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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Αυτή η έρευνα και η συγγραφή της διδακτορικής διατριβής οφείλεται κατά κύριο 

λόγω σε Αυτόν που δίνει τη δύναµη να πορευόµαστε στα µοναχικά µονοπάτια του 

µυαλού µας ψάχνοντας χωρίς να χανόµαστε, στηρίζοντας και ενθαρρύνοντας όταν σε 

εµάς φαίνονται θολά και ακουµπώντας µερικές φορές άκρες του είναι µας, δίνοντας 

αυτό που µας χρειάζεται για να πάµε λίγο πιο κάτω και λίγο πιο κάτω µέχρι να 

φθάσουµε στο τέλος. Καθοριστική όµως ήτανε και η συµβολή και υποστήριξη του 

Καθηγητή κ. Βασίλη Κουλαϊδή ο οποίος στη τόση σηµαντικότητα του είναι τόσο 

αρωγός που µακάρι να ήτανε όλοι οι καθηγητές σαν αυτόν. Η βαθειά και 

αποκρυσταλοµένη γνώση του αντικειµένου, η µεθοδικότητα και αποτελεσµατικότητα 

που έχει και µεταδίδει και στους γύρω του, η υποστήριξη και το ενδιαφέρον που 

έδειξε παρά τις σηµαντικές και πολλές ενασχολήσεις του αλλά και οι οδηγίες που µου 

έδωσε κατά τη διάρκεια αυτής της εκπόνησης ήτανε καθοριστικές για την 

ολοκλήρωσή της. Ακόµα πολλές ευχαριστίες οφείλονται στους κ. Κώστα ∆ηµόπουλο,  

Αν. Καθηγητή για την πολύπλευρη και πολύτιµη βοήθεια του, την Καθηγήτρια κ. 

Τσατσαρώνη Άννα που µε βοήθησε ουσιαστικά και καθοριστικά και τον Αν. 

Καθηγητή κ. Αθανάσιο Τζιµογιάννη για τις σηµαντικές συµβουλές του.    

Τέλος ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω στη σύζυγό µου Άννα-Μαρία και 

τα δύο µου παιδία Αντώνη και Νικόλα οι οποίοι µε πολλούς τρόπους συνέβαλλαν σε 

αυτήν την προσπάθεια, άλλοτε µε τη σιωπή τους, άλλοτε µε την ανοχή τους, άλλοτε 

µε το παράδειγµά τους και πολλές φορές µε την αγάπη τους. 
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 Περίληψη 

 

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή του τρόπου µε τον οποίο παρουσιάζεται η 

Φυσικο-επιστήµη στις ιστοσελίδες του παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε ελληνικό 

περιεχόµενο (Greek-World Wide Web G-WWW) και εκλαϊκευµένη επιστήµη. Μια 

τέτοια παρουσίαση περιγράφεται και αναλύεται πλήρως µε τη διερεύνηση τεσσάρων 

θεµατικών κατευθύνσεων. Η πρώτη θεµατική κατεύθυνση αφορά στα τυπικά στοιχεία 

των ιστοσελίδων και στα τυπικά στοιχεία των άρθρων που φιλοξενούνται στους 

ιστοχώρους που µελετήθηκαν. Η δεύτερη θεµατική κατεύθυνση αφορά στα γνωσιακά 

στοιχεία των άρθρων, δηλαδή στα στοιχεία που περιγράφουν την εσωτερική 

λειτουργία και δηµιουργούν την εικόνα της Φυσικο-επιστήµης όπως αυτή 

προβάλλεται στις ιστοσελίδες του G-WWW. Η τρίτη θεµατική κατεύθυνση αφορά 

στα στοιχεία του γραπτού εκφραστικού κώδικα και η τέταρτη θεµατική κατεύθυνση 

αφορά στα στοιχεία του απεικονιστικού εκφραστικού κώδικα. Τα κύρια ερευνητικά 

ερωτήµατα της παρούσας διατριβής είναι: ποιο το πλήθος και είδος των διαφορετικών 

πληροφοριών (εικόνες, ήχοι, βίντεο, διαφηµίσεις, υπερσύνδεσµοι, άλλα άρθρα κ.λ.π.) 

που φιλοξενούνται στις ιστοσελίδες και τους ιστοχώρους του G-WWW, ποιος ο 

βαθµός προβολής και ποιος ο βαθµός πρόσβασης των ιστοσελίδων του. Ποιος γράφει, 

τι γράφει, για ποιόν γράφει και πώς γράφει εκλαϊκευµένη επιστήµη στο ∆ιαδίκτυο. Η 

Φυσικο-επιστήµη (τα κείµενα και οι εικόνες που τα πλαισιώνουν) στο ∆ιαδίκτυο 

υπηρετεί την επιστήµη ή το δηµόσιο πεδίο; Ποιος κλάδος από τις Φυσικο-επιστήµες 

(Χηµεία, Βιολογία, Γενική Φυσική, Κοσµολογία κ.λ.π.) έχει ενσωµατώσει 

περισσότερο, στην παρουσίασή του στον G-WWW, αρχεία πολυµέσων και ποιος 

προβάλλεται περισσότερο ή ποιος έχει καλλίτερη προσβασιµότητα.. Οι απαντήσεις 

στα παραπάνω κεντρικά ερευνητικά ερωτήµατα θα µας επιτρέψουν να 

σκιαγραφήσουµε µε ρεαλιστικό τρόπο την εικόνα της Φυσικο-επιστήµης στο 

∆ιαδίκτυο και, εποµένως, να αρχίσουµε να κατανοούµε, στηριγµένοι στην εµπειρική 

έρευνα και όχι στις γνώµες που γεννάει η διαίσθηση, τους βαθύτερους λόγους των 

προβληµάτων που σχετίζονται µε τη δηµόσια κατανόηση των Φυσικών Επιστηµών. 

Ακόµα θα πάρουµε απαντήσεις για το αν στο ∆ιαδίκτυο η Φυσκο-επιστήµη 

παρουσιάζεται όπως στα σχολικά εγχειρίδια και άρα να εξαχθούν συµπεράσµατα για 

το αν µπορεί  να χρησιµοποιηθεί για διδακτικούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους λόγους.  
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Η αποτύπωση των ιστοσελίδων του ∆ιαδικτύου έγινε µε ένα εργαλείο 

δοκιµασµένο στα σχολικά εγχειρίδια και στον Τύπο αλλά προσαρµοσµένο για 

ιστοχώρους και άρθρα ιστοσελίδων, εισάγοντας καινοτόµες µεταβλητές, 

δηµιουργώντας µε αυτό τον τρόπο ένα πρωτοεµφανιζόµενο εργαλείο για την ανάλυση 

ιστοσελίδων. Για να δηµιουργήσουµε το δείγµα της έρευνας προσπελάστηκαν 8020 

ιστοσελίδες, ανήκουσες σε 7820 διαφορετικούς ιστόχωρους, αποτυπώνοντας πλήρως 

την παρουσία της Φυσικο-επιστήµης στον παγκόσµιο ιστό πληροφοριών µε ελληνικό 

περιεχόµενο. Η καταγραφή των τιµών των 63 µεταβλητών του εργαλείου ανάλυσης 

για τις 290 κατάλληλες ιστοσελίδες που βρέθηκαν δίνει ένα πρώτο και πλήρες 

στιγµιότυπο της παρουσίας της Φυσικο-επιστήµης στον παγκόσµιο ιστό 

πληροφοριών µε ελληνικό περιεχόµενο. Τα συµπεράσµατα από την παρούσα έρευνα 

είναι ποικίλα και εκτείνονται στο σχετικό κεφάλαιο σε µια έκταση 30 σελίδων, οι δε 

προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ανοίγουν νέους ερευνητικούς ορίζοντες για τη 

δηµόσια κατανόηση της επιστήµης.  

 



 v 

Περιεχόµενα 
 

 

 

Κεφάλαιο 1 –Εισαγωγή  

1. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αναγκαιότητα της προτεινόµενης 

έρευνας 
1 

2. Σκοποί και στόχοι της έρευνας 6 

3. Η δοµή της διατριβής 

 
9 

Κεφάλαιο 2- Θεωρητικό Πλαίσιο: Ο Μετασχηµατισµός της 

Γνώσης και ο Παγκόσµιος Ιστός Πληροφοριών µε Ελληνικό 

Περιεχόµενο (G-WWW) 

 

1. Εισαγωγή 11 

2. Ο ρόλος του ∆ιαδικτύου  12 

3. Επιστηµονική γνώση και γνώση που διαθέτει το ∆ιαδίκτυο  15 

Το πρώτο σώµα γνώσης: Φυσικοεπιστηµονική γνώση 15 
Το δεύτερο σώµα γνώσης: Η εκδοχή του ∆ιαδικτύου για την Φυσικο-επιστήµη 16 
Το τρίτο  σώµα γνώσης: Καθηµερινή – βιωµατική γνώση των επισκεπτών 16 
∆ιαφορές και οµοιότητες Φυσικοεπιστηµονικής γνώσης και της εκδοχής της 

«∆ιαδικτυακής γνώσης».  «∆ιαδικτυακής γνώσης».   
18 

4. Αναπλαισίωση της Γνώσης  22 

5. Η ανάλυση της γλώσσας των ιστοσελίδων του ∆ιαδικτύου µε ελληνικό 

περιεχόµενο 23 

Οι Θεωρητικές έννοιες της ταξινόµησης – περιχάραξης – τυπικότητας.  24 
Ταξινόµηση 24 
Περιχάραξη 25 
Τυπικότητα 28 

6. Η ανάλυση των εικόνων των ιστοσελίδων του ∆ιαδικτύου µε ελληνικό 

περιεχόµενο 

 

30 

Η Εικόνα στην επικοινωνία 30 
Τα χαρακτηριστικά των εικόνων 32 

Κεφάλαιο 3- Η Μεθοδολογία της ανάλυσης της φυσικο-

επιστηµονικής γνώσης που προβάλλεται στον G-WWW (Greek 

World Wide Web) 
 

1. Εισαγωγή 37 

2. Θέµατα Ορολογίας και συµβάσεις 38 

3. Η διαδικασία της δειγµατοληψίας 

 

44 
Το δείγµα της έρευνας 44 
Η µονάδα ανάλυσης 46 

4. Εργαλείο Συλλογής ∆εδοµένων  και η µέθοδος ανάλυσης 47 
Εργαλείο Συλλογής ∆εδοµένων   47 
Η µέθοδος ανάλυσης 49 

5. Οι µεταβλητές του ερευνητικού εργαλείου 52 
Τα τυπικά στοιχεία της ιστοσελίδας 52 
Στοιχεία του άρθρου 70 
Γνωσιακά στοιχεία του άρθρου 75 



 vi 

Το γραπτό κείµενο του άρθρου (της ιστοσελίδας) 85 
Οι εικόνες των ιστοσελίδων 101 

6. Αποτίµηση του ερευνητικού εργαλείου  122 

Κεφάλαιο 4 Αποτελέσµατα της έρευνας  

1. Εισαγωγή 123 

2. Κατηγοριοποίηση των δικτυακών τόπων (ιστοχώρων) 128 
Παρουσίαση της κατηγοριοποίησης των δικτυακών τόπων (ιστοχώρων) µε βάση το 

επιστηµονικό πεδίο που ανήκουν ή τη λέξη κλειδί που προσπελάστηκαν 128 

Παρουσίαση της κατηγοριοποίησης των ιστοσελίδων µε βάση το επιστηµονικό πεδίο 

που ανήκουν ή τη λέξη κλειδί που προσπελάστηκαν 133 

3. Κατηγοριοποίηση των δικτυακών τόπων µε βάση των τυπικών 

στοιχείων τους 
137 

Παρουσίαση των ιστοχώρων µε βάση την ηµεροµηνία επίσκεψης, το πλήθος των 

επισκεπτών και την ύπαρξη µετρητών επισκεπτών. 

 

137 

Παρουσίαση των ιστοχώρων µε βάση την ύπαρξη εικόνων, video, ήχων. 

 
142 

Παρουσίαση των ιστοχώρων µε βάση την ύπαρξη υπερσυνδέσµων (link), 

διαφηµίσεων, «άλλων άρθρων».   

 

145 

Παρουσίαση των ιστοχώρων µε βάση την ύπαρξη chat και discussion fora.   

 
148 

Συγκεντρωτική παρουσίαση των ιστοχώρων – δικτυακών τόπων  µε βάση τo πλήθος 

και είδος των διαφορετικών πληροφοριών που περιέχουν.  

 

150 

Παρουσίαση του βαθµού προβολής των άρθρων 

 
156 

Παρουσίαση των άρθρων µε βάση το βαθµό προβολής τους.    

 
157 

Παρουσίαση του βαθµού πρόσβασης των άρθρων 

 
168 

Παρουσίαση των άρθρων µε βάση το βαθµό πρόσβασης τους.    

 
168 

4. Κατηγοριοποίηση των άρθρων των δικτυακών τόπων  

 

173 
Παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων µε βάση τα τυπικά τους στοιχεία 173 
Παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων µε βάση τα αφηγηµατικά τους 

στοιχεία 181 

5. Παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων µε βάση τα γνωσιακά 

τους στοιχεία 
193 

Μεθοδολογικά στοιχεία 194 

Στοιχεία κοινωνικών επιπτώσεων της επιστήµης  197 

Στοιχεία του περιεχοµένου των άρθρων  216 

6. Παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων µε βάση το γραπτό 

κείµενο της ιστοσελίδας 
223 

Ο τρόπος τεκµηρίωσης του γνωστικού περιεχοµένου (ταξινόµηση) 224 

Η τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα 228 

Η περιχάραξη του γλωσσικού κώδικα  232 

7. Παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων βάσει των εικόνων 

τους 
234 

Τύπος της εικονογράφησης 234 
Ο σκοπός της εικονογράφησης.  238 

Η τυπικότητα της εικονογράφησης  241 

Η περιχάραξη της εικονογράφησης  244 

8. Παρουσίαση συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων.  246 

9. Παρουσίαση συγκριτικών αποτελεσµάτων 266 



 vii 

Κεφάλαιο 5-Συµπεράσµατα-Περιορισµοί-Προτάσεις για 

περαιτέρω έρευνα 
 

 

1 Εισαγωγή 280 

2 Συµπεράσµατα για την αναζήτηση φυσικο-επιστηµονικών πληροφοριών στο 

G-WWW 281 

3. Συµπεράσµατα για την κατηγοριοποίηση των δικτυακών τόπων (ιστοχώρων) 

βάσει των τυπικών στοιχείων τους 
283 

4. Συµπεράσµατα για την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων (άρθρων) βάσει 

των στοιχείων τους. 
288 

5. Συµπεράσµατα για την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων (άρθρων) βάσει 

των γνωσιακών τους στοιχείων.  
292 

6. Συµπεράσµατα για την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων (άρθρων) µε βάση 

το γραπτό κείµενο της ιστοσελίδας.  
296 

7. Συµπεράσµατα για την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων (άρθρων) µε βάση 

τις εικόνες τους 
297 

8. Συµπεράσµατα για την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων (άρθρων) µε βάση 

συγκεντρωτικά αποτελέσµατα. 

300 

9. Συµπεράσµατα για τη παρουσία των εκπαιδευτικών στο ∆ιαδίκτυο µέσα από 

τις ιστοσελίδες τους και για τη δυνατότητα χρήσης του ∆ιαδικτύου από τους 

εκπαιδευτικούς στη καθηµερινή διδακτική πράξη 
303 

10 Περιορισµοί της έρευνας 307 

11 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 

 
308 

Βιβλιογραφικές Αναφορές. 

 

310 

 
 



Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

 1 

Κεφάλαιο 1 
 

Εισαγωγή 

 

 

Το χάσµα µεταξύ επιστηµονικής γνώσης και  

κοινού θα διευρύνεται µε το πέρασµα του  

χρόνου και επειδή τα ειδικευµένα περιοδικά  

είναι λίγα αλλά και όταν µια είδηση γράφεται ήδη 

 έχουν περάσει µερικοί µήνες από τότε που έγινε, 

 γι’ αυτό και το ∆ιαδίκτυο παίζει σπουδαίο ρόλο. 

                                            Λόρδος C.P. Snow  

Άγγλος Επιστήµονας και Συγγραφέας(1905-1980) 

 

1. Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και αναγκαιότητα της 

προτεινόµενης έρευνας 

 

Η επιστήµη παίζει έναν διαρκώς αυξανόµενο ρόλο στην καθηµερινή ζωή του 

σύγχρονου ανθρώπου, το δε ∆ιαδίκτυο είναι ένα από τα µέσα διάχυσης της 

επιστηµονικής γνώσης σε µη ειδικούς, όπως είναι ο ηµερήσιος και περιοδικός τύπος, 

οι εκθέσεις και τα µουσεία επιστηµών, τα σχολικά βιβλία, η τηλεόραση, ο 

κινηµατογράφος κ.ά. Ενώ ο επιστηµονικός αλφαβητισµός των πολιτών θεωρείται 

ζωτικής σηµασίας ζήτηµα για ένα σύνολο διαφορετικών λόγων που έχουν να κάνουν 

µε την οικονοµία (π.χ. καλύτερης ποιότητας εργατικό δυναµικό, ανταγωνιστικότερες 

επιχειρήσεις), τη λήψη αποφάσεων σε ατοµικό επίπεδο (π.χ. διατροφή, υγεία, 

ασφάλεια) και την άσκηση δηµόσιας πολιτικής (π.χ. συµµετοχή των πολιτών στη 

λήψη αποφάσεων που σχετίζονται µε την Φυσικο-επιστήµη, όπως είναι η 

χρηµατοδότηση της επιστηµονικής έρευνας, η απαγόρευση ή µη της κλωνοποίησης, η 

χρήση ή µη πυρηνικής ενέργειας, οι επιλογές στην πράσινη ανάπτυξη κ.λ.π.), 

σχετικές έρευνες καταδεικνύουν ότι η παρουσία της Φυσικο-επιστήµης στο δηµόσιο 

πεδίο είναι προβληµατική, αφού το γενικό κοινό εµφανίζει χαµηλά επίπεδα 

κατανόησης (Κουλαïδής κ.ά., 2002). Ακόµα, έχει καταδειχθεί ότι η Φυσικο-επιστήµη 
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εµφανίζεται  στα διάφορα επικοινωνιακά µέσα µε έναν τρόπο που δεν ανταποκρίνεται 

σε µεγάλο βαθµό στην πραγµατική της λειτουργία (∆ηµόπουλος, 2001).  

Η πρόοδος στον τοµέα των νέων τεχνολογιών, η εξέλιξη της επιστηµονικής 

σκέψης, καθώς και η παγκοσµιοποίηση της οικονοµίας και του πολιτισµού έχουν 

τεράστιες επιπτώσεις σε όλους τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, 

σκιαγραφώντας για τα επόµενα χρόνια µια κοινωνία πολύ διαφορετική από αυτή που 

ζούµε σήµερα. Άνθρωποι, αγαθά και ιδέες κυκλοφορούν µε ασύλληπτη ταχύτητα από 

τη µια άκρη του κόσµου στην άλλη. Οι συνεχείς κατακτήσεις της Φυσικο-επιστήµης 

οδηγούν ασταµάτητα στη διεύρυνση των γνώσεων του ανθρώπου. Αρκετές µάλιστα 

από τις γνώσεις αυτές παλιώνουν πριν ακόµα γίνουν κτήµα των µελών της ευρύτερης 

κοινωνίας. Παράλληλα, ο ρόλος της γνώσης γίνεται όλο και πιο σηµαντικός µέσα στη 

νέα κοινωνία και η ανάγκη του κοινού για πληροφόρηση γίνεται όλο και πιο 

επιτακτική και επείγουσα. (UNESCO, 1998). Το ∆ιαδίκτυο είναι πλέον µέσο 

προβολής των επιστηµονικών περιοδικών συµβάλλοντας στην ευρύτερη διάδοσή 

τους.(Βucchi, Μ. & Trench, B.2008). 

Το ∆ιαδίκτυο έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, αυτό της ραγδαίας ανάπτυξής 

του. Νέες γραµµές µεταφοράς δεδοµένων, νέοι διακοµιστές (servers)  και 

δροµολογητές (routers), νέες ιστοσελίδες προστίθενται συνεχώς από εταιρείες, 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα, κυβερνητικούς και µη οργανισµούς, ιδιώτες κ.λ.π., ενώ 

παράλληλα αυξάνεται µε τον ίδιο ρυθµό και ο αριθµός των χρηστών. Η εκθετική 

αύξηση του αριθµού των ιστοσελίδων του ∆ιαδικτύου, αλλά κυρίως η ανεξέλεγκτη 

και αποκεντρωµένη ανάπτυξή του έχει προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον της 

διεθνούς επιστηµονικής κοινότητας σχετικά µε τις κατηγορίες ανθρώπων (µορφωτικό 

επίπεδο, ηλικιακές οµάδες, φύλο κ.λ.π.) που επισκέπτονται ιστοσελίδες του 

παγκόσµιου ιστού, για ποιο λόγο, µε τι τρόπο, πότε κ.λ.π. (Barabasi, 2001), πως 

δηµοσιεύεται στο ∆ιαδίκτυο ο έντυπος επιστηµονικός τύπος και γιατί (Trench, 

B.2008). 

Η χρήση του ∆ιαδικτύου στον ελληνικό πληθυσµό φαίνεται να βρίσκεται σε φάση 

απογείωσης, εισχωρώντας ολοένα και περισσότερο στα στρώµατα του γενικού 

πληθυσµού και ειδικά της νεολαίας, διεκδικώντας κύριο ρόλο ως πηγή 

πληροφόρησης και, ειδικότερα, επιστηµονικής πληροφόρησης. Συγκεκριµένα, το 

ποσοστό των Ελλήνων χρηστών του ∆ιαδικτύου αυξήθηκε στο 34% του πληθυσµού 

το 2009 έναντι του 24,6% του πληθυσµού το 2006 και έναντι του 10% που ήταν το 

2001, δηλαδή µέσα µόλις οκτώ χρόνια είχαµε αύξηση των χρηστών κατά 240% 
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(Ευρωβαρόµετρο 70, Φεβ 2009). Ακόµα το 2,2% των χρηστών κινητού τηλεφώνου -7 

στους 10 Έλληνες έχουν κινητό τηλέφωνο- χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες WAP 

(Wireless Application Protocols – Πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο από κινητό τηλέφωνο). 

Οι υπηρεσίες  WAP µπορεί να αποτελούν έναν από τους εναλλακτικούς παράγοντες 

για τη µαζικοποίηση της χρήσης του ∆ιαδικτύου στην Ελλάδα. (Εθνική έρευνα για τις 

Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας 2002 και Έρευνα της VPRC 

για λογαριασµό του Εθνικού ∆ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας Ε∆ΕΤ για το 2006). 

Όσον αφορά στο µαθητικό πληθυσµό στη χώρα µας, σε σχετική έρευνα σε 800 

µαθητές γυµνασίου και λυκείου από το λεκανοπέδιο Αττικής, διαπιστώθηκε ότι το 

60% είχε χρησιµοποιήσει το ∆ιαδίκτυο, και µάλιστα το 25% αρκετές φορές, επίσης οι 

µισοί, περίπου, είχαν  κατεβάσει στοιχεία από το ∆ιαδίκτυο (Lundvall, Bengt-Ake. 

2000). Πιο πρόσφατες έρευνες του Ευρωβαροµέτρου δείχνουν ότι ο µαθητικός 

πληθυσµός της χώρας µας χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο είτε από το σπίτι σε ποσοστό 

56%, είτε από το σχολείο σε ποσοστό 26%. Το χαµηλότερο ποσοστό χρήσης από το 

σχολείο οφείλεται κυρίως στο χαµηλό επίπεδο χρήσης του διαθέσιµου ευρυζωνικού 

Πανελλήνιου Σχολικού ∆ικτύου µε ενεργό τρόπο στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και σε µαθήµατα πλην της Πληροφορικής. (Ευρωβαρόµετρο 70, Φεβ 

2009) 

Παράλληλη αύξηση έχει και η χρήση Η/Υ, άρα και η εν δυνάµει  χρήση του 

∆ιαδικτύου, ανάµεσα στους Έλληνες νεολαίους οι οποίοι, σύµφωνα µε τα στοιχεία 

του Ευρωβαρόµετρου (47.2, 1998), το 1998 χρησιµοποιούσαν Η/Υ τουλάχιστον µια 

φορά την εβδοµάδα σε ποσοστό 19,5%, έναντι του διπλάσιου ποσοστού, 40% 

(αύξηση 100%) που ανίχνευσε το αµέσως επόµενο Ευρωβαρόµετρο, το οποίο 

αφορούσε τις τάσεις της ευρωπαϊκής νεολαίας τέσσερα χρόνια µετά (55.1, 2001), µε 

τους εν δυνάµει χρήστες του ∆ιαδικτύου να φθάνουν το 54% του πληθυσµού (70, 

2009). 

Στη χώρα µας, το 2002 το 8% των χρηστών του ∆ιαδικτύου δήλωνε ως κύριο 

λόγο χρήσης του την εκπαίδευση, το 1,3% την αναζήτηση πληροφοριών για την 

υγεία, το 14,9% για την εκπόνηση εργασιών στο πλαίσιο των σπουδών του και το 

5,9% για την ενηµέρωσή του σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράµµατα. (Εθνική έρευνα 

για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2002). Το έτος 2007 

15,5% από αυτούς που αναζητούσαν πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο, δήλωνε ως κύριο 

λόγο χρήσης του την αναζήτηση πληροφοριών για εργασίες και θέµατα σπουδών 

(Εθνική έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας, 2007). 
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Έτσι προκύπτει ότι ήδη υπάρχει ένας σηµαντικός ρυθµός αύξησης του γενικού κοινού 

σήµερα στην Ελλάδα που χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο ως εκπαιδευτικό-πληροφοριακό 

µέσο Θετικές φαίνονται επίσης να είναι και οι στάσεις των Ελλήνων απέναντι στο 

∆ιαδίκτυο, καθώς η πλειοψηφία (55,4%) θεωρεί τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και 

Επικοινωνιών πολύ σηµαντική για την εποχή µας, ενώ ένα πρόσθετο 33,3 % τη 

θεωρεί αρκετά σηµαντική (Εθνική έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία 

της Πληροφορίας, 2007). 

Πιο πρόσφατες έρευνες δείχνουν αύξηση «της πρόσβασης στο Internet από το 

σπίτι», η οποία από 26% που ήταν το 2006, έφθασε στο 30% το 2008, µε ποσοστό 

43% των ελληνικών νοικοκυριών να διαθέτει υπολογιστή το 2008 (Ευρωβαρόµετρο 

66, 2006, Ευρωβαρόµετρο 70, 2008).  Η έρευνα της  VPRC για λογαριασµό του 

Εθνικού ∆ικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε∆ΕΤ) για το 2006, αναφέρει ότι οι 

Έλληνες θεωρούν σηµαντικές τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών, µε το 83,2% να υποστηρίζει ότι είναι πολύ ή αρκετά σηµαντικό να 

γνωρίζει κανείς τη χρήση υπολογιστών και ∆ιαδικτύου, ενώ το 85,1% να θεωρεί ότι η 

χρήση των Νέων Τεχνολογιών έχει αλλάξει την καθηµερινή µας ζωή. Παράλληλα, 

στην εν λόγω έρευνα αναφέρεται ότι το ποσοστό του πληθυσµού, ηλικίας 15-65 ετών, 

που χρησιµοποιεί ∆ιαδίκτυο είναι 31,1% ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ελληνικών 

νοικοκυριών είναι 22,5%. Αντίστοιχη έρευνα της AGB Nielsen Media Research  

(12/2006) σηµειώνει ότι σε 2,9 εκατ. ανέρχονται οι χρήστες του ∆ιαδικτύου στην 

Ελλάδα, µε το 90% από αυτούς να κάνουν καθηµερινή χρήση, το δε ποσοστό αυτών, 

ηλικίας 15-44 χρόνων, ανέρχεται στο 74%. Τέλος, µια αντίστοιχη έρευνα της Metron 

Analysis (12/2006) καταγράφει ένα ποσοστό 60,3% χρήσης του ∆ιαδικτύου για 

αναζήτηση επαγγελµατικών πληροφοριών, ένα 49,4% για ανάγνωση νέων/ειδήσεων  

και ένα 16,6% για αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών.       

Στο χώρο του ∆ιαδικτύου µερικές µόνο πτυχές του τρόπου µε τον οποίο 

προβάλλεται η Φυσικο-επιστήµη έχουν διερευνηθεί. Συγκεκριµένα, υπάρχουν 

ορισµένες σποραδικές έρευνες που ασχολούνται µε την ανάλυση του περιεχοµένου 

δικτυακών τόπων (στην αγγλική γλώσσα) σχετικών µε τις επιστήµες της γης και τις 

φυσικές επιστήµες (Weigold κ.ά, 2004, Hazzan, 2004). Περισσότερο έχει διερευνηθεί 

ο σχεδιασµός των ιστοσελίδων που έχουν ως στόχο την εικονική επίσκεψη και 

περιήγηση των χρηστών (virtual visit and tour) στα σχετικά µουσεία Φυσικής 

Ιστορίας, Φυσικών Επιστηµών και Τεχνολογίας (Harms κ.ά., 2001, Hawkley, 2002, 

Falchetti, 2007, Lin κ.ά, 2008, Yaneva κ.ά 2009).   
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Μια δεύτερη γραµµή σχετικών ερευνών επικεντρώνεται όχι στην ανάλυση του 

επιστηµονικού περιεχοµένου του ∆ιαδικτύου αλλά στις σχέσεις του χρήστη µε τις 

αντίστοιχες ιστοσελίδες. Οι εν λόγω έρευνες αφορούν θέµατα όπως: α) την 

αποτελεσµατικότητα και τον εργονοµικό σχεδιασµό του τρόπου χρήσης ενός 

δικτυακού τόπου (Garrison, 2000, Yeung, 2006, Young, 2007),  β) τον τρόπο µε τον 

οποίο διάφοροι χρήστες χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για την εύρεση επιστηµονικών 

πληροφοριών (Eveland κ.ά.,1998, Choo κ.ά., 1999, Miller, 2001, Tremayne & 

Dunwoody, 2001, Herder & Juvina, 2004, Chen κ.ά, 2006, Dimopoulos & 

Asimakopoulos, 2009),  γ) το «προφίλ» των χρηστών των ιστοσελίδων 

εκλαϊκευµένης Φυσικο-επιστήµης (Miller, 2001, Dunwoody, 2001, Lipinski & 

Neddenriep, 2004, O’Neal, 2007, Bucchi, 2008) και δ) τον τρόπο που χρησιµοποιούν 

οι µαθητές το ∆ιαδίκτυο για σχολικές εργασίες στο πλαίσιο των µαθηµάτων των 

Φυσικών Επιστηµών, ή τη χρήση του ∆ιαδικτύου για on line διδασκαλία (Wallace & 

Kuperman, 1997, Krajcik, 2002, Ibáñez, 2008, Wiley κ.ά, 2009). 

