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1 Εισαγωγή 
 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ολοένα όλο και πιο έντονη η επιθυμία, τόσο από 

εκπαιδευτικούς ή μαθητές, αλλά και από άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που θέλουν να 

αναπτύξουν την γνώση τους σε κάποιο αντικείμενο, για την δημιουργία 

εκπαιδευτικών μηχανών (λογισμικών) που θα μπορούν να αντικαταστήσουν σε 

μεγάλο βαθμό τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Η προστιθέμενη αξία ενός εκπαιδευτικού 

λογισμικού θα μπορούσε να είναι η εύκολη πρόσβαση σε μεγάλο όγκο 

πληροφοριών, η πιο συστηματική εκμάθηση, καθώς και η εξοικονόμηση χρόνου και 

εκπαιδευτικών πηγών (εννοώντας τους εκπαιδευτικούς ως φυσικά πρόσωπα).  

Το ζητούμενο δεν είναι απλά η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού λογισμικού αλλά ενός 

"σωστά" δομημένου εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευόμενος 

θα μπορεί να αντλεί σωστά και μεθοδικά πληροφορία από αυτό, όπως ακριβώς θα 

έκανε αν είχε στην διάθεσή του έναν καταρτισμένο εκπαιδευτικό. 



Στην παρούσα λοιπόν εργασία, μέσα από ένας συνδυασμό νέων τεχνολογιών όπως 

είναι αυτή των οντολογιών και του σημασιολογικού ιστού καθώς επίσης και θεωριών 

συσχετιζόμενων με την εκπαίδευση, παρουσιάζονται τα βήματα για δημιουργία ενός 

διαδραστικού croudsoursing εκπαιδευτικού συστήματος. Παρουσιάζεται ένα σύστημα 

που  με απλά λόγια θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί μαθητές και εκπαιδευτικούς αλλά 

και οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο, να προσφέρει μεθοδική εκμάθηση, να 

συλλέγει πληροφορία από τους χρήστες του την οποία να επεξεργάζεται και να την 

διαθέτει σε αυτούς σε ξανά βελτιωμένη και εμπλουτισμένη. 

 

2 Σημασιολογικός ιστός 
 

Ο Παγκόσμιος Ιστός καθώς αναπτύχθηκε έφερε σαν αποτέλεσμα εκατομμύρια πια 

χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτόν επιτρέποντας έτσι την απρόσκοπτη 

δημοσίευση εγγράφων και πληροφοριών γενικότερα. Έχει δημιουργηθεί το 

πρόβλημα της «πληροφοριακής υπερφόρτισης» διότι αυτή η ανάπτυξη είναι 

εκρηκτική γεννώντας έτσι την ανάγκη για οργάνωση της πληροφορίας. Ένα μεγάλο 

πλήθος ερευνητικών ομάδων ασχολείται τα τελευταία χρόνια με τον λεγόμενο 

σημασιολογικό ιστό που μια είναι νέα κατεύθυνση εξέλιξης. Ο σημασιολογικός ιστός 

περιλαμβάνει την αναπαράσταση του νοήματος των λέξεων των εγγράφων ώστε να 

μπορούν οι πληροφορίες να επεξεργάζονται αυτόματα από τις μηχανές. Οι μηχανές 

γίνονται έτσι «έξυπνες» εκμεταλλεύοντας και ενοποιώντας τους διαδικτυακούς 

πόρους αυτόματα και σωστά. Με τον σημασιολογικό ιστό θα μπορεί η αναζήτηση της 

πληροφορίας να γίνεται γρήγορα και με μεγάλη ακρίβεια καθώς τα έξυπνα 

προγράμματα πράκτορες θα είναι σε θέση να την εντοπίζουν στοχεύοντας πια στο 

νόημα και όχι στην σύνταξη. Επίσης θα επιτρέψει την επικοινωνία μεταξύ ενός 

πλήθους ετερογενών ηλεκτρονικών συσκευών οι οποίες αντλούν πληροφορία από το 

διαδίκτυο. 

 

Σύμφωνα με τους ειδικούς ο σημασιολογικός ιστός θα απελευθερώσει ένα μεγάλο 

πλήθος δυνατοτήτων και λειτουργιών ώστε η εκμετάλλευση των πόρων να γίνεται με 

«ευφυή» τρόπο. Αυτό οφείλεται στο ότι οι μηχανές αντιλαμβάνονται το νόημα της 

πληροφορίας που διαχειρίζονται. 



Σε όλες τις υπάρχουσες τεχνικές και τεχνολογίες η αναζήτηση «is celine dion single» 

θα μας επιστρέψει τα singles που είχε η τραγουδίστρια Celine Dion. Εμείς όμως 

ρωτήσαμε αν είναι ελεύθερη (απάντηση με ένα ναι ή ένα όχι). Αυτό γίνεται επειδή η 

αναζήτησή μας γίνεται με βάση τις λέξεις κλειδιά αγνοώντας το νόημα που 

περιέχουν. Στον σημασιολογικό ιστό θα δινόταν η σωστή απάντηση σε αυτό το 

ερώτημα. 

‘Ένα σύστημα πληροφοριών που είναι βασισμένο σε τεχνολογία σημασιολογικού 

ιστού θα μπορεί να δημιουργεί γνώση. Θα μπορεί δηλαδή να εξάγει γνώση από την 

ήδη υπάρχουσα. Γνωρίζοντας για παράδειγμα ότι τι «ο Σωκράτης είναι άνθρωπος» 

και ότι «όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί» θα βγάλει ως συμπέρασμα ότι «ο Σωκράτης 

είναι θνητός» χωρίς κάποιος να το έχει δηλώσει ρητά. Αυτό το παράδειγμα 

(επαγωγή) είναι μία από της ποικίλες δυνατότητες των τεχνολογιών σημασιολογικού 

ιστού. Έτσι αν δηλώνουμε κάποια γεγονότα σε ένα πληροφοριακό σύστημα, αυτό θα 

μπορεί να εξάγει περισσότερα αφού θα αξιολογεί την σημασιολογία τους. Κάτι 

δηλαδή που κάνει και ο άνθρωπος στην καθημερινότητα του. 

 

 

Εικόνα 1. Web 3.0 

 

 



3 Οντολογίες 
 

Μια οντολογία καθορίζει ένα σύνολο από αρχέτυπα αναπαράστασης τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την δημιουργία μοντέλων κάποιου πεδίου γνώσης ή 

ενδιαφέροντος. Αποτελεί την τυπική προδιαγραφή ενός πεδίου γνώσης και τις 

σχέσεις που έχουν μεταξύ τους όπως επίσης και την ορολογία η οποία 

χρησιμοποιείται. Δηλαδή προσφέρει λεξιλόγια και σχήματα που οργανώνουν την 

γνώση και αξιοποιούνται σαν κοινά πλαίσια επικοινωνίας οργανισμών και 

συστημάτων κάνοντας έτσι πιο εύκολο τον διαμερισμό και την επαναχρησιμοποίηση 

της. 

Υπάρχει μια πολύ στενή σύνδεση μεταξύ του Σημασιολογικού ιστού και των 

οντολογιών ο οποίος αναφέρεται στη σημασιολογική διασύνδεση των πληροφοριών 

του διαδικτύου με τρόπο που κατανοούν τα ηλεκτρονικά συστήματα. Αυτού του 

είδους η διασύνδεση θα μπορούσε να δώσει πολύ μεγάλες προοπτικές στον 

διαμερισμό και την επαναχρησιμοποίηση της πληροφορίας σε μεγάλο φάσμα 

δραστηριοτήτων. 

Επίσης, τα τελευταία χρόνια γίνονται πολλές έρευνες οι οποίες δείχνουν πως οι 

Οντολογίες και οι τεχνολογίες βασισμένες σε οντολογίες, βρίσκουν ευρεία εφαρμογή 

στην εκπαίδευση και αποτελούν έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς έρευνας της 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

 

4 Εκπαιδευτικό Λογισμικό 
 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό αναφέρεται σε ένα λογισμικό το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από καθηγητές και μαθητές στην διδασκαλία και την μάθηση. Το 

εκπαιδευτικό λογισμικό είναι σημαντικό σε κάθε είδους εκπαιδευτικό περιβάλλον 

καθώς καθιστά ικανούς καθηγητές και μαθητές να μεγιστοποιήσουν την δύναμη των 

υπολογιστών. Τα εκπαιδευτικά λογισμικά μπορεί να είναι διαδραστικά (δηλαδή να 

λογισμικό που επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ του λογισμικού και του 

χρήστη), μπορεί να είναι croudsourcing (στα οποία το λογισμικό ουσιαστικά 

"μαθαίνει" από τον χρήστη έτσι ώστε να μπορεί να επεξεργαστεί την νέα πληροφορία 

και να την παρέχει στους χρήστες ξανά) ή μπορεί απλά να είναι ένα εργαλείο 



μάθησης χωρίς να υπάρχει κάποια παροχή πληροφορίας από τον χρήστη προς το 

λογισμικό.  

Εκπαιδευτικά λογισμικά έχουν δημιουργηθεί σχεδόν για όλους τους κλάδους των 

επιστημών. Έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέος σε σχολεία και πανεπιστήμια αλλά 

παρόλα αυτά δεν έχει γίνει ακόμα γενικά αποδεκτό ποια η θα μπορούσε να είναι η 

προστιθέμενη, σε σχέση με το συμβατικό τρόπο μάθησης, χρησιμότητά τους. Αυτό 

οφείλεται πιθανός στο ότι δεν υπάρχει ακόμη κάποιο "στάνταρ" για την δημιουργία 

των εκπαιδευτικών λογισμικών καθιστώντας έτσι δύσκολο για έναν χρήστη την 

διαρκή προσαρμογή του σε νέα περιβάλλοντα μάθησης με διαρκώς διαφορετικό 

τρόπο.  

 

Εικόνα 2. Εκπαιδευτικό λογισμικό και Διαδίκτυο 

 

Όσον αφορά την σχέση των εκπαιδευτικών λογισμικών και του διαδικτύου, το 

διαδίκτυο είναι ένα εξαίσιος φορέας γνώσεων και παροχής πληροφοριών που αν 

χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να επεκτείνει τις ικανότητες μιας εκπαιδευτικής 

εφαρμογής στο μέγιστο δυνατό. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του διαδικτύου είναι το 

γεγονός ότι μπορεί ουσιαστικά να φέρει "κοντά" κάθε άνθρωπο στον πλανήτη και να 

βοηθήσει στον διαμοιρασμό γνώσεων και ιδεών. Ένας συνδυασμός σωστά 



σχεδιασμένου εκπαιδευτικά λογισμικού και διαδικτύου  μπορεί να αποφέρει ένα 

περιβάλλον γνώσης με απεριόριστες δυνατότητες σε οποιοδήποτε τομέα. 

 

5 Σημασιολογικός ιστός και Εκπαίδευση 
 

Έχοντας αναφερθεί στον Σημασιολογικό ιστό και στην εκπαίδευση μέσω 

εκπαιδευτικών λογισμικών καλό θα ήταν σε αυτό το σημείο να γίνει μια αναφορά στην 

σύνδεση αυτών των δύο και ποια θα ήταν τα οφέλη αυτής. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει ο Σημασιολογικός ιστός είναι ένας ιστός πληροφοριών οι 

οποίες δεν εμφανίζονται διάσπαρτες αλλά οργανωμένες και εύκολα προσβάσιμες. 

Μπορούμε λοιπόν εύκολα να συμπεράνουμε ότι η εκμετάλλευση του σημασιολογικού 

ιστού από μια εκπαιδευτική εφαρμογή θα μας έδινε τεράστιες δυνατότητες. Οι 

εφαρμογές θα μπορούσαν να θεωρηθούν πια "έξυπνες" καθώς η επεξεργασία της 

πληροφορίας θα βασιζόταν στο νόημα της και όχι σε μια "ξερή" και "άχρωμη" 

αντιμετώπιση των εννοιών όπως τείνουν να εφαρμόζουν οι κοινές εφαρμογές. Μέσα 

από ένα απλή και έξυπνη διεπαφή, αυτή που προσφέρουν οι σύγχρονοι περιηγητές 

του διαδικτύου, η πληροφορία και η γνώση θα μπορούσε να είναι άμεσα προσβάσιμη 

και διαχειρίσιμη, με τον σωστό τρόπο, από μαθητές και εκπαιδευτικούς.  

Εξαιτίας της ιδιότητας του σημασιολογικού ιστού, της οργανωμένης πληροφορίας, θα 

είναι πιο εύκολο για τις εκπαιδευτικές εφαρμογές να αναπτύξουν την ικανότητα του 

"Μαθαίνω από τον χρήστη". Γενικότερα, μια εκπαιδευτική εφαρμογή που έχει 

"συνείδηση" της πληροφορίας που κατέχει, θα είναι πιο εύκολο να την διαχέει στους 

χρήστες της. 

 

6 Στόχος την εκπαιδευτικής εφαρμογής 
 

Για να γίνει πιο κατανοητός ο στόχος της εκπαιδευτικής εφαρμογής που 

αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία θα ήταν σωστό να αναφερθούμε στον όρο 

croudsourcing. 



