί να 
υποστηρίζει την, ουσιαστική, μαθησιακή διαδικασία και να συνεισφέρει στο πλαίσιο 
της νοηματικής μάθησης. Επιπλέον, η χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης, 
ως εποικοδομητικής μαθησιακής δραστηριότητας, μετατοπίζει την εστίαση του 
ενδιαφέροντος από τη διδασκαλία στη μάθηση. 

4.2.2 Η επιλεχθείσα προσέγγιση 

Υπάρχουν αρκετά διαθέσιμα εργαλεία για την κατασκευή εννοιολογικών χαρτών 
(Gaines & Shaw, 2002). Ωστόσο, αν θεωρήσουμε τη διαδικασία της εννοιολογικής 
χαρτογράφησης, ως πραγματικά θεμελιώδη μαθησιακή διαδικασία, δεν θα πρέπει 
να την εξετάζουμε απομονωμένα, αλλά ενσωματωμένη στα πλαίσια ενός 
ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης, το οποίο ενδεχομένως 
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εμπεριέχει και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων. Με τον τρόπο αυτό, η 
δραστηριότητα της εννοιολογικής χαρτογράφησης μπορεί να συνδυάζεται με 
πολλές άλλες μαθησιακές δραστηριότητες. Έτσι, η παρούσα εφαρμογή σχεδιάστηκε 
και αναπτύχθηκε ως επέκταση και προσαρμογή ενός υπάρχοντος, ανοιχτού 
κώδικα, συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης.  

Μια επόμενη βασική απαίτηση ήταν η σύνδεση της εφαρμογής με το γλωσσάρι ή 
τα γλωσσάρια του κάθε μαθήματος. Η ενοποίηση αυτή προσφέρει, μεταξύ άλλων, 
τη δυνατότητα να συνοδεύεται η γραφική αναπαράσταση του γνωστικού χώρου, 
από τις πλήρεις λεκτικές περιγραφές των εννοιών καθώς και των οποιονδήποτε 
άλλων στοιχείων που απαιτούνται για τον ακριβή και σαφέστερο προσδιορισμό 
τους. Επίσης, εμπλουτίζει τη λειτουργικότητα του εννοιολογικού χάρτη, 
επιτρέποντας την, άμεση και δύο κατευθύνσεων, μετακίνηση από τον εννοιολογικό 
χάρτη στο γλωσσάρι και αντίστροφα. 

Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει, επίσης, τη σύνδεση του εννοιολογικού χάρτη με 
ενδεχόμενη οντολογία (ταξινομία) των εννοιών του μαθήματος. Οι έννοιες του 
μαθήματος περιέχονται σε γλωσσάρι από το οποίο αντλεί δεδομένα η εφαρμογή, 
για τη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη. Με τον τρόπο αυτό, η ενδεχόμενη 
οντολογία στην οποία εντάσσονται οι έννοιες του μαθήματος, εμπλουτίζεται με 
σχέσεις πιο «τοπικού» χαρακτήρα, οι οποίες εισάγονται από τον σχεδιαστή του 
μαθήματος. Οι σχέσεις αυτές μπορούν να είναι οποιουδήποτε τύπου, όχι δηλαδή, 
κατ’ ανάγκη, σχέσεις υπαγωγής. Επίσης, με βάση τη σχεδίαση που επιλέχτηκε, οι 
σχέσεις αυτές μπορούν να αποτυπωθούν στην οντολογία του μαθήματος. 

Όπως προαναφέρθηκε, η εφαρμογή της εννοιολογικής χαρτογράφησης 
σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ως επέκταση και προσαρμογή μιας υπάρχουσας 
πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Αυτό κατέστη δυνατόν επειδή το σύστημα 
που επιλέχτηκε ως βασική πλατφόρμα, ήταν σύστημα ανοιχτού κώδικα (moodle, 
http://moodle.org), το οποίο επιπρόσθετα υποστηρίζει, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του, την εποικοδομητική προσέγγιση. 

Η πλατφόρμα αυτή (Moodle) θεωρήθηκε κατάλληλη επειδή περιέχει το γλωσσάρι, 
ως μια διακριτή μαθησιακή δραστηριότητα που αλληλεπιδρά με πλήθος άλλων 
δραστηριοτήτων. Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά του 
γλωσσάριου στο σύστημα αυτό, είναι τα εξής: 

• Τόσο ο καθηγητής, όσο και ο μαθητής (αν του επιτραπεί), μπορούν να 
εισάγουν τις έννοιες που επιθυμούν.  

• Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δώσει τον ορισμό της έννοιας και να τον 
εμπλουτίσει με διάφορες μορφές πληροφορίας, όπως λέξεις κλειδιά, 
συνδέσμους προς άλλους πόρους, συνημμένα αρχεία, κλπ. 

• Μπορούν να δημιουργηθούν περισσότερα από ένα γλωσσάρια. Εκτός 
δηλαδή από το βασικό γλωσσάρι του μαθήματος, μπορεί να υπάρχουν 
δευτερεύοντα γλωσσάρια που αναφέρονται στους μαθητές, σε τμήματα του 
μαθήματος, κλπ. 
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• Οι έννοιες μπορεί να οργανώνονται σε κατηγορίες. 

• Οι έννοιες και οι ορισμοί τους μπορεί να είναι προσβάσιμες από 
οποιοδήποτε σημείο του μαθησιακού περιεχομένου στο οποίο υπάρχουν. 

• Για κάθε έννοια υπάρχει χώρος συζήτησης, στον οποίο οι χρήστες μπορούν 
να ανταλλάσουν απόψεις για το ακριβές περιεχόμενο της έννοιας. 

Η εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε και ελέγχθηκε από τους αρμόδιους ελεγκτές, στα 
πλαίσια του έργου «ΙΡΙΣ – Ολοκληρωμένο περιβάλλον Ηλεκτρονικής μάθησης για 
εκπαίδευση και κατάρτιση στη διαχείριση επιχειρησιακών διαδικασιών με χρήση 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων». 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική της εφαρμογής και ορισμένα θέματα 
υλοποίησης. 
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4.3 Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής 

Η χρήση τεχνολογικών ανοιχτού κώδικα, επέτρεψε τη δημιουργία της 
συγκεκριμένης εφαρμογής ως επέκταση ενός υπάρχοντος συστήματος διαχείρισης 
μαθησιακού περιβάλλοντος στο Διαδίκτυο. Στο σχήμα 4.1, παρουσιάζεται η 
αρχιτεκτονική της εφαρμογής και η σύνδεσή της με το υπάρχον σύστημα 
ηλεκτρονικής μάθησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.1: Η αρχιτεκτονική της εφαρμογής της εννοιολογικής χαρτογράφησης 

4.3.1 Οι χρήστες του συστήματος 

Κάθε χρήστης του συστήματος προσδιορίζεται από ένα συνδυασμό, ονόματος 
χρήστη (user name) και κωδικού (password). Οι χρήστες ομαδοποιούνται σε τρεις 
βασικές κατηγορίες: α) Διαχειριστής, β) Καθηγητής και γ) Μαθητής. Κάθε μια από 
τις κατηγορίες αυτές έχει συγκεκριμένα δικαιώματα δημιουργίας, επεξεργασίας και 
πρόσβασης σε μαθησιακές δραστηριότητες και μαθησιακό υλικό. Επίσης, έχει 
συγκεκριμένα δικαιώματα εκχώρησης δικαιωμάτων, σε σχέση με μαθησιακές 
δραστηριότητες, μαθησιακό υλικό, κλπ, σε άλλους χρήστες. 

4.3.2 Η βάση δεδομένων της εφαρμογής 

Ο εξυπηρετητής (server) του συστήματος βασίζεται στον web server, Apache και 
την τεχνολογία των php. Ο εξυπηρετητής αυτός, επικοινωνεί με τη βάση 
δεδομένων του συστήματος, η οποία βασίζεται στο λογισμικό MySQL. Η επέκταση 
της υπάρχουσας βάσης δεδομένων συνδέεται κυρίως με το τμήμα της βάσης 
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δεδομένων που αναφέρεται στα γλωσσάρια του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής 
μάθησης. Στην επέκταση της βάσης δεδομένων καταχωρούνται πληροφορίες για 
τις έννοιες που εισάγονται κατά την κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη, για το 
ποιοι χρήστες εισάγουν αυτές τις έννοιες, για τα ρήματα με τα οποία συνδέονται οι 
διάφορες έννοιες, για τη φορά της σύνδεσης, κλπ.  

Η επέκταση εντάσσεται στην ίδια βάση δεδομένων και κάνει χρήση του ίδιου 
συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων, MySQL. Το στοιχείο αυτό είναι, 
μεταξύ άλλων, σημαντικό για την ενοποίηση και ολοκλήρωση της εφαρμογής στα 
πλαίσια του προϋπάρχοντος συστήματος. Συγκεκριμένα, με βάση και αυτό το 
στοιχείο, υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς και εγκατάστασης του συστήματος ως 
ολότητας, καθώς και η λήψη αντιγράφων ασφαλείας όπως και στο αρχικό 
σύστημα. Είναι σημαντικό δηλαδή να τονιστεί, ότι δεν υπάρχουν δύο ξεχωριστά 
συστήματα, αλλά ότι οι λειτουργίες του προϋπάρχοντος συστήματος ισχύουν και 
αναφέρονται στο νέο σύστημα, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί, με τη σύνδεση και 
ενοποίηση των στοιχείων επέκτασής του.  

4.3.3 Η σύνδεση του εξυπηρετητή εννοιολογικής 
χαρτογράφησης με το συνολικό σύστημα 

Η ανάπτυξη του λογισμικού της εφαρμογής της εννοιολογικής χαρτογράφησης 
βασίζεται, επίσης, στον web server, Apache. Ωστόσο, πέρα από το λογισμικό αυτό, 
γίνεται χρήση της τεχνολογίας των Java servlet και του αντίστοιχου λογισμικού, 
Tomcat.  

Η κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη συνδέεται λειτουργικά με την κατασκευή 
του γλωσσάριου. Όπως προαναφέρθηκε, αρχικά θα πρέπει να γίνει ο 
προσδιορισμός και η περιγραφή των εννοιών και στη συνέχεια η σύνδεσή τους. 

Η εφαρμογή της εννοιολογικής χαρτογράφησης «βλέπει» δύο διαφορετικούς 
τύπους γλωσσάριου, από τους οποίους κατασκευάζονται αντίστοιχα δύο 
διαφορετικοί τύποι εννοιολογικού χάρτη: α) τα κύρια γλωσσάρια (main glossary) 
και β) τα δευτερεύοντα γλωσσάρια (secondary glossary). Για κάθε μάθημα υπάρχει 
ένα κύριο γλωσσάρι και αντίστοιχα ένας κύριος εννοιολογικός χάρτης. Αυτόν τον 
εννοιολογικό χάρτη μπορούν να τον δουν όλοι οι μαθητές, αλλά ωστόσο, δικαίωμα 
επεξεργασίας του κύριου εννοιολογικού χάρτη, έχει μόνο ο καθηγητής.  

Συγκεκριμένα, ο καθηγητής μπορεί να εισάγει και να επεξεργαστεί τον τίτλο και 
την περιγραφή των εννοιών, να προσαρτήσει αρχεία τα οποία αναφέρονται σ’ 
αυτές, να τις ομαδοποιήσει σε κατηγορίες, να εισάγει λέξεις κλειδιά, να κάνει 
συνδέσεις και να καθορίσει τα ρήματα σύνδεσης, να διαγράψει συνδέσεις, κλπ.  

Επίσης, μπορεί να εισάγει έννοιες από τα δευτερεύοντα γλωσσάρια στο κύριο 
γλωσσάρι. Τα δευτερεύοντα γλωσσάρια μπορούν να δημιουργηθούν, επίσης, από 
τον καθηγητή. Ωστόσο, στην περίπτωση των δευτερευόντων γλωσσάριων, ο 
καθηγητής μπορεί να επιτρέψει στους μαθητές να εισάγουν και αυτοί τις δικές τους 
έννοιες. Ορισμένες, ή όλες, από τις έννοιες αυτές, μπορεί στη συνέχεια, αν το 
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επιθυμεί, να τις εισάγει στον κύριο εννοιολογικό χάρτη και να τις επεξεργαστεί 
περαιτέρω. Όπως προαναφέρθηκε, στον κύριο εννοιολογικό χάρτη, οι μαθητές δεν 
έχουν δικαιώματα επεξεργασίας. 

Τα δευτερεύοντα γλωσσάρια και οι αντίστοιχοι εννοιολογικοί χάρτες που τα 
συνοδεύουν, μπορούν να δημιουργηθούν, τόσο από τον καθηγητή, όσο και από 
τους μαθητές, αν το επιτρέψει ο καθηγητής. Το δικαίωμα αυτό δίνεται σε επίπεδο 
μαθητών και όχι ατομικά στον κάθε μαθητή. Ωστόσο, σε επίπεδο έννοιας, το 
σύστημα διακρίνει ατομικά τον κάθε μαθητή που έχει κάνει τη συγκεκριμένη 
εισαγωγή. Έτσι, δικαίωμα επεξεργασίας μιας έννοιας, έχει μόνο ο μαθητής (και ο 
καθηγητής) που την έχει εισαγάγει. Αυτό σημαίνει, ότι κάθε άλλος μαθητής μπορεί 
να δει και να χρησιμοποιήσει μια έννοια στα πλαίσια του δικού του εννοιολογικού 
χάρτη, αλλά δικαίωμα επεξεργασίας αυτής της έννοιας έχει μόνο ο μαθητής που 
την έχει εισαγάγει (σχήμα 4.2). 
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Σχήμα 4.2: Οι επιλογές των χρηστών του συστήματος σε σχέση με τη δημιουργία 
και επεξεργασία εννοιολογικού χάρτη 

Όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.2, η εφαρμογή της εννοιολογικής χαρτογράφησης 
αναγνωρίζει τον κάθε χρήστη του συστήματος και τα δικαιώματα που έχει σε 
σχέση με τη δημιουργία και επεξεργασία ενός εννοιολογικού χάρτη. Έτσι, 
αναγνωρίζει εάν ένας χρήστης είναι καθηγητής ή μαθητής, καθώς και αν το 
γλωσσάριο είναι κύριο ή δευτερεύων. Οι δυνατότητες που δίνονται σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις απεικονίζονται στο σχήμα 4.2. 

Συγκεκριμένα, λαμβάνεται η ταυτότητα του χρήστη (userid), ο τύπος του 
γλωσσάριου (glType) με τις έννοιες του οποίου πρόκειται να δημιουργηθεί ο 
εννοιολογικός χάρτης, και η μεταβλητή (glEdit) που δείχνει αν οι μαθητές έχουν 
δικαίωμα δημιουργίας εννοιολογικού χάρτη στο πλαίσιο του τρέχοντος 
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γλωσσάριου. Κατά τη δημιουργία και επεξεργασία του εννοιολογικού χάρτη, ο 
κάθε χρήστης μπορεί να κάνει χρήση όλων των εννοιών οι οποίες υπάρχουν στο 
τρέχον γλωσσάριο.  

Ωστόσο, κατά τη φάση της επεξεργασίας του εννοιολογικού χάρτη, λαμβάνεται 
υπόψη, για κάθε έννοια που υπάρχει, η ταυτότητα του χρήστη που τη 
δημιούργησε. Αν αυτή η ταυτότητα (conceptCreator), συμπίπτει με την ταυτότητα 
του τρέχοντος χρήστη, ή ο τρέχων χρήστης είναι καθηγητής, τότε μπορεί, όχι 
μόνο να χρησιμοποιήσει την έννοια στα πλαίσια του εννοιολογικού χάρτη, αλλά και 
να την επεξεργαστεί. Δηλαδή, να τροποποιήσει την περιγραφή της, τις λέξεις 
κλειδιά, την κατηγορία στην οποία ανήκει, κλπ. 

Η σύνδεση και ενοποίηση της εφαρμογής της εννοιολογικής χαρτογράφησης με το 
συνολικό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης προσδιορίζεται, στο σχήμα 4.1, με τον 
αριθμό 3. Για να ενταχθεί η εφαρμογή της εννοιολογικής χαρτογράφησης στο 
συνολικό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης, ήταν αναγκαίες ορισμένες παρεμβάσεις 
και τροποποιήσεις στον κώδικα του αρχικού συστήματος. Οι τροποποιήσεις αυτές, 
έγιναν με χρήση της γλώσσας php και ήταν εφικτές, εφόσον επρόκειτο για 
σύστημα ανοιχτού κώδικα.  

4.3.4 Η επέκταση και η επικοινωνία με τη βάση 
δεδομένων 

Όπως προαναφέρθηκε, η επέκταση της βάσης δεδομένων ήταν αναγκαία για την 
καταχώρηση και λήψη δεδομένων σε σχέση με την εφαρμογή της εννοιολογικής 
χαρτογράφησης, αλλά και τη διασύνδεσή της με το υπόλοιπο σύστημα.  

Παρότι η εφαρμογή της εννοιολογικής χαρτογράφησης ολοκληρώνεται απόλυτα 
στα πλαίσια του προϋπάρχοντας συστήματος, εντούτοις, απαιτείται η παρουσία 
τεσσάρων επιπλέον στοιχείων, με βάση τα οποία αναπτύχθηκαν οι πρόσθετες 
λειτουργίες. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

• Το λογισμικό Tomcat που προαναφέρθηκε. Το λογισμικό αυτό είναι ένας 
web server, ο οποίος όμως, μεταξύ άλλων, προσφέρει τη δυνατότητα 
χρήσης της τεχνολογίας Java servlet στην οποία βασίζεται η εφαρμογή της 
εννοιολογικής χαρτογράφησης. Για τη σύνδεση με τη βάση δεδομένων, με 
τη χρήση της τεχνολογίας αυτής, απαιτείται η δημιουργία μιας JDBC (Java 
Data Base Connectivity) σύνδεσης, η οποία περιγράφεται παρακάτω. 

• Ο αριθμός 4, στο σχήμα 4.1, αντιστοιχεί στη επικοινωνία του server της 
εννοιολογικής χαρτογράφησης με τη βάση δεδομένων. Όπως 
προαναφέρθηκε, η βάση δεδομένων δημιουργήθηκε σε περιβάλλον MySQL. 
Για να επιτευχθεί η σύνδεση με τη σχεσιακή βάση δεδομένων MySQL, στο 
προγραμματιστικό περιβάλλον της Java, απαιτείται το αντίστοιχο λογισμικό 
διασύνδεσης, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι το «mysql-
connector-java-3.0.14-production-bin.jar». Με το λογισμικό αυτό είναι 
δυνατή η δημιουργία μιας JDBC σύνδεσης. Η συνολική επικοινωνία, 
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ανάμεσα στο πρόγραμμα της εφαρμογής και τη βάση δεδομένων, όπως θα 
αναλυθεί στη συνέχεια, είναι μια διαδικασία τριών βημάτων. 

• Το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμματιστικών εφαρμογών για το 
Σημασιολογικό Ιστό Jena . 

• Το περιβάλλον ανάπτυξης σχεδιαστικών εφαρμογών (δηλαδή εφαρμογών 
γραφικής απεικόνισης σε web σελίδες) «wz_jsgraphics». Με τη χρήση της 
βιβλιοθήκης αυτής μπορούν να αναπτυχθούν σχεδιαστικές εφαρμογές, σε 
web σελίδες, στη γλώσσα JavaScript. 

Η επικοινωνία της εφαρμογής (πρόγραμμα σε Java), με τη σχεσιακή βάση 
δεδομένων περιλαμβάνει τα παρακάτω βήματα (σχήμα 4.3): 

α) Δημιουργία σύνδεσης ανάμεσα στο πρόγραμμα Java (Java servlet) και τη βάση 
δεδομένων, μέσω JBDC και του αντίστοιχου οδηγού (JDBC & Driver). 

β) Αποστολή SQL δήλωσης (SQL statement), προς τη βάση δεδομένων με χρήση 
του αντίστοιχου αντικειμένου (Statement object). 

γ) Ανάγνωση των αποτελεσμάτων (ResultSet) από τη βάση δεδομένων και χρήση 
τους στο πρόγραμμα. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.3: Η διασύνδεση της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων (1) 

Όπως προαναφέρθηκε, η σύνδεση της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων, η οποία 
στο σχήμα 4.3 απεικονίζεται με τον αριθμό 1, έγινε με χρήση JDBC. Συγκεκριμένα, 
εφόσον η επέκταση της βάσης δεδομένων έγινε σε περιβάλλον MySQL, η 
επικοινωνία των Java προγραμμάτων με τη βάση δεδομένων θα έπρεπε να γίνει 
μέσω μιας JDBC σύνδεσης.  

Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.4, ο JDBC οδηγός (Driver) δέχεται κλήσεις με τη 
μορφή δηλώσεων (statements) από το πρόγραμμα της εφαρμογής (κλήσεις σε 
Java) και τις αποδίδει στη συγκεκριμένη γλώσσα (native calls) του συστήματος 
διαχείρισης της βάσης δεδομένων, δηλαδή του MySQL. Στη συνέχεια, 
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SQL Statement 

SQL Statement 

ResultSet 
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προσδιορίζεται η θέση της βάσης δεδομένων και γίνεται η σύνδεση με κλήση του 
αντίστοιχου αντικειμένου (Connection object). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.4: Η διασύνδεση της εφαρμογής με τη βάση δεδομένων (2) 

4.3.5 Απεικόνιση των σχέσεων του εννοιολογικού 
χάρτη στην οντολογία 

Η πληροφορία που φέρει κάθε εννοιολογικός χάρτης, είτε δημιουργήθηκε από τον 
καθηγητή είτε από τους μαθητές, κωδικοποιείται στη γλώσσα OWL. Η 
κωδικοποίηση αυτή, επιλέχτηκε να μην γίνεται αυτόματα, αλλά κατόπιν εντολής 
του χρήστη. Ενώ δηλαδή, οι πληροφορίες που περικλείει κάθε εννοιολογικός 
χάρτης καταχωρούνται αυτόματα στη βάση δεδομένων του συστήματος, μόνο οι 
εννοιολογικοί χάρτες που επιλέγονται από τους δημιουργούς τους (καθηγητές, ή 
μαθητές), καταχωρούνται σε OWL, ώστε να είναι διαθέσιμοι στο πλαίσιο του 
Σημασιολογικού Ιστού και στα αντίστοιχα προγράμματα συλλογιστικής. 

Η μοντελοποίηση της πληροφορίας που περικλείει ο εννοιολογικός χάρτης έγινε με 
τέτοιο τρόπο, όπως θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα, ώστε να είναι εφικτή η 
απεικόνισή του στην OWL DL, εκδοχή της OWL. Συγκεκριμένα, επειδή τα 
διαθέσιμα προγράμματα συλλογιστικής δε μπορούν να αξιοποιήσουν πληροφορία 
σε OWL Full, αποφεύχθηκε μια σχεδίαση που θα απαιτούσε τις δυνατότητες της 
OWL Full. Φυσικά, η σχεδίαση σε μια γλώσσα με κάπως μικρότερες εκφραστικές 
δυνατότητες, δε μπορεί να γίνει χωρίς κανένα κόστος.  

Θα πρέπει να διευκρινιστεί, ότι σε κάθε περίπτωση, αναφερόμαστε στη γλώσσα 
OWL. Απλώς, με τη συγκεκριμένη σχεδίαση που επιλέχθηκε, αποφεύχθηκε η 
ανάγκη να δηλωθούν τύποι σχέσεων, οι οποίοι θα ήταν έγκυροι μόνο στην OWL 
Full, εκδοχή της OWL. 

Η κωδικοποίηση της πληροφορίας που περικλείει ο εννοιολογικός χάρτης, δεν 
απαιτεί την παρουσία προγράμματος συλλογιστικής. Για την κωδικοποίηση σε 
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OWL, χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον ανάπτυξης προγραμματιστικών εφαρμογών 
για το Σημασιολογικό Ιστό, Jena. Παρακάτω (σχήμα 4.5) περιγράφεται το μοντέλο, 
στο οποίο, μπορεί ο χρήστης, δίνοντας την κατάλληλη εντολή, να καταχωρήσει σε 
OWL κάθε εννοιολογικό χάρτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.5: Το μοντέλο, σε OWL, του εννοιολογικού χάρτη 

Στο σχήμα 4.5 δεν εμφανίζονται, για λόγους ευκρίνειας του σχήματος, οι ιδιότητες 
που καθορίζουν, κατά μοναδικό τρόπο, κάθε περίπτωση (instance) των κλάσεων. 
Δηλαδή, κάθε μια από τις παραπάνω κλάσεις έχει ακόμα μια ιδιότητα, η οποία είναι 
ένας κωδικός που προσδιορίζει μοναδικά την κάθε περίπτωση της κάθε κλάσης. 
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Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.5, κάθε εννοιολογικός χάρτης σχεδιάζεται από έναν 
σχεδιαστή (Designer∗), ο οποίος προσδιορίζεται μοναδικά από ένα όνομα χρήστη 
και έναν κωδικό. Ο σχεδιαστής μπορεί να είναι καθηγητής ή μαθητής. Η 
πληροφορία αυτή υπάρχει στην ιδιότητα «role». 

Για κάθε εννοιολογικό χάρτη καταχωρείται η πληροφορία σχετικά με το ποιος τον 
σχεδίασε και ποια είναι η ανώτατη έννοια για τις ιεραρχικού τύπου σχέσεις. Οι 
εννοιολογικοί χάρτες σχεδιάζονται στα πλαίσια των γλωσσάριων. Έτσι, αν για 
παράδειγμα, ένας μαθητής έχει δικαίωμα να επεξεργαστεί ένα γλωσσάριο και κατ’ 
επέκταση να σχεδιάσει έναν εννοιολογικό χάρτη, τότε μπορεί να επιλέξει να τον 
κωδικοποιήσει σε OWL. Κατά τη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη, ο 
σχεδιαστής του, μπορεί να χρησιμοποιήσει έννοιες που έχουν εισαχθεί από άλλους 
χρήστες, σύμφωνα με ό,τι προαναφέρθηκε. Έτσι, για τις έννοιες του ίδιου 
γλωσσάριου, μπορούμε να έχουμε πολλούς διαφορετικούς εννοιολογικούς χάρτες, 
οι οποίοι αντιστοιχούν σε διαφορετικούς σχεδιαστές. Ωστόσο, για κάθε συνδυασμό 
γλωσσάριου – χρήστη, μπορούμε να έχουμε μόνο έναν εννοιολογικό χάρτη. 

Κάθε έννοια προσδιορίζεται από ένα μοναδικό κωδικό και έχει ως ιδιότητες, τον 
σχεδιαστή που την έχει εισαγάγει, το όνομα της, και τις λέξεις κλειδιά που μπορεί 
να τη συνοδεύουν. Επίσης, μια έννοια μπορεί να ανήκει σε έναν ή περισσότερους 
εννοιολογικούς χάρτες διαφόρων σχεδιαστών. Τέλος, μια έννοια μπορεί να 
σχετίζεται με άλλες έννοιες με δύο τρόπους: α) μέσω των ρημάτων που δηλώνει ο 
σχεδιαστής κατά τη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη και β) μέσω των λέξεων 
κλειδιών που περιέχει. 

Συγκεκριμένα, με χρήση των ιδιοτήτων «relatesWith» και «relatesTo», μια έννοια 
συσχετίζεται με κάποια άλλη, με βάση κάποιο ρήμα (Verb) συσχέτισης. Η 
συσχέτιση έχει συγκεκριμένη φορά, από μια έννοια προς μια άλλη. Το κάθε ρήμα 
υπάρχει στα πλαίσια ενός εννοιολογικού χάρτη.  

Για το βαθμό συσχέτισης δύο εννοιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ακόμα 
κριτήριο: οι λέξεις κλειδιά. Για κάθε έννοια που υπάρχει, το σύστημα επιτρέπει την 
καταχώρηση των λέξεων κλειδιών που την προσδιορίζουν. Με βάση τον αριθμό 
των κοινών λέξεων κλειδιών, οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα σε δύο έννοιες, μπορεί 
να προσδιοριστεί ένας βαθμός συσχετισμού τους. Η πληροφορία αυτή, εκφράζεται 
στο μοντέλο του σχήματος 4.5, από την ιδιότητα «weight».  

Αν και το σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να δίνει τη δυνατότητα λήψης και 
καταχώρησης της πληροφορίας αυτής, ωστόσο, στην παρούσα φάση υλοποίησης 
του συστήματος, η δυνατότητα αυτή δεν αξιοποιείται με κάποιον τρόπο, πέρα από 
την απλή εμφάνιση των λέξεων κλειδιών της κάθε έννοιας. Οι σχέσεις των εννοιών 
στα πλαίσια ενός εννοιολογικού χάρτη δηλώνονται άμεσα και επομένως είναι πολύ 
πιο αξιόπιστες, από τις σχέσεις που θα μπορούσαν να προκύψουν με μια έμμεση 
διαδικασία προσδιορισμού του βαθμού συσχέτισης των εννοιών. Ωστόσο, οι 

                                          

∗ Κατά σύμβαση, οι κλάσεις αναπαρίστανται με οβάλ και κεφαλαίο αρχικό γράμμα, 
ενώ οι σχέσεις (properties) με μικρό αρχικό γράμμα. 
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συσχετίσεις που προκύπτουν με βάση τις λέξεις κλειδιά, θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν συμπληρωματικά. 

4.3.6 Βιβλιοθήκη γραφικής απεικόνισης του 
εννοιολογικού χάρτη 

Η δυναμική απεικόνιση γραφικών σε web σελίδες δεν είναι κάτι σύνηθες. Η 
γλώσσα HTML δεν παρέχει τη δυνατότητα κατασκευής στοιχείων όπως, γραμμές, 
πολύγωνα, ελλείψεις, ή οποιαδήποτε άλλα γεωμετρικά σχήματα. Επομένως, η 
δημιουργία των σχημάτων απαιτεί, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, τη χρήση 
προγραμματισμού. 

Αναλυτικότερα, ο χρωματισμός των εικονοστοιχείων (pixel) για τη δημιουργία των 
σχημάτων, θα μπορούσε, θεωρητικά, να γίνει με το χρωματισμό διαφορετικών 
επιπέδων (layer), τα οποία μπορούν να παραχθούν με χρήση της ετικέτας DIV. Τα 
επίπεδα αυτά, θα μπορούσαν στη συνέχεια να διευθετηθούν κατά τέτοιο τρόπο, 
ώστε να παραχθεί το επιθυμητό σχήμα. Είναι προφανές ότι μια τέτοια προσέγγιση 
θα ήταν εξαιρετικά μη-αποδοτική (inefficient), αφού θα απαιτούσε τη δημιουργία 
ξεχωριστού επιπέδου (DIV element) για κάθε εικονοστοιχείο του σχήματος που θα 
επρόκειτο να εμφανιστεί στη σελίδα.  

Επομένως, για τη γραφική απεικόνιση του εννοιολογικού χάρτη θα έπρεπε είτε, α) 
να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά μια γλώσσα προγραμματισμού όπως η Java και να 
γίνει, για παράδειγμα, χρήση της τεχνολογίας των applet, είτε β) να γίνει 
συνδυασμένη χρήση των Java και JavaScript. Επιλέχθηκε η δεύτερη προσέγγιση, η 
οποία εκμεταλλεύεται στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες της γλώσσας HTML.  

Για την υλοποίηση της προσέγγισης, όπως προαναφέρθηκε, χρησιμοποιήθηκε το 
περιβάλλον ανάπτυξης σχεδιαστικών εφαρμογών «wz_jsgraphics». Με τη χρήση 
της βιβλιοθήκης αυτής μπορούν να αναπτυχθούν σχεδιαστικές εφαρμογές, σε web 
σελίδες, στη γλώσσα JavaScript.  

Συγκεκριμένα, ο εξυπηρετητής της εννοιολογικής χαρτογράφησης δέχεται 
δεδομένα από το υπόλοιπο σύστημα, τα οποία τα επεξεργάζεται με τη βοήθεια ενός 
προγράμματος που έχει αναπτυχθεί σε Java. Τα δεδομένα αυτά αναφέρονται, για 
παράδειγμα, στην ταυτότητα του χρήστη, στο τμήμα του εννοιολογικού χάρτη που 
θέλει να δει, κλπ. Το πρόγραμμα υπολογίζει διάφορες παραμέτρους, όπως για 
παράδειγμα, οι συντεταγμένες, πάνω στη σελίδα, στις οποίες θα εμφανιστεί η κάθε 
έννοια (ακριβέστερα, το ορθογώνιο πλαίσιο εντός του οποίου εμφανίζεται η 
έννοια), το εμβαδόν που θα πρέπει να έχει το πλαίσιο, το οποίο εξαρτάται από τον 
αριθμό των γραμμάτων που έχουν οι έννοιες που επιλέγονται κάθε φορά, την 
απόσταση μεταξύ των πλαισίων που περιέχουν τις έννοιες, κλπ. Οι τιμές που 
προκύπτουν από τον υπολογισμό αυτών των παραμέτρων, εισάγονται στις 
κατάλληλες συναρτήσεις της JavaScript βιβλιοθήκης «wz_jsgraphics». Με τις 
συναρτήσεις αυτές, στη συνέχεια, χρωματίζονται κατάλληλα τα διάφορα 
εικονοστοιχεία της web σελίδας, στην οποία εμφανίζεται ο εννοιολογικός χάρτης.  
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Σε επόμενη ενότητα, παρουσιάζεται συνοπτικά το συγκεκριμένο σχεδιαστικό 
πρόγραμμα με το οποίο γίνεται η απεικόνιση του ιεραρχικού εννοιολογικού χάρτη, 
ο οποίος αποτελεί τον έναν από τους δύο τύπους εννοιολογικού χάρτη που 
προσφέρει η εφαρμογή. 

4.3.7 Περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών για το 
Σημασιολογικό Ιστό 

Όπως προαναφέρθηκε, για να υπάρχει η δυνατότητα κωδικοποίησης του 
εννοιολογικού χάρτη σε OWL, χρησιμοποιήθηκε το περιβάλλον ανάπτυξης 
προγραμματιστικών εφαρμογών για το Σημασιολογικό Ιστό, Jena. Το περιβάλλον 
αυτό βασίζεται στη γλώσσα Java και αποτελεί ένα προγραμματιστικό περιβάλλον 
για RDF, RDF S και OWL. Η επιλογή της OWL DL εκδοχής της OWL έγινε, όχι με 
βάση τις δυνατότητες κωδικοποίησης (οι δυνατότητες αυτές υπάρχουν ούτως ή 
άλλως), αλλά με βάση την ύπαρξη προγραμμάτων συλλογιστικής στο πλαίσιο της 
Περιγραφικής λογικής, το οποίο εκφράζεται, στην προκειμένη περίπτωση, από την 
γλώσσα OWL DL. 