Τέλος, µια τρίτη γραµµή ερευνών επικεντρώνεται στην ανάλυση επιµέρους 

χαρακτηριστικών των εκλαϊκευτικών ιστοσελίδων Φυσικο-επιστήµης. Ειδικότερα, 

στην ανάλυση της εικονογράφησής τους (Zammit, 2000, Arsenault, κ.ά., 2006), στην 

ανάλυση του τρόπου µε τον οποίο µη ειδικοί όπως οι µαθητές, προσλαµβάνουν αυτή 

την εικονογράφηση (Kim κ.ά., 2000), στην ανάλυση του περιεχοµένου τους (Deacon, 

2007),  στη διερεύνηση web-based εργαλείων για τη διερεύνηση του ενδιαφέροντος 

των περιηγητών του ∆ιαδικτύου (Baram, 2011). 

Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι έπειτα από σχετική βιβλιογραφική έρευνα 

(που έγινε το 2006-08 και το 2010) στα δύο πιο σηµαντικά ακαδηµαϊκά περιοδικά, 

που είναι σχετικά µε τη δηµόσια διάχυση της επιστήµης, στο Science Communication 

(που εκδίδεται από το 1999) και στο Public Understanding of Science (που εκδίδεται 

από το 1993), βρέθηκαν µόνο πέντε άρθρα αναφερόµενα στον τρόπο µε τον οποίο 

παρουσιάζεται η Φυσικο-επιστήµη στις ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου τα οποία 

απευθύνονται σε µη ειδικούς. Ακόµα στο Handbook of public communication of 

science and technology, δεν γίνεται καµία αναφορά για την ανάλυση του 

περιεχοµένου του ∆ιαδικτύου αλλά για το πότε πώς και γιατί έντυπα επιστηµονικά 

περιοδικά, ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες και ερευνητικά κέντρα επιλέγουν την 

παρουσίασή τους και την παρουσίαση του περιεχοµένους τους, στο ∆ιαδίκτυο 

(Βucchi, Μ. & Trench, B.2008).  
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Ειδικότερα, για το ελληνικό ∆ιαδίκτυο δεν έχει γίνει καµία έρευνα για τον τρόπο µε 

τον οποίο εµφανίζεται η Φυσικο-επιστήµη σε ιστοσελίδες των οποίων το περιεχόµενο 

απευθύνεται σε µη ειδικούς (µαθητές και γενικό κοινό). 

Τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν ότι, ενώ το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει 

αρχίσει να αναπτύσσεται σχετικά µε το ζήτηµα του τρόπου παρουσίασης της Φυσικο-

επιστήµης σε µη ειδικούς µέσω του ∆ιαδικτύου, εντούτοις στην Ελλάδα δεν έχει 

αναληφθεί καµία σχετική ερευνητική προσπάθεια, γεγονός που δικαιολογεί την 

αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας. 

 

2. Σκοποί και στόχοι της έρευνας 

 

Σκοπός της έρευνας είναι η καταγραφή του τρόπου µε τον οποίο παρουσιάζεται η 

Φυσικο-επιστήµη στις ιστοσελίδες του παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε ελληνικό 

περιεχόµενο (Greek-World Wide Web G-WWW) και µε εκλαϊκευµένη επιστήµη. Μια 

τέτοια παρουσίαση περιγράφεται και αναλύεται πλήρως µε τη διερεύνηση τεσσάρων 

θεµατικών κατευθύνσεων.  

• Στην πρώτη θεµατική κατεύθυνση ανήκουν δύο ξεχωριστές κατηγορίες 

στοιχείων. Τα τυπικά στοιχεία των ιστοσελίδων και τα τυπικά στοιχεία 

των άρθρων που φιλοξενούνται στους ιστοχώρους που θα µελετηθούν. Στα 

τυπικά στοιχεία των ιστοσελίδων ανήκουν στοιχεία που περιγράφουν το 

σχεδιασµό των ιστοσελίδων και των ιστοχώρων, την προσβασιµότητά τους 

καθώς και την προβολή των άρθρων σε αυτές. Στα τυπικά στοιχεία των 

άρθρων των ιστοσελίδων ανήκουν τα  τυπικά στοιχεία της κάλυψης της 

Φυσικο-επιστήµης τα οποία είναι η ύπαρξη ή µη ηµεροµηνίας κατάθεσης του 

άρθρου, η ύπαρξη ή µη ονόµατος συγγραφέα, η ιδιότητα του συγγραφέα 

καθώς και οι πηγές που χρησιµοποιούνται για τη συγγραφή των άρθρων, οι 

πρωταγωνιστές και η θεµατολογία  των σχετικών άρθρων κλπ.  

• Η δεύτερη θεµατική κατεύθυνση αφορά στα γνωσιακά στοιχεία των 

άρθρων, δηλαδή στα στοιχεία που περιγράφουν την εσωτερική λειτουργία και 

δηµιουργούν την εικόνα της Φυσικο-επιστήµης όπως αυτή προβάλλεται στις 

ιστοσελίδες του G-WWW. Τέτοια είναι τα στοιχεία της επιστηµονικής 

µεθοδολογίας, τα στοιχεία των κοινωνικών επιπτώσεων της επιστήµης και 

αυτά που αφορούν το εννοιολογικό περιεχόµενο των άρθρων.  
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• Η τρίτη θεµατική κατεύθυνση αφορά στα στοιχεία του γραπτού 

εκφραστικού κώδικα. Αναλύονται αφενός ο βαθµός εγγύτητας της εκφοράς 

του επιστηµονικού λόγου του άρθρου στην καθηµερινή γνώση των 

επισκεπτών-αναγνωστών των ιστοσελίδων αλλά και στον καθηµερινό τους 

λόγο και αφετέρου ο βαθµός συµµετοχικότητάς τους.    

• Η τέταρτη θεµατική κατεύθυνση αφορά στα στοιχεία του απεικονιστικού 

εκφραστικού κώδικα. Αναλύονται το κατά πόσο οι χρησιµοποιούµενες 

εικόνες στα άρθρα των ιστοσελίδων καλούν σε ενεργητική συµµετοχή τον 

επισκέπτη-αναγνώστη, είναι κοντά στη καθηµερινή γνώση του και στις 

καθηµερινές προσλαµβάνουσες παραστάσεις του.   

Τα κύρια ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας διατριβής αντιστοιχούν στις τέσσερις 

κατευθύνσεις που, όπως αναφέρθηκε, συγκροτούν την ‘εικόνα’ της Φυσικο-

επιστήµης στον G-WWW.  

Έτσι λοιπόν, ως προς την κατεύθυνση των τυπικών στοιχείων, τα κυριότερα 

ερευνητικά ερωτήµατα είναι: 

• Ποιο το πλήθος και ποιο το είδος των διαφορετικών πληροφοριών (εικόνες, 

ήχοι, βίντεο, διαφηµίσεις, υπερσύνδεσµοι, άλλα άρθρα κ.λ.π.) που 

φιλοξενούνται στους ιστοχώρους µε άρθρα στην ελληνική γλώσσα.  

• Ποιος ο βαθµός προβολής στις ιστοσελίδες του G-WWW; 

• Ποιος ο βαθµός πρόσβασης των ιστοσελίδων του G-WWW;  

 

Ως προς την κατεύθυνση της εσωτερικής λειτουργίας και του περιεχοµένου της 

Φυσικο-επιστήµης τα κυριότερα ερευνητικά ερωτήµατα είναι: 

• Ποια είναι η έκταση της αναφοράς και ποιο το είδος της Φυσικο-

επιστηµονικής µεθοδολογίας που προβάλλεται στον G-WWW; 

• Ποιες έννοιες προβάλλονται; 

 

Ως προς τη διάσταση των κοινωνικών επιπτώσεων τα κυριότερα ερευνητικά 

ερωτήµατα είναι: 

• Ποιο είδος κοινωνικών επιπτώσεων (θετικές ή αρνητικές) της Φυσικο-

επιστήµης επικρατεί στις ιστοσελίδες του G-WWW; 

• Σε ποια περιοχή του δηµόσιου βίου αναφέρονται αυτές οι επιπτώσεις; 
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• Ποιοι είναι οι τοµείς που φαίνεται να ωφελούνται και ποιοι οι παράγοντες που 

φαίνεται να βλάπτονται; 

• Ποια είναι η κλίµακα αυτών των επιπτώσεων τόσο σε κοινωνικό, όσο και σε 

γεωγραφικό επίπεδο; 

 

Τέλος, ως προς τη διάσταση των εκφραστικών κωδίκων που χρησιµοποιούνται, τα 

κυριότερα ερευνητικά ερωτήµατα είναι: 

• Ποιος είναι ο βαθµός επιστηµονικής εξειδίκευσης του γλωσσικού κώδικα που 

χρησιµοποιείται;  

• Ποιος είναι ο βαθµός επιστηµονικής εξειδίκευσης του αναπαραστατικού 

κώδικα που χρησιµοποιείται; 

 

Τέλος, θα απαντηθούν και µια σειρά από ερωτήµατα όπως: 

• Ποιος κλάδος από τις Φυσικο-επιστήµες (Χηµεία, Βιολογία, Γενική Φυσική, 

Κοσµολογία κ.λ.π.) έχει ενσωµατώσει περισσότερο, στην παρουσίασή του 

στον G-WWW, αρχεία ήχου, εικόνων, βίντεο, κ.λ.π.; 

• Ποιος κλάδος από τις Φυσικο-επιστήµες προβάλλεται περισσότερο; 

• Ποιος κλάδος από τις Φυσικο-επιστήµες έχει καλύτερο βαθµό πρόσβασης και 

ποιος καλύτερο βαθµό προβολής; 

• Ποιοι κλάδοι από τις Φυσικο-επιστήµες έχουν ίδιο, κατά το δυνατόν, τρόπο 

παρουσίασής τους στον G-WWW και ποιοι διαφέρουν ριζικά; 

 

Οι απαντήσεις στα παραπάνω κεντρικά ερευνητικά ερωτήµατα θα µας επιτρέψουν να 

σκιαγραφήσουµε µε ρεαλιστικό τρόπο την εικόνα της Φυσικο-επιστήµης στο 

∆ιαδίκτυο και, εποµένως, να αρχίσουµε να κατανοούµε, στηριγµένοι στην εµπειρική 

έρευνα και όχι στις γνώµες που γεννάει η διαίσθηση, τους βαθύτερους λόγους των 

προβληµάτων που σχετίζονται µε τη δηµόσια κατανόηση των Φυσικών Επιστηµών. Η 

ρεαλιστική περιγραφή της εικόνας της Επιστήµης στο ∆ιαδίκτυο εκτιµούµε ότι θα 

δώσει χρήσιµα στοιχεία για: 

• Τη διερεύνηση της δυνατότητας να αξιοποιηθεί το ∆ιαδίκτυο µε ελληνικό 

περιεχόµενο για εκπαιδευτικούς λόγους, στο πλαίσιο των µαθηµάτων των 

Φυσικών Επιστηµών και της Τεχνολογίας  
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• Τη ∆ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών, καθώς θα αποκαλύψει την κυρίαρχη 

‘εικόνα’ που διαχέεται για την Επιστήµη στο δηµόσιο πεδίο και η οποία σε 

µεγάλο βαθµό, σύµφωνα µε αρκετές έρευνες (π.χ. Τσατσαρώνη Α. & 

Κουλαϊδής Β., 2001α
.
 Breakwell και Robertson, 2001

.
 Solomon, 1996), 

διαµορφώνει την ‘εικόνα’ και τις στάσεις των µαθητών απέναντι στα 

αντίστοιχα σχολικά µαθήµατα. 

• Την ίδια τη φυσικο-επιστηµονική κοινότητα, καθώς θα της υποδείξει τα 

προβληµατικά σηµεία της δηµόσιας προβολής των φυσικο-επιστηµονικών 

προβληµάτων και, άρα, εκτιµούµε ότι θα την τροφοδοτήσει µε ωφέλιµα 

στοιχεία σχετικά µε τον τρόπο που η ίδια προβάλλει αυτά τα ζητήµατα προς 

το γενικό κοινό. 

• Τους φορείς άσκησης επιστηµονικής πολιτικής, καθώς θα τους δώσει 

απαντήσεις σε σχέση µε το ποια είναι τα κυρίαρχα στοιχεία της Φυσικο-

επιστήµης στο δηµόσιο πεδίο, στοιχεία  τα οποία πρέπει να λαµβάνουν υπόψη 

τους, προκειµένου οι εκάστοτε ειδικότερες πολιτικές τους να βρίσκουν την 

αποδοχή και την υποστήριξη του κοινωνικού συνόλου. 

  

3. Η δοµή της διατριβής 

 

Η διατριβή αυτή αποτελείται συνολικά από έξι κεφάλαια.  

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τεκµηριώνεται η 

αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας. Τίθενται οι στόχοι και τα ερευνητικά 

ερωτήµατα. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου περιγράφεται η δοµή του συνόλου της 

εργασίας.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο όπου εντάσσεται 

αυτή η έρευνα, και τεκµηριώνεται το πλέγµα ανάλυσης που υιοθετήθηκε για την 

ανάλυση των ιστοσελίδων του G-WWW, οι οποίες αποτυπώνουν την ‘εικόνα’ της 

Φυσικο–επιστήµης µε εκλαϊκευµένο περιεχόµενο. Αναλυτικότερα, περιγράφεται ο 

ρόλος του ∆ιαδικτύου (Internet) στην καθηµερινή ζωή αλλά και τεκµηριώνεται η 

συµβολή του στην καθηµερινή πληροφόρηση-ενηµέρωση-εκπαίδευση των 

επισκεπτών-αναγνωστών των ιστοσελίδων του. Γίνεται αναφορά στα γνωστικά 

πλαίσια που εµπλέκονται στη συγκρότηση της γνώσης. Ακόµα, αναλύεται η γλώσσα 

των ιστοσελίδων του G-WWW και αναπτύσσεται το πλαίσιο, µε τη βοήθεια του 
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οποίου θα είναι δυνατή η καταγραφή και η περιγραφή των παιδαγωγικών επιλογών 

του σώµατος γνώσης που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο στους επισκέπτες-αναγνώστες του. 

Εξετάζονται διεξοδικά οι έννοιες της τυπικότητας, της περιχάραξης και της 

ταξινόµησης και περιγράφεται η εφαρµογή τους στα κείµενα και τις εικόνες του 

∆ιαδικτύου.  

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση του ερευνητικού εργαλείου που 

αναπτύχθηκε για τη συλλογή των εµπειρικών δεδοµένων και την αποτύπωση της 

‘εικόνας’ της Φυσικο–επιστήµης στον G-WWW, καθώς επίσης και της ερευνητικής 

µεθοδολογίας που ακολουθήθηκε κατά την ανάλυση των Φυσικο-επιστηµονικών 

ιστοσελίδων του G-WWW µε βάση το αναπτυχθέν ερευνητικό εργαλείο.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

Συγκεκριµένα, παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της κατηγοριοποίησης των 

ιστοχώρων και των ιστοσελίδων βάσει των χαρακτηριστικών που συνθέτουν την 

εσχάρα ανάλυσης που αναπτύχθηκε στο σχετικό κεφάλαιο της µεθοδολογίας. Η 

παρουσίαση των αποτελεσµάτων γίνεται αναλυτικά (σε καθεµία από τις µεταβλητές 

του εργαλείου ανάλυσης) αλλά και συγκεντρωτικά.  

Στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο διατυπώνονται τα συµπεράσµατα που 

προέκυψαν από την παρούσα έρευνα καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.  
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Κεφάλαιο 2 
 

Θεωρητικό Πλαίσιο: Ο Μετασχηµατισµός της Γνώσης και ο 

Παγκόσµιος Ιστός Πληροφοριών µε Ελληνικό Περιεχόµενο (G-

WWW) 

1. Εισαγωγή 

 

Στόχος του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο 

εντάσσεται αυτή η έρευνα και να τεκµηριώσει το πλέγµα ανάλυσης που υιοθετήθηκε 

για την ανάλυση των ιστοσελίδων του παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε ελληνικό 

περιεχόµενο (G-WWW), που αποτυπώνουν την ‘εικόνα’ της φυσικο–επιστήµης µε 

εκλαϊκευµένο περιεχόµενο. 

Το κεφάλαιο περιλαµβάνει έξι ενότητες. Στην ενότητα 2 περιγράφεται ο 

ρόλος του ∆ιαδικτύου (Internet) στην καθηµερινή ζωή αλλά και τεκµηριώνεται η 

συµβολή του στην καθηµερινή πληροφόρηση, ενηµέρωση, εκπαίδευση των 

επισκεπτών-αναγνωστών των ιστοσελίδων του. Στην ενότητα 3 γίνεται αναφορά στα 

γνωστικά πλαίσια που εµπλέκονται στη συγκρότηση της γνώσης κάθε αναγνώστη-

επισκέπτη του ∆ιαδικτύου, και στις µεταξύ τους διαφορές. Στην ενότητα 4 γίνεται 

αναφορά στη θεωρητική έννοια της αναπλαισίωσης και πώς η εκφορά της γνώσης 

στο ∆ιαδίκτυο συµβάλλει στην αναπλαισίωση της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης. 

Στην ενότητα 5 αναλύεται η γλώσσα των ιστοσελίδων του ∆ιαδικτύου µε ελληνικό 

περιεχόµενο και αναπτύσσεται το πλαίσιο, µε τη βοήθεια του οποίου θα είναι δυνατή 

η καταγραφή και η περιγραφή των παιδαγωγικών επιλογών του σώµατος γνώσης που 

προσφέρει το ∆ιαδίκτυο στους επισκέπτες-αναγνώστες του. Αναλύονται οι έννοιες 

της τυπικότητας, της περιχάραξης και της ταξινόµησης όπως αυτές θα εφαρµοστούν 

στην περίπτωση των κειµένων του ∆ιαδικτύου. Τέλος, στην ενότητα 6 αναλύονται οι 

εικόνες των ιστοσελίδων του ∆ιαδικτύου µε ελληνικό περιεχόµενο σύµφωνα µε τις 

έννοιες της τυπικότητας, της περιχάραξης και της ταξινόµησης όπως αυτές 

εφαρµόζονται στην περίπτωση εικόνων.  
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2.  Ο ρόλος του ∆ιαδικτύου 

 

Όπως έχει περιγράψει ο Μιχάλης ∆ερτούζος –στο πασίγνωστο έργο του «Τι 

µέλλει γενέσθαι» (1998)– η τεχνολογία και ειδικά οι τεχνολογίες πληροφόρησης και 

επικοινωνίας έχουν επιφέρει, και θα συνεχίσουν να επιφέρουν, ριζικές αλλαγές σε 

πολλούς τοµείς της ζωής µας, όπως στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, 

στη διασκέδαση και στη δηµόσια ζωή. Ζούµε στην εποχή η οποία χαρακτηρίζεται 

από τον πολλαπλασιασµό τόσο του όγκου, όσο και των µορφών και των µέσων της 

πληροφόρησης και µε δεδοµένο ότι ο ρόλος της γνώσης γίνεται όλο και πιο 

σηµαντικός µέσα στη νέα κοινωνία και η ανάγκη του κοινού για πληροφόρηση όλο 

και πιο επιτακτική και επείγουσα (UNESCO, 1998), το ∆ιαδίκτυο αποτελεί βασικό 

παράγοντα αυτής της εξέλιξης. Από τότε που άρχισε να εξαπλώνεται ευρέως  – µόλις 

την τελευταία δεκαπενταετία – έχει  µεταµορφώσει το πληροφοριακό σκηνικό 

δίνοντας πρόσβαση σε νέες, σε περισσότερες και σε πολύµορφες πληροφοριακές 

πηγές. Πολύ από το υπάρχον έντυπο υλικό (ηλεκτρονικοί κατάλογοι, ηλεκτρονικές 

βάσεις δεδοµένων, βιβλιοθήκες ολόκληρες, πανεπιστηµιακά µαθήµατα, υλικό 

µουσείων, έντυπα αρχεία, νόµοι υπουργείων, η εφηµερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ), τα 

σχολικά βιβλία) έχουν ψηφιοποιηθεί και έχουν ενσωµατωθεί στο ∆ιαδίκτυο, 

φέρνοντας επανάσταση στην πρόσβαση στις έντυπες πηγές, όσον αφορά στην 

ταχύτητα και στην ευρύτητα της αναζήτησης, αλλά και στον τρόπο που το κοινό 

αποκτά νέες γνώσεις, έχοντας πρόσβαση σε οπτικές, «γραπτές» και ηχητικές 

πληροφορίες. Έρευνες που έχουν γίνει στο εξωτερικό αναφέρουν ότι οι νέοι 

προτιµούν το ∆ιαδίκτυο ως µέσο πληροφόρησης για την ταχύτητα και την ευκολία  

µε την οποία παρέχει πρόσβαση σε πλήθος πληροφοριών για ποικίλα θέµατα 

(O’Sullivan and Scott, 2000). Το περιοδικό TIME (www.time.com, 2006) διάλεξε για 

«Πρόσωπο της χρονιάς» του 2006 τον καθένα από εµάς, εµπνευσµένο από την ιδέα 

ότι ο καθένας από εµάς µεταµορφώνει την εποχή της πληροφόρησης, όπως εξηγεί ο 

εκδότης του TIME, Ρίτσαρντ Στένγκελ, είτε δηµιουργώντας ιστοσελίδες, είτε 

ανεβάζοντας βίντεο στο youtube, είτε δηµιουργώντας σελίδες στο facebook, είτε 

δηµιουργώντας- γράφοντας- διαβάζοντας τα εκατοµµύρια πλέον των blogs. Η χρήση 

του ∆ιαδικτύου στον ελληνικό πληθυσµό φαίνεται να βρίσκεται σε φάση απογείωσης, 

όπως αναφέραµε στο προηγούµενο κεφάλαιο. Η πρόσβαση στο Internet από το σπίτι, 

το 2008 έφθασε στο 30% των νοικοκυριών, µε ποσοστό 43% των ελληνικών 
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νοικοκυριών να διαθέτει υπολογιστή (Ευρωβαρόµετρο 66 (2006), Ευρωβαρόµετρο 70 

(2008)). Επίσης θυµίζουµε, από το προηγούµενο κεφάλαιο, ότι το ποσοστό των 

µαθητών που χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο, ανέρχεται στο 65%, για τους µαθητές του 

∆ηµοτικού, και στο 89% για τους µαθητές του Γυµνασίου (έρευνα του 

Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας 2009). Το ∆ιαδίκτυο λοιπόν 

αντιπροσωπεύει ένα µοναδικό µέσο πληροφόρησης, δίνοντας πρόσβαση σε επίκαιρες 

και τρέχουσες πληροφορίες, ενσωµατώνοντας ∆ιαδραστικά, πολυµορφικά (οπτικά, 

ηχητικά κτλ.) στοιχεία, µη περιοριζόµενο σε τόπο και χρόνο, διαθέτοντας ανοικτή 

δοµή, όπου ο καθένας µπορεί να έχει πρόσβαση τόσο για τη λήψη, όσο και για τη 

δηµιουργία-δηµοσίευση-δηµοσιοποίηση πληροφοριών µε τη µορφή ιστοσελίδων, 

blogs, πυλών κ.λ.π.. 

Το ερώτηµα που τίθεται τώρα είναι: «Το ∆ιαδίκτυο, σύµφωνα µε τις 

προηγούµενες αναφορές, είναι γεγονός ότι όλο και αυξάνει τους χρήστες του, όλο και 

διεισδύει και πιο πολύ στη καθηµερινότητά µας. Στην εκπαίδευσή µας όµως 

συµβάλλει;». Είναι γνωστό ότι οι αντιλήψεις των ενηλίκων (που έχουν περάσει µε 

επιτυχία από το σχολικό σύστηµα και έχουν διδαχτεί για τουλάχιστον οκτώ χρόνια 

αρκετές ώρες την εβδοµάδα µαθήµατα φυσικών επιστηµών) για τις έννοιες των 

φυσικών επιστηµών, είναι επιπέδου δηµοτικού σχολείου (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 

2001α). Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η χρήση του ∆ιαδικτύου 

γίνεται, σε µεγάλο ποσοστό, από ανθρώπους µε γνώσεις δηµοτικού σχολείου, όσον 

αφορά τις φυσικές επιστήµες τουλάχιστον. Πράγµα που σηµαίνει ότι –αφού η 

επιστήµη µετασχηµατίζεται κατά την εµφάνιση της στο ∆ιαδίκτυο, ικανοποιώντας 

την απαίτηση για δηµιουργία συνθηκών µάθησης (Wells, 2001)- το ∆ιαδίκτυο 

συµµετέχει και στην απόκτηση γνώσεων, στο βαθµό που αυτό δε χρησιµοποιείται 

µόνο για περιήγηση ή επικοινωνία. Ενισχυτικό του ότι το ∆ιαδίκτυο δε 

χρησιµοποιείται µόνο για επικοινωνία (e-mail, facebook, twiter, msn κ.λ.π) είναι η 

σηµασία που αποδίδεται στην εξάπλωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), από τις αναφορές του σχεδίου  e-Europe, το οποίο εγκρίθηκε 

από το Συµβούλιο της Ε.Ε., στη σύνοδο της Λισσαβόνας. Ένας από τους κύριους 

σκοπούς αυτού του σχεδίου είναι η ηλεκτρονική σύνδεση κάθε ατόµου, νοικοκυριού, 

σχολείου, επιχείρησης και υπηρεσίας. Ένας άλλος από τους κύριους σκοπούς του 

σχεδίου είναι η δηµιουργία στην Ευρώπη µιας κουλτούρας κι ενός επιχειρησιακού 

πνεύµατος ανοιχτών στις ψηφιακές τεχνολογίες (τα στοιχεία για το σχέδιο e-Europe, 

αντλήθηκαν από την ηλεκτρονική διεύθυνση των υπηρεσιών της Ε.Ε.: europa.eu.int.). 
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Από την άλλη µεριά του Ατλαντικού Ωκεανού, το Υπουργείο Παιδείας των Η.Π.Α., 

στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Σχέδιο για την Τεχνολογία, µε την επωνυµία e-Learning 

(ηλεκτρονική µάθηση), το οποίο εκπονήθηκε µε τη συνεργασία, όπως αναφέρεται, 

του Υπουργείου Παιδείας, εκπαιδευτικών, ερευνητών, πολιτικών συµβούλων, 

µαθητών, γονέων, Α.Ε.Ι., βιοµηχανιών και άλλων παραγόντων, θέτει ως βασικούς 

σκοπούς, (τους οποίους ολόκληρο το έθνος πρέπει να δεσµευθεί ότι θα επιτύχει, 

καθώς η χρήση τεχνολογιών στην εκπαίδευση πρέπει να παραµείνει εθνική 

προτεραιότητα): 

� την πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφορίας όλων των µαθητών και 

εκπαιδευτικών από τις τάξεις τους, τα σχολεία τους, τις κοινότητές τους και 

τα σπίτια τους,  

� τη δυνατότητα όλοι οι εκπαιδευτικοί να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά την 

τεχνολογία, για να βοηθούν τους µαθητές τους να κατακτήσουν 

ακαδηµαϊκές γνώσεις υψηλών προδιαγραφών,  

� τη δηµιουργία ψηφιακών περιεχοµένων και δικτυακών εφαρµογών που θα 

αναµορφώσουν τη διδασκαλία και τη µάθηση. 

(Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας 

των Η.Π.Α.: www.ed.gov/US/ Department of Education). Στη δική µας χώρα η χρήση 

του ∆ιαδικτύου φαίνεται ότι ξεπερνά την αναγκαιότητά του ως επικοινωνιακού 

εργαλείου και χρησιµοποιείται προσφέροντας γνώση µετασχηµατισµένη –άρα γνώση 

ικανή για µάθηση- από την αναγκαία χρήση του στην ευέλικτη ζώνη του αναλυτικού 

προγράµµατος των Γυµνασίων, από τη χρήση του στις διαθεµατικές εργασίες των 

µαθητών, από προγράµµατα που προσφέρουν φορείς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 

όπως είναι  

το Πανεπιστήµιο Αθηνών που υποστηρίζει το Κέντρο Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΚΕΚ)-

http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/edu_programs.php,  

το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο - www.eap.gr-,  

το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  που υποστηρίζει το Κέντρο Συνεχιζόµενης 

Κατάρτισης (http://elearn.elke.uoa.gr/elearn/edu_programs.php )  

το Υπουργείο Παιδείας / Γενική Γραµµατεία ∆ια Βίου Μάθησης που υποστηρίζει την 

πλατφόρµα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση www.keenap.gr/lms.  

Στις ιστοσελίδες των προηγούµενων φορέων συναντάµε την ύλη των µαθηµάτων που 

προσφέρουν, σε διάφορες µορφές, όπως υπό µορφή βίντεο, ηχητικών αρχείων, 
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κείµενων και εικόνων. Ακόµα, η ύπαρξη ιστοσελίδων στις οποίες διατίθεται 

πληροφοριακό υλικό για γνώση ή/και πληροφόρηση, όπως είναι οι ιστοσελίδες 

ελληνικών εγκυκλοπαιδειών (el.wikipedia.org, www.livepedia.org), ιστοσελίδες µε 

µαθήµατα στα µαθηµατικά, πληροφορική, χηµεία, ελληνική γραµµατική ή 

γραµµατικές άλλων γλωσσών, ιστοσελίδες ιδιωτών ή φορέων ή επιστηµονικών 

ενώσεων, δείχνει ότι το ∆ιαδίκτυο διαθέτει µετασχηµατισµένη γνώση, άρα συµβάλλει 

όχι µόνο στην πληροφόρηση αλλά και στην εκπαίδευση όσων χρηστών το 

επισκέπτονται και αναζητούν τη γνώση. 

