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Περίληψη 
Σήµερα εταιρείες καινοτοµικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα έρχονται αντιµέ-
τωπες µε την πρόκληση της διαρκούς εκπαίδευσης στους υπάλλήλους τους και 
την παροχή εξειδικευµένης γνώσης και κατάρτισης. Η παρουσία του εργαζόµε-
νου σε χώρους εκπαίδευσης εκτός εταιρείας δεν ενδείκνυται λόγω κόστους αλλά 
και λόγω της απουσίας του από τη εταιρεία. Η ανάγκη να κατασκευαστεί ένα εκ-
παιδευτικό περιβάλλον (knowledge and educational portal) που να καλύπτει τις 
ανάγκες εκπαίδευσης του προσωπικού και παροχής συνεχούς κατάρτισης σε ένα 
συνεχώς εξελισσόµενο εκπαιδευτικό πεδίο είναι επιτακτική. Σε αυτή την εργα-
σία αρχικά µελετάται το περιεχόµενο µιας εκπαιδευτικής πύλης βασισµένο στις 
κατευθύνσεις του semantic web και προτείνεται µια διαδικασία σύνθεσης και πα-
ροχής εκπαιδευτικής ενότητας για ηλεκτρονική µάθηση. Παρουσιάζονται επίσης 
ορισµένες αντίστοιχες προσπάθειες στο Internet.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι ανάγκες για συνεχιζόµενη εκπαίδευση και δια βίου κατάρτιση αυξάνονται 
συνεχώς. Ειδικότερα σε οργανισµούς και επιχειρήσεις µε αντικείµενο την Οι-
κονοµία Γνώσης (Knowledge Economy), στους οποίους το κυριότερο κεφάλαιο 
είναι οι ανθρώπινοι πόροι. Ένα µεγάλο µέρος των παραδοσιακών µορφών εκ-
παίδευσης που απευθύνονται σε αυτούς τους οργανισµούς έχει αντικαταστα-
θεί µε τη συνεχιζόµενη δια-βίου ηλεκτρονική εκπαίδευση. Το κύριο εργαλείο 
αυτού του είδους της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης είναι η Εκπαιδευτική Πύλη 
(Educational Portal). Για την δηµιουργία µιας τέτοιας εκπαιδευτικής πύλης ση-
µαντικά θέµατα πρέπει να επιλυθούν: τα περιεχόµενα που πρέπει να διαθέτει, 
οι εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες δοµούνται από τα αντικείµενα εκπαίδευ-
σης, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, κλπ. Ο σηµασιολογικός ιστός µε τις 
τεχνολογίες του έρχεται να δώσει απάντηση στα θέµατα αυτά κάνοντας µια 
τέτοια εκπαιδευτική πύλη το κατ’ εξοχήν εργαλείο µάθησης και διασποράς 
γνώσης µέσα σε ένα intranet(Κερκίρη & Μανιτσάρης& Μαυρίδης 2004). Στην 
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µελέτη αυτή αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να χρησιµοποιηθεί 
µία εκπαιδευτική πύλη, ποία πρέπει να είναι η αρχιτεκτονική της βασισµένη 
στις τεχνολογίες του σηµασιολογικού ιστού και οι λόγοι για τους οποίους η συ-
γκεκριµένη αντιµετώπιση επιλύει τα προ-αναφερόµενα θέµατα. Εξετάζονται 
ορισµένες αντίστοιχες προσπάθειες στο εξωτερικό και προτείνεται το περιεχό-
µενο µιας τέτοιας πύλης για συγκεκριµένο επιχειρησιακό γνωστικό µοντέλο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ
«An investment in knowledge pays the best return», Benjamin Franklin. Ως, 
Εκπαίδευση και Γνώση σε ένα εταιρικό περιβάλλον, ορίζεται η παροχή συ-
νεχούς γνώσης και δεξιοτήτων στους εργαζοµένους µίας εταιρείας ώστε να 
λειτουργούν αυτοί αποδοτικά και να δίνουν τη δυνατότητα στη εταιρεία να 
λειτουργεί ανταγωνιστικά και να καινοτοµεί στο επιχειρησιακό περιβάλλον. 
Τα παραδοσιακά µοντέλα εκπαίδευσης δε καλύπτουν την ανάγκη αυτή διότι 
(Ruttenbur& Spickler 2001):
• Έχουν υψηλό κόστος ανάπτυξης.
• ∆εν παρέχεται η γνώση την κατάλληλη χρονική στιγµή.
• Απαιτεί την απουσία του εργαζόµενου από τον οργανισµό.
• ∆εν είναι προσαρµοσµένη στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες της επι-