Για την κωδικοποίηση σε OWL DL, ο εξυπηρετητής της εννοιολογικής 
χαρτογράφησης δέχεται δεδομένα τόσο από τη βάση δεδομένων του συστήματος 
με τη βοήθεια μιας JDBC σύνδεσης, όσο και από τον ίδιο τον χρήστη κατά τη 
δημιουργία και επεξεργασία του εννοιολογικού χάρτη, ώστε να παραχθεί το αρχείο 
στη γλώσσα OWL. 

Ως παράδειγμα, παρουσιάζεται παρακάτω ένα μικρό ενδεικτικό τμήμα κώδικα, με 
το οποίο γίνεται σύνδεση με τη βάση δεδομένων του συστήματος για τη λήψη 
δεδομένων και στη συνέχεια εντοπίζονται οι περιπτώσεις (instances) του μοντέλου 
της οντολογίας που αντιστοιχούν στα δεδομένα αυτά, ώστε στη συνέχεια να 
σχηματιστούν οι κατάλληλες τριάδες και να ενημερωθεί το μοντέλο της 
οντολογίας.  

… 

import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*; 

import com.hp.hpl.jena.util.*; 

import com.hp.hpl.jena.ontology.*; 

… 

String url = "http://195.251.219.46:8080"; 

Connection dbcon = DriverManager.getConnection(DB_URL, DB_USER, DB_PASSWD); 

java.sql.Statement statement = dbcon.createStatement(); 

String query = "SELECT parent_id, child_id, relation_type FROM `mdl_concept` WHERE user_id = 
"+user_id+""; 
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ResultSet rs = statement.executeQuery(query); 

while (rs.next())  

{ 

String par = rs.getString("parent_id"); 

String ch  = rs.getString("child_id"); 

String rel = rs.getString("relation_type"); 

Resource resA = model.getIndividual(url+"/ontology#glossary_entries_"+par); 

Resource resB = model.getIndividual(url+"/ontology#glossary_entries_"+ch); 

OntProperty prA = model.getOntProperty(url+"/ontology#_"+rel.replace(' ','_')); 

model.add(resA,prA,resB); 

} 

… 

//SAVE UPDATED MODEL 

OutputStream outOWL = new FileOutputStream("C:/model_instances.owl"); 

OutputStreamWriter isoOWL = new OutputStreamWriter(outOWL,"iso-8859-7"); 

model.write(outOWL); 

outOWL.close(); 

… 

Στο παραπάνω τμήμα κώδικα, δηλώνονται αρχικά οι βιβλιοθήκες της Jena. Στη 
συνέχεια, σε μια μεταβλητή τύπου «String» δηλώνεται η Διαδικτυακή διεύθυνση 
του εξυπηρετητή, η οποία αποτελεί και τη βάση για την ταυτότητα της οντολογίας. 

Στη συνέχεια, γίνεται σύνδεση με τη βάση δεδομένων του συστήματος και 
απευθύνεται το κατάλληλο ερώτημα προς αυτή. Η απάντηση θα πρέπει να 
αναφέρεται στον συγκεκριμένο χρήστη (user_id) που δημιούργησε και 
επεξεργάστηκε τον εννοιολογικό χάρτη. Τα αποτελέσματα, όπως φαίνεται, 
εκχωρούνται σε μια μεταβλητή τύπου «ResultSet». Με τη βοήθεια και ενός βρόχου 
επανάληψης, στη συνέχεια, εντοπίζονται οι συγκεκριμένες τριάδες που 
αναφέρονται στις περιπτώσεις (individual), και τις ιδιότητες (ontProperty) με τις 
οποίες οι περιπτώσεις συνδέονται, και εισάγονται στο μοντέλο της οντολογίας, με 
τη γραμμή κώδικα, model.add(resA,prA,resB). 

Η αποθήκευση του ενημερωμένου μοντέλου, στον κώδικα του παραδείγματος, 
γίνεται στο αρχείο «model_instances», το οποίο βρίσκεται στον κατάλογο «C». Η 
αποθήκευση γίνεται με τις γραμμές κώδικα που ακολουθούν το σχόλιο 
αποθήκευσης του ανανεωμένου μοντέλου. 
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Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι το περιβάλλον ανάπτυξης που χρησιμοποιήθηκε 
επιτρέπει την κωδικοποίηση της πληροφορίας σε OWL DL, αλλά δεν έχει 
δυνατότητες συλλογιστικής. Όπως θα αναφερθεί σε επόμενη ενότητα, 
χρησιμοποιήθηκε πρόσθετο πρόγραμμα, ώστε να είναι διαθέσιμες οι δυνατότητες 
αυτές. 
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4.4 Προσεγγίσεις μοντελοποίησης 

Η μοντελοποίηση της πληροφορίας που περικλείει ο εννοιολογικός χάρτης έγινε με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εφικτή η απεικόνισή του στην OWL DL, εκδοχή της 
OWL. Ακολουθήθηκε η προσέγγιση αυτή, επειδή τα διαθέσιμα προγράμματα 
συλλογιστικής δε μπορούν να αξιοποιήσουν πληροφορία σε OWL Full. Φυσικά, η 
σχεδίαση σε μια γλώσσα με κάπως μικρότερες εκφραστικές δυνατότητες, απαιτεί 
την ανάλογη μελέτη και δε μπορεί να γίνει χωρίς κανένα κόστος.  

Θα πρέπει να διευκρινιστεί, όπως προαναφέρθηκε, ότι αναφερόμαστε γενικά στη 
γλώσσα OWL. Όμως, με τη συγκεκριμένη σχεδίαση που επιλέχθηκε, αποφεύχθηκε 
η ανάγκη να δηλωθούν τύποι σχέσεων, οι οποίοι θα ήταν έγκυροι μόνο στην OWL 
Full, εκδοχή της OWL. 

4.4.1 Εισαγωγή 

Για να είναι εφικτό ο κάθε μαθητής να λαμβάνει το κατάλληλο μαθησιακό υλικό 
(αντικείμενα μάθησης) στα πλαίσια ενός μαθησιακού στόχου, θα πρέπει οι 
μαθησιακοί στόχοι να είναι οργανωμένοι με βάση διάφορα κριτήρια. Τα κριτήρια 
αυτά θα μπορούσαν να αναφέρονται στην οργάνωση των εννοιών οι οποίες 
εμπεριέχονται σ’ αυτούς, στο επίπεδο δυσκολίας που αντιστοιχεί στην επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων, κλπ. Τα κριτήρια αυτά θα μπορούσαν, επιπλέον, να 
συσχετίζονται με τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου μαθητή, όπως αυτά 
προσδιορίζονται από τον ίδιο, ή ενδεχομένως να ανιχνεύονται από το σύστημα, 
ώστε ακολούθως να επιλέγεται το κατάλληλο μαθησιακό υλικό.  

Έτσι, είναι αναγκαία η δημιουργία, ή γενικότερα, η εισαγωγή στο σύστημα, μιας 
ταξινομίας (σχήμα 4.6) που περιλαμβάνει τις έννοιες ενός μαθησιακού χώρου και 
τον τρόπο με τον οποίο συσχετίζονται. Με τον όρο ταξινομία εννοούμε μια 
επιστημονική διαδικασία κατηγοριοποίησης των πραγμάτων. Η κατηγοριοποίηση 
αυτή, μπορεί να εκτείνεται σε οποιοδήποτε επίπεδο λεπτομέρειας. Στα πλαίσια ενός 
μαθήματος, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε την κάθε έννοια 
που πρόκειται να διδαχθεί στους μαθητές και η οποία θα μπορούσε να αναφέρεται 
σε ένα αντικείμενο μάθησης.  

Οι διαφορές μιας ταξινομίας από έναν εννοιολογικό χάρτη εντοπίζονται κυρίως σε 
δύο επίπεδα: 

• Σε μια ταξινομία μπορούμε να έχουμε, μόνο, σχέσεις ιεραρχίας. Κάθε 
έννοια δηλαδή μπορεί να είναι γενικότερη ή ειδικότερη μιας άλλης. 
Αντίθετα, σ’ έναν εννοιολογικό χάρτη, ο περιορισμός αυτός δεν υπάρχει. 

• Μια ταξινομία αντιστοιχεί σε μια επιστημονική διαδικασία κατηγοριοποίησης 
των εννοιών που περιέχει και από αυτή την άποψη, απαιτεί ένα βαθμό 
ευρύτερης αποδοχής από την επιστημονική κοινότητα, στο πλαίσιο της 
οποίας αναπτύσσεται. Αντίθετα, ένας εννοιολογικός χάρτης εκφράζει ένα 
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προσωπικό τρόπο αντίληψης ενός γνωστικού χώρου και μπορεί να 
σχεδιάζεται τόσο από ειδικούς, όσο και από μη ειδικούς, του συγκεκριμένου 
χώρου. 

Στο πλαίσιο ενός συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης, θα χρήσιμο να υπάρχει η 
δυνατότητα έκφρασης οποιουδήποτε είδους σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες των 
μαθησιακών αντικειμένων. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη ευελιξία διατύπωσης σχέσεων 
ανάμεσα στις έννοιες υπάρχει, τόσο δυσκολότερη γίνεται η προτυποποίηση και η 
αυτόματη επεξεργασία αυτών των σχέσεων. Επιπλέον, με βάση τις συγκεκριμένες 
δυνατότητες της κάθε εκδοχής της γλώσσας OWL, τίθενται διάφορα ζητήματα 
μοντελοποίησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.6: Ταξινομία γνωστικού χώρου 

Έστω C το σύνολο των εννοιών ενός γνωστικού χώρου. Τότε, μπορούμε να 

ορίσουμε μια σχέση ρcc ⊆ C x C με την οποία συνδέονται οι έννοιες ενός 

γνωστικού χώρου και στην οποία το αριστερό μέρος δηλώνει την υποκείμενη και 
το αριστερό την υπερκείμενη έννοια. Η σχέση ρcc δε σημαίνει ότι, κατ’ ανάγκη, μια 
έννοια έχει μόνο μια άμεσα υπερκείμενη. Ωστόσο, τα συστήματα κατηγοριοποίησης 
έχουν συνήθως τη δομή δένδρου.  

Στη σχέση ρcc κάθε κόμβος της ταξινομίας αναπαριστά ένα σύνολο καθώς και όλα 
τα υποσύνολα αυτού του συνόλου. Η ιδιότητα εγκλεισμού της σχέσης ρcc είναι μια 
μεταβατική ιδιότητα: αν η έννοια «Πληροφοριακά συστήματα» περιλαμβάνει την 
έννοια «Βάσεις δεδομένων» και η έννοια «Βάσεις δεδομένων» την έννοια «Sql», 
τότε τα «Πληροφοριακά συστήματα» περιλαμβάνουν την «Sql». Πράγματι, αυτή 
είναι η ερμηνεία που θέλουμε να εκφράσουμε όταν έχουμε έννοιες που συνδέονται 
με τη σχέση «γενικότερη-ειδικότερη». 

Ωστόσο, πέρα από τις σχέσεις, οι οποίες εκφράζουν υποκείμενες-υπερκείμενες 
έννοιες, σ’ ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης μπορεί να υπάρχουν και 
οποιουδήποτε άλλου είδους σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες. Οι σχέσεις αυτές, όπως 
αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, είναι μαθησιακά σημαντικό, να 
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εκφράζονται. Έτσι, στα πλαίσια ενός εννοιολογικού χάρτη, μπορεί να δηλώνεται 
ότι μια έννοια αποτελεί την αιτία μιας άλλης, ότι είναι αντίθετη μιας άλλης, κλπ. Η 
απεικόνιση των σχέσεων αυτών θέτει ζητήματα μοντελοποίησης, η αντιμετώπιση 
των οποίων, στα πλαίσια της Περιγραφικής λογικής και των τεχνολογιών του 
Σημασιολογικού Ιστού, παρουσιάζεται στις επόμενες ενότητες.  

4.4.2 Σχεδιαστικές προσεγγίσεις αναπαράστασης 
κλάσεων και ιδιοτήτων 

Ο σχεδιασμός της οντολογίας, σε σχέση με τις έννοιες και τα αντικείμενα μάθησης 
που περιλαμβάνει ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης, μπορεί να βασιστεί σε μια, 
ή περισσότερες, από τις τρεις βασικές εναλλακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες 
αναλύονται παρακάτω. Η αναπαράσταση του προς επίλυση προβλήματος 
περιγράφεται ως εξής: 

Ας θεωρήσουμε την ταξινομία-παράδειγμα των εννοιών του σχήματος 4.7. Η 
έννοια «Πληροφοριακά συστήματα» που είναι η γενικότερη έννοια, έχει ως 
ειδικότερη την έννοια «Βάσεις δεδομένων», η οποία ακολούθως, έχει ως 
ειδικότερη την έννοια «Sql». Κάθε μια από τις έννοιες αυτές αναπαρίσταται από 
μια OWL κλάση. Δεν υπάρχουν άλλου τύπου σχέσεις, ανάμεσα στις έννοιες της 
ταξινομίας, παρά μόνο σχέσεις του τύπου ειδικότερη-γενικότερη. Κάθε 
συγκεκριμένο αντικείμενο μάθησης (individual) ανήκει στην κλάση «Αντικείμενο 
μάθησης», η οποία έχει την ιδιότητα «έχει έννοια». Έτσι, κάθε συγκεκριμένο 
αντικείμενο μάθησης χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από την έννοια, ή τις έννοιες, 
οι οποίες περιέχονται σ’ αυτό. Στο σχήμα 4.7 οι κλάσεις αναπαρίστανται με οβάλ 
και οι περιπτώσεις με ορθογώνια.  

4.4.2.1 Πρώτη σχεδιαστική προσέγγιση 

Σύμφωνα με την πρώτη σχεδιαστική προσέγγιση, θα μπορούσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε τις κλάσεις τις ταξινομίας των εννοιών ως τιμές της ιδιότητας 
«έχει έννοια» του κάθε αντικειμένου μάθησης. Τα, κατά SCORM, XML 
μεταδεδομένα του κάθε αντικειμένου μάθησης περιέχουν τις έννοιες που διδάσκει 
το μαθησιακό αντικείμενο. Τις έννοιες αυτές μπορούμε να τις συνδέσουμε με την 
αντίστοιχη κλάση. Αν για παράδειγμα, το μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο 
«Σχεδίαση βάσεων δεδομένων» περιέχει, σύμφωνα με τα μεταδεδομένα του, την 
έννοια «Βάσεις δεδομένων», τότε μπορούμε να κάνουμε την αντιστοίχηση που 
φαίνεται στο σχήμα 4.7. Όμοια, για το μαθησιακό αντικείμενο με τίτλο «Εισαγωγή 
στην Sql». 

Η επιλογή αυτής της προσέγγισης θα είχε τις παρακάτω συνέπειες:  

• Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.7, εδώ έχουμε άμεση χρήση κλάσεων ως τιμές. 
Επομένως, η οντολογία που προκύπτει μπορεί να εκφραστεί σε RDF S και 
OWL Full, αλλά όχι σε OWL DL και OWL Lite, αφού μόνο στις δύο πρώτες 
μπορούμε να έχουμε ως τιμή μιας ιδιότητας (της ιδιότητας «έχει έννοια»), 
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κλάση. Αντίθετα, σε OWL DL και OWL Lite η μόνη ιδιότητα που μπορεί να 
έχει τιμές από μια κλάση είναι η rdf:type. Επομένως, αν είναι σημαντικό για 
ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης να παραμείνει στο πλαίσιο της 
Περιγραφικής λογικής και να βασιστεί στα διαθέσιμα προγράμματα 
συλλογιστικής, θα πρέπει να αποφευχθεί αυτή η προσέγγιση. 

• Εφαρμογές που θα χρησιμοποιούσαν αυτή την προσέγγιση θα μπορούσαν 
να συμπεράνουν άμεσα ότι, για παράδειγμα, η έννοια «Sql», η έννοια 
δηλαδή του αντικειμένου γνώσης με τίτλο «Εισαγωγή στην Sql» είναι 
υποκλάση της έννοιας «Βάσεις δεδομένων». Αυτό, όπως θα αναφερθεί 
παρακάτω, δε συμβαίνει στη δεύτερη προσέγγιση, όπου οι έννοιες 
αντιστοιχούνται σε περιπτώσεις και επομένως δεν υφίσταται ρητή και άμεση 
σχέση ανάμεσά τους. Δεν υφίσταται δηλαδή σχέση, την οποία ένα 
οποιοδήποτε (μη εφοδιασμένο με την πληροφορία για την ύπαρξη της  
συγκεκριμένης σχεδιαστικής προσέγγισης) πρόγραμμα συλλογιστικής θα 
μπορούσε να εντοπίσει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.7: Άμεση χρήση κλάσεων ως τιμές  

4.4.2.2 Δεύτερη σχεδιαστική προσέγγιση 

Σύμφωνα με τη δεύτερη σχεδιαστική προσέγγιση, θα μπορούσαμε να 
δημιουργήσουμε, για κάθε κλάση, μια περίπτωση, η οποία στη συνέχεια θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τιμή της ιδιότητας «έχει έννοια» (σχήμα 4.8). Το 
βασικό πλεονέκτημα της προσέγγισης αυτής είναι ότι βρίσκεται στο πλαίσιο της 
Περιγραφικής λογικής. 
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Σχήμα 4.8: Δημιουργία περιπτώσεων για κάθε κλάση της ταξινομίας των εννοιών  

Όπως προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της Περιγραφικής λογικής, η τιμή μιας 
ιδιότητας δεν μπορεί να είναι κλάση. Έτσι, στην προσέγγιση αυτή, χρησιμοποιούμε 
περίπτωση και όχι κλάση, ως τιμή της ιδιότητας «έχει έννοια» του κάθε 
αντικειμένου μάθησης. Για να το πετύχουμε αυτό, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.8, 
δημιουργούμε για κάθε κλάση μια αντίστοιχη περίπτωση. Έτσι, για την κλάση 
«Βάσεις δεδομένων» δημιουργούμε την περίπτωση «βάσεις δεδομένων», για την 
κλάση «Sql» την περίπτωση «sql», κλπ. 

Η επιλογή αυτής της προσέγγισης θα είχε τις παρακάτω συνέπειες:  

• Η οντολογία που προκύπτει μπορεί να εκφραστεί σε RDF S και OWL Lite και 
επομένως και σε OWL DL και OWL Full. 

• Αντίθετα με την πρώτη προσέγγιση, στην προσέγγιση αυτή αναφερόμαστε 
στις περιπτώσεις. Έτσι, δεν υπάρχει ρητή και άμεση σχέση, δηλαδή σχέση 
που απεικονίζεται στο μοντέλο των κλάσεων και που, επομένως, ένα τυπικό 
πρόγραμμα συλλογιστικής θα μπορούσε να εντοπίσει. Η σχέση που μας 
ενδιαφέρει εδώ, αναφέρεται στις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στην 
περίπτωση «βάσεις δεδομένων» και την περίπτωση «sql». Ενώ δηλαδή, 
στην πρώτη προσέγγιση, ένα πρόγραμμα συλλογιστικής γνωρίζει πως ό,τι 
είναι «Βάσεις δεδομένων» είναι «Sql», στη δεύτερη προσέγγιση, στην 
οποία αναφερόμαστε στις περιπτώσεις, δεν γνωρίζει, ανάλογα, πως ό,τι 
είναι «βάσεις δεδομένων» είναι «sql», αφού οι σχέσεις υπαγωγής 
υφίστανται πάντα σε επίπεδο TBox και όχι ABox, δηλαδή σε επίπεδο 
κλάσεων και όχι περιπτώσεων. Μια εφαρμογή που θα έπρεπε να 
χρησιμοποιήσει αυτή τη σχέση, θα έπρεπε να είναι εφοδιασμένη με την 
πληροφορία ότι χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη σχεδιαστική προσέγγιση. 
Ωστόσο, αν ζητούσαμε όλα τα αντικείμενα μάθησης των οποίων η ιδιότητα 
«έχει έννοια» είναι περίπτωση της κλάσης «Βάσεις δεδομένων» θα 
παίρναμε και τα αντικείμενα μάθησης που περιέχουν την έννοια «sql», 
αφού στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε σε έλεγχο περιπτώσεων (ABox). 
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• Η προσέγγιση απαιτεί τη συνέπεια των δύο παράλληλων ομάδων, δηλαδή 
των κλάσεων και των αντίστοιχων περιπτώσεων. Εδώ, ιδιαίτερα χρήσιμα θα 
μπορούσαν να είναι εργαλεία τα οποία επιβάλλουν αυτόματα αυτή τη 
συνέπεια. 

• Θετικό στοιχείο της προσέγγισης είναι ο διαχωρισμός της ορολογίας, 
δηλαδή των κλάσεων, από τις περιπτώσεις. 

Αν χρειάζεται να περιορίσουμε τις τιμές της ιδιότητας «έχει έννοια» των 
αντικειμένων μάθησης, για παράδειγμα, στην κλάση «Βάσεις δεδομένων» και τις 
υποκλάσεις της, μπορούμε να το κάνουμε άμεσα, ορίζοντας για την ιδιότητα «έχει 
έννοια» ότι ο περιορισμός «someValuesFrom» της OWL DL, θα παίρνει τιμές από 
την κλάση «Βάσεις δεδομένων» και επομένως και από τις υποκλάσεις της. 

4.4.3 Η επιλεχθείσα προσέγγιση 

Σύμφωνα με τη τρίτη σχεδιαστική προσέγγιση, θα μπορούσαμε να 
δημιουργήσουμε μια μοναδική κλάση, για παράδειγμα την κλάση «Έννοια» και να 
κάνουμε όλες τις συγκεκριμένες έννοιες, περιπτώσεις αυτής της κλάσης (σχήμα 
4.9). Στην προσέγγιση αυτή δεν χρησιμοποιούμε την ιδιότητα «rdfs:subClassOf» 
για να συσχετίσουμε τις έννοιες, αλλά μπορούμε να εισάγουμε οποιεσδήποτε 
σχέσεις ανάμεσά τους. Κατά την προσέγγιση αυτή δηλαδή, δημιουργούμε εμείς, 
ρητά, τις σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες. Έτσι, είναι εφικτή η απεικόνιση ενός 
εννοιολογικού χάρτη, ο οποίος δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένου τύπου σχέσεις 
ανάμεσα στις έννοιες. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε, όπως και στην δεύτερη 
προσέγγιση, δύο παράλληλες ομάδες που περιέχουν ουσιαστικά τα ίδια δεδομένα. 
Η πρώτη ομάδα σε μορφή κλάσεων και η δεύτερη σε μορφή περιπτώσεων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.9: Συσχέτιση των εννοιών με σχέσεις οποιουδήποτε τύπου ανάμεσά τους 

Για τη σύνδεση της κάθε περίπτωσης της κλάσης «Έννοια» με την ταξινομία των 
κλάσεων, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ιδιότητα σχολιασμού (annotation 
property) «rdfs:seeAlso».  
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Η επιλογή αυτής της προσέγγισης θα είχε τις παρακάτω συνέπειες: 

• Η οντολογία που προκύπτει μπορεί να εκφραστεί σε RDF S και OWL Lite και 
επομένως και σε OWL DL και OWL Full. 

• Ένας τυπικό πρόγραμμα συλλογιστικής, στο πλαίσιο της Περιγραφικής 
λογικής, μπορεί να εντοπίσει μεταβατικές, ή άλλου είδους, σχέσεις που 
είναι δυνατόν να υπάρχουν ανάμεσα στις έννοιες. Αν, για παράδειγμα, μια 
έννοια είναι γενικότερη μιας άλλης και αυτή γενικότερη μιας τρίτης, τότε, 
προκύπτει αυτόματα ότι η πρώτη είναι γενικότερη της τρίτης. 

• Η ιεραρχία που προκύπτει δεν σχετίζεται και δεν εξαρτάται από την 
ιεραρχία των κλάσεων που αναπαριστούν τις έννοιες, εκτός, μέσω της 
ιδιότητας σχολιασμού «rdfs:seeAlso». Οι παρόμοιες σχέσεις που θα πρέπει 
να υπάρχουν στο επίπεδο των κλάσεων, δεν «δεσμεύουν» το πρόγραμμα 
συλλογιστικής. 

• Θετικό στοιχείο της προσέγγισης είναι ο διαχωρισμός της ορολογίας από τις 
περιπτώσεις. Γενικά, αυτό αποτελεί καλή πρακτική μοντελοποίησης, αφού 
υπάρχει η δυνατότητα, η σημασία της έννοιας-περίπτωση «βάσεις 
δεδομένων» να είναι διαφορετική από τη σημασία της κλάσης «Βάσεις 
δεδομένων». Για παράδειγμα, μπορούμε να δηλώσουμε ότι τα πολυμεσικά 
αντικείμενα μάθησης που αναφέρονται στις βάσεις δεδομένων, αποτελούν 
υποκατηγορία των αντικειμένων μάθησης που αναφέρονται στις βάσεις 
δεδομένων. Μια τέτοια δήλωση θα ήταν αυθαίρετη σε επίπεδο ορολογίας, 
δηλαδή κλάσεων. 

Κάθε αντικείμενο μάθησης στην προτυποποίηση SCORM περιέχει μεταδεδομένα 
στα οποία μπορεί να αναφέρεται η έννοια, ή οι έννοιες, που περιέχει. Επίσης, 
μπορεί να αναφέρεται το ταξινομικό σύστημα στο οποίο υπάρχουν αυτές οι 
έννοιες. Στα πλαίσια της προτεινόμενης προσέγγισης, το σύστημα ηλεκτρονικής 
μάθησης μπορεί να διαβάζει από το XML αρχείο των μεταδεδομένων, τις έννοιες 
που φέρουν τα αντικείμενα μάθησης καθώς και τις περιγραφές αυτών των 
εννοιών, δημιουργώντας το αντίστοιχο γλωσσάρι. Από τις έννοιες αυτές, 
δημιουργούνται αυτόματα οι περιπτώσεις της κλάσης «Έννοια». Στη συνέχεια, με 
βάση τον παραπάνω σχεδιασμό, υπάρχει η δυνατότητα έκφρασης οποιωνδήποτε 
σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες που περιέχουν τα αντικείμενα μάθησης του 
συγκεκριμένου μαθήματος. Για την δημιουργία των σχέσεων αυτών, απαιτείται η 
κατασκευή εννοιολογικού χάρτη, ο οποίος αποτελεί κύριο μαθησιακό εργαλείο.  

Στις επόμενες ενότητες α) αναλύονται τα χαρακτηριστικά της εφαρμογής και 
περιγράφεται ο τρόπος χρήσης της και β) περιγράφεται, ενδεικτικά, ο αλγόριθμος 
για την υλοποίηση της οπτικής αναπαράστασης του ενός από τους δύο τύπους 
εννοιολογικού χάρτη που προσφέρει το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης. 
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4.5 Λειτουργίες και χαρακτηριστικά της 
εφαρμογής 

Τα βασικότερα χαρακτηριστικά της εφαρμογής είναι τα παρακάτω:  

• Τόσο ο καθηγητής, όσο και ο μαθητής μπορούν να δημιουργήσουν 
εννοιολογικούς χάρτες. Επομένως, ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό εργαλείο, αλλά και ως μαθησιακή 
δραστηριότητα.  

• Στο βασικό γλωσσάρι του μαθήματος και κατ’ επέκταση στον εννοιολογικό 
χάρτη που μπορεί να δημιουργηθεί με βάση αυτό, έχει πρόσβαση μόνο ο 
καθηγητής. Έτσι, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.10, ο καθηγητής έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει «Εννοιολογικός χάρτης  Δημιουργία» για να 
δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τον αντίστοιχο εννοιολογικό χάρτη. 
Όπως προαναφέρθηκε, κάθε χρήστης μπορεί να κατασκευάσει έναν 
εννοιολογικό χάρτη για κάθε ένα γλωσσάριο. Στο σχήμα 4.11 φαίνεται το 
ίδιο γλωσσάριο, το οποίο είναι το βασικό γλωσσάριο του μαθήματος, αλλά 
τώρα, ο χρήστης έχει εισαχθεί ως μαθητής (με κωδικό μαθητή). Έτσι, δεν 
έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει και να επεξεργαστεί εννοιολογικό 
χάρτη στα πλαίσια αυτού του γλωσσάριου. Η επιλογή «Εννοιολογικός 
χάρτης  Δημιουργία» δεν υπάρχει. Μπορεί όμως να δει τον εννοιολογικό 
χάρτη, τον οποίο έχει δημιουργήσει ο καθηγητής, επιλέγοντας, για 
παράδειγμα, το κουμπί «Αραχνοειδής μορφή», ή το κουμπί «Ιεραρχική 
μορφή», ή κάποια από τις λέξεις του γλωσσάριου, κλπ. 

 

Σχήμα 4.10: Δημιουργία και εμφάνιση εννοιολογικού χάρτη στα πλαίσια του  
βασικού γλωσσάριου του μαθήματος 
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Σχήμα 4.11: Δυνατότητα εμφάνισης, αλλά όχι επεξεργασίας, του εννοιολογικού 
χάρτη στον μαθητή στα πλαίσια του βασικού γλωσσάριου του μαθήματος 

• Σύνδεση του εννοιολογικού χάρτη με το γλωσσάρι του μαθήματος. Οι 
έννοιες ορίζονται κατ’ αρχή στο γλωσσάρι, ενώ στη συνέχεια είναι 
διαθέσιμες για χρήση και κατασκευή του εννοιολογικού χάρτη. Στο σχήμα 
4.12 απεικονίζεται η διεπαφή με την οποία ο χρήστης μπορεί να 
κατασκευάσει εννοιολογικούς χάρτες, επιλέγοντας το σύνδεσμο 
«Δημιουργία» του σχήματος 4.10. Ο σύνδεσμος αυτός εμφανίζεται σε δύο 
περιπτώσεις: α) όταν ο χρήστης είναι καθηγητής και β) όταν έχει δοθεί η 
δυνατότητα στον μαθητή να δημιουργεί εννοιολογικούς χάρτες για το 
συγκεκριμένο γλωσσάρι. Όπως προαναφέρθηκε, η δυνατότητα αυτή μπορεί 
να δοθεί μόνον όταν το εν λόγω γλωσσάριο, δεν είναι το βασικό γλωσσάριο 
του μαθήματος. Διαφορετικά, παρουσιάζονται μόνο οι σύνδεσμοι που 
σχετίζονται με την εμφάνιση του εννοιολογικού χάρτη, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 4.11.  

• Η δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη γίνεται α) επιλέγοντας την έννοια 
που βρίσκεται αριστερά, β) επιλέγοντας ή, αν δεν υπάρχει, 
πληκτρολογώντας το συνδετικό ρήμα και γ) επιλέγοντας την έννοια που 
βρίσκεται αριστερά. Πατώντας, στη συνέχεια, το πλήκτρο «Εισαγωγή και 
εμφάνιση σχέσεων», η σχέση προστίθεται και εμφανίζεται στο κάτω μέρος 
της οθόνης, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.12. Επίσης, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 4.12, οι έννοιες είναι, ενδεχομένως, ομαδοποιημένες σε κατηγορίες 
και εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά, όπως επίσης και τα συνδετικά 
ρήματα, στην ενδιάμεση στήλη με τίτλο «Σχέση». Η ομαδοποίηση σε 
κατηγορίες, προέρχεται από την ομαδοποίηση που μπορεί να έχει γίνει στα 
πλαίσια του γλωσσάριου.  
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Σχήμα 4.12: Κατασκευή εννοιολογικού χάρτη 

• Η διαγραφή των σχέσεων γίνεται με την επιλογή του πλήκτρου «Διαγραφή 
σχέσεων». Οι σχέσεις εμφανίζονται με βάση την αλφαβητική σειρά των 
αριστερών εννοιών (σχήμα 4.13). 

 

Σχήμα 4.13: Διαγραφή σχέσεων 
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• Άμεση εναλλαγή μεταξύ γλωσσάριου και εννοιολογικού χάρτη (σχήμα 
4.14). Ο χρήστης μπορεί να μετακινηθεί από το γλωσσάρι στον 
εννοιολογικό χάρτη με χρήση του σχετικού συνδέσμου. Με τον τρόπο αυτό, 
ο χρήστης μπορεί να δει μια γραφική αναπαράσταση των σχέσεων της 
έννοιας που ορίζεται λεκτικά στο γλωσσάρι. Επίσης μπορεί να μετακινηθεί, 
αντίστροφα, από τον εννοιολογικό χάρτη στο γλωσσάρι, επιλέγοντας την 
κεντρική έννοια του εννοιολογικού χάρτη. Έτσι, μπορεί να έχει άμεση 
πρόσβαση στον ορισμό και την πρόσθετη πληροφορία που, ενδεχομένως, 
συνοδεύει την κεντρική έννοια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.14: Εναλλαγή μεταξύ γλωσσάριου και εννοιολογικού χάρτη 

• Ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στον εννοιολογικό χάρτη από 
οποιοδήποτε σημείο του μαθησιακού περιβάλλοντος. Εκτός, δηλαδή, από 
την πρόσβαση που μπορεί να έχει μέσω του γλωσσάριου, η εφαρμογή 
επιτρέπει, κάθε έννοια που περιέχεται στο κείμενο να γίνεται υπερ-
σύνδεσμος. Η επιλογή αυτού του υπερ-συνδέσμου οδηγεί στην λεκτική 
περιγραφή της έννοιας που είναι καταχωρημένη στο γλωσσάριο και από κει 
στη γραφική αναπαράσταση της έννοιας στο πλαίσιο του εννοιολογικού 
χάρτη.  

• Η εφαρμογή προσφέρει δύο μορφές αναπαράστασης του εννοιολογικού 
χάρτη: την αραχνοειδή (σχήμα 4.14) και την ιεραρχική (σχήμα 4.15) 
μορφή. Στην αραχνοειδή μορφή ο χρήστης βλέπει ως κεντρική έννοια, την 
έννοια που έχει επιλέξει. Δεξιά από αυτήν, εμφανίζονται οι έννοιες με τις 
οποίες συνδέεται, με βάση το ρήμα σύνδεσης. Το ρήμα σύνδεσης δηλώνει 
πάντα συγκεκριμένη κατεύθυνση, από αριστερά προς τα δεξιά. Έτσι, 
αριστερά της κεντρικής έννοιας, εμφανίζονται οι έννοιες, για τις οποίες η 
κεντρική έννοια αποτελεί το δεξιό μέρος της σχέσης. Σε αραχνοειδή μορφή 
μπορούν να απεικονιστούν οποιουδήποτε είδους σχέσεις ανάμεσα στις 
έννοιες. Στην ιεραρχική μορφή, ο χρήστης μπορεί να ορίσει τη βασική 
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έννοια (ρίζα) και τον αριθμό των υποκείμενων επιπέδων (από ένα έως 
πέντε) τα οποία επιθυμεί να δει. 