 

3. Επιστηµονική γνώση και γνώση που διαθέτει το ∆ιαδίκτυο  

 

  Το ∆ιαδίκτυο ενώ αποτελεί έναν από τους σηµαντικούς παράγοντες 

µετασχηµατισµού της επιστηµονικής γνώσης, µερικές µόνο πτυχές του τρόπου µε τον 

οποίο προβάλλεται η Φυσικο-επιστήµη έχουν διερευνηθεί, όπως ο σχεδιασµός των 

ιστοσελίδων, η ανάλυση του περιεχοµένου δικτυακών τόπων (στην αγγλική γλώσσα), 

οι σχέσεις των χρηστών µε τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται κ.λ.π..  

Για την ερµηνεία της παραγωγής της σχολικής γνώσης και του αντίστοιχου 

διδακτικού υλικού, στο χώρο των Φυσικών Επιστηµών, λαµβάνουν µέρος τρία 

σώµατα γνώσης, το σώµα της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης, το σώµα της σχολικής 

εκδοχής της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης και το σώµα της καθηµερινής-βιωµατικής 

γνώσης των µαθητών (Κουλαϊδής,1994). ∆ανειζόµενοι αυτή την ιδέα, για το χώρο 

του ∆ιαδικτύου, θα αναλύσουµε τα σώµατα γνώσης που εµπλέκονται στη µετάδοση 

γνώσης στους αναγνώστες-επισκέπτες του ∆ιαδικτύου.   

 

Το πρώτο σώµα γνώσης: Φυσικοεπιστηµονική γνώση 

Η φυσικο-επιστηµονική γνώση (ή απλούστερα η «επιστηµονική γνώση») είναι 

η εξειδικευµένη γνώση που παράγεται από τα κέντρα παραγωγής της, που είναι τα 

Πανεπιστήµια, τα Ερευνητικά Κέντρα, τα Επιστηµονικά Εργαστήρια. Είναι αυτή που 

παράγεται από τις επιστηµονικές κοινότητες των Φυσικών Επιστηµόνων (Φυσικοί, 

Χηµικοί, Βιολόγοι, Γεωλόγοι, Ηλεκτρονικοί, Μετεωρολόγοι κ.λ.π.) στην προσπάθειά 

τους να παράγουν νέες γνώσεις ή να ερµηνεύσουν τα υφιστάµενα φαινόµενα ή να 

αλλάξουν ή να προωθήσουν ή να γενικεύσουν το γνωστό και καθιερωµένο ή να 

ανακαλύψουν υφιστάµενες ιδιότητες ή να εφεύρουν νέα υλικά. Ο φυσικός φορέας 
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αυτής της γνώσης είναι τα βιβλία, τα περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε συνέδρια κ.λ.π. 

του χώρου των Φυσικών Επιστηµών.   

 

Το δεύτερο σώµα γνώσης: Η εκδοχή του ∆ιαδικτύου για την Φυσικοεπιστηµο-

νική γνώση 

Η εκδοχή του ∆ιαδικτύου για τη φυσικο-επιστηµονική γνώση εκφράζεται από 

τους ιστοχώρους επιστηµονικών φορέων, ενώσεων, πανεπιστηµίων, ερευνητικών 

κέντρων, φορέων εκπαίδευσης, δοµών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, µουσείων που 

έχουν παρουσία στο ∆ιαδίκτυο, προσωπικών ιστοσελίδων επιστηµόνων ή µη, από 

πύλες, blogs, από ιστοχώρους περιοδικών και εφηµερίδων εξειδικευµένων ή µη στις 

Φυσικές επιστήµες, on-line εγκυκλοπαιδειών κ.λ.π.. Ο χειρισµός αυτής της εκδοχής 

της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης γίνεται: από τους διαχειριστές των ιστοχώρων, οι 

οποίοι µπορεί να εκφράζουν είτε µόνο τον εαυτόν τους, είτε ολόκληρες οµάδες 

επιστηµών, είτε συγκεκριµένους επισκέπτες ιστοσελίδων (πρόσβαση επισκεπτών µε 

κριτήρια), αλλά και γενικότερα από τον κάθε επισκέπτη του ∆ιαδικτύου που είτε 

µπορεί να διαβάζει µόνο το περιεχόµενο των ιστοσελίδων, είτε µπορεί να διαβάζει 

και να διαµορφώνει αυτό (περίπτωση on line εγκυκλοπαιδειών, blog κ.λ.π.).       

 

Το τρίτο  σώµα γνώσης: Καθηµερινή – βιωµατική γνώση των επισκεπτών-

αναγνωστών του ∆ιαδικτύου 

Η πρακτικό–βιωµατική γνώση των επισκεπτών–αναγνωστών του ∆ιαδικτύου 

(ή απλούστερα η «καθηµερινή γνώση») είναι αυτή που φέρουν µαζί τους. Είναι αυτή 

που καθορίζει τον τρόπο που προσλαµβάνουν ό,τι διαβάζουν στο ∆ιαδίκτυο, πηγάζει 

δε από την καθηµερινή εµπλοκή τους µε τη ζωή και τη γλώσσα. Η γνώση αυτή 

δηµιουργείται από τις αισθήσεις και τις εµπειρίες του καθενός και συνδυάζεται 

περισσότερο µε γεγονότα και πρακτικές παρά µε καλά καθορισµένους κανόνες. Π.χ. 

όλοι γνωρίζουν ότι το περπάτηµα πάνω σε πάγο εγκυµονεί κινδύνους χωρίς να 

ξέρουν τις σχέσεις που ισχύουν για την κάθετη δύναµη, το βάρος τους, την επιφάνεια 

των τριβοµένων επιφανειών και το συντελεστή τριβής. Όλοι γνωρίζουν ότι το 

καλοκαίρι πρέπει να φορούν ανοιχτόχρωµα ρούχα χωρίς να ξέρουν για δείκτες 

διάθλασης και µήκη χρωµάτων. 
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Η εµπειρική 

γνώση που φέρει 

ο αναγνώστης-

επισκέπτης του 

∆ιαδικτύου 

Επισκέπτης  - αναγνώστης 

του ∆ιαδικτύου 

� 

� 

� 

☺ 
Νέα γνώση 

Η Φυσικοεπιστηµονική  

Γνώση 

Η εκδοχή του 

∆ιαδικτύου για την  

Επιστηµονική 

Γνώση 

Σχήµα 1:Τα γνωστικά πλαίσια που εµπλέκονται στη συγκρότηση της γνώσης που 

αποκτά ο αναγνώστης-επισκέπτης του ∆ιαδικτύου.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως φαίνεται στο Σχήµα 1, στη νέα γνώση που αποκτά ο επισκέπτης – αναγνώστης 

του ∆ιαδικτύου εµπλέκονται αφενός µεν η εκδοχή της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης 

του ∆ιαδικτύου και αφετέρου η εµπειρική γνώση που έχει ο επισκέπτης- αναγνώστης, 

καθώς και η επιστηµονική εκδοχή αυτής.  
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∆ιαφορές και οµοιότητες Φυσικοεπιστηµονικής γνώσης και της εκδοχής της 

«∆ιαδικτυακής γνώσης» 

 

Στη σηµερινή εποχή η πληροφορία αντλείται από κείµενα κάθε είδους που 

χρησιµοποιούν εκτός από τα γλωσσικά στοιχεία και άλλα σηµειωτικά µέσα. Η 

γλώσσα ως γραπτός (και ως προφορικός) λόγος υπάρχει τώρα σε ένα πολυτροπικό 

τοπίο, δηλαδή σε ένα τοπίο όπου συνυπάρχουν διάφοροι τρόποι αναπαράστασης. 

Αυτοί οι τρόποι δεν είναι δευτερεύοντες ούτε παραπληρωµατικοί. Είναι 

συµπληρωµατικοί, επικαλυπτικοί και αναπόσπαστο τµήµα του όλου νοήµατος. Η 

κατανόηση του κειµένου συνεπάγεται κατανόηση της γλωσσικής και ταυτόχρονα 

οπτικής ή άλλης εκφοράς του λόγου (Kress, 2000).  

Τα κείµενα της «εκδοχής του ∆ιαδικτύου γνώσης» (δεύτερου σώµατος γνώσης) σε 

σχέση µε τα κείµενα της φυσικοπεπιστηµονικής γνώσης (πρώτου σώµατος γνώσης), 

έχουν οµοιότητες αλλά και διαφορές µεταξύ τους.  

Όσον αφορά στον τρόπο αναπαράστασης και παρουσίασης της γνώσης, 

διαφοροποιούνται: 

� στο ότι στα πρώτα «το κείµενο τούς µιλάει» µέσω των λέξεων, του λεξιλογίου, 

του γλωσσικού ύφους, της δοµής των προτάσεων και της δοµής του κειµένου. 

Στα δεύτερα, «το κείµενο τούς δείχνει–παρουσιάζει» αυτό που θέλει να 

µεταδώσει µέσα από τη χρήση του λεξιλογίου και του γλωσσικού ύφους αλλά 

και µέσα από τη χρήση διαφόρων γραµµατοσειρών (courier, times new roman, 

arial, tahoma), από τη χρήση υπογραµµισµένων, πλάγιων, έντονων, έγχρωµων 

λέξεων, µέσα από τη χρήση διαφόρων µεγεθών γραµµάτων. Ακόµα, από την 

επιλογή της θέσης στην οθόνη-σελίδα του κειµένου, των λέξεων, των σχεδίων, 

των εικόνων, των πινάκων. Τέλος, σηµαντικό ρόλο στη µετάδοση του νοήµατος 

των κειµένων του ∆ιαδικτύου έχει και η εµφάνιση (µε λέξεις, µε εικόνες, µε 

σχέδια) αλλά και η χρήση των συνδέσµων και υπερσυνδέσµων που 

περιλαµβάνονται στο κείµενο 

� στο ότι τα µεν πρώτα ενεργοποιούν την αίσθηση της όρασης και της αφής ενώ τα 

δεύτερα της όρασης, αλλά και της ακοής και της κιν-αισθητικής (αίσθηση που 

προκαλείται από την ύπαρξη κίνησης ή/και βίντεο ή από την ύπαρξη «γραµµών 

εργαλείων» στο πάνω, κάτω ή πλαϊνό µέρος του κειµένου, επιτρέποντας την 

ταυτόχρονη –µε την ανάγνωση του κειµένου- έναρξη άλλων µέσων, την 

πλοήγηση στο ∆ιαδίκτυο, την επικοινωνία, τη συνοµιλία, την τηλεδιάσκεψη 
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� από το διαφορετικό τρόπο ανάπτυξης της «διαπροσωπικής σχέσης». Τα πρώτα, 

µε τη χρήση διαλόγων και την ύπαρξη περισσοτέρων προσώπων, δηµιουργούν 

διαφορετική διαπροσωπική σχέση από τα δεύτερα που µπορεί να διαθέτουν 

διαλογικά πλαίσια καλώντας σε ενεργή συµµετοχή 

� στο ύφος του κειµένου το οποίο για τα µεν πρώτα χαρακτηρίζεται ως  «λεκτικό 

ύφος» που σηµατοδοτείται από την ύπαρξη τόνου, χιούµορ, σαρκασµού, 

ειρωνείας, σηµείων στίξης, τυπογραφικών ρυθµίσεων, ενώ για τα δεύτερα ως 

«οπτικό ύφος» που σηµατοδοτείται από τη δυνατότητα επιλογής του µέσου, τη 

γραφική αναπαράσταση, τους πίνακες επιλογών, τις υπερσυνδέσεις κειµένων 

� από την ύπαρξη -στα πρώτα κείµενα- «λεκτικών καλολογικών στοιχείων» όπως 

περιγραφές, συµβολισµοί, µεταφορές, και στα δεύτερα κείµενα «οπτικών 

καλολογικών στοιχείων» όπως χρώµατα, µοτίβα, εικόνες, οµοιοµορφίες, 

χρωµατικές αποχρώσεις, πλαίσια 

� τέλος, στην επιλογή του τρόπου διαβάσµατος. Τα δεύτερα κείµενα  µπορεί να 

περιέχουν υπερσυνδέσµους που επιτρέπουν τη µη γραµµική – ακολουθιακή 

ανάγνωσή τους, τη σύνδεσή τους µε άλλα κείµενα, µε άλλα µέρη του ίδιου 

κειµένου, µε άλλα µέσα όπως  ήχους, βίντεο, ∆ιαδραστικές ή µη ιστοσελίδες, 

πειράµατα, βιβλιοθήκες, διαλογικά παράθυρα, οµιλούντα πρόσωπα κ.λ.π., ενώ 

στα πρώτα επικρατεί ο ακολουθιακός-σειριακός τρόπος ανάγνωσης.  

Έτσι λοιπόν, οι διαφορές των κειµένων γνώσης του ∆ιαδικτύου σε σχέση µε τα 

κλασικά κείµενα των βιβλίων, περιοδικών κ.,λ.π. όπου εµφανίζεται η φυσικο-

επιστηµονική γνώση εστιάζονται: 

� στην απαραίτητη εξοικείωση που πρέπει να έχει ο αναγνώστης-περιηγητής του 

∆ιαδικτύου µε τις έννοιες του συνδέσµου και µε τις γραµµές εργαλείων 

� στον τρόπο παρουσίασης του κειµένου το οποίο εµφανίζεται µαζί µε γραµµές 

εργαλείων, διαφηµίσεις, προτεινόµενους ιστοχώρους, µε διακριτούς 

(υπογραµµισµένους µε άλλο χρώµα) συνδέσµους. Ακόµα µαζί µε την προβολή 

του κειµένου υπάρχει ταυτόχρονη προβολή βίντεο, εξέλιξη πειραµάτων, 

ακουσµάτων σχετικών ή µη µε το περιεχόµενο του 

� στον τρόπο µε τον οποίο είναι οργανωµένη και διαρθρωµένη η πληροφορία. ∆εν 

υπάρχει, όπως στα κλασικά βιβλία, περιοδικά κ.λ.π., η έννοια της αριθµηµένης 

σελίδας, των περιεχοµένων, των κεφαλαίων και των ενοτήτων  

� στον τρόπο που γίνεται η ανάγνωση της πληροφορίας, µια που τα κείµενα του 

∆ιαδικτύου επιτρέπουν το γύρισµα της σελίδας µπρος – πίσω, µίας-µίας ή 
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πολλών–πολλών όπως και στα κλασικά, αλλά επιπλέον επιτρέπουν να αλλάξεις 

βιβλίο, ιστοσελίδα, ιστοχώρο, τοµέα γνώσης, ή να ακούσεις ή να βλέπεις την 

ίδια στιγµή αυτό που διαβάζεις ή να «πεταχτείς» µέχρι το εργαστήριο για να 

κάνεις ταυτόχρονα και το πείραµα!  

� στον τρόπο που έχει πρόσβαση ο αναγνώστης στην πληροφορία, αφού η 

αναζήτηση λέξεων – κλειδιών είναι πάντα διαθέσιµη χωρίς να χρειάζεται να 

γυρίσει στα περιεχόµενα. (Walsh, 2003, 2005, Heath, 2000, Bearne, 2003, Kress 

1997, 2003). 

 

Τα κείµενα της «εκδοχής του ∆ιαδικτύου γνώσης» (δεύτερου σώµατος γνώσης) σε 

σχέση µε τα κείµενα της φυσικοπεπιστηµονικής γνώσης (πρώτου σώµατος γνώσης) 

έχουν όµως και οµοιότητες µεταξύ τους, όπως ότι και τα δύο λαµβάνουν υπόψη τους 

το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο, και τα δύο ακολουθούν κάποιο ύφος (π.χ. 

λογοτεχνικό, θρησκευτικό, επιστηµονικό, τεχνικό), και τα δύο ενεργοποιούν τη 

φαντασία, δίνουν πληροφορίες, ενεργοποιούν δεξιότητες και διεγείρουν 

συναισθήµατα.(Walsh, 2003, 2005, Heath, 2000, Bearne, 2003, Kress 1997, 2003). 

 

Όσον αφορά στο γλωσσικό κώδικα της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης, είναι γνωστό 

ότι: 

� το µεγαλύτερο µέρος των κειµένων παρουσιάζεται στο γ πρόσωπο 

εξυπηρετώντας το συγγραφέα  των επιστηµονικών άρθρων στις απόψεις που 

υποστηρίζει (Myers, 1992, Sutton, 1996), 

� ο ρηµατικός χρόνος που χρησιµοποιείται περισσότερο είναι ο ενεστώτας, που 

περιγράφει συνήθως µεθοδολογία, και ο αόριστος, που περιγράφει γεγονότα 

(Hodge & Kress, 1995).  

� οι ισχυρισµοί που εµφανίζονται δε διεκδικούν το αλάνθαστο και το 

αδιαµφισβήτητο  και έτσι εµφανίζονται προτάσεις µε εκφράσεις δισταγµού και 

πιθανολογούµενης βεβαιότητας. 

� τα κείµενα έχουν πληθώρα βιβλιογραφικών αναφορών γιατί ως επιστηµονικά 

διεκδικούν να πείσουν (Myers, 1992).   

 

Όσον αφορά στον απεικονιστικό κώδικα της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης, είναι 

καταγεγραµµένο ότι ο ρόλος των εικόνων είναι να πείσουν τον αναγνώστη για την 

αλήθεια του κειµένου και, ως εκ τούτου, οι εικόνες στα επιστηµονικά κείµενα 
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συµπυκνώνουν την πληροφορία, οµαδοποιούν και ταξινοµούν έννοιες, 

χρησιµοποιούνται ως αποδεικτικά των πειραµάτων που περιγράφονται στο κείµενο 

(Myers, 1992, Miller, 1996).  

 

Ο βαθµός των διαφοροποιήσεων της εκδοχής της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης µε 

την εκδοχή της στο ∆ιαδίκτυο, στο γλωσσικό και στον απεικονιστικό κώδικα θα 

αναδειχθούν από τη σύγκριση της παρούσας έρευνας µε αυτές που αφορούν στο 

σώµα της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης. 
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4. Αναπλαισίωση της Γνώσης  

 

Με δεδοµένο ότι για να υπάρξει οποιαδήποτε µάθηση πρέπει να υπάρξει 

µετασχηµατισµός (Wells 2001), στη θεωρητική µας προσέγγιση θα χρησιµοποι-

ήσουµε την έννοια της αναπλαισίωσης, για να περιγράψουµε τις αλλαγές που 

υφίστανται τα στοιχεία της επιστηµονικής γνώσης, όταν µεταφέρονται από ένα σώµα 

γνώσης σε άλλο. Η έννοια της αναπλαισίωσης περικλείει την όποια µεταβολή 

υφίστανται τα κείµενα, µεταφερόµενα από σώµα γνώσης σε σώµα γνώσης. Οι  

µεταβολές αυτές υλοποιούνται µε χρήση επιλογών, περιλήψεων, απλουστεύσεων, 

προσθηκών, επεξηγήσεων, αναφορών, παραδειγµάτων, συµπυκνώσεων, οµαδοποι-

ήσεων, παραλείψεων, µε αλλαγή στις θέσεις παραγράφων στο πλαίσιο ενός 

ευρύτερου κειµένου, µε σκοπό την αλλαγή της ροής των νοηµάτων που απορρέουν 

από το ευρύτερο κείµενο, προβολών ή µειώσεων της σηµασίας τους και γενικότερα 

επανατοποθετήσεων και επανεστιάσεών τους. Η έννοια της αναπλαισίωσης 

πρωτοχρησιµοποιήθηκε από τον Bernstein περιγράφοντας τη διαδικασία µετάδοσης 

και απόκτησης γνώσης (Bernstein, 1991, 1996). 

Ένας πρώτος παράγοντας, που επιβάλλει η φυσικο-επιστηµονική γνώση (πρώτο 

σώµα γνώσης – πρωτογενές πλαίσιο παραγωγής της) να αναπλαισιωθεί για να φθάσει 

στην εκδοχή του ∆ιαδικτύου (δεύτερο σώµα γνώσης), είναι ότι στο πρωτογενές 

πλαίσιο παραγωγής της η φυσικο-επιστηµονική γνώση είναι διατυπωµένη µε 

αυστηρούς όρους, µαθηµατικό φορµαλισµό µε συµπυκνωµένες και πρωτόγνωρες 

έννοιες ενώ στην εκδοχή του ∆ιαδικτύου πρέπει να είναι απλούστερη, πιο κατανοητή 

και πιο φιλική προς τον χρήστη της, αφού οι επισκέπτες-αναγνώστες του ∆ιαδικτύου 

στην πλειονότητά τους είναι µη ειδικοί.  

Ένας δεύτερος παράγοντας που οδηγεί την εκδοχή της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης 

του ∆ιαδικτύου σε αναπλαισίωση, (σε σχέση µε τη φυσικο-επιστηµονική γνώση του 

πρώτου σώµατος γνώσης), είναι η διαθεσιµότητα νέων τρόπων αναπαράστασης, 

αναπαραγωγής και προβολής της γνώσης στους ∆ικτυακούς ιστοχώρους. Η 

δυνατότητα χρήσης βίντεο, ήχων, animation, η παρεχόµενη ευκολία στη χρήση 

χρωµάτων και σχηµάτων-εικόνων-φωτογραφιών, η χρήση υπερσυνδέσµων και 

επικαλυπτόµενων πλαισίων, εικόνων, η δυνατότητα για ταυτόχρονη παρουσίαση 

εικόνων ή βίντεο ή οµιλιών µε την ανάγνωση κειµένων  δίνουν νέες δυνατότητες και 

προοπτικές στην προβολή της γνώσης στους ∆ικτυακούς ιστοχώρους.     
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Ένας τρίτος παράγοντας είναι η δυνατότητα που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο για την 

εφαρµογή πολλαπλών σχέσεων ιεραρχίας, χώρου και χρόνου στην υπηρεσία της 

προβολής της γνώσης. Στην ουσία δεν υπάρχουν περιορισµοί χρόνου, οι δε 

περιορισµοί του χώρου και οι σχέσεις ιεραρχίας, µε τη χρήση υπερσυνδέσµων, τη 

δυνατότητα παράλληλης προβολής περισσότερων από ένα θεµάτων ταυτόχρονα µε τη 

δυνατότητα ακρόασης και ανάγνωσης, η επιλογή της συµµετοχής ή µη σε 

∆ιαδραστικά θέµατα δίνουν µια άλλη προοπτική χρήσης των δυνατοτήτων που δίνει 

η ιεραρχία χώρου και χρόνου.  

 

5. Η ανάλυση της γλώσσας των ιστοσελίδων του ∆ιαδικτύου µε 

ελληνικό περιεχόµενο 

 

Στο µέρος αυτό της παρούσας εργασίας θα αναπτυχθεί ένα πλαίσιο, µε τη βοήθεια 

του οποίου θα είναι δυνατή η καταγραφή εκείνων των χαρακτηριστικών και 

ιδιοτήτων των κειµένων των ιστοχώρων και των περιεχοµένων τους, στα οποία θα 

µπορούµε να βασιστούµε για να κατανοήσουµε, καταγράψουµε και περιγράψουµε τις 

παιδαγωγικές επιλογές του σώµατος γνώσης που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο στους 

επισκέπτες-αναγνώστες του. Με τον όρο «παιδαγωγικές επιλογές» εννοούµε εκείνες 

τις έννοιες που περιγράφουν τον τρόπο που παρουσιάζεται η γνώση, το πόσο 

επιστηµονικά εξειδικευµένη εµφανίζεται και το ποιες παιδαγωγικές σχέσεις 

εγκαθιδρύονται µεταξύ των επισκεπτών-αναγνωστών του ∆ιαδικτύου και της 

προβαλλόµενης από αυτό γνώσης. Χρησιµοποιώντας τις έννοιες της ταξινόµησης, 

περιχάραξης και τυπικότητας που θα αναπτυχθούν αµέσως παρακάτω, µπορούµε να 

αντιστοιχίσουµε: 

� τον τρόπο που παρουσιάζεται η γνώση στο ∆ιαδίκτυο, µε την έννοια της 

τυπικότητας του γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας  

� το πόσο επιστηµονικά εξειδικευµένη εµφανίζεται, µε την έννοια της 

ταξινόµησης  του γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας και  

� το πώς αυτή προβάλλεται από το ∆ιαδίκτυο, µε την έννοια της περιχάραξης  

του γλωσσικού κώδικα επικοινωνίας.  
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Οι Θεωρητικές έννοιες της ταξινόµησης – περιχάραξης – τυπικότητας 

 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, η εκδοχή της φυσικο-επιστηµονικής 

γνώσης στο ∆ιαδίκτυο (δεύτερο σώµα γνώσης) έχει µια αυτοτέλεια που προκύπτει 

από την αναπλαισίωση της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης (πρώτο σώµα γνώσης). 

Για να µπορεί να «µετρηθεί», αναλυθεί και διατυπωθεί αυτή η αναπλαισίωση, ο 

τρόπος δηλαδή που η εκδοχή της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης συγκροτείται και 

µεταδίδεται στους αναγνώστες-επισκέπτες των ιστοσελίδων του ∆ιαδικτύου,  

χρησιµοποιούµε τις έννοιες της ταξινόµησης, της περιχάραξης και της τυπικότητας. 

Οι δύο πρώτες  προέρχονται από το θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein και η τρίτη 

προέρχεται από κοινωνιολογικές προσεγγίσεις και δεδοµένα κοινωνικής 

σηµειωτικής. 

 

Ταξινόµηση 

 Ως ταξινόµηση ορίζεται η σχέση µεταξύ των συνόρων κατηγοριών (Bernstein, 

1991). Έχουµε «ισχυρή ταξινόµηση», αν τα σύνορα των κατηγοριών που εξετάζουµε, 

είναι καλά διαχωρισµένα, δηλαδή δεν υπεισέρχεται η µια κατηγορία µέσα στην άλλη. 

Έχουµε «χαλαρή ταξινόµηση», αν η µια κατηγορία υπεισέρχεται µέσα στην άλλη. Οι 

κατηγορίες µπορεί να είναι γνωστικά αντικείµενα, σώµατα γνώσης ή µορφές γνώσης 

κ.λ.π.. Στην περίπτωση των γνωστικών αντικειµένων, η ταξινόµηση αναφέρεται στις 

µεταξύ τους σχέσεις. Έχουµε ισχυρή ταξινόµηση, όταν υπάρχει σαφής και απόλυτη 

διάκριση ανάµεσά τους π.χ. Φυσική και Ιστορία ή Αρχαία και Χηµεία, ενώ η 

ταξινόµηση είναι ασθενής (χαλαρή), όταν υιοθετούµε µια πολυπρισµατική 

προσέγγιση ή όταν τα γνωστικά αντικείµενα υπεισέρχονται το ένα στο άλλο π.χ. 

Φυσική και Γεωγραφία (επεξήγηση της δράσης των ηφαιστείων, δηµιουργία 

τεκτονικών πλακών), Φυσική και Μετεωρολογία (επεξήγηση της δηµιουργίας 

µετεωρολογικών φαινοµένων π.χ. βροχής, σύννεφων, χαλαζιού κ.λ.π.), Φυσική και 

Χηµεία (η δοµή του ατόµου), Φυσική και Μαθηµατικά (επίλυση προβληµάτων 

συνοριακών τιµών, οριακών τιµών, ακροτάτων τιµών). Στην  περίπτωση των 

σωµάτων γνώσεων, η ταξινόµηση αναφέρεται ανάµεσα στη φυσικο-επιστηµονική 

(πρώτο σώµα γνώσης) και στην πρακτικο-βιωµατική γνώση (τρίτο σώµα γνώσης), ή 

µεταξύ του σώµατος γνώσης που προσφέρει το ∆ιαδίκτυο (δεύτερο σώµα γνώσης) 

και της πρακτικο-βιωµατικής (τρίτο σώµα γνώσης). Χαρακτηρίζεται µε «ασθενή 

ταξινόµηση» η τεκµηρίωση του γνωστικού περιεχοµένου των άρθρων των 
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ιστοσελίδων του G-WWW, αν η φυσικο-επιστηµονική γνώση εµφανίζεται ως 

συνέχεια της πρακτικο-βιωµατικής γνώσης ενώ χαρακτηρίζεται «ισχυρή», όταν έχουν 

σαφώς διαχωρισµένα όρια, δηλαδή, όταν τα άρθρα εµφανίζονται µε αυστηρή 

επιστηµονική εξειδίκευση. Στην περίπτωση της «ισχυρής ταξινόµησης», ο 

επισκέπτης-αναγνώστης της ιστοσελίδας, ως υποκείµενο γνώσης, είναι κυρίαρχος, 

µια και θα του αποσαφηνίζεται - από την επιστηµονική εξειδίκευση του άρθρου της 

ιστοσελίδας - ο επιστηµονικός ορισµός, ο επιστηµονικός κανόνας, το τι πάει µε τι, το 

τι ανήκει πού και γενικότερα τα όποια συµπεράσµατα ή γενικεύσεις διατυπώνονται 

µε συστηµατικό τρόπο. 

Για τις ανάγκες της δηµιουργίας του πλαισίου, βάσει του οποίου θα αναλυθούν τα 

άρθρα των ιστοσελίδων του G-WWW, θα χαρακτηρίζουµε τον τύπο της ταξινόµησης 

του γλωσσικού κώδικα ανάλογα µε: 

� το αν οι έννοιες που παρουσιάζονται στα άρθρα προσδιορίζονται µε σαφήνεια 

ή όχι 

� τον τρόπο που το κείµενο καταλήγει σε γενικεύσεις ή οµαδοποιεί νέους 

επιστηµονικούς όρους (χρησιµοποιούνται επαγωγικοί συλλογισµοί, 

προηγούµενες γνώσεις, σειρές παρατηρήσεων) 

� το αν εφαρµόζεται ένας ενιαίος τρόπος παρουσίασης και εισαγωγής, σε όλες 

της υπό αναφορά έννοιες.   

