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Abstract
The dissemination of learning objects through internet in an intelligent way, may
contribute to the enhancement of several services offered by e-learning environments.
Towards this direction, the use of a knowledge organization system, able to properly
characterize and manage the vast amount of educational material, seems to play a key
role. Nevertheless, not all existing knowledge organization systems fit all cases.
Although similar in many points, each such system has its own special features that
render it suitable for only a few cases. Having these in mind, within the framework of
this work we try to find the best possible technique for modeling a knowledge
domain. We accomplish this task by comparing the main characteristics of the most
important structures, aiming at modeling knowledge. For the time being, we apply the
selected knowledge organization system for representing the knowledge taught by a
certain distance learning course and see how well does this technique behave. Our
further intention is to exploit this particular technique in all aspects of a distance
learning environment.
Key-words: knowledge representation, ontologies, distance learning
Πεπίλητη
Η δηάρπζε ησλ καζεζηαθώλ αληηθεηκέλσλ κέζσ ηνπ Δηαδηθηύνπ κε ηξόπν επθπή, πνπ
λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νπζηαζηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ, ζα κπνξνύζε λα
βειηηώζεη ζεκαληηθά ηηο πξνζθεξόκελεο ππεξεζίεο ελόο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο
κάζεζεο. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα θάηη ηέηνην είλαη ε πηνζέηεζε ελόο απνδνηηθνύ
πιαηζίνπ νξγάλσζεο, πεξηγξαθήο θαη δηαρείξηζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ. Τα δηάθνξα ζπζηήκαηα νξγάλσζεο γλώζεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί θαηά
θαηξνύο αθελόο ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε απηνύ ηνπ ζηόρνπ, σζηόζν δελ
απνηεινύλ ηηο ηδαληθόηεξεο ιύζεηο γηα θάζε πεξίπησζε. Σπλεπώο, κέζα από απηήλ
ηελ εξγαζία επηρεηξνύκε λα δηαθξίλνπκε ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο θπξηόηεξεο δνκέο
αλαπαξάζηαζεο γλώζεο θαη λα εληνπίζνπκε απηή πνπ αληαπνθξίλεηαη
ηθαλνπνηεηηθόηεξα ζηελ κνληεινπνίεζε ελόο γλσζηηθνύ πεδίνπ κε ηξόπν κεραληθά
αλαγλώζηκν. Σε απηή ηελ πξώηε πξνζπάζεηα, εθαξκόδνπκε ζηελ πξάμε ην ζύζηεκα
νξγάλσζεο γλώζεο πνπ θξίλακε όηη ππεξηεξεί έλαληη ησλ ππνινίπσλ, ώζηε λα
δηαπηζηώζνπκε ηε δπλακηθή ηνπ. Απώηεξν ζηόρν καο απνηειεί ε αμηνπνίεζε απηήο
ηεο ηερληθήο ζε όιεο ηηο εθθάλζεηο ελόο πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.
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Λέξειρ κλειδιά: αλαπαξάζηαζε γλώζεο, νληνινγίεο, εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζε
1. Ειζαγυγή
Η απνδνηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο, κε ηξόπν πνπ απηή λα θαζίζηαηαη
θαηαλνεηή θαη δηαρεηξίζεκε από ηα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα, απνηειεί πιένλ βαζηθό
δεηνύκελν όισλ ησλ ζύγρξνλσλ εθαξκνγώλ. Έλα ηέηνην επηζπκεηό ραξαθηεξηζηηθό
κεηαηξέπεηαη ζε επηηαθηηθή αλάγθε όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε πεξηβάιινληα
ειεθηξνληθήο κάζεζεο. Εθεί, ην πεξηερόκελν πνπ πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί έλα
ππνινγηζηηθό ζύζηεκα είλαη ηεξάζηην ζε όγθν, θαηά θαλόλα εηεξνγελέο σο πξνο ηε
κνξθή ηνπ θαη ζπρλά άλαξρα δνκεκέλν κε απνηέιεζκα νη ππνινγηζηέο λα αδπλαηνύλ
λα αληαπεμέιζνπλ ηθαλνπνηεηηθά ζηηο απαηηήζεηο ησλ εθπαηδεπόκελσλ ελόο
πξνγξάκκαηνο εμ απνζηάζεσλ εθπαίδεπζεο.
Απ ηελ άιιε, γηα λα επηηεπρζεί απνδνηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δεδνκέλσλ απαηηείηαη
ε πηνζέηεζε ελόο κεραληζκνύ κνληεινπνίεζεο, ηθαλνύ λα ζπιιακβάλεη ηε
ζεκαζηνινγία ηνπο αιιά θαη λα νδεγεί ζηελ εμαγσγή λέαο, κε ξεηά δεισκέλε
γλώζεο. Επηπξόζζεηα, είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό ε νξγάλσζε ηεο δνκήο θαη ηεο
ζεκαζηνινγίαο ηεο πιεξνθνξίαο λα πινπνηείηαη κε ηξόπν εληαίν, εμαζθαιίδνληαο
έηζη δηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ ησλ εθαξκνγώλ.
Γηα λα αλαπαξαζηαζεί ε γλώζε απαηηείηαη ζε πξώην ζηάδην ε αλάιπζε απηήο θαη ε
αλαγλώξηζε ησλ ζρεηηθώλ ελλνηώλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο θαη ζε δεύηεξν ζηάδην ε
κεηαηξνπή ηνπ απνηειέζκαηνο ζε κηα κνξθή θαηάιιεια επεμεξγάζηκε από ηνλ
ππνινγηζηή. Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αλάιπζε ρξεζηκνπνηείηαη
θάπνηα θπζηθή γιώζζα. Οη ηερλεηέο γιώζζεο δελ θξίλνληαη θαηάιιειεο επεηδή είλαη
απόιπηα απζηεξέο θαη αθξηβείο ελώ ε κνληεινπνίεζε ηεο γλώζεο, αθελόο δελ είλαη
μεθάζαξε θαη αθεηέξνπ νη έλλνηεο θαη νη κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο ζπρλά είλαη
ζπγθερπκέλεο.
Έλαο από ηνπο πην δηαδεδνκέλνπο ηξόπνπο αλαπαξάζηαζεο γλώζεο, πνπ απνηειεί