 

Σχήμα 4.15: Εννοιολογικός χάρτης ιεραρχικής μορφής 

• Πλοήγηση στον εννοιολογικό χάρτη. Η πλοήγηση στον εννοιολογικό χάρτη 
αραχνοειδούς μορφής (σχήμα 4.12 και 4.14) γίνεται ως εξής: Αρχικά ο 
χρήστης βλέπει μια κεντρική (κύρια) έννοια, καθώς επίσης και τις έννοιες 
(δευτερεύουσες) με τις οποίες, η κεντρική έννοια συνδέεται. Οι 
δευτερεύουσες έννοιες εμφανίζονται αριστερά και δεξιά της κεντρικής και 
συνδέονται με την κεντρική. Η επιλογή κάποιας από τις δευτερεύουσες 
έννοιες τη μετατρέπει σε κύρια, ενώ η προηγούμενη κύρια έννοια, γίνεται 
μια από τις δευτερεύουσες. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης μπορεί να 
πλοηγηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση του αραχνοειδούς εννοιολογικού 
χάρτη.  

• Ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει οσουσδήποτε δευτερεύοντες 
εννοιολογικούς χάρτες. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει 
εννοιολογικό χάρτη για ολόκληρο το μάθημα, ή για μια ενότητα μαθήματος.  

• Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των χρηστών. Οι χρήστες μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το χώρο συζητήσεων για να ανταλλάξουν απόψεις για την 
κατασκευή συγκεκριμένων εννοιολογικών χαρτών. 

• Καταχώρηση των σχέσεων στην οντολογία του μαθήματος. Στον κύριο 
εννοιολογικό χάρτη του μαθήματος, υπάρχει η δυνατότητα καταχώρησης 
των σχέσεων του εννοιολογικού χάρτη στην οντολογία του μαθήματος. 
Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του συνδέσμου «Ενημέρωση» (σχήμα 
4.10). Συγκεκριμένα, με τη χρήση της λειτουργίας αυτής, παράγεται η 
κλάση «Έννοια» (σχήμα 4.16). Από κάθε συγκεκριμένη έννοια του 
εννοιολογικού χάρτη παράγεται μια περίπτωση (individual) της έννοιας. Για 
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παράδειγμα, παράγεται η περίπτωση «βάσεις δεδομένων» και η περίπτωση 
«sql». Κάθε διαφορετικό συνδετικό ρήμα, γίνεται μια νέα ιδιότητα της 
κλάσης «Έννοια», με την οποία συσχετίζονται οι δύο συγκεκριμένες 
έννοιες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.16: Απεικόνιση του εννοιολογικού χάρτη και σύνδεση με την οντολογία 
των όρων 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω σχήμα 4.16, υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα 
συσχέτισης των εννοιών: α) η οντολογία των όρων και β) οι σχέσεις στα πλαίσια 
του εννοιολογικού χάρτη. Σε καθολικό επίπεδο, οι έννοιες συσχετίζονται στα 
πλαίσια μιας οντολογίας με σχέσεις υπαγωγής. Ωστόσο, στο επίπεδο αυτό, δεν 
είναι εφικτό να εκφραστούν οι ποικίλες σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα 
στις έννοιες, ούτε να υπάρξουν συμφωνίες σε σχέση με τις σχέσεις αυτές, όπως θα 
απαιτούσε η κατασκευή μιας οντολογίας. Αντίθετα, σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στα 
πλαίσια ενός εννοιολογικού χάρτη, μπορούν να εκφραστούν οποιασδήποτε μορφής 
σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Οι έννοιες αυτές, αντιστοιχούν σε έννοιες της 
οντολογίας. Η αντιστοίχηση γίνεται με τη χρήση μιας ιδιότητας, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 4.16.  

Με τον τρόπο αυτό, κάθε αντικείμενο μάθησης συνδέεται με μια, ή περισσότερες, 
έννοιες. Η σχεδίαση αυτή επιτρέπει την έκφραση της οντολογίας στα πλαίσια της 
Περιγραφικής λογικής. 

Στην επόμενη ενότητα περιγράφεται ο αλγόριθμος υλοποίησης, στην γλώσσα Java, 
της οπτικής αναπαράστασης του ιεραρχικού εννοιολογικού χάρτη που προσφέρει 
το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης. Ένα παράδειγμα ιεραρχικού εννοιολογικού 
χάρτη παρουσιάστηκε στο σχήμα 4.15. Στο σχήμα αυτό, δηλώθηκε ως έννοια ρίζα 
η έννοια «πρόβλημα» και ζητήθηκε βάθος τριών επιπέδων. 

 Οντολογία των όρων  Απεικόνιση των σχέσεων του 
εννοιολογικού χάρτη 
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4.6 Υλοποίηση του εννοιολογικού χάρτη 
ιεραρχικής μορφής 

Όπως προαναφέρθηκε, η υλοποίηση των εννοιολογικών χαρτών έγινε στη γλώσσα 
Java και επίσης, με χρήση του περιβάλλοντος ανάπτυξης σχεδιαστικών εφαρμογών 
«wz_jsgraphics».  

Έτσι για παράδειγμα, για τη δημιουργία του ιεραρχικού εννοιολογικού χάρτη 
δημιουργήθηκε ένα servlet, το οποίο, αφού επεξεργάζεται τις μεταβλητές που 
δέχεται ως είσοδο παράγει και τροφοδοτεί με τον κατάλληλο τρόπο τις 
σχεδιαστικές συναρτήσεις της JavaScript.  

Συγκεκριμένα, αρχικά δηλώνονται δύο κλάσεις: η κλάση των σχέσεων με όνομα 
«Rel» και η κλάση των κόμβων με όνομα «Node». Οι δύο αυτές κλάσεις 
συνδέονται μεταξύ τους: ένας κόμβος μπορεί να έχει πολλές σχέσεις. 

Η κλάση των κόμβων παρουσιάζεται παρακάτω: 

protected class Node { 

    private String name; 

    private String id; 

    private int lg; 

    private int posX; 

    private int posY; 

    private Rel rels; 

    private Vector node; 

    public Node() { 

      node = new Vector(); 

    } 

    public void setName(String x) { 

      name = x; 

    } 

    public void setId(String x) { 

      id = x; 

    } 

    public void setLg(int x) { 

      lg = x; 

    } 

    public void setPosX(int x) { 

      posX = x; 

    } 

    public void setPosY(int x) { 

      posY = x; 

    } 
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    public void setRels(Rel x) { 

      rels = x; 

    } 

    public String getName() { 

      return name; 

    } 

    public String getId() { 

      return id; 

    } 

    public int getLg() { 

      return lg; 

    } 

    public int getPosX() { 

      return posX; 

    } 

    public int getPosY() { 

      return posY; 

    } 

    public Rel getRels() { 

      return rels; 

    } 

    public Vector getNode() { 

      return node; 

    } 

  } 

Κάθε κόμβος «Node», περιέχει το όνομα της έννοιας που αντιστοιχεί σ’ αυτόν 
(name), ένα κωδικό (id), το οριζόντιο μήκος του (lg) που προκύπτει από τον 
αριθμό των γραμμάτων που περιέχει η έννοια την οποία περικλείει, τις 
συντεταγμένες της πάνω αριστερής γωνίας του (posX, posY) και τις σχέσεις (rels), 
οι οποίες είναι αντικείμενα τύπου «Rel», μέσω των οποίων συνδέεται με άλλους 
κόμβους. Στην κλάση αυτή, ορίζονται επίσης οι μέθοδοι με τις οποίες θέτονται και 
λαμβάνονται οι τιμές των μεταβλητών αυτών.  

Oι σχέσεις αποτελούν αντικείμενα τύπου «Rel», η κλάση των οποίων έχει δηλωθεί 
ως εξής: 

protected class Rel { 

    private int concept; 

    private String name; 

    private Vector rel; 

    public Rel() { 

      rel = new Vector(); 

    } 

    public void setConcept(int x) { 

      root = x; 
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    } 

    public void setName(String x) { 

      name = x; 

    } 

    public int getConcept() { 

      return root; 

    } 

    public String getName() { 

      return name; 

    } 

    public Vector getRel() { 

      return rel; 

    } 

  } 

Η πρώτη μεταβλητή (concept) αντιστοιχεί στην έννοια από την οποία ξεκινά η 
σχέση. Η κλάση των σχέσεων περιέχει επίσης το ρήμα (name) που εκφράζει τη 
σχέση καθώς και τις μεθόδους με τις οποίες θέτονται και λαμβάνονται οι τιμές των 
μεταβλητών. Όπως μπορούμε να δούμε από τους ορισμούς των δύο κλάσεων, οι 
δύο κλάσεις συνδέονται με μια σχέση ένα προς πολλά. Ένας κόμβος έχει σχέσεις. 

Η θέση στην οποία θα πρέπει να εμφανιστεί ο κάθε κόμβος στη σελίδα, 
προσδιορίζεται με τη βοήθεια της μεθόδου findNodePosition,  

protected void findNodePosition(int concept, int y, int z, int maxC, int maxR) { 

… 

} 

η οποία περιγράφεται σε επόμενη ενότητα. Οι κόμβοι κρατούνται σε μια μεταβλητή 
τύπου Vector (διάνυσμα), η οποία δηλώνεται με τη γραμμή κώδικα 

protected Vector nodes = new Vector(); //all nodes 

Στη συνέχεια, το πρόγραμμα (servlet) περιέχει μια «Get» κλήση, η οποία, μεταξύ 
άλλων, λαμβάνει τον κωδικό του χρήστη και τον κωδικό του γλωσσάριου στο 
οποίο αναφέρεται ο εννοιολογικός χάρτης.  

//Process the HTTP Get request 

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 

    ServletException, IOException { 

    response.setContentType(CONTENT_TYPE); 

    request.setCharacterEncoding("iso-8859-7"); 

    String user_id = request.getParameter("user_id"); 

        if (user_id == null) { 

          user_id = "0"; 

        } 

    String glossary_id =request.getParameter("glossary_id"); 

    if (glossary_id == null) { 
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              glossary_id = "0"; 

            } 

    PrintWriter out = response.getWriter(); 

Επίσης, στο ίδιο τμήμα, δηλαδή στην κλήση «Get», περιέχεται ο κώδικας με τον 
οποίο εμφανίζεται η HTML φόρμα, στην οποία ο χρήστης καλείται να δώσει τις 
επιλογές του. 

// HTML OUTPUT 

    out.println("<html><head><meta http-equiv=\"Content-Language\" content=\"el\">"); 

    out.println("<meta http-equiv=\"Content-Type\" content=\"text/html; charset=iso-8859-
7\"></head>"); 

    out.println("<body bgcolor="+colorBody+">"); 

    out.println("<center><table border=1 cellpadding=0 cellspacing=0 style=\"border-collapse: 
collapse\" bordercolor=\"#111111\" id=\"AutoNumber1\">"); 

    out.println("<tr><td bgcolor=\"#000000\"><b><font color=\"#FFFFFF\">E Ν Ν Ο Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο 
Σ &nbsp;&nbsp; Χ Α Ρ Τ Η Σ</font>"); 

    out.println("</b></td></tr></table></center>"); 

    out.println("<form name=\"form\" method=\"post\" action=\"show_tree\">"); 

    out.println("Έννοια&nbsp;&nbsp;<input type=\"text\" name=\"concept\" size=\"20\" 
value=\"\">"); 

    out.println("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Αριθμός επιπέδων&nbsp;&nbsp;<select size=\"1\" 
name=\"dpth\">"); 

    out.println("<option value=0>1</option>"); 

    out.println("<option value=1>2</option>"); 

    out.println("<option value=2>3</option>"); 

    out.println("<option value=3>4</option>"); 

    out.println("<option value=4>5</option>"); 

    out.println("</select>"); 

    out.println("<input type=\"hidden\" name=\"user_id\" value="+user_id+">"); 

    out.println("<input type=\"hidden\" name=\"glossary_id\" value="+glossary_id+">"); 

    out.println("&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type=\"submit\" name=\"submit\" 
value=\"Εμφάνιση\">"); 

    out.println("</form>"); 

    out.println("</body></html>"); 

} 

Σ’ αυτό το τμήμα κώδικα, το οποίο παρουσιάζεται αυτούσιο, δηλαδή χωρίς 
αποκοπές, φαίνονται επίσης οι επιλογές σε σχέση με το βάθος των επιπέδων που 
μπορεί να επιλέξει ο χρήστης. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το βάθος, από ένα έως 
πέντε επίπεδα, στο οποίο επιθυμεί να δει τον εννοιολογικό χάρτη. Με την 
ολοκλήρωση της εμφάνισης της HTML σελίδας ολοκληρώνεται το περιεχόμενο της 
κλήσης «Get». Η φόρμα της κλήσης «Get», η οποία αντιστοιχεί στο πάνω τμήμα 
της σελίδας που εμφανίζεται στο σχήμα 4.15, στέλνει δεδομένα προς επεξεργασία 
σε μια κλήση «Post». Όπως φαίνεται στον παραπάνω κώδικα, τα δεδομένα αυτά 
είναι η έννοια για την οποία ενδιαφέρεται ο χρήστης (concept), ο αριθμός των 
επιπέδων (dpth), ενώ, με κρυφό τρόπο (hidden) περνούν στην κλήση «Post», οι 
μεταβλητές που δηλώνουν τον κωδικό του χρήστη και το γλωσσάριο. 

Ακολουθεί η κλήση «Post», της οποίας, ορισμένα τμήματα κώδικα παρουσιάζονται 
στη συνέχεια : 
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public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws       

    ServletException, IOException { 

    doGet(request, response); 

    response.setContentType(CONTENT_TYPE); 

    request.setCharacterEncoding("iso-8859-7"); 

 

… 

 

    int tree_depth; 

    String glossary_id; 

    String entry_id; 

    String entry_name; 

    String user_id; 

 

//Get Parameters 

        user_id = request.getParameter("user_id"); 

        if (user_id == null) { 

          user_id = "0"; 

        } 

        tree_depth = Integer.parseInt(request.getParameter("dpth")); 

        glossary_id =request.getParameter("glossary_id"); 

        if (glossary_id == null) { 

          glossary_id = "0"; 

        } 

        entry_name= request.getParameter("concept");//λαμβάνεται η έννοια για την οποία   

                                                                             //ενδιαφέρεται ο χρήστης 

 

//Γνωρίζοντας το όνομα της έννοιας (entry_name) και το γλωσσάρι, προσδιορίζεται το entry_id  

    try { 

// Load the Driver 

      try 

       {Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver").newInstance();} 

        catch (Exception ex) {out.println("<p>Couldn't load mySql:JDBC Driver</p>");} 

 

        dbcon = DriverManager.getConnection(DB_URL, DB_USER, DB_PASSWD); 

        statement = dbcon.createStatement(); 

        String query = "SELECT id FROM mdl_glossary_entries WHERE       

                               concept="+"'"+entry_name+"'"+"AND glossaryid="+glossary_id+";"; 

        rs = statement.executeQuery(query); 

        rs.next(); 

        entry_id = "glossary_entries_"+rs.getString("id"); 

… 
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Η κλήση «Post» λαμβάνει α) τον κωδικό του χρήστη, β) τον κωδικό του 
γλωσσάριου στο οποίο αναφέρεται ο εννοιολογικός χάρτης, γ) το βάθος των 
επιπέδων, στο οποίο επιθυμεί ο χρήστης να σχεδιαστεί ο εννοιολογικός χάρτης και 
δ) την έννοια-ρίζα για την οποία ενδιαφέρεται ο χρήστης. Με βάση την έννοια και 
το γλωσσάριο, προσδιορίζεται ο κωδικός της έννοιας (entry_id) για την οποία 
ενδιαφέρεται ο χρήστης. 

Στη συνέχεια, διαβάζεται το OWL αρχείο (ο κώδικας έχει παραληφθεί) και 
διατυπώνεται, σε RDQL, ερώτημα προς το αρχείο της οντολογίας. Ο σκοπός της 
διατύπωσης του ερωτήματος αυτού, είναι να ληφθούν στοιχεία για την έννοια-ρίζα 
που ζητήθηκε. Για παράδειγμα, καταχωρείται σε μια μεταβλητή (mainConc) ο 
αριθμός των γραμμάτων (mainConc.length()) της έννοιας-ρίζας, με στόχο, μετά 
από σύγκριση και με τον αριθμό των γραμμάτων των άλλων εννοιών, τον τελικό 
προσδιορισμό του μήκους που θα πρέπει να έχουν οι κόμβοι, δηλαδή τα 
ορθογώνια παραλληλόγραμμα, εντός των οποίων εμφανίζονται οι έννοιες. 

//Read the OWL file.  

… 

//Retrieve Main Concept Data 

      String mainConc = null; 

      String mainDef = null; 

      int maxCharLength = 0; 

      int maxRelLength = 0; 

      String queryString = "SELECT ?x,?y WHERE (<home:" + entry_id + 

          ">, <home:concept>, ?x)(<home:" + entry_id + 

          ">,<home:definition>,?y)" 

          + "USING home FOR <"+url+"/ontology#>"; 

      Query owlQuery = new Query(queryString); 

      owlQuery.setSource(model); 

      QueryExecution qe = new QueryEngine(owlQuery); 

      QueryResults results = qe.exec(); 

      for (Iterator iter = results; iter.hasNext(); ) { 

        ResultBinding res = (ResultBinding) iter.next(); 

        mainConc = res.get("x").toString(); 

        mainDef = res.get("y").toString(); 

… 

      } 

… 

Με το παρακάτω τμήμα κώδικα καταχωρούνται σ’ ένα διάνυσμα (Vector), οι κόμβοι 
που θα πρέπει να εμφανιστούν στο χρήστη με βάση τις επιλογές που έχει δώσει.  

Για παράδειγμα, έστω ότι, όπως φαίνεται στο σχήμα 4.17, ο χρήστης έχει επιλέξει 
ως έννοια-ρίζα, την έννοια «πρόβλημα» και ως αριθμό επιπέδων, τον αριθμό 
τέσσερα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν στο αρχείο της οντολογίας, 
η έννοια «πρόβλημα», όπως φαίνεται και στο σχήμα 4.17, έχει μια έννοια παιδί, η 
οποία με τη σειρά της έχει τρεις έννοιες παιδιά, κοκ.  
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Σχήμα 4.17: Εννοιολογικός χάρτης τεσσάρων επιπέδων 

Η έννοια-ρίζα καθώς και όλες οι έννοιες παιδιά, οι σχέσεις τους, κλπ, 
καταχωρούνται, με τη συγκεκριμένη δομή που απεικονίζεται στο σχήμα 4.17, σε 
μια μεταβλητή τύπου «διάνυσμα», κάθε μέλος του οποίου είναι ένα αντικείμενο 
τύπου «κόμβος» (Node), όπως ορίστηκε αρχικά. Η καταχώρηση αυτή γίνεται με το 
παρακάτω τμήμα κώδικα: 

      Node nd = new Node(); 

      nd.setId(entry_id); //κάθε κόμβος έχει id 

      nd.setName(mainConc); //κάθε κόμβος έχει name 

      nodes.addElement(nd); //διάνυσμα στο οποίο προσθέτουμε κόμβους 

      int startNode = 0; 

      int endNode = 0; 

// Loop For Depth 

      for (int i = 0; i <= tree_depth; i++) { //αριθμός επιπέδων  

        for (int j = startNode; j <=endNode; j++){  // παιδιά του κόμβου γονέα 

          Node parNode = (Node) nodes.elementAt(j); //ο κόμβος γονέας 

          String parId = parNode.getId(); //το id του γονικού κόμβου 

          rs.beforeFirst(); //το rs έχει όλα τα ονόματα των σχέσεων 

          Rel rl = new Rel(); 

          while (rs.next()) { 

            String rel_nm = "_"+rs.getString("relation_type").replace(' ', '_'); 

// Retrieve Child Relations from OWL file 

            queryString = "SELECT ?x,?y WHERE (<home:"+parId+">,<home:" + rel_nm + ">, ?x)" + 

                "(?x,<home:concept>,?y) USING home FOR <"+url+"/ontology#>"; 

            owlQuery = new Query(queryString); 

            owlQuery.setSource(model); 

            qe = new QueryEngine(owlQuery); 

            results = qe.exec(); //οι σχέσεις παιδιά, για τον τρέχοντα κόμβο 
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            for (Iterator iter = results; iter.hasNext(); ) { 

              ResultBinding res = (ResultBinding) iter.next(); 

              Object x = res.get("x"); //το id του κόμβου παιδί 

              Object y = res.get("y"); //το όνομα του κόμβου παιδί 

              nd = new Node(); // νέος κόμβος παιδί 

              nd.setName(y.toString()); 

              nd.setId(x.toString().split("#")[1]);  

              nodes.addElement(nd); //εισάγεται ο κόμβος στο διάνυσμα των κόμβων 

              Rel rl0 = new Rel(); 

              rl0.setConcept(nodes.size()-1); 

              rl0.setName(rel_nm.replace('_', ' ')); 

              rl.rel.addElement(rl0); //εισάγεται η σχέση στο διάνυσμα των σχέσεων 

              if (y.toString().length() > maxCharLength) { 

                maxCharLength = y.toString().length(); 

              } 

              if (rel_nm.length() > maxRelLength) { 

                maxRelLength = rel_nm.length(); 

              } 

            } 

            results.close(); 

          } 

// Set Relations  

          nd = new Node(); 

          nd = (Node) nodes.elementAt(j); 

          nd.setRels(rl); //εισαγωγή σχέσεων στον κόμβο 

        }  

// Loop For Each Depth Level Ends Here 

        if (nodes.size() > endNode){ 

          startNode = endNode + 1; 

          endNode = nodes.size()-1; 

        } 

      }  

// Loop For Depth Ends Here 

Στο τμήμα αυτό, αρχικά δημιουργείται ένας νέος κόμβος, ο οποίος αντιστοιχεί στην 
έννοια-ρίζα, δηλαδή, για παράδειγμα, στην έννοια «πρόβλημα» του σχήματος 
4.17, και προστίθεται στο διάνυσμα των κόμβων. Στη συνέχεια, ξεκινά ο βρόχος 
που αντιστοιχεί στο βάθος των επιπέδων.  

Για κάθε επίπεδο, ξεκινά ένας δεύτερος βρόχος, ο αριθμός των επαναλήψεων του 
οποίου, προσδιορίζεται από τον αριθμό των κόμβων που έχει. Στο τέλος αυτών 
των επαναλήψεων γίνεται ενημέρωση των μεταβλητών startNode και endNode, 
ώστε να διατρέξει το πρόγραμμα, το επόμενο επίπεδο.  

Για παράδειγμα, αν ο τρέχων κόμβος-γονέας είναι η έννοια «αλγόριθμος», τότε, με 
βάση τις σχέσεις της, όπως προκύπτουν απ’ το ερώτημα στην οντολογία, θα 
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δημιουργηθούν και θα εισαχθούν στο διάνυσμα των κόμβων, τρεις νέοι κόμβοι-
παιδιά. Επίσης, στο διάνυσμα των σχέσεων, θα εισαχθούν οι σχέσεις, με στόχο να 
περάσουν τελικά (// Set Relations) στους αντίστοιχους κόμβους. Ενδιάμεσα, 
γίνεται μέτρηση και του αριθμού των γραμμάτων των εννοιών καθώς και των 
σχέσεων, ώστε να ενημερωθούν οι κατάλληλες μεταβλητές. Σε σχέση με το σχήμα 
4.17, μετά την ολοκλήρωση της επανάληψης του εσωτερικού βρόχου, για τον 
κόμβο-γονέα «αλγόριθμος», το μέγεθος του διανύσματος των κόμβων 
(nodes.size()), εκφράζεται από τον αριθμό πέντε, ενώ η μεταβλητή startNode έχει 
την τιμή 2 και η μεταβλητή endNode την τιμή 4. Οι τιμές αυτές (2,3, και 4), 
αντιστοιχούν στις έννοιες «πρόγραμμα», «ψευδογλώσσα» και «διάγραμμα ροής» 
του επόμενου επιπέδου. 

Στην συνέχεια, καθορίζεται η περιοχή σχεδίασης. Όπως φαίνεται στο σχήμα 4.18, 
ο καθορισμός της περιοχής σχεδίασης εξαρτάται, κατά τον κάθετο άξονα, από, α) 
το βάθος των επιπέδων που επιλέγει ο χρήστης και β) την απόσταση ανάμεσα στα 
επίπεδα, ενώ κατά τον οριζόντιο άξονα, εξαρτάται από, α) τον αριθμό των 
εννοιών, οι οποίες αποτελούν έννοιες «φύλλα», δηλαδή έννοιες χωρίς παιδιά για 
το δοθέν βάθος επιπέδων, β) τον αριθμό των γραμμάτων που έχουν οι έννοιες των 
κόμβων και γ) την οριζόντια απόσταση ανάμεσά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4.18: Καθορισμός της περιοχής σχεδίασης 

Για να καθοριστεί ο αριθμός των κόμβων που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για 
τον καθορισμό του οριζόντιου μήκους της περιοχής σχεδίασης, ο βρόχος 
επανάληψης ξεκινά αντίστροφα, από τον τελευταίο κόμβο προς τον πρώτο. Αν ο 
κόμβος αυτός δεν έχει περαιτέρω σχέσεις (πάντα αναφερόμαστε στο δοθέν βάθος 
επιπέδων), τότε εκχωρείται η τιμή 1 (nd.setLg(1)).  

//Horizontal Length 

      for (int il = nodes.size(); il>0; il--) { 

6 κόμβοι 

4 επίπεδα 

x 

y 
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        nd = (Node) nodes.elementAt(il-1); 

        Rel rls = nd.getRels(); 

        try { 

          if (rls.rel.size()==0) { 

            nd.setLg(1); 

          } 

          else { 

            int lg0 = 0; 

            for (int j=rls.rel.size(); j>0; j--) { 

              Node nd0 = new Node(); 

              Rel rl0 = new Rel(); 

              rl0 = (Rel) nd.getRels().rel.elementAt(j-1); 

              nd0 = (Node) nodes.elementAt(rl0.getConcept()); 

              lg0 += nd0.getLg(); 

          } 

            nd.setLg(lg0); 

          } 

        } catch (Exception e) 

        { nd.setLg(1); } 

    } 

Η εκτέλεση του παραπάνω αλγόριθμου, για την περίπτωση του σχήματος 4.18, 
δίνει διαδοχικά τις παρακάτω τιμές, σε σχέση με το οριζόντιο μήκος των κόμβων: 

Κόμβος Μήκος 
αριθμοί 1 
κείμενο 1 
σύμβολα 1 

διαγράμματα 1 
σταθερές 1 
μεταβλητές 2 

διάγραμμα ροής 1 
ψευδογλώσσα 2 
πρόγραμμα 3 
αλγόριθμος 6 
πρόβλημα 6 

Επομένως, κατά τον οριζόντιο άξονα της περιοχής σχεδίασης, θα πρέπει να 
διατεθεί χώρος, μήκους έξι κόμβων (το μήκος που αντιστοιχεί στον κόμβο της 
έννοιας «πρόβλημα»). 

Η θέση του κάθε κόμβου στο χώρο της περιοχής σχεδίασης προσδιορίζεται με τη 
βοήθεια της μεθόδου findNodePosition() που δηλώθηκε αρχικά. Η μέθοδος αυτή, 
υλοποιείται με τον παρακάτω κώδικα: 

protected void findNodePosition(int x, int y, int z, int maxC, int maxR) { 

    //x είναι ο αριθμός του κόμβου-γονέα, y είναι το οριζόντιο μήκος σε μονάδες κόμβων, z το βάθος,  

    //maxC είναι ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων των εννοιών, maxR είναι ο μέγιστος αριθμός    

    //χαρακτήρων των σχέσεων 
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    int x0 = 0;      //TopLeft X 

    int y0 = 110;  //TopLeft Y 

    int h0 = 28;    //Cell Height  

    int o0 = 50;    //Horizontal Space Between Cells 

    int v0 = 50;    //Vertical Space Between Cells 

    int w0=maxC*7+20; 

 

    Node nd = (Node) nodes.elementAt(x); 

    nd.setPosX((2*x0-w0+(2*y-nd.getLg())*(w0+ maxC))/2); 

    nd.setPosY(y0 + z * (h0 + v0)); 

    Rel rl = (Rel) nd.getRels(); 

    try { 

      if (rl.rel.size() > 0) { 

        int tmp = 0; 

        for(int i = 0; i<rl.rel.size(); i++){ 

          Rel rl0 = (Rel) rl.rel.elementAt(i); 

          Node ndR = (Node) nodes.elementAt(rl0.getConcept()); 

          tmp += ndR.getLg(); 

          findNodePosition(rl0.getConcept(), (y - nd.getLg()) + tmp, z + 1, maxC, maxR); 

        } 

    } 

    } 

    catch (Exception e) {} 

  } 

Η κλήση της μεθόδου γίνεται ως εξής: 

      nd = (Node) nodes.elementAt(0); 

      findNodePosition(0,nd.getLg(),0,maxCharLength,maxRelLength); 

Όπως φαίνεται, σχεδιάστηκε μια αναδρομική μέθοδος, η οποία, αν 
χρησιμοποιήσουμε ως παράδειγμα το σχήμα 4.18, ξεκινά από τον κόμβο 0, που 
είναι ο κόμβος της έννοιας «πρόβλημα». Η επόμενη μεταβλητή (y), λαμβάνει την 
τιμή 6, δηλαδή την τιμή που έχει προκύψει απ’ τη συνάρτηση nd.getLg(). Επίσης, 
η ρίζα αντιστοιχεί στο επίπεδο μηδέν, άρα η τρίτη μεταβλητή έχει αρχική τιμή 
μηδέν. Ωστόσο, μπορούμε να παρατηρήσουμε, ότι κάθε φορά που αλλάζει το 
επίπεδο, η μεταβλητή αυτή καλείται με την τιμή που είχε, συν ένα (z+1). 

Με βάση τα παραπάνω, προσδιορίζονται οι συντεταγμένες πάνω στον οριζόντιο 
(nd.setPosX) και κάθετο άξονα (nd.setPosY), στις οποίες θα πρέπει να σχεδιαστεί ο 
κόμβος (σχήμα 4.18). Οι συντεταγμένες αυτές, για τον πρώτο κόμβο, δηλαδή για 
τον κόμβο-ρίζα του παραδείγματος, είναι το ζεύγος (337,110). Στη συνέχεια, 
λαμβάνονται οι σχέσεις του τρέχοντος κόμβου (nd.getRels()) και εφόσον 
υπάρχουν, εκτελείται ένας βρόχος που προσδιορίζει τους κόμβους που 
αντιστοιχούν σ’ αυτές και επίσης, ανανεώνει μια μεταβλητή (tmp), με τη βοήθεια 
της οποίας προσδιορίζεται το μήκος (y-nd.getLg()+tmp), σε μονάδες κόμβων, το 
οποίο θα πρέπει κάθε φορά να εισάγεται στη μέθοδο findNodePosition(). 
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Οι συντεταγμένες καθώς και τα άλλα δεδομένα που έχουν υπολογιστεί με τους 
παραπάνω αλγόριθμους, εισάγονται στη συνέχεια, στις συναρτήσεις του 
σχεδιαστικού περιβάλλοντος της JavaScript. Παρακάτω παρουσιάζεται ένα τμήμα 
του κώδικα που περιέχει τα δεδομένα αυτά, σε μορφή κατάλληλη, ώστε να 
εισαχθούν στις σχεδιαστικές συναρτήσεις. 

// Create Data For Javascript 

      String jsP = "p=["; 

      String jsC = "c=["; 

      String jsR = "r=["; 

      String jsXY ="xy=["; 

      for (Iterator i = nodes.iterator(); i.hasNext(); ) { 

        nd = (Node) i.next(); 

        jsP=jsP.concat("'"+nd.getName()+"',"); 

        jsXY=jsXY.concat("["+nd.getPosX()+","+nd.getPosY()+"],"); 

        jsC=jsC.concat("["); 

        jsR=jsR.concat("["); 

        Rel rls = nd.getRels(); 

        try { 

          for (Iterator j = nd.getRels().rel.iterator(); j.hasNext(); ) { 

            Rel rl0 = (Rel) j.next(); 

            jsC=jsC.concat(rl0.getConcept()+","); 

            jsR=jsR.concat("'"+rl0.getName()+"',"); 

          } 

        } 

        catch (Exception e) { } 

… 

Όπως προαναφέρθηκε, η σχεδίαση στη web σελίδα γίνεται με τη βοήθεια 
συναρτήσεων της JavaScript, όπως η drawRect(), drawLine(), paint(), κλπ. Το 
βασικό μέρος αυτού του κώδικα είναι το παρακάτω: 

// Show Results 

      out.println("<html><head><script type=\"text/javascript\"  

      src=\"wz_jsgraphics.js\"></script><title>Hierarchical Concept Map</title></head>"); 

      out.println("<body bgcolor="+colorTable+"><script type=\"text/javascript\">var jg = new  

      jsGraphics();"+jsP+jsC+jsR+jsXY); 

      out.println("maxC="+maxCharLength+"; w0="+maxCharLength+"*7+20;h0=18;"); 

      out.println("function myDrawNode(){for(i=0;i<xy.length;i++)  

      {jg.setStroke(1);jg.setColor(\"#dddddd\");"); 

      out.println("jg.fillRect(xy[i][0],xy[i][1],w0,h0);  

      jg.setColor(\"#000000\");jg.drawRect(xy[i][0],xy[i][1],w0,h0);"); 

      out.println("jg.drawString(p[i],xy[i][0]+8+(maxC-p[i].length)*3.5, xy[i][1]+2);"); 

      out.println("if(c[i].length>0){for(j=0;j<c[i].length;j++){x1=xy[i][0]+w0/2;y1=xy[i][1]+h0;"); 

      out.println("x2=xy[c[i][j]][0]+w0/2;y2=xy[c[i][j]][1];jg.drawLine(x1, y1, x1, (4*y1+y2)/5);"); 

      out.println("jg.drawLine(x1, (4*y1+y2)/5, x2, (4*y1+y2)/5);jg.drawLine(x2, (4*y1+y2)/5, x2,    
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      (2*y1+3*y2-50)/5);"); 

      out.println("jg.drawLine(x2, (2*y1+3*y2+50)/5, x2, y2);jg.drawString(r[i][j],x2- 

      (r[i][j].length)*3.5,(2*y1+3*y2-50)/5);"); 

      out.println("}}}}myDrawNode();jg.paint();</script>"); 
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4.7 Σύνοψη 

Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια μαθησιακή δραστηριότητα που, επί του 
παρόντος, απουσιάζει από τα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης. 
Στην ενότητα αυτή, παρουσιάστηκε η ανάπτυξη μιας εφαρμογής λογισμικού 
εννοιολογικής χαρτογράφησης με τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού, καθώς 
και η σύνδεση και ολοκλήρωσή της στα πλαίσια ενός ανοιχτού συστήματος 
ηλεκτρονικής μάθησης. Η σύνδεση αυτή, αν και παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες 
υλοποίησης, είναι σχεδιαστικά και τεχνικά εφικτή στην περίπτωση των ανοιχτών 
συστημάτων. Από αυτή την άποψη, τα ανοιχτά συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης 
πλεονεκτούν σε σχέση με τα κλειστά εμπορικά συστήματα. 