Αν οι υπό εισαγωγή έννοιες προσδιορίζονται µε σαφήνεια, χωρίς αναφορά 

προηγούµενων εννοιών, µε σειρά συλλογισµών καταλήγοντας επαγωγικά στην υπό 

εισαγωγή νέα έννοια, θα έχουµε κείµενο µε ισχυρή ταξινόµηση (Κουλαϊδής κ.ά., 

2002).  

 

Περιχάραξη 

Η έννοια της περιχάραξης χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των σχέσεων 

µεταξύ του επισκέπτη–αναγνώστη της ιστοσελίδας και του άρθρου της ιστοσελίδας.  

Το θεωρητικό πλαίσιο του προσδιορισµού της περιχάραξης του γλωσσικού 

κώδικα είναι αυτό που ορίζουν οι Bernstein, (1991), Τσατσαρώνη και Κουλαϊδής, 

(2001β) προσαρµοσµένο στις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Η έννοια της 

περιχάραξης χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό της δοµής του συστήµατος 

µηνυµάτων που συνιστά η παιδαγωγική. Η περιχάραξη αναφέρεται στη µορφή του 

πλαισίου µέσα στο οποίο η γνώση µεταδίδεται, προσλαµβάνεται και περιορίζεται σε 

διδακτικούς κανόνες και σε κανόνες συµπεριφοράς µεταξύ αναγνώστη-επισκέπτη και 
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των κειµένων των ιστοσελίδων. Στα πλαίσια αυτά, η περιχάραξη προσδιορίζεται από 

το βαθµό ελέγχου ισχύος και συµµετοχής, που κατέχουν ο αναγνώστης-επισκέπτης 

και το κείµενο της ιστοσελίδας. Με δεδοµένο ότι οι γνώσεις που παρέχει το 

∆ιαδίκτυο στους επισκέπτες-αναγνώστες του συµβάλλει στην κατανόηση των 

Φυσικών Επιστηµών και άρα στην κοινωνία του κοινού µε έννοιες της επιστηµονικής 

κοινότητας, όπως π.χ. πυρηνική ενέργεια, πράσινη ανάπτυξη, ρύπανση – µόλυνση 

περιβάλλοντος, εµβολιασµοί κ.λ.π, (Lemke, 1998)  και µε δεδοµένους τους βαθµούς 

ελευθερίας που µπορούν να αναπτυχθούν σε αυτή τη σχέση, που αντιστοιχούν στη 

σχέση εξουσίας και εξουσιαζόµενου, η µελέτη-καταγραφή-ανάλυση αυτού του 

επικοινωνιακού πλαισίου, το οποίο αποδίδεται µε τον όρο της περιχάραξης, αποκτά 

ιδιαίτερη σηµασία.       

Ισχυρή περιχάραξη συνεπάγεται µειωµένες επιλογές του επισκέπτη-αναγνώστη, 

δηλαδή ο έλεγχος ανήκει φανερά στο µεταδότη (ιστοσελίδα – κείµενο - άρθρο) και 

για το δέκτη (επισκέπτη-αναγνώστη) υπάρχει µειωµένο φάσµα επιλογών. Αδύναµη 

(ασθενής, χαλαρή) περιχάραξη συνεπάγεται ένα ευρύ φάσµα επιλογών του 

επισκέπτη-αναγνώστη.  

Για τον καθορισµό των παραµέτρων που θα χρησιµοποιηθούν για τον 

χαρακτηρισµό των παιδαγωγικών σχέσεων που εγκαθιδρύονται µεταξύ των κειµένων 

των ιστοσελίδων και των επισκεπτών-αναγνωστών (της περιχάραξης δηλαδή), θα 

εξετάσουµε τις γλωσσικές επιλογές των άρθρων, που οι επισκέπτες-αναγνώστες του 

∆ιαδικτύου επισκέπτονται, και τις παρεχόµενες δυνατότητες εναλλαγής µεταξύ των 

σελίδων των κειµένων που διαβάζονται. Ποιος φαίνεται να ρυθµίζει τη µετάβαση από 

ιστοσελίδα σε ιστοσελίδα ή από υπερσύνδεσµο σε υπερσύνδεσµο, ποιος φαίνεται ότι 

µπορεί να τερµατίζει την επίσκεψη-ανάγνωση. Η βάση των επιλογών αυτών των 

παραµέτρων είναι δανεισµένες από τη σχετική θεωρία του Bernstein, 1991, 

(Τσατσαρώνη και Κουλαϊδής, 2001β , σ.220-221)- προσαρµοσµένη στο ερευνητικό 

αντικείµενο της παρούσας µελέτης- η οποία αναφέρει ότι, επειδή η γλώσσα παίζει 

λειτουργικό ρόλο στη διαµόρφωση του νοήµατος, για να διερευνηθούν οι σχέσεις που 

καθορίζουν την περιχάραξη ενός κειµένου, πρέπει να εξεταστούν οι γλωσσικές 

επιλογές του κειµένου αποκωδικοποιώντας ορισµένα γραµµατολογικά χαρακτη-

ριστικά του.  Συγκεκριµένα πρέπει να ληφθούν υπόψη ο τύπος της πρότασης και το 

πρόσωπο του ρήµατος σε εκείνες τις προτάσεις του κειµένου που έχουν ρήµατα µε 

υποκείµενο πρόσωπο.  

 



Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Πλαίσιο: Ο Μετασχηµατισµός της Γνώσης και ο Παγκόσµιος Ιστός Πληροφοριών µε Ελληνικό 

Περιεχόµενο (G-WWW) 
 

 27 

Με δεδοµένο ότι οι προτάσεις µπορεί να έχουν σκοπό να δώσουν πληροφορία ή να 

ρωτήσουν κάτι ή να ζητήσουν κάτι (Κλαίρης και Μπαµπινιώτης, 1999) το είδος των 

προτάσεων µπορεί να συνδεθεί µε την ισχύ του µεταδότη του µηνύµατος ως εξής: 

Στις προστακτικές προτάσεις ο µεταδότης ζητά από τον δέκτη-επισκέπτη-

αναγνώστη να κάνει κάτι, άρα η ισχύς ανήκει στο µεταδότη και η περιχάραξη είναι 

ισχυρή.  

Στις ερωτηµατικές προτάσεις ο µεταδότης ελέγχει την επικοινωνιακή σχέση 

επιλέγοντας το περιεχόµενο της ερώτησης και ζητώντας σαφή απάντηση, αλλά ο 

δέκτης-επισκέπτης-αναγνώστης κάνει ο ίδιος την επιλογή του αν θα απαντήσει ή όχι 

και το τι θα απαντήσει. Άρα η ισχύς είναι µοιρασµένη και η περιχάραξη θεωρείται 

µέτρια.  

Στις προτάσεις πληροφόρησης ο µεταδότης απλώς δίνει την πληροφορία χωρίς 

δυνατότητα άσκησης κάποιας ισχύος στο δέκτη. Η περιχάραξη θεωρείται ασθενής.  

 

Με δεδοµένο ότι το πρόσωπο του ρήµατος δηλώνει το ρόλο που παίζει το υποκείµενο 

του ρήµατος στην εκποµπή και λήψη του µηνύµατος, το πρόσωπο των ρηµάτων 

µπορεί να συνδεθεί µε τη σχέση συµµετοχής που εγκαθιδρύεται µεταξύ του µεταδότη 

και του δέκτη ως εξής: 

Τα α’ ενικό πρόσωπο δηλώνει αποκλειστικά το µεταδότη και άρα η σχέση 

συµµετοχής είναι χαλαρή και η ταξινόµηση ασθενής. 

Το β’ ενικό πρόσωπο δηλώνει αποκλειστικά τον αναγνώστη και άρα η σχέση 

συµµετοχής είναι ισχυρή και η ταξινόµηση ισχυρή.  

Το α’ πληθυντικό, εκφραζόµενο µε το «εµείς» µπορεί να θεωρηθεί «εγώ» (α’ 

ενικό) αλλά και «εσύ» ( β’ ενικό) ή και «εµείς και όχι εσύ», γι’ αυτό ο βαθµός της 

σχέσεως συµµετοχής εξετάζεται πάντα σε σχέση µε τα συµφραζόµενα. Το α’ 

πληθυντικό καλεί σε συµµετοχή αλλά όχι σαφώς, γι’ αυτό και η περιχάραξη 

θεωρείται µέτρια. Οµοίως και τα ρήµατα στο β’ πληθυντικό δηλώνουν µέτρια 

συµµετοχή εποµένως και µέτρια περιχάραξη. 

Το γ’ ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο δηλώνει απουσία του δέκτη και του µεταδότη, 

και οι δύο δε συµµετέχουν σε αυτό που περιγράφεται. Στην ουσία ο δέκτης δεν είναι 

υποχρεωµένος να συµµετέχει και άρα ο έλεγχος του µεταδότη δεν είναι φανερός. Η 

περιχάραξη θεωρείται χαλαρή (ασθενής).    
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Τέλος, µετρώνται οι υπερσύνδεσµοι (link) που περιέχονται σε ένα κείµενο για να 

ληφθούν υπόψη στο χαρακτηρισµό της περιχάραξης του κειµένου στην παράµετρο 

της συµµετοχής. Μέχρι δύο υπερσύνδεσµοι ανά σελίδα, θεωρούµε ότι δεν αποσπούν 

τον αναγνώστη από το κείµενο και η περιχάραξη χαρακτηρίζεται ισχυρή, πάνω από 4 

υπερσύνδεσµοι ανά σελίδα θεωρούµε ότι αποσπούν τον αναγνώστη από το κύριο 

κείµενο και η περιχάραξη χαρακτηρίζεται ασθενής.   

  

Τυπικότητα 

 Στο χώρο των Φυσικών Επιστηµών έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτεροι τρόποι 

επικοινωνίας που σχετίζονται µε τους χρησιµοποιούµενους εκφραστικούς κώδικες, 

γλωσσικό και εικονικό. Η επιστηµονική γλώσσα διαφέρει από την καθηµερινή. Στο 

πλαίσιο του επιστηµονικού γλωσσικού κώδικα χρησιµοποιούνται, εκτός από το 

φυσικό γραπτό γλωσσικό κώδικα και άλλοι, όπως είναι ο συµβολικός κώδικας των 

Μαθηµατικών ή της Χηµείας, η επιστηµονική ορολογία και οι επεξεργασµένοι 

κανόνες σύνταξης και γραµµατικής (Halliday και Martin, 2004,  Κουλαϊδής και συν., 

2002, σ.100, ∆ελέγκος, 2004, σ.98). Ο τρόπος χρήσης της γλώσσας στα κείµενα της 

Φυσικο-επιστήµης στον παγκόσµιο ιστό πληροφοριών, παρουσιάζει τη δική του 

τυπικότητα που απορρέει από το συνδυασµό της χρήσης της φυσικής γλώσσας, της 

γλώσσας των Μαθηµατικών,  της Φυσικής και της Χηµείας (δηλαδή των συµβόλων, 

των µαθηµατικών τύπων, των χηµικών τύπων και της ορολογίας), και της γλώσσας 

του ∆ιαδικτύου (χρήση λέξεων υπερ-συνδέσµων, διευθύνσεων του ∆ιαδικτύου 

(URL), χρήση συµβόλων πλοήγησης µέσα στο ίδιο κείµενο, παράθεσης αρχείων ήχου 

ή/και βίντεο κ.λ.π.). Με τον όρο τυπικότητα εννοούµε το βαθµό συγκρότησης, 

επεξεργασίας και συνολικής οργάνωσης του γλωσσικού κώδικα ως εκφραστικού 

µέσου (Κουλαϊδής κ.ά., 2002  ) 

Η χαµηλή τυπικότητα σχετίζεται µε γλωσσικό κώδικα που χρησιµοποιεί τρόπους 

και εκφράσεις της καθηµερινής γλώσσας που βρίσκεται πολύ κοντά στη ρεαλιστική 

εµφάνιση των πραγµάτων (Dimopoulos et al., 2003, σ.191). Η υψηλή τυπικότητα δεν 

αφήνει περιθώρια παρερµηνειών ή πολλαπλών ερµηνειών εγκαθιδρύοντας µια, κατά 

το δυνατό, αµφιµονοσήµαντη σχέση σηµαίνοντος - σηµαινόµενου αποδίδοντας 

ακριβέστερα και αποτελεσµατικότερα την απόδοση των επιστηµονικών εννοιών. 

Σύµφωνα µε το θεωρητικό πλαίσιο, που έχει αναπτύξει ο Halliday, 1996 για τη 

µέτρηση της τυπικότητας ενός κειµένου λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 
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Η ονοµατοποίηση που είναι η χρήση οµάδων ουσιαστικών αντί των αντιστοίχων 

ρηµάτων. Η χρήση οµάδων ουσιαστικών αντί των αντίστοιχων ρηµάτων, στα κείµενα 

της Φυσικο-επιστήµης, χτίζει το φυσικο-επιστηµονικό επιχείρηµα, διευκολύνοντας  

τη διατύπωση από το «δεδοµένο» στο «νέο» και δηµιουργεί αυτόνοµες εννοιολογικές 

οντότητες (Halliday και Martin, 1996). Ένα κείµενο που έχει προτάσεις µε το 

χαρακτηριστικό της ονοµατοποίησης, είναι ένα κείµενο µε ισχυρή τυπικότητα. Αυτό 

ερµηνεύεται από το γεγονός ότι ενώ τα ουσιαστικά αναφέρονται σε πρόσωπα, 

πράγµατα, έννοιες, τα ρήµατα εκφράζουν δράση, συµµετοχή, διαδικασίες, 

ενεργητικότητα. Αν, λοιπόν, τη θέση των ρηµάτων την πάρουν ουσιαστικά, ο γραπτός 

λόγος αποκτά ακρίβεια και αποµακρύνεται από την καθηµερινή εκφορά του 

πρακτικο-βιωµατικού λόγου. Οι Αρχάκης και Κονδύλη, 2004,  αναφέρουν ότι η 

ονοµαστική εκφορά του λόγου συνδέεται µε τη συστηµατοποίηση της γνώσης και το 

πέρασµα από την πρακτικο-βιωµατική γνώση στην επιστηµονική. Παραδείγµατος 

χάρη, ενώ λέµε «το νερό αρχίζει να βράζει από τους 70
ο
 C», αυτό όµως που γράφεται 

στα εγχειρίδια Φυσικής είναι ότι «το σηµείο βρασµού του νερού ξεκινάει από τους 

70
ο
 C» δίνοντας µεγαλύτερη ακρίβεια και αποµακρύνοντας το γραπτό λόγο από 

αυτόν που εκφέρεται στην καθοµιλουµένη (πρακτικο-βιωµατική γλώσσα). Ένα άλλο 

παράδειγµα είναι: « η χρήση της αιολικής ενέργειας συµβάλλει στην προστασία του 

περιβάλλοντος, αφού ρύποι όπως διοξείδιο του άνθρακα ή µονοξείδια του θείου ή 

αιωρούµενα σωµατίδια, δεν αποβάλλονται στην ατµόσφαιρα κατά τη διάρκεια 

παραγωγής τους». Σε αυτή την πρόταση έχουµε δώδεκα ουσιαστικά και µόνο δύο 

ρήµατα επιτρέποντας την ανάπτυξη επιστηµονικής ορολογίας.    

Η χρήση της παθητικής φωνής. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση της 

παθητικής φωνής αντί της ενεργητικής αποτελεί ένα εγγενές χαρακτηριστικό του 

τεχνο-επιστηµονικού γραπτού λόγου. Αυτό, σύµφωνα µε τον Gross, (1996), είναι 

αποτέλεσµα της κοινωνικής πίεσης που διαµορφώνει τον τεχνο-επιστηµονικό λόγο, 

ώστε αυτός να είναι σύµφωνος µε την κοσµοαντίληψη ότι η Επιστήµη και η 

Τεχνολογία έχουν στο κέντρο της προσοχής τους αντικείµενα περισσότερο παρά 

ανθρώπους. Με την ενεργητική σύνταξη εξαίρεται το πρόσωπο (ή το πράγµα) που 

δρα, και το γραµµατικό υποκείµενο της πρότασης, στη σύνταξη αυτή, συµπίπτει µε το 

λογικό υποκείµενο (ο ήλιος θερµαίνει τη γη), ενώ µε την παθητική σύνταξη εξαίρεται 

µάλλον το αποτέλεσµα της ενέργειας του υποκειµένου (η γη θερµαίνεται) και το 

λογικό υποκείµενο σ’ αυτό δηλώνεται έµµεσα, δηλαδή µε τον προσδιορισµό του 
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ποιητικού αιτίου (από τον ήλιο).  Επιπροσθέτως, µε την παθητική σύνταξη αποκτά 

ποικιλία η πλοκή του λόγου, µεταβάλλεται σε υποκείµενο η έννοια που συνήθως 

παριστάνεται ως αντικείµενο, εφόσον αυτή κρίνεται το κύριο στοιχείο της πρότασης, 

δεν ονοµάζεται ρητά το υποκείµενο, όσες φορές κανείς δε θέλει ή δεν µπορεί να το 

ονοµάσει, όπως συµβαίνει πολλές φορές µε τα απρόσωπα ρήµατα (βρέχει, χιονίζει, 

αστράφτει) που δηλώνουν απλώς το συµβάν χωρίς να το συσχετίζουν µε το 

υποκείµενο. Συµπερασµατικά, η συχνή χρήση της παθητικής φωνής τονίζει  τον 

απρόσωπο και τον αντικειµενικό χαρακτήρα της Επιστήµης και της Τεχνολογίας, 

(∆ηµόπουλος, 2001). Κείµενα στην παθητική φωνή χαρακτηρίζονται από υψηλή 

τυπικότητα.  

Η χρήση επιστηµονικών όρων και ορολογίας. Η χρήση ορολογίας και 

επιστηµονικών συµβόλων στα κείµενα γίνεται, είτε λόγω της ανάγκης οριοθέτησης 

ενός επιστηµονικού πεδίου από άλλα, είτε λόγω της ακρίβειας που χαρακτηρίζει τα 

επιστηµονικά κείµενα, είτε λόγω λειτουργικών λόγων που επικρατούν στα εσωτερικά 

πεδία των διαφόρων επιστηµών.  

Ο τρόπος σύνδεσης των προτάσεων. Ο γραπτός λόγος γίνεται πιο τυπικός (πιο 

περίπλοκος) όσο µεταβαίνει κανείς από προτάσεις που παρατάσσονται σε προτάσεις 

µε υποτακτική σύνδεση. Οι προτάσεις που υποτάσσονται επιτρέπουν τη διατύπωση 

σχέσεων αιτίας και αποτελέσµατος, την ανάπτυξη πολύπλοκων λογικών 

συλλογισµών, τη διατύπωση σύνθετων νοηµάτων, την παραµετροποίηση των 

επιχειρηµάτων. Αντίθετα, οι προτάσεις που παρατάσσονται, δηµιουργούν 

απλούστερα νοήµατα και ευκολονόητους συλλογισµούς.  

 

6. Η ανάλυση των εικόνων των ιστοσελίδων του ∆ιαδικτύου µε 

ελληνικό περιεχόµενο (G-WWW). 

 

Η Εικόνα στην επικοινωνία 

Όλο και περισσότερο χρησιµοποιούνται οι εικόνες για να επικοινωνήσουν οι 

άνθρωποι µεταξύ τους. Από την πληθώρα των εντύπων που κυκλοφορούν σήµερα σε 

σχέση µε 20 χρόνια πριν, µέχρι τον συνεχώς αυξανόµενο µέσο όρο τηλεθέασης, ο 

δυτικός κόσµος δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη γρήγορη κατανόηση και λήψη 

πληροφοριών µέσω εικόνων (µια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις). Ο εικοστός αιώνας 

σηµαδεύτηκε από την αύξηση του αριθµού των εικόνων ανά κάτοικο του πλανήτη, 
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από τη θέσπιση βραβείων καλύτερης εικόνας, καλύτερης φωτογραφίας, καλύτερου 

ντοκιµαντέρ, καλύτερης ταινίας, καλύτερης γελοιογραφίας. Με τον όρο εικόνα 

νοείται κάθε είδος οπτικής αναπαράστασης όπως: σχέδιο, φωτογραφία, 

σχεδιάγραµµα, γράφηµα, διάγραµµα. Οι εικόνες, µε την προηγούµενη έννοια, 

αντικατέστησαν ένα µέρος του γραπτού και προφορικού λόγου στη δηµόσια 

επικοινωνία και δίνουν τη δυνατότητα µετάδοσης και πρόσληψης µηνυµάτων υψηλής 

επικοινωνιακής πυκνότητας και εµβέλειας (Χατζησαββίδης και Γαζάνη, 2005). 

Οι λόγοι προαγωγής της εικόνας σε σηµαντικότατο επικοινωνιακό µέσο και στοιχείο 

της καθηµερινής µας κουλτούρας είναι προφανώς: 

� η ανάπτυξη των τεχνολογιών αναπαράστασης πιστών φωτογραφιών,  

� η δυνατότητα χρήσης εφέ δηµιουργώντας εντυπωσιακά αποτελέσµατα,  

� η παρεχόµενη δυνατότητα συνδυασµού τους µε άλλα «µέσα», αποτελώντας 

µέρος ενός πολυµεσικού πληροφοριακού συστήµατος,  

� η µετάδοσή τους σε κάθε άκρο της γης γρήγορα, φθηνά και άµεσα (µέσω 

ευρυζωνικών δικτύων),  

� η δηµοσίευσή τους απρόσκοπτα και χωρίς ιδιαίτερο κόστος µέσω των 

δικτυακών τόπων αλλά και  

� η ευκολία πρόσβασης σε αυτές ενός όλο και αυξανόµενου µέρους του 

πληθυσµού µέσω υπολογιστών - δορυφορικών δικτύων, τηλεφωνικών δικτύων 

αλλά και του ∆ιαδικτύου.  

Οι Kress & Van Leeuwen, (1996) υποστηρίζουν ότι η απεικόνιση ενός αντικειµένου 

επηρεάζεται από το πολιτιστικό, κοινωνικό και ψυχολογικό υπόβαθρο του 

δηµιουργού της εικόνας και από το πλαίσιο µέσα στο οποίο παράγεται ή απευθύνεται 

η απεικόνιση. Μια πρόσφατη έρευνα της Βοσνιάδου και συν. (2005) αναφέρει ότι οι 

εικόνες των σχολικών εγχειριδίων ταξινοµούνται σε εικόνες που εµπλουτίζουν το 

γραπτό κείµενο µε σκοπό: να διεγείρουν συναισθηµατικά το µαθητή, να του 

προκαλέσουν ενδιαφέρον, να κάνουν το γραπτό κείµενο πιο ελκυστικό, να 

διευκρινίσουν έννοιες, να µεταφέρουν πληροφορίες. Μια άλλη έρευνα αναφέρει ότι 

οι εικόνες χρησιµοποιούνται για να διατηρούν αµείωτο το ενδιαφέρον, για να 

διεγείρουν συγκινησιακά, για να προσελκύουν την προσοχή (Κόκκοτας, 2005, σ.257), 

επηρεάζοντας το δηµιουργό τους από το πλαίσιο στο οποίο απευθύνονται, µια και 

είναι γεγονός ότι  ο κάθε άνθρωπος κατανοεί κάθε εικόνα ανάλογα µε το δικό του 

κοινωνικό, νοητικό και πολιτισµικό υπόβαθρο. Συνεπώς η σχέση εικόνας και λήπτη 

αυτής εξαρτάται από τα πολιτισµικά και κοινωνικά συµφραζόµενα. 
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Η ιδιαιτερότητα της εικόνας – σε σχέση µε το λόγο- έγκειται στο ότι αναπαριστά µια 

κατάσταση µε τρόπο ολικό και σύνθετο. Με αυτή την έννοια είναι περισσότερο 

κατανοήσιµη και πιο ελκυστική από τη γλώσσα, είναι κωδικοποιηµένη, ο κώδικας 

της όµως είναι λιγότερο ισχυρός από εκείνον της γλώσσας. Ωστόσο, το γεγονός ότι η 

εικόνα διαθέτει έναν λιγότερο ισχυρό κώδικα, δεν είναι µια αδυναµία αλλά ένα 

στοιχείο που µπορεί να εµπλουτίσει την παιδαγωγική της διάσταση. Και αυτό, γιατί 

οι πληροφορίες που δίνει µια εικόνα (τα σηµαινόµενα) δε ∆ιαδέχονται γραµµικά η 

µια την άλλη, όπως συµβαίνει στη γλώσσα, αλλά  εµφανίζονται ταυτόχρονα 

επιδρώντας η µια µε την άλλη προσφέροντας έναν πλούτο σηµασιών (Κόκκοτας, 

2005, σ.257). Πλεονεκτήµατα επίσης της οπτικής πληροφορίας είναι ότι οργανώνεται 

και εκτίθεται πιο εύκολα, χωράει περισσότερη πληροφορία σε λιγότερο χώρο, κάνει 

ταυτόχρονη παρουσίαση πολλών στοιχείων στο χώρο και µε τις νέες δυνατότητες της 

τεχνολογίας γίνεται η οπτικοποίησή της πιο ελκυστική (Παπαδόπουλος, 2006). 

 

Τα χαρακτηριστικά των εικόνων 

Το ζητούµενο για την παρούσα έρευνα είναι η κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών 

των εικόνων του παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε ελληνικό περιεχόµενο (G-

WWW), έτσι ώστε να µπορούν να περιγραφούν και αναλυθούν. Οι µεταβλητές του 

εργαλείου, που τελικά χρησιµοποιείται στην παρούσα έρευνα, για την αποτύπωση 

των χαρακτηριστικών των εν λόγω εικόνων είναι δανεισµένες από ένα πολύ χρήσιµο 

σύστηµα ανάγνωσης του οπτικού µηνύµατος που εκπέµπουν οι εικονικές 

αναπαραστάσεις, το οποίο κατασκεύασαν οι σηµειολόγοι Kress and VanLeeuwen, 

(1996)  όπως αυτό εξελίχθηκε από τους Koulaidis, Hatzinikita και Sklaveniti, (1998). 

Οι παραπάνω συγγραφείς εξετάζουν τις εικόνες ως ανεξάρτητο σηµειωτικό σύστηµα 

και αποκωδικοποιούν το µήνυµα που αυτές εκπέµπουν ανεξάρτητα από το ότι οι 

εικόνες που πλαισιώνουν κείµενα, συνδέονται µε αυτά.  

Οι προηγούµενοι συγγραφείς, στην τελική διαµόρφωση του εργαλείου ανάλυσης των 

εικονικών αναπαραστάσεων, έλαβαν υπόψη τους ότι οι δηµιουργοί τους 

επηρεάζονται από την ανθρώπινη οπτική αντίληψη, όπως αυτοί την αντιλαµβάνονται 

και η οποία επηρεάζεται από το πολιτιστικό, κοινωνικό και ψυχολογικό υπόβαθρό 

τους και από το πλαίσιο µέσα στο οποίο παράγονται ή απευθύνονται, που καθορίζεται 

από τις επικρατούσες κοινωνικές συµβάσεις.  
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Σε αντιστοιχία µε την ανάλυση του γλωσσικού κώδικα που αναφέρθηκε 

προηγουµένως, και για την ανάλυση των εικόνων θα καταγραφούν η «τυπικότητα», η 

«περιχάραξη» και η «ταξινόµηση» τους.  

 

Για το χαρακτηρισµό της τυπικότητας των εικόνων θα καταγράφεται η επιστηµονική 

τους συµβατότητα (η ύπαρξη, δηλαδή, γεωµετρικών σχηµάτων, σειρών αριθµών, 

τύπων Φυσικής (µαθηµατικός φορµαλισµός), χηµικών ενώσεων, κ.λ.π.) που πιθανόν 

αποτελούν µέρος της εικονογράφησης. Ακόµα θα καταγράφεται το χρώµα (η ποικιλία 

χρωµάτων και οι διαβαθµίσεις τους) και η απεικόνιση φόντου.    

Η χαµηλή τυπικότητα σχετίζεται µε εικόνες που έχουν χαµηλή επιστηµονική 

συµβατότητα, υψηλή ποικιλία χρωµάτων και πολύχρωµο φόντο ή διαφορετικό από 

αυτό του κειµένου. ∆ηλαδή, ο απεικονιστικός κώδικας που χρησιµοποιείται,  

βρίσκεται πολύ κοντά στη ρεαλιστική εµφάνιση των πραγµάτων, είναι εικόνες που 

βρίσκονται κοντά στην ανθρώπινη οπτική αντίληψη διαθέτοντας φωτογραφικό 

ρεαλισµό. Η υψηλή τυπικότητα χαρακτηρίζει εικόνες ασπρόµαυρες ή µε ένα χρώµα, 

χωρίς χρωµατικές διαβαθµίσεις, µε µαθηµατικούς ή χηµικούς τύπους και φόντο ίδιο 

µε αυτό της ιστοσελίδας που τις φιλοξενεί. ∆ηλαδή ο απεικονιστικός κώδικας που 

χρησιµοποιείται, είναι πολύ κοντά στον επιστηµονικό ρεαλισµό. Π.χ. εικόνες υψηλής 

τυπικότητας είναι τα διαγράµµατα, οι γραφικές παραστάσεις, οι ασπρόµαυρες εικόνες 

πειραµάτων κ.λ.π..  

 

Για το χαρακτηρισµό της περιχάραξης των εικόνων θα καταγράφεται η σχέση ισχύος 

και η σχέση συµµετοχής που αναπτύσσεται µεταξύ των εικόνων και των επισκεπτών-

αναγνωστών των ιστοσελίδων. Είναι γνωστό από το χώρο της τηλεόρασης και του 

κινηµατογράφου ότι µια εικόνα δηµιουργεί σχέσεις επικοινωνίας µε τον θεατή-

αναγνώστη, οι οποίες καθορίζονται από τη θέση (απόσταση και γωνία λήψης) της 

κάµερας λήψης σε σχέση µε την απεικονιζόµενη εικόνα. Συγκεκριµένα:   Για τον 

καθορισµό της σχέσεως ισχύος:  

� Αν η εικόνα απεικονίζεται ως φωτογραφία που έχει ληφθεί από χαµηλά, τότε η 

ισχύς ανήκει στο µεταδότη, ο αναγνώστης-επισκέπτης της ιστοσελίδας δεν 

έχει επιλογές, άρα δεν «επικοινωνεί» µε την εικόνα, άρα η περιχάραξη 

χαρακτηρίζεται ισχυρή.  
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� Αν η εικόνα απεικονίζεται ως φωτογραφία που έχει ληφθεί από το επίπεδο του 

µατιού, τότε επιτρέπονται στο δέκτη κάποιες επιλογές και η περιχάραξη 

χαρακτηρίζεται µέτρια και  

� Αν η εικόνα απεικονίζεται ως φωτογραφία που έχει ληφθεί από ψηλά, τότε ο 

αναγνώστης έχει επιλογές, «επικοινωνεί» µε την εικόνα και η περιχάραξη 

χαρακτηρίζεται χαλαρή. 

