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Εισαγωγή 

Αρχαία Έφεσος 

ΕΝΝΟΙΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

=  

ΓΝΩΣΗ 



Ορισμοί 

• Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning): η μάθηση με ηλεκτρονικά μέσα 

 

• Μάθηση: Η διαδικασία απόκτησης γνώσης 

 

• Γνώση:  

 Στην καθομιλούμενη 

 Φιλοσοφική άποψη 

 Ψυχολογική άποψη 

 Θρησκευτική άποψη 

 Επιστημολογική άποψη 

Μάθηση και Γνώση 



Ορισμοί  (2/2) 

• Έννοια (concept): στοιχειώδης ή σύνθετη μονάδα σκέψης (unit of thought), 

αναφερόμενη σε μια συγκεκριμένη κατηγορία (class) οντοτήτων, υπαρκτών 

ή αφηρημένων (αντικειμένων, ιδεών, ...) ή γεγονότων του υπαρκτού 

κόσμου. Κάθε επιμέρους οντότητα ή γεγονός αποτελεί στιγμιότυπο ή 

επεισόδιο (instance) της έννοιας 

 

Έννοια 

 καιρός 

      θερμοκρασία 

      υγρασία 

      άνεμοι 

       ηλιοφάνεια 

Στιγμιότυπο (instance) 

 Ο καιρός της Τετάρτης 

      25ο C 

      80% 

      ΒΔ, 5 Β 

       100% 

• Γνώση (knowledge): Το σύνολο των εννοιών που έχουμε σχηματίσει , 

οργανωμένο σε ένα δομημένο σύστημα με ιεραρχικές ή άλλες σχέσεις 

μεταξύ τους, των λογικών προτάσεων που μπορούν σχετικά να 

διατυπωθούν, καθώς και των γνωστών στιγμιοτύπων αυτών 



Η διαδικασία της μάθησης 

O πραγματικός κόσμος Ο προσωπικός «συσσωρευτής»  

της γνώσης 

Ο παγκόσμιος «συσσωρευτής» της γνώσης 

Νοητική 

Επεξεργασία 

• Αναζήτηση 

• Σύγκριση 

• Ταξινόμηση 

• συσχέτιση 

• επικαιροποίηση 

• συλλογισμός 

φίλτρο 

αντίληψης Έννοιες, 

Στιγμιότυπα, 

Λογικές προτάσεις σπορ 

τέχνες 

πανίδα 

Οι αισθήσεις μας 

δεδομένα 

 αισθήσεων 

δεδομένα 

 αντίληψης 



• Μια διαρκής, αμφίδρομη επικοινωνία με τον περιβάλλοντα κόσμο 

και τον παγκόσμιο συσσωρευτή γνώσης 

• Τα δεδομένα των αισθήσεων (sensed data) φιλτράρονται από τα 

«φίλτρα» πρόσληψης (perceived data) και, μετά από επεξεργασία, 

ενσωματώνονται στο ήδη υπάρχον γνωστικό οικοδόμημα ως  

 νέες έννοιες και οντότητες/στιγμιότυπα αυτών (concepts & instances) 

 επικαιροποίηση υφιστάμενων εννοιών  

 επικαιροποίηση των ταξινομικών-εννοιολογικών δένδρων (της δομής, εν γένει) 

 συσχετίσεις εννοιών και οντοτήτων 

 ... 

• Αντίστροφη της παραπάνω συνθετικής διαδικασίας (επαγωγής) 

είναι η αναλυτική διαδικασία της παραγωγής συμπερασμάτων και 

νέας γνώσης από την ήδη υπάρχουσα, μέσω συλλογισμού 

• Η νέα γνώση καταχωρίζεται στον παγκόσμιο συσσωρευτή για κοινή 

χρήση  

Η διαδικασία της μάθησης (συνεχ.) 



Δεδομένα – πληροφορία – γνώση 

• Κρίσιμη στη μαθησιακή διαδικασία 

είναι η διάκριση των όρων (και ο 

σταδιακός μετασχηματισμός από τον 

πρώτο στον τελευταίο): 

δεδομέναπληροφορίαγνώση 

(datainformationknowledge) 

 

Παράδειγμα: 

Δεδομένα  

 

 

Πληροφορία “Ο καιρός της Τετάρτης: ...” 