Στην ενότητα αυτή επίσης, μελετήθηκαν και παρουσιάστηκαν διάφορες 
προσεγγίσεις μοντελοποίησης, σε σχέση με την απεικόνιση των εννοιών που 
φέρουν τα αντικείμενα μάθησης. Οι τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού 
βρίσκονται ακόμη σε στάδιο ανάπτυξης. Κάθε γλώσσα παρέχει διαφορετικές 
εκφραστικές δυνατότητες. Είναι σημαντική επομένως, για την ανάπτυξη 
εφαρμογών λογισμικού, η μελέτη των δυνατοτήτων αυτών. Όπως θα ήταν 
αναμενόμενο, επί του παρόντος, υπάρχει έλλειψη τεχνογνωσίας σε σχέση με τις 
τεχνολογίες αυτές.  

Η δυναμική γραφική απεικόνιση δεδομένων σε web σελίδες που μπορούν να 
εμφανιστούν σε οποιονδήποτε browser χωρίς την παρουσία πρόσθετου 
λογισμικού, είναι αρκετά σπάνια, ιδιαίτερα στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης. 
Έτσι, στην ενότητα αυτή παρουσιάστηκε, ενδεικτικά, η υλοποίηση του ενός από 
τους δύο τύπους εννοιολογικού χάρτη που προσφέρει η εφαρμογή. Όπως και στην 
περίπτωση του δεύτερου τύπου εννοιολογικού χάρτη, η υλοποίηση έγινε με χρήση 
της γλώσσας Java και των διαφόρων περιβαλλόντων ανάπτυξης που 
προαναφέρθηκαν. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι κατά την ανάπτυξη της εφαρμογής 
στα πλαίσια του προγράμματος «ΙΡΙΣ» που προαναφέρθηκε, διαπιστώθηκε 
γενικότερη έλλειψη τεχνογνωσίας και στο επίπεδο αυτό. 

Το δίκτυο των σχέσεων ενός εννοιολογικού χάρτη μπορεί να αξιοποιηθεί στα 
πλαίσια ενός προσαρμοζόμενου συστήματος. Η αξιοποίηση αυτή, και συνακόλουθα 
η ανάπτυξη μιας σχετικής εφαρμογής, περιγράφεται στην ενότητα που ακολουθεί.  
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Κεφάλαιο 5: Ανάπτυξη 
εφαρμογής λογισμικού 

πρoσαρμοζόμενης παροχής 
μαθησιακού υλικού στο 

πλαίσιο του Σημασιολογικού 
Ιστού  

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η σχεδίαση και υλοποίηση μιας εφαρμογής που 
αποτελεί επέκταση ενός στατικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο και με τεχνολογίες 
του Σημασιολογικού Ιστού. Ωστόσο, η ίδια εφαρμογή, θα μπορούσε να 
λειτουργήσει και ανεξάρτητα, ή να ενσωματωθεί σε οποιοδήποτε άλλο περιβάλλον 
ηλεκτρονικής μάθησης. 

Τα ευρέως διαδεδομένα συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης παρέχουν ελάχιστες, ή 
συνηθέστερα καθόλου, δυνατότητες εξατομίκευσης και προσαρμογής στις ανάγκες 
του μαθητή. Αντίστροφα, τα συστήματα που αντιμετωπίζουν τους μαθητές 
εξατομικευμένα και παρέχουν προσαρμογές, βρίσκονται ακόμα σε ερευνητικό 
στάδιο και σε κάθε περίπτωση δε διαθέτουν το πλούσιο και ολοκληρωμένο 
μαθησιακό περιβάλλον που έχουν τα στατικά. Έως τώρα, δεν έχουν γίνει αξιόλογες 
προσπάθειες σύνδεσης και σύγκλισης των δύο χώρων. Η σύγκλιση των δύο 
χώρων, που δεν μπορεί παρά να αποτελεί ζητούμενο, θα επιτρέψει την 
πληρέστερη και περισσότερο πολυδιάστατη έρευνα στην προσπάθεια για βελτίωση 
των συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης. Αρκετά από τα στατικά περιβάλλοντα 
αποτελούν ανοιχτά συστήματα στα οποία είναι δυνατή η παρέμβαση και επομένως 
η αναβάθμισή τους σε συστήματα με δυνατότητες προσαρμογών. 
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5.1 Εισαγωγή  

Σ’ ένα περιβάλλον παραδοσιακής μάθησης ο καθηγητής έχει, κατά κάποιο τρόπο, 
τον ρόλο του ενδιάμεσου ανάμεσα στο μαθητή και το μαθησιακό υλικό. Το 
μαθησιακό υλικό που λαμβάνει ο μαθητής προσδιορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από 
τον καθηγητή. Αντίθετα, σ’ ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης, ο ρόλος του 
καθηγητή είναι διαφορετικός, είναι περισσότερο υποστηρικτικός και 
καθοδηγητικός, και επομένως, το μαθησιακό υλικό θα πρέπει, ως ελάχιστη 
προϋπόθεση, να χαρακτηρίζεται από όλες εκείνες τις ιδιότητες που θα επέτρεπαν 
τον εύκολο εντοπισμό του και την κατάλληλη χρήση του. Η ανάγκη αυτή γίνεται 
ακόμη πιο επιτακτική όταν ο όγκος του μαθησιακού υλικού στον οποίο έχει 
πρόσβαση ο μαθητής είναι ιδιαίτερα μεγάλος, όπως συμβαίνει στα πλαίσια του 
παγκόσμιου ιστού. 

Όπως προαναφέρθηκε στην παρουσίαση του πρότυπου SCORM, συστήνεται και 
υποστηρίζεται από τους οργανισμούς προτυποποίησης, η ανάπτυξη του 
μαθησιακού υλικού στο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού να γίνεται στη μορφή 
αντικειμένων μάθησης. Στη μορφή δηλαδή, ψηφιακών ή μη, οντοτήτων που 
φέρουν, κατάλληλα, εκπαιδευτικά, τεχνικά, και άλλα, μεταδεδομένα.  

Η έκταση, από μαθησιακή άποψη, που καλύπτει ένα αντικείμενο μάθησης μπορεί 
να ποικίλει, αλλά πρακτικά θεωρείται ότι θα πρέπει να αντιστοιχεί σ’ ένα σχετικά 
μικρό (μονοψήφιο) αριθμό εννοιών. Το περιεχόμενο ενός τυπικού αντικειμένου 
μάθησης συνήθως αντιστοιχεί σε ένα έγγραφο (document) που αποτελείται από 
μια, ή περισσότερες, σελίδες εκπαιδευτικού υλικού. Χρονικά, το μέγεθος ενός 
αντικειμένου μάθησης αντιστοιχεί συνήθως, για έναν τυπικό μαθητή, σε πέντε έως 
δεκαπέντε λεπτά μαθησιακού υλικού (Robson, 2001), χωρίς ωστόσο η διάρκεια 
αυτή να είναι δεσμευτική για την παραγωγή των αντικειμένων μάθησης. Επίσης, 
κάθε αντικείμενο μάθησης θα πρέπει να είναι αυτοτελές έτσι ώστε να μην πρέπει 
απαραίτητα να συμπληρωθεί από οποιοδήποτε άλλο για να έχει νόημα η χρήση 
του. Συνακόλουθα, αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να διαμοιραστεί και να 
επαναχρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά μαθήματα, ενότητες μαθημάτων, κλπ. 

Ο στόχος της δημιουργίας μαθησιακών αντικειμένων είναι, μεταξύ άλλων, η 
υποστήριξη της γρήγορης, αποδοτικής και ταυτόχρονα εξατομικευμένης παροχής 
μαθησιακού υλικού. Μπορούμε να φανταστούμε ότι σταδιακά, η έμφαση θα δοθεί 
στη δημιουργία εφαρμογών λογισμικού ηλεκτρονικής μάθησης, οι οποίες θα 
μπορούν να εντοπίζουν, να επιλέγουν και να παρουσιάζουν με κατάλληλο τρόπο, 
ανάλογα δηλαδή με τους μαθησιακούς στόχους του μαθητή, μαθησιακά 
αντικείμενα που βρίσκονται στο Διαδίκτυο. Είναι λογικό να υποθέσουμε, και 
άλλωστε υποστηρίζεται ευρύτατα, ότι θα υπάρξει μια μετατόπιση του 
ενδιαφέροντος, από την εξ αρχής παραγωγή ψηφιακού μαθησιακού υλικού, στην 
ανάπτυξη εφαρμογών που θα στοχεύουν στην κατάλληλη επιλογή και παρουσίαση 
μαθησιακών αντικειμένων. Τόσο η επιλογή των αντικειμένων, όσο και η 
παρουσίασή τους, θα πρέπει να γίνεται δυναμικά, με βάση διάφορες παραμέτρους 
που έχουν νόημα για τον μαθητή.  
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Στην κατεύθυνση αυτή, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της διατριβής, μια εφαρμογή 
λογισμικού με την οποία παράγεται δυναμικά μαθησιακό υλικό στη βάση των 
μαθησιακών στόχων για τους οποίους μπορεί να ενδιαφέρεται κάθε μαθητής. 
Πρόσθετα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, 
αποτελούν τα παρακάτω: 

• Η εφαρμογή αναπτύχθηκε στο περιβάλλον και με χρήση τεχνολογιών του 
Σημασιολογικού Ιστού.  

• Στην εφαρμογή γίνεται χρήση οντολογίας εννοιών και εννοιολογικού χάρτη 
σύμφωνα με ό,τι αναφέρθηκε και σε προηγούμενες ενότητες. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η προτεινόμενη προσέγγιση στην οποία εντάσσεται η 
ανάπτυξη της εφαρμογής και αναλύονται τα δυνητικά πλεονεκτήματα των δύο 
πρόσθετων χαρακτηριστικών της εφαρμογής, τα οποία προαναφέρθηκαν. 
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5.2 Η προτεινόμενη προσέγγιση: νοηματική 
μάθηση και περιγραφή του γνωστικού χώρου  

Σύμφωνα με τη θεωρία της νοηματικής μάθησης, το υλικό το οποίο πρόκειται να 
δοθεί στο μαθητή θα πρέπει να έχει εσωτερική συνοχή και να περιέχει όχι μόνο τις 
έννοιες, αλλά και έναν πλούσιο τρόπο σύνδεσης αυτών των εννοιών, ο οποίος θα 
επέτρεπε το σχηματισμό λογικών προτάσεων (propositions) από τον μαθητή κατά 
τη μελέτη του υλικού. Επιπλέον, για ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης, η γνώση 
των συνδέσεων αυτών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την παροχή μαθησιακού 
υλικού, συμβατού με τις προηγούμενες γνώσεις του μαθητή, έτσι ώστε να μπορεί 
να γίνει κατανοητό και να ενσωματωθεί κατάλληλα εμπλουτίζοντας τις γνωστικές 
του δομές και παράγοντας νέα γνωστικά σχήματα.  

Στα πλαίσια της διατριβής υποστηρίχθηκε η άποψη, ότι οι αρχές εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού που απορρέουν από τη νοηματική μάθηση, αποτελούν ένα «κοινό 
παρανομαστή» για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξειδίκευση κάθε μοντέλου 
εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Οι έννοιες, για παράδειγμα, που περιέχει ένα 
αντικείμενο μάθησης δεν μπορεί να είναι ασυσχέτιστες μεταξύ τους, ούτε να μην 
εντάσσονται σ’ ένα ευρύτερο σύνολο το οποίο εκφράζει ένα συγκεκριμένο 
γνωστικό χώρο. Όμοια, τα μαθησιακά αντικείμενα θα πρέπει να συνδέονται 
νοηματικά μεταξύ τους. Η επιλογή ενός αντικειμένου και η μετάβαση από το ένα 
αντικείμενο στο άλλο θα πρέπει να είναι τέτοια που να επιτρέπει και να διευκολύνει 
το σχηματισμό λογικών προτάσεων στο μυαλό του μαθητή. Ο σχηματισμός 
λογικών προτάσεων βρίσκεται στον πυρήνα της νοηματικής μάθησης. Καμία 
προσπάθεια εκπαιδευτικού σχεδιασμού δεν μπορεί να είναι πλήρης, αν αγνοεί 
αυτές τις συνδέσεις. 

5.2.1 Από τα συμβατικά μεταδεδομένα των 
αντικειμένων μάθησης, στην περιγραφή του 
γνωστικού χώρου 

Όπως φάνηκε κατά την παρουσίαση του πρότυπου SCORM, ένας αρχικός τρόπος 
αντιμετώπισης της παραπάνω κατάστασης είναι η χρήση μεταδεδομένων. Στο 
τρέχον επίπεδο ανάπτυξης, οι οργανισμοί προτυποποίησης παρέχουν ένα σύνολο 
ετικετών, οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε, ψηφιακή ή μη, οντότητα 
περιγράφοντας την. Έτσι, τα μεταδεδομένα βελτιώνουν τις δυνατότητες 
περιγραφής, δεικτοδότησης, εντοπισμού και αναζήτησης μαθησιακών 
αντικειμένων. Τα συμβατικά μεταδεδομένα είναι αυτά που επιτρέπουν την 
ταξινόμηση του υλικού σε κατηγορίες με διάφορα χαρακτηριστικά η κάθε μια, κλπ. 
Επιπλέον, επιτρέπουν τη σύνδεση μεταξύ τους με βάση τις διάφορες σχέσεις που 
προαναφέρθηκαν στην παρουσίαση της προτυποποίησης SCORM. Ωστόσο, η 
σύνδεση αυτή γίνεται στο επίπεδο των ίδιων των μαθησιακών αντικειμένων. Αυτό, 
έχει τις ακόλουθες δύο συνέπειες: 
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α) Τα μαθησιακά αντικείμενα που υπάρχουν σ’ ένα ανοιχτό περιβάλλον 
όπως το Διαδίκτυο είναι κατά κανόνα ασύνδετα μεταξύ τους. Μπορούμε να 
φανταστούμε τη δημιουργία μαθησιακών αντικειμένων από διάφορους 
συγγραφείς περιεχομένου, οι οποίοι ενδεχομένως ενσωματώνουν κάποιες 
συνδέσεις προς άλλα μαθησιακά αντικείμενα τα οποία τυχαίνει να έχουν 
δημιουργηθεί και να υπάρχουν διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή στο Διαδίκτυο 
και τα οποία να έχουν εντοπίσει οι συγγραφείς αυτοί. Η προσέγγιση αυτή 
όμως είναι απολύτως ανεπαρκής σ’ ένα ανοιχτό περιβάλλον, όπου συνεχώς 
παράγονται και διατίθενται, ή διαγράφονται, μαθησιακά αντικείμενα. 
Επίσης, είναι απολύτως ανεπαρκής για να υπηρετήσει εξατομικευμένους 
μαθησιακούς στόχους, η επίτευξη των οποίων απαιτεί τη δυναμική επιλογή, 
σύνθεση και παρουσίαση των μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία είναι 
διαθέσιμα, με τρόπους που είναι αδύνατο να προκαθοριστούν.  

β) Οι συνδέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στα αντικείμενα δεν αναφέρονται 
στο επίπεδο των εννοιών που περιέχουν. Αν για παράδειγμα, ένας μαθητής 
μελετώντας μια έννοια ενός μαθησιακού αντικειμένου θέλει να εντοπίσει και 
να μελετήσει μαθησιακά αντικείμενα που αναφέρονται σε έννοιες που 
αποτελούν αιτία της αρχικής έννοιας, δεν υπάρχει η κατάλληλη 
πληροφορία στα αντικείμενα μάθησης ώστε να γίνει αυτή τη σύνδεση. Η 
σύνδεση αυτή, όπως αναφέρθηκε και αλλού, βρίσκεται στον πυρήνα της 
μαθησιακής διαδικασίας. Ενώ η μελέτη των εννοιών ενός μαθησιακού 
αντικειμένου αντιστοιχεί, κυρίως, στο επίπεδο της απομνημόνευσης (βλ. 
ταξινομία μαθησιακών στόχων του Bloom), οι συνδέσεις ανάμεσα στις 
έννοιες αποτελούν τη βάση για ουσιαστική μάθηση. 

Ωστόσο, αν και η σύνδεση με βάση τις υπάρχουσες προτυποποιήσεις που έχουν 
ενσωματωθεί στο μοντέλο SCORM, γίνεται σε επίπεδο αντικειμένων μάθησης, το 
πρότυπο επιτρέπει τη σύνδεση με μοντέλα περιγραφής ενός γνωστικού χώρου. Τα 
μοντέλα αυτά δεν ανήκουν στο ίδιο το πρότυπο SCORM, ωστόσο, το πρότυπο 
περιέχει τα κατάλληλα μεταδεδομένα για να είναι εφικτή η σύνδεση.  

Έτσι, ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να εντάσσεται σε, ένα ή περισσότερα, 
λεξιλόγια (vocabulary), ή ταξινομικά συστήματα (classification system), τα οποία 
θα μπορούσαν να περιγράφουν έναν επιστημονικό κλάδο, το περιεχόμενο μιας 
ιδέας, την ιεραρχία ενός εκπαιδευτικού συστήματος, κλπ. Η σύνδεση αυτή 
υλοποιείται με τη βοήθεια ενός δείκτη, ο οποίος προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο το 
ταξινομικό σύστημα και μάλιστα το συγκεκριμένο κόμβο, ή κόμβους, του 
λεξιλογίου ή του ταξινομικού συστήματος, ο οποίος περιγράφει το αντικείμενο 
μάθησης (σχήμα 5.1). Η εφαρμογή που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, όπως θα 
φανεί, κάνει χρήση μιας τέτοιας σύνδεσης. 
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Σχήμα 5.1: Περιγραφή του γνωστικού χώρου και σύνδεση με τα αντικείμενα 
μάθησης 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.1, ο γνωστικός χώρος περιγράφεται με τη βοήθεια 
οντολογίας, της οποίας τα βασικά συστατικά στοιχεία είναι οι έννοιες (κόμβοι του 
σχήματος) και οι μεταξύ τους σχέσεις (συνδετικές γραμμές). Το σχήμα 5.1 
απεικονίζει μια απλή ιεραρχία εννοιών, ωστόσο, οι σχέσεις ανάμεσα στις έννοιες 
μπορούν να είναι οποιεσδήποτε και οσεσδήποτε. Δηλαδή, οποιαδήποτε ρήματα θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να εκφράσουν αυτές τις σχέσεις και επίσης, 
οσεσδήποτε σχέσεις θα μπορούσαν να συνδέουν δύο κόμβους. Στο σημείο αυτό, 
θα πρέπει να υπενθυμίσουμε τα προβλήματα μοντελοποίησης που αναφέρθηκαν σε 
προηγούμενη ενότητα: οποιουδήποτε τύπου σχέσεις ανάμεσα στις κλάσεις τις 
οντολογίας δεν μπορούν να υπάρξουν, αν θέλουμε να μείνουμε στο πλαίσιο της 
Περιγραφικής λογικής. Έτσι, στην εφαρμογή διαχωρίζονται οι σχέσεις που 
εκφράζονται μέσω του εννοιολογικού χάρτη, οι οποίες μπορεί να είναι 
οποιουδήποτε τύπου και οι οποίες εκφράζονται ως περιπτώσεις (instances), από τις 
ιεραρχικές σχέσεις των εννοιών που εκφράζονται ως κλάσεις. 

Επίσης, με βάση την προτυποποίηση SCORM, τα αντικείμενα μάθησης, 
οποιουδήποτε επιπέδου, μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους με καθορισμένους 
τύπους σχέσεων που εκφράζονται από συγκεκριμένα ρήματα τα οποία 
επιβάλλονται από την προτυποποίηση. Συνολικά δηλαδή, όπως φαίνεται και στο 
σχήμα 5.1, μπορούμε να δούμε δύο διαφορετικά επίπεδα που αντιστοιχούν στο 
αριστερό και δεξιό τμήμα του σχήματος: το επίπεδο των ίδιων των μαθησιακών 
αντικειμένων που είναι χαμηλότερης τάξης επίπεδο και το επίπεδο των εννοιών 
που είναι υψηλότερα. 

Με βάση τα παραπάνω, στη διαδικασία παραγωγής των αντικειμένων μάθησης θα 
πρέπει να συμπεριλάβουμε και τη περιγραφή του γνωστικού χώρου. Η περιγραφή 
αυτή, μπορεί να βασίζεται σε οντολογία που προϋπάρχει, ή που παράγεται από τον 
συγγραφέα των αντικειμένων μάθησης. Έτσι, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.2, στη 
συγγραφή του εκπαιδευτικού υλικού και την παραγωγή των αντικειμένων μάθησης 
προστίθεται και η διαδικασία περιγραφής του γνωστικού χώρου. Τα αντικείμενα 
μάθησης περιέχουν πληροφορία με την οποία μπορούν να προσδιοριστούν οι 

Πακέτο περιεχομένου SCORM 
και αντικείμενα μάθησης 

Οντολογία γνωστικού χώρου 



5.2 Η προτεινόμενη προσέγγιση: νοηματική μάθηση και περιγραφή του 
γνωστικού χώρου 

 

256 

έννοιες που περιέχονται σ’ αυτά στα πλαίσια ενός γνωστικού χώρου. Η περιγραφή 
του γνωστικού χώρου γίνεται με τη βοήθεια οντολογίας, η οποία δεν εμπεριέχεται 
στο πακέτο SCORM. Η θέση της οντολογίας στο Διαδίκτυο προσδιορίζεται με τη 
βοήθεια ενός δείκτη που υπάρχει στα μεταδεδομένα του αντικειμένου μάθησης.  

Στην εφαρμογή που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, ο δείκτης αυτός αναφέρεται 
στο τοπικό σύστημα. Επιπρόσθετα, το σύστημα εμπεριέχει, με βάση τη σχεδίαση 
που αναφέρθηκε σε άλλη ενότητα, και τις σχέσεις του εννοιολογικού χάρτη. Οι 
σχέσεις αυτές, αντίθετα με την οντολογία των όρων, δεν είναι σταθερές, αλλά 
μπορούν να μεταβάλλονται σε κάθε τροποποίηση και ενημέρωση του 
εννοιολογικού χάρτη που σχεδιάζει ο καθηγητής του μαθήματος. Ενώ δηλαδή η 
οντολογία των όρων εντάσσεται σε μια ευρύτερη συμφωνία για την περιγραφή του 
γνωστικού χώρου και επομένως μπορεί να εκφράζεται σε επίπεδο κλάσεων, ο 
εννοιολογικός χάρτης παρέχει την ελευθερία που είναι απαραίτητη σ’ ένα σύστημα 
ηλεκτρονικής μάθησης και εκφράζεται σε επίπεδο περιπτώσεων, παραπέμποντας 
απλώς στις αντίστοιχες κλάσεις. Ο εννοιολογικός χάρτης δεν μπορεί να περιέχει 
πρόσθετες έννοιες. Μπορεί να περιέχει όμως πρόσθετες συνδέσεις ανάμεσά τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.2: Παραγωγή αντικειμένων μάθησης και περιγραφή του γνωστικού χώρου 

Ένα πρώτο, επομένως, χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η ενσωμάτωση ενός 
συνόλου εννοιών οι οποίες συνδέονται μεταξύ τους. Το επίπεδο των εννοιών 
βρίσκεται υψηλότερα από το επίπεδο των μαθησιακών αντικειμένων και 
προσφέρει: 

α) ένα ανώτερο επίπεδο συσχέτισης των μαθησιακών αντικειμένων με βάση το 
οποίο μπορεί να βελτιωθεί η χρήση τους. Συγκεκριμένα, μπορεί να βελτιωθεί η 
επιλογή και η διαδοχή των μαθησιακών αντικειμένων, καθώς και η υποστήριξη που 
μπορεί να δοθεί προς το μαθητή κατά τη μελέτη του μαθησιακού υλικού. 

β) μια βάση για την υποστήριξη υψηλότερου επιπέδου μαθησιακών στόχων. Η 
συσχέτιση των εννοιών, δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να δει και να 
διαμορφώσει ευκολότερα μια ευρύτερη εικόνα του χώρου που μελετά. Για 
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παράδειγμα, μελετώντας ένα έγγραφο (αντικείμενο μάθησης) που περιέχει την 
«Έννοια 3» μπορεί να δει τις έννοιες με τις οποίες αυτή η έννοια συνδέεται και 
επιπρόσθετα, να δει και το ίδιο το μαθησιακό υλικό το οποίο πραγματεύεται αυτές 
τις έννοιες (σχήμα 5.1). Η λειτουργία αυτή δεν είναι ισοδύναμη με χρήση υπερ-
συνδέσμου (hyperlink), αλλά ούτε και με την χρήση πολλαπλών συνδέσμων. Η 
βασική διαφορά βρίσκεται στην ύπαρξη ενός πρόσθετου επιπέδου, αυτού των 
εννοιών, το οποίο υποστηρίζει το μαθητή κατά τη μελέτη του υλικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.3: Σενάριο χρήσης εννοιολογικού χάρτη 

Στο σχήμα 5.3, παρουσιάζεται ένα σενάριο υποστήριξης του μαθητή με βάση το 
επίπεδο των εννοιών. Ο μαθητής μελετώντας το «Έγγραφο 1», επιθυμεί να δει τις 
σχέσεις της έννοιας με αριθμό τρία, η οποία περιέχεται σ’ αυτό. Η εφαρμογή του 
δίνει τη δυνατότητα να δει αυτές τις σχέσεις. Επιπλέον, του δίνει τη δυνατότητα 
άμεσης πρόσβασης στο «Έγγραφο 2» το οποίο περιέχει μαθησιακό υλικό για την 
«Έννοια 5» για την οποία ενδεχομένως ενδιαφέρεται. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της εφαρμογής είναι η ανάπτυξή της στο πλαίσιο και 
με τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού και συγκεκριμένα της Περιγραφικής 
λογικής. Το Διαδίκτυο είναι ένα ανοιχτό περιβάλλον και ως τέτοιο, απαιτεί 
σημασιολογία «ανοιχτού κόσμου» (open-world semantics). Στη συνέχεια, 
περιγράφονται οι πρόσθετες δυνατότητες που είναι διαθέσιμες σε μια εφαρμογή, η 
οποία βασίζεται σε σημασιολογία ανοιχτού κόσμου.  
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5.3 Αντιπαραβολή της σημασιολογίας στην 
Περιγραφική λογική και στις βάσεις 
δεδομένων 

Όπως προαναφέρθηκε, μπορούμε να αντιστοιχίσουμε το TBox με το σχήμα μιας 
βάσης δεδομένων και το ABox με τα δεδομένα που περιέχει η βάση. Ωστόσο, η 
σημασιολογία του ABox διαφέρει από τη σημασιολογία των δεδομένων που 
περιέχονται σε μια βάση. Η σημασιολογία του ABox αναφέρεται ως σημασιολογία 
ανοιχτού κόσμου, ενώ η σημασιολογία των βάσεων δεδομένων ως σημασιολογία 
κλειστού κόσμου. 

Συγκεκριμένα, σε μια βάση δεδομένων, η κάθε περίπτωση (instance) αντιστοιχεί 
σε μια και μοναδική ερμηνεία. Η απουσία πληροφορίας ερμηνεύεται ως αρνητική 
πληροφορία. Αντίθετα, στο ABox η κάθε περίπτωση μπορεί να αντιστοιχεί σε 
πολλές διαφορετικές ερμηνείες, δηλαδή σε πολλές διαφορετικές καταστάσεις της 
βάσης γνώσης. Η απουσία πληροφορίας στο ABox ερμηνεύεται απλώς ως έλλειψη 
πληροφορίας.  

Για παράδειγμα, έστω ότι στο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης 
υπάρχει, για τον μαθητή Παπαδόπουλο Νίκο, μια και μοναδική καταχώρηση που 
αναφέρει ότι είναι υιός του Παπαδόπουλου Γιώργου. Η καταχώρηση αυτή στα 
πλαίσια μιας βάσης δεδομένων σημασιολογικά αντιστοιχεί στο ότι ο Παπαδόπουλος 
Γιώργος έχει ένα παιδί. Ο κόσμος στο πλαίσιο της βάσης δεδομένων είναι κλειστός. 
Εφόσον δεν αναφέρεται άλλο παιδί, η απάντηση στο ερώτημα σχετικά με τον 
αριθμό των παιδιών του, θα επιστρέψει την τιμή ένα. Αντίθετα, η ίδια καταχώρηση 
στα πλαίσια του ABox σημασιολογικά αντιστοιχεί απλώς στο ότι ο Νίκος είναι παιδί 
του Γιώργου. Αν θέλουμε να δηλώσουμε ότι είναι το μόνο παιδί, θα πρέπει να το 
κάνουμε ρητά. Θα πρέπει δηλαδή να δηλώσουμε ότι (≤ 1 
έχειΠαιδί)(ΝίκοςΠαπαδόπουλος). 

Το ABox αναπαριστά θεωρητικά άπειρες ερμηνείες και επομένως η απάντηση των 
ερωτημάτων απαιτεί πολύπλοκη συλλογιστική. Το παρακάτω παράδειγμα 
απεικονίζει τη σημασιολογική διαφορά μεταξύ μιας βάσης δεδομένων, όπου όπως 
προαναφέρθηκε ισχύουν οι μονοσήμαντες ερμηνείες και ενός ABox, όπου ισχύει η 
σημασιολογία ανοιχτού κόσμου.  

Ένα αντικείμενο μάθησης μπορεί να περιλαμβάνει μόνο κείμενο και στατικές 
εικόνες οπότε το χαρακτηρίζουμε μη-πολυμεσικό, ή μπορεί, επιπλέον, να 
περιλαμβάνει animation, video, ή ήχο, οπότε το χαρακτηρίζουμε πολυμεσικό. 
Επίσης, ένα αντικείμενο μάθησης μπορεί να έχει ως προαπαιτούμενα, κανένα, ένα, 
ή περισσότερα, αντικείμενα μάθησης. Ας σημειωθεί ότι σε ένα σύστημα 
Περιγραφικής λογικής που υποστηρίζει τη μεταβατική ιδιότητα στους ρόλους, θα 
μπορούσαμε να δηλώσουμε το ρόλο «προαπαιτεί» ως μεταβατικό. Για λόγους 
απλότητας όμως, ας μην θεωρήσουμε μια τέτοια δήλωση. Τέλος, ας θεωρήσουμε 
ότι οι πληροφορίες σχετικά με α) τις προαπαιτήσεις κάθε μαθησιακού αντικειμένου 
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και σχετικά β) με το αν ένα αντικείμενο μάθησης είναι πολυμεσικό ή όχι, μπορεί να 
είναι, ή σε κάποιες περιπτώσεις να μην είναι, διαθέσιμες.  

Ας θεωρήσουμε ότι η βάση δεδομένων ενός πληροφοριακού συστήματος 
ηλεκτρονικής μάθησης περιέχει τέσσερα αντικείμενα μάθησης, τα οποία είναι τα lo, 
lo1, lo2 και lo3. Έστω ότι γνωρίζουμε πως το lo1 είναι πολυμεσικό, το lo3 δεν είναι 
πολυμεσικό, ενώ για τα lo και lo2 δεν υπάρχει διαθέσιμη η πληροφορία αυτή. 
Επίσης, γνωρίζουμε ότι το lo προαπαιτεί τα lo1 και lo2, το lo1 προαπαιτεί το lo2 και 
τέλος το lo2 προαπαιτεί το lo3.  

Έστω, ότι στα πλαίσια ενός μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού που βασίζεται 
στην ιδέα της εναλλαγής διαφόρων χαρακτηριστικών των μαθησιακών 
αντικειμένων, θέλουμε να ξέρουμε ποιο είναι το σύνολο των αντικειμένων 
μάθησης τα οποία ικανοποιούν το εξής κριτήριο: έχουν προαπαιτούμενο, 
αντικείμενο μάθησης, το οποίο είναι πολυμεσικό και το οποίο έχει προαπαιτούμενο, 
αντικείμενο μάθησης, το οποίο δεν είναι πολυμεσικό. Με βάση τα στοιχεία που 
έχουμε καταχωρήσει στη βάση δεδομένων, αν υποβάλλουμε ένα sql ερώτημα, η 
απάντηση θα είναι ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αντικείμενο μάθησης. Κανένα 
από τα τέσσερα αντικείμενα μάθησης δεν ικανοποιεί την απαίτηση που θέσαμε. 
Αντίθετα όμως, αν μεταφέρουμε τα στοιχεία σ’ ένα σύστημα Περιγραφικής λογικής 
και διατυπώσουμε το ίδιο πρόβλημα με όρους Περιγραφικής λογικής, η απάντηση 
θα είναι διαφορετική. Ένα από τα τέσσερα αντικείμενα μάθησης και συγκεκριμένα 
το lo, ικανοποιεί το κριτήριο που έχουμε θέσει. 

Αναλυτικότερα, αν διατυπώσουμε τη σχετική ερώτηση (query) στη βάση 
δεδομένων, η λογική της απάντησης θα είναι η εξής:  

α) Το lo προαπαιτεί το lo1, το οποίο είναι πράγματι πολυμεσικό. Το lo1 όμως, 
προαπαιτεί το lo2 για το οποίο δεν υπάρχει η πληροφορία ότι δεν είναι πολυμεσικό. 

β) Το lo προαπαιτεί το lo2, για το οποίο όμως, δεν υπάρχει η πληροφορία ότι είναι 
πολυμεσικό. 

Όμοια, φαίνεται αμέσως ότι και κανένα από τα υπόλοιπα τρία, lo1, lo2 και lo3, δεν 
ικανοποιεί την απαίτηση που τέθηκε. Άρα, η ερώτηση στο πλαίσιο των βάσεων 
δεδομένων έχει ως απάντηση το κενό σύνολο. 

