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Ο Σηµασιολογικός Ιστός και η Συµβολή του στην Ηλεκτρονική Μάθηση 

 

Αποστολία Παγγέ & Τζένη Παγγέ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο σηµασιολογικός ιστός αποτελεί την επέκταση του σηµερινού παγκόσµιου ιστού µε 

τεχνολογίες oι οποίες εµπλουτίζουν τις πληροφορίες, που αναρτώνται στο διαδίκτυο µε 

συµβατική σηµασιολογία. Η βασική του αρχή είναι ότι, σε ένα κοινό και διαλειτουργικό πλαίσιο 

αναπαράστασης των δεδοµένων, τα οποία ορίζονται µε τρόπο κατανοητό, τόσο από τους 

ανθρώπους όσο και από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, η πληροφορία που παρουσιάζεται 

στο χρήστη αποκτά δοµή και νόηµα.  

Η παρούσα εργασία στοχεύει, τόσο στην παρουσίαση και στην ανάδειξη της χρησιµότητας 

του σηµασιολογικού ιστού στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής µάθησης µέσω της επισκόπησης της 

σύγχρονης βιβλιογραφίας, όσο και στην προβολή των απόψεων των φοιτητών του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων σχετικά µε το 

σηµασιολογικό ιστό.  

 

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙ∆ΙΑ: σηµασιολογικός ιστός, οντολογία, µεταδεδοµένα, πράκτορας 

λογισµικού, ηλεκτρονική µάθηση, διαδίκτυο, παγκόσµιος Ιστός, στοίβα σηµασιολογικού Ιστού 
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The Semantic Web and its Contribution in E-learning 

 

Apostolia Pange & Jenny Pange 

 

ABSTRACT 

Semantic web refers to the extension of the existing World Wide Web with technologies that 

attribute to online content formal semantics. Its prime idea is that data acquire structure and 

meaning, in a common and independent frame of knowledge representation, equally explicit 

for people and computers.  

The current study aims to present the semantic web and highlight its contribution to e-

learning, through the review of contemporary literature. Furthermore, it investigates attitudes 

of the Early Childhood Education Department students’, regarding the semantic web.   

 

KEYWORDS: semantic web, ontology, metadata, agent, e-learning, internet, world wide 

web, semantic web stack. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το διαδίκτυο και ο παγκόσµιος ιστός αποτέλεσαν επανάσταση στον τοµέα της 

πληροφόρησης, καθώς η εφαρµογή του ελαχιστοποίησε τους γεωγραφικούς 

φραγµούς και συνέδεσε όλο τον πλανήτη σε ένα κοινό δίκτυο διακίνησης της 

πληροφορίας. Τις τελευταίες δεκαετίες χρησιµοποιείται ευρέως για την αναζήτηση 

πληροφοριών, τη µάθηση/διδασκαλία, την επικοινωνία, την κοινωνική δικτύωση, το 

ηλεκτρονικό εµπόριο και τη διασκέδαση (Pornsakulvanich et al., 2008˙ Raacke & 

Bonds-Raacke, 2008). Ειδικότερα, η χρήση του διαδικτύου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία είναι διττή, είτε ως µέσο παροχής οργανωµένων εκπαιδευτικών 

προγραµµάτων (ηλεκτρονική µάθηση), είτε ως πηγή πληροφόρησης, εφόσον περιέχει 

ένα µεγάλο όγκο πληροφοριών, ποικίλης θεµατολογίας και µορφής, ο οποίος, µε την 

κατάλληλη επεξεργασία, µπορεί να συµβάλλει στη δηµιουργία έγκαιρου και 

αποτελεσµατικού µαθησιακού/διδακτικού περιεχοµένου (Παγγέ Α., 2012˙ Παγγέ Τ., 

2009˙ Μακρής & Παγγέ Τ., 2001). 