 

Για τον καθορισµό της σχέσεως συµµετοχής:  

� Αν η εικόνα απεικονίζεται ως φωτογραφία που έχει ληφθεί από το πλάι και 

απόσταση µεσαία ή µακρινή, τότε η εικόνα υποβάλλει τον αναγνώστη σε 

µικρή συµµετοχή και η περιχάραξη χαρακτηρίζεται ισχυρή  

� Αν η εικόνα απεικονίζεται ως φωτογραφία που έχει ληφθεί υπό γωνία και 

απόσταση κοντινή ή από µπροστά και απόσταση µακρινή, τότε η εικόνα 

υποβάλλει στον αναγνώστη µέτρια συµµετοχή και η περιχάραξη 

χαρακτηρίζεται µέτρια. Τέλος,  

� Αν η εικόνα απεικονίζεται ως φωτογραφία που έχει ληφθεί από µπροστά και 

από κοντινή ή µεσαία απόσταση, τότε η εικόνα καλεί τον αναγνώστη σε 

έντονη συµµετοχή, οπότε αυξάνει τη διαπραγµατευτική του ικανότητα και, 

συνεπώς, η περιχάραξη είναι χαλαρή. (Κουλαϊδής και συν. 2002, 

Dimopoulos et al, 2003, Σκλαβενίτη, 2003). 

 

Για το χαρακτηρισµό της ταξινόµησης των εικόνων θα καταγράφεται η σχέση τους 

σύµφωνα µε την ανθρώπινη οπτική αντίληψη και ο σκοπός της σχεδίασής τους 

(Κουλαϊδής και συν., 2002, Dimopoulos et al., 2003).  

 

Οι εικόνες σύµφωνα µε την  ανθρώπινη οπτική αντίληψη διακρίνονται σε: 

 Ρεαλιστικές εικόνες: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εικόνες στις οποίες 

απεικονίζεται η πραγµατικότητα σύµφωνα µε την ανθρώπινη οπτική αντίληψη, απλές 

φωτογραφίες ή σκίτσα σύµφωνα µε το φωτογραφικό ρεαλισµό. Στις εικόνες αυτές 

κατατάσσονται οι εικόνες που βλέπουµε µε «γυµνό» µάτι, αλλά και οι εικόνες που 

παίρνουµε από ηλεκτρονικά µικροσκόπια, τηλεσκόπια, συστήµατα ωκεανογράφησης.   

Συµβατικές εικόνες: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εικόνες που αναπαριστάνουν 

την πραγµατικότητα αλλά µε κωδικοποιηµένες αναπαραστάσεις, οι οποίες υπακούουν 

στις επιστηµονικές συµβάσεις. Συµβατικές εικόνες είναι οι γραφικές παραστάσεις, οι 
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χάρτες, τα διαγράµµατα, τα ηλεκτρικά κυκλώµατα, τα σχέδια µηχανών, τα ηλεκτρικά, 

µαγνητικά, σεισµικά πεδία κ.τ.λ..  

 Εικόνες υβρίδια: Εικόνες στις οποίες συνυπάρχουν χαρακτηριστικά και από τις δύο 

προηγούµενες κατηγορίες. Πρόκειται δηλαδή για συµβατικές εικόνες στις οποίες 

έχουν προστεθεί όµως και ρεαλιστικά στοιχεία.  

 

Οι εικόνες σύµφωνα µε το  σκοπό της σχεδίασης τους, µπορούν να αφηγούνται 

θεωρίες ή γεγονότα (κύκλος του νερού, του άνθρακα, του αζώτου στη φύση), να 

απεικονίζουν σχέσεις, εξελίξεις (στο χώρο, στο χρόνο), ιεραρχία, κ.λ.π.. Οι διάφορες 

κατηγορίες στις οποίες διακρίνονται οι εικόνες ανάλογα µε τη λειτουργία τους είναι 

αυτές που φαίνονται παρακάτω (Κουλαϊδής και συν., 2002, Dimopoulos et al., 2003): 

Αφηγηµατικές εικόνες (ρητές ή άρρητες): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εικόνες 

που «αφηγούνται» (µε φωτογραφίες «καρέ-καρέ»), οι εικόνες που κάτι δείχνουν να 

συµβαίνει, οι εικόνες που απεικονίζουν πράξεις και γεγονότα που εξελίσσονται. Στο 

χώρο των Φυσικών Επιστηµών οι αφηγηµατικές εικόνες εκφράζουν συνήθως δράσεις 

ή διαδικασίες µετατροπής. Βέλη, ακολουθιακές τοποθετήσεις εικόνων µε διαγώνια – 

κατακόρυφη – οριζόντια κατεύθυνση µέσα στην εικόνα αναπαριστάνουν  

οπτικοποιηµένη τη δράση, άλλοτε µε σαφήνεια και ρητό τρόπο (ρητές αφηγηµατικές 

εικόνες) και άλλοτε µε άρρητο τρόπο (άρρητες αφηγηµατικές εικόνες). 

 Ταξινοµητικές εικόνες: Στις εικόνες αυτές παρουσιάζονται διάφορες σχέσεις 

µεταξύ των εικονιζόµενων στοιχείων (ανθρώπων, συµβόλων, στοιχείων, εννοιών, 

οργανισµών κ.λ.π.). Οι σχέσεις αυτές απεικονίζονται µέσω συµµετρικής σύνθεσης ή 

µε τη µορφή διακλαδώσεων ή δικτύων, αναδεικνύοντας οµοιότητες, οµαδοποιηµένες 

συστοιχίες ή απλά ακολουθιακές  σχέσεις. Αν µέσα στην εικόνα η ταξινόµηση γίνεται 

µε τη χρήση γραµµάτων, αριθµών, βελών, τότε έχουµε ρητές ταξινοµητικές εικόνες, 

αλλιώς έχουµε άρρητες ταξινοµητικές εικόνες. 

Αναλυτικές εικόνες: Είναι οι πιο απλές εικόνες και αντιστοιχούν οπτικά σε αυτό που 

λέµε «αυτό είναι…» ή «αυτό αποτελείται από …». Στις εικόνες  αυτές δε 

σχεδιάζονται πολλές λεπτοµέρειες, παρά µόνο τα ουσιώδη χαρακτηριστικά των 

µερών, για να τονίζεται ο αναλυτικός τους σκοπός. ∆εν έχουν βέλη, συµµετρική 

σύνθεση, ούτε στοιχεία συµβολισµού (που έχουν οι συµβολικές που θα δούµε 

παρακάτω). Αν τα µέρη µιας τέτοιας εικόνας έχουν ετικέτες ή λεζάντες επεξηγήσεων 

(αναφέρονται ρητά τα µέρη που αποτελούν την εικόνα), τότε έχουµε αναλυτικές 
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ρητές απεικονίσεις, αν οι ετικέτες απουσιάζουν, έχουµε αναλυτικές άρρητες 

απεικονίσεις. (Κουλαϊδής και συν., 2002, σ.136., Dimopoulos et al, 2003, σ.196).  

Μεταφορικές εικόνες (Συµβολικές) : Είναι ιδιαίτερο είδος απεικόνισης, όπου είτε 

το «ύφος» της εικόνας υποδηλώνει κάποιο συµβολισµό, είτε κάποια στοιχεία που 

απεικονίζονται συνδέονται µε συµβολικές αξίες. Οι εικόνες αυτές υποδηλώνουν και 

άλλα νοήµατα εκτός από αυτά που φαίνονται µε την πρώτη µατιά. Τα στοιχεία αυτά 

είναι ιδιαίτερα εµφανή από τη θέση τους, το µέγεθός τους, το χρώµα τους  και τις 

περισσότερες φορές φαίνονται εκτός τόπου και χρόνου.(Κουλαϊδής και συν., 2002, 

σ.137, Dimopoulos et al, 2003, σ.196). 

 

Συνδυάζοντας το είδος των εικόνων και το σκοπό σχεδίασή τους η ταξινόµηση των 

εικόνων ορίζεται ως ισχυρή αν είναι Υβριδικές ή Συµβολικές και ταυτόχρονα 

Αναλυτικές ή Ταξινοµητικές, ενώ ορίζεται ως Χαµηλή, αν είναι Ρεαλιστικές και 

ταυτόχρονα Αφηγηµατικές ή Μεταφορικές. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις η 

ταξινόµηση είναι Μέτρια. (Dimopoulos et al., 2003).  
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Κεφάλαιο 3                       
 

Η Μεθοδολογία της ανάλυσης της φυσικο-επιστηµονικής 

γνώσης που προβάλλεται στον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών 

µε Ελληνικό Περιεχόµενο G-WWW (Greek World Wide Web). 

 

1. Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν θέµατα ορολογίας, το ερευνητικό 

εργαλείο που αναπτύχθηκε για τη συλλογή των εµπειρικών δεδοµένων και την 

αποτύπωση της «εικόνας» της Φυσικο–επιστήµης στον Παγκόσµιο Ιστό 

Πληροφοριών µε Ελληνικό Περιεχόµενο (G-WWW Greek World Wide Web), καθώς 

επίσης και η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε κατά την ανάλυση των φυσικο-

επιστηµονικών ιστοσελίδων-άρθρων του G-WWW.  

Στη δεύτερη ενότητα του κεφαλαίου περιγράφονται όροι και συµβάσεις που 

χρησιµοποιούνται στην παρούσα έρευνα όπως: η «εικόνα της Φυσικο-επιστήµης», το 

«εκλαϊκευµένο περιεχόµενο», η  ιστοσελίδα, ο ιστοχώρος, το άρθρο κ.ά...   

Στην τρίτη ενότητα του κεφαλαίου περιγράφεται το δείγµα της έρευνας, η µονάδα 

ανάλυσης, η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων και το 

εργαλείο συλλογής δεδοµένων.  

Στις ενότητες 4 και 5 περιγράφονται οι µεταβλητές του ερευνητικού εργαλείου, 

µε βάση το οποίο κωδικοποιούνται οι ιστοχώροι και οι ιστοσελίδες. Γίνεται ακόµα 

σύντοµη αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο που οδήγησε στη συµπερίληψη της κάθε 

ευρύτερης περιοχής και κάθε µεταβλητής στο συγκεκριµένο ερευνητικό εργαλείο. 

Ακόµα, για κάθε µεταβλητή παρουσιάζονται παραδείγµατα για να γίνουν κατανοητές 

οι τιµές που παίρνουν. Στο τέλος της ενότητας 5 υπάρχει µια σύντοµη αναφορά στις 

ακολουθούµενες µεθοδολογίες (ανάλυση περιεχοµένου, κοινωνιο-γλωσσολογική και 

κοινωνιο-σηµειωτική ανάλυση).  

Τέλος, στην ενότητα 6 γίνεται µια αποτίµηση της αξίας του ερευνητικού 

εργαλείου που χρησιµοποιήθηκε. 
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              ονόµατα ιστοσελίδων 
 
                                                                             Ιστοσελίδες  
www.uop.gr/index      www.uop.gr/articles       που ανήκουν 
                                                                            στον ίδιο                                  
                                                                            ιστόχωρο 
             όνοµα ιστοχώρου  
                                                        

2. Θέµατα ορολογίας και συµβάσεις 
 
Ο όρος «εικόνα» της Φυσικο–επιστήµης, στο G-WWW, περικλείει το σύνολο των 

στοιχείων που περιλαµβάνουν οι ιστοσελίδες των ιστοχώρων του G-WWW µε 

εκλαϊκευµένο περιεχόµενο και αφορούν τη Φυσικο-επιστήµη και τα οποία συντελούν 

στη διαµόρφωσή της σε «κοινωνική αναπαράσταση». Η χρήση της ορολογίας 

«διαµόρφωση σε κοινωνική αναπαράσταση» δηλώνει την ικανότητα που µπορεί να 

αποκτήσουν τα µέλη ενός ευρύτατου κοινωνικού συνόλου µε βάση κοινά 

χαρακτηριστικά και παραδοχές, τα οποία µπορούν να παρακολουθήσουν, 

κατανοήσουν και τελικά να γίνουν ικανά να περιγράφουν τα παρουσιαζόµενα και 

εκτιθέµενα στις εν λόγω ιστοσελίδες του G-WWW.  Τα στοιχεία που περιγράφουν 

την «εικόνα» της Φυσικο-επιστήµης στον G-WWW είναι: 

� τα τυπικά χαρακτηριστικά των ιστοχώρων και των ιστοσελίδων (στοιχεία 

ιστοχώρου, βαθµός προβολής και βαθµός πρόσβασης) 

� η µεθοδολογική συγκρότηση του περιεχοµένου των άρθρων (τυπικά και 

αφηγηµατικά τους στοιχεία) 

� τα γνωσιακά στοιχεία των άρθρων (µεθοδολογικά στοιχεία, κοινωνική χρήση της 

Φυσικο-επιστήµης, περιεχόµενα άρθρων) 

� οι εκφραστικοί κώδικες (γραπτού λόγου και εικονογράφησης)’ συγκεκριµένα 

εκείνα τα στοιχεία µε τη βοήθεια των οποίων εκτιµάται η ταξινόµηση, η 

τυπικότητα και η περιχάραξη των εκφραστικών κωδίκων. 

 

Με τον όρο «ιστοσελίδα» (web page) εννοούµε  εκείνο το είδος εγγράφου του 

παγκόσµιου ιστού πληροφοριών (WWW) που περιλαµβάνει πληροφορίες µε τη 

µορφή κειµένου, 

υπερκειµένου, εικόνας, 

βίντεο και ήχου. 

Πολλές ιστοσελίδες µαζί 

συνθέτουν έναν ιστότοπο 

(εναλλακτικές ονοµασίες: 

ιστοχώρος ή δικτυακός τόπος, web site ή Internet site). Οι σελίδες ενός ιστοτόπου 

εµφανίζονται κάτω από το ίδιο όνοµα χώρου (domain) π.χ. microsoft.com, uoa.gr, 

uop.gr, ntua.gr, ypepth.gr, έχοντας διαφορετικά ονόµατα. Παραδείγµατος χάρη οι 

ιστοσελίδες του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου έχουν όλες ως κοινή αρχή στο όνοµά 
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τους, τις λέξεις www.uop.gr (που είναι το όνοµα του ιστοχώρου), αλλά οι ιστοσελίδες 

της σχολής «Κοινωνικών επιστηµών» έχουν όνοµα (διεύθυνση (URL)) 

www.uop.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=32&Itemid=95, 

ενώ της σχολής «Θετικών επιστηµών και Τεχνολογίας» έχουν όνοµα (διεύθυνση 

(URL)): 

www.uop.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=89 

Οι ιστοσελίδες αλληλοσυνδέονται και µπορεί ο χρήστης να µεταβεί από τη µία στην 

άλλη κάνοντας «κλικ» µε το ποντίκι, επιλέγοντας δηλαδή συνδέσµους που υπάρχουν 

στο κείµενο ή στις φωτογραφίες της κάθε ιστοσελίδας. Οι σύνδεσµοι προς άλλες 

σελίδες εµφανίζονται συνήθως υπογραµµισµένοι και µε µπλε χρώµα για να είναι, 

γρήγορα ξεκάθαρο στον επισκέπτη ότι πρόκειται για σύνδεσµο προς άλλη 

ιστοσελίδα, χωρίς όµως πάντα να είναι αυτό απαραίτητο. 
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Σχήµα 1α. Ιστοχώρος και ιστοσελίδα. 

 

Ιστοχώρος 

Κινούµενες 
εικόνες,  
περιγραφές 
περιεχοµένων 
 
παράπλευρα 
κείµενα,  
 
πληροφορίες,  
 
ειδήσεις, 

Ιστοσελίδα 
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Σχήµα 1β. Ιστοχώρος και ιστοσελίδα. 

 

Όλοι οι δηµόσια προσπελάσιµοι ιστοχώροι αποτελούν τον Παγκόσµιο Ιστό 

Πληροφοριών, «World Wide Web, WWW", αυτοί δε που περιέχουν ελληνικό 

περιεχόµενο αποτελούν τον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών µε Ελληνικό 

Περιεχόµενο (G-WWW).   

 

Ενώ ο όρος «ιστοσελίδα» περικλείει το κείµενο, τις εικόνες, πιθανά αρχεία ήχων, 

βίντεο και κινουµένων αναπαραστάσεων (animations), που σχετίζονται µε το κείµενο, 

µε τον όρο «άρθρο» αναφερόµαστε στο κείµενο και στις εικόνες µόνο. Επειδή σε 

πολλές ιστοσελίδες απουσιάζουν αρχεία ήχων, βίντεο και κινούµενων 

αναπαραστάσεων, ή επειδή αυτό που µας ενδιαφέρει είναι µόνο οι εικόνες του 

Ιστοχώρος Ιστοσελίδα 
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κειµένου, η έννοια του άρθρου και της ιστοσελίδας, στην παρούσα έρευνα, σε πολλές 

περιπτώσεις, ταυτίζονται. 

 

Οι ιστοσελίδες που καθορίζουν την περιοχή της Φυσικο-επιστήµης είναι αυτές που 

αναφέρονται σε µια από τις παρακάτω επιστήµες: Φυσική (Γενική Φυσική), 

Αστροφυσική, Κοσµολογία, Ηλεκτρονική Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Γενετική, 

Βιοτεχνολογία, Ζωολογία, Βοτανική, Περιβάλλον, Γεωλογία, Μετεωρολογία, 

Σεισµολογία (Κουλαϊδής κ.ά., 2001). 

 

Οι προηγούµενες λέξεις αποτέλεσαν και τις λέξεις-κλειδιά βάσει των οποίων έγινε η 

αναζήτηση των ιστοσελίδων του δείγµατος της έρευνας. Οι ιστοσελίδες αυτές για τις 

ανάγκες της έρευνας οµαδοποιούνται στα παρακάτω τέσσερα θεµατικά πεδία 

(επιστηµονικά πεδία):  

� Φυσικής (Γενική Φυσική, Αστροφυσική, Κοσµολογία, Ηλεκτρονική Φυσική),  

� Χηµείας (Χηµεία),  

� Επιστήµες της Ζωής (Βιολογία, Γενετική, Βιοτεχνολογία, Ζωολογία, Βοτανική) 

και  

� Επιστήµες της Γης ( Περιβάλλον, Γεωλογία, Μετεωρολογία, Σεισµολογία).   

 

Με τον όρο «εκλαϊκευµένο περιεχόµενο» στην περιοχή της Φυσικο-επιστήµης, 

εννοούµε το περιεχόµενο που προκύπτει από τη µεταφορά εξειδικευµένης γνώσης 

από τα κέντρα παραγωγής της προς ένα ευρύτερο κύκλο ανθρώπων, όχι απαραίτητα 

σχετικών µε τις Φυσικο-επιστήµες, µε σκοπό να µπορούν να κρίνουν καλύτερα όποια 

φυσικο-επιστηµονικού χαρακτήρα ερωτήµατα αναδύονται στην καθηµερινότητά 

τους.  

Οι ιστοσελίδες µε εκλαϊκευµένο περιεχόµενο δεν παρουσιάζουν  

� βαρύ µαθηµατικό φορµαλισµό (δηλαδή µαθηµατικά σύµβολα που συναντάµε 

στην σχολική ύλη των µαθηµάτων κατεύθυνσης (π.χ. ολοκληρώµατα, σύµβολα 

παραγώγων, διανυσµατική παρουσίαση φυσικών µεγεθών, µιγαδικούς αριθµούς, 

κυµατικές εξισώσεις)  

� πολύπλοκους φυσικούς τύπους ή χηµικές ενώσεις µε την αναλυτική τους µορφή,  

� διαγράµµατα µε απεικονίσεις µεγεθών που δεν υπάρχουν στο αναλυτικό 

πρόγραµµα σπουδών της Β/θµιας εκπαίδευσης, 
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� εξειδικευµένα θέµατα από την Αστροφυσική, Κοσµολογία (στοιχεία σύστασης 

των ατµοσφαιρών των πλανητών, αριθµητικά µεγέθη των χαρακτηριστικών τους 

σε µαθηµατικούς τύπους) 

� θέµατα που αναφέρονται στην Ηλεκτρονική Φυσική συσχετιζόµενα µε το στερεό 

σώµα.  

� αναφορές στις χηµικές λειτουργίες ουσιών και στις δράσεις τους, αναφορές µε 

µαθηµατική συµπερασµατολογία για επεξήγηση µοντέλων (καιρού, 

ατµοσφαιρών, σεισµών), έννοιες που δεν αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραµµα 

σπουδών της Β/θµιας εκπαίδευσης (γεωφυσικά µοντέλα, στατιστικά µοντέλα της 

Βιολογίας, ιατρικά στοιχεία της γενετικής, κ.λ.π.), όσον αφορά στις Επιστήµες 

της Ζωής (Βιολογία, Γενετική, Βιοτεχνολογία,  Ζωολογία, Βοτανική) και τις 

Επιστήµες της Γης (Μετεωρολογία, Περιβάλλον, Γεωλογία, Σεισµολογία).  

Οι έννοιες και το περιεχόµενο των ιστοσελίδων που αναλύθηκαν, έχουν κυρίως 

θεµατολογία η οποία είτε καλύπτεται από το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών της 

Β/θµιας εκπαίδευσης, είτε αναφέρεται σε θέµατα παρεµφερή ή σε προεκτάσεις τους 

είτε επεκτείνεται σε νέες εφευρέσεις, των οποίων η βασική επιστηµονική αρχή 

περιέχεται στο αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών της Β/θµιας εκπαίδευσης    
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Μηχανές αναζήτησης 

www.google.com 
H πιο σηµαντική και αξιόπιστη µηχανή 
αναζήτησης παγκόσµια. Αποτελείται από ένα 
τεράστιο δίκτυο υπολογιστών που 
συγχρονίζονται µια φορά κάθε µήνα (Google 
dance) και παρέχουν το 70% σχεδόν των 
αναζητήσεων παγκοσµίως. Η παράθεση των 
αποτελεσµάτων γίνεται αξιοκρατικά ενώ οι 
όποιες προβεβληµένες – πληρωµένες 
καταχωρήσεις βρίσκονται στα δεξιά και δεν 
εµποδίζουν τον αναγνώστη. Σηµαντικό 
στοιχείο αποτελεί το ότι η µηχανή είναι 
διαθέσιµη σε όλες τις γλώσσες και υποστηρίζει 
θαυµάσια τις αναζητήσεις και στα Ελληνικά! 
www.yahoo.com 
Ο µεγάλος ανταγωνιστής του google πέρασε σε 
δεύτερη µοίρα µετά από αρκετά χρόνια 
πρωτοπορίας. Στην παρούσα του µορφή είναι 
περισσότερο «κατάλογος» παρά µηχανή καθώς 
οι εγγραφές τους στηρίζονται σε ανθρώπινη 
παρέµβαση. Τα αποτελέσµατα είναι ένα µείγµα 
από πληρωµένες καταχωρήσεις, διαφηµίσεις 
και δωρεάν εγγραφές.  
www.msn.com 
Η προσπάθεια της Microsoft να καθιερωθεί και 
σε αυτό το χώρο. Μια αρκετά φιλόδοξη πορεία 
µε εξαγορές µικρότερων εξειδικευµένων 
εταιριών που όµως ακόµα δεν έφτασε στα 
επιθυµητά αποτελέσµατα. Τα αποτελέσµατα σε 
αυτή τη µηχανή αναζήτησης είναι αρκετά 
αξιόπιστα. 
http://dir.forthnet.gr 
Ο κατάλογος της Forthnet για τον Ελληνικό 
χώρο. Μια αρκετά ικανοποιητική δουλειά µε 
γεωγραφική κατανοµή των εγγραφών.Το 
θετικό είναι ότι λόγω µεγέθους (η Forthnet 
είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος provider στην 
Ελλάδα) ο κατάλογος έχει µεγάλη 
επισκεψιµότητα και χρησιµοποιείται από τους 
Έλληνες χρήστες.  

3. Η διαδικασία της δειγµατοληψίας  
 

Α) Το δείγµα της έρευνας 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για τη συλλογή των δεδοµένων είναι αυτή της 

επισκόπησης. Η επισκόπηση είναι η κατά το πλείστον χρησιµοποιούµενη 

περιγραφική µέθοδος, η οποία αναφέρεται κυρίως στη διαπίστωση καταστάσεων, 

εκτιµήσεων κ.λ.π.. Με την επισκόπηση συλλέγονται δεδοµένα σε ένα συγκεκριµένο 

χρονικό διάστηµα, µε σκοπό να περιγράψουν τη φύση των υπαρχουσών συνθηκών 

και να προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάµεσα σε συγκεκριµένες 

µεταβλητές (∆ηµητρόπουλος, 1999). 

Η ερευνητική διαδικασία για τη συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση 

ενός φυλλοµετρητή (browser), των µηχανών αναζήτησης Google, Yahoo, Msn και 

Forthnet καθώς και των λέξεων–κλειδιών 

που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη 

ενότητα. Αρχικά χρησιµοποιήθηκαν και οι 

τέσσερις µηχανές αναζήτησης (google, 

yahoo, msn, forthnet), µε τις λέξεις-κλειδιά 

Φυσική, Χηµεία, Βιολογία, Περιβάλλον (µια 

λέξη από κάθε θεµατικό πεδίο). Το πρώτο 

χρονικό διάστηµα (9/2005 – 2/2006) 

διάρκειας 6 µηνών προσπελάσθηκαν 1000 

περίπου ιστοσελίδες και επειδή 

παρατηρήθηκε ότι οι προτεινόµενες 

ιστοσελίδες από τις µηχανές αναζήτησης 

ήταν παρόµοιες (ελάχιστα διαφοροποι-

ούµενες ως προς τη σειρά εµφάνισης), 

τελικά χρησιµοποιήθηκε µόνο η µηχανή 

αναζήτησης Google (αυτή µε τη µεγαλύτερη 

επισκεψιµότητα από τις άλλες τρεις) και για 

τις υπόλοιπες λέξεις–κλειδιά. Οι λέξεις- 

κλειδιά που χρησιµοποιήθηκαν, ήταν για 

µεν τη Γενική Φυσική η λέξη «Φυσική» για 

δε την Ηλεκτρονική οι λέξεις «Ηλεκτρονική 
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Φυσική», γιατί στη χρήση της λέξης «Ηλεκτρονική» οι µηχανές αναζήτησης 

πρότειναν καταστήµατα πώλησης ηλεκτρικών ειδών (π.χ. την Ηλεκτρονική Αθηνών) 

και αναφορές σε αυτά στις 130 πρώτες τους προτάσεις! Οι υπόλοιπες λέξεις-κλειδιά 

χρησιµοποιήθηκαν όπως περιγράφονται παραπάνω.  

Η προσπέλαση, επιλογή και αποθήκευση των ιστοσελίδων πραγµατοποιή-

θηκε τα χρονικά διαστήµατα: 9/2005 – 2/2006, 10/2006 – 1/2007 και 4/2007 – 1/2008 

(20 συνολικά µήνες). 

Για την αποτύπωση του περιεχοµένου των ιστοχώρων που περιείχαν τις ιστοσελίδες 

που επιλέγονταν, χρησιµοποιήθηκε ειδική έκδοση του Acrobat Reader 

προσαρµοσµένη στις ανάγκες της έρευνας. Το συγκεκριµένο εργαλείο επιτρέπει την 

αποθήκευση ολόκληρου ιστοχώρου και τη µελέτη του off-line.   

Για την αποθήκευση του περιεχοµένου των κατάλληλων ιστοσελίδων 

χρησιµοποιήθηκε ή η ειδική έκδοση του Acrobat Reader ή ο κειµενογράφος word.  

 

Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν ιστοσελίδες µε ελληνικό και εκλαϊκευµένο 

περιεχόµενο στην περιοχή της Φυσικο-επιστήµης, οι οποίες δεν ήταν 

ειδησεογραφικού χαρακτήρα (ιστοσελίδες εφηµερίδων, περιοδικών, τηλεοπτικών, 

ειδησεογραφικών και ραδιοφωνικών σταθµών) και δεν ανήκαν σε πανεπιστηµιακούς 

ή ερευνητικούς ιστοχώρους περιγράφοντας πανεπιστηµιακά µαθήµατα, τµήµατα ή 

ερευνητικά προγράµµατα. Στο δείγµα της έρευνας εντάχθηκε κάθε ιστοσελίδα µε 

δική της διεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο, ανεξάρτητα αν ανήκε στον ίδιο ιστοχώρο ή στο 

ίδιο τµήµα του ιστοχώρου. ∆ηλαδή στο δείγµα της έρευνας εντάχθηκαν ως 

ανεξάρτητες µονάδες, ιστοσελίδες µε διευθύνσεις www.ph4u.gr/atomo/nuclear1.html 

και www.ph4u.gr/atomo/nuclear2 .html, οι οποίες ανήκουν και οι δύο στον ιστοχώρο 

www.ph4u.gr/ και µάλιστα στο ίδιο τµήµα του (atomo). Η τελική επιλογή των 

ιστοσελίδων έγινε µε ανάγνωση του περιεχοµένου όλων των ιστοσελίδων που 

αναδείκνυε η αναζήτηση µε λέξεις-κλειδιά, ώστε να διασφαλιστεί ότι όντως είχαν 

εκλαϊκευτικού χαρακτήρα περιεχόµενο.  

Το δείγµα δηµιουργήθηκε  σύµφωνα µε τους παρακάτω κανόνες-περιορισµούς:  

� Ο µέγιστος αριθµός ιστοσελίδων που επιλέχθηκε από έναν ιστοχώρο, ήταν 20 

ιστοσελίδες, ώστε κανένας ιστοχώρος να µην προβληθεί ιδιαίτερα έναντι των 

άλλων. 