Η συλλογιστική (reasoning) σ’ ένα σύστημα Περιγραφικής λογικής είναι 
διαφορετική: όλες οι ερμηνείες της συγκεκριμένης βάσης γνώσης μπορούν να 
ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία ερμηνεύει το lo2 ως 
πολυμεσικό, ενώ η δεύτερη ως μη πολυμεσικό. Για λόγους απλότητας και επειδή 
δεν σχετίζεται με το αποτέλεσμα, μπορούμε να αγνοήσουμε τις επιπλέον ερμηνείες 
για το lo.  

Θεωρώντας την πρώτη ερμηνεία, έχουμε ότι το lo προαπαιτεί το lo2 το οποίο, στην 
τρέχουσα ερμηνεία, είναι πολυμεσικό. Το lo2 προαπαιτεί το lo3, το οποίο δεν είναι 
πολυμεσικό. Άρα στην συγκεκριμένη ερμηνεία της βάσης γνώσης το lo ικανοποιεί 
τα κριτήρια που θέσαμε. Θεωρώντας τη δεύτερη ερμηνεία έχουμε ότι το lo 
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προαπαιτεί το lo1, το οποίο είναι πολυμεσικό. Το lo1 προαπαιτεί το lo2, το οποίο, 
στην τρέχουσα ερμηνεία, δεν είναι πολυμεσικό. Άρα σε όλες τις δυνατές ερμηνείες 
της βάσης γνώσης, το lo ικανοποιεί τα κριτήρια που θέσαμε. Ασφαλώς, στην 
πρώτη περίπτωση τα αντικείμενα γνώσης είναι κατά σειρά τα lo, lo2, lo3, ενώ στην 
δεύτερη τα lo, lo1, lo2. Ανεξάρτητα όμως από αυτό, το lo ανήκει στο σύνολο των 
αντικειμένων που ικανοποιούν τα κριτήρια που θέσαμε. Επομένως, από το 
σύστημα της Περιγραφικής λογικής γίνεται αντιληπτό ότι το είδος του lo2 
(πολυμεσικό, ή μη-πολυμεσικό) δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Εύκολα μπορεί να 
δειχθεί ότι κανένα από τα υπόλοιπα τρία αντικείμενα μάθησης δεν ικανοποιεί για 
κάθε κατάσταση της βάσης γνώσης, το κριτήριο που τέθηκε. 

Σ’ ένα σύστημα Περιγραφικής λογικής το παραπάνω πρόβλημα μπορεί να 
διατυπωθεί με τη δημιουργία τεσσάρων κλάσεων και ενός ρόλου. Οι κλάσεις 
μπορεί να είναι οι  

α) LearningObject (Αντικείμενο μάθησης),  

β) Multimedia (Πολυμέσα),  

γ) NoMultimedia (Όχι πολυμέσα) και  

δ) Query (Ερώτημα) 

και επιπλέον, ο ρόλος  

requires (προαπαιτεί) 

ο οποίος αποτελεί ιδιότητα του LearningObject και παίρνει τιμές από αυτό. 

Στο TBox εισάγονται οι παρακάτω δηλώσεις: 

LearningObject ≡ Multimedia ⊔ NoMultimedia 

Query ≡ ∃requires (Multimedia ⊓ ∃ requires NoMultimedia) 

Από τις δύο αυτές δηλώσεις, με τη βοήθεια ενός προγράμματος συλλογιστικής (για 
παράδειγμα, Racer), συνάγεται η ακόλουθη ιεραρχία (inferred hierarchy) 

Multimedia ⊑ LearningObject 

NoMultimedia ⊑ LearningObject 

Query ⊑ LearningObject 

Στο ABox εισάγονται τα παρακάτω: 

α) LearningObject(lo),  
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β) LearningObject(lo2),  

γ) Multimedia (lo1),  

δ) NoMultimedia (lo3) 

και 

α) requires(lo, lo1) 

β) requires(lo, lo2) 

γ) requires(lo1, lo2) 

δ) requires(lo2, lo3) 

Με χρήση ενός προγράμματος συλλογιστικής εξάγεται ότι το lo αποτελεί στοιχείο 
της κλάσης Query για κάθε δυνατή ερμηνεία. Ισχύει δηλαδή ότι 

ABox ╞ ∃requires (Multimedia ⊓ ∃requires NoMultimedia)(lo) 

Όμοια εξάγεται ότι τα lo, lo1, lo2 και lo3 αποτελούν στοιχεία της κλάσης 
LearningObject, το lo1 στοιχείο της κλάσης Multimedia, κλπ. Από το παραπάνω 
παράδειγμα φαίνεται ξεκάθαρα ότι, αντίθετα με τις βάσεις δεδομένων, η 
συλλογιστική ανοιχτού κόσμου απαιτεί ανάλυση περιπτώσεων (case analysis), η 
οποία επιτυγχάνεται με τη θεώρηση των πολλαπλών ερμηνειών I.  

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.4: Παράδειγμα βάσης γνώσης αντικειμένων μάθησης 

Από τη βάση γνώσης του σχήματος 5.4 και την εφαρμογή ενός προγράμματος 
συλλογιστικής, παράγεται ο παρακάτω κώδικας σε OWL. Πέρα από τα αξιώματα 
του σχήματος 5.4, στο τμήμα του κώδικα που αντιστοιχεί στο TBox φαίνεται, για 
παράδειγμα, ότι οι κλάσεις «Multimedia» και «NoMultimedia» είναι υπο-κλάσεις 
της κλάσης «LearningObject». Το ίδιο έχει εξαχθεί, από το πρόγραμμα 
συλλογιστικής, και για την κλάση Query. Όπως φαίνεται από τον κώδικα, ο 

υπαρξιακός ποσοδείκτης (∃) αντιστοιχεί στον όρο «someValuesFrom» της OWL, η 

ένωση (⊔) στον όρο «unionOf», κλπ. 

Βάση γνώσης 

TBox 
 LearningObject ≡ Multimedia ⊔ NoMultimedia 
 Query ≡ ∃requires (Multimedia ⊓ ∃requires NoMultimedia) 

ABox 
 LearningObject(lo),  requires(lo, lo1) 
 LearningObject(lo2), requires(lo, lo2) 
 Multimedia (lo1),  requires(lo1, lo2) 
 NoMultimedia (lo3)  requires(lo2, lo3) 
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<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns="http://www.owl-ontologies.com/lobject.owl#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
  xml:base="http://www.owl-ontologies.com/lobject.owl"> 
  <owl:Ontology rdf:about=""/> 
 
  <owl:Class rdf:ID="Query"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="LearningObject"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <owl:equivalentClass> 
      <owl:Restriction> 
        <owl:onProperty> 
          <owl:ObjectProperty rdf:ID="requires"/> 
        </owl:onProperty> 
        <owl:someValuesFrom> 
          <owl:Class> 
            <owl:intersectionOf rdf:parseType="Collection"> 
              <owl:Class rdf:ID="Multimedia"/> 
              <owl:Restriction> 
                <owl:someValuesFrom> 
                  <owl:Class rdf:ID="NoMultimedia"/> 
                </owl:someValuesFrom> 
                <owl:onProperty> 
                  <owl:ObjectProperty rdf:about="#requires"/> 
                </owl:onProperty> 
              </owl:Restriction> 
            </owl:intersectionOf> 
          </owl:Class> 
        </owl:someValuesFrom> 
      </owl:Restriction> 
    </owl:equivalentClass> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:about="#LearningObject"> 
    <owl:equivalentClass> 
      <owl:Class> 
        <owl:unionOf rdf:parseType="Collection"> 
          <owl:Class rdf:about="#Multimedia"/> 
          <owl:Class rdf:about="#NoMultimedia"/> 
        </owl:unionOf> 
      </owl:Class> 
    </owl:equivalentClass> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:about="#NoMultimedia"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#LearningObject"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:Class rdf:about="#Multimedia"> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#LearningObject"/> 
  </owl:Class> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#requires"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#LearningObject"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#LearningObject"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
 

TBox 
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  <LearningObject rdf:ID="lo"> 
    <requires> 
      <Multimedia rdf:ID="lo1"> 
        <requires> 
          <LearningObject rdf:ID="lo2"> 
            <requires> 
              <NoMultimedia rdf:ID="lo3"/> 
            </requires> 
          </LearningObject> 
        </requires> 
      </Multimedia> 
    </requires> 
    <requires rdf:resource="#lo2"/> 
  </LearningObject> 

</rdf:RDF> 

Η εφαρμογή στοχεύει στην παροχή μαθησιακού υλικού προς το μαθητή, το οποίο 
συντίθεται δυναμικά από τα μαθησιακά αντικείμενα που έχει στη διάθεσή της. Η 
σύνθεση αυτή γίνεται με βάση τους μαθησιακούς στόχους που επιλέγει ο μαθητής. 
Στην επόμενη ενότητα περιγράφονται οι παράμετροι που λαμβάνει υπόψη της η 
εφαρμογή προκειμένου να παράσχει μαθησιακό υλικό. 

ABox 
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5.4 Παράμετροι παροχής μαθησιακού υλικού 

Το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης της εφαρμογής έχει στη διάθεσή του ένα 
σύνολο από μαθησιακά αντικείμενα. Το σύνολο αυτό δεν είναι σταθερό, αλλά 
μπορεί να μεταβάλετε στη διάρκεια του χρόνου, καθώς νέα μαθησιακά αντικείμενα 
δημιουργούνται, τροποποιούνται, ή ακόμα διαγράφονται. Κάθε φορά δηλαδή, που 
η εφαρμογή πρόκειται να επιλέξει ένα σύνολο μαθησιακών αντικειμένων στα 
πλαίσια ενός μαθησιακού στόχου που έχει ζητήσει ο μαθητής, θα πρέπει να λάβει 
υπόψη, εκ νέου, τα μαθησιακά αντικείμενα που είναι διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή 
στο συνολικό περιβάλλον.  

Η ενημέρωση αυτή της εφαρμογής, σε σχέση με τα μαθησιακά αντικείμενα που 
είναι διαθέσιμα, θα μπορούσε να γίνεται είτε, α) άμεσα, δηλαδή την στιγμή που ο 
μαθητής επιλέγει έναν μαθησιακό στόχο, είτε β) έμμεσα, δηλαδή σε άλλη, 
πρότερη, χρονική στιγμή. Ωστόσο, η χρονική διάρκεια που απαιτείται για την 
ενημέρωση αυτή (τουλάχιστον διψήφιος αριθμός λεπτών της ώρας), κάνει 
ανέφικτη την πρώτη επιλογή. Τέτοιου μεγέθους χρονικές καθυστερήσεις δεν 
μπορεί να είναι ανεκτές σ’ ένα σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης. Έτσι, η ενημέρωση 
του συστήματος γίνεται, κατ’ ανάγκη, πριν την επιλογή του μαθησιακού στόχου. Η 
εφαρμογή λαμβάνει υπόψη τα μαθησιακά αντικείμενα τα οποία μπορεί να «δει» με 
βάση την τελευταία ενημέρωση που έχει γίνει και όχι τα μαθησιακά αντικείμενα 
που υπάρχουν τη στιγμή που ο μαθητής επιλέγει τον μαθησιακό στόχο.  

Η κατάσταση αυτή δεν αποτέλεσε πρόβλημα για τη δοκιμαστική λειτουργία της 
εφαρμογής, αφού τα μαθησιακά αντικείμενα υπήρχαν στο τοπικό σύστημα. 
Ωστόσο, σ’ ένα ανοιχτό και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, θα πρέπει να 
λαμβάνεται μέριμνα για την τήρηση της συνέπειας ανάμεσα στο σύνολο των 
μαθησιακών αντικειμένων που «βλέπει» η εφαρμογή με βάση την τελευταία της 
ενημέρωση και αυτών που υπάρχουν πραγματικά. Η συνέπεια αυτή, για 
παράδειγμα, θα μπορούσε να διασφαλιστεί εάν τα μαθησιακά αντικείμενα 
αντιγράφονταν και αποθηκεύονταν σε τοπικό σύστημα. Η προσέγγιση αυτή, κατά 
περίπτωση, θα μπορούσε να έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Θα 
πρέπει να σημειωθεί δηλαδή, ότι υπάρχουν προς επίλυση κάποια τεχνικά θέματα, 
όταν πρέπει μια εφαρμογή να διαβάσει τα μεταδεδομένα ενός μεγάλου όγκου 
διαθέσιμων μαθησιακών αντικειμένων, τα οποία υπάρχουν σε διάφορες 
διευθύνσεις στο Διαδίκτυο και στη συνέχεια να επιλέξει και να συνθέσει δυναμικά 
μαθησιακό υλικό. 

Εκτός από το σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων, η εφαρμογή έχει στη διάθεσή 
της ένα σύνολο από μαθησιακούς στόχους, την επίτευξη των οποίων μπορεί να 
επιδιώκει ένας μαθητής, εντός μιας δοθείσας ενδεικτικής χρονικής διάρκειας που 
απαιτείται. Ο κάθε μαθησιακός στόχος, στα πλαίσια της εφαρμογής, 
προσδιορίζεται από μια τριάδα στοιχείων την οποία αποτελούν, α) το σύνολο των 
εννοιών που απαιτούνται για την επίτευξή του, β) η έννοια που θέτει το πλαίσιο 
εντός του οποίου υφίσταται ο μαθησιακός στόχος και γ) η τυπική χρονική διάρκεια 
επίτευξης του. Η επίτευξη του μαθησιακού στόχου από το μαθητή αντιστοιχεί στη 
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γνώση των εννοιών που τον αποτελούν και κυρίως στον τρόπο σύνδεσης των 
εννοιών αυτών στο πλαίσιο της έννοιας, εντός της οποίας υφίσταται. 

Ο μαθητής επιδιώκει την επίτευξη του μαθησιακού στόχου με βάση ένα σύνολο 
από παραμέτρους, οι οποίες είναι διαθέσιμες από την εφαρμογή. Οι παράμετροι 
αυτοί θα μπορούσαν να προσδιορίζονται είτε από τον ίδιο τον μαθητή, είτε, 
αυτόματα, από την εφαρμογή. Οι παράμετροι αυτοί μπορεί να αναφέρονται σε 
διάφορα στοιχεία, όπως: 

α) Στις γνώσεις που έχει ο μαθητής. Για παράδειγμα, ο μαθητής μπορεί να θέλει να 
αγνοήσει κάποια, ή κάποιες, από τις έννοιες που απαρτίζουν το μαθησιακό στόχο, 
επειδή τις γνωρίζει. Αντίστοιχα, μπορεί η εφαρμογή, αυτόματα, να παρακάμπτει 
κάποια, ή κάποιες, από τις έννοιες του μαθησιακού στόχου επειδή θεωρεί ότι ο 
μαθητής τις γνωρίζει και δεν ενδιαφέρεται γι αυτές.  

β) Στο πλαίσιο εντός του οποίου υφίσταται, τυπικά, ο μαθησιακός στόχος. Ο 
μαθητής μπορεί να θέλει να «δει» το μαθησιακό στόχο σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο 
από αυτό στο οποίο τυπικά υφίσταται. Για παράδειγμα, να θέλει να μελετήσει ένα 
θέμα, όχι στο πλαίσιο των σχεσιακών βάσεων δεδομένων στο οποίο έχει δηλωθεί ο 
μαθησιακός στόχος, αλλά στο ευρύτερο πλαίσιο των βάσεων δεδομένων, 
ενδεχομένως ανακαλύπτοντας και αξιοποιώντας πρόσθετες δυνατότητες που 
δίνονται στο νέο πλαίσιο. 

γ) Στο επίπεδο δυσκολίας των μαθησιακών αντικειμένων. Ο μαθητής μπορεί να 
επιθυμεί να λάβει μαθησιακά αντικείμενα συγκεκριμένων επιπέδων δυσκολίας. Σε 
σχέση με το επίπεδο δυσκολίας, μπορούμε να διακρίνουμε τουλάχιστον δύο 
διαφορετικές παραμετροποιήσεις: η πρώτη λαμβάνει υπόψη το μέσο επίπεδο 
δυσκολίας των μαθησιακών αντικειμένων που επιλέγονται από την εφαρμογή στο 
πλαίσιο ενός μαθησιακού στόχου, ενώ η δεύτερη το απόλυτο. Στη δεύτερη δηλαδή 
περίπτωση η εφαρμογή αναζητά μαθησιακά αντικείμενα, αποκλείοντας όσα 
υπερβαίνουν το επίπεδο δυσκολίας που έχει δηλώσει ο μαθητής. 

δ) Στη χρονική διάρκεια επίτευξης του μαθησιακού στόχου. Για παράδειγμα, ο 
μαθητής θέλοντας να μελετήσει σε μεγαλύτερο βάθος τις έννοιες ενός μαθησιακού 
στόχου, μπορεί να θέλει να λάβει μαθησιακά αντικείμενα που αντιστοιχούν σε 
μεγαλύτερο, συνολικό, τυπικό χρόνο εκμάθησης. 

ε) Σε διάφορα άλλα στοιχεία, όπως το είδος των πολυμεσικών στοιχείων που 
χρησιμοποιείται, ο βαθμός αλληλεπίδρασης που παρέχεται, κλπ.  

Τα στοιχεία γ) και ε) αναφέρονται στο επίπεδο των μαθησιακών αντικειμένων. 
Έτσι, η εφαρμογή εστιάζοντας στο επίπεδο των εννοιών, δεν προσφέρει 
παραμετροποιήσεις σε σχέση μ’ αυτά. Αντίθετα, προσφέρει παραμετροποιήσεις σε 
σχέση με τα α), β) και δ). 

Έστω ότι ο μαθητής επιλέγει έναν μαθησιακό στόχο και δηλώνει τις προτιμήσεις 
του σε σχέση με την τριάδα των στοιχείων, με βάση την οποία εξατομικεύεται ο 
μαθησιακός στόχος. Δηλαδή, τις έννοιες που θεωρεί ότι ήδη γνωρίζει, το πλαίσιο 
εντός του οποίου θέλει να επιτύχει το μαθησιακό στόχο και τη χρονική διάρκεια 
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που επιθυμεί να ασχοληθεί με τον τρέχοντα μαθησιακό στόχο. Με βάση τα στοιχεία 
αυτά, καθώς και τα μαθησιακά αντικείμενα που υπάρχουν διαθέσιμα, η εφαρμογή 
(σχήμα 5.5) οφείλει να: 

• επιλέξει τα καταλληλότερα μαθησιακά αντικείμενα και να τα παρουσιάσει 
στο μαθητή. 

• καθορίσει την βέλτιστη σειρά παρουσίασης των μαθησιακών αντικειμένων 
και να την προτείνει στο μαθητή. Ωστόσο, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να 
μελετήσει τα μαθησιακά αντικείμενα με άλλη σειρά, αν κρίνει ότι η σειρά 
που του προτείνεται δεν είναι η βέλτιστη. 

• παρέχει διάφορους τρόπους υποστήριξης κατά την μελέτη των μαθησιακών 
αντικειμένων. Συγκεκριμένα, του δίνει δύο δυνατότητες: α) να λάβει 
μαθησιακά αντικείμενα συναφή με αυτά που μελετά και β) να 
χρησιμοποιήσει των εννοιολογικό χάρτη για να δει τις συνδέσεις των 
εννοιών που μελετά, με άλλες έννοιες. 

Στο σχήμα 5.5 φαίνεται η γενική αρχιτεκτονική της εφαρμογής. Τα μαθησιακά 
αντικείμενα που υπάρχουν στο Διαδίκτυο είναι, σε επίπεδο εννοιών, ασυσχέτιστα 
μεταξύ τους. Η συσχέτιση μπορεί να προκύψει από την παρουσία μιας οντολογίας 
εννοιών, η διεύθυνση της οποίας δηλώνεται στα, κατά SCORM, μεταδεδομένα 
τους. 

Έτσι, η εφαρμογή επιλέγει και παρουσιάζει μαθησιακά αντικείμενα από το 
Διαδίκτυο λαμβάνοντας υπόψη, όχι μόνο τις έννοιες που περιέχουν, αλλά και τον 
τρόπο με τον οποίο οι έννοιες αυτές συνδέονται. Όμοια, παρέχει τους τρόπους 
υποστήριξης που προαναφέρθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τη σύνδεση των εννοιών.  
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Σχήμα 5.5: Γενική αρχιτεκτονική της εφαρμογής 

Στη συνέχεια, με βάση και το σχήμα 5.5, παρουσιάζεται αναλυτικά, α) η 
συγκεκριμένη σχεδίαση και υλοποίηση της αναπαράστασης του γνωστικού χώρου 
με τεχνολογίες του σημασιολογικού ιστού στο πλαίσιο της Περιγραφικής λογικής 
και β) η αντιστοίχηση των μεταδεδομένων των μαθησιακών αντικειμένων στο 
TBox της εφαρμογής καθώς και η υλοποίηση της εισαγωγής των μεταδεδομένων 
στο ABox. 
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5.5 Αναπαράσταση του γνωστικού χώρου 

Κάθε μαθησιακό αντικείμενο περιέχει ένα σύνολο εννοιών. Με βάση μια οντολογία, 
κάθε μια από αυτές τις έννοιες μπορεί να συνδέεται με μια, ή περισσότερες 
έννοιες. Επομένως, με βάση το σύνολο των εννοιών του μαθησιακού αντικειμένου 
και με χρήση συγκεκριμένων μεθόδων όπως, για παράδειγμα, αυτών που 
παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες ενότητες, μπορούν να προσδιοριστούν 
διάφορες μορφές σύνδεσης του μαθησιακού αντικειμένου που περιέχει τις έννοιες, 
μ’ ένα άλλο μαθησιακό αντικείμενο. Οι συνδέσεις αυτές μπορεί να εκφράζουν το 
πόσο νοηματικά κοντά είναι το ένα αντικείμενο με το άλλο, αν το ένα θα πρέπει να 
ακολουθεί, σε σειρά παρουσίασης, το άλλο, αν το ένα αναφέρεται σε έννοιες που 
αποτελούν, αιτίες ή αποτελέσματα, των εννοιών που πραγματεύεται το άλλο, κλπ.  

Για την υλοποίηση και τη δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής αναπτύχθηκε μια 
συγκεκριμένη οντολογία εβδομήντα τεσσάρων εννοιών, η οποία αναφέρεται στις 
έννοιες του μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» 
της Γ’ Λυκείου.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ενότητες, αν θέλουμε να απεικονίσουμε 
οποιουδήποτε τύπου σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες, δεν μπορούμε, απλώς, να 
απεικονίσουμε τις έννοιες ως κλάσεις, στην περίπτωση που θέλουμε να 
παραμείνουμε στο πλαίσιο της OWL DL. Θα πρέπει επιπρόσθετα, είτε να 
δημιουργήσουμε παράλληλες έννοιες στη μορφή περιπτώσεων, είτε να βρούμε 
κάποια άλλη προσέγγιση, όπως αυτή που ακολουθήθηκε σε προηγούμενες 
ενότητες.  

Ανεξάρτητα όμως από την επιπλέον προσθήκη μιας παράλληλης ομάδας 
περιπτώσεων και τις υπόλοιπες σχεδιαστικές λεπτομέρειες, η εφαρμογή περιέχει, 
καταρχήν, μια οντολογία εννοιών σε μορφή κλάσεων. Η οντολογία αυτή, 
κατασκευάστηκε ειδικά για την δοκιμαστική λειτουργία της εφαρμογής. Ωστόσο, 
θα πρέπει να επισημανθεί ότι η αξία της χρήσης μιας οντολογίας βρίσκεται, μεταξύ 
άλλων, στην αποδοχή και την υιοθέτησή της, από μια ευρεία κοινότητα 
ενδιαφερομένων. Κάτι τέτοιο όμως, δηλαδή η υιοθέτηση μιας υπάρχουσας 
οντολογίας εννοιών, ήταν ανέφικτο στην παρούσα φάση, αφού ούτε ευρέως 
αποδεκτές οντολογίες με ελληνικούς όρους υπάρχουν, ούτε ευρέως γνωστές 
εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης που κάνουν χρήση οντολογίας εννοιών. 

Πριν από την παρουσίαση της συγκεκριμένης οντολογίας, στο σχήμα 5.6 
παρουσιάζεται, με πιο γενικό τρόπο, η προσέγγιση που ακολουθήθηκε. Οι στόχοι 
που, καταρχήν, επιτυγχάνονται είναι οι εξής: α) σύνδεση των εννοιών μεταξύ τους 
και β) σύνδεση των εννοιών με τα μαθησιακά αντικείμενα στο πλαίσιο της 
οντολογίας των εννοιών. 

Σχέσεις των εννοιών μεταξύ τους: Έστω C το σύνολο των εννοιών ενός 

γνωστικού χώρου. Μπορούμε να ορίσουμε μια σχέση ρCC ⊆ C x C, στην οποία το 

αριστερό μέρος δηλώνει την υποκείμενη και το δεξιό την υπερκείμενη έννοια, και 
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η οποία εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι έννοιες ενός γνωστικού 
χώρου.  

Σχέσεις των εννοιών με τα μαθησιακά αντικείμενα: Έστω C το σύνολο των 
εννοιών ενός γνωστικού χώρου και D το σύνολο των μαθησιακών αντικειμένων. 

Μπορούμε να ορίσουμε μια σχέση ρDC ⊆ D x C, στην οποία το αριστερό μέρος 

δηλώνει τα μαθησιακά αντικείμενα και το δεξιό τις έννοιες του γνωστικού χώρου. 

Η σημασιολογία της πρώτης σχέσης είναι φανερή. Η σχέση ρCC εκφράζει σχέσεις 
υπαγωγής ανάμεσα στις έννοιες. Η πρώτη σχέση είναι μια σχέση του τύπου 
«περικλείεται». Η μια έννοια περικλείει την άλλη.  

Αντίθετα, η δεύτερη σχέση, δηλαδή η σχέση ρDC, είναι μια σχέση του τύπου 
«ανήκει». Κάθε μαθησιακό αντικείμενο με βάση τις έννοιες που περιέχει, ανήκει 
στο χώρο μιας ή περισσοτέρων εννοιών. Αν έχουμε ένα σύνολο μαθησιακών 
αντικειμένων, καθένα από τα οποία, περιέχει ένα αριθμό εννοιών, τότε, με βάση 
τις έννοιες αυτές, ανήκει στις αντίστοιχες κλάσεις των εννοιών. Ανήκοντας όμως 
στις συγκεκριμένες κλάσεις των εννοιών, οι οποίες έχουν δηλωθεί στα 
μεταδεδομένα του, είναι εφικτό με χρήση της οντολογίας να εξάγουμε έμμεσα 
συμπεράσματα για το αν ανήκει και σε ποιες άλλες κλάσεις, οι οποίες, βάση της 
οντολογίας, συνδέονται με αυτές στις οποίες έχει δηλωθεί. Για να επιτευχθεί αυτή 
η σύνδεση των μαθησιακών αντικειμένων με τις έννοιες, οι οποίες αντιστοιχούν σε 
κλάσεις, τα μαθησιακά αντικείμενα εκφράζονται ως περιπτώσεις. Ένα μαθησιακό 
αντικείμενο μπορεί να αποτελεί περίπτωση μιας κλάσης, η οποία εκφράζει μια 
έννοια. Με τον τρόπο αυτό, αποτελεί επίσης και περίπτωση όλων των κλάσεων, 
δηλαδή των εννοιών, που υπάγονται σ’ αυτή. 

Το σχήμα 5.6, αναπαριστά τις δύο συνδέσεις που ορίστηκαν προηγουμένως. Οι 
κλάσεις αναπαρίστανται με οβάλ (επτά κλάσεις), ενώ οι περιπτώσεις, δηλαδή τα 
συγκεκριμένα μαθησιακά αντικείμενα, με ορθογώνια. 
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Σχήμα 5.6: Απεικόνιση εννοιών και μαθησιακών αντικειμένων (κλάση 
LearningObject) 

Στο σχήμα 5.6 παρουσιάζονται οι έννοιες του γνωστικού χώρου. Κάθε έννοια του 
γνωστικού χώρου αναπαρίσταται με μια κλάση, ενώ οι συνδέσεις ανάμεσά τους 
εκφράζουν σχέσεις υπαγωγής. Για παράδειγμα, η έννοια «Αναπαράσταση 
αλγορίθμου» υπάγεται στην έννοια «Αλγόριθμος» και τις ανώτερές της έννοιες. 
Ένα πρόγραμμα συλλογιστικής μπορεί πολύ εύκολα, με συλλογιστική στο TBox, να 
προσδιορίσει τις ανώτερες και κατώτερες έννοιες, μιας δοθείσας έννοιας. 

Εκτός από τις κλάσεις των εννοιών, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.6, υπάρχει άλλη 
μια κλάση: η κλάση των μαθησιακών αντικειμένων. Η κλάση αυτή περιέχει όλα τα 
μαθησιακά αντικείμενα που έχει στη διάθεσή της η εφαρμογή. Κάθε μαθησιακό 
αντικείμενο είναι περίπτωση αυτής της κλάσης. Τα πέντε μαθησιακά αντικείμενα 
που απεικονίζονται στο σχήμα 5.6, είναι περιπτώσεις της κλάσης «Μαθησιακά 
αντικείμενα».  

Πρόβλημα 

Ανάλυση 
προβλήματος 

Επίλυση 
προβλήματος 

Αλγόριθμος 

Βασικές δομές Αναπαράσταση 
αλγόριθμου 

 
 

lo1 

lo2 
lo4 

lo3 
lo5 

Μαθησιακά 
αντικείμενα 

ρCC              ⊆ 

ρDC              ∈ 

Οντολογία 
γνωστικού χώρου 
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Ισχύει για παράδειγμα: 

lo1  ∈ Μαθησιακά αντικείμενα 

Εκτός όμως από τον ισχυρισμό αυτό, ισχύει επίσης ότι: 

lo1  ∈ Αναπαράσταση αλγορίθμου 

Δηλαδή, το μαθησιακό αντικείμενο lo1 προκύπτει επίσης ως περίπτωση της κλάσης 
«Αναπαράσταση αλγορίθμου». Στην κλάση «Αναπαράσταση αλγορίθμου» 
περιέχονται, συνολικά, τα μαθησιακά αντικείμενα lo1 και lo2. Η συγκεκριμένη 
σχέση τύπου «ανήκει», προκύπτει με βάση τα μεταδεδομένα του αντικειμένου 
μάθησης lo1 (υποθέτουμε ότι το αντικείμενο lo1 περιέχει την έννοια 
«Αναπαράσταση αλγορίθμου»).  

Με βάση την ABox συλλογιστική του ελέγχου περιπτώσεων, μπορούμε αμέσως να 
διαπιστώσουμε ότι, για παράδειγμα, το αντικείμενο μάθησης lo1 ανήκει στον 
ευρύτερο χώρο που προσδιορίζεται από την έννοια «Αλγόριθμος». Αν λοιπόν 
δηλώναμε ως ανώτατη έννοια ενός μαθησιακού στόχου, την έννοια «Αλγόριθμος», 
το αντικείμενο αυτό θα ήταν, καταρχήν, επιλέξιμο. Αντίθετα, αν δηλώναμε ως 
ανώτατη έννοια, την έννοια «Ανάλυση προβλήματος», δε θα ήταν επιλέξιμο. 
Συνολικά, αν θεωρήσουμε ως ανώτατη έννοια, την έννοια «Αλγόριθμος», τότε, με 
βάση το σχήμα 5.6, τα μαθησιακά αντικείμενα που θα πρέπει να είναι επιλέξιμα 
είναι τα lo1, lo2 και lo4. Το lo5 περιέχει έννοια που βρίσκεται εκτός της κλάσης 
«Αλγόριθμος», άρα δεν είναι επιλέξιμο. Όσα δηλαδή μαθησιακά αντικείμενα, 
κάνοντας έλεγχο περιπτώσεων, προκύψει ότι ανήκουν και σε κλάσεις που δεν 
βρίσκονται στο κλαδί της κλάσης «Αλγόριθμος» θα πρέπει να αποκλειστούν εξ 
αρχής στα πλαίσια του τρέχοντος μαθησιακού στόχου. 

Με βάση το σχήμα 5.6, στην κλάση των αντικειμένων μάθησης ανήκουν ως 
περιπτώσεις, τα μαθησιακά αντικείμενα lo1, lo2, lo3, lo4 και lo5, στην κλάση 
«Αναπαράσταση αλγορίθμου» ανήκουν ως περιπτώσεις, τα μαθησιακά αντικείμενα 
lo1 και lo2, στην κλάση «Πρόβλημα» ανήκουν ως περιπτώσεις, τα μαθησιακά 
αντικείμενα lo1, lo2, lo4 και lo5, κλπ. Ωστόσο, θα πρέπει να είναι σαφές ότι ανάμεσα 
στις περιπτώσεις της κλάσης «Αντικείμενα μάθησης» και τις περιπτώσεις της 
οντολογίας των εννοιών υπάρχει μια βασική διαφορά: Οι περιπτώσεις της κλάσης 
«Αντικείμενα μάθησης» δηλώνονται, ενώ οι περιπτώσεις των κλάσεων της 
οντολογίας των εννοιών προκύπτουν από το πρόγραμμα συλλογιστικής και 
ειδικότερα από τον έλεγχο περιπτώσεων στο ABox. Τα ορθογώνια που 
αναπαριστούν μαθησιακά αντικείμενα ανήκουν στην κλάση των μαθησιακών 
αντικειμένων, ενώ οι διακεκομμένες γραμμές δηλώνουν ότι προκύπτει, με βάση 
το πρόγραμμα συλλογιστικής, πως ανήκουν σε κλάση που εκφράζει κάποια 
έννοια. 

Συγκεκριμένα, η κάθε κλάση της οντολογίας των εννοιών ορίζεται ως, η κλάση, η 
οποία αποτελείται από τα μαθησιακά αντικείμενα, τα οποία περιέχουν την 
συγκεκριμένη έννοια. Για παράδειγμα, η κλάση «Αλγόριθμος» ορίζεται ως 

Αλγόριθμος ≣ hasConcept ∋ αλγόριθμος 
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Στη δήλωση αυτή (asserted condition), η λέξη «Αλγόριθμος» αντιστοιχεί στο 
όνομα της κλάσης, το στοιχείο «hasConcept» αντιστοιχεί σε ιδιότητα (property), η 
οποία έχει ως πεδίο ορισμού (domain) την κλάση «Αντικείμενα μάθησης» και ως 
πεδίο τιμών (range) την κλάση «Έννοιες». Η κλάση «Έννοιες», η οποία 
παρουσιάζεται σε επόμενες ενότητες, περιέχει ως περιπτώσεις όλες τις έννοιες, οι 
οποίες εμφανίζονται στα μαθησιακά αντικείμενα και οι οποίες είναι διαθέσιμες στα 
πλαίσια της εφαρμογής. Η δήλωση σημαίνει, ότι για να αποτελεί ένα μαθησιακό 
αντικείμενο στοιχείο της κλάσης «Αλγόριθμος», θα πρέπει να περιέχει την έννοια 
«αλγόριθμος». 