χείρησης και των εργαζοµένων γιατί δηµιουργείται από τρίτους οργανι-
σµούς.
Ειδικότερα στην οικονοµία της γνώσης η Ηλεκτρονική Εκπαίδευση πρέπει 

να δίνει τη σωστή γνώση και πληροφορία στο σωστό άνθρωπο την κατάλληλη 
χρονική στιγµή. Η λύση στα παραπάνω προβλήµατα παρέχεται µε την κατα-
σκευή εκπαιδευτικών πυλών βασιζόµενων στον ιστό (web based educational 
portals). Η αντιµετώπιση του σηµασιολογικού ιστού σε ένα τέτοιο portal προ-
σθέτει ενηµερωµένους φακέλους µε τα στοιχεία, τις γνώσεις, τις δεξιότητες 
και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζοµένων. Σε όλα τα περιεχόµενα της 
πύλης προστίθενται metadata σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα και προτείνεται 
να ακολουθηθούν οι κανόνες του ΙΕΕΕ. ∆ηµιουργούνται οντολογίες για τα εκ-
παιδευτικά αντικείµενα και τους χρήστες και δοµούνται RDF-Schemes για τις 
εκπαιδευτικές ενότητες. Το αποτέλεσµα αυτής της αντιµετώπισης θα δώσει τη 
δυνατότητα να δηµιουργηθούν εκπαιδευτικές ενότητες προσαρµοσµένες στις 
ανάγκες του οργανισµού (Kerkiri et al.2004). 

 Με αυτή την αντιµετώπιση:
• Παρέχεται σύγχρονη γνώση µέσα από το εκπαιδευτικό portal.
• Η γνώση είναι ολοκληρωµένη και όχι αποσπασµατική.
• Η γνώση παρέχεται στην κατάλληλη χρονική στιγµή και είναι προσαρµο-

σµένη στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευόµενου.
• Προσφέρονται δυνατότητες ενηµέρωσης και αλλαγών του εκπαιδευτικού 

υλικού σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και µε χαµηλό κόστος.
• Η γνώση είναι εξατοµικευµένη και απευθύνεται σε µικρές οµάδες ή εξειδι-

κευµένους χρήστες.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥ-
ΤΙΚΩΝ ΠΥΛΩΝ
Οι εκπαιδευτικές πύλες δίνουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής µάθησης ωστό-
σο έχουν ορισµένα προβλήµατα οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης και 
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καλούνται να επιλυθούν όσο αυξάνονται οι πληροφορίες και η προσφερόµενη 
µάθηση στο διαδίκτυο. Συγκεκριµένα οι εκπαιδευτικές πύλες παρέχουν γνώ-
ση σε ένα αντικείµενο και δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να συλλέξουν 
πληροφορίες και να δηµιουργήσουν ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον προσαρ-
µοσµένο στις ανάγκες του εκπαιδευόµενου. Η δηµιουργία, η ενηµέρωση και η 
συντήρηση µίας εκπαιδευτικής πύλης είναι µία συνεχής  µη-αυτόµατη εργα-
σία. Οι διαχειριστές της πύλης έρχονται αντιµέτωποι µε θέµατα όπως:
• Είδος πληροφορίας ώστε να εµπλουτιστεί η πύλη.
• Συλλογή πληροφορίας και δόµησης αυτής ώστε να δηµιουργηθεί µια εκ-

παιδευτική ενότητα σύµφωνα µε τις εκπαιδευτικές ανάγκες του οργανι-
σµού και των εργαζόµενων