Croudsourcing είναι μια λειτουργία κατά την οποία γίνεται ανάθεση εργασιών 

κατανεμημένα σε μια ομάδα ανθρώπων. Η διαφορά του croudsourcing με τους 

συμβατικούς μηχανισμούς ανάθεσης εργασιών είναι το ότι η αναφερόμενη ανάθεση 

γίνεται πάνω σε ένα απροσδιόριστο και ανώνυμο ως επί το πλείστων κοινό, και όχι 

σε κάποια συγκεκριμένα άτομα, τα οποία είναι συνήθως μισθωμένο προσωπικό. 

Την έννοια του croudsourcing εισαγάγαμε λοιπόν στην εκπαιδευτική μας εφαρμογή 

έχοντας σαν την προαναφερόμενη ομάδα ανθρώπων τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς. 

'Έτσι λοιπόν ο στόχος της εκπαιδευτικής εφαρμογής με απλά λόγια είναι η εκμάθηση 

με μεθοδικό τρόπο των μαθησιακών εννοιών, η κατανομή της γνώσης αλλά και ο 

εμπλουτισμός την βάσης δεδομένων με νέα στοιχεία με την μέθοδο του 

croudsourcing (ή πιο απλά με αναδρομικότητα).  

Η εφαρμογή που σχεδιάστηκε ονομάζεται WikiLearning και αποτελείται από τα 

συνθετικά Wiki (που είναι ένας τύπος ιστοτόπου που επιτρέπει σε οποιονδήποτε να 

δημιουργήσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του) και το Learning (εκμάθηση). 

 

 

Εικόνα 3. Συμπερασματικό μοντέλο 

 

Το WikiLearning αποτελεί μια διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή που όπως 

βλέπουμε στην Εικόνα 3. Συμπερασματικό μοντέλο, με βάση της πληροφορίες που 



συλλέγει από εκπαιδευτικούς και μαθητές, δημιουργεί ένα συμπερασματικό μοντέλο 

(που περιέχει σαφώς περισσότερη γνώση) το οποίο και διαχέει στην συνέχεια στους 

χρήστες του. Οι χρήστες του είναι έτσι παράλληλα, δέκτες γνώσης και "υπάλληλοι" 

του λογισμικού. 

 

7  Περιγραφή οντολογιών 
 

Για αναλυτικές λεπτομέρειες σχετικά με τις οντολογίες που χρησιμοποιήθηκαν, 

ανατρέξτε στο έγγραφο: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Σύνθεση Οντολογιών για την 

υποστήριξη της εκπαίδευσης στην Αντικειμενοστραφή Ανάλυση». 

Συνοπτικά για την ανάπτυξη της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες 

περιγράφονται παρακάτω. 

  

7.1 Οντολογία διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης 
 

Η οντολογία αυτή κατασκευάστηκε με σκοπό να παρέχει τις βασικές έννοιες του 

γνωστικού πεδίου, ιδιότητες και περιορισμούς των εννοιών, καθώς και τους μεταξύ 

τους συσχετισμούς. Η οντολογία χρησιμοποιείται για την κατάταξη και ανάκληση 

εκπαιδευτικού υλικού και μαθησιακών πόρων. Επίσης η οντολογία απαντά σε βασικά 

ερωτήματα σε σχέση με το γνωστικό πεδίο. Το πεδίο γνώσης που καλύπτει η 

οντολογία είναι οι Βασικές έννοιες Αντικειμενοστρεφούς Ανάλυσης και πιο 

συγκεκριμένα τα Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης.  



 

Εικόνα 4. Οντολογία Γνωστικού Αντικειμένου 

 

Η οντολογία αυτή αποτελεί την βασική πηγή πληροφορίας για το γνωστικό πεδίο.  

Στο πρώτο επίπεδο της ιεραρχίας της οντολογίας συναντούμε (ανάμεσα σε άλλες) τις 

κλάσεις uml διάγραμμα (Uml Diagram) και στοιχείο διαγραμμάτων περιπτώσεων 

χρήσης (Use Case Diagram Element). 

Η κλάση uml διάγραμμα αποτελεί την κλάση πατέρα της κλάσης διάγραμμα 

περιπτώσεων χρήσης (Use Case Diagram) στο οποίο αναφέρεται η οντολογία μας. 

Η κλάση στοιχείο διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία 

που μπορεί κάποιος να δει σε ένα διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης. Πιο 

συγκεκριμένα περιλαμβάνει τις κλάσεις actor (χειριστής), relationship (σχέση) και Use 

case (περίπτωση χρήσης). Οι χειριστές αναλύονται περαιτέρω σε human actors και 

automated system actor, οι οποίοι με τη σειρά τους διαχωρίζονται σε software 

system και hardware device actor. Η κλάση σχέση (relationship) αναλύεται 

περαιτέρω στις κλάσεις σχέση μεταξύ χειριστών (actors_relationship), σχέση μεταξύ 

χειριστών και περιπτώσεων χρήσης (usecase_actor_relationship) και σχέση μεταξύ 

περιπτώσεων χρήσης(use_cases relationship). Η οντολογία περιλαμβάνει και άλλες 

έννοιες, οι οποίες δεν αποτελούν στοιχεία των διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης 

αλλά σχετίζονται με αυτά, όπως για παράδειγμα οι έννοιες Σύστημα (System) και 

Λειτουργική Απαίτηση (Functional Requirement), το Περιβάλλον του Συστήματος 

(System Environment) κλπ. Εκτός από τις βασικές έννοιες που σχετίζονται άμεσα με 



τα διαγράμματα περιπτώσεων χρήσης έχουν ενταχθεί στην οντολογία και έννοιες οι 

οποίες βοηθούν στη σύνδεση των εννοιών της οντολογίας με ένα ευρύτερο 

εννοιολογικό πλαίσιο. Παραδείγματα τέτοιων εννοιών αποτελούν πχ τα Modeling 

Language, Software development, Software development approach κ.α. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δεδομένης της επικείμενης χρήσης της, η 

οντολογία χρειάζεται να περιλαμβάνει όλες τις βασικές έννοιες του γνωστικού πεδίου 

των Διαγραμμάτων περιπτώσεων Χρήσης κάποιες άμεσα σχετικές έννοιες, και τις 

σχέσεις μεταξύ των εννοιών.  

Συμπερασματικά, η  οντολογία περιλαμβάνει λεπτομερείς σημασιολογικές σχέσεις 

μεταξύ των εννοιών του πεδίου των Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης και μπορεί 

να απαντήσει σε λεπτομερή ερωτήματα σε σχέση με αυτό, ωστόσο, στα πλαίσια της 

εφαρμογής μας, μας ενδιαφέρουν κυρίως σχέσεις μεταξύ των εννοιών με βάση τις 

οποίες μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από παιδαγωγική σκοπιά, όπως για παράδειγμα σχέσεις που αφορούν 

προαπαιτούμενες έννοιες, έννοιες που αποτελούν μέρος μιας άλλης έννοιας, γενικές 

η πιο ειδικές έννοιες, σχετικές έννοιες κ.λπ. Σχέσεις όπως οι παραπάνω μπορούν για 

παράδειγμα να βοηθήσουν στον καθορισμό της σειράς παρουσίασης των 

μαθησιακών αντικειμένων. Για παράδειγμα, αν μια έννοια αποτελεί μέρος μιας άλλης 

τότε μπορούμε να επιλέξουμε αν πρώτα θα παρουσιάσουμε την γενικότερη ή την 

ειδικότερη ανάλογα με την προσέγγιση (από το ειδικό στο γενικό ή από το γενικό στο 

ειδικό, κ.λπ.) που χρησιμοποιούμε. 

 

7.2 Οντολογία μαθησιακών στόχων - Ικανοτήτων 
 

Η βασική έννοια της οντολογίας μας είναι η Ικανότητα (Competence), η οποία 

ορίζεται ως η δυνατότητα εφαρμογής κάποιας Γενικής Δεξιότητας (Generic skill) σε 

κάποιο συγκεκριμένο Γνωστικό Αντικείμενο-θέμα (Knowledge Entity) υπό κάποια 

Συνθήκη (Condition). Για παράδειγμα, «Να μπορούν να καταγράφουν (generic skill) 

τις λειτουργικές απαιτήσεις συγκεκριμένου συστήματος (knowledge entity) 

χρησιμοποιώντας Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης (condition)». Ο ορισμός για 

την Ικανότητα βασίζεται σε αυτόν του Paquette. Διαφέρει στο ότι δεν χρησιμοποιούμε 

τον όρο επίδοση αλλά τον όρο συνθήκη που είναι γενικότερος και μπορεί να 

αναφέρεται τόσο στην επίδοση, όσο και άλλους περιορισμούς, όπως αναφέρουμε 

παρακάτω. 



 

Εικόνα 5. Οντολογία Ικανοτήτων 

 

Τα βασικά σημεία και οι δυνατότητες που προσφέρει η οντολογία ικανοτήτων – 

μαθησιακών στόχων, είναι οι παρακάτω: 

 Ορισμός ικανοτήτων - μαθησιακών στόχων, όχι ως απλό κείμενο, αλλά με τη 

βοήθεια ανεξάρτητων συνιστωσών 

 Σύνδεση ικανοτήτων- μαθησιακών στόχων με κάποιο γνωστικό αντικείμενο 

 Ενσωμάτωση αριθμητικών περιορισμών στον ορισμό των ικανοτήτων 

 Ενσωμάτωση συνιστωσών επίδοσης στον ορισμό των ικανοτήτων 

 Ενσωμάτωση άλλων ικανοτήτων/στόχων ως συνθήκη/περιορισμό σε κάποια 

ικανότητα/στόχο 

 Χαρακτηρισμό κάθε γενικής δεξιότητας και ικανότητας με κάποιο επίπεδο 

δυσκολίας 

 Χρήση καθιερωμένων προτύπων και ελεγχόμενων λεξιλογίων 



 Επέκταση της οντολογίας με τη βοήθεια κανόνων 

 Ορισμός προαπαιτούμενων ικανοτήτων για κάποια ικανότητα 

 Ορισμός σύνθετων ικανοτήτων, όπου κάποια ικανότητα έχει ως συνθήκη μια 

άλλη ικανότητα 

 Αξιοποίηση της ιεραρχίας κλάσεων, των ιδιοτήτων των κλάσεων και των 

κανόνων της οντολογίας για απάντηση σε ερωτήματα όπως: 

o Ανάκληση ικανοτήτων που αφορούν συγκεκριμένη έννοια 

o Ανάκληση προαπαιτούμενων ικανοτήτων για κάποια ικανότητα 

o Ανάκληση ικανοτήτων συνθήκης για κάποια ικανότητα 

o Ανάκληση περιορισμών (συνθήκης/συνθηκών) για κάποια ικανότητα 

o Ανάκληση των εννοιών στις οποίες αναφέρεται μια ικανότητά 

o Ανάκληση ικανότητας με συγκεκριμένο επίπεδο δυσκολίας /Ανάκληση 

επιπέδου δυσκολίας ικανότητας 

 Δυνατότητα αυτόματης παραγωγής προαπαιτουμένων ικανοτήτων για κάποια 

ικανότητα, αξιοποιώντας τη μεταβατική ιδιότητα hasPrerrequisite 

Competency. 

 Εύκολη περιγραφή ικανοτήτων/μαθησιακών στόχων, με τη βοήθεια επιμέρους 

συνιστωσών 

 Δυνατότητες κατάταξης ικανοτήτων ανάλογα με επίπεδο δυσκολίας 

 Παραγωγή στόχων που ταιριάζουν ευκολότερα (match) με στόχους άλλων 

εφαρμογών, λόγω της δυνατότητας για σύγκριση των επιμέρους συνιστωσών 

και όχι κάποιας ενιαίας περιγραφής τους και λόγω των ελεγχόμενων 

λεξιλογίων που χρησιμοποιούμε για την περιγραφή των συνιστωσών. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η οντολογία ικανοτήτων-μαθησιακών στόχων μπορεί να 

αξιοποιηθεί στα πλαίσια εφαρμογών ηλεκτρονικής μάθησης για να προσφέρει 

δυνατότητες όπως: 

 Ευκολότερος ορισμός ικανοτήτων/μαθησιακών στόχων 



o Ο υπεύθυνος για τη δημιουργία ή την καταχώρηση των ικανοτήτων 

των εκπαιδευομένων ή των στόχων, θα μπορεί να διαλέξει από 

έτοιμες λίστες με πιθανές τιμές για κάθε μια από τις συνιστώσες με τις 

οποίες ορίζεται η ικανότητα ή ο στόχος. 