Τέλος, η κλάση «Αλγόριθμος» δηλώνεται ως υποκλάση της κλάσης «Επίλυση 
προβλήματος»: 

Αλγόριθμος ⊑ Επίλυση προβλήματος 

η οποία, ομοίως, ορίζεται ως  

Επίλυση προβλήματος ≣ hasConcept ∋ επίλυση προβλήματος 

Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω δηλώσεων του TBox, σημαίνει ότι ένα 
μαθησιακό αντικείμενο αποτελεί στοιχείο της κλάσης «Επίλυση προβλήματος», αν 
συμβαίνει τουλάχιστον ένα από τα δύο: α) περιέχει την έννοια «επίλυση 
προβλήματος» στα μεταδεδομένα του, ή β) αποτελεί στοιχείο της κλάσης 
«Αλγόριθμος». 

Για την απεικόνιση των όσων αναφέρθηκαν έως τώρα, στο TBox υπάρχει η κλάση 
των μαθησιακών αντικειμένων καθώς και οι εβδομήντα τέσσερις κλάσεις της 
οντολογίας των εννοιών. Στο ABox υπάρχει απροσδιόριστος αριθμός μαθησιακών 
αντικειμένων, τα οποία εισάγονται από την εφαρμογή ως περιπτώσεις της κλάσης 
των μαθησιακών αντικειμένων. Για να γίνει αυτή η εισαγωγή στο ABox, θα πρέπει 
η εφαρμογή να διαβάσει τα XML αρχεία, δηλαδή τα μεταδεδομένα του κάθε 
μαθησιακού αντικειμένου και να τα αντιστοιχήσει κατάλληλα. Η συγκεκριμένη 
υλοποίηση της αντιστοίχησης αυτής, παρουσιάζεται στην παρακάτω ενότητα. 
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5.6 Υλοποίηση της αντιστοίχησης των XML 
μεταδεδομένων στην οντολογία 

Στα σχήματα 5.5 και 5.6 υπονοείται, μεταξύ άλλων, μια αντιστοίχηση των XML 
μεταδεδομένων των μαθησιακών αντικειμένων στην οντολογία του γνωστικού 
χώρου της εφαρμογής. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο, 
σε επίπεδο υλοποίησης, επιτυγχάνεται αυτή η αντιστοίχηση (σχήμα 5.7). 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.7: Αντιστοίχηση των μεταδεδομένων στην οντολογία της εφαρμογής 

Όπως έχει παρουσιαστεί σε προηγούμενες ενότητες κάθε, κατά SCORM, μαθησιακό 
αντικείμενο περιέχει έναν αριθμό συγκεκριμένων μεταδεδομένων που 
προβλέπονται από την προτυποποίηση. Συνοπτικά, τα μεταδεδομένα αυτά, 
ομαδοποιούνται στις παρακάτω εννέα κατηγορίες: 

• General (Γενικά) 

• Lifecycle (Χρονική περίοδος κατά την οποία υφίστανται) 

• Meta-metadata (Περιγραφή των μεταδεδομένων που υπάρχουν στο 

αντικείμενο) 

• Technical (Τεχνικά χαρακτηριστικά του αντικειμένου) 

• Educational (Εκπαιδευτικά) 

• Rights (Κανόνες χρήσης) 

• Relations (Σύνδεση των αντικειμένων μεταξύ τους) 

• Annotation (Σχόλια για την εκπαιδευτική χρήση των αντικειμένων) 

• Classification (Περιγραφή του αντικειμένου στο πλαίσιο μιας ταξινομίας) 

Μεταδεδομένα των 
μαθησιακών 

αντικειμένων σε XML 

 
 

 
 

 

 

Οντολογία γνωστικού 
χώρου σε OWL DL 
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Στην τελευταία από τις κατηγορίες αυτές, την κατηγορία Classification, υπάρχει η 
δυνατότητα αναφοράς των εννοιών που περιέχονται σ’ ένα μαθησιακό αντικείμενο. 
Ωστόσο, πέρα από τα μεταδεδομένα της κατηγορίας Classification, η εφαρμογή 
αντιστοιχίζει και τα μεταδεδομένα των κατηγοριών General, Educational και 
Relations, τα οποία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της 
εφαρμογής.  

Παρακάτω παρουσιάζονται, α) ορισμένα τμήματα του OWL DL αρχείου, το οποίο 
«βλέπει» η εφαρμογή και το οποίο αντιστοιχεί στο τμήμα του TBox της οντολογίας 
που απεικονίζεται στο σχήμα 5.6, β) ενδεικτικά τμήματα κώδικα, γραμμένα στη 
γλώσσα Java, με τα οποία γίνεται λήψη και αντιστοίχηση της, σε XML, 
πληροφορίας που φέρουν τα μαθησιακά αντικείμενα, στο TBox της εφαρμογής 
(ενημέρωση της εφαρμογής) και γ) ενδεικτικά τμήματα του ενημερωμένου, μετά 
την εκτέλεση του κώδικα, με τα υπάρχοντα μαθησιακά αντικείμενα OWL DL 
αρχείου, το οποίο αντιστοιχεί, κατά το μεγαλύτερο μέρος, στο τμήμα του ABox της 
οντολογίας. 

5.6.1 Οι κλάσεις των εννοιών και των μαθησιακών 
αντικειμένων 

Το μοντέλο της οντολογίας (TBox) περιέχει, μεταξύ άλλων, τις κλάσεις που 
προαναφέρθηκαν στο σχήμα 5.6, δηλαδή, τις έξι κλάσεις των εννοιών του 
γνωστικού χώρου και την κλάση των μαθησιακών αντικειμένων. Στον κώδικα που 
ακολουθεί, παρουσιάζεται ενδεικτικά, ο ορισμός αυτών των κλάσεων, οι κλάσεις 
στις οποίες υπάγεται κάθε μια από αυτές σύμφωνα με το σχήμα 5.6, οι ιδιότητες 
αυτών των κλάσεων, ορισμένες από τις ιδιότητες της κλάσης των μαθησιακών 
αντικειμένων, κλπ. 

<?xml version="1.0"?> 
<rdf:RDF 
    xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
    xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" 
    xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" 
    xmlns="http://195.251.219.46:8080/elearning.owl#" 
  xml:base="http://195.251.219.46:8080/elearning.owl"> 
  … 
  
  <owl:Class rdf:about="#Πρόβλημα"> 
    <owl:equivalentClass> 
      <owl:Restriction> 
        <owl:hasValue> 
          <Concepts rdf:ID="πρόβλημα"/> 
        </owl:hasValue> 
        <owl:onProperty> 
          <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasConcept"/> 
        </owl:onProperty> 
      </owl:Restriction> 
    </owl:equivalentClass> 
  </owl:Class> 
   
  <owl:Class rdf:about="#Επίλυση_προβλήματος"> 
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    <owl:equivalentClass> 
      <owl:Restriction> 
        <owl:onProperty> 
          <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasConcept"/> 
        </owl:onProperty> 
        <owl:hasValue> 
          <Concepts rdf:ID="επίλυση_προβλήματος"/> 
        </owl:hasValue> 
      </owl:Restriction> 
    </owl:equivalentClass> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Πρόβλημα"/> 
  </owl:Class> 
     
  <owl:Class rdf:ID="Ανάλυση_προβλήματος"> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="Πρόβλημα"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
    <owl:equivalentClass> 
      <owl:Restriction> 
        <owl:hasValue> 
          <Concepts rdf:ID="ανάλυση_προβλήματος"/> 
        </owl:hasValue> 
        <owl:onProperty> 
          <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasConcept"/> 
        </owl:onProperty> 
      </owl:Restriction> 
    </owl:equivalentClass> 
  </owl:Class>  
 
  <owl:Class rdf:ID="LearningObject"/> 
   
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasConcept"> 
    <rdfs:range rdf:resource="#Concepts"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#LearningObject"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
 

Στο παραπάνω τμήμα φαίνεται, καταρχήν, ο ορισμός της κλάσης «Πρόβλημα». 
Ικανή και αναγκαία συνθήκη (necessary and sufficient) για να προκύψει, μια 
οποιαδήποτε περίπτωση του ABox, ως στοιχείο (περίπτωση) της κλάσης αυτής, 
είναι α) να χαρακτηρίζεται από την ιδιότητα «hasConcept» και επιπλέον, β) η τιμή 
της ιδιότητας αυτής να είναι η έννοια «πρόβλημα». Τα στοιχεία (περιπτώσεις) που 
έχουν ως ιδιότητα, την ιδιότητα «hasConcept», είναι τα μαθησιακά αντικείμενα. 
Αυτό φαίνεται στην τελευταία ενότητα του παραπάνω κώδικα, όπου αναφέρεται το 
πεδίο ορισμού της ιδιότητας «hasConcept». Η ιδιότητα «hasConcept» έχει ως 
πεδίο ορισμού (domain) την κλάση των μαθησιακών αντικειμένων 
(LearningObject). Άρα, αφού και η κλάση «Πρόβλημα» έχει ως ιδιότητα, την 
ιδιότητα «hasConcept», κάθε μαθησιακό αντικείμενο δύναται να προκύπτει ως 
στοιχείο αυτής της κλάσης, αρκεί επιπλέον, να έχει ως τιμή της ιδιότητας 
«hasConcept», τη λέξη «πρόβλημα». Οι δυνατές τιμές αυτής της ιδιότητας, 
δηλαδή το πεδίο τιμών (range), είναι οι περιπτώσεις της κλάσης «Concepts». Η 
κλάση «Concepts» περιέχει ένα παράλληλο σύνολο εννοιών, το οποίο αντιστοιχεί 
στις έννοιες που εκφράζουν οι κλάσεις. Για παράδειγμα, η κλάση «Πρόβλημα» 
αντιστοιχεί στην περίπτωση «πρόβλημα» της κλάσης «Concepts», κοκ. 
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Όμοια δηλώνονται και οι κλάσεις «Επίλυση προβλήματος» και «Ανάλυση 
προβλήματος». Το πρόσθετο στοιχείο, το οποίο φαίνεται στη δήλωση των κλάσεων 
αυτών, είναι ότι αποτελούν υποκλάσεις της κλάσης «Πρόβλημα». Έτσι, υπάρχει η 
γραμμή με τη δήλωση «rdfs:subClassOf» (μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το 
στοιχείο της γλώσσας OWL DL, «subClassOf», έχει κληρονομηθεί από το RDF S 
επίπεδο του Σημασιολογικού Ιστού). Τέλος, ορίζεται η κλάση των μαθησιακών 
αντικειμένων (LearningObject). Οι ιδιότητες της κλάσης αυτής θα αναφερθούν σε 
επόμενη ενότητα κώδικα. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι υπόλοιπες κλάσεις που αναφέρθηκαν στο σχήμα 
5.6. Δηλαδή, οι κλάσεις «Αλγόριθμος», «Αναπαράσταση αλγορίθμου» και «Βασικές 
δομές». 

  <owl:Class rdf:about="#Αλγόριθμος"> 
    <owl:equivalentClass> 
      <owl:Restriction> 
        <owl:hasValue> 
          <Concepts rdf:ID="αλγόριθμος"/> 
        </owl:hasValue> 
        <owl:onProperty> 
          <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasConcept"/> 
        </owl:onProperty> 
      </owl:Restriction> 
    </owl:equivalentClass> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="Επίλυση_προβλήματος"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
    
  <owl:Class rdf:ID="Αναπαράσταση_αλγορίθμου"> 
    <owl:equivalentClass> 
      <owl:Restriction> 
        <owl:hasValue> 
          <Concepts rdf:ID="αναπαράσταση_αλγορίθμου"/> 
        </owl:hasValue> 
        <owl:onProperty> 
          <owl:ObjectProperty rdf:ID="hasConcept"/> 
        </owl:onProperty> 
      </owl:Restriction> 
    </owl:equivalentClass> 
    <rdfs:subClassOf> 
      <owl:Class rdf:ID="Αλγόριθμος"/> 
    </rdfs:subClassOf> 
  </owl:Class> 
 
  <owl:Class rdf:ID="Βασικές_δομές"> 
    <owl:equivalentClass> 
      <owl:Restriction> 
        <owl:hasValue> 
          <Concepts rdf:ID="βασικές_δομές"/> 
        </owl:hasValue> 
        <owl:onProperty> 
          <owl:ObjectProperty rdf:about="#hasConcept"/> 
        </owl:onProperty> 
      </owl:Restriction> 
    </owl:equivalentClass> 
    <rdfs:subClassOf rdf:resource="#Αλγόριθμος"/> 
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  </owl:Class> 

Ο ορισμός αυτών των κλάσεων, είναι όμοιος με τον ορισμό των προηγούμενων 
κλάσεων. Με τις δηλώσεις αυτές σχηματίζεται η ιεραρχία των εννοιών που 
απεικονίστηκε στο σχήμα 5.6. Η κλάση «Αλγόριθμος» αποτελεί υποκλάση της 
κλάσης «Επίλυση προβλήματος», κοκ. 

Στο τρίτο και τελευταίο κομμάτι κώδικα, το οποίο ακολουθεί, παρουσιάζονται 
ορισμένες από τις ιδιότητες της κλάσης των μαθησιακών αντικειμένων. Όλες αυτές 
οι ιδιότητες, όπως και η ιδιότητα «hasConcept» που παρουσιάστηκε, έχουν ως 
πεδίο ορισμού την κλάση των μαθησιακών αντικειμένων. Αυτό σημαίνει, ότι όταν η 
εφαρμογή διαβάζει τα XML αρχεία των μεταδεδομένων και ενημερώνει το αρχείο 
OWL DL, κάθε μαθησιακό αντικείμενο θα πρέπει να δηλώνεται ως περίπτωση της 
κλάσης των μαθησιακών αντικειμένων. Η ένταξη των μαθησιακών αντικειμένων 
στις κλάσεις που εμφανίζονται στο σχήμα 5.6, ή σε οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες 
κατάλληλες κλάσεις, προκύπτει από το πρόγραμμα συλλογιστικής, το οποίο 
λαμβάνει υπόψη τον ορισμό αυτών των κλάσεων. 

 
  <owl:ObjectProperty rdf:ID="IsRequiredBy"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#LearningObject"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#LearningObject"/> 
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#relation"/> 
    <owl:inverseOf> 
      <owl:ObjectProperty rdf:about="#Requires"/> 
    </owl:inverseOf> 
  </owl:ObjectProperty> 
  <owl:ObjectProperty rdf:about="#Requires"> 
    <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="#relation"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#LearningObject"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="#LearningObject"/> 
    <owl:inverseOf rdf:resource="#IsRequiredBy"/> 
    <rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#TransitiveProperty"/> 
  </owl:ObjectProperty> 
     
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="location"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#LearningObject"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="typicalLearningTime"> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#LearningObject"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="description"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#LearningObject"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 
  <owl:DatatypeProperty rdf:ID="title"> 
    <rdfs:domain rdf:resource="#LearningObject"/> 
    <rdfs:range rdf:resource="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string"/> 
  </owl:DatatypeProperty> 

Στο παραπάνω τμήμα φαίνονται, καταρχήν, οι ιδιότητες «Requires» και 
«IsRequiredBy». Οι ιδιότητες αυτές έχουν ως πεδίου ορισμού, αλλά και ως πεδίο 
τιμών, την κλάση των μαθησιακών αντικειμένων, αφού, με βάση τα κατά SCORM 
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διαθέσιμα μεταδεδομένα, ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να απαιτεί (requires), 
ή να απαιτείται (is required by) από κάποιο άλλο. Επιπρόσθετα όμως, το 
πρόγραμμα συλλογιστικής έχει στην διάθεσή του την πληροφορία, ότι α) η μια 
ιδιότητα είναι αντίστροφη της άλλης, το οποίο δηλώνεται από την ετικέτα 
«owl:inverseOf» (αντίθετα, για παράδειγμα, με την ετικέτα «subClassOf», το 
στοιχείο της γλώσσας OWL DL, «inverseOf», βρίσκεται μόνο στο OWL επίπεδο του 
Σημασιολογικού Ιστού) και ότι β) οι ιδιότητες «Requires» και «IsRequiredBy» είναι 
μεταβατικές (transitive). Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι αν ένα μαθησιακό 
αντικείμενο απαιτεί ένα δεύτερο και αυτό ένα τρίτο, τότε το πρώτο απαιτεί επίσης 
το τρίτο. 

Έτσι, με βάση τα χαρακτηριστικά της ιδιότητας «Requires», αν ορίσουμε, για 
παράδειγμα, μια κλάση ως 

Query ≡ ∃ requires Αλγόριθμος 

τότε το πρόγραμμα συλλογιστικής θα μας δώσει εκείνα τα μαθησιακά αντικείμενα, 
τα οποία απαιτούν τουλάχιστον ένα μαθησιακό αντικείμενο που ανήκει (για την 
ακρίβεια, προκύπτει ότι ανήκει, με βάση το πρόγραμμα συλλογιστικής) στην 
κλάση «Αλγόριθμος». Η διατύπωση αυτή σημαίνει, ότι το πρόγραμμα 
συλλογιστικής θα διατρέξει όλες τις ακολουθίες των μαθησιακών αντικειμένων, οι 
οποίες σχηματίζονται με βάση τα μαθησιακά αντικείμενα που απαιτεί καθένα από 
αυτά, και αν εντοπιστεί κάποιο που ανήκει στην κλάση «Αλγόριθμος» (άρα και σε 
οποιαδήποτε υποκλάση της κλάσης «Αλγόριθμος»), τότε, το πρώτο από το οποίο 
ξεκίνησε η ακολουθία, καθώς και τα υπόλοιπα, τα οποία ήταν στοιχεία της 
ακολουθίας, θα αποτελέσουν περιπτώσεις της κλάσης «Query». Μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι, στο συγκεκριμένο ορισμό, δε γίνεται κάποια άμεση αναφορά 
στα ενδιάμεσα μαθησιακά αντικείμενα της ακολουθίας: αν δηλαδή, ένα πρώτο 
αντικείμενο απαιτεί ένα δεύτερο που, έστω, δεν ανήκει στην κλάση «Αλγόριθμος», 
αλλά ωστόσο, το δεύτερο απαιτεί ένα τρίτο, το οποίο ανήκει στην κλάση 
«Αλγόριθμος», τότε, και το πρώτο, αλλά και το δεύτερο μαθησιακό αντικείμενο, θα 
επιλεγούν ως περιπτώσεις της κλάσης «Query». 

Οι υπόλοιπες ιδιότητες της κλάσης των μαθησιακών αντικειμένων αναφέρονται 
στον τίτλο, την περιγραφή, τον τυπικό χρόνο εκμάθησης και τη διεύθυνση του 
μαθησιακού αντικειμένου.  

Συνολικά, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι σχηματίζονται τρεις διαφορετικές 
ομάδες ιδιοτήτων, οι οποίες αναφέρονται στα μαθησιακά αντικείμενα και οι οποίες 
αντιστοιχούν: 

• στις έννοιες, δηλαδή το περιεχόμενο των μαθησιακών αντικειμένων. Η 
ιδιότητα αυτή, όπως προαναφέρθηκε, έχει ως πεδίο τιμών την κλάση των 
εννοιών (έννοιες ως περιπτώσεις).  

• στη σύνδεση των μαθησιακών αντικειμένων με άλλα μαθησιακά 
αντικείμενα, δηλαδή στη δομή του γνωστικού χώρου που προκύπτει με 
βάση τα μαθησιακά αντικείμενα. Οι ιδιότητες της ομάδας αυτής έχουν ως 
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πεδίο τιμών την κλάση των μαθησιακών αντικειμένων, αφού πρόκειται για 
σύνδεση μαθησιακών αντικειμένων μεταξύ τους. 

• στα χαρακτηριστικά των μαθησιακών αντικειμένων, όπως ο τυπικός χρόνος 
εκμάθησης, η περιγραφή, κλπ. Οι ιδιότητες της ομάδας αυτής είναι απλώς 
τύποι δεδομένων (Datatype). 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.8: Άξονες ανάλυσης των στοιχείων ενός μαθησιακού αντικειμένου 

Για να γίνει η ενημέρωση της οντολογίας του γνωστικού χώρου, ορισμένα τμήματα 
της οποίας αναφέρθηκαν ενδεικτικά, θα πρέπει η εφαρμογή να διαβάσει τα 
μεταδεδομένα των μαθησιακών αντικειμένων, δηλαδή τα XML αρχεία, και στη 
συνέχεια να κάνει την κατάλληλη αντιστοίχηση, δημιουργώντας τις περιπτώσεις 
(ABox) των κλάσεων της οντολογίας.  

Με βάση α) τις περιπτώσεις αυτές (ABox), β) το μοντέλο της οντολογίας (TBox) 
και γ) το πρόγραμμα συλλογιστικής (reasoner), μπορεί να παραχθεί η κατάλληλη 
πληροφορία, την οποία στη συνέχεια επεξεργάζονται τα υπόλοιπα τμήματα της 
εφαρμογής (σχήμα 5.5), με στόχο, τον τελικό προσδιορισμό των αντικειμένων που 
θα πρέπει να παρουσιαστούν στον μαθητή. 

5.6.2 Η ενημέρωση της εφαρμογής 

Η ενημέρωση της εφαρμογής γίνεται από τον καθηγητή, ή τον διαχειριστή του 
συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης. Συγκεκριμένα, η ενημέρωση επιτυγχάνεται με 
την εκτέλεση ενός προγράμματος γραμμένου στη γλώσσα Java. Το πρόγραμμα 
διαβάζει τα XML αρχεία, τα οποία περιέχουν τα μεταδεδομένα των μαθησιακών 
αντικειμένων και δημιουργεί τις αντίστοιχες περιπτώσεις στο ABox της εφαρμογής. 

Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένα τμήματα του κώδικα, με τον οποίο 
επιτυγχάνεται αυτή η λειτουργία. Πέρα από τη χρήση των διαφόρων βιβλιοθηκών, 
η εφαρμογή στηρίζεται στην τεχνολογία των Servlet. 

Τα XML αρχεία διαβάζονται από το πρόγραμμα ενημέρωσης, με χρήση του Java 
DOM (Document Object Model). Η αντιστοίχηση, των δεδομένων που περιέχονται 
στα XML αρχεία, στις κατάλληλες κλάσεις της οντολογίας και η δημιουργία των 

 
Περιεχόμενο 

Δομή 

Μορφή Μαθησιακό 
αντικείμενο
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περιπτώσεων, γίνεται με τη βοήθεια του πλαισίου ανάπτυξης εφαρμογών για το 
Σημασιολογικό Ιστό, Jena. Επίσης, με τη βοήθεια του πλαισίου ανάπτυξης Jena, 
γίνεται και η σύνδεση με το πρόγραμμα συλλογιστικής (reasoner). Έτσι, μεταξύ 
των βιβλιοθηκών που κάνει χρήση η εφαρμογή είναι οι παρακάτω:  

… 
import com.hp.hpl.jena.ontology.*; 
import com.hp.hpl.jena.rdf.model.*; 
import com.hp.hpl.jena.reasoner.ReasonerRegistry; 
import com.hp.hpl.jena.reasoner.dig.*; 
import com.hp.hpl.jena.vocabulary.*; 
import com.hp.hpl.jena.util.iterator.ExtendedIterator; 
import com.hp.hpl.jena.rdql.QueryResults; 
import com.hp.hpl.jena.rdql.Query; 
import org.w3c.dom.Node; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilder; 
import com.hp.hpl.jena.rdql.QueryEngine; 
import org.w3c.dom.NodeList; 
import org.w3c.dom.Document; 
import javax.xml.parsers.ParserConfigurationException; 
import org.w3c.dom.Element; 
import com.hp.hpl.jena.rdql.ResultBinding; 
import com.hp.hpl.jena.rdql.QueryExecution; 
import org.xml.sax.SAXException; 
import javax.xml.parsers.DocumentBuilderFactory; 
… 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη ενότητα, το περιβάλλον Jena είναι ένα 
προγραμματιστικό περιβάλλον για την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται, 
μεταξύ άλλων, στη γλώσσα OWL. Είναι περιβάλλον ανοιχτού κώδικα, το οποίο 
επιπλέον περιλαμβάνει μηχανή εξαγωγής συμπερασμάτων βασισμένη σε κανόνες 
(rule-based). Το γεγονός αυτό, ότι δηλαδή είναι ένα πρόγραμμα συλλογιστικής 
βασισμένο σε κανόνες, δεν επιτρέπει την πλήρη υποστήριξη για οντολογίες σε 
OWL-DL και OWL-Full, αλλά μόνο για οντολογίες σε OWL-Lite.  

Για παράδειγμα, παρέχει μη-πλήρη υποστήριξη του τελεστή της ένωσης (union) 
της OWL-DL. Αν μια κλάση C αποτελεί την ένωση των κλάσεων A και B, τότε το 
πρόγραμμα συλλογιστικής της Jena μπορεί να συμπεράνει ότι οι A και Β είναι 
υποκλάσεις της C και επομένως ότι οι περιπτώσεις των κλάσεων Α και Β είναι 
περιπτώσεις της C. Ωστόσο, δεν μπορεί να συμπεράνει το αντίθετο, το οποίο 
επίσης ισχύει: ότι κάθε περίπτωση της κλάσης C πρέπει, κατ’ ανάγκη, να είναι 
περίπτωση της κλάσης A, ή της κλάσης B. 

Για την πλήρη εξαγωγή των συμπερασμάτων αυτών, είναι αναγκαίο ένα πρόσθετο 
πρόγραμμα συλλογιστικής. Το περιβάλλον Jena παρέχει τη δυνατότητα 
ενσωμάτωσης εξωτερικών προγραμμάτων συλλογιστικής όπως το Pellet (έκδοση 
1.3-beta), το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην εφαρμογή. Με την ενσωμάτωση 
εξωτερικών προγραμμάτων συλλογιστικής μπορεί να υποστηριχθεί η χρήση της 
OWL-DL και επομένως η εξαγωγή πρόσθετης πληροφορίας με βάση τα εισαχθέντα 
δεδομένα και τις περιγραφές των κλάσεων της οντολογίας. Η σύνδεση των δύο 
προγραμμάτων, γίνεται μέσω της διεπαφής DIG (Description Logic reasoner 
interface). Στον παραπάνω κώδικα φαίνεται η εισαγωγή των κατάλληλων 
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βιβλιοθηκών, οι οποίες κάνουν εφικτή τη σύνδεση μ’ ένα εξωτερικό πρόγραμμα 
συλλογιστικής μέσω της διεπαφής DIG. Η διεπαφή DIG αποτελεί αναδυόμενο 
(immature) πρότυπο για την εξαγωγή συμπερασμάτων στο πλαίσιο της 
Περιγραφικής λογικής και υλοποιείται ως μια HTTP διεπαφή.  

Στο επόμενο τμήμα κώδικα παρουσιάζεται η σύνδεση με το εξωτερικό πρόγραμμα 
συλλογιστικής.  

Το αρχείο που περιέχει το μοντέλο της οντολογίας, τμήματα του οποίου 
παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, είναι το «elearning.owl». Το 
εξωτερικό πρόγραμμα συλλογιστικής βρίσκεται στον τοπικό υπολογιστή, η 
διεύθυνση του οποίου είναι «195.251.219.46», και συγκεκριμένα στη θύρα (port) 
«8081».  

Η ενεργοποίηση, από τον καθηγητή ή τον διαχειριστή του συστήματος, της 
λειτουργίας «Ενημέρωση» προκαλεί την εκτέλεση μιας κλήσης «Post», τμήματα 
του κώδικα της οποίας, φαίνονται παρακάτω. 

… 
    //Variables 
    … 
    String url = "http://195.251.219.46:8080"; 
    String ontPath = "C:/elearning.owl"; 
    String ontReasoner = "http:// 195.251.219.46:8081"; 
    String ont = "http://195.251.219.46:8080/elearning.owl"; 
… 
   //Process the HTTP Post request 
    public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 
            ServletException, IOException { 
        doGet(request, response); 
        response.setContentType(CONTENT_TYPE); 
        request.setCharacterEncoding("iso-8859-7"); 
        out.println("<HTML><Head></Head><Body>"); 
… 
        //connect to the reasoner on port 8081 on the local system 
        Model cModel = ModelFactory.createDefaultModel(); 
        Resource conf = cModel.createResource(); 
        conf.addProperty(ReasonerVocabulary.EXT_REASONER_URL, 
                         cModel.createResource(ontReasoner)); 
         
       // create the reasoner factory and the reasoner 
        DIGReasonerFactory drf = (DIGReasonerFactory) ReasonerRegistry. 
                                 theRegistry().getFactory(DIGReasonerFactory.URI); 
        DIGReasoner r = (DIGReasoner) drf.create(conf); 
         
       // make a model 
        OntModelSpec spec = new OntModelSpec(OntModelSpec.OWL_DL_MEM); 
        spec.setReasoner(r); 
        OntModel m = ModelFactory.createOntologyModel(spec, null); 
        OntDocumentManager dm = m.getDocumentManager(); 
        dm.addAltEntry(ont, "file:c:/elearning.owl"); 
        Model model = m.read(ont); 
… 
        //XML  OWL  
        xmlowl(scorm_id,course_id,append); 
… 
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        out.println("<b>Η ενημέρωση της οντολογίας έγινε με επιτυχία!</b>"); 
        out.println("</body></html>"); 
        out.close(); 
… 

Κάθε στοιχείο της οντολογίας, όπως για παράδειγμα η ιεραρχία των κλάσεων, οι 
ιδιότητες, οι περιπτώσεις, κλπ, απεικονίζονται προγραμματιστικά στο «μοντέλο της 
οντολογίας», (κλάση OntModel, στον παραπάνω κώδικα), το οποίο έχει τις 
απαραίτητες μεθόδους για την εξαγωγή των ανώτερης τάξης κλάσεων, των 
περιπτώσεων, κλπ. Αρχικά λοιπόν, διαβάζεται το μοντέλο της οντολογίας, το οποίο 
περιέχεται στο αρχείο «elearning.owl», και με βάση αυτό, παράγεται η 
συγκεκριμένη απεικόνισή του (κλάση Model, στον παραπάνω κώδικα), σε 
προγραμματιστικό επίπεδο.  

Για την ακρίβεια, οι δηλώσεις που εισάγονται στην οντολογία απεικονίζονται 
προγραμματιστικά στον «βασικό γράφο» (base Graph), σύμφωνα με την ορολογία 
και τη δομή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος της Jena. Αυτός, επικοινωνεί 
με το στοιχείο εξαγωγής συμπερασμάτων (InfGraph) από το οποίο παράγεται 
πρόσθετη πληροφορία με βάση και το πρόγραμμα συλλογιστικής, με το οποίο 
επικοινωνεί. Η διασύνδεση αυτή απεικονίζεται στο σχήμα 5.9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.9: Σύνδεση του περιβάλλοντος Jena με το εξωτερικό πρόγραμμα 
συλλογιστικής Pellet 

Μετά την ανάγνωση (read) του μοντέλου της οντολογίας, δηλαδή του TBox, από 
την εφαρμογή, όπως φαίνεται και στο τμήμα του κώδικα που προηγήθηκε, καλείται 
η συνάρτηση xmlowl με την οποία, α) διαβάζονται τα xml αρχεία των μαθησιακών 
αντικειμένων, β) δημιουργούνται και εισάγονται οι αντίστοιχες περιπτώσεις στο 
ABox και γ) αποθηκεύεται το ενημερωμένο μοντέλο.  

Η συνάρτηση «xmlowl» δέχεται ως είσοδο την ταυτότητα του πακέτου (scorm_id) 
των μαθησιακών αντικειμένων, καθώς και το μάθημα (course_id) στο οποίο 
ανήκει. Τα στοιχεία αυτά αντλούνται από τη βάση δεδομένων του συνολικού 
συστήματος.  
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Για κάθε πακέτο μαθησιακών αντικειμένων, εντοπίζεται το αρχείο 
«imsmanifest.xml», το οποίο περιέχει τα μεταδεδομένα του κάθε μαθησιακού 
αντικειμένου. Με τη βοήθεια της κλάσης «Document» αντλούνται και αναλύονται 
(parse), στη συνέχεια, τα μεταδεδομένα αυτά. 

    public void xmlowl(String scorm_id, String course_id, boolean append) { 
… 
      // read XML Metadata 
      try { 
        File f = new File(scorm_id+"\\moddata\\scorm\\"+scorm_id+"\\imsmanifest.xml"); 
        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance(); 
        DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder(); 
        try { 
          Document xmldoc = builder.parse(f); 

Στο επόμενο τμήμα κώδικα, παρουσιάζεται, ενδεικτικά, η λήψη ορισμένων 
μεταδεδομένων από κάθε «imsmanifest.xml» αρχείο των μαθησιακών 
αντικειμένων και η εισαγωγή τους, δηλαδή η δημιουργία περιπτώσεων, στο αρχείο 
«elearning.owl».  

Τα μεταδεδομένα, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να ομαδοποιηθούν σε τρεις 
κατηγορίες: 

• H πρώτη κατηγορία, σύμφωνα με τις ετικέτες της προτυποποίησης SCORM, 
περιλαμβάνει τις ομάδες «imsmd:general», «imsmd:technical» και 
«imsmd:educational». Έτσι, για παράδειγμα, από την ομάδα 
«imsmd:general» η εφαρμογή λαμβάνει την ταυτότητα (imsmd:identifier) 
και τον τίτλο του μαθησιακού αντικειμένου (imsmd:title), από την ομάδα 
«imsmd:technical» τη διεύθυνση στην οποία βρίσκεται (imsmd:location) το 
μαθησιακό αντικείμενο, ενώ από την ομάδα «imsmd:educational» τον 
τυπικό χρόνο εκμάθησης, το επίπεδο δυσκολίας, κλπ.  

• H δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα στοιχεία της ομάδας 
«imsmd:relation». 

• Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα στοιχεία της ομάδας 
«imsmd:classification». 