 

Το διαδίκτυο, µολονότι αποτελεί µια από της σηµαντικότερες πηγές πληροφοριών, 

ενέχει σηµαντικούς περιορισµούς όσον αφορά τη δυνατότητα εξόρυξης της ίδιας της 

πληροφορίας (Toki et al., 2009). Η δηµόσια φύση του διαδικτύου οδήγησε στη 

δηµιουργία ενός µεγάλου και συνεχώς µεταβαλλόµενου όγκου πληροφοριών, µε 

αποτέλεσµα οι πληροφορίες αυτές να µην έχουν ενιαία µορφή και δοµή (Παγγέ Α., 

2012). Η ετερογένεια στη δοµή της πληροφορίας, σε συνδυασµό µε την ετερογένεια 

των πληροφοριακών συστηµάτων, δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα ως προς την 

αποτελεσµατική αναζήτηση, την ενοποίηση και την συντήρηση της γνώσης 

(Κοκκινίδης et al., 2005˙ Μπυντούρη & Γεργατσούλης, 2006).  

 

Η λύση στα προαναφερόµενα προβλήµατα δόθηκε από τον ίδιο το δηµιουργό του 

παγκόσµιου ιστού, τον Tim Berners-Lee, ο οποίος εµπνεύστηκε την επόµενη γενιά 

του διαδικτύου. Η νέα γενιά διαδικτύου, ο σηµασιολογικός ιστός, αποτελεί την 

επέκταση του σηµερινού ιστού µε τεχνολογίες, οι οποίες συµβάλλουν στην 

αυτοµατοποίηση των ενεργειών, που σχετίζονται µε την αναζήτηση, ανάκτηση και 

επεξεργασία των πληροφοριών, εξασφαλίζοντας έτσι ένα κοινό πλαίσιο συνεργασία 

µεταξύ ανθρώπων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (Ding et al., 2002˙ Παγγέ Α., 

2012˙ Shadbolt et al., 2006).  
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Αναλυτικότερα, ο σηµασιολογικός ιστός αποτελεί µια πολλά υποσχόµενη τεχνολογία, 

η οποία αποδίδει στο διαδικτυακό περιεχόµενο σαφή σηµασιολογία, µετατρέποντας 

το µεγάλο απόθεµα πληροφοριών που είναι αναρτηµένο στο διαδίκτυο σε γνώση 

(Bhiri et al., 2009˙ Greenberg et al., 2003˙ Simperl, 2009). Η βασική του αρχή είναι 

ότι, σε ένα κοινό και διαλειτουργικό πλαίσιο αναπαράστασης των δεδοµένων, η 

πληροφορία που παρουσιάζεται στο χρήστη αποκτά δοµή και νόηµα, δηµιουργώντας 

ένα περιβάλλον, όπου άνθρωποι και µηχανές θα επικοινωνούν σε σηµασιολογικές 

βάσεις (Berners-Lee, 2000˙ Berners-Lee et al., 2001).  

 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στην παρουσίαση και στην ανάδειξη της χρησιµότητας 

του σηµασιολογικού ιστού στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής µάθησης, µέσω της 

επισκόπησης της σύγχρονης βιβλιογραφίας, καθώς επίσης και στην παρουσίαση των 

απόψεων των φοιτητών του Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, σχετικά µε το σηµασιολογικό ιστό.  

 

2. Ο ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ  

Η αρχιτεκτονική του σηµασιολογικού ιστού βασίζεται στην ενίσχυση του ήδη 

υπάρχοντος παγκόσµιου ιστού µε επιπρόσθετα επίπεδα. Τα επιπλέον αυτά επίπεδα 

αποτελούν σύνολα τεχνολογιών και γλωσσών προγραµµατισµού, τα οποία 

υποστηρίζονται από τις τεχνολογίες των κατωτέρων επιπέδων (Antoniou & Van 

Harmelen, 2004: 16). Η αρχιτεκτονική αυτή αναπαρίσταται γραφικά από το σχήµα 

που ακολουθεί (Σχήµα 1), το οποίο ονοµάζεται στοίβα του σηµασιολογικού 

διαδικτύου (Semantic Web Stack/Semantic Web layer-cake).  
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Εικόνα 1: Αρχιτεκτονική του σηµασιολογικού διαδικτύου κατά τον Berners-Lee (Πηγή Εικόνας: 

http://www.w3.org/2000/Talks/1206-xml2k-tbl/slide10-0.html) 