• Επιλογής εκπαιδευόµενων σύµφωνα µε τις ανάγκες του οργανισµού.
• ∆ιαρκής ενηµέρωσης στα αντικείµενα εκπαίδευσης του οργανισµού ειδικά 

για αυτά που απαιτείται σύγχρονη µάθηση.
• Τρόπος παρουσίασης της γνώσης στους χρήστες.
• Αναζήτησης και εκµάθησης εκπαιδευτικού αντικειµένου από τους χρή-

στες.
Τα προβλήµατα διογκώνονται όσο αυξάνονται οι απαιτήσεις σε εκπαί-

δευση και παροχή γνώσης σε διαρκώς εξελισσόµενα αντικείµενα (Staab & 
Maedche 2001). Η ευφυής αναζήτηση και δόµηση ενός εκπαιδευτικού αντικει-
µένου προσαρµοσµένου στις ανάγκες ενός χρήστη από το χρήστη είναι ακόµα 
στο στάδιο του ερευνητικού πεδίου. 

Τα αναφερόµενα προβλήµατα αναµένεται να τα λύσει ο σηµασιολογικός 
ιστός (Panteleyev et al. 2002). O σηµασιολογικός ιστός εξετάζει το νόηµα της 
κάθε πληροφορίας που είναι αποθηκευµένη στο δίκτυο. Τα αντικείµενα µά-
θησης µπορεί να θεωρηθούν ως ένα σηµαντικό µέρος της πληροφορίας που 
υπάρχει στον ιστό. Προσθέτοντας metadata σε κάθε αντικείµενο µπορούν να 
αξιοποιηθούν από το σηµασιολογικό ιστό και να χρησιµοποιηθούν ως οντο-
λογίες (Woelk et al. 2002). Αναλυτικότερα, ένα αντικείµενο µάθησης αποτε-
λεί κάθε ψηφιακή πηγή η οποία έχει ως περιεχόµενο ένα εκπαιδευτικό αντι-
κείµενο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί από διαφορετικούς οργανισµούς 
ή επιχειρήσεις για τη δόµηση µιας εκπαιδευτικής ενότητας. Είναι εξαιρετικά 
χρονοβόρο και έχει υψηλό κόστος η ανάπτυξη µιας εκπαιδευτικής ενότητας 
για ηλεκτρονική µάθηση αρχίζοντας από το µηδέν και πολλές φορές είναι και 
χαµηλή ποιοτικά. Χρησιµοποιώντας εκπαιδευτικά αντικείµενα τα οποία έχουν 
κατασκευαστεί από τρίτους και τα οποία έχουν επαναχρησιµοποιηθεί αρκετές 
φορές εξασφαλίζεται η ποιότητα κατασκευής της εκπαιδευτικής ενότητας και 
µειώνεται το κόστος και ο χρόνος ανάπτυξης (Mohan  & Brooks  2003).

Σηµαντικό µέρος των προαναφερθέντων θεµάτων λύνεται µε την δυνατό-
τητα της επαναχρησιµοποίησης εκπαιδευτικών αντικείµενων. Η δυνατότητα 
αυτή προϋποθέτει να καθορισθούν συγκεκριµένοι κανόνες για την προσθήκη 
και δηµιουργία metadata (Learning Object Metadata) για κάθε εκπαιδευτικό 
αντικείµενο. Κανόνες δηµιουργίας metadata έχουν καθοριστεί από την IEEE 
Learning Technology Standards Committee (LTSC) P1484 . Άλλοι κανόνες 
δηµιουργίας metadata έχουν καθοριστεί και από άλλους οργανισµούς. Ενδει-
κτικά, αναφέρονται:
• Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative (www.adlnet.org).
• IMS (Instructional Management System) Global Learning Consortium. 

(www.imsproject.org).
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• AICC: The Aviation Industry CBT (Computer-Based Training) Committee. 
(www.aicc.org).

• PROMETEUS: PROmoting Multimedia Access to Education and Training 
in EUropean Society (www.prometeus.org).