 

Γνώση “Ο συνδυασμός υψηλών πιέσεων  

 στην περιοχή των Βαλκανίων με τις 

χαμηλές πιέσεις στη Μεσόγειο ...   “ 

00:00    22oC 

06:00    25oC 

12:00    28oC 

Θερμοκρασίες 

00:00    56 % 

06:00    65 % 

12:00    77 % 

Υγρρασίες 

00:00    ΒΔ 4Β 

06:00    ΒΔ 5Β 

12:00    Δ  6.5Β 

Άνεμοι 

δεδομένα 

πληροφορία 

γνώση 

Μ
 Α

 Θ
 Η

 Σ
 Η

 

συντακτική 

διασύνδεση 

εννοιολογική 

διασύνδεση & 

παραγωγή 

συμπερασμάτων 



Λέξεις και Έννοιες 

• Για την επικοινωνία οι έννοιες διατυπώνονται 

(κωδικοποιούνται) με λέξεις 

• Η αντιστοιχία δεν είναι αμφιμονοσήμαντη 

 Ομόγραφα (ομώνυμα): μία λέξη για πολλές έννοιες 

 Συνώνυμα : πολλές λέξεις για την ίδια έννοια  

τίτλος     τ. βιβλίου 

 τ. ιδιοκτησίας 

 πιστωτικός τ. 

. 

. 

  αξιόγραφο 

  γραμμάτιο 

. 

. 



Μηχανική οργάνωση & αναζήτηση 

πληροφορίας 

• Τα έγγραφα (ή κελύφη πληροφορίας) επισημειώνονται ή αλλιώς 

συνοδεύονται από μετα-δεδομένα (metadata) 

 Από τον ίδιο το δημιουργό  

 τίτλος - συγγραφέας 

 πίνακας περιεχομένων 

 περίληψη 

 λέξεις –κλειδιά για το θεματικό περιεχόμενο 

 ... 

 Από ειδικούς (π.χ. Βιβλιοθηκονόμους)  

 βιβλιογραφικές εγγραφές 

 Βιβλιογραφικοί κατάλογοι 

 Από μηχανές (με επεξεργασία του σώματος της πληροφορίας) 

 ... 

• Δημιουργούνται δεικτοδοτικοί κατάλογοι (indexes), με αφετηρίες τα 

μεταδεδομένα, οι οποίοι και χρησιμοποιούνται στην αναζήτηση 

Πώς λειτουργεί: 



Μηχανική οργάνωση & αναζήτηση 

πληροφορίας (συνεχ.) 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

Ιστότοπος 

εφημερίδας 

Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη 

Βιβλιογραφικός 

κατάλογος 

Κατάλογος αναζήτησης 

keyword URL  

τίτλος 

… 

“Ο τίτλος στην τακτική  

Χρησικτησία”, Αλεξανδροπούλου 

Indexing-searching με τη λέξη-κλειδί «τίτλος» 

indexer 

www.legal.gr/doc1.pdf 

www.sports.gr/doc2.html 

www.library.gr/catalog/book3 

Αναζήτηση: τίτλος 



Μηχανική αναζήτηση πληροφορίας - 

τα προβλήματα 

12.500.000  results ! 

(όχι συνώνυμα) 

Θα θέλαμε: 

 
• Όλα όσα ζητούμε (πληρότητα – recall) 

• Μόνον όσα ζητούμε (ακρίβεια – precision) 

 

…    άρση της πολυσημίας λόγω των ομογράφων 

...     εύρεση των συνωνύμων 



Λύσεις στο πρόβλημα της αναζήτησης 

• Περιορισμός στο θεματικό χώρο αναζήτησης 
 Στο παράδειγμα  “τίτλος” 

o Βιβλιογραφικά:  τίτλος (βιβλίου, περιοδικού, ...) 

o Οικονομικά:       τίτλος (ιδιοκτησίας, πιστωτικός, ...) 

o Αθλητικά:           τίτλος (πρωταθλήματος, ...) 

• Επισημείωση – αρχειοθέτηση - αναζήτηση των εγγράφων 

με λέξεις-κλειδιά από ελεγχόμενα λεξιλόγια (καθιερωμένους 

όρους και ταξινομικά σχήματα της βιβλιοθηκονομίας) 

 

• ΄Εννοιολογική επισημείωση και αναζήτηση των εγγράφων 

(semantics) – αντί για «λέξεις-κλειδιά», «έννοιες-κλειδιά» –    

με χρήση θησαυρών και οντολογιών 

                web of documents  semantic web 



Ελεγχόμενα λεξιλόγια - θησαυροί 
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Από τις λέξεις στις οντολογίες 

Λέξεις – όροι (terms) Έννοιες (concepts) 



Λέξεις-κλειδιά (keywords) 

• Λεξιλόγιο ελεύθερο ή ελεγχόμενο, αλλά αδόμητο (flat list) 
– Ελεγχόμενο: περιορισμένος αριθμός καθιερωμένων όρων 

• Αυτοδηλούμενη η σημασία των όρων 

• Η συνήθης πρακτική στην αυταρχειοθέτηση και 

αναζήτηση στο σημερινό web of documents 



Καθιερωμένοι όροι στη βιβλιοθηκονομία 

• Χρήση στη βιβλιοθηκονομία 

(authority files) 

 Καθιερωμένοι όροι ονομάτων 

(name authority files)  

 Θεματικοί καθιερωμένοι όροι 

(subject headings) 

 