 

Η δηµιουργία και η εφαρµογή του σηµασιολογικού ιστού υποστηρίζεται από τρεις 

βασικές τεχνολογίες: α) τις οντολογίες, β) τα µεταδεδοµένα και γ) τους πράκτορες 

λογισµικού. Ειδικότερα (Παγγέ Α., 2012): 

• Οντολογίες: Αποτελούν µια εναλλακτική τεχνική αναπαράστασης της 

πληροφορίας (Chandrasekaran et al., 1999). Πιο συγκεκριµένα, η οντολογία είναι 

µια ιεραρχία (Menon et al., 2005), ένα δοµηµένο, δυναµικό και επεκτάσιµο 

πλαίσιο για σηµασιολογική απόδοση των όρων που καθορίζουν µια περιοχής 

γνώσης (Campbell & Shapiro, 1995˙ Jasper & Uschold, 1999˙ Kim, 2002). 

Συµβάλλουν στη σηµασιολογική ολοκλήρωση των δεδοµένων (Maedche et al., 

2002) και στην εξάλειψη της ετερογένειας (Doan & Halevy, 2005), καθώς 

επιτρέπουν την έκφραση πολύπλοκων εννοιών και ορίζουν τις σχέσεις που τις 

διέπουν. Ειδικότερα, δίνουν τη δυνατότητα ανταλλαγής δεδοµένων µε 

συντακτική και παράλληλα σηµασιολογική δοµή, ώστε να είναι δυνατή η 

διαλειτουργικότητα µεταξύ των προγραµµάτων και η επικοινωνία µεταξύ 

ανθρώπων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (Maedche & Staab, 2001).  

Τα επίπεδα του σηµασιολογικού ιστού είναι τα ακόλουθα (Baader et al., 
2005˙ Davies et al., 2003˙ Ding, 2001˙ Fensel & Musen, 2001˙ 
Geroimenko & Chen, 2003: 13˙ Greenberg et al., 2003˙ Kim, 2002˙ 
Παγγέ Α., 2012): 

Επίπεδο 1 
Το οποίο αναπαριστά την ήδη υπάρχουσα δοµή του παγκόσµιου ιστού, 
όπου βρίσκονται οι πληροφορίες σε φυσικό και σε λογικό επίπεδο. 

Επίπεδο 2 
Περιλαµβάνει την αναπαράσταση του περιεχοµένου βάσει του προτύπου 
XML, µια µεταγλώσσα σήµανσης που δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας 
πληροφοριακών πόρων µε πολύπλοκη και ευέλικτη δοµή. 

Επίπεδο 3 
Όπου γίνεται η αναπαράσταση νοήµατος και η περιγραφή των 
µεταδεδοµένων των πληροφοριακών πόρων, ώστε να είναι κατανοητή 
από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

Επίπεδο 4 
Όπου συναντάται το λεξιλόγιο των οντολογιών και οι διαδικτυακές 
γλώσσες ορισµού τους. 

Επίπεδο 5 
Όπου δίνεται η δυνατότητα αναπαράστασης κανόνων κατηγορηµατικής 
λογικής και συσχετίσεων µεταξύ των δεδοµένων για την εξαγωγή 
αφαιρετικών συµπερασµάτων έπειτα από λογική ανάλυση. 