 Σύγκριση στόχων για ανταλλαγή μαθησιακών πόρων με άλλες εφαρμογές 

 Αυτόματη παραγωγή ικανοτήτων/στόχων πιο εύκολων, πιο δύσκολων ή 

παρόμοιας δυσκολίας, σε σχέση με κάποια συγκεκριμένη έννοια, 

αξιοποιώντας την ιδιότητα «επίπεδο δυσκολίας» των ικανοτήτων 

 Πρόταση κατάλληλου μαθησιακού υλικού ανάλογα με τις τρέχουσες και 

επιθυμητές ικανότητες των εκπαιδευομένων, λόγω της δυνατότητας που δίνει 

για καθορισμό τον τρεχουσών και των επιθυμητών ικανοτήτων τους και τις 

δυνατότητες για σύγκριση του επιπέδου δυσκολίας τους 

Γενική Δεξιότητα 

Η γενική δεξιότητα αναφέρεται σε κάποια γνώση, δεξιότητα ή στάση και εκφράζεται 

με τη βοήθεια κάποιου ενεργητικού ρήματος. 

Πιο αναλυτικά, διαχωρίζουμε τις γενικές δεξιότητες σε γενικές δεξιότητες γνωστικού, 

συναισθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα, οι οποίες μπορούν στη συνέχεια να 

αναλυθούν περαιτέρω. Για παράδειγμα, στην εργασία μας έχουμε αναλύσει 

περαιτέρω τις γενικές δεξιότητες του γνωστικού τομέα σε έξι επίπεδα, τα οποία 

προέρχονται από την αναθεωρημένη ταξινομία μαθησιακών στόχων του Bloom 

(Anderson & Krathwohl, 2001), που αποτελεί ένα καθιερωμένο μοντέλο ταξινομίας 

μαθησιακών στόχων. Τα επίπεδα αυτά είναι: Θυμάμαι (Remembering), Κατανoώ 

(Understand), Εφαρμόζω (Applying), Ανάλυω (Analyzing), Αξιολoγώ (Evaluating) και 

Συνθέτω (Creating). 

 

7.3 Οντολογία Μαθησιακών Αντικειμένων 
 

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προτύπου IEEE Learning Object Metadata, ένα 

μαθησιακό αντικείμενο ορίζεται ως «οποιαδήποτε μονάδα- ψηφιακή ή μη-ψηφιακή- η 

οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να επαναχρησιμοποιηθεί ή να χρησιμεύσει ως 

αναφορά, στα πλαίσια εκπαίδευσης, μάθησης ή κατάρτισης που υποστηρίζεται από 

τεχνολογία». Μερικά παραδείγματα εκπαίδευσης που υποστηρίζεται από τεχνολογία 



είναι τα συστήματα κατάρτισης βασισμένα σε υπολογιστές (computer-based training 

systems), τα αλληλεπιδραστικά μαθησιακά περιβάλλοντα (interactive learning 

environments), τα έξυπνα συστήματα υποβοηθούμενα από υπολογιστή (intelligent 

computer-aided instruction systems), τα συστήματα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης 

(distance learning systems) και τα συνεργατικά μαθησιακά περιβάλλοντα 

(collaborative learning environments). Μερικά παραδείγματα Μαθησιακών 

Αντικειμένων αποτελούν κάθε είδους πολυμεσικό υλικό, διδακτικό υλικό, μαθησιακοί 

στόχοι, εκπαιδευτικό λογισμικό και εργαλεία καθώς και πρόσωπα, οργανισμοί ή 

συμβάντα στα οποία γίνεται αναφορά κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης (IEEE LTSC, 

2001). Βασικά χαρακτηριστικά των μαθησιακών αντικειμένων είναι η αυτονομία που 

τα χαρακτηρίζει ως ανεξάρτητες μονάδες υλικού και η δυνατότητα για 

επαναχρησιμοποίηση τους σε πολλαπλά πλαίσια και με πολλούς τρόπους. 

Σύμφωνα με τον Lehman (2007) στο Ανεζίνης (2009), κάποια από τα βασικά 

χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν τα Μαθησιακά Αντικείμενα, 7, είναι η 

προσβασιμότητα (accessibility), η διαλειτουργικότητα (interoperability), η 

προσαρμοστικότητα (adaptability), η επαναχρησιμοποίηση (reusability), η αντοχή 

(durability), η εξατομίκευση στις απαιτήσεις του εκπαιδευόμενου (customization) και ο 

βαθμός ανάλυσης (granularity). 

 



 

Εικόνα 6. Ιδιότητες Εκπαιδευτικού Υλικού 

 

Παρόλο που η έννοια του Μαθησιακού Αντικειμένου, μπορεί να εννοηθεί και ως μη 

ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, όπως είδαμε σε παραπάνω ορισμό, στην εργασία μας 

αναφερόμαστε σε ψηφιακά Μαθησιακά Αντικείμενα. Πιο συγκεκριμένα, υιοθετούμε 

τον ορισμό του Polsani: 

«Με τον όρο μαθησιακό αντικείμενο αναφερόμαστε σε κάθε ανεξάρτητη και αυτόνομη 

μονάδα μαθησιακού υλικού, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά 

εκπαιδευτικά πλαίσια» (Polsani, 2003) 

Όπως είδαμε αναλυτικά και παραπάνω, η οντολογία των Μαθησιακών αντικειμένων 

μας επιτρέπει να περιγράφουμε τα μαθησιακά αντικείμενα με μεταδεδομένα και στη 

συνέχεια να χρησιμοποιούμε αυτά τα μεταδεδομένα για να ανακαλούμε μαθησιακά 

αντικείμενα. Συγκεκριμένα μπορούμε να ανακαλούμε: 



1. Μαθησιακά αντικείμενα με συγκεκριμένα γενικά χαρακτηριστικά(πχ λέξη-κλειδί, 

επίπεδο συσσώρευσης κ.λπ.) 

2. Μαθησιακά αντικείμενα με συγκεκριμένα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά (όπως ο 

τύπος, η δυσκολία ή η ηλικιακή ομάδα-στόχος κ.λπ.) 

3. Μαθησιακά αντικείμενα με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά (όπως το format 

ή το μέγεθος) 

4. Ανάκληση τυχόν επιμέρους μαθ. Αντικειμένων με τα οποία σχετίζεται συγκεκριμένο 

αντικείμενο (πχ αντικείμενα στα οποία βασίζεται συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο 

κ.λπ.) 

5. Μαθησιακά αντικείμενα που συνδυάζουν περισσότερα του ενός από τα 

προαναφερθέντα χαρακτηριστικά. 

Π.χ. Μαθησιακά αντικείμενα που αφορούν συγκεκριμένη λέξη κλειδί και είναι 

συγκεκριμένου επιπέδου δυσκολίας κ.λπ. 

Τέλος, η επιλογή μεταδεδομένων με βάση ευρέως διαδεδομένα πρότυπα όπως αυτό 

των SCORM και LOM, επιτρέπει την αναγνώριση και τη διαχείριση από τις 

εφαρμογές που είναι συμβατές με αυτά τα πρότυπα, αυξάνοντας τις δυνατότητες 

επαναχρησιμοποίησης των μαθησιακών αντικειμένων. 

 

7.4 Η οντολογία Χρήστη 
 

Η οντολογία χρήστη αποτελεί μια απλή οντολογία για την αποθήκευση των χρηστών 

της εφαρμογής μας.  

Οι πιθανοί χρήστες μπορεί να είναι  

- Μαθητές 

- Εκπαιδευτικοί 

Ανάλογα με τον τύπο του χρήστη, η εφαρμογή παρέχει πρόσβαση σε διαφορετικές 

λειτουργίες της οι οποίες αναλύονται παρακάτω. 



 

Εικόνα 7. Οντολογία Χρήστη 

 

 

Εικόνα 8. Ιδιότητες Οντολογίας Χρήστη 

 

'Όπως βλέπουμε από την Εικόνα 8. Ιδιότητες Οντολογίας Χρήστη σε κάθε χρήστη 

της εφαρμογής εισάγουμε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασής. Συγκεκριμένα για τον 

μαθητή εισάγουμε επιπρόσθετα και επίπεδο δεξιότητας. Το επίπεδο δεξιότητας έχει 

άμεση συσχέτισης με τις γενικές δεξιότητες και τελικά με τις ικανότητες/στόχους που 

μπορεί να φέρει εις πέρας όπως αναλύεται σε επόμενο κεφάλαιο. 

 

7.5 Συνδυασμός Οντολογιών 
 

Έχοντας αναλύσει κάθε οντολογία που θα χρησιμοποιήσουμε στην εφαρμογή, καλό 

είναι να αναφερθούμε την μεταξύ τους διασύνδεση καθώς δημιουργούμε μια 

συνδυαστική οντολογία. 

Τα σημεία κλειδιά στην επίτευξη της διασύνδεσης είναι τα εξής: 

- Τα μαθησιακά αντικείμενα αναφέρονται σε κάποια οντότητα πεδίου 

- Η κάθε ικανότητα βασίζεται σε κάποια γενική δεξιότητα 

- Η κάθε γενική δεξιότητα έχει κάποιο συγκεκριμένο βαθμό δυσκολίας 

- Ένας μαθητής έχει κάποιο επίπεδο δεξιότητας 

- Η κάθε ικανότητα σχετίζεται με κάποια οντότητα πεδίου 

 



 

Εικόνα 9. Βασικές Ιδιότητες 

Κάθε μία από τις επιμέρους οντολογίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξάρτητα και να 

προσφέρει απαντήσεις σε μεγάλο πλήθος ερωτημάτων. Ωστόσο, η συνδυαστική 

χρήση των επιμέρους οντολογιών (που αντιπροσωπεύουν τρεις βασικές συνιστώσες 

της μαθησιακής διαδικασίας) μέσα από μια ενιαία εφαρμογή, πολλαπλασιάζει τις 

δυνατότητες προσωποποίησης της εφαρμογής, της διαλειτουργικότητας και της 

επαναχρησιμοποίησης πόρων. 

8 Εργαλεία/Γλώσσες που χρησιμοποιήθηκαν 

 
Στην συνέχεια θα αναλυθούν τα Εργαλεία και οι γλώσσες προγραμματισμού που 

χρησιμοποιήθηκαν για την δημιουργία της εκπαιδευτικής εφαρμογής. Επίσης 

αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε αυτή η επιλογή. 

 

8.1 Αναζήτηση κατάλληλου Parser 
 

Σαν αρχικό βήμα έπρεπε να βρεθεί ένας κατάλληλος parser για την προσπέλαση των 

δεδομένων της οντολογίας από την εφαρμογή. 



Γενικότερα υπάρχουν δύο τύποι Parser. Οι δυναμικοί και οι στατικοί. Οι στατικοί 

αναφέρονται σε αυτούς που έχουν επίδραση πάνω σε μια οντολογία στατικά χωρίς 

να δίνεται η δυνατότητα για την προσαρμογή των απαιτήσεών μας 

προγραμματιστικά. Τέτοιοι parsers είναι τα λογισμικά όπως Protege, TopBraid κτλ. 

όπως επίσης και οι διάφοροι XML parsers που διατίθενται στο διαδίκτυο.  

Οι στατικοί parsers δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εφαρμογή μας αφού, 

όπως αναφέραμε δεν είναι προγραμματιστικά ευέλικτοι. 

Όσον αφορά την άλλη κατηγορία, αυτή των δυναμικών parser, οι διαθέσιμοι δωρεάν 

στο διαδίκτυο  αυτή την στιγμή είναι: 

- Jena API 

- OWL API 

- Protégé OWL API 

Και οι τρεις προαναφερθέντες parsers είναι στην ουσία βιβλιοθήκες JAVA οι οποίες 

περιέχουν ένα πλήθος κλάσεων και συναρτήσεων για την ανάγνωση και εγγραφή 

δεδομένων στην οντολογία. Επίσης προσφέρουν Reasoners για την παραγωγή των 

συμπερασματικών μοντέλων. 

Το Jena API είναι το πιο ευέλικτο καθώς καλύπτει ολοκληρωτικά την RDF και γι' αυτό 

τον λόγο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία OWL δομών, αξιωμάτων 

συμπερασματικών μοντέλων κ.τ.λ.  

Το OWL API παρακάμπτει την RDF για παρέχει υπηρεσίες για την δημιουργία 

μοντέλων που βασίζονται στην OWL. Δεν είναι πολύ φιλικό προς τον χρήστη και δεν 

υποστηρίζει την SPARQL μέχρι τώρα. 

To Protégé OWL API είναι μια επέκταση το OWL API και γι' αυτό και κληρονομεί τους 

περιορισμούς του. 

Έτσι λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε το 

Jena API σαν parser για τις οντολογίες μας καθώς συνδυάζει όλες τις νέες 

τεχνολογίες για την προσπέλαση των οντολογιών. 

Λίγα λόγια για την SPARQL. 

Στα προηγούμενα αναφερθήκαμε στην SPARQL και ότι αυτή είναι απαραίτητη για 

την εφαρμογή μας. Ας δούμε λοιπόν το γιατί. 



 

Εικόνα 10. SPARQL 

 

Η SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) είναι μια γλώσσα RDF 

ερωτήσεων δηλαδή, μια γλώσσα ερωτήσεων για δομές δεδομένων, ικανή να 

ανακτήσει και να χειραγωγήσει δεδομένα αποθηκευμένα σε RDF μορφή. Η SPARQL 

χαρακτηρίζεται σαν μία από τις τεχνολογίες κλειδιά του σημασιολογικού ιστού. Μας 

βοηθάει έτσι στην απάντηση σύνθετων ερωτήσεων στην εφαρμογή καθώς και στην 

δημιουργία του μηχανισμού της σημασιολογικής αναζήτησης που αναφέρεται σε 

επόμενο κεφάλαιο. 