ζεκαληηθό εξγαιείν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηδαζθαιία, είλαη ν ελλνηνινγηθόο –
γλσζηνινγηθόο ράξηεο. Η ελλνηνινγηθή ραξηνγξάθεζε αλαπηύρζεθε από ηνλ Joseph
D. Novak θαη ηελ εξεπλεηηθή ηνπ νκάδα, ζην Cornell University, ηε δεθαεηία ηνπ
1970, ζαλ έλα κέζν γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο ησλ καζεηώλ
(Novak & Cañas, 2008). Από ηόηε, ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν γηα ηελ θαιύηεξε
θαη απνδνηηθόηεξε εθκάζεζε ζηηο επηζηήκεο θαη ζε άιια καζήκαηα αιιά παξάιιεια
θαη γηα ηελ απεηθόληζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο αηόκσλ θαη νκάδσλ ζηελ
εθπαίδεπζε, ζηε δηαθπβέξλεζε θαη ζηηο επηρεηξήζεηο.
Ωζηόζν, γηα ηελ αλαπαξάζηαζε γλώζεο έρνπλ θαηά θαηξνύο αμηνπνηεζεί θαη άιια
ζπζηήκαηα, πνπ δελ αθνινπζνύλ πάληα ηε ινγηθή ησλ γλσζηνινγηθώλ ραξηώλ, παξ’
όια απηά παξακέλεη θνηλόο ν ζηόρνο ηνπο γηα κνληεινπνίεζε ηεο ζεκαζηνινγίαο ησλ
δεδνκέλσλ πνπ βξίζθνληαη απνζεθεπκέλα ζε βάζεηο γλώζεο. Αλάινγα κε ηηο
δπλαηόηεηεο ηνπ θαζελόο θαη ην επίπεδν δόκεζεο, νξγάλσζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο
πιεξνθνξίαο πνπ επηδηώθεηαη από ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή, ηα ζπζηήκαηα απηά
βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πνηθίινπο ηνκείο, όπσο ε εθπαίδεπζε, ε ηαηξηθή, ν
πνιηηηζκόο, ε νηθνλνκία θαη πνιινί άιινη.
Σθνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα εληνπίζεη θαη λα ζπγθξίλεη ηα βαζηθά
γλσξίζκαηα ησλ δηαθόξσλ δνκώλ αλαπαξάζηαζεο γλώζεο θαη θαηόπηλ λα πξνηείλεη
θαη λα εθαξκόζεη ζηελ πξάμε ηελ ηερληθή πνπ θξίλεηαη σο θαηαιιειόηεξε γηα λα
πεξηγξάςεη ηηο έλλνηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Αλαιπηηθόηεξα,
ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία δνκείηαη σο εμήο: Αθνύ γίλεη αλαθνξά ζηα ραξαθηεξηζηηθά
ησλ βαζηθόηεξσλ ηερληθώλ αλαπαξάζηαζεο γλώζεο κέζα ζηελ ελόηεηα 2, πεξλάκε ζε
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κηα ζπγθξηηηθή αμηνιόγεζή ηνπο. Σηελ ζπλέρεηα, ζηελ ελόηεηα 3, πεξηγξάθεηαη ε
έλλνηα ηεο νληνινγίαο, ελώ δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ παξνπζία απηήο ζην ρώξν
ηεο εθπαίδεπζεο. Καηόπηλ, ε ελόηεηα 4 πεξηγξάθεη κηα νληνινγία πνπ επηρεηξεί λα
κνληεινπνηήζεη ην γλσζηηθό πεδίν πνπ πξνζθέξεηαη κέζα από έλα πξόγξακκα εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Τέινο, ζηελ ελόηεηα 5 ζπλνςίδνπκε ηα ζπκπεξάζκαηα
απηήο ηεο έξεπλαο, ηνλίδνληαο ηα ζεκεία πνπ ζα βειηησζνύλ ή ζα επεθηαζνύλ
κειινληηθά.
2. Τεσνικέρ και Σσήμαηα για Αποδοηική Αναπαπάζηαζη Γνώζηρ
Με γλώκνλα ην πνιπζύλζεην πεξηβάιινλ ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο, αλαδεηνύκε
κέζα από απηή ηελ ελόηεηα έλα ζρήκα δόκεζεο, νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο γλώζεο,
πνπ λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ
επηκέξνπο ελλνηώλ πνπ απαληά θαλείο ζε έλα ηέηνην ρώξν. Μεηά από κηα αλαθνξά
ζηνπο γλσζηνινγηθνύο ράξηεο, αθνινπζεί ε πεξηγξαθή ησλ πην γλσζηώλ ζπζηεκάησλ
νξγάλσζεο.
2.1 Οι Γνυζιολογικοί Φάπηερ
Οη γλσζηνινγηθνί ράξηεο, ζύκθσλα κε ηνπο (Novak & Cañas, 2008), απνηεινύλ κία
γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ελλνηώλ. Αλαιπηηθόηεξα, πεξηιακβάλνπλ έλλνηεο, πνπ
αλαπαξίζηαληαη κε θύθινπο ή νξζνγώληα, θαη ζρέζεηο πνπ ππνδειώλνληαη κε
ζπλδεηηθέο γξακκέο-βέιε κεηαμύ ησλ αληίζηνηρσλ ελλνηώλ ή ησλ πξνηάζεσλ. Η
έλλνηα ζεσξείηαη ζαλ έλαο θόκβνο πνπ απνηειείηαη από κία εηηθέηα, ε νπνία,
ζπλήζσο, είλαη κία ιέμε γηα ηελ νλνκαζία απηήο. Οη ζπλδεηηθέο γξακκέο
ζπλνδεύνληαη από εηηθέηεο πνπ δείρλνπλ ηε θύζε ηεο ζρέζεο, γηα παξάδεηγκα
“απνηειείηαη από”, “νδεγεί ζε”. Οη πξνηάζεηο είλαη δειώζεηο ζρεηηθά κε θάπνην
αληηθείκελν ή γεγνλόο ζην ζύκπαλ, πνπ είηε δεκηνπξγήζεθε θπζηθά είηε
θαηαζθεπάζηεθε. Πεξηέρνπλ δύν ή πεξηζζόηεξεο έλλνηεο ζπλδεδεκέλεο κε άιιεο
ιέμεηο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηήζνπλ πην ζπγθεθξηκέλεο θαη ζύλζεηεο δειώζεηο.
Σηελ εηθόλα 1 παξνπζηάδεηαη κία ζπλνπηηθή απεηθόληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ απηώλ.
Τα δύν βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελλνηνινγηθήο ραξηνγξάθεζεο πνπ ηελ
θαζηζηνύλ θαηάιιειε γηα απνδνηηθή θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε είλαη ηα εμήο:
 Ιεπαπσική δομή. Απηό ζεκαίλεη πσο νη έλλνηεο αλαπαξίζηαληαη ζε κία
ηεξαξρηθή δηάηαμε κε ηηο γεληθόηεξεο λα ιακβάλνπλ πςειόηεξε ζέζε ζην
ράξηε
 Σύνθεηοι ζύνδεζμοι. Υπάξρνπλ ζρέζεηο (πξνηάζεηο = ζπλδεηηθέο γξακκέο κε
ζπλδεηηθέο ιέμεηο) κεηαμύ ησλ ελλνηώλ ζε δηαθνξεηηθά πεδία ζην ράξηε. Οη
ζύλζεηνη ζύλδεζκνη δείρλνπλ πώο απηά ηα πεδία πνπ αλαπαξίζηαληαη ζην ράξηε
ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο. Σηε δεκηνπξγία λέαο γλώζεο, αλαπαξηζηνύλ λέα
άικαηα από ηελ πιεπξά απηνύ πνπ παξάγεη ηε γλώζε.
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Εικόνα 1. Σπλνπηηθή παξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθώλ ελλνηνινγηθνύ ράξηε.