Επίπεδα 6 και 7 
Τα οποία ακόµα και σήµερα δεν έχουν πλήρως αναπτυχθεί και αφορούν 
στην υλοποίηση µηχανισµών και γλωσσών προγραµµατισµού, ικανών να 
κατηγοριοποιούν το βαθµό αξιοπιστίας και να αξιολογούν τις 
διαδικτυακές πηγές βάσει ψηφιακών υπογραφών και πιστοποιητικών. 
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• Μεταδεδοµένα: Ο ίδιος ο  Berners-Lee (1997) όρισε ως τις «πληροφορίες που 

αφορούν στα δεδοµένα». Αποτελούν επιπρόσθετες πληροφορίες µε 

σηµασιολογία και δοµηµένη µορφή, ώστε να είναι κατανοητές και επεξεργάσιµες 

από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αφορούν σε έγγραφα, ιστοσελίδες ή 

διαδικτυακούς πόρους πληροφοριών οποιασδήποτε µορφής (Handschuh et al., 

2003). Ενσωµατώνονται στον πόρο και µεταδίδονται µαζί µε αυτόν στο 

διαδίκτυο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στις εφαρµογές να έχουν πρόσβαση 

στην πλήρη περιγραφή της πληροφοριακής πηγής χωρίς να είναι απαραίτητη η 

εξέταση του ίδιου του πόρου (Haase, 2004). Με άλλα λόγια, ο εµπλουτισµός 

ενός αντικειµένου µε µεταδεδοµένα είναι η «διαδικασία απόδοσης 

σηµασιολογικής περιγραφής στις πληροφορίες του διαδικτύου, συνδέοντας τες 

µε µια σειρά ιδιοτήτων ορισµένων σε οντολογίες» (Scerri et al., 2005). 

Παραδείγµατα µεταδεδοµένων µπορεί να αποτελέσουν είτε ο προσδιορισµός της 

πολιτικής που εφαρµόζεται για την προστασία των πνευµατικών δικαιωµάτων 

του εκάστοτε πληροφοριακού πόρου, είτε ο χρόνος ισχύος του.  

• Πράκτορες Λογισµικού: Είναι ειδικά σχεδιασµένα λογισµικά, αυτόνοµου 

χαρακτήρα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να περιηγούνται στο διαδίκτυο, να 

αλληλεπιδρούν µε επιλεγµένες διαδικτυακές εφαρµογές, να αντιλαµβάνονται τη 

σηµασιολογική περιγραφή των πληροφοριακών πόρων και να εξάγουν λογικές 

επαγωγές, βάσει προκαθορισµένων κανόνων, µε στόχο την κάλυψη των αναγκών 

των χρηστών τους (Burstein et al., 2005˙ Hendler, 2001).  Κατά την περιήγηση 

στο διαδίκτυο, οι πράκτορες λογισµικού έχουν την ικανότητα να επικοινωνούν 

και να συνεργάζονται µε άλλους έµπιστους πράκτορες. Η επικοινωνία µεταξύ των 

πρακτόρων προϋποθέτει την ύπαρξη οντολογιών και σηµασιολογικά 

εµπλουτισµένων πηγών πληροφορίας (Uschold, 2003). Θα πρέπει να σηµειωθεί 

ότι, οι πράκτορες λογισµικού δεν στοχεύουν στην αντικατάσταση του χρήστη, 

όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, αλλά στη διευκόλυνσή του, εκτελώντας 

κανόνες επαγωγικής λογικής και παρέχοντας έγκυρες και επίκαιρες εναλλακτικές 

λύσεις. 

3. Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ 

Η ηλεκτρονική µάθηση είναι «η παροχή περιεκτικού, δυναµικού και εξατοµικευµένου 

εκπαιδευτικού υλικού, σε πραγµατικό χρόνο, το οποίο συµβάλλει στην ανάπτυξη της 
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κοινωνίας της γνώσης και φέρνει σε επαφή µαθητευόµενους και ειδικούς» (Drucker, 

2000). Κατά προέκταση, η ηλεκτρονική µάθηση οφείλει να είναι αποδοτική, επίκαιρη, 

εξατοµικευµένη και διαδραστική (Παγγέ Α., 2012). 