 

8.2 Αναζήτηση κατάλληλων γλωσσών προγραμματισμού και 

εργαλείων 
 

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για την εκπόνηση της εργασίας ήταν η ανεύρεση 

κατάλληλης γλώσσας προγραμματισμού για την δημιουργία της εφαρμογής. 



Για να μπορέσουμε εδώ να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο 

επιλέχθηκαν οι γλώσσες προγραμματισμού θα πρέπει να κάνουμε μια εισαγωγή στην 

αρχιτεκτονική του συστήματος μας. 

Η εφαρμογή μας γενικά θα έπρεπε να αποτελείται από μια διεπαφή για τον χρήστη 

(που περιλαμβάνει τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή). Αυτή η διεπαφή θα έπρεπε να 

είναι όσο το δυνατόν πιο φιλική προς τον χρήστη, ώστε αυτός να μπορεί να εξερευνά 

την εφαρμογή χωρίς να αποθαρρύνεται από την «άγνοια του καινούριου» που 

πρέπει να μάθει. 

Έχοντας λοιπόν υπόψη ότι το γεγονός ότι ο σημασιολογικός ιστός αναφέρεται στο 

διαδίκτυο, αυτή η φιλική και εύχρηστη διεπαφή δεν μπορούσε να είναι κάτι άλλο 

εκτός από ένα περιηγητή ιστοσελίδων(internet browser). Οι ευκολίες που μας 

προσφέρει ο περιηγητής ιστοσελίδων είναι αμέτρητες. Μερικές από αυτές είναι το 

γεγονός ότι ένας περιηγητής ιστοσελίδων είναι  εγκατεστημένος σχεδόν σε κάθε 

σύστημα που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

Πιο αναλυτικά, ένας περιηγητής ιστοσελίδων μας προσφέρει τα ακόλουθα: 

- Με την εισαγωγή της html5 δίνει μεγάλο πλήθος δυνατοτήτων για την 

απεικόνιση/επεξεργασία δεδομένων 

- Μπορεί να γίνει άμεση διασύνδεση με την OWL επειδή αναφέρονται και τα 

δύο στον ιστό 

- Υποστηρίζουν όλα τα πρωτόκολλα διαδικτύου (HTML, JavaScript, CSS κτλ.) 

- Είναι πλέον γνώριμα στον πληθυσμό αφού χρησιμοποιούνται πια κατά κόρον  

- Γενικά η χρήση των περιηγητών προωθείται παγκοσμίως καθώς είναι 

επιθυμητό μελλοντικά η λειτουργία τον υπολογιστών να βασίζεται στο 

σύννεφο(cloud) 

Έτσι αφού έχουμε αποφασίσει για την διεπαφή του χρήστη, θα πρέπει να επιλέξουμε 

με ποιο τρόπο θα γίνει η διασύνδεση περιηγητή και οντολογιών. Σαφώς θα πρέπει να 

αναζητήσουμε για τον κατάλληλο εξυπηρετητή διαδικτύου ώστε να μπορούμε να 

συνδυάσουμε περιηγητή - οντολογίες - Jena API - εξυπηρετητή. Ξέροντας ότι το 

Jena API λειτουργεί σε γλώσσα προγραμματισμού JAVA, η τελευταία λοιπόν 

αποτελεί μονόδρομο στην επιλογή μας. 



Τα πλεονεκτήματα της γλώσσας προγραμματισμού JAVA σε αντίθεση με όλες τις 

υπόλοιπες γλώσσες μπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω: 

- Είναι μια γλώσσα που με το κατάλληλο runtime περιβάλλον μπορεί να 

λειτουργήσει σε κάθε πλατφόρμα (Windows, Linux, Android κτλ..)  

 

Εικόνα 11. JAVA 

 

- Διαθέτει τεράστιο αριθμό έτοιμων βιβλιοθηκών που θα μας βοηθήσουν στην 

επίτευξη του καλύτερου επιθυμητού αποτελέσματος 

- Όλοι οι πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικών σε java είναι δωρεάν 

- Είναι εύκολη και ταυτόχρονα πανίσχυρη γλώσσα όσον άφορα τις δυνατότητες 

της 

- Είναι αντικειμενοστραφής, threaded, δυναμική και ασφαλής 

Aφού έχουμε επιλέξει την JAVA σαν βασική γλώσσα προγραμματισμού στον 

εξυπηρετητή, ο εξυπηρετητής μας θα είναι ο JSP Server. 

Πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικών σε JAVA υπάρχουν διάφορες διαθέσιμες στο 

διαδίκτυο αλλά εμείς επιλέξαμε το Eclipse για τους κάτωθι λόγους: 

- Υποστηρίζει εκτός από την Java, την δημιουργία εφαρμογών σε πολλές άλλες 

γλώσσες(C++, JavaScript κτλ..) που χρησιμοποιήθηκαν στην εφαρμογή μας 

- Είναι ευέλικτο και υποστηρίζει μεγάλο αριθμό από plugins 

- Υποστηρίζει Server εφαρμογές (JSP, Servlets) που χρησιμοποιούνται στην 

εφαρμογή μας 



Έτσι λοιπόν συνοψίζοντας, ως διεπαφή χρήστη θα χρησιμοποιήσουμε έναν 

περιηγητή στον οποίο θα εμφανίζεται μια ιστοσελίδα υλοποιημένη σε γλώσσα 

HTML5. Επίσης για να είναι η ιστοσελίδα διαδραστική χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα η 

JavaScript. Τέλος, για την μορφοποίηση χρησιμοποιήθηκε η CSS. 

Ως Server εφαρμογή χρησιμοποιήθηκε η JSP (κώδικας σε java), και το parsing των 

οντολογιών έγινε με το Jena API. Όλα τα παραπάνω συνοψίζονται στο παρακάτω 

σχήμα: 

 

Εικόνα 12. Αχριτεκτονική Συστήματος 

 

9 Ανάπτυξη της εφαρμογής 

9.1 Γενικά 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει ανάλυση της εφαρμογής μας, τα στάδια κατά τα οποία 

πέρασε μέχρι την τελική επίτευξη της καθώς και συζήτηση πάνω σε κάθε 

υπολειτουργία της εφαρμογής. 

Η διεπαφή του χρήστη που όπως έχουμε ήδη αναφέρει απεικονίζεται σαν μια 

ιστοσελίδα σε έναν οποιονδήποτε περιηγητή έχει 3 τρόπους λειτουργίας 

- Μαθητή 



- Εκπαιδευτικού 

- Ελεύθερη 

Για να εισέλθει κανείς στην λειτουργία Μαθητή ή Εκπαιδευτικού θα πρέπει να εισάγει 

ένα όνομα χρήστη (username) και ένα κωδικό (password) τα οποία είναι 

αποθηκευμένα στην οντολογία Χρήστη. Το interface φαίνεται στην παρακάτω εικόνα: 

 

 

Εικόνα 13. Είσοδος Χρήστη 

Ανάλογα με την λειτουργία στην οποία έχει κάποιος συνδεθεί στην εφαρμογή, είναι  

διαθέσιμες και οι αντίστοιχες υπολειτουργίες. Στην Ελεύθερη λειτουργία εμφανίζονται 

οι υπολειτουργίες οι οποίες δεν έχουν περιορισμούς (μαθητή η εκπαιδευτικού). 

Επομένως όλες οι υπολειτουργίες της Ελεύθερης λειτουργίας είναι διαθέσιμες σε 

Εκπαιδευτικούς και Μαθητές. 

Ας αναλύσουμε διεξοδικά ποιες υπολειτουργίες είναι διαθέσιμες για κάθε λειτουργία. 

 

9.2 Λειτουργία Μαθητή 
 

Στην Λειτουργία Μαθητή βρίσκεται ένα περιβάλλον εκμάθησης του γνωστικού πεδίου 

(που στην προκείμενη περίπτωση είναι οι περιπτώσεις χρήσης στην 

Αντικειμενοστραφή ανάλυση). Ακολουθούν οι υπολειτουργίες που είναι διαθέσιμες 

στην λειτουργία μαθητή. 

 

9.2.1 Εκμάθηση Αντικειμενοστραφής Ανάλυσης 

 



Ένας λοιπόν εκπαιδευόμενος(μαθητής) όταν εισέλθει στο WikiLearning για πρώτη 

φορά θεωρείται ότι το επίπεδο δεξιότητας του (Competence Level) είναι το 

χαμηλότερο πάνω στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο.  

 

Εικόνα 14. Ιδιότητα hasCompetence 

 

Το αρχικό επίπεδο δεξιότητας(και χαμηλότερο δυνατό) αξιολογείται στην τιμή 1. 

Είναι εύκολα αντιληπτό ότι όταν ο νεοεισερχόμενος μαθητής εισέλθει στην εφαρμογή, 

οι ικανότητες-στόχοι που αντιστοιχούν στον βαθμό δυσκολίας 1 θα του εμφανιστούν.  

 

 

Εικόνα 15. Ικανότητες για το 1ο Επίπεδο δυσκολίας 

 



Στην συνέχεια, όταν ο μαθητής επιλέξει τον σύνδεσμο "Object Oriented Lang", του 

εμφανίζονται όλες οι διαθέσιμες ικανότητες/στόχοι οι οποίες αντιστοιχούν σε κάποια 

γενική δεξιότητα (δεν έχει σημασία ποια είναι αυτή) η οποία έχει βαθμό δυσκολίας 1. 

Η γενική δεξιότητα αναφέρεται σε κάποια γνώση, δεξιότητα ή στάση και εκφράζεται 

με τη βοήθεια κάποιου ενεργητικού ρήματος. Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται πως 

κατηγοριοποιούνται οι γενικές δεξιότητες στην οντολογία: 

 

 

Εικόνα 16. Γενικές Δεξιότητες 

 

Επειδή ο βαθμός δυσκολίας εφαρμόζεται πάνω σε μια γενική δεξιότητα και όχι στην 

ικανότητα η οποία εμφανίζεται άμεσα στον μαθητή, δημιουργήθηκε ένας κανόνας: 

 

Εικόνα 17. Κανόνας σύνδεσης Ικανότητας - Βαθμού Δυσκολίας 

 

Αναλυτικότερα, όταν μια ικανότητα βασίζεται σε με γενική δεξιότητα 

(isBasedOnGenericSkill) τότε το επίπεδο δυσκολίας της γενικής δεξιότητας 

(sDifficultyLevel) γίνεται και επίπεδο δυσκολίας της ικανότητας (cDifficultyLevel). 

Κάτω από κάθε ικανότητα εμφανίζεται το αντίστοιχο annotation που είναι 

αποθηκευμένο στην οντολογία και όταν το mouse εισέλθει πάνω από τη ικανότητα 

τότε εμφανίζεται σε μια υπόδειξη, το γνωστικό πεδίο στο οποίο αναφέρεται η 

ικανότητα(βλέπε Εικόνα 18. Υποδείξεις στις ικανότητες). 



 

Εικόνα 18. Υποδείξεις στις ικανότητες 

 

Ας δούμε τώρα, τι θα εμφανιστεί στον μαθητή αν εισέλθει σε κάποια από τις 

ικανότητες. Θεωρούμε ότι εισήλθε στην ικανότητα:  

"Describe Functional Requirements Using Use Cases". 

 

 

Εικόνα 19. Ικανότητα "Describe Functional Requirements Using Use Cases" 

 

Θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα που παίρνουμε όταν επιλέξουμε την συγκεκριμένη 

ικανότητα.  

Τα αποτελέσματα φαίνονται στην Εικόνα 19. Ικανότητα "Describe Functional 

Requirements Using Use Cases". 

Αρχικά μας δίνεται το annotation που είναι καταχωρημένο σε αυτό το individual(η 

ικανότητα είναι αποθηκευμένη στην οντολογία σαν individual).  

'Έπειτα μας δίνεται η γνωστική οντότητα στην οποία αναφέρεται (Functional 

Requirement) και η γενική δεξιότητα στην οποία βασίζεται(Describes). Τέλος δίνεται 

η συνθήκη (Has Condition) για αυτή την ικανότητα (Use Use Cases). 'Όλα τα 

προηγούμενα αποτελέσματα έχουν ευθέως ανατεθεί στην οντολογία.  

Ας δούμε τι γίνεται όμως με τα επόμενα αποτελέσματα. Βλέπουμε από την εικόνα ότι 

μας δίνεται ότι η συγκεκριμένη ικανότητα συσχετίζεται έμμεσα (Has indirectly learning 



object) με τα εκπαιδευτικά υλικά "Use Case Presentation Learning Object", "Use 

Case Use Learning Object". 