          //read XML attributes 
          String[] tagsLV1 = {"imsmd:general", "imsmd:technical", "imsmd:educational"}; 
           
          String[][] tagsLV2 = { 
                               {"imsmd:identifier", "imsmd:title"}, {"imsmd:location"} 
                               ,{"imsmd:interactivitytype", "imsmd:learningresourcetype", 
                               "imsmd:interactivitylevel", "imsmd:difficulty", "imsmd:typicalLearningTime"} 
          }; 
           
          String[][] tagsLabelLV2 = { 
                                    {"id:string", "title:string"}, {"location:string"} 
                                    ,{"interactivityType:MInteractivityType", 
                                    "learningResourceType:MLearningResourceType", 
                                    "interactivityLevel:MAmount", "difficulty:MAmount", 
                                    "typicalLearningTime:string"} 
          }; 
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          NodeList rL = xmldoc.getElementsByTagName("resource"); //xml 
 
          for (int i = 0; i < rL.getLength(); i++) { 
 
            //Get resource id and href 
            String val = ( (Element) rL.item(i)).getAttribute("identifier"); //xml 
            Resource resA = m.getOntClass(ont + "#LearningObject"); //owl 
            Resource resB = m.createIndividual(ont + "#" + val, resA); //owl 
 
            Property prA = m.getOntProperty(ont + "#href"); //owl 
            val = ( (Element) ( (Element) rL.item(i)).getElementsByTagName("file"). 
                   item(0)).getAttribute("href"); //xml 
            model.add(resB, prA, val); //owl 
… 

Όπως φαίνεται παραπάνω, με τη βοήθεια μιας μεταβλητής τύπου «NodeList», 
πρόκειται να ληφθούν τα στοιχεία κάθε μαθησιακού αντικειμένου, δηλαδή, μεταξύ 
άλλων, τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν. Ακολουθεί ένας βρόχος επανάληψης, το 
μήκος του οποίου προσδιορίζεται από το πλήθος των μαθησιακών αντικειμένων 
(rL.getLength()). Εντός του βρόχου επανάληψης, λαμβάνονται τα διάφορα 
στοιχεία από το xml αρχείο των μεταδεδομένων, όπως για παράδειγμα, η 
ταυτότητα (identifier) του μαθησιακού αντικειμένου, η οποία εκχωρείται σε μια 
μεταβλητή (val) τύπου «String». Η ταυτότητα αυτή, θα πρέπει στη συνέχεια, να 
αποτελέσει την ταυτότητα της συγκεκριμένης περίπτωσης (instance) του 
μαθησιακού αντικειμένου, το οποίο θα εισαχθεί στο ABox. Αυτό επιτυγχάνεται ως 
εξής: 

Σε μια μεταβλητή τύπου «Resource» λαμβάνεται η κλάση των μαθησιακών 
αντικειμένων (LearningObject) της οντολογίας (η μεταβλητή «m» είναι τύπου 
«OntModel», όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα κώδικα). Σε μια 
επόμενη μεταβλητή (resB), επίσης τύπου «Resource», δημιουργείται η περίπτωση 
του συγκεκριμένου μαθησιακού αντικειμένου. Αυτό το μαθησιακό αντικείμενο έχει 
την ταυτότητα (val) που είχε στο αρχείο των, κατά SCORM, μεταδεδομένων.  

Στη συνέχεια, λαμβάνεται η ιδιότητα «href» του μοντέλου (TBox) της οντολογίας 
σε μια μεταβλητή τύπου «Property». Στην ιδιότητα αυτή εκχωρούνται οι 
Διαδικτυακές διευθύνσεις των μαθησιακών αντικειμένων. Αφού ληφθεί η 
διεύθυνση του συγκεκριμένου μαθησιακού αντικειμένου από το αρχείο των xml 
μεταδεδομένων (μεταβλητή val), προστίθεται ως τιμή της ιδιότητας «href», στην 
συγκεκριμένη περίπτωση του αρχείου της οντολογίας (model.add(resB, prA, val)). 

Όμοια, εισάγονται και τα υπόλοιπα στοιχεία των μαθησιακών αντικειμένων στην 
οντολογία. Για παράδειγμα, στην ιδιότητα «hasConcept» εκχωρούνται οι έννοιες 
των μαθησιακών αντικειμένων, στην ιδιότητα «typicalLearningTime» ο τυπικός 
χρόνος εκμάθησης του μαθησιακού αντικειμένου, κλπ. Τέλος, η εφαρμογή 
αποθηκεύει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις δημιουργώντας ένα νέο αρχείο, με 
όνομα «elearning_instances.owl».  

Ας σημειωθεί, ότι θα μπορούσε να γίνει προσθήκη των περιπτώσεων (instances) 
στο προηγούμενο αρχείο (elearning.owl) και όχι δημιουργία νέου. Ωστόσο, η 



5.6 Υλοποίηση της αντιστοίχησης των XML μεταδεδομένων στην οντολογία 

 

285 

δημιουργία νέου αρχείου επιτρέπει τη διατήρηση του μοντέλου (TBox), ξεχωριστά 
από τις περιπτώσεις (ABox). 

          //SAVE UPDATED MODEL 
          OutputStream outOWL = new FileOutputStream("elearning_instances.owl"); 
          OutputStreamWriter OWL = new OutputStreamWriter(outOWL, "iso-8859-7"); 
          model.write(outOWL); 
          outOWL.close(); 
… 

Μετά την ενημέρωση της εφαρμογής, το αρχείο «elearning_instances.owl» 
περιέχει τις συγκεκριμένες περιπτώσεις των μαθησιακών αντικειμένων. Για την 
ακρίβεια, το αρχείο αυτό περιέχει, τόσο το μοντέλο της οντολογίας (TBox), όσο, 
όπως φαίνεται στο παρακάτω τμήμα κώδικα, και τις συγκεκριμένες περιπτώσεις 
(ABox) που παρήχθησαν από το πρόγραμμα, τμήματα του οποίου παρουσιάστηκαν. 

…  
 <LearningObject rdf:ID=" RES-77404CAB-983E-4431-C0BB-E91120664E78"> 
    <Requires> 
      <LearningObject rdf:ID="RES-4355CF86-979D-83DC-3001-A13790BD66E7"> 
        <hasConcept rdf:resource="#βασικές_δομές"/> 
      </LearningObject> 
    </Requires> 
    <Requires> 
      <LearningObject rdf:ID="RES-0C85B480-2A18-712D-741A-F4557FF46024"> 
        <hasConcept rdf:resource="#αναπαράσταση_αλγορίθμου"/> 
      </LearningObject> 
    </Requires> 
    <hasConcept rdf:resource="#βασικές_δομές"/> 
    <typicalLearningTime rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >10</typicalLearningTime> 
    <hasConcept rdf:resource="#ανάλυση_προβλήματος"/> 
  </LearningObject> 
  <LearningObject rdf:ID="RES-022F4D20-0B3E-7531-C1F0-B454C663F28E"> 
    <hasConcept rdf:resource="#αναπαράσταση_αλγορίθμου"/> 
  </LearningObject> 
  <MFormat rdf:ID="no_multimedia"> 
    <name rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string" 
    >NoMultimedia</name> 
  </MFormat> 
  <LearningObject rdf:ID="RES-978B9942-04B3-12E2-1862-F6D5BC3DE155"/> 
… 
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5.7 Σύνδεση των μαθησιακών αντικειμένων 
και των εννοιών 

Σύμφωνα με ότι αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, αλλά και στην ενότητα 
αναφορικά με τη δημιουργία εννοιολογικού χάρτη, υπάρχουν δύο ακόμη μορφές 
σύνδεσης: α) η σύνδεση των μαθησιακών αντικειμένων μεταξύ τους και β) η 
σύνδεση των εννοιών σε επίπεδο περιπτώσεων.  

Η εφαρμογή εστιάζεται στο επίπεδο της σύνδεσης των εννοιών και όχι των ίδιων 
των μαθησιακών αντικειμένων, ωστόσο όπως φάνηκε και από τα προηγούμενα, 
έχουν δηλωθεί οι κατάλληλες ιδιότητες στην κλάση των μαθησιακών αντικειμένων, 
στις οποίες αντιστοιχούνται τα, κατά SCORM, μεταδεδομένα που εκφράζουν αυτή 
τη σύνδεση. Έτσι, το σχήμα 5.6 που παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα 
είναι, για την ακρίβεια, κάπως τροποποιημένο (σχήμα 5.10), συμπεριλαμβάνοντας 
και τις συνδέσεις σε επίπεδο μαθησιακών αντικειμένων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.10: Συνδέσεις σε επίπεδο μαθησιακών αντικειμένων 

Πρόβλημα 

Ανάλυση 
προβλήματος 

Επίλυση 
προβλήματος 

Αλγόριθμος 

Βασικές δομές Αναπαράσταση 
αλγόριθμου 

ρCC              ⊆ 

ρDC              ∈ 

Οντολογία 
γνωστικού χώρου 

Σχέσεις μεταξύ 
μαθησιακών 
αντικειμένων 

 
 

lo1 

lo2 
lo4 

lo3 
lo5 

Μαθησιακά 
αντικείμενα 



5.7 Σύνδεση των μαθησιακών αντικειμένων και των εννοιών 

 

287 

Οι συνδέσεις μεταξύ των μαθησιακών αντικειμένων μπορούν να είναι, στο πλαίσιο 
της OWL DL, οποιουδήποτε τύπου, αφού πρόκειται για συνδέσεις μεταξύ 
περιπτώσεων.  

Όμοια με τις συνδέσεις των μαθησιακών αντικειμένων μεταξύ τους, υπάρχουν και 
οι συνδέσεις των εννοιών σε επίπεδο περιπτώσεων. Όπως αναφέρθηκε στο 
κεφάλαιο 4, οι συνδέσεις αυτές προέρχονται από τη δημιουργία του εννοιολογικού 
χάρτη και παράγονται δυναμικά. Δεν εντάσσονται δηλαδή στα πλαίσια μιας 
οντολογίας εννοιών που είναι προκαθορισμένη και εισάγεται στο σύστημα, αλλά 
παράγονται, ως ιδιότητες της κλάσης των εννοιών, κατά την ενημέρωση του 
εννοιολογικού χάρτη από τον καθηγητή. Έτσι, μπορεί να εισαχθούν οποιαδήποτε 
ρήματα, ως συνδετικά ρήματα, ανάμεσα στις έννοιες.  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.11: Η κλάση «Concepts» (Έννοιες) και οι συνδέσεις σε επίπεδο εννοιών 

Οι περιπτώσεις της κλάσης «Concepts», όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες 
ενότητες, χρησιμοποιούνται και για τη διατύπωση αξιωμάτων με τα οποία 
εντάσσονται τα μαθησιακά αντικείμενα στις διάφορες κλάσεις των εννοιών της 
οντολογίας. Για παράδειγμα, η κλάση «Επίλυση προβλήματος» ορίζεται ως 

Επίλυση προβλήματος ≣ hasConcept ∋ επίλυση προβλήματος 

όπου η ιδιότητα «hasConcept» έχει πεδίο ορισμού την κλάση των μαθησιακών 
αντικειμένων, ενώ η περίπτωση «επίλυση προβλήματος» είναι περίπτωση της 
κλάσης των εννοιών, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.11.  
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5.8 Λήψη πληροφοριών από το πρόγραμμα 
συλλογιστικής 

Το αρχείο «elearning_instances.owl» που προκύπτει τελικά, περιέχει όλη την 
πληροφορία που χρειάζεται το εξωτερικό πρόγραμμα συλλογιστικής που 
συνδέθηκε αρχικά.  

Για παράδειγμα, με το πρόγραμμα συλλογιστικής, μπορεί να εντοπιστεί κάθε 
μαθησιακό αντικείμενο που προκύπτει να ανήκει στην κλάση «Αλγόριθμος», ως 
εξής: 

… 
        OntModel m = ModelFactory.createOntologyModel(spec, null); 
        OntDocumentManager dm = m.getDocumentManager(); 
        dm.addAltEntry(ont, "file:c:/elearning_instances.owl"); 
        Model model = m.read(ont); 
… 
        OntClass q = m.getOntClass(ont + "#Αλγόριθμος"); 
        for (ExtendedIterator i = q.listInstances(); i.hasNext(); )  

{ 
            Object o = i.next(); 
            Individual lo = m.getIndividual(o.toString()); 

lo.getPropertyValue(m.getOntProperty(ont+"#title")).toString(); 
} 

… 

Αρχικά, λαμβάνεται σε μια μεταβλητή τύπου «OntClass» η κλάση «Αλγόριθμος». 
Με τη χρήση ενός βρόχου επανάληψης, στη συνέχεια, προσδιορίζονται όλες οι 
περιπτώσεις, δηλαδή τα συγκεκριμένα αντικείμενα, τα οποία στην προκειμένη 
περίπτωση αντιστοιχούν σε μαθησιακά αντικείμενα, αυτής της κλάσης. Καθένα από 
αυτά, εκχωρείται στη μεταβλητή τύπου «Individual». Τα στοιχεία κάθε μαθησιακού 
αντικειμένου, όπως για παράδειγμα ο τίτλος του (title), οι έννοιες που περιέχει, ο 
τυπικός χρόνος εκμάθησης, κλπ, είναι προσβάσιμα με τη χρήση των κατάλληλων 
μεθόδων, όπως η «getPropertyValue» που φαίνεται στο παραπάνω τμήμα κώδικα. 

Ανάλογα, μπορεί να προκύψουν οι κλάσεις ανώτερης τάξης, μιας δοθείσας κλάσης. 
Για παράδειγμα, το παρακάτω τμήμα κώδικα μας δίνει το συνολικό αριθμό των 
κλάσεων ανώτερης τάξης, τις οποίες έχει η κλάση «Αλγόριθμος». 

… 
        int count=0; 
        OntClass q1 = m.getOntClass(ont + "#Αλγόριθμος"); 
        for (ExtendedIterator i = q1.listSuperClasses(); i.hasNext(); )  

{ 
count++; 
} 

… 

Στο παραπάνω τμήμα κώδικα, σε μια μεταβλητή τύπου «ακέραιος» (int), 
περιέχεται το πλήθος των, ανώτερης τάξης, κλάσεων που έχει η κλάση 
«Αλγόριθμος». 
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Οι πληροφορίες από το πρόγραμμα συλλογιστικής, καθώς και τα δεδομένα που 
αντλούνται από τη βάση δεδομένων του συστήματος, επιτρέπουν τη λειτουργία 
της εφαρμογής, όπως περιγράφεται σε επόμενες ενότητες. 
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5.9 Οι λειτουργίες της εφαρμογής 

Με βάση το σχήμα 5.5, πέρα από την αναπαράσταση του γνωστικού χώρου με 
χρήση τεχνολογιών του Σημασιολογικού Ιστού, την αντιστοίχηση των 
μεταδεδομένων των μαθησιακών αντικειμένων στην οντολογία και τη δημιουργία 
περιπτώσεων, αλλά και την αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας από ένα 
πρόγραμμα συλλογιστικής, η εφαρμογή έχει ως τελικό σκοπό: 

α) την επιλογή των κατάλληλων μαθησιακών αντικειμένων στο πλαίσιο του 
μαθησιακού στόχου που επιλέγει κάθε φορά ο μαθητής,  

β) την κατάλληλη διαδοχή (σειρά) παρουσίασης των μαθησιακών αντικειμένων και  

γ) την παροχή βοήθειας και υποστήριξης προς αυτόν.  

Όπως προαναφέρθηκε, η διατριβή εστιάστηκε στο επίπεδο των εννοιών, σε σχέση 
και με τους τρεις παραπάνω στόχους. 

Στο σχήμα 5.12 παρουσιάζεται η βασική οθόνη του μαθήματος. Ο μαθητής έχει 
πρόσβαση στην εφαρμογή από την κεντρική σελίδα του μαθήματος. Συγκεκριμένα, 
έχει τη δυνατότητα να επιλέξει οποιονδήποτε από τους υπάρχοντες μαθησιακούς 
στόχους και να λάβει το μαθησιακό υλικό που θα παραχθεί δυναμικά με βάση τους 
μαθησιακούς πόρους, δηλαδή τα αντικείμενα μάθησης, τα οποία έχει στη διάθεσή 
του το σύστημα. Στην τρέχουσα υλοποίηση, τα μαθησιακά αντικείμενα 
δημιουργήθηκαν και υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει 
σημαντικός αριθμός μαθησιακών αντικειμένων στην Ελληνική γλώσσα, τα οποία θα 
μπορούσαν να αξιοποιηθούν.  
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Σχήμα 5.12: Η κεντρική σελίδα του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης 

Όπως φαίνεται στο σχήμα 5.12, πέρα από του άλλους πόρους και δραστηριότητες 
που είναι ενσωματωμένες στο συνολικό περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης, 
υπάρχει η δυνατότητα δυναμικής παροχής μαθησιακού υλικού με βάση τους 
μαθησιακούς στόχους που έχει ορίσει ο καθηγητής του μαθήματος. Ο μαθητής 
δηλαδή μπορεί, είτε να δει το μάθημα με τον στατικό τρόπο που του προτείνει ο 
καθηγητής εντάσσοντας το μαθησιακό υλικό σε προκαθορισμένες ενότητες, όπως 
οι ενότητες ένα, δύο, τρία, κλπ, είτε να επιλέξει τη λειτουργία «Μαθησιακοί 
στόχοι». 

5.9.1 Εισαγωγή μαθησιακών αντικειμένων 

Τα μαθησιακά αντικείμενα που βλέπει η εφαρμογή, είναι αυτά τα οποία έχουν 
εισαχθεί, τοπικά, στο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης. Η διαδικασία της 
εισαγωγής φαίνεται στο σχήμα 5.13. 
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Σχήμα 5.13: Εισαγωγή μαθησιακών αντικειμένων 

Ο καθηγητής του μαθήματος θα πρέπει να έχει δημιουργήσει ένα πακέτο 
μαθησιακών αντικειμένων, το οποίο, μέσω της διεπαφής του σχήματος 5.13, 
μπορεί να το εισαγάγει στο σύστημα.  

Η εφαρμογή ενημερώνεται, όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενη παράγραφο, 
διαβάζοντας τα αρχεία που περιέχουν τα μεταδεδομένα, ώστε να μπορεί να 
εντοπίσει κάθε φορά, αυτά που συμβάλλουν στην επίτευξη του μαθησιακού 
στόχου που επιλέγει ο μαθητής. 

5.9.2 Επιλογή μαθησιακού στόχου και παράμετροι 
προσαρμογής 

Η εφαρμογή αντλεί τους διαθέσιμους μαθησιακούς στόχους και τους παρουσιάζει 
στο μαθητή. Οι πληροφορίες που δίνονται από την εφαρμογή, ώστε να εντοπίσει ο 
μαθητής τον μαθησιακό στόχο που τον ενδιαφέρει, είναι ο τίτλος και η περιγραφή 
του μαθησιακού στόχου. Επιπλέον, επιλέγοντας ο μαθητής ένα μαθησιακό στόχο, 
μπορεί να δει τις έννοιες που τον απαρτίζουν.  

Συγκεκριμένα, η επιλογή ενός μαθησιακού στόχου, μέσω της λειτουργίας 
«Μαθησιακοί στόχοι» που φαίνεται στο σχήμα 5.12, οδηγεί το μαθητή σε μια 
σελίδα παρόμοια με αυτή του σχήματος 5.14.  
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Σχήμα 5.14: Επιλογή μαθησιακού στόχου 

Στο πάνω μέρος του αριστερού τμήματος της σελίδας παρουσιάζεται α) ο τίτλος, β) 
η περιγραφή και γ) η ανώτατη έννοια εντός της οποίας υφίσταται ο μαθησιακός 
στόχος. Αν, με βάση τα στοιχεία αυτά, ο μαθητής θεωρήσει ότι ο μαθησιακός 
στόχος που επέλεξε δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του, μπορεί να επιστρέψει 
στον κατάλογο των μαθησιακών στόχων και να επιλέξει έναν άλλο, μέσω της 
λειτουργίας «Μαθησιακοί στόχοι». 

Στο κάτω μέρος του αριστερού τμήματος της σελίδας παρουσιάζονται στον μαθητή 
οι δυνατότητες παραμετροποίησης του μαθησιακού στόχου, έτσι ώστε, το 
μαθησιακό υλικό που θα λάβει (αντικείμενα μάθησης) να ανταποκρίνεται καλύτερα 
στις ανάγκες του. Συγκεκριμένα, πριν επιλεχθούν από την εφαρμογή και 
παρουσιαστούν στο μαθητή τα μαθησιακά αντικείμενα, ο μαθητής καλείται να 
επικυρώσει τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, ή να τις μεταβάλει. Οι παράμετροι με 
βάση τις οποίες μπορεί να προσαρμόσει τον μαθησιακό στόχο αναφέρονται: 

• στην ανώτατη έννοια του μαθησιακού στόχου, 

• στις έννοιες που απαρτίζουν τον μαθησιακό στόχο και 

• στο χρόνο εκμάθησης. 

Συγκεκριμένα, ο μαθητής μπορεί να επιλέξει μια διαφορετική έννοια, ως ανώτατη 
έννοια. Αυτή, δεν μπορεί να είναι αυθαίρετη, αλλά θα πρέπει να αποτελεί ανώτερη 
έννοια, της έννοιας που δηλώθηκε κατά τη δημιουργία του μαθησιακού στόχου. Η 
εφαρμογή δηλαδή, με βάση την οντολογία των εννοιών που έχει στη διάθεσή της, 
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εντοπίζει τις ανώτερες έννοιες και παρουσιάζει στο μαθητή το κατάλληλο μενού 
από το οποίο μπορεί να επιλέξει. Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, η 
μεταβολή της ανώτατης έννοιας, ενδεχομένως μεταβάλει το σύνολο των προς 
επιλογή αντικειμένων μάθησης καθώς και την σειρά παρουσίασής τους. 

Ο μαθητής μπορεί επίσης να μεταβάλει τις έννοιες που απαρτίζουν το μαθησιακό 
στόχο. Αν για παράδειγμα, ο μαθητής θεωρεί ότι κάποιες από αυτές τις γνωρίζει, ή 
ότι γενικά, δεν ενδιαφέρεται να λάβει μαθησιακά αντικείμενα γι’ αυτές, έχει τη 
δυνατότητα να κάνει τις κατάλληλες επιλογές. Προφανώς, η μεταβολή του 
συνόλου των εννοιών που απαρτίζουν το μαθησιακό στόχο, μεταβάλει το σύνολο 
των προς επιλογή αντικειμένων μάθησης καθώς και την σειρά παρουσίασής τους. 

Τέλος, ο μαθητής καλείται να δώσει τη χρονική διάρκεια εντός της οποίας επιθυμεί 
να ασχοληθεί με την εκμάθηση του μαθησιακού στόχου. Στην περίπτωση που η 
χρονική διάρκεια που επέλεξε ο μαθητής, είναι εξαιρετικά μικρή για την επίτευξη 
του μαθησιακού στόχου, η εφαρμογή εμφανίζει ένα σχετικό μήνυμα και τον καλεί 
να επιλέξει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εφαρμογή 
επιλέγει τα μαθησιακά αντικείμενα που είναι τα πλέον σχετικά με τις έννοιες του 
μαθησιακού στόχου. Όσο μεγαλύτερη χρονική διάρκεια επιλέξει ο μαθητής, τόσο 
μεγαλύτερη δυνατότητα έχει η εφαρμογή να παρουσιάσει πρόσθετα μαθησιακά 
αντικείμενα, πέρα από τα απολύτως βασικά, τα οποία συνδέονται με το μαθησιακό 
στόχο. 

Η επιλογή των μαθησιακών αντικειμένων γίνεται με βάση δύο κριτήρια: 

α) τα μαθησιακά αντικείμενα δε θα πρέπει να περιέχουν έννοια, η οποία βρίσκεται 
εκτός της ανώτατης έννοιας που θέτει το πλαίσιο εντός του οποίου υφίσταται ο 
μαθησιακός στόχος. Όσα αντικείμενα περιέχουν τέτοια έννοια αποκλείονται.  

β) για κάθε μαθησιακό αντικείμενο προσδιορίζεται το ποσοστό των εννοιών, τις 
οποίες έχουν κοινές, με τις έννοιες του μαθησιακού στόχου. Όσο κοντύτερα στη 
μονάδα είναι ο αριθμός αυτός, τόσο πιο «σχετικό» θεωρείται το μαθησιακό 
αντικείμενο για την επίτευξη του μαθησιακού στόχου.  

Για παράδειγμα, έστω ότι ένας μαθησιακός στόχος αντιστοιχεί σε τέσσερις έννοιες 
και έστω ότι ο παρακάτω πίνακας 5.1 παρουσιάζει τις έννοιες και τον τυπικό χρόνο 
εκμάθησης ορισμένων μαθησιακών αντικειμένων. Θεωρούμε ότι όλα τα μαθησιακά 
αντικείμενα που εμφανίζονται στον πίνακα, εντάσσονται στο πλαίσιο του 
μαθησιακού στόχου. 
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Μαθησιακό 
αντικείμενο 

Αριθμός 
εννοιών 

Αριθμός 
κοινών 
εννοιών 

Ποσοστό 
κοινών 
εννοιών 

Τυπικός 
χρόνος 

εκμάθησης 
lo1 5 1 1/5=0,2 8 
lo2 5 2 2/5=0,4 10 
lo3 4 1 1/4=0,25 5 
lo4 4 2 2/4=0,5 14 
lo5 3 1 1/3=0,33 6 
lo6 3 2 2/3=0,66 4 
lo7 4 4 4/4=1 15 
lo8 3 3 3/3=1 10 
lo9 5 4 4/5=0,8 21 
lo10 6 4 4/6=0,66 7 
lo11 7 4 4/7=0,57 12 

Πίνακας 5.1: Έννοιες μαθησιακών αντικειμένων σε σχέση με έννοιες μαθησιακού 
στόχου 

Σύμφωνα με τον πίνακα 5.1, αν η χρονική διάρκεια, εντός της οποίας είναι ο 
μαθητής διατεθειμένος να ασχοληθεί με το μαθησιακό στόχο, είναι μια ώρα, τότε 
τα μαθησιακά αντικείμενα που θα πρέπει να επιλεγούν, είναι τα lo6, lo7, lo8, lo9 και 
lo10, ενώ η συνολική τυπική χρονική διάρκεια εκμάθησης θα είναι, 
4+15+10+21+7=57 λεπτά.  

 

Σχήμα 5.15: Μαθησιακά αντικείμενα 

Επιλέγοντας ο μαθητής το κουμπί με τίτλο «Εκπαιδευτικό υλικό» (σχήμα 5.14) 
παρουσιάζονται, σε μορφή συνδέσμων (links), τα μαθησιακά αντικείμενα που έχει 
επιλέξει η εφαρμογή για την επίτευξη αυτού του στόχου (σχήμα 5.15). 
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Μελετώντας τις έννοιες ενός μαθησιακού στόχου, ο μαθητής μπορεί να δει τις 
συνδέσεις αυτών των εννοιών με τη βοήθεια του εννοιολογικού χάρτη, ο οποίος 
είναι διαθέσιμος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 5.16: Υποστήριξη προς το μαθητή με τη χρήση εννοιολογικού χάρτη 
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5.10 Υλοποίηση της εφαρμογής 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται ορισμένα τμήματα του κώδικα με τα οποία 
έγινε η υλοποίηση της εφαρμογής. Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες 
ενότητες, η υλοποίηση έγινε στη γλώσσα Java και συγκεκριμένα με χρήση της 
τεχνολογίας των servlet.  

Αρχικά, παρουσιάζονται ορισμένα τμήματα κώδικα, με τα οποία δίνεται η 
δυνατότητα στο χρήστη να κάνει επιλογές, αναφορικά με τις παραμέτρους του 
μαθησιακού στόχου. Με το παρακάτω τμήμα κώδικα, λαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
οι τιμές των παραμέτρων που εισάγει ο μαθητής (σχήμα 5.14). 

//λήψη και επεξεργασία των παραμέτρων που έχουν τεθεί και εμφάνιση των μαθησιακών αντικειμένων 
 
    //Process the HTTP Get request 
    public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws 
            ServletException, IOException { 
        response.setContentType(CONTENT_TYPE); 
       request.setCharacterEncoding("iso-8859-7"); 
 
       String course_id = request.getParameter("course_id"); 
       if (course_id == null) { 
            course_id = "2"; 
       } 
       String user_id = request.getParameter("user_id"); 
       if (user_id == null) { 
            user_id = "0"; 
       } 
 
       // create html page to show 
       PrintWriter out = response.getWriter(); 
… 
      String title = request.getParameter("title"); 
      String root = request.getParameter("rootc"); 
      int time = Integer.parseInt(request.getParameter("time")); 
      String concept[] = request.getParameterValues("concept"); 
… 

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα (servlet) περιέχει μια «Get» κλήση, με την οποία 
λαμβάνεται: α) ο κωδικός του μαθητή, ο οποίος είναι ο κωδικός που προσδιορίζει 
τον μαθητή στα πλαίσια του συνολικού συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης, β) ο 
κωδικός του μαθήματος, γ) ο τίτλος του μαθησιακού στόχου, δ) η ανώτατη έννοια 
του μαθησιακού στόχου, ε) η χρονική διάρκεια εντός της οποίας, ο μαθητής 
επιθυμεί να κατακτήσει το μαθησιακό στόχο και στ) το σύνολο των εννοιών που 
απαρτίζουν το μαθησιακό στόχο. 

Με βάση τις παραμέτρους αυτές, στη συνέχεια, προσδιορίζονται αρχικά τα 
μαθησιακά αντικείμενα που περιέχουν, έστω μια έννοια, από τις έννοιες του 
μαθησιακού στόχου. Η ταυτότητα, καθώς και οι υπόλοιπες ιδιότητες καθενός από 
τα αντικείμενα αυτά, εκχωρούνται στις γραμμές ενός πίνακα δεκατεσσάρων 
στηλών. Κάθε γραμμή του πίνακα «lo» δηλαδή, περιέχει τα στοιχεία που 
περιγράφουν, σύμφωνα με το πρότυπο SCORM, ένα μαθησιακό αντικείμενο. Τα 
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στοιχεία αυτά έχουν, μια τιμή, το καθένα. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας τυπικός 
χρόνος εκμάθησης για κάθε μαθησιακό αντικείμενο, μια τιμή που εκφράζει το 
επίπεδο δυσκολίας του, κλπ. 

Αντίθετα, κάθε μαθησιακό αντικείμενο περιέχει απροσδιόριστο αριθμό εννοιών. 
Έτσι, στο παρακάτω τμήμα κώδικα δηλώνεται ένα «διάνυσμα» (vector), στο οποίο 
εκχωρούνται οι έννοιες κάθε μαθησιακού αντικειμένου. Στο ίδιο διάνυσμα και 
συγκεκριμένα στις θέσεις 0 έως 13, προστίθενται επίσης και τα στοιχεία του πίνακα 
«lo», ο οποίος είχε προκύψει προηγουμένως. 

… 
      String [][] lo = new String[n][14]; 
… 
      //Δημιουργία πίνακα διανυσμάτων 
      //Το κάθε διάνυσμα έχει τις ιδιότητες (θέσεις 0 έως 13) και τις έννοιες (θέσεις 14 έως n) του       
      //κάθε μαθησιακού αντικειμένου. 
 
      Vector [] loco = new Vector[n]; 
      Vector loco2=null; 
 
      for(int c=0;c<= n-1;c++){ 
        loco2 = new Vector(); 
        String queryc = "SELECT concept FROM conceptlo WHERE identifier = '"+lo[c][0]+ "'"; 
        ResultSet rsc = stmt4.executeQuery(queryc); 
          for(int l=0;l<=13;l++){ 
          loco2.addElement(lo[c][l]); 
          } 
          while(rsc.next()){ 
          loco2.addElement(rsc.getString("concept")); 
          } 
        loco[c]=loco2;//Στη θέση c του πίνακα των vectors loco, βάζω το vector loco2 
        } 

Όπως φαίνεται, ο πίνακας «lo» είναι ένας δυσδιάστατος πίνακας δεκατεσσάρων 
στηλών και τόσων γραμμών (n), όσων έχουν προκύψει από την απαρίθμηση των 
μαθησιακών αντικειμένων που βρέθηκε να περιέχουν κάποια έννοια του 
μαθησιακού στόχου. Έτσι, στη συνέχεια, δηλώνεται ένας νέος, μονοδιάστατος 
αυτή τη φορά, πίνακας (loco) με ίδιο αριθμό στοιχείων (n), του οποίου όμως, το 
κάθε στοιχείο, μπορεί να έχει μεταβλητό αριθμό στοιχείων αφού είναι διάνυσμα. Σε 
κάθε στοιχείο του πίνακα αυτού, εισάγονται τα δεκατέσσερα στοιχεία της κάθε 
γραμμής του πίνακα «lo», στις θέσεις από μηδέν έως δεκατρία, τα οποία 
ακολουθούνται από απροσδιόριστο αριθμό εννοιών τις οποίες μπορεί να περιέχει 
καθένα από τα μαθησιακά αντικείμενα (σχήμα 5.17).  

Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια ενός βρόχου επανάληψης εισάγονται καταρχήν 
τα δεκατέσσερα στοιχεία του πίνακα «lo» στο διάνυσμα «loco2» και στη συνέχεια, 
στο ίδιο διάνυσμα (loco2), εισάγονται οι έννοιες του τρέχοντος μαθησιακού 
αντικειμένου, οι οποίες αντλούνται από τη βάση δεδομένων. Τέλος, το διάνυσμα 
αυτό (loco2), εισάγεται ως τρέχον στοιχείο του πίνακα διανυσμάτων (loco). Η 
διαδικασία επαναλαμβάνεται, με τη βοήθεια του εξωτερικού βρόχου, για κάθε 
μαθησιακό αντικείμενο, δηλαδή «n» φορές. 
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Σχήμα 5.17: Μαθησιακά αντικείμενα: πίνακας διανυσμάτων, τα οποία περιέχουν 
τις έννοιες των μαθησιακών αντικειμένων 

Από τον πίνακα των διανυσμάτων θα πρέπει να αποκλειστούν τα μαθησιακά 
αντικείμενα, τα οποία βρίσκονται εκτός της ανώτατης έννοιας. Θα πρέπει δηλαδή, 
με βάση την ανώτατη έννοια την οποία έχει εισαγάγει ο μαθητής, να προκύψει 
ένας νέος πίνακας με τα επιλέξιμα μαθησιακά αντικείμενα. Αυτό επιτυγχάνεται με 
το παρακάτω τμήμα κώδικα. 