2.2 Σςζηήμαηα Οπγάνυζηρ Γνώζηρ
Εθηόο από ηνπο γλσζηνινγηθνύο ράξηεο, έρνπλ θαηά θαηξνύο αλαπηπρζεί θαη πνηθίιεο
άιιεο δνκέο νξγάλσζεο θαη αλαπαξάζηαζεο ζεκαζηαθά επηζεκαζκέλεο
πιεξνθνξίαο. Σπρλά γη απηέο ηηο ηερληθέο αλαθέξεηαη ε νλνκαζία Σπζηήκαηα
Οξγάλωζεο Γλώζεο. Με ηνλ όξν απηό αλαθεξόκαζηε ζηα εμειηγκέλα εξγαιεία πνπ
είλαη απαξαίηεηα ζηελ αλαδήηεζε ςεθηαθήο πιεξνθνξίαο ελώ ό ζπγθεθξηκέλνο
νξηζκόο εκπεξηέρεη όινπο ηνπο ηύπνπο ζρεκάησλ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο πιεξνθνξίαο
θαη ηελ πξνώζεζε ηεο δηαρείξηζεο γλώζεο. Τα ζπζηήκαηα νξγάλσζεο γλώζεο
πεξηιακβάλνπλ ζρήκαηα ηαμηλόκεζεο θαη θαηεγνξηνπνίεζεο, θεθαιίδεο ζεκάησλ,
αξρεία θαζηεξσκέλσλ επηθεθαιίδσλ αιιά θαη πςειά δνκεκέλα ιεμηιόγηα, όπσο νη
ζεζαπξνί, ή θαη ιηγόηεξν παξαδνζηαθά ζρήκαηα, όπσο ηα ζεκαζηνινγηθά δίθηπα θαη
νη νληνινγίεο. Από όια ηα πξναλαθεξζέληα, ηα ειεγρόκελα ιεμηιόγηα, νη ζεζαπξνί, νη
ηαμηλνκίεο θαη νη νληνινγίεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζε επξύηεξε θιίκαθα.(Hodge, 2000)
Τν ειεγρόκελν ιεμηιόγην (controlled vocabulary) είλαη κία πεξηνξηζκέλε ιίζηα
νλνκαδόκελσλ ζεκάησλ, πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα θαηεγνξηνπνίεζε. Τα
ζπζηαηηθά κέξε ελόο ειεγρόκελνπ ιεμηινγίνπ απνηεινύλ νη όξνη (terms), όπνπ έλαο
όξνο είλαη έλα ηδηαίηεξν όλνκα γηα κία ηδηαίηεξε έλλνηα. Η θάζε έλλνηα κπνξεί λα έρεη
πνιιαπιά νλόκαηα ελώ θάζε όξνο κπνξεί λα νλνκαηίδεη πνιιαπιά ζέκαηα. Επίζεο,
δελ ππάξρνπλ δηπιόηππνη όξνη. Φαξαθηεξίδεηαη σο «ειεγρόκελν» αθελόο γηαηί κόλν
όξνη από ηε ιίζηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ην ζέκα πνπ θαιύπηεηαη θαη
αθεηέξνπ επεηδή εάλ ρξεζηκνπνηείηαη από πεξηζζόηεξνπο ηνπ ελόο αλζξώπνπο, είλαη
απαξαίηεην λα ππάξρεη έιεγρνο γηα ην πνηνο πξνζζέηεη όξνπο ζηε ιίζηα, πόηε θαη
πσο.
Όζνλ αθνξά ηελ ηαμηλνκία (taxonomy), είλαη κία ζπιινγή από όξνπο ηνπ
ειεγρόκελνπ ιεμηινγίνπ κε ην πξόζζεην ραξαθηεξηζηηθό όηη απηνί νη όξνη είλαη
νξγαλσκέλνη ζε κία ηεξαξρηθή δνκή. Οη όξνη κεηαμύ ηνπο ζπλδένληαη κε ζρέζεηο
«γνλέα-παηδηνύ». Άιινη ηύπνη ζρέζεσλ πνπ απαληώληαη ζε κηα ηεξαξρία είλαη νη:
ζύλνιν-κέξνο (whole-part), θαηεγνξία-είδνο (genus-species), ηύπνο-ζηηγκηόηππν
(type-instance). Μεξηθέο ηαμηλνκίεο επηηξέπνπλ πνιιαπιή ηεξαξρία, πνπ ζεκαίλεη όηη
έλα παηδί κπνξεί λα έρεη πνιινύο γνλείο. Τν θέξδνο ηνπ ελ ιόγσ ζπζηήκαηνο
νξγάλσζεο γλώζεο είλαη πσο επηηξέπεη ζε ζρεηηδόκελνπο όξνπο λα νκαδνπνηεζνύλ
καδί θαη λα θαηεγνξηνπνηεζνύλ κε ηξόπν πνπ θαζηζηά εύθνιε ηελ εύξεζε εθείλνπ
πνπ είλαη θαηαιιειόηεξνο γηα έλα ζέκα. Μεξηθέο θνξέο ε ηαμηλνκία αλαθέξεηαη θαη
ζαλ δέληξν, κε ηνπο όξνπο λα ραξαθηεξίδνληαη σο θόκβνη.
Ο ζεζαπξόο (thesaurus) απνηειεί έλα αθόκα ζύζηεκα νξγάλσζεο γλώζεο θαη
ζεσξείηαη σο επέθηαζε ηεο ηαμηλνκίαο. Οπζηαζηηθά είλαη θη απηόο έλα δνκεκέλν
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ειεγρόκελν ιεμηιόγην κε ηε δηαθνξά πσο ππνζηεξίδεη πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο από όηη
κηα ηαμηλνκία. Εηδηθόηεξα, εθηόο από ηελ ηεξαξρηθή, ππνζηεξίδνληαη άιια δύν είδε
ζρέζεσλ: ζρέζεηο ηζνδπλακίαο (equivalency) θαη ζπζρέηηζεο (associative). Η ζρέζε
ηζνδπλακίαο δεκηνπξγήζεθε γηα λα ζπλδέεη ζπλώλπκα ή ιέμεηο πνπ έρνπλ ζρεδόλ ηελ
ίδηα ζεκαζία. Η ζρέζε ζπζρέηηζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδέζεη δύν όξνπο πνπ δε
ζπζρεηίδνληαη νύηε ηεξαξρηθά νύηε σο ηζνδύλακνη, εληνύηνηο ζα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηείηαη κε επηθύιαμε, θαζώο ε ππεξβνιηθή ρξήζε ηνπ κπνξεί λα κεηώζεη ηελ
εηδίθεπζε ηεο αλαδήηεζεο.
Οη νληνινγίεο απνηεινύλ έλα από ηα πην πξόζθαηα ζπζηήκαηα θαη αλαπηύζζνληαη
θπξίσο ζην πιαίζην ηνπ Σεκαζηνινγηθνύ Ιζηνύ σο εηδηθά κνληέια ελλνηώλ.
Αλαπαξηζηνύλ πνιύπινθεο ζρέζεηο αλάκεζα ζε αληηθείκελα θαη πεξηιακβάλνπλ
θαλόλεο θαη αμηώκαηα ελώ πεξηγξάθνπλ ηε γλώζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα.
Εηδηθόηεξα, βαζηθό γλώξηζκα ηεο νληνινγίαο είλαη όηη επηηξέπεη ηνλ νξηζκό ελόο
πινύζηνπ δηθηύνπ ζεκαζηνινγηθώλ ζρέζεσλ (semantic relationships), γεγνλόο πνπ
ηελ θαζηζηά ηζρπξόηεξε ησλ ζεζαπξώλ αιιά θαη άιισλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη
νξγάλσζεο γλώζεο. Μηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ δνκώλ αλαπαξάζηαζεο γλώζεο, όπσο
αλαθέξεηαη ζην (Lassila & McGuinness, 2001) θαίλεηαη ζηελ Εηθόλα 2.