• The Dublin Core: Metadata for Electronic Resources (www.dublincore.
org).

Για την εκπαιδευτική πύλη προτείνεται ο ορισµός metadata µε τη χρήση των 
κανόνων της ΙΕΕΕ, γιατί χρησιµοποιούν την συντακτική της γλώσσας RDF. 
Χρησιµοποιώντας τους κανόνες της ΙΕΕΕ έχουµε τη δυνατότητα να συνθέ-
σουµε εννέα κατηγορίες metadata ως ακολούθως: 

• Την γενική (general) κατηγορία για να περιγράψουν γενικά το εκπαιδευτι-
κό αντικείµενο.

• Την lifecycle κατηγορία για να αναφέρουν τα η παρούσα κατάσταση του 
αντικειµένου και τις προηγούµενες εκδόσεις του

• Την meta-metadata οι οποία περιγράφει τα metadata του αντικειµένου
• Την τεχνική (technical) κατηγορία η οποία περιέχει η οποία περιέχει τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις σε λογισµικό και υλικό για να 
λειτουργήσει το αντικείµενο.

• Την εκπαιδευτική (educational) κατηγορία η οποία περιγράφει τον εκπαι-
δευτικό και παιδαγωγικό περιεχόµενο του αντικειµένου.

• Την κατηγορία των δικαιωµάτων (rights) που σχετίζονται µε τη πνευµατική 
προστασία και τα δικαιώµατα χρήσης του αντικείµένου.

• Την κατηγορία των σχέσεων (relations) η οποία ορίζει τις σχέσεις του αντι-
κειµένου µε άλλα αντικείµενα και εκπαιδευτικές ενότητες.

• Την κατηγορία των σχολιασµών (annotation) η οποία περιγράφει τα σχόλια 
σχετικά µε τη χρήση του αντικειµένου καθώς και αναφορές σε αυτόν που 
τα δηµιούργησε.

• Η κατηγορία Κατηγοριοποίησης (classification) η οποία περιγράφει την έκ-
δοση κανόνων που ακολουθεί το εκπαιδευτικό αντικείµενο.
Η προσθήκη metadata ακολουθώντας το RDF framework ορίζει τη σηµα-

σιολογική αξία του αντικειµένου και δηµιουργείται η οντολογία του κάθε εκ-
παιδευτικού αντικειµένου (Berners-Lee et al. 2001).

ΠΡΟΤΑΣΗ
Υπάρχουν συγκεκριµένες σηµερινές λύσεις που µπορούν να υλοποιήσουν µέρη 
των  θεµάτων. Συγκεκριµένα, για την δηµιουργία metadata που συνοδεύουν 
την πληροφορία µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο LOM-EDITOR. Το παραγόµενο 
αποτέλεσµα θα εισαχθεί σε ένα εργαλείο κατασκευής οντολογιών και συγκε-
κριµένα στο Protégé 2000 για θα προστεθεί η εκπαιδευτική και η παιδαγωγική 
έννοια του αντικειµένου. Η εργασία παραγωγής εκπαιδευτικών αντικειµένων 
και η προσθήκη της σηµασιολογικής έννοιας µε τη χρήση των metadata θα 
γίνει από τον εκπαιδευτή του αντικειµένου και από τον ontology engineer. Οι 
οντολογίες θα οριστούν µε τη χρήση του Resource Description Framework 
(RDF model). Με αυτό τον τρόπο θα δηµιουργηθούν οι οντολογίες για κάθε 
εκπαιδευτικό αντικείµενο και θα αποθηκευθούν σε Repositories (αποθήκες 
επαναχρησιµοποιούµενων εκπαιδευτικών πόρων) ( Mohan & Greer 2003).

Η εφαρµογή των παραπάνω σε µια εκπαιδευτική ενότητα που αφορά την 
εκµάθηση των τεχνικών marketing και απευθύνεται σε νέους υπαλλήλους µιας 
εταιρείας, µπορεί να παρουσιαστεί ως ακολούθως:
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• Εκπαιδευτική ενότητα (Marketing καινοτοµικών προϊόντων).
• Εκπαιδευτικά αντικείµενα (έρευνα marketing, προώθηση προϊόντος, τιµο-

λογιακή πολιτική, καθορισµός αγοράς, επιλογή προµηθευτή, µελέτη αντα-
γωνιστικών προϊόντων και ανταγωνισµού).