 

Εικόνα 20. Κανόνες έμμεσα χρήσιμου υλικού 

 

Όπως βλέπουμε στην Εικόνα 20. Κανόνες έμμεσα χρήσιμου υλικού, ότι μία ικανότητα 

έχει προαπαιτούμενη ικανότητα μια άλλη και η τελευταία έχει κάποιο χρήσιμο 

εκπαιδευτικό υλικό τότε αυτόματα και η πρώτη ικανότητα έχει έμμεσα χρήσιμο 

εκπαιδευτικό υλικό το συγκεκριμένο υλικό. 

Επίσης αν ένα εκπαιδευτικό υλικό έχει σαν θέμα μια γνωστική οντότητα και κάποια 

ικανότητα σχετίζεται με αυτή την οντότητα επίσης, τότε η ικανότητα έχει πιθανότατα 

χρήσιμο το αναφερόμενο υλικό. 

'Όλοι οι κανόνες συγκεντρωτικά φαίνονται στην Εικόνα 21. Κανόνες 

 

Εικόνα 21. Κανόνες 



 

Έτσι λοιπόν από τις δύο τελευταίες προτάσεις που φαίνονται στην Εικόνα 19. 

Ικανότητα "Describe Functional Requirements Using Use Cases" βλέπουμε πως η 

εφαρμογή «δημιουργεί γνώση» έμμεσα, από την ήδη υπάρχουσα. Ο μαθητής μπορεί 

να ανατρέξει στην πληροφορία που έχει αποθηκευτεί για αυτά τα εκπαιδευτικά υλικά  

επιλέγοντας τα. Η ανάλυση της πληροφορίας που παράγεται για τα εκπαιδευτικά 

υλικά αναλύεται στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 

Παρατηρούμε από τις εικόνες ότι στην εφαρμογή η πληροφορία αποτυπώνεται με την 

μορφή προτάσεων φυσικής γλώσσας. Για την επίτευξη αυτού του στοιχείου βοήθησε 

ουσιαστικά σε μέγιστο βαθμό το γεγονός ότι η πληροφορία που αποθηκεύεται στην 

οντολογία (στιγμιότυπα, κλάσεις, αξιώματα κτλ.) καθώς επίσης και οι ιδιότητες έχουν 

ονοματολογία με φυσικό νόημα. Με άλλα λόγια η σημασιολογία των οντολογιών 

μεταφέρεται εύκολα στην εκπαιδευτική μας εφαρμογή. 

Όταν ο μαθητής αισθανθεί ότι έχει πετύχει τους στόχους που αντιστοιχούν στον 

συγκεκριμένο βαθμό δυσκολίας, μπορεί να προχωρήσει ένα επίπεδο και να του 

εμφανίσει έτσι η εφαρμογή ικανότητες/στόχους μεγαλύτερης δυσκολίας. 

 

Εικόνα 22. Αύξηση δεξιότητας μαθητή 

 

Όπως παρατηρούμε στην Εικόνα 22. Αύξηση δεξιότητας μαθητή μπορούμε να 

επιλέξουμε τον υπογραμμισμένο σύνδεσμο και να αυξήσουμε το επίπεδο δεξιότητας 

του μαθητή. Αναλυτικότερα αυτό επιτυγχάνεται αυξάνοντας κατά ένα το επίπεδο 

δεξιότητας του μαθητή (Βλέπε Εικόνα 14. Ιδιότητα hasCompetence) μέσα στην 

αντίστοιχη οντολογία Χρήστη. Έτσι αυτόματα αντιστοιχίζονται οι ικανότητες/στόχοι 

στην οντολογία ικανοτήτων. 

Με τον ίδιο τρόπο ο μαθητής μπορεί να μειώσει το επίπεδο δεξιότητας του και να του 

εμφανιστούν ικανότητες/στόχοι χαμηλότερης δυσκολίας.  



9.2.2 Προβολή UML συστημάτων 

 

Στην υπολειτουργία "Προβολή UML Συστημάτων" ο χρήστης μπορεί να μελετάει τα 

ήδη υπάρχοντα UML συστήματα που είναι αποθηκευμένα στην αντίστοιχη οντολογία. 

 

Εικόνα 23. Συστήματα UML 

 

Βλέπουμε από στην Εικόνα 23. Συστήματα UML, ότι παρουσιάζεται μια λίστα με τα 

ήδη υπάρχοντα UML συστήματα. Οποιαδήποτε οντότητα έχει αναφορά στο 

συγκεκριμένο σύστημα, ευθέως ανατιθέμενη ή έμμεσα από το συμπερασματικό 

μοντέλο, εμφανίζεται σαν υπό-λίστα κάτω από το UML Σύστημα. 

Βλέπουμε πχ ότι στο σύστημα Telephone Catalogue εμφανίζονται οι περιπτώσεις 

χρήσεις που αντιστοιχούν σε αυτό καθώς επίσης σύνδεσμοι για την συμπεριφορά το 

περιεχόμενο και το όριο του συστήματος. 



 

Εικόνα 24. Περίπτωση Χρήσης Place Order 

Αν επιλέξουμε την περίπτωση χρήσης "Place Order", όπως βλέπουμε και από την 

Εικόνα 24. Περίπτωση Χρήσης Place Order, εμφανίζονται σύνδεσμοι που 

αντιστοιχούν σε αυτή την περίπτωση χρήσης. Από τους συνδέσμους που 

εμφανίζονται μόνο οι τρεις πρώτοι έχουν ανατεθεί άμεσα. Οι υπόλοιποι οφείλονται 

στο συμπερασματικό μοντέλο. 



 

Εικόνα 25. Telephone Catalogue Διάγραμμα UML 

Αν επιλέξουμε τον σύνδεσμο "Forms part of "Telephone Catalogue System Use 

Case Diagram", μας δίνονται πληροφορίες για το UML διάγραμμα του Restaurant 

συστήματος όπως απεικονίζεται στην εικόνα Εικόνα 25. Telephone Catalogue 

Διάγραμμα UML. Βλέπουμε ότι απεικονίζονται όλοι οι actors του UML διαγράμματος 

και επιπλέον κάποιες πληροφορίες που αφορούν γενικά τα διαγράμματα χρήσης. 



Επίσης απεικονίζεται και σχηματικά το UML διάγραμμα του Telephone Catalogue. Σε 

αυτό φαίνονται οι χειριστές, οι περιπτώσεις χρήσης καθώς και οι συνδέσεις μεταξύ 

τους. Να σημειωθεί ότι το διάγραμμα δημιουργείται δυναμικά από τις ιδιότητες του 

κάθε διαγράμματος. Για την υλοποίηση βοήθησε σημαντικά η Draw ικανότητα της 

html5.  

 

Εικόνα 26. Δημιουργία UML Διαγράμματος 

Η διαδικασία δημιουργίας του UML διαγράμματος απεικονίζεται στην Εικόνα 26. 

Δημιουργία UML Διαγράμματος. Πιο αναλυτικά, μέσω της γλώσσας 

προγραμματισμού JSP (Jena API) διαβάζονται τα δεδομένα που αντιστοιχούν στο 

UML διάγραμμα. Μέσω WEB τα δεδομένα αυτά στέλνονται στον χρήστη της 

εφαρμογής. Με την βοήθεια της javascript γίνεται επεξεργασία αυτών των δεδομένων 

και τελικά τα δεδομένα αυτά απεικονίζονται στο UML διάγραμμα με την βοήθεια της 

Draw (html5). 

 

9.2.3 Δημιουργία UML συστήματος 

 



Πέρα από την προβολή πληροφοριών που αφορούν ένα Σύστημα καθώς και την 

εικονική αποτύπωση του UML διαγράμματος στο WikiLearning, υπάρχει η 

δυνατότητα για την επεξεργασία καθώς και για την δημιουργία UML διαγραμμάτων 

περιπτώσεων χρήσης. 

Αυτή η υπολειτουργία του WikiLearning είναι διαθέσιμη εφόσον ο χρήστης είναι 

συνδεδεμένος στην εφαρμογή, δεν διατίθεται δηλαδή στην ελεύθερη λειτουργία.  

Ας υποθέσουμε ότι ο μαθητής σαν άσκηση θέλει να δημιουργήσει ένα καινούριο 

διάγραμμα περιπτώσεων χρήσης ενός μηχανήματος ATM όπως φαίνεται στην εικόνα 

Εικόνα 41. Use Uml System.  

Βλέπουμε ότι το σύστημα Bank ATM αποτελείται από τους Actors: Customer, ATM 

Technician και Bank καθώς και από τις περιπτώσεις χρήσης  Check Blances, 

Deposit Funds, Withdrow Cash, Transfer Funds, Maintenance και Repair. 

Για να εισάγει ο μαθητής το ATM Bank σύστημα στο WikiLearning, επιλέγει το Edit 

που φαίνεται στην Εικόνα 23. Συστήματα UML. Εισάγει το νέο όνομα όπως και 

επιλέγει "συνέχεια". Στο επόμενο βήμα του ζητείτε να εισάγει τις περιπτώσεις 

χρήσης.  

 

Εικόνα 27. Bank ATM Use Case Diagram 

 



Στην Εικόνα 28. Εισαγωγή Περιπτώσεων Χρήσης φαίνεται η διαδικασία εισαγωγής των 

περιπτώσεων χρήσης. Στο επόμενο βήμα ο μαθητής θα εισάγει τους χειριστές 

(actors) του συστήματις. Αντιστοιχίζει λοιπόν κάθε χειριστή με την περίπτωση 

χρήσης που αυτός συνδέεται (Εικόνα 29. Εισαγωγή χειριστών). 

 

Εικόνα 28. Εισαγωγή Περιπτώσεων Χρήσης 

 

Επίσης όπως βλέπουμε και από τις εικόνες, έχει την δυνατότητα επίσης να αφαιρεί 

περιπτώσεις χρήσης ή χειριστές από το σύστημα πατώντας το κουμπί που 

αναφέρεται στο Remove. 



 

Εικόνα 29. Εισαγωγή χειριστών 

 

 Στην Εικόνα 30. ATM Bank UML diagram φαίνεται το αντίστοιχο διάγραμμα UML 

που δημιουργείται αυτόματα από την εφαρμογή όπως περιγράψαμε στα 

προηγούμενα. 



 

Εικόνα 30. ATM Bank UML diagram 

 

 

9.3 Λειτουργία Εκπαιδευτικού 
 

Όταν ο χρήστης εισέλθει στο WikiLearning με λογαριασμό εκπαιδευτικού έχει την 

δυνατότητα να επεξεργάζεται τις ικανότητες/στόχους, όπως να τις συνδέει με 

μαθησιακά αντικείμενα και γενικές δεξιότητες καθώς και να δημιουργεί καινούριες. 

Επίσης να επεξεργάζεται και να εισάγει μαθησιακά αντικείμενα που αφορούν 

συγκεκριμένες οντότητες του πεδίου. 

Οι επιλογές που εμφανίζονται στον εκπαιδευτικό όταν επιλέξει "Teacher Area" 

φαίνονται στην Εικόνα 31. Διαχείριση WikiLearning. 



 

Εικόνα 31. Διαχείριση WikiLearning 

 

Να σημειώσουμε ότι στην λειτουργία εκπαιδευτικού είναι επίσης διαθέσιμη η 

λειτουργία Προβολή, Επεξεργασία UML συστημάτων που αναλύεται παραπάνω. 

 

9.3.1 Επεξεργασία Στόχων/Ικανοτήτων 

 

Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να επιλέξει μία από τις υπάρχουσες 

ικανότητες όπως φαίνεται στην Εικόνα 32. Επεξεργασία/Δημιουργία Ικανότητας 

και στην Εικόνα 33. Επιλογή Ικανότητας.  

 

Εικόνα 32. Επεξεργασία/Δημιουργία Ικανότητας 

 



 

Εικόνα 33. Επιλογή Ικανότητας 

 

Ας υποθέσουμε ότι ο εκπαιδευτικός θέλει να εισάγει μια νέα ικανότητα στην 

εφαρμογή. Έστω ότι θέλει να εισάγει ως ικανότητα: να μπορεί ο μαθητής να 

χρησιμοποιεί τα διαγράμματα UML. Εισάγει το όνομα της καινούριας ικανότητας στο 

πεδίο "Create a new one".  Στην συνέχεια του εμφανίζονται επιλογές για την 

συσχέτιση με κάποια γενική δεξιότητα και συσχέτιση με το οντότητα του πεδίου. 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα να συνδέσουμε απευθείας την ικανότητα με ένα 

εκπαιδευτικό υλικό. Επειδή όμως δεν έχουμε εισάγει στην εφαρμογή ακόμη κάποιο 

εκπαιδευτικό υλικό που να συσχετίζεται με την καινούρια ικανότητα, θα επανέλθουμε 

στο ίδιο θέμα παρακάτω. Η συσχέτιση της ικανότητας με την γενική δεξιότητα και την 

οντότητα πεδίου φαίνεται στην Εικόνα 34. Εισαγωγή νέας Ικανότητας. 



 

Εικόνα 34. Εισαγωγή νέας Ικανότητας 

 

Στην συνέχεια ο εκπαιδευτικός μπορεί να εισάγει κάποιες νέες ιδιότητες στην 

ικανότητα. Μπορεί να ορίσει προαπαιτούμενη ικανότητα καθώς επίσης και συνθήκες 

(condition) για την συγκεκριμένη ικανότητα. Η συνθήκη μπορεί να είναι είτε μια ήδη 

υπάρχουσα ικανότητα ή μια Συνθήκη Επίδοσης (Performance Condition).  