Εικόνα 2. Τύπνη δνκώλ αλαπαξάζηαζεο γλώζεο

Σπκπεξαζκαηηθά, ν όξνο «νληνινγία» κπνξεί ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα αλαθεξζεί ζε
όιεο ηηο πξναλαθεξζείζεο δνκέο αλαπαξάζηαζεο γλώζεο. Εληνύηνηο, όηαλ
αλαθεξόκαζηε ζε κηα νληνινγία ηείλνπκε λα ελλννύκε κηα πην πινύζηα, ηππηθή θαη
βαζηζκέλε ζηε ινγηθή θσδηθνπνίεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηεπθξίληζε ησλ
ελλνηώλ ησλ όξσλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ.
2.3 Σςγκπίνονηαρ ηα Σςζηήμαηα Οπγάνυζηρ Γνώζηρ
Με βάζε ηηο πεξηγξαθέο πνπ δόζεθαλ ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, πξνθύπηεη ην
ζπκπέξαζκα πσο αλάκεζα ζηα δηάθνξα ζπζηήκαηα αλαπαξάζηαζεο γλώζεο
ππάξρνπλ αξθεηέο νκνηόηεηεο αιιά θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Τα δηαθνξεηηθά ηνπο
ζεκεία είλαη εθείλα πνπ ηειηθά αλαδεηθλύνπλ πην είλαη θάζε θνξά ην θαηαιιειόηεξν
ζρήκα γηα αμηνπνίεζε κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ ή εθαξκνγή.
Πην ζπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ηα ειεγρόκελα ιεμηιόγηα, ππάξρνπλ αξθεηά
πιενλεθηήκαηα πνπ επηθέξεη ε ρξήζε ηνπο. Καη’ αξράο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ κε
απιό ηξόπν, όπσο γηα παξάδεηγκα ρξεζηκνπνηώληαο έλα ινγηζκηθό ώζηε λα
επηιέγνληαη ηηκέο από κία ιίζηα, απνθεύγνληαο ηελ πιεθηξνιόγεζε θαη ηα ιάζε
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νξζνγξαθίαο. Έπεηηα, πξνζθέξνπλ βειηησκέλε αλαδήηεζε. Απηό κπνξεί λα γίλεη
εμαζθαιίδνληαο αμηόπηζηε εύξεζε πεγώλ εκπνδίδνληαο απνηπρεκέλνπο ζπλδπαζκνύο
ιέμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ε αλαδήηεζε γηα “child care”, δεδνκέλνπ όηη ν πξνηηκεηένο
όξνο πεξηιακβάλεη ζπλώλπκα, ζα γίλεη ζσζηά είηε ν ρξήζηεο γξάςεη “childcare” ή
“child minding” είηε αθόκα θαη “occasional care”. Έλα επηπιένλ ζεηηθό γλώξηζκα ηνπ
ειεγρόκελνπ ιεμηινγίνπ είλαη ε δπλαηόηεηα πινήγεζεο (browsing) ησλ πεγώλ,
εθόζνλ βέβαηα δελ ππάξρεη ππεξβνιηθόο αξηζκόο όξσλ. Τέινο, ηα κεηαδεδνκέλα πνπ
ρξεζηκνπνηεί έλα ειεγρόκελν ιεμηιόγην επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζπλδέζκσλ κεηαμύ
παξόκνησλ ελλνηώλ, επηηξέπνληαο έηζη ηε ζύλδεζε κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ
ζεκάησλ.
Παξ’ όια ηα πιενλεθηήκαηά ηνπ, ην ειεγρόκελν ιεμηιόγην πζηεξεί ζε δύν ζεκεία:
Δελ παξνπζηάδεη κία νξγαλσκέλε δνκή ησλ όξσλ, θαη δελ ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο
ζρέζε κεηαμύ απηώλ, πέξα ηεο ζπλσλπκίαο. Τν απινύζηεξν ζύζηεκα πνπ
αληηκεησπίδεη απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη ε ηαμηλνκία, ζηελ νπνία εηζάγεηαη ε ζρέζε
“γνλέα-παηδηνύ”. Η ηεξαξρία πνπ δεκηνπξγεί θαζηζηά απινύζηεξε ηελ πινήγεζε θαη
απνδνηηθόηεξε ηελ αλαδήηεζε. Κάηη ηέηνην έρεη σο απνηέιεζκα ν ρξήζηεο κηαο
ηαμηλνκίαο λα εμνηθνλνκεί ρξόλν γηα ηελ εύξεζε θάπνηαο πεγήο ελώ παξάιιεια
επλνείηαη ε εμόξπμε πιεξνθνξίαο γηαηί ε νξγάλσζε είλαη ηέηνηα, ώζηε λα επηηξέπεη
ηελ αλαδήηεζε παξόκνησλ ή ζρεηηδόκελσλ ζεκάησλ. Σηελ νπζία κηα ηαμηλνκία
πξνζθέξεη όηη θαη έλα ειεγρόκελν ιεμηιόγην απιά κε πην βειηησκέλνπο ηξόπνπο
ιόγσ, όπσο πξναλαθέξζεθε, ηεο ηεξαξρηθήο νκαδνπνίεζεο ησλ όξσλ θαη ηεο
θαηλνύξηαο ζρέζεο.
Πνιύ πεξηζζόηεξν, όκσο, δηεπθνιύλεηαη ε εύξεζε θαη ε αλαδήηεζε πεξηερνκέλνπ
πεγώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ζεζαπξνύο, θαζώο εηζάγνληαη θαηλνύξηεο ζρέζεηο νη
νπνίεο απνζαθελίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ απνδνηηθόηεξα ηνπο όξνπο. Σύκθσλα κε ηα
πξνεγνύκελα, ζε κηα ηαμηλνκία ππάξρεη ε ζρέζε “επξύηεξε/πην-πεξηνξηζκέλε
ζεκαζία” πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγεζεί ε ηεξαξρία. Τν ζύλνιν ησλ όξσλ
πνπ πεξηγξάθεηαη είλαη αλνηρηό, αιιά ε γιώζζα πνπ ηνπο πεξηγξάθεη είλαη θιεηζηή,
θαζώο απνηειείηαη από κία κνλαδηθή ζρέζε. Ο ζεζαπξόο επεθηείλεηαη κε ηηο ζρέζεηο
ζπζρέηηζεο, όκσο ε γιώζζα παξακέλεη θιεηζηή, θαζώο απηό είλαη όιν θαη όιν ην
ιεμηιόγην πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ όξσλ. Σην ζεκείν απηό έξρνληαη νη
νληνινγίεο, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζε απηόλ πνπ δεκηνπξγεί ηε γιώζζα γηα ηελ
πεξηγξαθή ελόο ζέκαηνο, λα είλαη ειεύζεξνο λα ρξεζηκνπνηήζεη όπνηα ιέμε επηζπκεί.
Άξα πξόθεηηαη γηα αλνηρηή γιώζζα.
Μηα νπζηώδεο δηαθνξά ηεο νληνινγίαο ζε ζρέζε κε ηνπο ζεζαπξνύο, ηηο ηαμηλνκίεο
θαη ηα ειεγρόκελα ιεμηιόγηα είλαη όηη ηα ηειεπηαία πξννξίδνληαη γηα ρξήζε από
αλζξώπνπο ελώ κία νληνινγία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί εμίζνπ από αλζξώπνπο θαη
από ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Αλ θαη όια απηά ηα ζπζηήκαηα πεξηέρνπλ νξηζκνύο
όξσλ, δηαθέξνπλ ζηνλ ηξόπν πνπ εθθξάδνπλ ην λόεκά ηνπο. Ο ζεζαπξόο δελ παξέρεη
έλαλ επίζεκν πξνζδηνξηζκό ησλ ελλνηώλ, ελώ νη νληνινγίεο πξνζδηνξίδνπλ
ελλνηνινγηθά ηε γλώζε ρξεζηκνπνηώληαο κία ηππηθή γιώζζα κε μεθάζαξε
ζεκαζηνινγία θαη ζαθή εξκελεία ησλ όξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη. Τν βαζηθό απηό
ραξαθηεξηζηηθό ησλ νληνινγηώλ, ην όηη δειαδή κνληεινπνηνύλ ηα δεδνκέλα έηζη
ώζηε απηά λα απνθηνύλ λόεκα γηα ηνπο ππνινγηζηέο, ζπληειεί ζηε βειηίσζε
δηαδηθαζηώλ, όπσο ε αλάθηεζε πιεξνθνξίαο θαη ε δηαρείξηζε ηεο γλώζεο. Μάιηζηα,
νη δηαδηθαζίεο απηέο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο ζε πεξηβάιινληα όπσο ε εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζε, όπνπ νη εθπαηδεπόκελνη έρνπλ ηελ αλάγθε λα εληνπίδνπλ
εύθνια θαη κε αθξίβεηα ην πιηθό πνπ ηνπο ελδηαθέξεη.
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Αλαγλσξίδνληαο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νληνινγηώλ, ζηηο ελόηεηεο πνπ
αθνινπζνύλ αλαιύνπκε θαη ελ ηέιεη αμηνπνηνύκε ηελ νληνινγία γηα ηελ απνηύπσζε
ελόο επηιεγκέλνπ πεδίνπ γλώζεο πνπ πξνζθέξεηαη γηα εθκάζεζε από απόζηαζε.
3. Η Ονηολογία υρ μέζο Αναπαπάζηαζηρ Γνώζηρ;
Σηηο ππνελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ επηρεηξείηαη λα απνηππσζνύλ ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ νληνινγηώλ θαη θπξίσο λα εληνπηζηεί πώο απηέο αμηνπνηνύληαη
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
3.1 Οπιζμόρ και Φαπακηηπιζηικά Ονηολογίαρ
Η νληνινγία είλαη κία από ηηο πνιιέο ιέμεηο, ηελ νπνία έρεη δαλεηζηεί ε επηζηήκε ηεο
πιεξνθνξηθήο από ην θαζεκεξηλό καο ιεμηιόγην ή από άιινπο επηζηεκνληθνύο
θιάδνπο θαη ηεο έρεη απνδώζεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηερληθό λόεκα πνπ ζε έλα βαζκό
δηαθνξεηηθό από ην αξρηθό. Ο πην δηαδεδνκέλνο θαη αμηόπηζηνο νξηζκόο ηεο
νληνινγίαο, όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηεο ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ ελ γέλεη, είλαη
εθείλνο πνπ δηαηππώζεθε από ηνλ Gruber:
«H νληνινγία είλαη κηα ηππηθή, ζαθήο πξνδηαγξαθή κηαο δηακνηξαζκέλεο
ελλνηνινγηθήο αλαπαξάζηαζεο (conceptualization)» (Gruber, 1993).
Σύκθσλα κε ηα κέιε ηεο Κνηλνπξαμίαο γηα ηνλ Παγθόζκην Ιζηνύ (W3C - World
Wide Web Consortium) ζηελ νληνινγία απνδίδεηαη έλαο αθόκα πην ηερληθόο νξηζκόο:
«Μηα νληνινγία θαζνξίδεη εθείλνπο ηνπο όξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
πεξηγξαθή θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ελόο πεδίνπ γλώζεο. Πεξηιακβάλεη νξηζκνύο ηόζν
ηωλ βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ πεδίνπ γλώζεο όζν θαη ηωλ κεηαμύ ηνπο ζρέζεωλ κε ηξόπν
κεραληθά αλαγλώζηκν. Η νληνινγία θωδηθνπνηεί γλώζε γηα έλα πεδίν όπωο επίζεο θαη
γλώζε πνπ ζπλδέεη πεδία. Καηά απηό ηνλ ηξόπν, παξάγεη γλώζε επαλαρξεζηκνπνηήζηκε» (Heflin, 2004).
Σπκπεξαζκαηηθά, νη νληνινγίεο είλαη δνκέο αλαπαξάζηαζεο ηθαλέο λα ζπιιακβάλνπλ
θαη λα πξνζδηνξίδνπλ ηε γλώζε ελόο πεδίνπ ελδηαθέξνληνο κέζσ θνηλά απνδεθηώλ
όξσλ, ηππηθώλ αμησκάησλ θαη πεξηνξηζκώλ θαη αλαδεηθλύνπλ ηε ζεκαζηνινγία ηνπ
πεδίνπ απηνύ. Με ηνλ ηξόπν απηό, δηεπθνιύλνπλ ηελ πξόζβαζε ζηελ πιεξνθνξία θαη
ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλή θαηαλόεζε.
Όζνλ αθνξά ηα δνκηθά ηεο ζηνηρεία, κηα νληνινγία απνηειείηαη από:
 Κλάζειρ (classes): Αλαπαξηζηνύλ έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα πεδίν. Γηα
παξάδεηγκα, όινη νη άλζξσπνη κπνξεί λα αλαπαξαζηαζνύλ κε ηελ θιάζε
«Άλζξσπνο», ελώ όια ηα θπηά κε ηελ θιάζε «Φπηά».
 Ιδιόηηηερ (properties): Εθθξάδνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη έλα είδνο
αιιειεπίδξαζεο κεηαμύ ησλ ελλνηώλ ελόο πεδίνπ (π.ρ. κηαο θιάζε είλαη
ππνθιάζε θάπνηαο άιιεο). Έηζη, ε θιάζε «Άληξαο» όζν θαη ε «Γπλαίθα»
είλαη ππν-θιάζεηο ηεο «Άλζξσπνο». Επίζεο, κπνξεί λα νξηζηεί ε ηδηόηεηα
«έρεηΣύδπγν» πνπ λα ζπλδέεη έλαλ άληξα κε κηα γπλαίθα.
 Πεπιοπιζμούρ ιδιοηήηυν (restrictions): Καζνξίδνπλ ηηο επηηξεπηέο ηηκέο όζνλ
αθνξά ην εύξνο θαη ην πεδίν νξηζκνύ θάζε ηδηόηεηαο (π.ρ. κπνξεί λα αθνξνύλ
αξηζκεηηθνύο πεξηνξηζκνύο). Σύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε ηδηόηεηα
«έρεηΣύδπγν» κπνξεί λα ζπλδέζεη έλαλ ζπγθεθξηκέλν άλδξα κε έλα θαη κόλν
κέινο ηεο θιάζεο «Γπλαίθα».
 Επίζεο, κηα νληνινγία πεξηιακβάλεη ζηιγμιόηςπα (instances), δειαδή