• Ορισµός metadata και καθορισµός σηµασιολογικής αξίας κάθε εκπαιδευτι-
κού αντικειµένου  αντικειµένου (µε τον LOM editor)

• Εξαγωγή παραγόµενου αποτελέσµατος στο εργαλείο Protégé 2000 και 
προσθήκη εκπαιδευτικής, χρηστικής και παιδαγωγικής έννοιας του αντι-
κειµένου. 
Τελικό παραγόµενο αποτέλεσµα της παραπάνω διαδικασίας είναι η παρα-

γωγή οντολογίας για κάθε αντικείµενο.
∆ηµιουργώντας τα εκπαιδευτικά αντικείµενα µε την αναφερόµενη διαδι-

κασία µπορούµε να προχωρήσουµε στην κατασκευή της εκπαιδευτικής πύλης 
(Metcalfe & Snitzer  2001) που θα περιέχει:
• Ψηφιακές βιβλιοθήκες (digital libraries) περιεχοµένου για κάθε εκπαι-

δευτική ενότητα που σχετίζεται µε τη λειτουργία του οργανισµού όπως 
marketing καινοτοµικών προϊόντων, εκµάθηση της γλώσσας Java κ.λ.π. 
Κάθε εκπαιδευτική ενότητα θα περιέχει τα σχετικά µε αυτήν εκπαιδευτικά 
αντικείµενα. 

• Repositories (Αποθήκες επαναχρησιµοποιούµενων εκπαιδευτικών πόρων) 
όπου για κάθε αντικείµενο θα έχουν οριστεί metadata σύµφωνα µε τους 
κανόνες του ΙΕΕΕ. Θα έχουν κατασκευαστεί οι οντολογίες των εκπαιδευτι-
κών αντικειµένων οι οποίες θα βασιστούν στα metadata και στο εκπαιδευ-
τικό περιεχόµενο των αντικειµένων. Ορίζοντας την εκπαιδευτική ενότητα 
θα δηµιουργηθεί το RDF schema για κάθε εκπαιδευτικό αντικείµενο, θα 
προστεθούν σε αυτό πληροφορίες για ποιους χρήστες απευθύνονται και οι 
στόχοι της εκπαίδευσης (learning outcomes).

• Οντολογίες οι οποίες περιγράφουν τα προφίλ των χρηστών και θα αναφέ-
ρονται στις γνώσεις, δεξιότητες και ανάγκες εκπαίδευσης των εργαζοµέ-
νων.

• Εκπαιδευτικές ενότητες οι οποίες θα συνθέτονται από οντολογίες εκπαι-
δευτικών αντικειµένων και θα έχουν να οριστεί ως RDF schemes.

• ∆ηµιουργούνται και περιγράφονται οι χρήστες της εκπαιδευτικής πύλης 
και ορίζονται metadata για να περιγράψουν τις γνώσεις, δεξιότητες, γνω-
στικές ανάγκες και εκτελούµενες από το χρήστη λειτουργίες στον οργανι-
σµό
Η κατασκευή των παραπάνω θα γίνει από τον ontology engineer σε συνερ-

γασία µε τους εκπαιδευτές και τη διοίκηση του οργανισµού. 
Ας θεωρήσουµε ότι σχεδιάζεται µία εκπαιδευτική ενότητα που θα προσφερ-

θεί µέσω µιας ηλεκτρονικής µάθησης. Προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία :
• Από τον εκπαιδευτή καθορίζονται τo εκπαιδευτικό περιεχόµενο και οι στό-

χοι της εκπαίδευσης (learning outcomes)
• Ο εκπαιδευτής κάνει την αναζήτηση της εκπαιδευτικής ενότητας χρησι-

µοποιώντας την RDF Query Language για να εντοπίσει την κατάλληλη και 
προσαρµοσµένη στις ανάγκες του οργανισµού

• Προσθέτει στην οντολογία συµπληρωµατικά της ενότητας εκπαιδευτικά 
αντικείµενα.