(Π.χ. από το  physics4u.gr συνολικά αναλύθηκαν οι 20 πρώτες ιστοσελίδες, ενώ 

περιέχει πάνω από 400 ιστοσελίδες µε φυσικο-επιστηµονικές έννοιες, όχι όλες 
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εκλαϊκευµένες ( αναλύθηκαν 6 ιστοσελίδες που προέκυψαν από τη λέξη-κλειδί 

«Ηλεκτρονική - Φυσική», 12 που προέκυψαν από την λέξη–κλειδί «Φυσική» και 

2 που προέκυψαν από τη λέξη–κλειδί «Αστροφυσική», διατηρώντας την αναλογία 

εµφάνισής τους).   

� Ο αριθµός ιστοσελίδων που αναλύθηκαν ανά λέξη-κλειδί ήταν από 8 έως 45. 

(Π.χ. αναλύθηκαν 45 ιστοσελίδες που αντιστοιχούσαν στη λέξη-κλειδί «Φυσική», 

ενώ υπάρχουν πάνω από 100 κατάλληλες µόνο στον ιστοχώρο www.physics4u.gr 

και αυτό, για να µην υπερτερούν στο δείγµα οι ιστοσελίδες µε τη λέξη-κλειδί 

«Φυσική» έναντι των υπολοίπων αντίστοιχα 8 είναι οι ιστοσελίδες που 

αναλύθηκαν µε λέξη-κλειδί την Ηλεκτρονική-Φυσική και τη Μετεωρολογία, γιατί 

µόνο τόσες βρέθηκαν µε τον περιορισµό που περιγράφεται αµέσως παρακάτω).  

� Γινόταν προσπέλαση στις προτεινόµενες σελίδες από τις µηχανές αναζήτησης µε 

αύξοντα αριθµό µέχρι 200 (η msn.gr προτείνει µέχρι 100). Εννοείται ότι αν στις 

προτεινόµενες ιστοσελίδες υπήρχαν υπερσύνδεσµοι που οδηγούσαν σε άλλες 

ιστοσελίδες ή άλλους ιστοχώρους, τότε γινόταν επίσκεψη και στους 

προτεινόµενους, µέχρι βάθος 4 ανά υπερσύνδεσµο. Το 200 κρίθηκε αναγκαίο, 

ώστε να βρεθούν και να συλλεχθούν ιστοσελίδες µε ελάχιστο ποσοστό 3% επί του 

συνόλου. Τα ποσοστά στα οποία συµµετείχαν οι διάφορες ιστοσελίδες των 

λέξεων-κλειδιών ήταν από 3% (Ηλεκτρονική-Φυσική, Σεισµολογία) µέχρι 15% 

(Φυσική).    

� Τελικά το πλήθος ιστοσελίδων που προσπελάσθηκε ήταν 8020 (7820 ιστοχώροι) 

και οι ιστοσελίδες που βρέθηκαν µε εκλαϊκευµένο περιεχόµενο ήταν 290 (3,6%) 

διαφορετικές, φιλοξενούµενες σε 85 (1%) διαφορετικούς ιστοχώρους.   

 

Στις ιστοσελίδες που τελικά επιλέχθηκαν προς ανάλυση, αναφέρονται ή εξηγούνται 

λειτουργίες της ύλης (φυσικά ή χηµικά φαινόµενα), της ζωής, του διαστήµατος, της 

γης, του κόσµου των κατασκευών, της πληροφορίας, ή αναλύονται κίνδυνοι ή οφέλη, 

ή ενηµερώνουν για εξελίξεις, κινδύνους ή οφέλη.  

 

Β) Η µονάδα ανάλυσης 

Από κάθε επιλεγµένη ιστοσελίδα αυτό που αναλύθηκε (µονάδα ανάλυσης), ήταν 

αφενός µεν ο ιστοχώρος που τη φιλοξενεί (στοιχεία δικτυακού τόπου), αφετέρου δε 

το κύριο άρθρο της µαζί µε τις φωτογραφίες, τα αρχεία ήχου, εικόνων και βίντεο που 

πιθανόν περιλάµβανε το άρθρο (Σχήµα 2α και 2β). 
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4.  Εργαλείο Συλλογής ∆εδοµένων και η µέθοδος ανάλυσης.  

 

Εργαλείο συλλογής δεδοµένων (εσχάρα ανάλυσης-αποτύπωσης) 

Αναπτύχθηκε αρχικά µια πρωτότυπη εσχάρα ανάλυσης των ιστοσελίδων αναφορικά 

µε το σχεδιασµό, την προσβασιµότητα, το περιεχόµενο και τους εκφραστικούς 

κώδικες που χρησιµοποιούνται, µε τη βοήθεια σχετικής βιβλιογραφίας (π.χ. Choo 

κ.ά., 1999, Kim κ.ά., 2000, Κουλαϊδής κ.ά., 2001, ∆ηµόπουλος, 2001, Κουλαϊδής 

κ.ά., 2002). Η εσχάρα ανάλυσης βασίστηκε στη χρήση τεχνικών «ανάλυσης 

περιεχοµένου» και «κοινωνιο-σηµειωτικής ανάλυσης».  

Ακολούθως προσπελάστηκαν 1000 ιστοσελίδες. Από αυτές βρέθηκαν 

κατάλληλες 30. ∆οκιµάσθηκε πιλοτικά η εσχάρα ανάλυσης σε αυτό το πρώτο µικρό 

δείγµα ιστοσελίδων. Ακολούθως, διορθώθηκε – βελτιώθηκε όπου χρειάσθηκε, και 

πήρε την τελική της µορφή. Τέλος, έγινε η αναζήτηση, η επίσκεψη των υποψήφιων 

ιστοσελίδων και η συλλογή του συνολικού δείγµατος καταγράφοντας τις τιµές των 

µεταβλητών της εσχάρας αποτύπωσης. 

Οι µεταβλητές του ερευνητικού εργαλείου, το οποίο συγκροτήθηκε προκειµένου να 

µελετηθεί η εικόνα της Φυσικο-επιστήµης στο G-WWW, είναι πενήντα τρεις  και 

υποδιαιρούνται στις παρακάτω πέντε µεγάλες περιοχές µεταβλητών που µε την σειρά 

τους υποδιαιρούνται σε άλλες µικρότερες σύµφωνα µε τη δοµή: 

Περιοχή Ι –Τα τυπικά στοιχεία της ιστοσελίδας 

Η περιοχή αυτή υποδιαιρείται στις επιµέρους περιοχές:  

α)  στοιχεία του δικτυακού τόπου  

β)  βαθµός προβολής του άρθρου 

γ)  βαθµός πρόσβασης του άρθρου  

Περιοχή ΙΙ- Στοιχεία του άρθρου 

Η περιοχή αυτή υποδιαιρείται στις επιµέρους περιοχές: 

α)  τυπικά στοιχεία του άρθρου   

β)  αφηγηµατικά στοιχεία του άρθρου   

Περιοχή ΙΙΙ-Γνωσιακά στοιχεία του άρθρου 

Η περιοχή αυτή υποδιαιρείται στις επιµέρους περιοχές: 

α) Μεθοδολογικά  στοιχεία του άρθρου   

β) Κοινωνικές επιπτώσεις  της επιστήµης 

γ) Στοιχεία περιεχοµένου 
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Περιοχή ΙV-Το γραπτό κείµενο της ιστοσελίδας  

Η περιοχή αυτή υποδιαιρείται στις επιµέρους περιοχές: 

α) Τρόποι τεκµηρίωσης του γνωστικού περιεχοµένου του άρθρου (ταξινόµηση).  

β)  Τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα 

γ) Επικοινωνιακό πλαίσιο (περιχάραξη) 

Περιοχή V-Οι εικόνες της ιστοσελίδας  

Η περιοχή αυτή υποδιαιρείται στις επιµέρους περιοχές: 

α) Γενική ταξινόµηση  

β)  Τυπικότητα της εικονογράφησης 

γ) Περιχάραξη και εικονογράφηση 

 

Οι περιοχές που συγκροτούν οι µεταβλητές του εργαλείου της ανάλυσης, φαίνονται 

στο Σχήµα 2. 

Σχήµα 2 Οι µεταβλητές του εργαλείου της ανάλυσης 

Στοιχεία του δικτυακού τόπου 

Βαθµό προβολής του άρθρου 

Τα τυπικά 

στοιχεία της 

ιστοσελίδας Βαθµό πρόσβασης του άρθρου 

Τυπικά στοιχεία του άρθρου Στοιχεία του 

άρθρου Αφηγηµατικά στοιχεία 

Μεθοδολογικά  στοιχεία του άρθρου 

Κοινωνικές επιπτώσεις  της επιστήµης 

Γνωσιακά 

στοιχεία του 

άρθρου Στοιχεία περιεχοµένου 

Τρόποι τεκµηρίωσης του γνωστικού 

περιεχοµένου του άρθρου (Ταξινόµηση) 

Τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα 

Το γραπτό 

κείµενο της 

ιστοσελίδας 
Επικοινωνιακό πλαίσιο (Περιχάραξη) 

Γενική ταξινόµηση 

Τυπικότητα της εικονογράφησης 

Ερευνητικό 

Εργαλείο 

Οι εικόνες της 

ιστοσελίδας 
Περιχάραξη και εικονογράφηση 
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Μέθοδοι ανάλυσης 

Η επιλογή των πενήντα τριών µεταβλητών του ερευνητικού εργαλείου που 

δηµιουργήθηκε, τεκµηριώνεται-υποστηρίζεται από το σκοπό της παρούσας εργασίας, 

ο οποίος είναι η ανάλυση του µετασχηµατισµού της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης 

στον G-WWW. Η µελέτη ενός τέτοιου µετασχηµατισµού υποστηρίζεται από τη 

µέθοδο της «ανάλυσης περιεχοµένου», από τη µέθοδο της Κοινωνικής 

Γλωσσολογικής ανάλυσης και από τη µέθοδο της Κοινωνικής Σηµειωτικής ανάλυσης. 

Η πρώτη από αυτές, η µέθοδος της «ανάλυσης περιεχοµένου», είναι µια ποσοτική 

µέθοδος, σύµφωνα µε την οποία καταµετρούνται οι συχνότητες εµφάνισης 

συγκεκριµένων χαρακτηριστικών ή διαστάσεων των κειµένων και µέσω αυτής της 

διαδικασίας σχηµατοποιείται η εικόνα που προβάλλουν τα κείµενα ή τα µηνύµατα 

που εκπέµπουν (Holsti, 1969).  Στην περίπτωση των κειµένων των ιστοσελίδων 

θέλουµε να καταµετρήσουµε τη συχνότητα εµφάνισης συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών ή διαστάσεων του κειµένου της υπό εξέταση ιστοσελίδας 

(απαλλαγµένου από διαφηµιστικά banner, πληροφορίες για το περιεχόµενο του 

ιστοχώρου, παράπλευρων κειµένων, διαφηµίσεων, ειδήσεων, περιγραφών των 

περιεχοµένων των ιστοχώρων, λογότυπων, χορηγών, υποστηρικτών κ.λ.π.) και µέσω 

αυτής της διαδικασίας να σχηµατοποιήσουµε την εικόνα που προβάλλουν τα κείµενα 

των ιστοσελίδων.  

Όµως, η καταµέτρηση των συχνοτήτων συγκεκριµένων χαρακτηριστικών και 

η εξαγωγή συµπερασµάτων από αυτές δεν οδηγούν σε αµφιµονοσήµαντα ασφαλή 

συµπεράσµατα. Πενήντα χρόνια έρευνας, τουλάχιστον στην περιοχή των µέσων 

µαζικής επικοινωνίας έχει δείξει ότι δεν υφίσταται µια απλή σχέση µεταξύ του 

περιεχοµένου των κειµένων και του τρόπου της πρόσληψής τους από το κοινό. 

Παρόλα αυτά η «ανάλυση περιεχοµένου» πιστεύουµε ότι µπορεί να βοηθήσει στην 

παροχή κάποιων ενδείξεων για τη σχετική υπερπροβολή ή υποβάθµιση κάποιων 

κεντρικών χαρακτηριστικών των ιστοχώρων ή/και των ιστοσελίδων του G-WWW. 

Βέβαια οι γενικεύσεις και τα συµπεράσµατα που µπορούν να προκύψουν από αυτές 

τις ενδείξεις, έχουν πλήρη εξάρτηση από το κοινωνικό πλαίσιο και τις διεθνείς 

επιρροές που δέχονται οι κατασκευαστές-δηµιουργοί των ιστοχώρων και οι 

συγγραφείς των ιστοσελίδων, λόγω της εύκολης και απρόσκοπτης δυνατότητας 

περιήγησης (surf) των χρηστών-επισκεπτών του ∆ιαδικτύου σε διάφορες παρεµφερείς 

και µη ιστοσελίδες αλλά και λόγω των δυνατοτήτων που έχουν οι δηµιουργοί 

ιστοχώρων να προσελκύουν τους περιηγητές (surfers) στις ιστοσελίδες τους. Από την 
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παραπάνω περιγραφή είναι σαφές ότι η «ανάλυση περιεχοµένου» αρχικά αναλύει µια 

ιστοσελίδα στα µετρήσιµα συστατικά της µε απώτερο όµως στόχο να τα ανασυνθέσει, 

για να διαπιστώσει τη λειτουργία και τη φύση του µηνύµατος που εκπέµπεται από 

αυτή, όπως ακριβώς γίνεται στην ανάλυση των κειµένων που έχει περιγραφεί από 

διάφορους ερευνητές (Hansen, Cottle, Negrine, Newbold, 1998, ∆ηµόπουλος, 2001). 

Εκτός όµως από την αδυναµία συσχέτισης των ευρηµάτων της ανάλυσης 

περιεχοµένου µε τη εκάστοτε ‘λειτουργία’ του περιεχοµένου κειµένων, άρα και των 

κειµένων των ιστοσελίδων, υπάρχει κριτική για το κατά πόσο η µεθοδολογία της 

«ανάλυσης περιεχοµένου» είναι ικανή να αναδείξει το σηµαντικό από τις συχνότητες 

εµφάνισης, µια και η θέση που καταλαµβάνουν στοιχεία του περιεχοµένου των 

κειµένων είναι πιο σηµαντική από τη συχνότητα µε την οποία επαναλαµβάνονται 

(Burgelin, 1972). Η σχετική κριτική ενισχύεται ακόµα περισσότερο για τα κείµενα 

των ιστοσελίδων, µια και δεν είναι µόνο η θέση που καταλαµβάνουν στοιχεία του 

περιεχοµένου των κειµένων αλλά και ο «περιβάλλων» χώρος που συχνά είναι 

εµπλουτισµένος µε ήχους, κινούµενες εικόνες, διαφηµιστικά banner, αλλά και µικρά 

βίντεο και υπερ-συνδέσµους που άλλοτε καλούν τον επισκέπτη-αναγνώστη στην 

συµµετοχή του σε άλλα περιεχόµενα πλην αυτού του κειµένου της ιστοσελίδας, 

άλλοτε υποβοηθούν τη προσέλκυση της προσοχής ή τη συγκέντρωση του αναγνώστη  

σε αυτό καθαυτό το κείµενο προβάλλοντάς το µε έγχρωµα πλαίσια προβολής, 

έγχρωµα γράµµατα διαφόρων τύπων και µεγεθών, µε εφέ κίνησης, εµφάνισης και 

ήχων. 

Ακόµα αξιοσηµείωτο είναι ότι στα κείµενα των ιστοσελίδων η οπτική 

απεικόνιση δεν µπορεί να θεωρηθεί µια απλή εικονογράφηση (εικόνες χωρίς 

σύνταξη) του γλωσσικού κειµένου που πιθανόν να µπορούσε να θεωρηθεί στα έντυπα 

κείµενα (βιβλία, περιοδικά, εφηµερίδες, κ.λ.π.). Οι εικόνες στις ιστοσελίδες του 

∆ιαδικτύου δεν επαναλαµβάνουν απλώς τα όσα έχουν διατυπωθεί γραπτώς, αλλά 

κάποιες φορές εισάγουν µε ανεξάρτητο τρόπο βασικά θέµατα και έννοιες σε πολλά 

επιστηµονικά κείµενα του ∆ιαδικτύου, όπως και στα έντυπα κείµενα. Κάποιες άλλες 

φορές διηγούνται µια δική τους ιστορία χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες της 

τεχνολογίας των υπερ-κειµένων και κάποιες άλλες φορές δηµιουργούν το δικό τους 

µήνυµα χρησιµοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας των υπερ-µέσων. Ακόµα, 

η οπτική απεικόνιση στις ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου εµπεριέχει ένα κείµενο 

γραµµένο γύρω από µια εικόνα. Η κατανόηση αυτών των εικόνων προϋποθέτει 

µελέτη της αντίληψης και της αποδοχής τους καθώς και των πολιτισµικών, 
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κοινωνικών και οικονοµικών συνθηκών, οι οποίες συνοδεύουν τους παραγωγούς και 

τους χρήστες της κουλτούρας της εικόνας. Οι επισκέπτες/αναγνώστες των 

ιστοσελίδων δοµούν τα νοήµατα του κόσµου γύρω τους µέσα από τις εικόνες όντες 

ενεργοί θεατές και όχι παθητικοί παρατηρητές. Οι διαδικασίες αντίληψης και 

πρόσληψης δεν είναι παθητικές πράξεις, ούτε καθορίζονται όµως αποκλειστικά από 

τις κοινωνικές και πολιτισµικές συµβάσεις (∆ρακοπούλου και Σκορδούλης, 2003). 

Όπως δηλώνει η Brennan (∆ρακοπούλου και Σκορδούλης, 2003), “το τι βλέπουµε 

διαµορφώνεται τόσο πολιτισµικά όσο και γλωσσικά, υπάρχουν δε πολλά περισσότερα 

από αυτά που συναντά το µάτι µας”.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, εκτός από την «ανάλυση περιεχοµένου» οι 

µέθοδοι της Κοινωνικής Γλωσσολογικής ανάλυσης (Social Linguistics) (Halliday και 

Martin, 1996, Kress, 1983) και της Κοινωνικής Σηµειωτικής ανάλυσης (Kress και 

VanLeuuwen, 1996) χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό µε αυτή, για να αναλύσουν την 

‘εικόνα’ της Φυσικο-επιστήµης, όπως αυτή προκύπτει από το περιεχόµενο του G-

WWW και έτσι να αποφευχθεί η µοναδικότητα της χρήσης της «ανάλυσης 

περιεχοµένου» και ό,τι αυτή η µοναδικότητα συνεπάγεται.  

Στην παρούσα έρευνα η µεθοδολογία της Κοινωνικής Σηµειωτικής ανάλυσης  

χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την ανάλυση των εικονικών αναπαραστάσεων που 

συνοδεύουν τα κείµενα των ιστοσελίδων, αφού κάθε κείµενο είναι ένα  πολυτροπικό 

κείµενο που εµπλέκει και κανόνες ανάγνωσης οπτικού κειµένου. 

Η «γραµµατική» του οπτικού κειµένου χρησιµοποιείται στην ανάλυση της εικόνας, 

καθώς και στην εξέταση της σχέσης εικονογράφησης και επισκέπτη-αναγνώστη της 

ιστοσελίδας, συµβάλλοντας στην απάντηση των ερωτηµάτων που αφορούν στις 

σχέσεις που οι εικόνες δοµούν ανάµεσα στον επισκέπτη-αναγνώστη και στα 

αναπαριστώµενα στοιχεία.  

Η µεθοδολογία της Κοινωνικής Γλωσσολογικής ανάλυσης, δεδοµένου ότι  η γλώσσα 

δεν περιγράφει απλώς τα νοήµατα αλλά επεµβαίνει λειτουργικά στη διαµόρφωσή 

τους και δεδοµένου ότι στο πλαίσιο του επιστηµονικού γλωσσικού κώδικα 

χρησιµοποιούνται, εκτός από το φυσικό γραπτό γλωσσικό κώδικα και άλλοι, όπως 

είναι ο συµβολικός κώδικας των Μαθηµατικών ή της Χηµείας, η επιστηµονική 

ορολογία και οι επεξεργασµένοι κανόνες σύνταξης και γραµµατικής (Halliday και  

Martin, 2004,  Κουλαϊδής και συν., 2002, σ.100, ∆ελέγκος, 2004, σ.98), αποσκοπεί 
στην αποκάλυψη των υποβοσκόντων ιδεολογικών µηνυµάτων που προβάλλονται µε 
τη χρήση του γλωσσικού κώδικα, καθώς και των κοινωνικών σχέσεων που 
κατασκευάζονται µεταξύ του αναγνώστη και του κειµένου.  
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5. Οι µεταβλητές του ερευνητικού εργαλείου  
 
5.1 Τα τυπικά στοιχεία της ιστοσελίδας 

Τα στοιχεία του δικτυακού τόπου 

Οι µεταβλητές αυτής της περιοχής του ερευνητικού εργαλείου χρησιµοποιούνται για 

να κωδικοποιήσουν τον κάθε δικτυακό τόπο αφενός µεν όσον αφορά στην ταυτότητά 

του στην έρευνα,  αφετέρου δε όσον αφορά στην ταυτότητα του στο G-WWW.  

 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της ταυτότητας του 

δικτυακού τόπου (ιστοχώρου) στην έρευνα είναι: 

1. Αύξων αριθµός καταγραφής 

2. Ηµεροµηνία επίσκεψης 

 

Και οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό της ταυτότητας του 

δικτυακού τόπου στον G-WWW είναι: 

3. Η µοναδική παγκόσµια διεύθυνση του δικτυακού τόπου (URL) 

4. Το πλήθος των επισκέψεων που έχει δεχθεί ο δικτυακός τόπος  

5. Το πλήθος και το είδος των διαφορετικών πληροφοριών που περιέχει ο 

δικτυακός τόπος (εικόνες, video, ήχους, συνδέσµους / υπερσυνδέσµους (link / 

hyperlink), διαφηµίσεις, άλλα άρθρα, χώρο συζητήσεων σε πραγµατικό χρόνο 

(chat), χώρο συζητήσεων (discussion fora)). 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτό το τµήµα του εργαλείου της ανάλυσης, 

παρέχουν πληροφορίες   

� για την οργάνωση του εµπειρικού υλικού (αύξων αριθµός καταγραφής) 

� για την ηµεροµηνία επίσκεψης (θα µπορούµε να δούµε µε µια επίσκεψη κάποιων 

µηνών ή ετών αργότερα αν ο δικτυακός τόπος έχει µεταβληθεί), 

� για τη µελέτη της δυνατότητας προσπέλασης των άρθρων αλλά και την 

«εθνικότητα» του ιστοχώρου που τα φιλοξενεί, δηλαδή αν φιλοξενούνται σε 

ιστοχώρο µε Ελληνικό Domain name (κατάληξη .gr) ή όχι, 

� για τον αριθµό των επισκεπτών του κάθε ιστοχώρου (παράγοντας επιρροής 

αναβαθµίσεων - πρόσβασης, περιεχοµένου, επικαιροποίησης - ή εµπορικής 

εκµετάλλευσης),   

� για το αν οι δικτυακοί τόποι που φιλοξενούν ή περιέχουν µόνο φυσικο-

επιστηµονικό περιεχόµενο, είναι επισκέψιµοι τόσο συχνά όσο άλλοι,  
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� για το αν διαθέτουν ελκυστική πρώτη σελίδα (µε εικόνες, ήχους video),  

� για το αν χρειάζονται επιχορηγήσεις (διαφηµίσεις) ή δηµιουργούνται, 

συντηρούνται και διατηρούνται από ανθρώπους/επιστηµονικές ή µη ενώσεις 

αφιλοκερδώς,  

� για το αν επιζητούν τη συµµετοχή στη διαµόρφωση του περιεχοµένου τους 

διαθέτοντας χώρο συζητήσεων,  

� για το αν επιδιώκουν τη διάδοση της γνώσης, διαθέτοντας υπερσυνδέσµους ή αν 

εκφράζουν προσωπικές απόψεις εν είδει αυθεντίας, µη διαθέτοντας άλλα άρθρα ή 

προτάσεις για άλλους δικτυακούς τόπους.    

Για παράδειγµα, η κωδικοποίηση του παρακάτω ιστοχώρου µε βάση τις µεταβλητές 

αυτού του τµήµατος του εργαλείου ανάλυσης γίνεται ως εξής:  

 
Περιοχή Θεµατική 

ενότητα 
Μεταβλητή    

Αύξων αριθµός καταγραφής 27 
URL www.physics.gr 

Ηµεροµηνία επίσκεψης 15-2-2004 
Επισκέπτες που έχει δεχθεί ο 

δικτυακός τόπος 
∆εν υπάρχει 
ένδειξη 

Εικόνες 5 
Video 0 
Ήχους 0 
Links 11 
∆ιαφηµίσεις 1 
Άλλα άρθρα 0 
Chat 0 

Τυπικά 
στοιχεία 

ιστοσελίδας 

Στοιχεία 
δικτυακού 

τόπου Πλήθος  και 
είδος  

διαφορετικών 
πληροφοριών 
που περιέχει 

Counter 
visitor 0 

   Discussion 
forum     0 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνες 5 

∆ιαφηµίσεις 1 
Link 11 
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Βαθµός προβολής του άρθρου  

Οι µεταβλητές αυτής της περιοχής του ερευνητικού εργαλείου χρησιµοποιούνται για 

να κωδικοποιήσουν το µέτρο της προβολής του άρθρου από τον κατασκευαστή του 

ιστοχώρου. Ο βαθµός προβολής του άρθρου είναι αποτέλεσµα του βαθµού Budd 

(1964), που χρησιµοποιείται ως ένα αντικειµενοποιηµένο µέτρο της πιθανότητας που 

έχει κάθε άρθρο να αποσπάσει την προσοχή του αναγνώστη τουλάχιστον στα έντυπα  

(∆ηµόπουλος, 2001). 

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό του βαθµού 

προβολής του άρθρου είναι: 

1. Το ποσοστό επί  τοις % της οθόνης που καλύπτει το άρθρο 

2. Το ποσοστό επί  τοις % της οθόνης που καλύπτει ο τίτλος του άρθρου 

3. Αν ξεκινάει το άρθρο µέσα στο πάνω µισό της οθόνης 

4. Το ποσοστό επί  τοις % του άρθρου (της πρώτης οθόνης) που καλύπτεται από 

σχετικές εικόνες 

5. Το πλήθος animation που περιέχει το άρθρο σε σχέση µε αυτά που έχει ο 

ιστοχώρος   

6. Το πλήθος αρχείων ήχου που περιέχει το άρθρο σε σχέση µε αυτά που έχει ο 

ιστοχώρος   

7. Το πλήθος αρχείων video που περιέχει το άρθρο σε σχέση µε αυτά που έχει ο 

ιστοχώρος   

8. Το πλήθος διαφηµίσεων που περιέχει η οθόνη.  

9. Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου (φόντου) και της οθόνης 

(του χρώµατος του φόντου που κυριαρχεί) που το φιλοξενεί 

10. Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου (του χρώµατος του 

φόντου και του χρώµατος των γραµµάτων) και του  τίτλου (του χρώµατος του 

φόντου και του χρώµατος των γραµµάτων) του άρθρου. 

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτό το τµήµα του εργαλείου της ανάλυσης 

παρέχουν πληροφορίες για το κατά πόσο κάθε άρθρο καταλαµβάνει µια δεσπόζουσα 

θέση στον ιστοχώρο που το φιλοξενεί και, εποµένως, έχει άµεση σχέση µε το βαθµό 

προσέλκυσης της προσοχής και του ενδιαφέροντος του επισκέπτη-περιηγητή.  

 

Η συµµετοχή της κάθε µεταβλητής στο βαθµό προβολής είναι αυτή που φαίνεται 

στον πίνακα 1.  
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Πίνακας 1. Αναλυτική συµµετοχή της κάθε µεταβλητής στο Βαθµό προβολής 

 

 
Στον Πίνακα 1 αποτυπώνεται η αναλυτική συµµετοχή της κάθε µεταβλητής του 

χαρακτηριστικού «βαθµός προβολής άρθρου» στην προβολή των άρθρων. Οι 

µεταβλητές αυτές είναι:  

  
90-
100 

80-
89 

70-
79 

60-
69 

50-
59 

40-
49 

30-
39 

20-
29 

10-
19 

1-9 

Ποσοστό επί τοις % της 
οθόνης που καλύπτει το 

άρθρο 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Ποσοστό επί τοις % της 
οθόνης που καλύπτει ο 

τίτλος 
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Ποσοστό επί  τοις % 
του άρθρου (της 

πρώτης οθόνης) που 
καλύπτεται από 
σχετικές εικόνες 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 

Αν ξεκινάει το άρθρο 
µέσα στο πάνω µισό 

της οθόνης 

Ναι  
5 

΄Όχι 
-5 

                

Πλήθος animation στο 
άρθρο σε σχέση µε 

αυτά που έχει ο 
ιστοχώρος  

2 0                 

Πλήθος αρχείων ήχου 
στο άρθρο σε σχέση µε 

αυτά που έχει ο 
ιστοχώρος  

2 0                 

Πλήθος αρχείων Video 
στο άρθρο  σε σχέση µε 

αυτά που έχει ο 
ιστοχώρος 

3 0                 

Αν υπάρχει διαφορά 
µεταξύ του χρώµατος 
του άρθρου και της 

οθόνης που το 
προβάλλει -φιλοξενεί 

3 0                 

Αν υπάρχει διαφορά 
µεταξύ του χρώµατος 
του άρθρου και του  
τίτλου του άρθρου. 

3 0                 

  
Από 
9-10 

8,7 6,5 4,3 2,1 0         

Αν η οθόνη περιέχει 
διαφηµίσεις 

-5 -4 -3 -2 -1 0 
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� Το ποσοστό επί  τοις % της οθόνης που καλύπτει το άρθρο. Αν το άρθρο 

καλύπτει όλη (90%-100%) την οθόνη τη διαθέσιµη για άρθρα, τότε η συµµετοχή 

στο βαθµό προβολής αυτής της µεταβλητής είναι 10 βαθµοί (ο µέγιστος βαθµός), 

αν καλύπτει από 80% έως 89%, η συµµετοχή είναι 9 βαθµοί κ.ο.κ. 