πξαγκαηηθέο νληόηεηεο πνπ είλαη κέιε ησλ θιάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα ε
«Μαξία» είλαη ζηηγκηόηππν ηεο θιάζεο «Γπλαίθα», πνπ ζπλδέεηαη κέζσ ηεο
ζρέζεο «έρεηΣύδπγν» κε ην ζηηγκηόηππν «Γηάλλεο» ηεο θιάζεο «Άλδξαο».
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Μηα νληνινγία, ζύκθσλα κε ην πώο νξίζηεθε παξαπάλσ, καδί κε έλα ζύλνιν
ζηηγκηόηππσλ, ζρεκαηίδεη κηα βάζε γλώζεο.
3.2 Γιαηί Ονηολογίερ;
Γεληθά ε νληνινγία είλαη ην κέζν πνπ θαζνξίδεη έλα θνηλό ιεμηιόγην γηα ηνπο
εξεπλεηέο πνπ πξέπεη λα δηακνηξαζηνύλ πιεξνθνξίεο πάλσ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε
πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. Πεξηιακβάλεη εξκελεύζηκνπο από ηνπο ππνινγηζηέο
νξηζκνύο ησλ βαζηθώλ ελλνηώλ ζηελ πεξηνρή θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο. Επνκέλσο,
εθηόο από ηελ πιενλεθηηθή ηεο ζέζε έλαληη ησλ άιισλ δνκώλ αλαπαξάζηαζεο
γλώζεο, θάπνηνη άιινη ιόγνη πνπ νδεγνύλ ζηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο νληνινγίαο
κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ ζηα εμήο:
 Δηακνηξαζκόο ηεο θνηλήο αληίιεςεο ηεο δνκήο ηεο πιεξνθνξίαο κεηαμύ ησλ
αλζξώπσλ ή ησλ πξαθηόξσλ ινγηζκηθνύ.
 Δηεπθόιπλζε ηεο επαλαρξεζηκνπνίεζε ηεο γλώζεο ελόο πεδίνπ
 Δεκηνπξγία ξεηώλ ππνζέζεσλ γηα θάζε γλσζηηθό πεδίν
 Δηαρσξηζκόο ηεο γλώζεο ηνπ θάζε πεδίνπ από ηε ιεηηνπξγηθή γλώζε
 Αλάιπζε ηεο γλώζεο ηνπ θάζε πεδίνπ, θάηη πνπ κπνξεί λα γίλεη εύθνια ζε
πεξίπησζε πνπ είλαη δηαζέζηκεο θαη ζαθείο νη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ νξνινγία
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη.
Σπρλά ζηόρνο δελ είλαη ε νληνινγία ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ απηή θαζεαπηή. Η
αλάπηπμε κηαο νληνινγίαο είλαη όκνηα κε ην θαζνξηζκό ηνπ είδνπο θαη ηεο δνκήο ελόο
ζπλόινπ δεδνκέλσλ κε ζθνπό ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο από άιια πξνγξάκκαηα. Οη
κέζνδνη επίιπζεο πξνβιήκαηνο, νη εθαξκνγέο αλεμαξηήηνπ πεδίνπ, θαζώο θαη νη
πξάθηνξεο ινγηζκηθνύ ρξεζηκνπνηνύλ σο δεδνκέλα ηηο νληνινγίεο θαη ηηο βάζεηο
γλώζεο πνπ ρηίδνληαη από απηέο.
Έλα άιιν ζεκαληηθό θεθάιαην ζηηο νληνινγίεο, πνπ εληζρύεη ηε ζπνπδαηόηεηά ηνπο,
είλαη ε αμηνπνίεζή ηνπο από κεραληζκνύο ζπιινγηζκνύ (reasoners). Με απηόλ ηνλ
ηξόπν θαζίζηαηαη δπλαηή ε εμαγσγή ζπκπεξαζκώλ, δειαδή ε εμαγσγή λέαο γλώζεο
σο απνηέιεζκα κηαο δηαδηθαζίαο ζπιινγηζκνύ. Τα αμηώκαηα, νη δεισκέλεο ζρέζεηο
θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ επηβάιινληαη ζε απηέο ζπλδπάδνληαη, ώζηε λα θαηαιήμνπκε
ζε γλώζε πνπ δελ είλαη ξεηά δεισκέλε. Η δπλαηόηεηα απηή είλαη πνιύ ζεκαληηθή,
αλ αλαινγηζηεί θαλείο όηη πξόθεηηαη γηα κηα δηαδηθαζία πνπ επηηειείηαη από ηηο
κεραλέο.
3.3 Φπήζη Ονηολογιών ζηην Εκπαίδεςζη
Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ ζε κηα εθαξκνγή ειεθηξνληθήο κάζεζεο ή
δηαρείξηζεο γλώζεο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί νπνηνδήπνηε από ηα ζπζηήκαηα
νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο γλώζεο πνπ αλαπηύρζεθαλ ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην.
Μάιηζηα, ε ρξήζε κηαο δελδξηθήο δνκήο κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ζην
ρξόλν επεμεξγαζίαο, παξ’ όια απηά θξίλεηαη αλεπαξθήο γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ
πινύζηνπ δηθηύνπ ζρέζεσλ πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί κεηαμύ ησλ ελλνηώλ ηνπ
πεδίνπ. Εηδηθόηεξα, κηα ηέηνηα δνκή πξέπεη λα εκπινπηηζηεί ηόζν κε ηηο δπλαηέο
ζπζρεηίζεηο ησλ ελλνηώλ, όζν θαη κε αμηώκαηα, πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα ζηεξίμεη
έλαλ πην νινθιεξσκέλν κεραληζκό ηαηξηάζκαηνο ελλνηώλ θαη εμαγσγήο
ζπκπεξαζκώλ (inferencing). Επνκέλσο, ε νληνινγία πεδίνπ (domain ontology)
θαίλεηαη λα είλαη ε θαηαιιειόηεξε δνκή γη απηό ην ζθνπό (Davies, Fensel , & van
Harmelen , 2002), (Breuker & Bredeweg, 1999).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δεκηνπξγία κηαο νληνινγίαο θαζηζηά ηθαλό ην ζπγγξαθέα ηεο λα
επηθεληξσζεί ζηηο ζεκαληηθέο έλλνηεο ηνπ πεδίνπ θαη ρσξίο απνθιίλεη ζε επηκέξνπο.
Ελώ νη θνξκαιηζκνί αλαπαξάζηαζεο γλώζεο θαζνξίδνπλ πωο αλαπαξίζηαληαη νη
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έλλνηεο, νη νληνινγίεο θαζνξίδνπλ ηη είλαη νη έλλνηεο θαη πσο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο.
Έηζη κηα νληνινγία κπνξεί λα ζεσξεζεί ζαλ έλα θαιά – κνληεινπνηεκέλν ζύζηεκα