• ∆οµεί την εκπαιδευτική ενότητα µε τη συµµετοχή του ontology engineer ως 
RDF-Schema. H εκπαιδευτική ενότητα έχει τη δυνατότητα να επαναχρησι-
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µοποιηθεί ή να γίνει µέρος άλλων σχηµάτων που περιγράφουν µεγαλύτε-
ρες εκπαιδευτικές ενότητες.

• Ορίζει τους εκπαιδευόµενους των οποίων οι ιδιότητες (properties) ταυτίζο-
νται µε τις ιδιότητες (properties) των εκπαιδευτικών ενοτήτων όπως αυτές 
έχουν οριστεί στις οντολογίες για τους χρήστες και στα RDFschemes για 
τις εκπαιδευτικές ενότητες.
Ένας µεµονωµένος χρήστης µπορεί να εκτελεί αντίστοιχες αναζητήσεις 

στην εκπαιδευτική πύλη ή άλλες πύλες για την εύρεση εκπαιδευτικών αντικει-
µένων ή ενότητας. ∆ε θα έχει όµως τη δυνατότητα δηµιουργίας εκπαιδευτικών 
ενοτήτων και RDFschemes.

Σήµερα υπάρχουν στο διαδίκτυο Σφαιρικές Αποθήκες Γνώσης (Global 
Repositories) οι οποίες έχουν αποθηκευµένα εκπαιδευτικά αντικείµενα και 
έχουν ορίσει τα metadata σύµφωνα µε τους κανόνες του ΙΕΕΕ. Επιπλέον, συ-
ντηρούν συνδέσεις µε άλλες αντίστοιχες. Ενδεικτικά αναφέρονται:
• Telecampus. (www.telecampus.edu)
• Campus Alberta Repository of Learning Objects (CAREO). (www.careo.

org)
• Multimedia Educational Resource for Learning and Online teaching 

(MERLOT). (www.merlot.org)
Χρησιµοποιώντας την αναφερόµενη διαδικασία µειώνεται ο χρόνος ανά-

πτυξης µιας εκπαιδευτικής ενότητας γιατί αποφεύγεται η δηµιουργία της από 
το µηδέν. Προσαρµόζεται και εξειδικεύεται στις ανάγκες του χρήστη γιατί 
συνθέτεται από διαφορετικών ειδών αντικείµενα. Αυξάνεται η ποιότητα γιατί 
τα αντικείµενα έχουν χρησιµοποιηθεί από τρίτους οργανισµού ή επιχειρήσεις 
και ενδεχοµένως να έχουν βελτιωθεί από αυτού

ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ο στόχος αυτής της εργασίας είναι να δείξει τους λόγους για τους οποίους η 
ηλεκτρονική µάθηση πρέπει να χρησιµοποιηθεί από σύγχρονους οργανισµούς 
που λειτουργούν σε ένα δυναµικό περιβάλλον. Η µέθοδος που προτείνεται 
να χρησιµοποιηθεί είναι ο ορισµός εκπαιδευτικών αντικειµένων και η δόµηση 
τωνmetadata των εκπαιδευτικών αντικειµένων ώστε να αποδοθεί η σηµασιο-
λογική και εκπαιδευτική αξία τους. Προτείνεται το περιεχόµενο µιας εκπαιδευ-
τικής πύλης για µια εταιρεία και η διαδικασία κατασκευής µιας εκπαιδευτικής 
ενότητας για ηλεκτρονική µάθηση. Αναφέρονται αντίστοιχες προσπάθειες 
στο εξωτερικό. Οι µελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες εστιάζονται στην δό-
µηση µιας εκπαιδευτικής ενότητας µε συνδυασµό από καθορισµένα εκπαιδευ-
τικά αντικείµενα και µη δοµηµένες πληροφορίες (unstructured information).
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