� Το ποσοστό επί  τοις % της οθόνης που καλύπτει ο τίτλος του άρθρου. Αν ο 

τίτλος καλύπτει έως 10% της οθόνης, θεωρούµε ότι είναι το ιδανικό ποσοστό για 

την προβολή του άρθρου και η συµµετοχή αυτής της µεταβλητής είναι 4 βαθµοί 

(ο µέγιστος βαθµός), αν καλύπτει από 10% έως 20%, η συµµετοχή είναι 3 βαθµοί 

….αν καλύπτει από 90% έως 100%, θεωρούµε ότι είναι εις βάρος της προβολής 

του άρθρου και η συµµετοχή είναι –5 βαθµοί.  

� Αν ξεκινάει το άρθρο µέσα στο πάνω µισό της οθόνης: Αν ξεκινάει από το πάνω 

µισό της οθόνης, τότε η συµµετοχή αυτής της µεταβλητής στο βαθµό προβολής 

είναι 5 βαθµοί (ο µέγιστος βαθµός), αλλιώς είναι –5 βαθµοί. 

� Το ποσοστό επί  τοις % του άρθρου (της πρώτης οθόνης) που καλύπτεται από 

σχετικές εικόνες. Αν οι εικόνες καλύπτουν έως 10% του άρθρου, θεωρούµε ότι 

είναι το ιδανικό ποσοστό για την προβολή του άρθρου και η συµµετοχή αυτής της 

µεταβλητής είναι 4 βαθµοί (ο µέγιστος βαθµός), αν καλύπτει από 10% έως 20% η 

συµµετοχή είναι 3 βαθµοί ….αν καλύπτει από 90% έως 100%, θεωρούµε ότι είναι 

εις βάρος της προβολής του άρθρου και η συµµετοχή είναι –5 βαθµοί.  

� Το πλήθος των animation που περιέχει το άρθρο σε σχέση µε αυτά που έχει ο 

ιστοχώρος. Αν το ποσοστό αυτό είναι πάνω από 50%,  τότε η συµµετοχή αυτής 

της µεταβλητής στο βαθµό προβολής είναι 2 βαθµοί (ο µέγιστος βαθµός), αν είναι 

κάτω από 50%, είναι 1 βαθµός (γιατί θεωρούµε ότι ούτως ή άλλως η ύπαρξη 

animation προβάλλει το άρθρο έστω και αν είναι λίγα σε σχέση µε αυτά του 

ιστοχώρου) και αν δεν υπάρχουν animation,  τότε δεν παίρνει κανένα βαθµό.  

� Το πλήθος αρχείων ήχου που περιέχει το άρθρο, σε σχέση µε αυτά που έχει ο 

ιστοχώρος. Αν το ποσοστό αυτό είναι πάνω από 50%,  τότε η συµµετοχή στο 

«βαθµό προβολής» αυτής της µεταβλητής είναι 2 βαθµοί (ο µέγιστος βαθµός), αν 

είναι κάτω από 50%, είναι 1 βαθµός (γιατί θεωρούµε ότι ούτως ή άλλως η ύπαρξη 

αρχείων ήχου προβάλλει το άρθρο, έστω και αν είναι λίγα σε σχέση µε αυτά του 

ιστοχώρου) και αν δεν υπάρχουν αρχεία ήχου, τότε δεν παίρνει κανένα βαθµό.  

� Το πλήθος αρχείων video που περιέχει το άρθρο σε σχέση µε αυτά που έχει ο 

ιστοχώρος.  Αν το ποσοστό αυτό είναι πάνω από 60%,  τότε η συµµετοχή αυτής 

της µεταβλητής στο βαθµό προβολής είναι 3 βαθµοί (ο µέγιστος βαθµός), αν είναι 
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από 30% έως 59%, τότε η συµµετοχή αυτής της µεταβλητής είναι 2 βαθµοί, ενώ 

αν είναι κάτω από 30%, είναι 1 βαθµός (γιατί θεωρούµε ότι ούτως ή άλλως η 

ύπαρξη αρχείων video προβάλλει το άρθρο, έστω και αν είναι λίγα σε σχέση µε 

αυτά του ιστοχώρου) και αν δεν υπάρχουν αρχεία video, τότε δεν παίρνει κανένα 

βαθµό. Θεωρούµε ότι τα αρχεία video προβάλλουν περισσότερο ένα άρθρο από 

αρχεία ήχου ή αρχεία animation, µια και τα αρχεία video συνδυάζουν κίνηση µε 

ήχο. Γι’ αυτό οι βαθµοί συµµετοχής στην ανάδειξη του βαθµού προβολής για 

αρχεία ήχου και animation είναι 2, ενώ οι βαθµοί συµµετοχής για τα αρχεία video 

3. 

� Το πλήθος διαφηµίσεων που περιέχει η οθόνη. Θεωρούµε ότι η ύπαρξη πολλών 

διαφηµίσεων συνεισφέρει αρνητικά στο βαθµό προβολής του άρθρου, γι’ αυτό κι 

αν το ποσό αυτό είναι µεγάλο (9 έως 10), αφαιρούµε από το βαθµό προβολής του 

άρθρου 5 βαθµούς. Αν το ποσό αυτό είναι 7 έως 8, αφαιρούµε  4 βαθµούς κ.λ.π., 

αν δεν έχει καµία διαφήµιση, τότε δεν αφαιρούµε κανένα βαθµό. Σηµειώνουµε ότι 

οι βαθµοί που απονέµουµε, είναι για την προβολή του άρθρου και όχι του 

ιστοχώρου.    

� Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου και της οθόνης (του 

φόντου) που το φιλοξενεί:  Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου 

και της οθόνης (του φόντου της οθόνης) που το φιλοξενεί, τότε η συµµετοχή 

αυτής της µεταβλητής είναι 3 βαθµοί (ο µέγιστος βαθµός), αλλιώς είναι 0 βαθµοί. 

Θεωρούµε ότι η διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου (χρώµατος φόντου και 

χρώµατος γραµµάτων) και του φόντου της οθόνης, δίνει ένα πλεονέκτηµα στη 

προβολή του άρθρου σε σχέση µε το αν δεν υπάρχει διαφορά χρώµατος ή 

χρωµάτων. ∆ηλαδή άσπρο φόντο άρθρου (µε µαύρα γράµµατα κειµένου) σε 

άσπρη οθόνη είναι το σύνηθες και δεν προσφέρει κάποιους βαθµούς στην 

προβολή του άρθρου. Επίσης δεν προσφέρει κάποιους βαθµούς στη προβολή του 

άρθρου µπλε φόντο κειµένου σε θαλασσί φόντο οθόνης (ίδια χρώµατα). 

� Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου (χρώµατος φόντου και 

χρώµατος γραµµάτων) και του  τίτλου του άρθρου (χρώµατος φόντου και 

χρώµατος γραµµάτων): Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου 

και του  τίτλου του άρθρου, τότε η συµµετοχή αυτής της µεταβλητής είναι 3 

βαθµοί (ο µέγιστος βαθµός), αλλιώς είναι 0 βαθµοί. Θεωρούµε ότι η διαφορά 

µεταξύ του χρώµατος του άρθρου και του  τίτλου του άρθρου, δίνει ένα 

πλεονέκτηµα στη προβολή του άρθρου σε σχέση µε το αν δεν υπάρχει διαφορά 
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χρώµατος. ∆ηλαδή άσπρο φόντο άρθρου µε µαύρα γράµµατα κειµένου και µαύρα 

γράµµατα τίτλου είναι το σύνηθες και δεν προσφέρει κάποιους βαθµούς στην 

προβολή του άρθρου. Επίσης δεν προσφέρει κάποιους βαθµούς στη προβολή του 

άρθρου, µπλε φόντο κειµένου µε θαλασσί γράµµατα και µπλε φόντος τίτλου µε 

θαλασσί γράµµατα (ίδια χρώµατα).  

 

Η ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε µεταβλητής στο βαθµό προβολής είναι αυτή που 

φαίνεται στον πίνακα 2.  

Πίνακας 2. Βαθµός προβολής 

 

Μεταβλητές  
Μέγιστη / 
Ελάχιστη 

Απόλυτη τιµή 

Ποσοστό 
συµµετοχής στο 
βαθµό προβολής 

Ποσοστό επί τοις % της οθόνης που 
καλύπτει το άρθρο 

10 ... 1 17% 

Ποσοστό επί τοις % της οθόνης που 
καλύπτει ο τίτλος 

4 ... -5 17% 

Ποσοστό επί  τοις % του άρθρου (της 
πρώτης οθόνης) που καλύπτεται από 

σχετικές εικόνες 
4 … -5 17% 

Αν ξεκινάει το άρθρο µέσα στο πάνω 
µισό της οθόνης 

Ναι =5 
Όχι = -5 

18% 

Αν υπάρχουν animation στο άρθρο   2 ... 0 3% 

Αν υπάρχουν αρχεία ήχου στο άρθρο   2 ... 0 3% 

Αν υπάρχουν αρχεία Video στο άρθρο   3 ... 0 5% 

Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του 
χρώµατος του άρθρου και της οθόνης 

που το φιλοξενεί 
3 ... 0 5% 

Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του 
χρώµατος του άρθρου και του  τίτλου 

του άρθρου. 
3 ... 0 5% 

Αν η οθόνη περιέχει διαφηµίσεις 0 … -5 10% 

 

Στον Πίνακα 2 αποτυπώνεται η ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε µεταβλητής του 

χαρακτηριστικού «βαθµός προβολής άρθρου» στο συνολικό βαθµό προβολής των 

άρθρων.  
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Θεωρήθηκε αναγκαία η µελέτη της ποσοστιαίας συµµετοχής της κάθε µεταβλητής 

στο συνολικό βαθµό προβολής για να διαπιστωθεί ότι: καµία µεταβλητή δεν έχει 

καθοριστικό ρόλο στο βαθµό προβολής (όλες έχουν συµµετοχή κάτω από 20%). 

Οι τέσσερις σπουδαιότερες µεταβλητές (µε ποσοστό από 17% έως 18%) είναι το 

«ποσοστό επί τοις % της οθόνης που καλύπτει το άρθρο», το «ποσοστό επί τοις % της 

οθόνης που καλύπτει ο τίτλος», το «αν ξεκινάει το άρθρο µέσα στο πάνω µισό της 

οθόνης» και το «ποσοστό επί τοις % του άρθρου (της πρώτης οθόνης) που 

καλύπτεται από σχετικές εικόνες». Οι τέσσερις αυτές µεταβλητές καθορίζουν τη θέση 

του άρθρου µέσα στην οθόνη προβολής του, γι’ αυτό και συνεισφέρουν κατά 69% 

στο βαθµό προβολής του άρθρου. Η µεταβλητή «αν ξεκινάει το άρθρο µέσα στο 

πάνω µισό της οθόνης» θεωρήθηκε η πιο σπουδαία, γι’ αυτό έχει και τη µεγαλύτερη 

συµµετοχή στο βαθµό προβολής του άρθρου. ∆εν πρέπει όµως να της αποδοθεί 

βαθµός µεγαλύτερος από το 18%, γιατί ακόµα και αν δε ξεκινάει το άρθρο στο πάνω 

µισό της οθόνης, αν έχει τίτλο στο σωστό µέγεθος, έχει διαφορές χρωµάτων στο 

φόντο και στον τίτλο του κ.λ.π., τότε προβάλλεται επαρκώς.  

Η µεταβλητή µε το αµέσως επόµενο ποσοστό συµµετοχής είναι αυτή της ύπαρξης 

διαφηµίσεων. Οι διαφηµίσεις σε µη ειδησεογραφικά, µη τηλεοπτικά, µη έντυπου 

τύπου ιστοχώρους / site είναι ένα αρνητικό στοιχείο, γιατί είναι εδραιωµένη η άποψη 

ότι αποσπούν την προσοχή παρά την εστιάζουν, άρα είναι ένα αρνητικό στοιχείο στη 

προβολή ενός άρθρου (όχι ενός ιστοχώρου /site). Είναι γνωστή η απαγόρευση των 

διαφηµίσεων κατά µήκος αυτοκινητόδροµων ταχείας κυκλοφορίας, γιατί αποσπούν 

την προσοχή των οδηγών, δεν την εστιάζουν.  

Οι άλλες πέντε µεταβλητές: το «πλήθος animation, αρχείων ήχου, αρχείων video που 

περιέχει το άρθρο σε σχέση µε αυτά που έχει ο ιστοχώρος», το «αν υπάρχει διαφορά 

µεταξύ του χρώµατος του άρθρου και της οθόνης που το φιλοξενεί» και το «αν 

υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου και του  τίτλου του άρθρου», 

συµµετέχουν κατά 21% όλες µαζί στο βαθµό προβολής του άρθρου, καθορίζοντας το 

µέτρο της προβολής του άρθρου σε σχέση µε τον περιβάλλοντα χώρο. ∆ηλαδή, από 

τις αρχικές µεταβλητές (το «ποσοστό επί τοις % της οθόνης που καλύπτει το άρθρο», 

το «ποσοστό επί τοις % της οθόνης που καλύπτει ο τίτλος», το «αν ξεκινάει το άρθρο 

µέσα στο πάνω µισό της οθόνης», το «ποσοστό επί τοις % του άρθρου (της πρώτης 

οθόνης) που καλύπτεται από σχετικές εικόνες» και το «πλήθος των διαφηµίσεων) έχει 

κριθεί αν ο αναγνώστης / περιηγητής θα µείνει στον ιστοχώρο/άρθρο και θέλουµε να 

καθορίσουµε αν θα τον κερδίσει ο περιβάλλων χώρος (ιστοχώρος) ή αυτό καθ’ εαυτό 
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το άρθρο, αξιολογώντας τη συµµετοχή των τελευταίων πέντε µεταβλητών ( «πλήθος 

animation, αρχείων ήχου, video που περιέχει το άρθρο σε σχέση µε αυτά που έχει ο 

ιστοχώρος», το «αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου και της 

οθόνης που το φιλοξενεί» και το «αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του 

άρθρου και του  τίτλου του άρθρου»).   

 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας ο βαθµός προβολής κατηγοριοποιήθηκε 

σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες σύµφωνα µε τον παρακάτω αλγόριθµο: 

Αν ο συνολικός βαθµός του «βαθµού προβολής» ήταν από –20 έως –5,25, τότε 

θεωρούσαµε την προβολή «µηδενική» Αν ο συνολικός βαθµός ήταν από -5,26 έως 

8,5, τότε θεωρούσαµε την προβολή «µικρή». Αν ο συνολικός βαθµός ήταν από  8,51 

έως 22.25, τότε θεωρούσαµε την προβολή «µέτρια» και, τέλος, αν ο συνολικός 

βαθµός ήταν από 22,26 έως 36, τότε θεωρούσαµε την προβολή «µεγάλη». 
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Παράδειγµα 1
ο
 αξιολόγησης του βαθµού προβολής άρθρου.  

Σε κάθε ιστοχώρο εφαρµόστηκε ένα πλέγµα τετραγώνων, όπως φαίνεται παρακάτω, 

για τη µέτρηση των ποσοστών καλύψεων που έπρεπε να µετρηθούν ή µετρήσαµε τις 

επιφάνειες που έπρεπε, αφού τυπώσαµε τα άρθρα στο χαρτί, διατηρώντας την ίδια 

ανάλυση οθόνης. 

 

 
Ποσοστό επί  τοις % της 

οθόνης καλύπτει το 
άρθρο 

35%  �  βαθµοί  4 
Ποσοστό επί  τοις % της 
οθόνης καλύπτει ο τίτλος 

10%  �    βαθµοί  4 
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Ποσοστό επί  τοις % του άρθρου 
(της πρώτης οθόνης) που καλύπτεται 

από σχετικές εικόνες 

71%  βαθµοί � 
-3 

Ξεκινάει το άρθρο 
µέσα στο πάνω 

µισό της οθόνης. 
«Ναι»  βαθµοί � 5 
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Πλήθος animation που περιέχει το άρθρο: 0,  ενώ πλήθος animation που έχει ο 

ιστοχώρος 1.   Βαθµοί � 0 

Υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου και της οθόνης που το φιλοξενεί; 

Όχι και τα δύο είναι λευκά µε µαύρα γράµµατα. 

Υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου και του  τίτλου του άρθρου; Όχι 

και τα δύο είναι λευκά µε µαύρα γράµµατα.  Βαθµοί � 0 

Τελικά ο βαθµός προβολής είναι:  

Ποσοστό επί  τοις % της οθόνης που καλύπτει το άρθρο (4 βαθµοί) + Ποσοστό επί  

τοις % της οθόνης που καλύπτει ο τίτλος (4 βαθµοί) +  Ξεκινάει το άρθρο µέσα στο 

πάνω µισό της οθόνης; (5 βαθµοί) + Ποσοστό επί  τοις % του άρθρου (της πρώτης 

οθόνης) που καλύπτεται από σχετικές εικόνες (–3 βαθµοί) + Πλήθος animation που 

περιέχει το άρθρο σε σχέση µε αυτά που έχει ο ιστοχώρος  (βαθµοί 0) + Πλήθος 

αρχείων ήχου που περιέχει το άρθρο σε σχέση µε αυτά που έχει ο ιστοχώρος  (βαθµοί 

0) + Πλήθος αρχείων video που περιέχει το άρθρο σε σχέση µε αυτά που έχει ο 

ιστοχώρος  (βαθµοί 0) + Πλήθος διαφηµίσεων που περιέχει η οθόνη (βαθµοί 0) + Αν 

υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου και της οθόνης (του φόντου) που 

το φιλοξενεί (βαθµοί 0) + Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου 

(του φόντου) και του  τίτλου του άρθρου (βαθµοί 0) = 10 � ΜΕΤΡΙΑ προβολή. 

 

Περιστρέφεται 
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Παράδειγµα 2
ο
 αξιολόγησης του βαθµού προβολής άρθρου.  

 

Video ιστοχώρου   2 

Video άρθρου    1                                           Το άρθρο 

∆ιαφηµίσεις 1 

Πλήθος animation που περιέχει το άρθρο: 0,  ενώ πλήθος animation που έχει ο 

ιστοχώρος 2 (οι δύο σηµαίες περιστρέφονται).  

Υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου και της οθόνης που το φιλοξενεί; 

Όχι και τα δύο είναι αποχρώσεις του µπλε. 

Υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου και του  τίτλου του άρθρου; Ναι 

ο τίτλος είναι µε λευκά γράµµατα και το άρθρο είναι θαλασσιά γράµµατα.   

Τελικά ο βαθµός προβολής είναι:  

Ποσοστό επί  τοις % της οθόνης που καλύπτει το άρθρο =14% (2 βαθµοί) + Ποσοστό 

επί  τοις % της οθόνης που καλύπτει ο τίτλος = 2%  (4 βαθµοί) +  Ξεκινάει το άρθρο 

µέσα στο πάνω µισό της οθόνης; (5 βαθµοί) + Ποσοστό επί  τοις % του άρθρου (της 

πρώτης οθόνης) που καλύπτεται από σχετικές εικόνες = 29% (2 βαθµοί) + Πλήθος 

animation που περιέχει το άρθρο σε σχέση µε αυτών που έχει ο ιστοχώρος  (βαθµοί 
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0) + Πλήθος αρχείων ήχου που περιέχει το άρθρο σε σχέση µε αυτά που έχει ο 

ιστοχώρος  (βαθµοί 0) + Πλήθος αρχείων video που περιέχει το άρθρο σε σχέση µε 

αυτά που έχει ο ιστοχώρος  (βαθµοί 1) + Πλήθος διαφηµίσεων που περιέχει η οθόνη 

(βαθµοί -1) + Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου και της οθόνης 

που το φιλοξενεί (βαθµοί 0) + Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου 

και του  τίτλου του άρθρου (βαθµοί 3) = 16 � ΜΕΤΡΙΑ προβολή. 
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Βαθµός Πρόσβασης του άρθρου 

Οι µεταβλητές αυτής της περιοχής του ερευνητικού εργαλείου 

χρησιµοποιούνται για να κωδικοποιήσουν το βαθµό πρόσβασης του άρθρου από τον 

αναγνώστη / περιηγητή (surfer).    

Οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό του βαθµού 

πρόσβασης του άρθρου είναι οι εξής δύο: 

1. Ποιος είναι, κατά µέσο όρο, ο αύξων αριθµός του άρθρου από τον προτεινόµενο 

κατάλογο της µηχανής αναζήτησης   

2. Σε τι βάθος (πόσα Link), κατά µέσο όρο, βρίσκεται η ιστοσελίδα από το 

προτεινόµενο URL της µηχανής αναζήτησης.  

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτό το τµήµα του εργαλείου της ανάλυσης 

παρέχουν πληροφορίες για το µέτρο της ευκολίας µε την οποία ο αναγνώστης / 

περιηγητής µπορεί να προσπελάσει µια σελίδα που αναζητά µε τη χρήση µιας 

µηχανής αναζήτησης, δίνοντας µια λέξη-κλειδί από αυτές που έχουν περιγραφεί στην 

αρχή αυτού του κεφαλαίου (Βιολογία, Περιβάλλον, Χηµεία, Αστροφυσική, κ.λ.π.).  

 

Πίνακας 3 Βαθµός πρόσβασης 

 

Ποιος είναι ο αύξων αριθµός του 
άρθρου από τον προτεινόµενο 
κατάλογο της µηχανής 
αναζήτησης (Μ.Ο.)  

1-10 
11-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 

71-
80 

81-
90 

91-
100 

Βαθµός από τον αύξοντα αριθµό 
του άρθρου από τον 
προτεινόµενο κατάλογο της 
µηχανής αναζήτησης (Μ.Ο.) 

30 25 20 15 10 5 0 0 0 0 

Σε τι βάθος (πόσα Link) 
βρίσκεται η ιστοσελίδα από το 
προτεινόµενο URL της µηχανής 
αναζήτησης.  (M.O.) 

από 
0,1 
έως 
1,0 

από 
1,1 
έως 
2,0 

από 
2,1 
έως 
3,0 

από 
3,1 
έως 
4,0 

      

Βαθµός από το τι βάθος (πόσα 
Link) στο οποίο βρίσκεται η 
ιστοσελίδα από τον 
προτεινόµενο URL της µηχανής 
αναζήτησης.  (M.O.) 

30 22,5 15 7,5       

 

Οι βαθµοί που δίνονται ακολουθούν την παρακάτω λογική. 

Όσον αφορά στον αύξοντα αριθµό του άρθρου από τον προτεινόµενο κατάλογο της 

µηχανής αναζήτησης (Μ.Ο.):  
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Θεωρούµε ότι τη µεγαλύτερη πιθανότητα επίσκεψης έχουν οι ιστοχώροι (άρα και τα 

άρθρα τους)  που προτείνονται µέσα στην πρώτη σελίδα αποτελεσµάτων, η οποία 

συνήθως περιλαµβάνει 10 προτεινόµενους ιστοχώρους, γι’ αυτό και παίρνουν 30 

βαθµούς οι ιστοχώροι που έχουν αύξοντα αριθµό µέχρι το 10. ∆ηλαδή οι 10 πρώτοι 

προτεινόµενοι ιστοχώροι βρίσκονται στην πρώτη σελίδα των αποτελεσµάτων της 

µηχανής αναζήτησης και παίρνουν 30 βαθµούς. Οι επόµενοι 10 ιστοχώροι βρίσκονται 

στην 2η σελίδα αποτελεσµάτων και παίρνουν 25 βαθµούς, κ.λ.π.  

Θεωρούµε ότι ο αναγνώστης-αναζητητής δε φθάνει στην 7η σελίδα αποτελεσµάτων 

µε δεδοµένο ότι πρέπει να έχει προσπελάσει προηγουµένως, 60 προτεινόµενους 

ιστοχώρους!. Έτσι οι ιστοχώροι (άρα και τα άρθρα τους) που έχουν αύξοντα αριθµό 

πάνω από 60, δεν παίρνουν κανένα βαθµό. Για τις ανάγκες της έρευνας και 

δεδοµένου ότι έπρεπε το δείγµα ανάλυσης να περιλαµβάνει ικανό αριθµό άρθρων από 

όλα τα επιστηµονικά πεδία, συχνά προσπελάσαµε ιστοχώρους µε αύξοντα αριθµό 

200!. Γι’ αυτό και η κλίµακα βαθµών περιλαµβάνει και ιστοχώρους (άρα και άρθρα) 

µε αύξοντα αριθµό πάνω από 60, έστω και αν σε αυτό το χαρακτηριστικό 

βαθµολογούνται µε 0 βαθµούς.     

 

Όσον αφορά στο  βάθος (πόσα Link) που βρίσκεται το άρθρο, από το προτεινόµενο 

URL της µηχανής αναζήτησης.  (M.O.): 

Θεωρούµε ότι το µεγαλύτερο βαθµό (30) παίρνουν οι ιστοχώροι (άρα και τα άρθρα) 

τα οποία επισκεπτόµαστε µε το πρώτο κλικ, από αυτούς που προτείνει η µηχανή 

αναζήτησης. Οι επόµενοι ιστοχώροι που βρίσκονται σε βάθος δύο παίρνουν 25 

βαθµούς κ.λ.π..  

Η συµµετοχή των δύο µεταβλητών  (ο αύξων αριθµός του άρθρου, και το βάθος 

(πόσα Link) που βρίσκεται το άρθρο) συµµετέχουν εξίσου στο βαθµό πρόσβασης του 

άρθρου, γιατί είναι το ίδιο δύσκολο να αναγνωσθεί τελικά ένα άρθρο που 

προσπελαύνεται από την πρώτη σελίδα αποτελεσµάτων αλλά σε βάθος 5 µε ένα 

άρθρο που βρίσκεται στο πρώτο link της σελίδας αποτελεσµάτων (και τα δύο 

παίρνουν 30 και 0 βαθµούς στις αντίστοιχες µεταβλητές).  

 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας ο βαθµός πρόσβασης 

κατηγοριοποιήθηκε σε έξι µεγάλες κατηγορίες σύµφωνα µε τον παρακάτω 

αλγόριθµο: 
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Αν οι βαθµοί του «βαθµού πρόσβασης» ήταν από 0 έως 10, τότε θεωρούσαµε την 

πρόσβαση «πάρα πολύ δύσκολη». Αν οι βαθµοί ήταν από 10,1 έως 20, τότε 

θεωρούσαµε την πρόσβαση «πολύ δύσκολη». Αν οι βαθµοί ήταν από  20,1 έως 30, 

τότε θεωρούσαµε την πρόσβαση «δύσκολη». Αν οι βαθµοί ήταν από  30,1 έως 40, 

τότε θεωρούσαµε την πρόσβαση «καλή». Αν οι βαθµοί ήταν από  40,1 έως 50, τότε 

θεωρούσαµε την πρόσβαση «πολύ καλή» και, τέλος, αν οι βαθµοί ήταν από 50,1 έως 

60, τότε θεωρούσαµε την πρόσβαση «πάρα πολύ καλή». 

 

Παράδειγµα 1
ο
 αξιολόγησης του βαθµού πρόσβασης άρθρου. 

Έστω ότι αναζητούσαµε ένα άρθρο µε λέξη-κλειδί τη «Χηµεία» και το κατάλληλο 

άρθρο το προσπελάσαµε ως εξής: 

Βρισκόταν στην 3η σελίδα αποτελεσµάτων έχοντας αύξοντα αριθµό 25 � βαθµοί  20 

Φθάνοντας στην 3η σελίδα αποτελεσµάτων και κάνοντας κλικ στον αύξοντα αριθµό 

25 βρήκαµε το κατάλληλο άρθρο (δηλαδή σε βάθος 0 από το URL που πρότεινε η 

µηχανή αναζήτησης) � βαθµοί 30. 

Βαθµός πρόσβασης 20 + 30 =50 � Πολύ καλή πρόσβαση       

 

Παράδειγµα 2
ο
 αξιολόγησης του βαθµού πρόσβασης άρθρου. 

Έστω ότι αναζητούσαµε ένα άρθρο µε λέξη-κλειδί τη «Βοτανική» και το κατάλληλο 

άρθρο το προσπελάσαµε ως εξής. 

Βρισκόταν στην 4η σελίδα αποτελεσµάτων έχοντας αύξοντα αριθµό 38 � βαθµοί  15 

Φθάνοντας στην 4η σελίδα αποτελεσµάτων και κάνοντας κλικ στον αύξοντα αριθµό 

39 δε βρήκαµε το κατάλληλο άρθρο αλλά οδηγηθήκαµε σε άλλο ιστοχώρο από link 

που είχε ο 38ος και από αυτό σε άλλο όπου βρήκαµε το κατάλληλο άρθρο (δηλαδή σε 

βάθος 2 από το URL που πρότεινε η µηχανή αναζήτησης) � βαθµοί 22,5. 

Βαθµός πρόσβασης 15 + 22,5 =37,5 � Καλή πρόσβαση       
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Αύξων αριθµός 39 
(4η σελίδα αποτελεσµάτων) 

1ο link 

2ο link 

Κατάλληλο 
άρθρο 
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5.2 Στοιχεία του άρθρου 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν τα «Τυπικά στοιχεία» και τα «Αφηγηµατικά 

στοιχεία» κάθε άρθρου του δείγµατος. Οι µεταβλητές αυτής της περιοχής του 

ερευνητικού εργαλείου, χρησιµοποιούνται για να κωδικοποιήσουν το κάθε άρθρο 

τόσο µε όρους που αφορούν το συγγραφέα του και τις πηγές του όσο και µε όρους 

που αφορούν το θέµα που καλύπτει το άρθρο.  

Τυπικά στοιχεία του άρθρου   

Οι µεταβλητές αυτής της περιοχής του ερευνητικού εργαλείου χρησιµοποιούνται για 

να κωδικοποιήσουν το κάθε άρθρο µε όρους που αφορούν το συγγραφέα του και τις 

πηγές του. Τα άρθρα, του Παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε ελληνικό περιεχόµενο, 

που φιλοξενούνται στους ιστοχώρους του, αναδεικνύουν πολλά κύρια 

χαρακτηριστικά του ∆ιαδικτύου που είναι η προτίµηση που έχει προς την ανωνυµία, 

η απουσία της έννοιας του χρόνου αλλά και η πολυπλοκότητα της ανακάλυψης του 

ποιος γράφει τι. Συγκεκριµένα οι µεταβλητές που εξυπηρετούν τα «τυπικά στοιχεία» 

του άρθρου είναι:   

1. Ηµεροµηνία κατάθεσης ή τελευταίας ενηµέρωσης του άρθρου.  