 

Η κεντρική ιδέα του σηµασιολογικού ιστού, δηλαδή, η απόδοση νοήµατος στην 

πληροφορία, που να είναι κατανοητό τόσο από τους ανθρώπους όσο και από τους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, σε συνδυασµό µε τη χρήση αυτόνοµων πρακτόρων, 

είναι µια δυναµική προσέγγιση για την ικανοποίηση των προαναφερόµενων αναγκών 

της ηλεκτρονικής µάθησης (Παγγέ Α., 2012). Η εφαρµογή των τεχνολογιών του 

σηµασιολογικού ιστού θα οδηγήσει στη δηµιουργία δυναµικών συστηµάτων 

ηλεκτρονικής µάθησης, µε επιπρόσθετες υπηρεσίες και εξατοµικευµένο χαρακτήρα, 

δίνοντας τη δυνατότητα προσαρµογής των προγραµµάτων σπουδών στις απαιτήσεις 

των  εκπαιδευοµένων (Koper, 2001). Επίσης, θα αποφέρει σηµαντικά ωφέλη, τόσο σε 

εκπαιδευτικούς και εκπαιδευοµένους, όσο και στο µαθησιακό/διδακτικό περιεχόµενο, 

εφόσον θα υποστηρίζεται η σηµασιολογική περιγραφή, µε τρόπο κατανοητό στους 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, του συνολικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, δηλαδή 

του µαθησιακού/διδακτικού περιεχοµένου, των δραστηριοτήτων και της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας (Παγγέ Α., 2012).  

 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε τους Stojanovic et al. (2001), ο σηµασιολογικός ιστός θα 

συνεισφέρει ουσιαστικά στην ανάπτυξη και υλοποίηση προγραµµάτων ηλεκτρονικής 

µάθησης, καθώς αποφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα (Παγγέ Α., 2012) ως προς:  

• Συµµετρία: Συµβάλλει στη διαλειτουργικότητα µεταξύ ετερογενών συστηµάτων, 

συµπεριλαµβανοµένων των συστηµάτων ηλεκτρονικής µάθησης. 

• ∆ιανοµή: Το µαθησιακό/διδακτικό περιεχόµενο περιγράφεται µε κοινά αποδεκτές 

οντολογίες, διευκολύνοντας έτσι την παρουσίαση και τη διαχείρισή του από 

διαφορετικά συστήµατα παροχής ηλεκτρονικής µάθησης.  

• ∆υναµικότητα: Στο πλαίσιο του σηµασιολογικού ιστού, το περιεχόµενο είναι 

δυναµικό και ανανεώνεται συνεχώς µε την αλληλεπίδραση του µε τους χρήστες,  

• Επίλυση προβληµάτων: Εφόσον υποστηρίζεται η επικοινωνία και η συνεργασία 

µεταξύ αυτόνοµων πρακτόρων και αυτόνοµων πρακτόρων -

µαθησιακού/διδακτικού περιεχοµένου.  
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• Προσωποποίηση: Η ίδια η δοµή της πληροφορίας επιτρέπει την ανάπτυξη και 

προσαρµογή του µαθησιακού/διδακτικού περιεχοµένου, σύµφωνα µε τις 

ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε χρήστη. 

Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι ο σηµασιολογικός ιστός θα αλλάξει 

ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτύου. Οι νέες γενιές χρηστών θα 

απολαµβάνουν προηγµένες διαδικτυακές υπηρεσίες, σε ένα πιο φιλικό και 

διαλειτουργικό περιβάλλον. Οι εκπαιδευτικοί και ειδικότερα όσοι απευθύνονται στις 

µικρές ηλικίες, θα πρέπει να γνωρίζουν τις βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες του 

διαδικτύου, ώστε να είναι σε θέση να καθοδηγήσουν σωστά τους  νεαρούς µαθητές, 

βοηθώντας να εξαλειφθεί η άγνοια και ο φόβος που µπορεί να έχουν  απέναντι στις 

νέες τεχνολογίες.  