• Κωδικοποιημένοι για μηχανική 

επεξεργασία (MARC), μπορούν να 

δοθούν και σε μορφή MARCXML 

ή RDF για χρήση στο web ή ως 

θησαυροί (π.χ. τα Library of 

Congress Subject Headings) 



Ταξινομίες (taxonomies) 

• Ελεγχόμενα λεξιλόγια με 

ιεραρχική δομή 

• Συνήθως χωρίς συνώνυμα 

• Συχνά με σχόλια 

• Γενικές κατηγορίες μικρής 

ακρίβειας 

• Κατάλληλες για αναζήτηση με 

πλοήγηση 

 

• Παραδείγματα: 

 Library of Congress 

Classification (LCC)  

 Dewey Decimal 

Classification (DDC) 

 



Θησαυροί (thesauri) 

• Ελεγχόμενα λεξιλόγια 

• Ιεραρχική δομή 

• Χρήση συνωνύμων 

• Συσχετίσεις εννοιών  
 Ευρύτερη 

 Στενότερη 

 Συσχετισμένες 

• Σχετικά απλό εννοιολογικό 

μοντέλο 

• Σχετικά υψηλή ακρίβεια 

• Υποστηρίζουν εκτεταμένη 

αναζήτηση και μέσω των 

συνωνύμων ή των 

σχετιζόμενων όρων 

Εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν θεματική (εννοιολογική)  

πρόσβαση στην πληροφορία 



Οντολογίες (ontologies) 

• Πλήρη εννοιολογικά μοντέλα σε 

θεματικές περιοχές ενδιαφέροντος 

• Έννοιες, ιδιότητες και στιγμιότυπα 

(concepts, properties & instances) 

• Ιεραρχική δομή εννοιών και ιδιοτήτων 

• Επιτρέπουν τους συλλογισμούς 

• Επιτρέπουν τη εκτεταμένη 

σημασιολογική αναζήτηση  



Θησαυροί: εξέλιξη και πρότυπα 

S. G. Dextre Clarke, M. Lei Zeng, “From ISO 2788 to ISO25964:  The Evolution of Thesaurus Standards towards  

                            Interoperability and Data modeling”,  SQ Information standards Quarterly, 2012, vol. 24, issue 1 

“there is a need for practical  

methods  of representing 

concepts simply and clearly and 

of ordering them by clarifying 

their interrelationships” 

 



Τα πρότυπα ISO και W3C 

• ISO 25964-1 Information and Documentation – 

Thesauri and interoperability with other 

vocabularies – Part 1: Thesauri for Information 

retrieval  (2011) 

• ISO 25964-2 Information and Documentation – 

Thesauri and interoperability with other 

vocabularies – Part 2: Interoperability with other 

vocabularies   (2013) 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ / WEB 

•  W3C Recommendation 

    SKOS Simple Knowledge  

    Organization System  

     Reference (2009) 

    (για τη δημοσίευση εννοιο- 

    κεντρικών λεξιλογίων – 

    θησαυρών στο Web) 



Χρήση θησαυρών 

ΙΝΤΕΡΝΕΤ 

Ιστότοπος 

εφημερίδας 

Ψηφιακή 
Βιβλιοθήκη 

Βιβλιογραφικός 

κατάλογος 

Κατάλογος αναζήτησης 

concept URL  

πιστ. τίτλος 

… 

“Ο τίτλος στην τακτική  

Χρησικτησία”, Αλεξανδροπούλου 

Indexing-searching με τη έννοια-κλειδί «πιστωτικός τίτλος» 

indexer 

www.legal.gr/doc1.pdf 

Αναζήτηση: πιστ. τίτλος 

Concepts: πιστ. τίτλος, ... 



Συμπεράσματα 

• Keyword lists, authority files, taxonomies, thesauri, … είναι 

ελεγχόμενα λεξιλόγια, τα οποία περιορίζουν την ασάφεια και 

αυξάνουν την ακρίβεια στην επισημείωση και την αναζήτηση της 

πληροφορίας 

• Όταν αυτά είναι και «εννοιοκεντρικά», όπως οι σύγχρονοι θησαυροί 

των προτύπων ISO 25964, δίνουν τη δυνατότητα σημασιολογικής 

οργάνωσης και αναζήτησης της πληροφορίας και αυξάνουν τόσο 

την ακρίβεια, όσο και την πληρότητα της αναζήτησης 

•  Διεθνώς, παρατηρείται εργώδης προσπάθεια για τη σημασιολογική 

διασύνδεση δεδομένων και πληροφορίας (Linked Open Data 

initiatives) με τη χρήση πολύγλωσσων θησαυρών και οντολογιών 

• Στην προσπάθεια συμμετέχουν εθνικές βιβλιοθήκες και άλλα μεγάλα 

ανοικτά «αποθετήρια γνώσης» (wikipedia, …) 

• Πρέπει να ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση αυτή και η Ελληνική 

Γραμματεία 