Στο παράδειγμα, έστω ότι ο εκπαιδευτικός θέλει να ορίσει σαν προαπαιτούμενη 

ικανότητα την "Χρησιμοποίηση Περιπτώσεων Χρήσης" και σαν Συνθήκη Επίδοσης 

"Με βοήθεια". Επιλέγει από τα αντίστοιχα πεδία τις "Use Use Cases" και "With Help". 

Οι επιλογές φαίνονται στην Εικόνα 35. Προαπαιτούμενες Ιδιότητες. Ο εκπαιδευτικός 

εν τέλη μπορεί να αποθηκεύσει την ικανότητα επιλέγοντας το κουμπί "Finish". 



 

Εικόνα 35. Προαπαιτούμενες Ιδιότητες 

 

9.3.2 Επεξεργασία Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

Στον εκπαιδευτικό δίνεται η δυνατότητα για την δημιουργία και επεξεργασία 

Μαθησιακών Αντικειμένων. Μπορεί να αποδώσει στα μαθησιακά αντικείμενα 

ιδιότητες όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο κεφάλαιο που περιγράφει την οντολογία 

των Μαθησιακών Αντικειμένων καθώς επίσης και να τα αντιστοιχίσει με κάποια 

οντότητα πεδίου. 

Έστω ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μαθησιακό αντικείμενο που να εξηγεί πως 

χρησιμοποιούνται τα UML διαγράμματα. Εισάγουμε το όνομα του μαθησιακού 

αντικειμένου (Haw to use Uml diagrams) στο πεδίο που φαίνεται στην Εικόνα 36. 

Επεξεργασία Μαθησιακών Αντικειμένων και επιλέγουμε Create. 

 



 

Εικόνα 36. Επεξεργασία Μαθησιακών Αντικειμένων 

Εάν προχωρήσουμε ένα βήμα μας εμφανίζονται οι διαθέσιμες ιδιότητες που 

μπορούμε να αναθέσουμε στο μαθησιακό αντικείμενο. Όλες αυτές οι ιδιότητες 

αντιστοιχούν στα Data Properties τις οντολογίας των μαθησιακών αντικειμένων 

(βλέπε Οντολογία Μαθησιακών Αντικειμένων).  

Έστω ότι εκπαιδευτικός θέλει να αναθέσει στο μαθησιακό αντικείμενο που 

δημιουργήσαμε σαν γλώσσα τα Ελληνικά, επίπεδο δυσκολίας υψηλό, επίπεδο 

συσσώρευσης 2 και να καθορίσει ότι αποθηκεύεται σε doc μορφή. Δεν έχει παρά να 

αναθέσει στα κατάλληλα πεδία τα νεά δεδομένα και να πατήσει save. Οι διαδικασία 

φαίνεται στην Εικόνα 37. Ανάθεση ιδιοτήτων σε Μαθησιακό Αντικείμενο. Τα 

υπόλοιπα πεδία μπορούν να αφεθούν κενά και να συμπληρωθούν αργότερα. 



 

Εικόνα 37. Ανάθεση ιδιοτήτων σε Μαθησιακό Αντικείμενο 

 

Στην συνέχεια θα αντιστοιχίσουμε το μαθηματικό αντικείμενο με την οντότητα πεδίου 

"Uml Diagram Entity" όπως φαίνεται στην Εικόνα 38. Αντιστοίχιση Μαθησιακού 

Αντικειμένου με Οντότητα Πεδίου. Επίσης, υπάρχει εδώ η δυνατότητα να συνδεθεί με 

πάνω από μια οντότητες πεδίου.  



 

Εικόνα 38. Αντιστοίχιση Μαθησιακού Αντικειμένου με Οντότητα Πεδίου 

 

Ακόμη στο επόμενο βήμα μπορεί να αντιστοιχηθεί και κάποιο μαθησιακό αντικείμενο 

από το οποίο είναι μέρος το καινούριο μαθησιακό αντικείμενο (Βλέπε Εικόνα 39. 

Αντιστοίχιση Μαθησιακού Αντικειμένου). Θα αφήσουμε αυτό το πεδίο κενό καθώς 

είναι προαιρετικό και θα πατήσουμε Finish. 

 

Εικόνα 39. Αντιστοίχιση Μαθησιακού Αντικειμένου 

 

 

9.4 Προστιθέμενη Αξία 
 

Ας δούμε τώρα, με βάση όσα αναλύθηκαν παραπάνω, ποια είναι η προστιθέμενη 

αξία που αποδίδει το WikiLearning σε σχέση με μια εκπαιδευτική εφαρμογή.  

Στα παραπάνω συνοπτικά, είδαμε πως ο εκπαιδευτικός δημιούργησε μια 

ικανότητα/στόχο: να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν ένα UML διάγραμμα. 

Παράλληλα ο εκπαιδευτικός εισήγαγε στην εκπαιδευτική εφαρμογή ένα Μαθησιακό 

αντικείμενο το οποίο περιέχει πληροφορίες στο πως να χρησιμοποιούν οι μαθητές τα 

UML διαγράμματα. 

Ας υποθέσουμε ότι ένας μαθητής έχει εισαχθεί στο WikiLearning και χρησιμοποιεί την 

εκμάθηση Αντικειμενοστραφούς Ανάλυσης που αναλύεται σε προηγούμενο 



κεφάλαιο. Όταν ο μαθητής φτάσει σε επίπεδο δεξιότητας 3 θα του εμφανιστούν οι 

ικανότητες που σχετίζονται με γενικές δεξιότητες που έχουν επίπεδο δυσκολίας 3.  

Επειδή όμως η καινούρια ικανότητα που εισάγαμε στο WikiLearning συνδέεται με την 

γενική δεξιότητα χρησιμοποιώ (Use), η οποία έχει επίπεδο δυσκολίας 3, εμφανίζεται 

στον μαθητή η συγκεκριμένη ικανότητα/στόχος('όπως φαίνεται στην Εικόνα 40. 

Επίπεδο Δυσκολίας 3. 

 

Εικόνα 40. Επίπεδο Δυσκολίας 3 

Εάν τώρα ο μαθητής επιλέξει την συγκεκριμένη ικανότητα, θα του εμφανιστούν οι 

οδηγίες που φαίνονται στην Εικόνα 41. Use Uml System. Βλέπουμε ότι από τις 

οδηγίες που του απεικονίζονται, οι άμεσα ανατιθέμενες είναι η τρεις πρώτες 

προτάσεις. Οι υπόλοιπες οδηγίες είναι αποτέλεσμα του συμπερασματικού μοντέλου.  

Πιο αναλυτικά, το καινούριο μαθησιακό αντικείμενο που εισάγαμε στην εφαρμογή του 

του προτείνεται σαν πιθανά χρήσιμο Μαθησιακό αντικείμενο. Αυτό είναι συνέπεια 

των κανόνων που αναλύθηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο.  

Επίσης το γεγονός ότι η ικανότητα "Use Use Cases" έχει σαν προαπαιτούμενη 

ικανότητα την "Define Use Cases" του δίνεται και η τελευταία σαν προαπαιτούμενη. 

Επίσης του προτείνονται κάποια έμμεσα χρήσιμα εκπαιδευτικά υλικά που επίσης 

οφείλονται στους αντίστοιχους κανόνες που περιγράφτηκαν στα προηγούμενα. 



 

Εικόνα 41. Use Uml System 

Συμπεράνουμε λοιπόν ότι καθώς οι εκπαιδευτικοί εισάγουν πληροφορία στο 

WikiLearning, το WikiLearning με την βοήθεια του συμπερασματικού μοντέλου, 

δημιουργεί καινούρια πληροφορία την οποία την εναποθέτει ξανά στην είσοδο του 

συστήματος με αποτέλεσμα η πληροφορία να "πολλαπλασιάζεται". 

Ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι το ότι οι οδηγίες εμφανίζονται σε φυσική γλώσσα, 

παρόλο που δεν δημιουργήθηκαν με κάποιο μηχανικό τρόπο αυτές. Εδώ βλέπουμε 

την σημασιολογική ιδιότητα του WikiLearning (ότι δηλαδή η αποθηκευμένη 

πληροφορία χρησιμοποιείται με βάση το νόημα και όχι την σύνταξη). Παράλληλα ο 

μαθητής μπορεί να μεταβαίνει από σύνδεσμο σε σύνδεσμο "μαθαίνοντας" από κάθε 

πληροφορία που του παρουσιάζεται. 

 

9.5 Ελεύθερη Λειτουργία 
 

Οι υπολειτουργίες που διατίθενται στην ελεύθερη λειτουργία, είναι διαθέσιμες τόσο 

από εκπαιδευτικούς και μαθητές αλλά και από κάθε επισκέπτη της εφαρμογής. Ας 

δούμε όμως πιο αναλυτικά τις ελεύθερες υπολειτουργίες. 

 

9.5.1 Σημασιολογική Αναζήτηση 

 

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του σύγχρονου διαδικτύου είναι το γεγονός 

ότι η πληροφορία που είναι αποθηκευμένη στους εξυπηρετητές δεν είναι σωστά 

οργανωμένη. Παρατηρείται μια συσσώρευση ενός τεράστιου όγκου δεδομένων, 



ασύνδετων μεταξύ τους επί το πλείστον,  οι οποίες είναι δύσκολο να προσπελαστούν 

με τον θεμιτό τρόπο. 

Αυτή λοιπόν η μη σωστή οργάνωση των δεδομένων καθιστά όπως καταλαβαίνουμε, 

αδύνατη την σωστή αναζήτηση των πληροφοριών στο διαδίκτυο. 'Έτσι, μονόδρομος 

στις υπάρχουσες μηχανές αναζήτησης είναι η συντακτική αναζήτηση καθώς δεν 

υπάρχει εννοιολογική συσχέτιση μεταξύ των δεδομένων. Συντακτική αναζήτηση 

σημαίνει με απλά λόγια, η διαδικασία ανεύρεσης μια πληροφορίας (σε κείμενο, 

έγγραφο, εικόνα κτλ..) με βάση το ταίριασμα των εισαγόμενων προς ανεύρεση 

λέξεων με λέξεις των κειμένων προς αναζήτηση. Αυτή η διαδικασία είναι βέβαιο ότι 

θα οδηγήσει σε ένα τεράστιο όγκο αποτελεσμάτων μέσα από τα οποία θα πρέπει να 

αναζητούμε χειροκίνητα αυτό που ταιριάζει στην αναζήτηση μας. Δεν είναι δυνατόν 

να εισάγουμε ευθύ ερώτηση στο διαδίκτυο και να μας απαντηθεί η σωστή απάντηση. 

Εισάγουμε λέξεις και μας επιστρέφονται κείμενα που περιέχουν τις λέξεις αυτές. 

Αυτό το πρόβλημα λοιπόν καλείται να λυθεί με την εισαγωγή των οντολογιών στο 

διαδίκτυο. Μια αναφορά στο παρόν θέμα έγινε και σε προηγούμενο κεφάλαιο. 

To WikiLearning έχει ενσωματώσει έναν μηχανισμό σημασιολογικής αναζήτησης 

στην αποθηκευμένη στις οντολογίες πληροφορία καθώς και στο συμπερασματικό 

μοντέλο με την χρήση ερωτήσεων Sparql. Οι ερωτήσεις που κάνει ο χρήστης 

μεταφράζονται στην γλώσσα Java σε ερώτηση Sparql. Η μετατροπή αυτή 

επιτυγχάνεται σχετικά εύκολα χάρη στην σημασιολογία των αποθηκευμένων 

πληροφοριών. 

Είναι λοιπόν δυνατόν ο χρήστης να εισάγει στο σύστημα μια ερώτηση όπως π.χ. 

"who is associated with check balances" και να μας δοθούν σαν απάντηση ευθέως τα 

"Bank" και "Atm Customer" όπως τα ορίσαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο.  

Πιο αναλυτικά στο WikiLearning μπορούν να γίνουν αναζητήσεις στις ακόλουθες 

μορφές(προβάλλονται αντίστοιχα παραδείγματα και τα αποτελέσματα της 

αναζήτησης): 

who (predicate) (object) 

e.g. who refers to restaurant system 



 

who (predicate) everything 

e.g. who has condition everything 

 

which (subject) (predicate) (object) 

e.g. which learning object has related topic use case entity 

 



which (subject) (predicate) everything 

e.g. which learning object has related topic everything 

 

what is the (literal predicate) of (object) 

e.g. what is the size of use case presentation learning object 

 

what is the (literal predicate) of everything 

e.g. what is the format of everything 

 



(subject) 

e.g. Transfer Funcs 

 

 

Η σημασιολογική αναζήτηση στο WikiLearning εμφανίζει αποτελέσματα που έχουν 

να κάνουν μόνο με τις οντολογίες του συστήματος μας. Καθώς οι χρήστες εισάγουν 

πληροφορίες στο σύστημα, το πλήθος των πιθανών ερωτήσεων προς το σύστημα 

αυξάνει. 