 

Για το λόγο αυτό, θεωρήθηκε σκόπιµο στην παρούσα εργασία να εξεταστούν 

ενδεικτικά οι γνώσεις και οι απόψεις των φοιτητών των Παιδαγωγικού Τµήµατος 

Νηπιαγωγών σχετικά µε το σηµασιολογικό διαδίκτυο που το διδάσκονται σε 

προπτυχιακό επίπεδο και  θα κληθούν να το χρησιµοποιήσουν αργότερα στην τάξη. 

 

4. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

Η µελέτη περίπτωσης πραγµατοποιήθηκε κατά τα ακαδηµαϊκά έτη 2010-2011 και 

2011-2012, στο Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, στο πλαίσιο µαθηµάτων που αφορούν τον 

ευρύτερο τοµέα της εφαρµογής της πληροφορικής και των ΝΤ στην εκπαίδευση. Η 

έρευνα είχε ως στόχο να εξετάσει εάν οι φοιτητές της προσχολικής εκπαίδευσης, 

γνωρίζουν  τη λειτουργία και τη χρησιµότητα του σηµασιολογικού ιστού, µέσα από 

την τυπική και άτυπη µάθηση (διαδίκτυο).  

 

Για τη µελέτη περίπτωσης χρησιµοποιήθηκαν ερωτηµατολόγια, τα οποία 

περιλάµβαναν ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Συγκεκριµένα, οι 

προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος ερωτήθηκαν σχετικά µε τις 

υπάρχουσες γνώσεις τους ως προς το σηµασιολογικό ιστό και τη χρησιµότητά του 

στην εκπαιδευτική διαδικασία, πριν και µετά από ένα κύκλο µαθηµάτων σχετικό µε τη 

λειτουργία και τις προεκτάσεις του σηµασιολογικού ιστού, ειδικότερα στην 

ηλεκτρονική µάθηση.  
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Αναλυτικότερα, στην έρευνα συµµετείχαν 414 άτοµα από το Παιδαγωγικό Τµήµα 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Οι 394 (95,2%) από τους συµµετέχοντες 

ήταν προπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι παρακολούθησαν σχετικό µάθηµα κατά τα δύο 

ακαδηµαϊκά έτη που διήρκησε η έρευνα, ενώ τα υπόλοιπα 20 (4,8%) άτοµα ήταν εν 

ενεργεία νηπιαγωγοί, µετεκπαιδευόµενοι του ∆ιδασκαλείου του τµήµατος κατά το 

ακαδηµαϊκό έτος 2010-2011. Το µεγαλύτερο µέρος (97,1%) των συµµετεχόντων 

ήταν γυναίκες.   

 

Από τα 414 άτοµα που απάντησαν τα ερωτηµατολόγια, τα 339 (81,9%) είχαν 

σύνδεση µε το διαδίκτυο στο χώρο διαµονής τους, ενώ το 93,3% των υπολοίπων 75 

ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συνδέονται µε το διαδίκτυο τουλάχιστον µία φορά την 

εβδοµάδα από άλλους χώρους, όπως φιλικά σπίτια, Πανεπιστήµιο και Internet cafe. 

Επίσης, οι κύριοι λόγοι χρήσης του διαδικτύου, σύµφωνα µε τους ερωτηθέντες, ήταν 

η ενηµέρωση/αναζήτηση πληροφοριών, η εκπόνηση εργασιών και η κοινωνική 

δικτύωση, µε ποσοστά 68,1%, 25,4% και 19,8% αντιστοίχως.     