ηδεώλ ελόο ζπγθεθξηκέλνπ πεδίνπ γλώζεο καδί κε ηηο κεηαμύ ηνπο ζρέζεηο.
Έπεηηα ηζρύνπλ ηα εμήο:
 Η γλώζε ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ θαη ησλ εθαξκνγώλ ηνπ θαζίζηαληαη
επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο θαζώο θάζε έλλνηα θαηαρσξείηαη κόλν κία θνξά θαη
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζπλερώο κε ην ίδην όλνκα θαη ηα ίδηα
ραξαθηεξηζηηθά (ζπλώλπκα, πεδία, ζρέζεηο κε άιιεο έλλνηεο, ππνζηεξηθηηθά
πνιπκέζα θ.ά.).
 Επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ησλ ελλνηώλ κε βάζε ηε ζεκαζία ηνπο (έλλνηα) αληί
γηα ην όλνκά ηνπο (βαζίδεηαη ζηηο έλλνηεο θαη όρη ζηα θείκελα).
 Επηηξέπεη ηελ πινήγεζε ζην δίθηπν γλώζεο πνπ απνηππώλεη θάζε έλλνηα
ρσξηζηά, ηε ζρέζε ηεο κε άιιεο έλλνηεο, θαζώο θαη ππνζηεξηθηηθά πνιπκέζα
γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο έλλνηαο θαη ηεο ρξήζεο ηεο.
 Απνηππώλεη (α) ηε δηαλνεηηθή γλώζε ηε ζρεηηθή κε ην εμεηαδόκελν
αληηθείκελν ζαλ έλα δίθηπν γλώζεο απνηεινύκελν από έλλνηεο θαη ζρέζεηο θαη
(β) ηελ εκπεηξηθή γλώζε γηα ηε ιεπηνκεξή θαηαλόεζε θάζε έλλνηαο θαη
ζρέζεο κέζα από ηα ππνζηεξηθηηθά πνιπκέζα.
Με ηηο νληνινγίεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ θαηεγνξεκαηηθέο ππνζέζεηο γηα θάζε
γλσζηηθό ηνκέα, έηζη ώζηε αλ ρξεηαζηεί λα αιιάμεη θάπνηα από ηηο ππνζέζεηο,
εθόζνλ αιιάμεη ε γλώζε γηα ην πεδίν γλώζεο απηό, λα κπνξεί λα πινπνηεζεί πνιύ
εύθνια. Επηπιένλ, βνεζνύλ ην λέν ρξήζηε κε πεξηνξηζκέλε γλώζε, ώζηε λα κπνξέζεη
λα αληηιεθζεί επθνιόηεξα θαη κε ζαθήλεηα ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ησλ όξσλ ηνπ
πεδίνπ γλώζεο.
Αξθεηέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη κε ηε ρξήζε νληνινγηώλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί
ν ηνκέαο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Σε κία από απηέο, ζην (Neto & Gauthier,
2006), αλαπηύρζεθαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο νληνινγίεο: ε παηδαγσγηθή νληνινγία, γηα
λα αλαπαξαζηήζεη ηε γλώζε ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε νληνινγία
ζπνπδαζηή, γηα λα μερσξίζεη ην είδνο ζπνπδαζηή θαη ηέινο ε νληνινγία γλσζηηθνύ
πεδίνπ, ε νπνία αλαπαξηζηά ηηο έλλνηεο ηνπ αληίζηνηρνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ. Επίζεο,
ζην (Denaux, Dimitrova & Aroyo, 2004), νη ζπγγξαθείο αλέπηπμαλ πξνρσξεκέλεο
ηερληθέο κνληεινπνίεζεο βαζηζκέλεο ζηηο νληνινγέο γλσζηηθνύ πεδίνπ θαη γλώζε
ρξήζηε κε ζθνπό ηελ επίηεπμε πξνζαξκνζηηθόηεηαο ζηηο αλάγθεο ηνπ ρξήζηε.
4. Μελέηη Πεπίπηυζηρ: Ονηολογία για ηη Γλώζζα Ππογπαμμαηιζμού Java
Σην πιαίζην απηήο ηεο εξγαζίαο αλαπηύρζεθε κηα νληνινγία ε νπνία επηρεηξεί λα
κνληεινπνηήζεη ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ Java. Τν
γλσζηηθό απηό πεδίν θαιύπηεηαη από ηε ζεκαηηθή ελόηεηα ΠΛΗ24 – «Σρεδηαζκνο
Λνγηζκηθνύ» ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ «Πιεξνθνξηθή» ηνπ ΕΑΠ. Οπόηε,
ιήθζεθε ππόςε ην βάζνο ζην νπνίν αλαπηύζζνληαη νη έλλνηεο ηεο γιώζζαο
πξνγξακκαηηζκνύ Java ζην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελόηεηαο, απνθεύγνληαο έηζη
λα θαηαζθεπάζνπκε κηα εμαληιεηηθή, θη άξα αξθεηά πνιύπινθε ζηε δνκή ηεο,
νληνινγία πνπ δελ άπηεηαη ησλ ζηόρσλ απηήο ηεο κειέηεο.
Ωο πξνο ηα βήκαηα θαηαζθεπήο ηεο νληνινγίαο, ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζήζεθε ε
εμήο δηαδηθαζία
 Αξρηθά εληνπίζηεθαλ νη θύξηεο έλλνηεο ηνπ γλσζηηθνύ πεδίνπ νη νπνίεο θαη
απνηέιεζαλ ηηο νληνινγίαο καο
 Οη θιάζεηο απηέο νξγαλώζεθαλ ζε κηα ηεξαξρία (ππνθιάζεηο - ππεξθιάζεηο)
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Οη έλλνηεο-θιάζεηο πεξηγξάθεθαλ κε θάπνηεο ηδηόηεηεο, γηα ηηο νπνίεο ηέζεθαλ
θάπνηνη πεξηνξηζκνί όπνπ απηό θξίζεθε αλαγθαίν
 Καηαζθεπάζηεθαλ ζηηγκηόηππα, δειαδή κέιε γηα ηηο θιάζεηο πνπ νξίζακε ζην
πξώην βήκα.
Η βαζηθή δνκή ηεο νληνινγίαο πνπ αλαπηύρζεθε, δίλεηαη ζηελ Εηθόλα 3. Να
ζεκεησζεί, όηη γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο βαζηζηήθακε θαη ζηνλ επίζεκν νδεγό
εθκάζεζεο ηεο γιώζζαο Java (Java tutorial).
Εθηόο από ηηο θιάζεηο, όκσο, βαζηθό δνκηθό ζηνηρείν κηαο νληνινγίαο είλαη νη
ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα ζηηγκηόηππα ησλ θιάζεσλ. Σηελ νληνινγία ηεο Java νη
ηδηόηεηεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Να ζεκεησζεί όηη
πξόθεηηαη γηα ηδηόηεηεο βαζηζκέλεο ζηηο πξαγκαηηθέο ζπζρεηίζεηο ησλ ζπζηαηηθώλ
ζηνηρείσλ ηεο ελ ιόγσ γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ.