Αν φανταστούμε λοιπόν ένα διαδίκτυο όπου όλοι η πληροφορία ήταν σημασιολογικά 

αποθηκευμένη, βλέπουμε πως εύκολα θα είχαμε στοχευόμενες ερωτήσεις και ακριβή 

αποτελέσματα για οποιοδήποτε θέμα. 

 

9.5.2 Προβολή Μαθησιακών Αντικείμενων 

 

Στο WikiLearning υπάρχει η δυνατότητα να προβληθούν τα μαθησιακά αντικείμενα 

που είναι αποθηκευμένα στην οντολογία των μαθησιακών αντικειμένων που 

περιγράφτηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο. Στην Εικόνα 42. Λίστα Μαθησιακών 

Αντικειμένων φαίνεται η λίστα μαθησιακών αντικειμένων που υπάρχουν στην 

οντολογία. Βλέπουμε ότι μας εμφανίζεται το Μαθησιακό Αντικείμενο How To Use Uml 

Diagrams, το οποίο δημιουργήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. 



 

 

Εικόνα 42. Λίστα Μαθησιακών Αντικειμένων 

 

Αν επιλέξουμε κάποιο μαθησιακό αντικείμενο μας εμφανίζονται οι ιδιότητες που 

αντιστοιχούν στα Data Properties του συγκεκριμένου Μαθησιακού αντικειμένου. Στην 

Εικόνα 43. How to use UML diagrams Learning Object βλέπουμε τις ιδιότητες του 

μαθησιακού αντικειμένου που εισάγαμε. Επίσης το WikiLearing προτείνει στον 

χρήστη να επισκεφτεί και κάποια Μαθησιακά Αντικείμενα με υψηλότερο ή 

χαμηλότερο επίπεδο συσσώρευσης (Aggregation Level). 

 

Εικόνα 43. How to use UML diagrams Learning Object 



 

Στην Εικόνα 44. Use case definition learning object βλέπουμε τις ιδιότητες του 

μαθησιακού αντικειμένου Use Case Definition. Εδώ οι υπογραμμισμένες ιδιότητες 

έχουν προκύψει από το συμπερασματικό μοντέλο. 

 

Εικόνα 44. Use case definition learning object 

 

9.5.3 Λοιπές υπολειτουργίες 

 

Σε κάθε σελίδα του WikiLearning εμφανίζεται δεξιά ένας πίνακας δευτερεύουσας 

πλοήγησης σε έννοιες του συστήματος όπως οι γενικές δεξιότητες, συνθήκες 

επίδοσης κτλ (Εικόνα 45. Δευτερεύουσα Περιήγηση). Επίσης από εδώ είναι δυνατή η 

προβολή όλων τον εγγεγραμμένων χρηστών στην εφαρμογή (για τους μαθητές 

προβάλλεται και το επίπεδο δεξιότητας τους). 



 

Εικόνα 45. Δευτερεύουσα Περιήγηση 

 

Αξιοποιώντας την ιεραρχία των κλάσεων, η εφαρμογή προβάλει σε μορφή δένδρου 

όλες τις έννοιες που σχετίζονται με το γνωστικό πεδίο των διαγραμμάτων 

περιπτώσεων χρήσης στην αντικειμενοστραφή ανάλυση (Εικόνα 46. Tree View). Με 

την επιλογή μιας έννοιας εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με αυτή (σχετιζόμενα 

μαθησιακά αντικείμενα κτλ). 

 



 

Εικόνα 46. Tree View 

 

Επίσης η εφαρμογή προβάλει σε μορφή δένδρου λοιπές έννοιες που σχετίζονται με 

την αντικειμενοστραφή ανάλυση γενικότερα (Εικόνα 47. Λοιπές Έννοιες). Και εδώ, με 

την επιλογή μιας έννοιας εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με αυτή. 

 



 

Εικόνα 47. Λοιπές Έννοιες 

 

Στο κάτω μέρος της εφαρμογής εμφανίζεται μια λίστα από εξωτερικούς συνδέσμους 

(Εικόνα 48. External Links), οι οποίες σχετίζονται με το γνωστικό πεδίο, τις 

ικανότητες/στόχους και τα μαθησιακά αντικείμενα. Οποιαδήποτε στιγμή ο χρήστης 

μπορεί να αναζητήσει επιπλέον πληροφορία σε κάποιον από τους εξωτερικούς 

συνδέσμους και μετά να επιστρέψει στην εφαρμογή. 

 

 

Εικόνα 48. External Links 

 

10 Δυνατότητες εφαρμογής  
 



'Έχοντας αναφερθεί σε όλες τις επιμέρους λειτουργίες τις εκπαιδευτικής μας 

εφαρμογής, ας αναφερθούμε συμπερασματικά στις δυνατότητες της: 

 Το WikiLearning όπως γνωρίζουμε είναι μια εφαρμογή εκπαιδευτική που 

πρόκειται να διατίθεται ελεύθερη στο διαδίκτυο. Αυτό αυτόματα δίνει εύκολη 

πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο ώστε αυτός να μπορεί να διδαχθεί, με την 

χρήση ενός απλού περιηγητή του διαδικτύου. Έτσι, κάθε χρήστης 

ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιεί διαδίκτυο, θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το WikiLearning. Το συγκεκριμένο στοιχείο αποτελεί πολύ 

σημαντικό πλεονέκτημα, διότι ένας παράγοντας της μη εύκολης εξοικείωσης 

των ενδιαφερομένων προς τα εκπαιδευτικά λογισμικά είναι το γεγονός ότι η 

διεπαφή των συμβατικών λογισμικών δεν τους είναι οικεία με αποτέλεσμα να 

αποθαρρύνονται γρήγορα και να τα εγκαταλείπουν. 

 

 Το WikiLearning χρησιμοποιεί σαν βάση δεδομένων οντολογίες και όχι μια 

απλή βάση δεδομένων (π.χ. mySQL) την οποία χρησιμοποιούν τα συμβατικά 

λογισμικά. Η οντολογίες περιέχουν πληροφορίες οι οποίες είναι συνδεδεμένες 

μεταξύ τους σημασιολογικά. Αυτή η ιδιότητα των οντολογιών μεταφέρεται στο 

WikiLearning με αποτέλεσμα, να παρουσιάζει την πληροφορία με 

σημασιολογική υπόσταση και οδηγεί έτσι εύκολα στην εκάστοτε 

διασυνδεδεμένη πληροφορία με το απλό πάτημα ενός συνδέσμου. To 

WikiLearning λοιπόν εμφανίζει προτάσεις με κάποιο νόημα, και όχι σαν απλές 

λέξεις. 

 

 Το WikiLearning χρησιμοποιεί reasoner σαν φίλτρο στην επεξεργασία και 

προβολή των αποτελεσμάτων. Με την βοήθεια του reasoner δημιουργείται 

ένα συμπερασματικό μοντέλο, το οποίο περιέχει πληροφορία η οποία 

"γεννιέται" από την ήδη υπάρχουσα. Έτσι, ο χρήστης του WikiLearning, έχει 

πρόσβαση σε πληροφορία η οποία δημιουργήθηκε από το σύστημα και δεν 

αποτέθηκε  άμεσα σε αυτό. Αυτή η ιδιότητα κατατάσσει το WikiLearning στα 

έξυπνα συστήματα. 

 Χάρη στην wiki ιδιότητα του WikiLearning, κάθε χρήστης του μπορεί να 

προσθέτει πληροφορία σε αυτό και να επεξεργάζεται την ήδη υπάρχουσα. 

Είναι κατανοητό λοιπόν ότι από την στιγμή που το WikiLearning είναι 



προσβάσιμο εύκολα και από παντού, η πληροφορία που θα διαθέτει θα 

αυξάνεται εκθετικά. Επίσης η ήδη υπάρχουσα πληροφορία θα γίνεται όλο και 

πιο έγκυρη καθώς οι χρήστες θα μπορούν να διορθώνουν τα λάθη στα οποία 

υποπέφτουν. 

 

 Το WikiLearning προσφέρει ένα μεθοδικό σύστημα εκμάθησης της 

Αντικειμενοστραφής Ανάλυσης που στηρίζεται στην συσχέτιση του επιπέδου 

δυσκολίας την γενικής δεξιότητας, που συνδέεται με τον εκάστοτε στόχο, με 

το επίπεδο δεξιότητας του μαθητή. Έτσι το WikiLearning καταγράφοντας το 

επίπεδο δεξιότητας του μαθητή (μπορεί να αυξάνεται ή και να μειώνεται), 

εμφανίζει στόχους οι οποίοι είναι εφικτό για το μαθητή να φέρει εις πέρας. 

 

 Το WikiLearning προσφέρει ένα σύστημα δημιουργίας, επεξεργασίας και 

προβολής UML διαγραμμάτων. Ο κάθε χρήστης(μαθητής ή εκπαιδευτικός) 

μπορεί να δημιουργήσει ένα UML διάγραμμα είτε σαν άσκηση είτε για να το 

διαθέσει σε άλλους ενδιαφερόμενους. 

 

  Το WikiLearning προσφέρει ένα σύστημα δημιουργίας, επεξεργασίας και 

προβολής Μαθησιακών Αντικειμένων. Τα μαθησιακά αντικείμενα αποτελούν 

το άλφα και το ωμέγα στο να έρθει εις πέρας ένας μαθησιακός στόχος. Τα 

μαθησιακά αυτά αντικείμενα συνδέονται άμεσα και έμμεσα με τους 

μαθησιακούς στόχους χάρη στο συμπερασματικό μοντέλο. 

 

 Η αναζήτηση της πληροφορίας στο WikiLearning γίνεται σημασιολογικά, 

δηλαδή αναζήτηση με βάση το νόημα και όχι την σύνταξη. Διεξάγονται ευθείς 

ερωτήσεις προς το σύστημα και επιστρέφονται ακριβής απαντήσεις. 'Οσο πιο 

μεγάλο είναι το εύρος της πληροφορίας που έχει αποθηκευτεί στο 

WikiLearning, το πλήθος των δυνατών ερωτήσεων προς το σύστημα θα 

αυξάνει εκθετικά χάρη του συμπερασματικού μοντέλου. 

 

 Το WikiLearning, εκτός από της ελεύθερες λειτουργίες που διαθέτει για κάθε 

επισκέπτη του λογισμικού, προσφέρει ξεχωριστές περιοχές εκμάθησης και 

διαχείρισης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Από μαθητή σε 



μαθητή, διαφοροποιείται  η περιοχή εκμάθησης ανάλογα με το επίπεδο 

δεξιότητάς του. 

 Το WikiLearning επιτρέπει επεξεργασία των δεδομένων των οντολογιών 

χωρίς την χρήση κάποιου εξωτερικού λογισμικού (π.χ. protégé). 

Ειδικότερα είναι δυνατά τα εξής: 

- Ορισμός μαθησιακών στόχων και συσχετισμός τους με μαθησιακά 

αντικείμενα και έννοιες του γνωστικού πεδίου (στην περίπτωσή μας με 

έννοιες του πεδίου των Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης). 

- Ορισμός μαθησιακών αντικειμένων και συσχετισμός τους με 

μαθησιακούς στόχους και έννοιες του γνωστικού πεδίου. 

- Συσχετισμός εννοιών του γνωστικού πεδίου (στην περίπτωσή μας του 

γνωστικού πεδίου των Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης) με 

μαθησιακά αντικείμενα ή στόχους (σημασιολογική επισημείωση 

μαθησιακών αντικειμένων ή στόχων). 

- Αξιοποίηση της ιεραρχίας κλάσεων, των ιδιοτήτων των κλάσεων και 

των κανόνων της οντολογίας για απάντηση σε διάφορα ερωτήματα. 

 

11 Σενάρια 
 

Στο παρόν κεφάλαιο αναφέρονται ενδεικτικά κάποια πιθανά σενάρια χρήσης της 

εκπαιδευτικής εφαρμογής που πηγάζουν από τις δυνατότητες που αναφέραμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Τα σενάρια αφορούν εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους 

(αυτοί θα πρέπει να έχουν εισαχθεί στην εφαρμογή με όνομα χρήστη και κωδικό) και 

κοινούς χρήστες (οι οποίοι είναι επισκέπτες της ιστοσελίδας(βλέπε κεφάλαιο 

Ελεύθερη Λειτουργία). 

 

1. Σενάριο: Ο εκπαιδευόμενος εισέρχεται στην εκπαιδευτική εφαρμογή, και 

επιλέγει εκμάθηση Αντικειμενοστραφούς Ανάλυσης 

Βασική Δυνατότητα:  



Η εφαρμογή του επιστρέφει τις ικανότητες στόχους οι οποίες αντιστοιχούν στο 

επίπεδο δεξιότητας του. Όταν το επίπεδο δεξιότητας του ανέβει, η εφαρμογή 

του επιστρέφει πιο δύσκολους στόχους. 