 

Όσον αφορά το σηµασιολογικό ιστό, στην ερώτηση εάν γνωρίζουν τον τρόπο 

λειτουργίας του, το 94,4% απάντησε ότι δε γνώριζαν πριν παρακολουθήσουν το 

µάθηµα το συγκεκριµένο όρο, 16 άτοµα (3,9%) είχαν ακούσει τον όρο αλλά δε 

γνώριζαν περί τίνος επρόκειτο και µόνο επτά άτοµα γνώριζαν ήδη την τεχνολογία του 

σηµασιολογικού ιστού. Αξίζει να σηµειωθεί ότι, τρία από τα επτά άτοµα που γνώριζαν 

την τεχνολογία ήταν στη διαδικασία απόκτησης δεύτερου πτυχίου, µε βασικό τίτλο 

σπουδών τεχνολογικής κατεύθυνσης. Επίσης, τα 23 άτοµα, που γνώριζαν για την 

ύπαρξη του σηµασιολογικού ιστού, δήλωσαν ότι ενηµερώθηκαν για αυτή την 

τεχνολογία, κυρίως µέσω του διαδικτύου. 

 

Έπειτα από την παρουσίαση του τρόπο λειτουργίας του σηµασιολογικού ιστού και 

των εφαρµογών του, η πλειοψηφία των συµµετεχόντων (72,7%) απάντησε ότι ο 

σηµασιολογικός ιστός θα διευκολύνει τις λειτουργίες του διαδικτύου σε σχέση µε την 

αναζήτηση και προβολή πληροφοριών, το 21,5% απάντησε ότι δεν θα υπάρξει 

σηµαντική αλλαγή διότι η τεχνολογία αυτή θα αργήσει να εφαρµοστεί στην πράξη, 

ενώ το 5,8% δεν διατύπωσε σαφή άποψη, καθώς δεν γνώριζαν το θέµα επαρκώς.  

Τέλος, το 54,1% των συµµετεχόντων δήλωσαν ότι ο χρόνος αναζήτησης 

πληροφοριών στο διαδίκτυο θα µειωθεί σηµαντικά µε την εφαρµογή του 

σηµασιολογικού ιστού, το 20,5% ότι θα διευκολυνθεί η οργάνωση του περιεχοµένου 
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της ηλεκτρονικής µάθησης και το 11,1% ότι ο σηµασιολογικός ιστός θα συνεισφέρει 

στην ανάκτηση περισσότερο συναφών αποτελεσµάτων κατά την αναζήτηση 

πληροφοριών. Ορισµένες από τις απαντήσεις των συµµετεχόντων ήταν: «Ο 

σηµασιολογικός ιστός θα αποτελέσει σηµαντικό βοηθητικό µέσο αναζήτησης 

πληροφοριών, καθώς οι αναζητήσεις θα γίνονται γρήγορα και εύκολα», «Με το 

Σηµασιολογικό Ιστό, η Γνώση θα ενοποιείται αυτοµάτως και θα µπορεί να 

χρησιµοποιείται από όλες τις βαθµίδες της παιδείας, ανεξαρτήτως της χώρας 

προέλευσής της» και «Ο σηµασιολογικός ιστός έχει ως στόχο να ικανοποιήσει τα 

αιτήµατα του χρήστη και άρα στην ευκολότερη εύρεση των κατάλληλων 

πληροφοριών στο διαδίκτυο».   

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο σηµασιολογικός ιστός αναµένεται να αλλάξει τον τρόπο µε τον οποίο 

αντιλαµβανόµαστε το διαδίκτυο. Το διαδίκτυο βρίσκεται σε µια µεταβατική περίοδο, 

όπου γίνονται καθηµερινές προσπάθειες ώστε το αχανές και ετερογενές σύνολο των 

διαδικτυακών πληροφοριών να µετατραπεί σε γνώση. Η σύγχρονη βιβλιογραφία 

παρουσιάζει έντονη ερευνητική δραστηριότητα ως προς την ανάπτυξη και αξιολόγηση 

διαδικτυακών εφαρµογών, βασιζόµενων στην τεχνολογία του σηµασιολογικού ιστού, 

είτε σχετικών µε την εξόρυξη και οργάνωση των δεδοµένων, είτε µε την ηλεκτρονική 

µάθηση. 