Εικόνα 3. Ιεξαξρία θιάζεσλ ζηελ νληνινγία ηνπ Γλσζηηθνύ Πεδίνπ ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ
Java
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Πίνακαρ 1. Ιδηόηεηεο ηεο νληνινγίαο γηα ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java
Όνομα Ιδιόηηηαρ

Πεδίο ηιμών

Εύπορ Τιμών

Σςνδέει:

είναιΥποΚλάζηΤηρ

Κιάζε

Κιάζε

Μηα θιάζε x ηεο Java κε κηα άιιε θιάζε
y, όπνπ ε x είλαη ππνθιάζε ηεο y

είναιΥπεπΚλάζηΤηρ

Κιάζε

Κιάζε

Μηα θιάζε x ηεο Java κε κηα άιιε θιάζε
y, όπνπ ε y είλαη ππνθιάζε ηεο x

ζηιγμιόηςπο

Αληηθείκελν

Κιάζε

Έλα αληηθείκελν (ζηηγκηόηππν) x κε κηα
θιάζε ηεο Java y, όπνπ ην x είλαη
ζηηγκηόηππν ηεο y

πεπιέσει

Παθέην ή Δηεπαθή ή
Κιάζε ή Μέζνδνο

Δύν νληόηεηεο x θαη y, όπνπ ε y
εκπεξηέρεηαη κέζα ζηε x

πεπιέσειΤηΜέθοδο

Παθέην ή Δηεπαθή ή
Μέζνδνο
Κιάζε ή Μέζνδνο

Μηα νληόηεηα x κε κηα κέζνδν y, όπνπ ε
y εκπεξηέρεηαη κέζα ζηε x

Παθέην ή Δηεπαθή
Δύν νληόηεηεο x θαη y, όπνπ ε x
ή Κιάζε ή
εκπεξηέρεηαη κέζα ζηε y
Μέζνδνο

είναιΜέλορ

είναιΜέθοδορΜέλορ

Μέζνδνο

Παθέην ή Δηεπαθή
Μηα κέζνδνο x κε κηα νληόηεηα y, όπνπ ε
ή Κιάζε ή
x εκπεξηέρεηαη κέζα ζηε y
Μέζνδνο

δηλώνεηαιΜεΛέξηΚλειδί

ΛέμεΚιεηδί

Μηα νληόηεηα ρ κε κηα ιέμε θιεηδί ηεο
Java y

έσειΠποζδιοπιζηή

Πξνζδηνξηζηήο

Μηα νληόηεηα ρ κε έλαλ πξνζδηνξηζηή
ηεο Java y

5. Σςμπεπάζμαηα και Μελλονηική Επγαζία
Λακβάλνληαο ππόςε ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δνκώλ αλαπαξάζηαζεο
γλώζεο, νδεγεζήθακε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε νληνινγία απνηειεί ην ηζρπξόηεξν γη
απηό ην ζθνπό ζρήκα, πνπ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε «έμππλσλ»
εθαξκνγώλ κε πξνεγκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη δπλαηόηεηεο. Μέζσ κηαο νληνινγίαο
έλα ππνινγηζηηθό ζύζηεκα θαζίζηαηαη ηθαλό λα δηαθξίλεη ηε ζεκαζία ησλ
δεδνκέλσλ, θαη άξα κπνξεί λα ηα επεμεξγαζηεί κε νξζό θαη απνδνηηθό ηξόπν.
Επηπξόζζεηα, ε νληνινγία πξνζθέξεη έλα κέζν γηα ηε δηαρείξηζε εηεξνγελώλ πόξσλ,
εμαζθαιίδνληαο έηζη δηαιεηηνπξγηθόηεηα κεηαμύ ησλ εθαξκνγώλ.
Μέζα από απηήλ ηελ εξγαζία, πξνζπαζήζακε λα ηνλίζνπκε ηα βαζηθά γλσξίζκαηα
ηεο νληνινγίαο, επηδηώθνληαο λα εμαθξηβώζνπκε ηε δπλακηθή ηεο κέζα ζε
πεξηβάιινληα εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. Εθεί, ε αληηκεηώπηζε ηεο πιεξνθνξίαο
σο γλώζε θαη άξα ε απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηεο κπνξεί λα βειηηώζεη ζεκαληηθά
ηελ πνηόηεηα ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ.
Επηδηώθνληαο λα δνύκε ηηο νληνινγίεο ζηελ πξάμε, πξνζπαζήζακε λα
κνληεινπνηήζνπκε ηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java αλαπαξηζηώληαο ηεο κέζσ ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο. Απηό πνπ πξνέθπςε ήηαλ κηα απιή αιιά πεξηεθηηθή
δνκεκέλε αλαπαξάζηαζε ηνπ ελ ιόγσ γλσζηηθνύ πεδίνπ –δεδνκέλνπ ηνπ πσο απηό
παξνπζηάδεηαη ζηνπο εθπαηδεπόκελνπο κέζα από ην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα
ζπνπδώλ ηνπ ΕΑΠ. Η πξνηεηλόκελε κνληεινπνίεζε κπνξεί πιένλ λα αμηνπνηεζεί
θαηάιιεια από έλα ππνινγηζηηθό ζύζηεκα θαη εηδηθόηεξα από πξάθηνξεο
ινγηζκηθνύ, ζπλεηζθέξνληαο έηζη ζηελ αλάπηπμε βειηησκέλσλ ππεξεζηώλ αλάθηεζεο
πεξηερνκέλνπ. Επίζεο, λα ζεκεησζεί όηη ε ζπγθεθξηκέλε απνηύπσζε είλαη επέιηθηε
θαη κπνξεί εύθνια λα εκπινπηηζηεί ή λα ελεκεξσζεί, αλ απηό θξηζεί απαξαίηεην ζην
κέιινλ.
Επόκελν ζηόρν απνηειεί ε θιηκάθσζε ζηε ρξήζε νληνινγηώλ, θαηαξράο γηα ηελ
αλαπαξάζηαζε θαη άιισλ γλσζηηθώλ πεδίσλ, πνπ θαιύπηνληαη από πνηθίιεο
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ζεκαηηθέο ελόηεηεο θαη δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο γλσζηηθά αληηθείκελα. Καηόπηλ, ζα
γίλεη πξνζπάζεηα λα κνληεινπνηεζνύλ θαη άιια επηκέξνπο ζπζηαηηθά ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηόο από γλσζηηθά πεδία, όπσο ηα πξνζδνθώκελα
απνηειέζκαηα θαη ηα καζεζηαθά αληηθείκελα. Απώηεξν ζηόρν απνηειεί ε δεκηνπξγία
κηαο νληνινγίαο πνπ ζα κπνξεί λα ζπλδπάδεη γλώζε θαη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα
ώζηε λα πξνηείλεη εθπαηδεπηηθό πιηθό θαη δηαδξνκέο κάζεζεο γηα ηνλ εθάζηνηε
εθπαηδεπόκελν, κε όζν γίλεηαη πην εμεηδηθεπκέλν ηξόπν.
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