Πρόσθετες Δυνατότητες:  

o Κάθε ικανότητα/στόχος του επιστρέφει χρήσιμα/πιθανός 

χρήσιμα/έμμεσα χρήσιμα μαθησιακά αντικείμενα 

o Κάθε ικανότητα του εμφανίζει της προαπαιτούμενες ικανότητες που 

σχετίζονται με αυτήν 

2. Σενάριο: Ο εκπαιδευόμενος/εκπαιδευτής επιλέγει δημιουργία UML 

διαγράμματος περιπτώσεων χρήσης  

Βασική Δυνατότητα:  

Ο εκπαιδευόμενος/εκπαιδευτής εισάγει στο σύστημα τις περιπτώσεις χρήσης 

και τους χειριστές αυτών και η εφαρμογή του δημιουργεί το διάγραμμα 

χρήσης 

Πρόσθετες Δυνατότητες:  

o Ο εκπαιδευόμενος/εκπαιδευτής μπορεί να επεξεργαστεί ένα υπάρχον 

διάγραμμα UML 

o Ο εκπαιδευόμενος/εκπαιδευτής μπορεί να διαγράψει ένα υπάρχον 

διάγραμμα UML 

3. Σενάριο: Ο χρήστης της εφαρμογής αναζητεί σημασιολογικά πληροφορίες 

για μια έννοια του συστήματος  

Βασική Δυνατότητα:  

Ο χρήστης εισάγει μια ερώτηση προς το σύστημα και του επιστρέφεται μια 

ακριβή απάντηση (ή πιθανός πολλές απαντήσεις ανάλογα με την ερώτηση) 

Πρόσθετες Δυνατότητες:  

o Ο χρήστης μπορεί να εισάγει αντί για ερώτηση, το όνομα μια έννοιας 

του γνωστικού πεδίου και να του επιστραφούν πληροφορίες σχετικά 

με αυτό 



o Ο χρήστης εισάγει ερώτηση που να σχετίζεται με τις ικανότητες 

στόχους ή τα μαθησιακά αντικείμενα 

4. Σενάριο: Ο χρήστης της εφαρμογής περιηγείται στις έννοιες τις 

αντικειμενοστραφούς ανάλυσης με την βοήθεια την ιεραρχίας των κλάσεων 

Βασική Δυνατότητα: Η εφαρμογή του επιστρέφει σε μορφή δένδρου 

πληροφορία που περιέχει όλες τις έννοιες του γνωστικού πεδίου 

διαγραμμάτων χρήσης στην αντικειμενοστραφή ανάλυση 

Πρόσθετες Δυνατότητες: 

o Με την επιλογή μιας εννοίας από το δένδρο του εμφανίζεται 

πληροφορία σχετικά με αυτή την έννοια, σχετιζόμενα μαθησιακά 

αντικείμενα ικανότητες/στόχοι κτλ. 

5. Σενάριο: Ο χρήστης της εφαρμογής περιηγείται στην λίστα των γενικών 

δεξιοτήτων με την βοήθεια την ιεραρχίας των κλάσεων 

Βασική Δυνατότητα: Οι γενικές δεξιότητες επιστρέφονται στον χρήστη με 

την μορφή δένδρου 

Πρόσθετες Δυνατότητες: 

o Με την επιλογή μιας γενικής δεξιότητας από το δένδρο του εμφανίζεται 

πληροφορία σχετικά με αυτή την γενική δεξιότητα 

o Επιστρέφεται το επίπεδο δυσκολίας της γενικής δεξιότητας καθώς και 

οι ικανότητες στόχοι που σχετίζονται με αυτήν 

6. Σενάριο: Ο χρήστης της εφαρμογής περιηγείται στις συνθήκες επίδοσης με 

την βοήθεια την ιεραρχίας των κλάσεων 

Βασική Δυνατότητα: Λίστα των συνθηκών επίδοσης για ικανότητες/στόχους 

επιστρέφονται στον χρήστη με την μορφή δένδρου 

Πρόσθετες Δυνατότητες: 

o Με την επιλογή μιας συνθήκης επίδοσης από το δένδρο του 

εμφανίζεται πληροφορία σχετικά με αυτή την συνθήκη επίδοσης 

o Επιστρέφεται επίσης οι ικανότητες στόχοι που σχετίζονται με αυτή την 

συνθήκη επίδοσης 



7. Σενάριο: Ο χρήστης της εφαρμογής επιλέγει προβολή των καταγεγραμμένων 

Συστημάτων UML 

Βασική Δυνατότητα: Λίστα με τα καταγεγραμμένα στην εφαρμογή 

Συστήματα, επιστρέφονται στον χρήστη μαζί με τις έννοιες που σχετίζονται με 

αυτό 

Πρόσθετες Δυνατότητες: 

o Είναι δυνατή η προβολή του διαγράμματος UML που αντιστοιχεί σε 

κάθε σύστημα 

o Είναι δυνατή η προβολή των περιπτώσεων χρήσης και των χειριστών 

καθώς και όλων των συσχετίσεων μεταξύ τους 

 

8. Σενάριο: Ο εκπαιδευτής επιλέγει δημιουργία ή επεξεργασία Μαθησιακών 

Αντικειμένων 

Βασική Δυνατότητα: Η εφαρμογή παρέχει στον εκπαιδευτή πεδία για την 

συμπλήρωση των ιδιοτήτων ενός Μαθησιακού Αντικειμένου και έπειτα το 

αποθηκεύει στην οντολογία 

Πρόσθετες Δυνατότητες: 

o Ο εκπαιδευτής μπορεί να συσχετίσει το μαθησιακό αντικείμενο με μια 

ικανότητα/στόχο 

o Ο εκπαιδευτής μπορεί να συσχετίσει το μαθησιακό αντικείμενο ένα 

γνωστικό αντικείμενο 

o Ο εκπαιδευτής μπορεί να ορίσει από πιο Μαθησιακό Αντικείμενο είναι 

μέρος το συγκεκριμένο μαθησιακό αντικείμενο 

 

9. Σενάριο: Ο εκπαιδευτής επιλέγει δημιουργία ή επεξεργασία 

στόχων/ικανοτήτων σε σχέση με την αντικειμενοστραφή ανάλυση 

Βασική Δυνατότητα: Η εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει μια καινούρια 

ικανότητα/στόχο και να την συνδέσει με μια γενική δεξιότητα 

Πρόσθετες Δυνατότητες: 



o Ο εκπαιδευτής μπορεί να ορίσει Μαθησιακό Αντικείμενο που να 

σχετίζεται με την συγκεκριμένη ικανότητα/στόχο 

o Ο εκπαιδευτής μπορεί να ορίσει προαπαιτούμενες ικανότητες/στόχους 

καθώς και συνθήκες επίτευξης του στόχου 

o Ο εκπαιδευτής μπορεί να επεξεργαστεί ή να διαγράψει υπάρχοντες 

ικανότητες/στόχους 

10. Σενάριο: Ο χρήστης της εφαρμογής επιλέγει περιήγηση σε λοιπές έννοιες της 

αντικειμενοστραφούς ανάλυσης 

Βασική Δυνατότητα: Η εφαρμογή του επιστρέφει σε μορφή δένδρου 

πληροφορία που περιέχει λοιπές έννοιες που αφορούν την 

αντικειμενοστραφή ανάλυση 

Πρόσθετες Δυνατότητες: 

o Με την επιλογή μιας εννοίας από το δένδρο του εμφανίζεται 

πληροφορία σχετικά με αυτή την έννοια 

 

11. Σενάριο: Ο χρήστης της εφαρμογής επιλέγει προβολή των Μαθησιακών 

Αντικειμένων 

Βασική Δυνατότητα: Η εφαρμογή επιστρέφει σε μορφή λίστας όλα τα 

διαθέσιμα Μαθησιακά Αντικείμενα 

Πρόσθετες Δυνατότητες: 

o Με την επιλογή ενός Μαθησιακού Αντικειμένου από την λίστα, 

εμφανίζεται σε μορφή πίνακα όλες οι ιδιότητες του 

o Επίσης εμφανίζονται όλες οι έννοιες με τις οποίες σχετίζεται (άλλα 

μαθησιακά αντικείμενα, ικανότητες/στόχοι κτλ) 

o Προτείνεται στον χρήστη να επισκεφτεί κάποια Μαθησιακά Αντικείμενα 

με υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο συσσώρευσης (Aggregation 

Level) 

 



Δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν 

 
Οι βασικότερη δυσκολία που αντιμετωπίστηκε κατά την διάρκεια εκπόνησης της 

εργασίας είναι η έλλειψη υπάρχουσας γνώσης πάνω στην δημιουργία οντοκεντρικών 

εφαρμογών στον σημασιολογικό ιστό. Το γεγονός ότι η θεωρία των οντολογιών 

βρίσκει εφαρμογή σε νέες τεχνολογίες που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη στον 

επιθυμητό βαθμό δημιουργεί έτσι προβλήματα στην αναζήτηση βοήθειας πάνω σε 

σχετικά με οντολογίες θέματα.  

Μία ακόμα σημαντική δυσκολία, αντιμετωπίστηκε πάνω στην διασύνδεση των 

γλωσσών προγραμματισμού (Java, JSP, Javascript, RDF κτλ) έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί ένα κατάλληλο περιβάλλον εκμάθησης για τον μαθητή καθώς και 

περιβάλλον διαχείρισης για τον εκπαιδευτικό.  

Προεκτάσεις εφαρμογής 
 

Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το WikiLearning σαν μια πρώτη έκδοση ενός 

εκπαιδευτικού συστήματος που εφαρμόζεται στον σημασιολογικό ιστό με μεγάλες 

δυνατότητες εξέλιξης και προέκτασης των επιμέρους λειτουργιών του.  

Πιο αναλυτικά προοπτικές εξέλιξης εντοπίζονται στα παρακάτω θέματα: 

- Το WikiLearning στην παρούσα φάση προσφέρει εκπαιδευτικές λειτουργίες 

που αφορούν μόνο ένα γνωστικό αντικείμενο, αυτό των διαγραμμάτων 

περιπτώσεων χρήσης στην αντικειμενοστραφή ανάλυση. Μια σημαντική 

λοιπόν εξέλιξη της εφαρμογής θα μπορούσε να είναι η επέκτασή της και σε 

άλλα γνωστικά αντικείμενα. Θα μπορούσαν έτσι οι εκπαιδευτικοί να ορίζουν 

ικανότητες/στόχους καθώς και μαθησιακά αντικείμενα που αφορούν νέες 

έννοιες. Μια τέτοια εξέλιξη του WikiLearning θα το καθιστούσε ένα 

ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. 

- Η Σημασιολογική αναζήτηση μπορεί να επεκταθεί έτσι ώστε να καλύπτει πιο 

σύνθετες ερωτήσεις πχ του τύπου: what is the actor of the use case deliver 

order that is actor of use case prepare order. Αυτή η βελτίωση σε συνδυασμό 

με την βελτίωση που αναφέρθηκε παραπάνω θα διόγκωνε σημαντικά το 

πλήθος των πιθανών ερωτήσεων προς το σύστημα. 



- Η διεπαφή του χρήστη μπορεί να βελτιωθεί έτσι ώστε να παρέχει ένα πιο 

διαδραστικό περιβάλλον εκμάθησης. Αυτή η βελτίωση είναι δυνατή 

χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες της γλώσσας προγραμματισμού 

JavaScript. 

- Θα μπορούσε να υλοποιηθεί ένας μηχανισμός αυτόματου συμπεράσματος 

του επιπέδου δεξιότητας του μαθητή. Αυτή την στιγμή δεν είναι δυνατό από 

την εφαρμογή να μπορεί να συμπεράνει πότε ένας μαθητής έχει εκπληρώσει 

όλους τους στόχους που αντιστοιχούν σε κάποιο επίπεδο δυσκολίες (που 

σημαίνει ότι το επίπεδο δεξιότητας του μαθητή ανέβηκε) έτσι ώστε να του 

προτείνει πιο δύσκολους στόχους αυτόματα. 

- Ο μηχανισμός δημιουργίας του UML διαγράμματος θα μπορούσε να 

βελτιωθεί έτσι ώστε να καλύπτει και τις περιπτώσεις που κάποια περίπτωση 

χρήσης επεκτείνεται από μια άλλη ή περιλαμβάνει κάποια άλλη. 

Επίλογος 
 

Στην παρούσα εργασία δημιουργήσαμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα εκμάθησης της 

αντικειμενοστραφής ανάλυσης και συγκεκριμένα στο γνωστικό πεδίο των 

διαγραμμάτων περιπτώσεων χρήσης. Η εν λόγω εφαρμογή χρησιμοποιεί σύγχρονες 

τεχνικές όπως αυτή των οντολογιών και του croudsourcing που της παρέχουν μια 

«ευφυΐα»  σε σχέση με τα συμβατικά εκπαιδευτικά συστήματα. Επίσης όπως 

αναφέρθηκε υπάρχουν μεγάλες προοπτικές εξέλιξης της εφαρμογής και προέκτασή 

της σε διάφορους τομείς και νέα γνωστικά αντικείμενα. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε σαν 

περιβάλλον ανάπτυξης η Java σε συνδυασμό με Web design πράγμα το οποία 

καθιστά την εφαρμογή συμβατή σε  οποιοδήποτε σύγχρονο σύστημα.  
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