… 
      //Έχοντας την έννοια «ρίζα» βρίσκω τις υπαγόμενες έννοιες (reasoning). 
      Vector tree=null; 
      tree = new Vector(); 
      OntClass r = m.getOntClass(ont +"#"+root); 
        for (ExtendedIterator i = r.listSubClasses(); i.hasNext();)  

{ 
            Class o = i.getClass();  

tree.addElement(o.toString()); 
} 

 
      //Έλεγχος 
      Vector lotemp1 = new Vector(); 
      for(int c=0;c<=n-1;c++){ 
        int x = loco[c].size(); 
        int m=0; 
        for (int c2 = 14; c2 <= x - 1; c2++) { 
          for (int tr = 0; tr <= tree.size() - 1; tr++) { 
            if(tree.elementAt(tr).toString().equalsIgnoreCase(loco[c].elementAt(c2).toString())) { 
              m++; 
          } 
          } 
         } 
        //Κρατάω μόνο τα αντικείμενα μάθησης που έχουν όλες τους τις έννοιες, εντός της ρίζας         
         if(m==(x-14)) 
            { 
            lotemp1.addElement(loco[c].elementAt(0)); 
            } 
       } 

Αρχικά, λαμβάνεται η έννοια που έχει δηλώσει ο μαθητής ως «ρίζα» και στη 
συνέχεια, με τη βοήθεια του εξωτερικού προγράμματος συλλογιστικής (Pellet) που 
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είναι συνδεδεμένο, ζητείται το σύνολο των υποκλάσεων της εν λόγω έννοιας, στα 
πλαίσια της οντολογίας που έχει το σύστημα. Όλες αυτές οι υποκλάσεις, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε έννοιες, εισάγονται σε μια μεταβλητή (tree) τύπου διάνυσμα.  

Οι έννοιες των αντικειμένων μάθησης υπάρχουν στον πίνακα διανυσμάτων «loco». 
Ένας εξωτερικός βρόχος διατρέχει όλα τα αντικείμενα μάθησης, ξεκινώντας από το 
στοιχείο με αριθμό δεκατέσσερα, το οποίο περιέχει την πρώτη έννοια κάθε 
μαθησιακού αντικειμένου. Για κάθε μαθησιακό αντικείμενο, γίνεται μέτρηση του 
αριθμού των εννοιών του, οι οποίες συμπίπτουν με τις έννοιες, εντός της έννοιας  
που τέθηκε ως ρίζα. Αν ο αριθμός αυτός (m), προκύψει ίσος με τον αρχικό αριθμό 
των εννοιών του μαθησιακού αντικειμένου, αν δηλαδή προκύψει ότι όλες οι 
έννοιες του μαθησιακού αντικειμένου βρίσκονται εντός της ρίζας, τότε το 
μαθησιακό αντικείμενο εισάγεται και αποτελεί στοιχείο ενός νέου πίνακα 
διανυσμάτων. 

         //Δημιουργία του πίνακα slo με τα vectors που ανήκουν στη ρίζα που δόθηκε. 
         //Το κάθε vector έχει τα στοιχεία (θέσεις 0 έως 13) και τα concept (θέσεις 14 έως n) του LO. 
         int slosize = lotemp1.size(); 
         Vector [] slo = new Vector[slosize]; 
         Vector temp=null; 
         for(int c=0;c<=slosize-1;c++){ 
           temp = new Vector();//Κάνω ένα προσωρινό vector στο οποίο θα βάλω τα στοιχεία των lo 
           for(int c1=0;c1<=loco.length-1;c1++){//Το lotemp1 έχει τα εντός της ρίζας id των lo 
             if (lotemp1.elementAt(c).equals(loco[c1].elementAt(0))) { 
               for(int c3=0;c3<=loco[c1].size()-1;c3++) 
               { 
                 temp.addElement(loco[c1].elementAt(c3)); 
               } 
             } 
           } 
           slo[c]=temp;//Στη θέση c του πίνακα των vectors slo, βάζω το vector temp 
         } 

Με τον παραπάνω κώδικα εισάγονται και τα υπόλοιπα στοιχεία των μαθησιακών 
αντικειμένων. Σε καθένα από τα μαθησιακά αντικείμενα που προέκυψαν, στη 
συνέχεια, αντιστοιχείται μια τιμή, σύμφωνα με τη λογική που παρουσιάστηκε στον 
πίνακα 5.1. Τα μαθησιακά αντικείμενα ταξινομούνται με βάση αυτή την τιμή. 

Τα μαθησιακά αντικείμενα που θα παρουσιαστούν στον μαθητή, εξαρτώνται 
καταρχήν από τη χρονική διάρκεια που είναι διατεθειμένος να μελετήσει το 
μαθησιακό στόχο. Δεν υπάρχει δηλαδή, μια προκαθορισμένη διάρκεια, εντός της 
οποίας η επίτευξη του μαθησιακού στόχου θεωρείται περαιωμένη. Υπάρχει ένα 
κατώτερο, αλλά όχι ένα ανώτερο, όριο. Ο μαθητής μπορεί να λαμβάνει σχετικά 
μαθησιακά αντικείμενα και να εμπλουτίζει τις γνώσεις του, διευρύνοντας τα 
χρονικά όρια, εντός των οποίων είναι διατεθειμένος να ασχοληθεί με το μαθησιακό 
στόχο. 

Στο παρακάτω τμήμα κώδικα παρουσιάζεται η επιλογή των μαθησιακών 
αντικειμένων με βάση τη χρονική διάρκεια που δήλωσε ο μαθητής.  

… 
         //Συνολικός χρόνος εκμάθησης (typical learning time) 
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         int duration=0; 
         for(int c=0;c<=slosize-1;c++){ 
         int t = Integer.parseInt(slo[c].elementAt(13).toString()); 
         duration = duration + t; 
         } 
 
         //Έλεγχος για το αν ο χρόνος εκμάθησης που έδωσε ο χρήστης επαρκεί και εμφάνιση σχετικών     
         //μηνυμάτων 
         int d2=999999; 
         int remove=1; 
         if(time >= duration){ 
           for (int c = 0; c <= slosize - 1; c++) { 
             out.println("<br><a href='"+slo[c].elementAt(6)+"'>"+ slo[c].elementAt(1)+"</a>"); 
           } 
         out.println("<b>Η χρονική διάρκεια εκμάθησης είναι</b>&nbsp"+duration+"&nbsp λεπτά"); 
       } 
       else 
       { 
         while (slosize > remove && time < d2) { 
         d2=0; 
           for (int c = 0; c <= slosize - 1 - remove; c++) { 
             int t = Integer.parseInt(slo[c].elementAt(13).toString()); 
             d2 = d2 + t; 
           } 
           if (time >= d2) { 
             for (int c = 0; c <= slosize - 1 - remove; c++) { 
               out.println("<br><a href='"+slo[c].elementAt(6)+"'>"+slo[c].elementAt(1)+"</a>"); 
             }out.println("<b>Η χρονική διάρκεια εκμάθησης είναι</b>&nbsp "+d2+"&nbsp λεπτά"); 
           } 
           else 
           { 
               remove++; 
           } 
         } 
         if(time < d2){ 
             out.println("<b>Η χρονική διάρκεια εκμάθησης που επιλέξατε δεν επαρκεί!</b>"); 
         } 
       } 

Αρχικά, προσδιορίζεται ο συνολικός τυπικός χρόνος εκμάθησης των μαθησιακών 
αντικειμένων που θα μπορούσαν να δοθούν στον μαθητή. Ο χρόνος αυτός 
(duration), σε πραγματικές συνθήκες, ενδεχομένως να είναι ιδιαίτερα μεγάλος, αν 
υποθέσουμε ότι υπάρχει διαθέσιμος ένας μεγάλος αριθμός μαθησιακών 
αντικειμένων. Επομένως, η εφαρμογή, με βάση τα χρονικά όρια που έχει θέσει ο 
μαθητής, θα πρέπει να επιλέξει εκείνα που είναι περισσότερο σχετικά με το 
μαθησιακό στόχο. 

Στη συνέχεια, όπως φαίνεται στο παραπάνω τμήμα κώδικα, γίνεται έλεγχος για το 
αν τα χρονικά όρια που έχει θέσει ο μαθητής επαρκούν για την εμφάνιση όλων 
των μαθησιακών αντικειμένων. Αν επαρκούν, τότε εμφανίζονται. Διαφορετικά, η 
τελική τιμή του βρόχου επανάληψης που διατρέχει τα μαθησιακά αντικείμενα που 
πρόκειται να εμφανιστούν, μειώνεται κατά μια μονάδα. Αυτό σημαίνει ότι 
αποκλείεται το λιγότερο «βασικό» μαθησιακό αντικείμενο και η χρονική διάρκεια 
(d2) των εναπομεινάντων μαθησιακών αντικειμένων υπολογίζεται εκ νέου. Εάν και 
πάλι, τα χρονικά όρια που έχει θέσει ο μαθητής δεν επαρκούν, γίνεται αφαίρεση 
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και πρόσθετου μαθησιακού αντικειμένου. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται, αφού 
κάθε φορά η μεταβλητή «remove» αυξάνεται κατά μια μονάδα, προσδιορίζοντας 
συνακόλουθα, διαφορετικό τελικό σημείο, μειωμένο κατά μια μονάδα, του βρόχου 
επανάληψης που διατρέχει τα μαθησιακά αντικείμενα. Τέλος, αν τα χρονικά όρια 
είναι ιδιαίτερα μικρά, εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα προς το χρήστη. 
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Κεφάλαιο 6: Συμπεράσματα 
και μελλοντική έρευνα 

 

Στην ενότητα αυτή γίνεται μια αντιστοίχηση των δυνατοτήτων που δίνει ο 
Σημασιολογικός Ιστός σε σχέση με τις απαιτήσεις των συστημάτων ηλεκτρονικής 
μάθησης. Επίσης εντοπίζονται προβλήματα και προτείνονται μελλοντικές 
ερευνητικές κατευθύνσεις. 
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6.1 Υποστήριξη της ηλεκτρονικής μάθησης 
στο Σημασιολογικό Ιστό 

Η ηλεκτρονική μάθηση έχει τις ρίζες της στην «Εκπαίδευση με χρήση υπολογιστή» 
(Computer-based training) που αποτελούσε μια προσπάθεια να αυτοματοποιηθεί η 
παροχή της εκπαίδευσης, να αλλάξει και να υποστηριχθεί ο ρόλος του καθηγητή 
και να αναπτυχθεί εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα μπορούσε να μελετά ο μαθητής 
με το δικό του ρυθμό. Ωστόσο, οι προδιαγραφές των σημερινών συστημάτων 
ηλεκτρονικής μάθησης είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές των αρχικών. 
Παρακάτω παρουσιάζονται οι απαιτήσεις που θεωρείται ότι θα πρέπει να ικανοποιεί 
ένα προσαρμοζόμενο πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης και οι 
δυνατότητες-χαρακτηριστικά που, σε θεωρητικό τουλάχιστον επίπεδο, παρέχει ο 
Σημασιολογικός Ιστός για την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων. 

Σ’ ένα προσαρμοζόμενο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης, ο μαθητής, 
υποστηριζόμενος από τον καθηγητή, καθορίζει τους μαθησιακούς στόχους 
(learning goal) σύμφωνα με τις ανάγκες του. Στα συστήματα χωρίς δυνατότητες 
προσαρμογών, το μαθησιακό υλικό είναι ενταγμένο σε προκαθορισμένες ενότητες, 
υπο-ενότητες, κλπ. Έτσι, ενώ στην πρώτη περίπτωση αναφερόμαστε σε 
εξατομικευμένη παροχή μαθησιακού υλικού, στη δεύτερη, οι μαθητές 
αντιμετωπίζονται με ομοιόμορφο τρόπο. 

Η διατριβή εστιάστηκε, μεταξύ άλλων, στη διατύπωση μεθόδων παροχής 
εξατομικευμένου μαθησιακού υλικού, αφού σε πλήθος μελετών και με 
αναμφισβήτητο τρόπο, έχει παρατηρηθεί ότι η ταχύτητα με την οποία οι μαθητές 
μαθαίνουν είναι πολύ υψηλότερη στην περίπτωση της εξατομικευμένης μάθησης. 
Όμοια, οι επιδόσεις των μαθητών στα πλαίσια της εξατομικευμένης μάθησης 
υπερβαίνουν αυτές των μαθητών της μη-εξατομικευμένης. 

Όμως, η μετάβαση από το επίπεδο της προκαθορισμένης και ίδιας για όλους τους 
μαθητές παροχής μαθησιακού υλικού, στο επίπεδο της δυναμικής σύνθεσης και 
εξατομικευμένης παροχής, θέτει μια σειρά από απαιτήσεις, ιδιαίτερα σ’ ένα ανοιχτό 
περιβάλλον όπως αυτό του Παγκόσμιου Ιστού. Τις πρώτες δυνατότητες για 
αναζήτηση και δυναμική σύνθεση μαθησιακού υλικού μας τις δίνει η τεχνολογία 
των μαθησιακών αντικειμένων. Πρόσθετες δυνατότητες, όπως φάνηκε σε 
προηγούμενες ενότητες, παρέχονται από τις τεχνολογίες του Σημασιολογικού 
Ιστού. 

Όταν το μαθησιακό υλικό είναι στη μορφή αντικειμένων μάθησης, έχει δηλαδή 
ενσωματωμένο ένα πλήθος μεταδεδομένων, τότε, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 
υπάρχουν κάποιες αρχικές δυνατότητες για τη σύνθεση εξατομικευμένου 
μαθησιακού υλικού. Οι δυνατότητες όμως αυτές, είναι ξεκάθαρα ανεπαρκείς.  

Πιο συγκεκριμένα, όπως προαναφέρθηκε, τα μεταδεδομένα κάθε μαθησιακού 
αντικειμένου μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις βασικές κατηγορίες.  
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Η πρώτη από τις κατηγορίες αυτές, αναφέρεται στα χαρακτηριστικά των 
μαθησιακών αντικειμένων, όπως ο τυπικός χρόνος εκμάθησης, η περιγραφή, ο 
τίτλος, το επίπεδο δυσκολίας που παρουσιάζει το περιεχόμενο του μαθησιακού 
αντικειμένου, το επίπεδο αλληλεπίδρασης που προσφέρει, κλπ. Η διατριβή δεν 
εστιάστηκε στην κατηγορία αυτή, ωστόσο χρησιμοποιήθηκαν ορισμένα 
μεταδεδομένα, τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για τη διαμόρφωση του τελικού 
συνόλου επιλογής των μαθησιακών αντικειμένων που θα έπρεπε να δοθούν στο 
μαθητή. Ένα από αυτά ήταν ο τυπικός χρόνος εκμάθησης.  

6.1.1 Τυπικός χρόνος εκμάθησης 

Πράγματι, όταν ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται σ’ ένα ανοιχτό 
περιβάλλον, στο οποίο θα πρέπει να υποτεθεί ότι μπορεί να υπάρχει ένας πολύ 
μεγάλος αριθμός αντικειμένων μάθησης, τα οποία είναι σχετικά με το μαθησιακό 
στόχο που επιδιώκει, τότε, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα περιορισμού των 
μαθησιακών αντικειμένων, από την εφαρμογή, στα πλέον σχετικά. Κρίθηκε, ότι ο 
περιορισμός αυτός δε μπορεί να αναφέρεται στον αριθμό των μαθησιακών 
αντικειμένων. Είναι μάλλον αδιάφορη παράμετρος, ο αριθμός των μαθησιακών 
αντικειμένων. Εφόσον το ζητούμενο είναι η μάθηση, ο περιορισμός των 
μαθησιακών αντικειμένων θα πρέπει να βασίζεται στο χρόνο που απαιτείται για την 
εκμάθηση του περιεχομένου από τον τυπικό μαθητή, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των μαθησιακών αντικειμένων που θα πρέπει να παρουσιαστούν.  

Έτσι, η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να προσδιορίσει τα χρονικά 
όρια, εντός των οποίων, θα ήθελε να μελετήσει το μαθησιακό υλικό. Η ταξινόμηση 
των μαθησιακών αντικειμένων με κριτήριο το βαθμό συσχέτισης τους με το 
μαθησιακό στόχο, δίνει τη δυνατότητα διαδοχικής αφαίρεσης των λιγότερο 
σχετικών από αυτά, έτσι ώστε, τα εναπομείναντα να εκπληρώνουν το κριτήριο του 
χρόνου που τέθηκε από το μαθητή και επομένως να μπορούν να παρουσιαστούν.  

Κατά τη διατύπωση του μαθησιακού στόχου από τον καθηγητή, δεν τέθηκε ως 
παράμετρος ο χρόνος. Δε ζητείται δηλαδή από τον καθηγητή, να προσδιορίσει ένα 
συγκεκριμένο χρόνο εντός του οποίου θα πρέπει ο μαθητής να επιτύχει το 
μαθησιακό στόχο. Σε συμφωνία με ό,τι αναφέρθηκε εισαγωγικά, θεωρήθηκε πως η 
μάθηση δεν είναι μια διαδικασία που υπόκειται σε περαίωση. Άρα, δεν έχει 
ιδιαίτερο νόημα ο, από τον καθηγητή, προσδιορισμός χρονικών ορίων για την 
κατάκτηση του μαθησιακού στόχου. Αντίθετα, το σύστημα γίνεται περισσότερο 
ευέλικτο αν ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να δηλώνει, ο ίδιος, τη χρονική 
διάρκεια εντός της οποίας θέλει να μελετήσει το μαθησιακό στόχο.  

Συνολικά δηλαδή, αναφερόμαστε στην έννοια του χρόνου, όχι με την έννοια της 
χρονικής διάρκειας που απαιτείται για να κατακτηθεί ο μαθησιακός στόχος, αλλά 
με την έννοια του χρόνου που είναι διατεθειμένος να ξοδέψει ο μαθητής 
προκειμένου να κατακτήσει, σε κάποιο επίπεδο, το μαθησιακό στόχο. Η αντίθεση 
με ό,τι συμβαίνει στο περιβάλλον της παραδοσιακής εκπαίδευσης είναι φανερή: 
στο περιβάλλον της παραδοσιακής εκπαίδευσης καθορίζονται χρόνοι εντός των 
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οποίων θα πρέπει να επιτευχθεί η μάθηση ενός θέματος. Εκεί, η μάθηση υπόκειται 
σε περαίωση. 

Η Περιγραφική λογική, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει μεταβλητές ούτε 
αριθμητικούς τελεστές. Επομένως, η εκτέλεση αριθμητικών υπολογισμών θα 
πρέπει να γίνει με διαδικασίες που είναι έξω από το πλαίσιο της Περιγραφικής 
λογικής. Ενώ δηλαδή, μπορούμε να διατυπώσουμε μια έκφραση με όρους 
Περιγραφικής λογικής για να εξάγουμε το σύνολο των αντικειμένων μάθησης που 
αναφέρονται σ’ ένα συνδυασμό εννοιών, ή το σύνολο των αντικειμένων μάθησης 
τα οποία εντάσσονται σε κάποιες κατηγορίες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά 
(επίπεδο δυσκολίας, αλληλεπίδρασης, κλπ), δε μπορούμε να διατυπώσουμε μια 
έκφραση με την οποία θα γίνεται υπολογισμός της χρονικής διάρκειας εκμάθησης 
ενός συνόλου μαθησιακών αντικειμένων. Έτσι, δεν μπορούμε, για παράδειγμα, να 
δηλώσουμε μια κλάση της οποίας τα στοιχεία (μαθησιακά αντικείμενα) 
αντιστοιχούν σε συνολικό τυπικό χρόνο εκμάθησης, το πολύ, εξήντα λεπτών, 
αφού δεν μπορούμε στο πλαίσιο της Περιγραφικής λογικής να εκτελέσουμε την 
αριθμητική πράξη της πρόσθεσης. Μπορούμε φυσικά να ορίσουμε κλάσεις στις 
οποίες εντάσσονται μαθησιακά αντικείμενα με συγκεκριμένους χρόνους 
εκμάθησης, αλλά δεν μπορούμε να εκτελέσουμε αριθμητικούς υπολογισμούς με 
βάση αυτά. 

Η δεύτερη από τις κατηγορίες των μεταδεδομένων των αντικειμένων μάθησης, 
σύμφωνα με την ομαδοποίηση που προαναφέρθηκε, αναφέρεται στη σύνδεση των 
μαθησιακών αντικειμένων με άλλα μαθησιακά αντικείμενα.  

 6.1.2 Σύνδεση σε επίπεδο μαθησιακών αντικειμένων 

Τα μεταδεδομένα της κατηγορίας αυτής αναφέρονται στη σύνδεση των 
μαθησιακών αντικειμένων μεταξύ τους. Στο επίπεδο αυτό, δηλαδή στο επίπεδο των 
μαθησιακών αντικειμένων, ένα μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να συνδέεται ρητά 
με ένα ή περισσότερα μαθησιακά αντικείμενα με βάση κάποιες σχέσεις 
(προαπαιτούμενο, πρόσθετη πηγή, κλπ.) Σ’ ένα ανοιχτό περιβάλλον, όπως ο 
Παγκόσμιος Ιστός, οι σχέσεις αυτές εκφράζουν ένα πρώτο επίπεδο σύνδεσης. Αυτό 
το επίπεδο σύνδεσης μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι χαμηλότερο από το επίπεδο 
σύνδεσης των μαθησιακών αντικειμένων με βάση τις έννοιες που φέρουν, αφού 
εδώ, οι συνδέσεις δεν προκύπτουν, αλλά δηλώνονται ρητά ως μεταδεδομένα.  

Για παράδειγμα, αν ένα μαθησιακό αντικείμενο απαιτεί (requires) την παρουσίαση 
ενός άλλου, τότε αυτή η ρητή απαίτηση θα πρέπει να ικανοποιηθεί ανεξάρτητα από 
τα συμπεράσματα που εξάγονται με βάση το μοντέλο των εννοιών του γνωστικού 
χώρου. Η διατριβή δεν εστιάστηκε στη διάσταση αυτή, ούτε προτείνει κάποιο 
παιδαγωγικό μοντέλο αξιοποίησης αυτών των συνδέσεων. Ένα μοντέλο δηλαδή, 
σύμφωνα με το οποίο, για παράδειγμα, θα μπορούσε να επιλέγει η εφαρμογή τα 
μαθησιακά αντικείμενα που θα έπρεπε να παρουσιαστούν σε κάθε περίπτωση, ή τη 
σειρά με την οποία θα έπρεπε να παρουσιαστούν, βασιζόμενη στις συνδέσεις αυτού 
του τύπου.  
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Ωστόσο, η διατύπωση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου που περιλαμβάνει τα δύο 
προαναφερθέντα επίπεδα, αυτό της άμεσης σύνδεσης των μαθησιακών 
αντικειμένων μεταξύ τους και αυτό της έμμεσης σύνδεσης των μαθησιακών 
αντικειμένων μέσω των εννοιών που περιέχουν, αποτελεί αντικείμενο μελλοντικής 
έρευνας. Στα πλαίσια της εφαρμογής καταχωρούνται και τα δύο είδη των σχέσεων, 
ωστόσο, δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο αξιοποίησης των συνδέσεων του πρώτου 
είδους σε σχέση με τις συνδέσεις του δεύτερου είδους.  

Για παράδειγμα, στα πλαίσια της διατριβής προτείνονται μέθοδοι υποστήριξης του 
μαθητή, οι οποίοι αναφέρονται και αξιοποιούν το επίπεδο των εννοιών. Είναι 
προφανές όμως, ότι γενικότερα, μπορεί να υπάρξει βελτίωση της υποστήριξης με 
την παράλληλη επεξεργασία και αξιοποίηση της πληροφορίας που προέρχεται και 
από το επίπεδο των μαθησιακών αντικειμένων. Έτσι για παράδειγμα, ένα 
μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να είναι σχετικό, λόγω των εννοιών που περιέχει, μ’ 
ένα άλλο, αλλά αν το επίπεδο δυσκολίας του δεύτερου είναι σημαντικά 
υψηλότερο, ή σημαντικά χαμηλότερο, απ’ αυτό του πρώτου, τότε, αν θέλουμε να 
υποστηρίξουμε τον μαθητή να εμπλουτίσει τις γνώσεις του σχετικά με το πρώτο 
μαθησιακό αντικείμενο, δεν είναι βέβαιο πως το δεύτερο είναι το πλέον κατάλληλο, 
ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο σύνολο των εννοιών που περιέχει. Ωστόσο, πώς 
ακριβώς θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό που 
αναφέρεται στη δυσκολία εκμάθησης των μαθησιακών αντικειμένων, σ’ ένα 
γενικότερο μοντέλο, που θα ελάμβανε επιπλέον υπόψη και τις έννοιες που 
αμφότερα περιέχουν; Γενικότερα, τα δύο επίπεδα, το επίπεδο των μαθησιακών 
αντικειμένων και το επίπεδο των εννοιών, δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Η 
μοντελοποίηση της σύνδεσης των δύο επιπέδων αποτελεί αντικείμενο μελλοντικής 
έρευνας. 

Η τρίτη από τις κατηγορίες των μεταδεδομένων των αντικειμένων μάθησης, 
σύμφωνα με την ομαδοποίηση που προαναφέρθηκε, αναφέρεται στο επίπεδο των 
εννοιών.  

6.1.3 Οι έννοιες των μαθησιακών αντικειμένων 

Κάθε μαθησιακό αντικείμενο μπορεί να αναφέρει στα μεταδεδομένα του, τις 
έννοιες που περιέχονται σ’ αυτό. Με βάση τα μεταδεδομένα όμως, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα να εκφραστούν οι σχέσεις που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσα στις 
έννοιες. Έτσι, οι έννοιες εμφανίζονται ασυσχέτιστες μεταξύ τους. Με βάση τα 
μεταδεδομένα δε γνωρίζουμε αν μια έννοια που περιέχεται σ’ ένα μαθησιακό 
αντικείμενο είναι ειδικότερη μιας άλλης που περιέχεται στο ίδιο, ή σε κάποιο άλλο, 
αντικείμενο. Ωστόσο, πέρα από τα μεταδεδομένα, οι έννοιες μπορούν να 
εντάσσονται σ’ ένα ταξινομικό σύστημα, το οποίο μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη 
διεύθυνση στο Διαδίκτυο. 

Η ύπαρξη οντολογίας εννοιών δίνει τη δυνατότητα στο σύστημα ηλεκτρονικής 
μάθησης, να γνωρίζει τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις έννοιες. Για την 
αποτύπωση των σχέσεων αυτών χρειάζεται μια γλώσσα με υψηλότερες 
εκφραστικές δυνατότητες από αυτές των XML, ή RDF. Στα πλαίσια της διατριβής 
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διερευνήθηκαν οι εκφραστικές δυνατότητες μοντελοποίησης των γλωσσών του 
Σημασιολογικού Ιστού. Συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες των τριών 
διαφορετικών εκδοχών της γλώσσας OWL, καθώς και οι δυνατότητες της γλώσσας 
RDF S.  

Πέρα από τις σχέσεις των εννοιών, οι οποίες απαιτούν ευρύτερες συμφωνίες, σε 
επίπεδο οντολογίας, στα πλαίσια της διατριβής προτάθηκε και η χρήση 
εννοιολογικού χάρτη με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα, στον καθηγητή ή τους 
μαθητές, έκφρασης οποιονδήποτε σχέσεων ανάμεσα στις έννοιες. Σχέσεων 
δηλαδή, οι οποίες δεν εντάσσονται σε ευρύτερες συμφωνίες, αλλά 
αντιπροσωπεύουν τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 
απεικονίζει ένα γνωστικό χώρο. Ο εννοιολογικός χάρτης παρέχει μεγαλύτερη 
ευελιξία διατύπωσης σχέσεων, η οποία είναι απαραίτητη σ’ ένα σύστημα 
ηλεκτρονικής μάθησης. Έτσι, σε μαθησιακό επίπεδο, παρέχει, όπως 
προαναφέρθηκε, μια βάση για την υποστήριξη υψηλότερου επιπέδου μαθησιακών 
στόχων. Η συσχέτιση των εννοιών, δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να δει και να 
διαμορφώσει ευκολότερα μια ευρύτερη εικόνα του χώρου που μελετά.  

Η σύνδεση των εννοιών, επιπλέον, μπορεί να αποτελέσει μια βάση για την 
καλύτερη επιλογή και διαδοχή των μαθησιακών αντικειμένων καθώς και για την 
επινόηση εργαλείων λογισμικού μαθησιακής υποστήριξης.  

6.1.4 Επιλογή και διαδοχή μαθησιακών αντικειμένων 

Στο πλαίσιο της διατριβής προτάθηκε ο καθορισμός μιας ανώτατης έννοιας, μιας 
έννοιας δηλαδή, η οποία θέτει το πλαίσιο, εντός του οποίου θα πρέπει να 
υφίσταται κάθε μαθησιακός στόχος. Υποστηρίχθηκε, ότι η ύπαρξη ενός πλαισίου 
δεν επιτρέπει μόνο τον ακριβέστερο προσδιορισμό, επιλογή και διαδοχή των 
μαθησιακών αντικειμένων, αλλά αντιστοιχεί και σε μια νέα, προτεινόμενη στα 
πλαίσια της διατριβής, αντίληψη για τη διαδικασία της κατάκτησης μαθησιακών 
στόχων. Σύμφωνα μ’ αυτή, όποτε είναι εφικτό, θα πρέπει να δίνονται οι 
δυνατότητες και να ενθαρρύνεται ο μαθητής, να κατακτά εκ νέου ένα μαθησιακό 
στόχο, σε διαρκώς ευρύτερα μαθησιακά πλαίσια. Η βέλτιστη επίλυση ενός 
προβλήματος ενδέχεται να είναι τελείως διαφορετική από μια αρχική, αν 
διευρύνουμε το επιτρεπτό πλαίσιο επίλυσης.  

Σε σχέση με την περαιτέρω επιλογή των μαθησιακών αντικειμένων, 
χρησιμοποιήθηκε ως κριτήριο, το ποσοστό των εννοιών κάθε μαθησιακού 
αντικειμένου που είναι κοινές με τις έννοιες του επιλεχθέντα μαθησιακού στόχου. 
Ουσιαστικά δηλαδή, για κάθε έννοια ενός μαθησιακού αντικειμένου, υπάρχουν δύο 
δυνατές καταστάσεις: α) να ταυτίζεται με κάποια έννοια του μαθησιακού στόχου, ή 
β) να μην ταυτίζεται.  

Αποτελεί αντικείμενο μελλοντικής έρευνας, η αναζήτηση μεθόδων βελτίωσης της 
ακρίβειας της επιλογής των μαθησιακών αντικειμένων. Πιο συγκεκριμένα, είναι 
διαισθητικά προφανές, ότι η ύπαρξη διαφόρων σχέσεων ανάμεσα σε έννοιες, στα 
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πλαίσια μιας οντολογίας, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για πρόταση μεθόδων 
ευφυέστερης επιλογής μαθησιακών αντικειμένων.  

Για παράδειγμα, μια έννοια ενός αντικειμένου μάθησης μπορεί να μην ταυτίζεται με 
μια έννοια του μαθησιακού στόχου, αλλά ωστόσο, μπορεί να σχετίζεται με αυτή, σε 
κάποιο βαθμό και με κάποιας μορφής σχέση. Η επινόηση μεθόδων, όπως η 
προτεινόμενη, αξιοποίησης της πληροφορίας αυτής μπορεί ασφαλώς να βελτιώσει 
τη διαδικασία επιλογής των μαθησιακών αντικειμένων στα πλαίσια ενός 
μαθησιακού στόχου. 

Όμοια, αποτελεί αντικείμενο μελλοντικής έρευνας, η ανίχνευση των ορίων 
εγκυρότητας της προτεινόμενης μεθόδου σε σχέση με τον καθορισμό της διαδοχής 
των μαθησιακών αντικειμένων. Η απουσία, επί του παρόντος, σημαντικού αριθμού 
μαθησιακών αντικειμένων, ειδικά στην Ελληνική γλώσσα, στο ανοιχτό περιβάλλον 
του Διαδικτύου, καθώς και οι μη ώριμες τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού, 
δυσκολεύουν την ανίχνευση αυτών των ορίων και συνακόλουθα τις ενδεχόμενες 
βελτιώσεις και τροποποιήσεις με την εισαγωγή πρόσθετων παραμέτρων. 
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6.2 Συγχώνευση οντολογιών 

Σημαντική είναι η συνεισφορά των οντολογιών στην προσπάθεια για δημιουργία 
επαναχρησιμοποιήσιμου και δια-μοιραζόμενου λογισμικού. Προς το παρόν, ένας 
από τους κύριους παράγοντες που εμποδίζουν την επαναχρησιμοποίηση των 
εφαρμογών, αλλά και την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών συστημάτων είναι το 
γεγονός της χρήσης διαφορετικών όρων και εννοιών για την περιγραφή του ίδιου 
πεδίου δραστηριότητας. Αναπτύσσοντας οντολογίες, δημιουργούμε τη βάση για 
την επικοινωνία πολύπλοκων συστημάτων που θα χρησιμοποιούν ένα κοινό 
λεξιλόγιο, μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας.  

Επίσης, η δημιουργία εργαλείων λογισμικού που θα βοηθούσαν στη συγχώνευση 
οντολογιών και στη μετάφραση των όρων μιας οντολογίας σε άλλη, θα έκανε 
δυνατή την επικοινωνία μεταξύ συστημάτων που βασίζονται σε διαφορετικές 
οντολογίες. Οι οντολογίες αναμένεται να αλλάξουν θεμελιωδώς τον τρόπο με τον 
οποίο κατασκευάζονται τα διάφορα συστήματα. Έως σήμερα, οι βάσεις γνώσεων 
παρείχαν μικρές δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και διαμοιρασμού. Κάθε 
σχεδιαστής θα έπρεπε να ξεκινήσει από το μηδέν. Μελλοντικά αναμένεται η 
δημιουργία βιβλιοθηκών από οντολογίες. Έτσι, θα διευκολύνεται η σύνθεση 
βάσεων γνώσης από στοιχεία που θα εξάγονται από τις βιβλιοθήκες αυτές.  

Η συγχώνευση οντολογιών αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό πεδίο έρευνας και 
για το χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης. Οι έννοιες των διαφόρων μαθησιακών 
αντικειμένων μπορεί να περιέχονται σε διαφορετικές οντολογίες. Σε ό,τι 
προαναφέρθηκε, υπονοήθηκε η χρήση μιας και μοναδικής οντολογίας, στην οποία 
εντάσσονται οι έννοιες των μαθησιακών αντικειμένων. Είναι προφανές επομένως, 
ότι καθώς θα προτείνονται νέες οντολογίες και καθώς θα ωριμάζουν οι τεχνολογίες 
του Σημασιολογικού Ιστού, η συγχώνευση οντολογιών θα αποτελέσει πεδίο 
έρευνας. 
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