 

Συγκεκριµένα, τα αποτελέσµατα της βιβλιογραφικής επισκόπησης οδηγούν στο 

συµπέρασµα ότι η συµβολή του σηµασιολογικού διαδικτύου στην ηλεκτρονική 

µάθηση αναµένεται να αποφέρει σηµαντικά οφέλη, όσον αφορά στους 

εκπαιδευτικούς, στους εκπαιδευοµένου και στο µαθησιακό/διδακτικό περιεχόµενο. 

Ειδικότερα, αναφορικά µε τους εκπαιδευτικούς, αυτόνοµοι πράκτορες µπορούν να 

συµβάλλουν στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, στη διευκόλυνση 

καταγραφής αρχείων, στην παρακολούθηση της προόδου των εκπαιδευοµένων, στη 

διόρθωση των γραπτών και στην επικοινωνία µε τους µαθητές. Οι εκπαιδευόµενοι θα 

υποστηρίζονται στην προσπάθεια έξυπνης αναζήτησης σχετικού εκπαιδευτικού 

υλικού, στη διοργάνωση ή την υπενθύµιση εκπαιδευτικών συναθροίσεων και 

καταληκτικών ηµεροµηνιών εργασιών ή εξετάσεων. Επίσης, η αλληλεπίδραση των 

προσωπικών πρακτόρων µε αυτόνοµους πράκτορες άλλων εκπαιδευόµενων θα 

αυτοµατοποιήσει τις διαδικασίες που αφορούν στη διευκρίνηση αποριών, στην 
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οργάνωση και διεκπεραίωση συνεργατικών δραστηριοτήτων και θα συµβάλει στην 

κοινωνικοποίηση. Τέλος, η ενίσχυση του διαδικτύου µε ποικίλης µορφής και σκοπού 

αυτόνοµους πράκτορες θα συµβάλλει στον εµπλουτισµό του µαθησιακού/διδακτικού 

περιεχοµένου, στον αυτόµατο έλεγχο των πνευµατικών δικαιωµάτων και των 

περιορισµών στη χρήση του και στην επαναχρησιµοποίηση και διάδοση των 

δοµηµένων ηλεκτρονικών πληροφοριών. 

 

Επίσης, µέσω της µελέτης περίπτωσης, συµπεραίνεται ότι οι φοιτητές του 

Παιδαγωγικού Τµήµατος Νηπιαγωγών, οι οποίοι θα προσφέρουν υπηρεσίες στις 

επόµενες γενιές, δεν είναι ενηµερωµένοι από τις µέχρι τώρα σπουδές τους και τα 

µέσα ενηµέρωσης για τις προσπάθειες που γίνονται διεθνώς ως προς την ανάπτυξη 

του σηµασιολογικού ιστού, αν και αυτό θα ήταν εξαιρετικά χρήσιµο. Εντούτοις, 

έπειτα από την παρουσίαση του τρόπου λειτουργίας του σηµασιολογικού ιστού και 

των εφαρµογών του, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αντέδρασαν θετικά ως προς τη 

χρήση του και δήλωσαν ότι θα αποφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα, κυρίως ως προς 

την αναζήτηση και ανάκτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο.   

 

Τέλος, διαπιστώθηκε πως ο σηµασιολογικός ιστός αποτελεί µια τεχνολογία που δεν 

είναι ακόµα γνωστή στο ευρύ κοινό, αλλά θα απασχολήσει τα επόµενα χρόνια τόσο 

τους ειδικούς, όσο και τους απλούς χρήστες του διαδικτύου. Ως γνωστόν, οι 

περισσότεροι αντιδρούν θετικά σε κάθε νέο τεχνολογικό επίτευγµα, παρόλο που 

διατηρούν επιφυλάξεις για την ευχρηστία και την αποτελεσµατικότητά τους. 

Εποµένως, είναι σηµαντικό να γίνουν περαιτέρω έρευνες για την εφαρµογή του 

σηµασιολογικού ιστού στα Πανεπιστήµια και κυρίως για την αποδοχή του από τους 

µελλοντικούς εκπαιδευτικούς. 
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