2. Ο πλήρης τίτλος του άρθρου. 

3. Το όνοµα του συγγραφέα.  

4. Η ιδιότητα του συγγραφέα, η οποία παίρνει τις παρακάτω τιµές: 

� Εξειδικευµένος δηµοσιογράφος 

� ∆ηµοσιογράφος 

� Επιστήµονας 

� Επιστηµονικός Φορέας 

� Εκπαιδευτικός 

� Άλλος 

� Ανυπόγραφο. 

5. Οι πηγές που αναφέρονται στο άρθρο και οι οποίες παίρνουν τις παρακάτω 

τιµές: 

� Επιστηµονικές 

� Κυβερνητικές – Κρατικές 

� Επιχειρήσεις 

� Κοινωνικές Οργανώσεις 

� ∆ηµοσιογραφικές 

� Άλλες  
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Για παράδειγµα η κωδικοποίηση του παρακάτω άρθρου µε βάση τις µεταβλητές 

αυτού του τµήµατος  γίνεται ως εξής: 

 
 

 

 
 

 

Πηγές που 
αναφέρονται 

Τίτλος 
Ηµεροµηνία 
κατάθεσης 
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1. Ηµεροµηνία κατάθεσης ή τελευταίας ενηµέρωσης του άρθρου.  

Μάιος 2003 

2. Ο πλήρης τίτλος του άρθρου. 

Σεισµοί. Γιατί γίνονται και πώς τους µετράµε; 

3. Το όνοµα του συγγραφέα.  

Απροσδιόριστο 

4. Η ιδιότητα του συγγραφέα: 

Επιστήµονας. 

5. Οι πηγές που αναφέρονται στο άρθρο: 

Επιστηµονικές 

 

Αφηγηµατικά στοιχεία   

Οι µεταβλητές αυτής της περιοχής του ερευνητικού εργαλείου χρησιµοποιούνται 

για να κωδικοποιήσουν το κάθε άρθρο, µε όρους που αφορούν αυτό καθ’ εαυτό το 

περιεχόµενο του άρθρου, τον πρωταγωνιστή του, τον τόπο και το χρόνο που 

αναφέρεται σε αυτό. Τα άρθρα της Φυσικο-επιστήµης του Παγκόσµιου ιστού 

πληροφοριών µε Ελληνικό περιεχόµενο που φιλοξενούνται στους ιστοχώρους του, 

έχουν άλλα αυστηρή επιστηµονική µορφή, άλλα γρήγορη ειδησεογραφική, άλλα αργή 

αφηγηµατική και άλλα χαµηλή διηγηµατική. Τα περισσότερα όµως διαθέτουν 

συγκεκριµένη δοµή ή/και πλοκή, πρωταγωνιστές και χωρο-χρονική τοποθέτηση. Οι 

αρθογράφοι του ∆ιαδικτύου παρουσιάζουν, άλλοι αυστηρά φυσικο-επιστηµονικά 

άρθρα µε επιστηµονικό φορµαλισµό και χρήση επιστηµονικών συµβόλων και 

ορολογίας, µε παραποµπές και βιβλιογραφικές αναφορές, µιµούµενα  δηµοσιεύσεις 

σε επιστηµονικά περιοδικά και άλλοι εκλαϊκευµένα, επενδυµένα µε πολλά 

αφηγηµατικά στοιχεία παρουσιάζοντας άρθρα, απαλλαγµένα από µαθηµατικούς ή 

φυσικο-επιστηµονικούς τύπους και όρους, εµπλουτισµένα µε επεξηγηµατικές εικόνες, 

πολύ πιο αναγνώσιµα και πολύ πλησιέστερα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του 

µέσου περιηγητή του ∆ιαδικτύου. (Peterson, 2001) 

 Σε αυτό το τµήµα του εργαλείου περιέχονται οι παρακάτω µεταβλητές:  

1. Το κύριο θέµα το οποίο παίρνει τις παρακάτω τιµές: 

Σε αντίθεση µε το πώς παρουσιάζονται τα φυσικο–επιστηµονικά άρθρα στον τύπο 

τα οποία, όπως σηµειώνει  ο Bauer, (1996) συνδέονται συνήθως µε µια ανθρώπινη 

ιστορία, στο ∆ιαδίκτυο εµφανίζονται καθαρά ως ενηµερωτικά, πληροφοριακά, 
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ειδησεογραφικά διεκδικώντας την αυθεντία της γνώσης.  Η µεταβλητή αυτή παίρνει 

τις παρακάτω τιµές: 

� Καινοτοµίες –Τεχνολογικές εφαρµογές 

� Επιστηµονική ζωή (ανακαλύψεις, θεωρίες, διαµάχες) 

� Αρνητικά φαινόµενα (κίνδυνοι, καταστροφές, ατυχήµατα) 

� Η λειτουργία της Φύσης 

� Άλλη 

2. Ο πρωταγωνιστής είναι ο παράγοντας στον οποίο αναφέρεται κυρίως το 

άρθρο και παίρνει τις παρακάτω τιµές: 

� Ύλη 

� Άνθρωπος 

� Φύση 

� Κράτος 

� Άλλος 

3. Ο τόπος είναι το µέρος, η περιοχή στην οποία αναφέρεται το άρθρο. Από τις 

τιµές αυτής της µεταβλητής θα ερευνηθεί αν τα άρθρα των ιστοσελίδων µε 

ελληνικό περιεχόµενο αναφέρονται σε ελλαδικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές 

επίπεδο. Η µεταβλητή αυτή παίρνει τις παρακάτω τιµές: 

� Ελλάδα 

� Ευρώπη 

� Αµερική 

� Πλανήτης 

� Σύµπαν 

� Απροσδιόριστος 

� Άλλος 

� Ευρώπη και Αµερική 

4. Ο χρόνος ο οποίος καθορίζει αν είναι το άρθρο του ∆ιαδικτύου αναφέρεται 

στο µέλλον, παρόν ή παρελθόν και παίρνει τις παρακάτω τιµές: 

� Παρελθόν  

� Παρόν 

� Μέλλον 

� Παρόν και Μέλλον 

� Παρελθόν και Μέλλον 

� Παρόν Παρελθόν και Μέλλον  
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Για παράδειγµα η κωδικοποίηση του παρακάτω άρθρου µε βάση τις µεταβλητές 

αυτού του τµήµατος  γίνεται ως εξής: 

 

 

 
 

1. Το κύριο θέµα: Επιστηµονική ζωή (ανακαλύψεις, θεωρίες, διαµάχες) 

2. Ο πρωταγωνιστής: Ύλη 

3. Ο τόπος: Σύµπαν 

4. Ο χρόνος: Παρελθόν   

Χρόνος: Παρελθόν 

Το Κύριο Θέµα: Ανακαλύψεις 

Ο πρωταγωνιστής: Ύλη 

Ο Τόπος: Σύµπαν 
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5.3 Γνωσιακά στοιχεία του άρθρου 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν τα «Μεθοδολογικά στοιχεία», «Οι κοινωνικές 

επιπτώσεις της επιστήµης» και το «περιεχόµενο» κάθε άρθρου του δείγµατος.  

Το τµήµα αυτό της εσχάρας ανάλυσης του Παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε 

ελληνικό περιεχόµενο (G-WWW) περιλαµβάνει εκείνες τις µεταβλητές που 

σκιαγραφούν το πώς παρουσιάζεται η εικόνα της Φυσικο-επιστήµης στον G-WWW. 

Από τις τιµές των µεταβλητών αυτού του τµήµατος θα µπορούµε να συµπεράνουµε 

αν τα άρθρα του G-WWW έχουν γραφεί µε επιστηµονικό ή µη τρόπο, αν έχουν 

σχέση µε άλλες επιστήµες και µε ποιες συγκεκριµένα, σε ποιο παράγοντα και σε ποια 

περιοχή επιπτώσεων αναφέρονται και µε ποιο τρόπο, αν ο συγγραφέας είναι ειδικός ή 

όχι, σε ποιο επιστηµονικό πεδίο αναφέρονται, ποιο το εννοιολογικό περιεχόµενό τους 

καθώς και πόσο επιστηµονικά είναι. Συνδυάζοντας τις προηγούµενες τιµές θα 

παίρνουµε την εικόνα της Φυσικο-επιστήµης του G-WWW.  

 

Μεθοδολογικά στοιχεία του άρθρου   

Οι µεταβλητές αυτής της περιοχής του ερευνητικού εργαλείου χρησιµοποιούνται, 

για να κωδικοποιήσουν το κάθε άρθρο µε όρους που αφορούν στην επιστηµολογική 

συγκρότηση της Φυσικο–επιστήµης.  

Επειδή στα άρθρα του έντυπου περιοδικού τύπου έχει καταγραφεί η συχνή 

απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στοιχείων της τεχνο-επιστηµονικής µεθοδολογίας 

(∆ηµόπουλος, 2000, Eisniedel, 1992, Nelkin, 1995), είναι ενδιαφέρον να 

καταγράψουµε την κατάσταση που επικρατεί στον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών µε 

ελληνικό περιεχόµενο για την Φυσικο–επιστήµη.    

Σε αυτό το τµήµα του εργαλείου περιέχονται οι παρακάτω µεταβλητές:  

1. Αναφορά της επιστηµονικής µεθοδολογίας η οποία παίρνει τις τιµές «Ναι» , 

«Όχι». Αν υπάρχει σαφής αναφορά της επιστηµονικής µεθοδολογίας, τότε η 

τιµή αυτής της µεταβλητής είναι «Ναι» και καταγράφεται το είδος της 

µεθοδολογίας.  

2. Είδος της Μεθοδολογίας. Η µεταβλητή αυτή παίρνει τιµές: «έλεγχος 

θεωριών», «πείραµα», «µέτρηση», «χωρίς µέθοδο». Οι τιµές αυτές είναι οι 

τιµές που πρότεινε ο Miller, (1996)  σε έρευνες που έκανε επί διετία σε ευρεία 

δείγµατα του Αµερικανικού πληθυσµού σχετικά µε τις απόψεις του κοινού για 

την τεχνο-επιστηµονική µεθοδολογία.   
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3. Αναφορά στον ερευνητή η οποία παίρνει τις τιµές «Ναι», «Όχι». Αν υπάρχει 

σαφής αναφορά του ερευνητή ή των ερευνητών ή της ερευνητικής οµάδας, 

τότε η τιµή αυτής της µεταβλητής είναι «Ναι».   

 

Για παράδειγµα η κωδικοποίηση του παρακάτω άρθρου µε βάση τις µεταβλητές 

αυτού του τµήµατος  γίνεται ως εξής: 

 
 

Ανεπιθύµητο «∆ώρο ζωής»: έµβρυα εκτίθενται σε επικίνδυνα χηµικά  

Άµστερνταµ/Αθήνα, 8-9-2005. Πριν ακόµα γεννηθούν, τα 
παιδιά φαίνεται ότι είναι εκτεθειµένα σε πιθανώς επικίνδυνα 
χηµικά σύµφωνα µε νέα έρευνα που διεξήχθη στην 
Ολλανδία από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις Greenpeace 
και WWF .  

Η Έκθεση µε τον τίτλο «∆ώρο ζωής», η οποία περιλαµβάνει 
τα αποτελέσµατα σχετικής έρευνας, αποκαλύπτει ότι 

ύποπτα ή αποδεδειγµένα επικίνδυνα χηµικά που περιέχονται σε προϊόντα καθηµερινής 
χρήσης, εισέρχονται στο σώµα εµβρύων µέσω του µητρικού αίµατος και του οµφάλιου 
λώρου. Στα χηµικά περιλαµβάνονται ορισµένα που έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζουν 
την σωµατική και πνευµατική ανάπτυξη ζώων, καθώς και άλλα τα οποία είναι ύποπτα 
για πληθώρα παθήσεων στους ανθρώπους.  

“Τα έµβρυα που τρέφονται από την µητέρα τους µέσω του οµφάλιου λώρου 
εκτίθενται σε τοξικά χηµικά που περιέχονται σε προϊόντα όπως πλαστικά βινυλίου, 
καθαριστικά, ηλεκτρονικός εξοπλισµός και αρώµατα. Είναι τροµακτικό το γεγονός ότι 
τα χηµικά αυτά βρίσκονται στο ανθρώπινο σώµα σε όλα τα στάδια της ζωής µας, 
ξεκινώντας από την εµβρυακή ηλικία όπου τα παιδί είναι περισσότερο ευάλωτο”, λέει 
ο Νίκος Χαραλαµπίδης, διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, ενώ ο 
∆ηµήτρης Καραβέλλας, διευθυντής του WWF Ελλάς συµπληρώνει: “Οι πολίτες πρέπει 
να αντιδράσουν άµεσα και να απαιτήσουν από τη βιοµηχανία να αντικαταστήσει τα 
επικίνδυνα χηµικά µε άλλα πιο ασφαλή. Οι δε κυβερνήσεις οφείλουν να ψηφίσουν το 
νέο ευρωπαϊκό κανονισµό REACH, που έχει ως στόχο να ελέγξει και σταδιακά να 
απαγορεύσει τη χρήση επικίνδυνων χηµικών σε προϊόντα της καθηµερινότητάς µας».  

Τα δυνητικώς επικίνδυνα χηµικά βρίσκονται σε αναρίθµητα είδη, από κονσέρβες και 
ηλεκτρικά είδη έως εντοµοκτόνα, αποσµητικά και οδοντόκρεµες. Τα προϊόντα αυτά 
περιέχουν συνθετικό µοσχοξυλένιο (που χρησιµοποιείται για να δίνει «ξεχωριστό» 
άρωµα στα καλλυντικά, γνωστό ως musk), αλλά και υπερφθοριωµένα συστατικά (που 
χρησιµεύουν στα αντικολλητικά σκεύη, όπως το Teflon, και σε αδιάβροχες 
επικαλύψεις). Στην έρευνα ανιχνεύθηκαν επίσης επιβραδυντικά καύσης (που είναι 
ύποπτα για µαθησιακές δυσκολίες και προβλήµατα συµπεριφοράς σε ζώα), όπως 
επίσης και το αντιβακτηριακό triclosan, που έχει ταξινοµηθεί στην Ε.Ε. ως ‘πολύ 
τοξικό στους υδρόβιους οργανισµούς’. Περίπου το 50% των δειγµάτων αίµατος από 
τους οµφάλιους λώρους βρέθηκε να περιέχουν triclosan, σε συγκεντρώσεις από 0.1 
έως 1.3 ng/g (νανογραµµάρια ανά γραµµάριο) ορού αίµατος. Η ευαισθησία, των υπό 
ανάπτυξη παιδικών οργανισµών, σε µικρές συγκεντρώσεις χηµικών, από µεµονωµένη 
έκθεση σε αυτά ή από έκθεση σε κοκτέιλ χηµικών, παραµένει σε µεγάλο βαθµό 
άγνωστη. 

http://www.wwf.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=303&Itemid=103 

 

 

 

Αναφορά 
ερευνητή: 
Ναι 

Αναφορά 
επιστηµονικής 
µεθοδολογίας: Ναι 
Είδος 
µεθοδολογίας: 
Μέτρηση 
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Κοινωνικές επιπτώσεις της Επιστήµης 

Με τον όρο αυτό εννοούµε τις επιπτώσεις της Φυσικο-επιστήµης στην κοινωνία. 

Οι µεταβλητές που περιγράφουν τις κοινωνικές επιπτώσεις της επιστήµης δίνουν την 

εικόνα που έχει το κοινό (οι συγγραφείς) των ιστοσελίδων του G-WWW για την 

Φυσικο-επιστήµη, δεδοµένου ότι από το υπό ανάλυση δείγµα, όπως έχει ήδη 

περιγραφεί, απουσιάζουν οι ιστοσελίδες των πανεπιστηµίων, των επιστηµονικών 

ενώσεων, του έντυπου τύπου, της τηλεόρασης και του ραδιόφωνου, καθώς και οι 

ιστοσελίδες της µη εκλαϊκευµένης επιστήµης, όπως αυτή έχει περιγραφεί παραπάνω. 

Συνεπώς, η εικόνα της Φυσικο-επιστήµης που θα σχηµατίζουµε εκφράζει και 

αντιπροσωπεύει τις απόψεις των ανθρώπων οι οποίοι αφενός µεν είναι  εξοικειωµένοι 

µε τη Φυσικο-επιστήµη, αφετέρου δε έχουν ενδιαφέροντα σε αυτήν, αλλά είναι 

απαλλαγµένοι από την ανάγκη προώθησης, επικράτησης ή πώλησης «ειδήσεων» για 

λόγους κέρδους ή κοινωνικής ανόδου, αφού οι περισσότεροι ιστοχώροι δεν έχουν 

ούτε διαφηµίσεις αλλά ούτε και µετρητές επισκεπτών. Συνεπώς, η εικόνα της 

Φυσικο-επιστήµης που προβάλλεται από τον G-WWW εκφράζει µια αντικειµενική 

όψη (σε σχέση µε αυτή που προβάλλεται από τον έντυπο τύπο, την τηλεόραση και το 

ραδιόφωνο), αφού τα άρθρα τους δεν έχουν ανάγκη προβολής θετικών ή αρνητικών, 

αληθινών ή ψευδών, εµπλουτισµένων ή µη µε υπερβολές γεγονότων, µε σκοπό την 

προσέλκυση αναγνωστών-επισκεπτών-αγοραστών. Οι µεταβλητές αυτής της περιοχής 

του ερευνητικού εργαλείου που χρησιµοποιούνται για να αναδείξουν τα κοινωνικά 

στοιχεία χρήσης της Φυσικο-επιστήµης, είναι οι παρακάτω. 

1. Το είδος των (κοινωνικών) επιπτώσεων µε τιµές: θετικές, αρνητικές, µεικτές, 

ουδέτερες.   

2. Η περιοχή των επιπτώσεων µε τιµές: ποιότητα ζωής (υγεία, διατροφή, 

ψυχαγωγία), παιδεία-πολιτισµός, πολιτική, οικονοµία, περιβάλλον, επιστήµη 

και τεχνολογία, άλλες.  

3. Παράγοντας στον οποίο αναφέρονται µε τιµές: άνθρωπος, κράτος, 

επιχειρήσεις, φυσικά στοιχεία.  

∆ηλαδή από τη µελέτη κάθε άρθρου καταγράφονται οι επιπτώσεις (θετικές, 

αρνητικές, µεικτές, ουδέτερες)  της Φυσικο-επιστήµης, αφενός αν είναι στην 

ποιότητα ζωής, στην παιδεία-πολιτισµό, στην πολιτική, στην οικονοµία, στο 

περιβάλλον, στην επιστήµη-τεχνολογία ή κάπου αλλού (περιοχή επιπτώσεων),  

αφετέρου, αν οι επιπτώσεις αυτές αναφέρονται στον άνθρωπο, στο κράτος, στις 

επιχειρήσεις ή στα φυσικά στοιχεία (παράγοντας στον οποίο αναφέρονται). 
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4. Επίπεδο συλλογικότητας µε τιµές: προσωπικό, κοινωνικό, απροσδιόριστο. 

5. Επίπεδο εµβέλειας µε τιµές: τοπικό, εθνικό, διεθνές, απροσδιόριστο. 

6. Σχέση µε άλλες περιοχές µε τιµές: φιλοσοφία, θρησκεία, πολιτική, οικονοµία, 

παιδεία-πολιτισµός. Οι τιµές που µπορεί να πάρει αυτή η µεταβλητή µπορεί 

να είναι περισσότερες από µια, αφού µπορεί να προκύπτει συσχετισµός της 

Φυσικο-επιστήµης µε περισσότερες από µια από τις προαναφερόµενες 

περιοχές επιστηµών, σε αντίθεση µε όλες τις προηγούµενες µεταβλητές που 

έπαιρναν µια µόνο τιµή. Η διερεύνηση αυτής της µεταβλητής θα µας δώσει 

πληροφορίες αν στον G-WWW οι διάφοροι, φαινοµενικά ανεξάρτητοι, 

ανθρώπινοι κύκλοι δραστηριότητας (Οικονοµία, Θρησκεία, Πολιτική, κ.λ.π.) 

σχετίζονται µέσω της Φυσικο–επιστήµης. 

7. Το στερεότυπο του συγγραφέα µε τιµές: ειδικός, αντικοινωνικός (αφελής, 

τρελός, καταστροφικός, εκδικητικός), καθηµερινός, απροσδιόριστος, άλλος. 

Το κοινωνικό στερεότυπο του συγγραφέα έχει χρησιµοποιηθεί σε πολλές 

έρευνες που προσδιορίζουν την δηµόσια εικόνα της επιστήµης (∆ηµόπουλος, 

2000, Jones, 1997, Long et al,. 1996). Το πεδίο ορισµού αυτής της µεταβλητής 

έχει προσδιοριστεί από την θεωρητική τεκµηρίωση της Haynes, (1994). 
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Για παράδειγµα η κωδικοποίηση του παρακάτω άρθρου µε βάση τις µεταβλητές 

αυτού του τµήµατος  γίνεται ως εξής: 

Πώς επεµβαίνει η γενετική µηχανική 

στα φυτά και στους ζωντανούς 

οργανισµούς γενικότερα;  

 Με τις µεθόδους της γενετικής 

µηχανικής, ένα ή περισσότερα γονίδια 

από το DNA ενός οργανισµού 

εµφυτεύονται στο DNA ενός άλλου, µε 

αποτέλεσµα να αλλάξουν τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του αποδέκτη 

οργανισµού Η κύρια δυνατότητα της 

γενετικής µηχανικής στον τοµέα της 

Γεωργίας είναι η µεταφορά ή 

δηµιουργία καινούργιων γονιδίων και 

πρωτεϊνών, ώστε να προκύψουν νέα 

είδη φυτών και κατά συνέπεια τρόφιµα 

γενετικά τροποποιηµένα (Γ/Τ). Το 

1983 δηµιουργήθηκε το πρώτο 

µεταλλαγµένο φυτό, καπνός 

ανθεκτικός σε ένα αντιβιοτικό, και 

ακολούθησαν πολλά ακόµα. Σε όλο 

τον κόσµο, εταιρείες ''γίγαντες'' 

επενδύουν στην έρευνα νέων 

βιοτεχνολογικών µεθόδων οι οποίες µε 

τη χρήση γενετικών παρεµβολών στα  

φυτά αποσκοπούν στη δηµιουργία 

νέων, πιο βελτιωµένων, που είναι 

ανθεκτικότερα σε ασθένειες, βακτήρια, 

ιούς, έντοµα και δυσµενείς 

κλιµατολογικές συνθήκες. Βασικό 

επιχείρηµα των βιοτεχνολόγων είναι 

ότι η ανθεκτικότητα των φυτών στα 

έντοµα θα µειώσει σηµαντικά τη 

χρήση των τοξικών εντοµοκτόνων, 

ζιζανιοκτόνων και λιπασµάτων, που 

αποτελούν κίνδυνο για το περιβάλλον. 

Κατά συνέπεια, η αγροτική παραγωγή 

θα είναι αποδοτικότερη και καλύτερης 

ποιότητας, ικανή να καλύψει τις 

διατροφικές ανάγκες του διαρκώς 

αυξανόµενου παγκόσµιου πληθυσµού. 

Σύµφωνα µε τους βιοτεχνολόγους, τα 

Γ/Τ φυτά και τρόφιµα θα λύσουν το 

πρόβληµα του υποσιτισµού και της 

λιµοκτονίας, κυρίως, του Τρίτου 

Κόσµου, εξασφαλίζοντας οικονοµική 

ευηµερία και ειρήνη στις περιοχές 

αυτές. 

 

Είδος επιπτώσεων: Θετικές 

 

Περιοχή επιπτώσεων: Ποιότητα ζωής 

 

Παράγοντας στον οποίο αναφέρεται: 

Επιχειρήσεις 

 

Επίπεδο συλλογικότητας: Κοινωνικό 

 

Επίπεδο Εµβέλειας:  ∆ιεθνές 

 

Σχέση µε άλλες περιοχές:  Οικονοµία 

Το στερεότυπο του συγγραφέα: ∆εν 

προκύπτει. 
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∆εύτερο παράδειγµα κωδικοποίησης µε βάση τις µεταβλητές αυτού του τµήµατος 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ 
ΝΙΚΑΙΑΣ  
ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕ  
    Η µεγάλη αύξηση των τιµών του 
πετρελαίου, αλλά και η διαρκής 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τις 
εκποµπές καυσαερίων, αναγκάζουν 
την Ε.Ε. να διαµορφώσει µια πιο 
σφαιρική, κοινή και προορατική 
ενεργειακή στρατηγική. Στο πνεύµα 
αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε 
Πράσινη Βίβλο για την "Ενεργειακή 
Ασφάλεια" της Ε.Ε., λαµβανοµένων 
υπόψιν των γεωπολιτικών, 
οικονοµικών και οικολογικών 
εξελίξεων.  
    Οι αιτίες για το σχετικό 
προβληµατισµό γίνονται καλύτερα 
αντιληπτές µέσα από µια σειρά 
στοιχεία, όπως: πρώτον, ότι η Ε.Ε. ήδη 
εισάγει το 50% των ενεργειακών υλών 
που χρειάζεται και ότι, αν συνεχιστούν 
οι σηµερινές τάσεις, το ποσοστό θα 
αυξηθεί σε 70% µέσα σε 20-30 χρόνια, 
δεύτερον, ότι η σηµερινή κατανάλωση 
ενέργειας στην Ε.Ε. καλύπτεται κατά 
41% από πετρέλαιο, 22% από φυσικό 
αέριο, 16% από άνθρακα, 15% από 
πυρηνική ενέργεια και µόλις 6% από 
ανανεώσιµες πηγές, ενώ, εφόσον 
διατηρηθούν οι σηµερινές τάσεις, η 
σύνθεση των ενεργειακών πηγών του 
2030 θα είναι 38% πετρέλαιο, 29% 
φυσικό αέριο, 19% άνθρακας, 6% 
πυρηνική και 8% ανανεώσιµες πηγές.  
από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η 
αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης 
της Ε.Ε. από εισαγόµενες ύλες, που 
µπορεί να αντιστραφεί µόνο µε ριζικές 
αλλαγές στις µεταφορές, στον τρόπο 
παραγωγής ηλεκτρισµού και στη 
χρήση ενέργειας από τα νοικοκυριά.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Επίπεδο συλλογικότητας: Κοινωνικό 
 
 
 
Είδος επιπτώσεων: Θετικές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράγοντας στον οποίο αναφέρεται: 
Κράτος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κεφάλαιο 3: Η µεθοδολογία της ανάλυσης της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης που προβάλλεται στον G--WWW.  

 81 

Έτσι, οι 15 χώρες µέλη δαπανούν 
πλέον 240 δισ. ευρώ ετησίως για 
εισαγωγές ενεργειακών υλών (κυρίως 
πετρελαίου και φυσικού αερίου), ποσό 
που αντιστοιχεί στο 6% των 
συνολικών τους εισαγωγών και στο 
1,2% του ΑΕΠ τους. Σε ό,τι δε αφορά 
τη "γεωπολιτική" των εξαρτήσεων, το 
45% του πετρελαίου εισάγεται από τις 
χώρες του Κόλπου και το 40% του 
αερίου από τη Ρωσία. Προκειµένου να 
µειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση από 
τρίτες χώρες, αλλά και να γίνει πιο 
φιλική προς το περιβάλλον η 
κατανάλωση ενέργειας στην Ε.Ε., η 
Επιτροπή προτείνει, στην Πράσινο 
Βίβλο, την επιδίωξη πέντε στόχων:  
1. Τη µείωση της σπατάλης στην 
κατανάλωση ενέργειας, κυρίως µέσο 
φορολογικών εργαλείων και της 
προώθησης των σχετικών 
τεχνολογιών.  
2. Τη δραστική παρέµβαση στα 
συστήµατα µεταφορών µε σηµαντική 
ενίσχυση του τρένου και των µέσων 
σταθερής τροχιάς.  
3. Την πριµοδότηση µε κρατικές 
ενισχύσεις, κίνητρα, φοροαπαλλαγές 
κ.λπ. των ανανεώσιµών πηγών 
ενέργειας, ώστε το 2010 από αυτές να 
προέρχεται το 12% της συνολικά 
καταναλούµενης ενέργειας και το 22% 
της παραγωγής ενέργειας (από 6% και 
14% που είναι σήµερα).  
4. Την επανεξέταση της πολιτικής 
γύρω από την πυρηνική ενέργεια, στα 
πλαίσια της ενεργειακής αυτονοµίας 
της Ε.Ε., αλλά και της αύξησης της 
ασφάλειας τέτοιων εγκαταστάσεων.  
5. Την κοινή αντιµετώπιση από τους 
εταίρους ορισµένων κρίσιµων 
ζητηµάτων (π.χ. δηµιουργία ενιαίων 
στρατηγικών αποθεµάτων) και την 
διαφοροποίηση των προµηθευτών 
ενέργειας της Ε.Ε.  
   
Πηγή: Ενηµερωτικό ∆ελτίο ΤΕΕ τ. 2138 

http://www.geocities.com/geologygr/in
dex1.htm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περιοχή επιπτώσεων:  Περιβάλλον, 
Οικονοµία  
 
 
 
Επίπεδο εµβέλειας: ∆ιεθνές 
(ευρωπαϊκό)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχέση µε άλλες περιοχές: Πολιτική, 
Οικονοµία 
 
 
Το στερεότυπο του συγγραφέα: ∆εν 
προκύπτει. 
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Το περιεχόµενο του άρθρου   

Οι µεταβλητές αυτής της περιοχής του ερευνητικού εργαλείου χρησιµοποιούνται, 

για να προσδιορίσουν το φυσικο-επιστηµονικό περιεχόµενο κάθε άρθρου. Η 

συλλογή των άρθρων, όπως έχει ήδη εξηγηθεί, έγινε µε χρήση µηχανών 

αναζήτησης και µε βάση λέξεις-κλειδιά . Ως συνέπεια αυτής της αναζήτησης ήταν 

να πάρουµε άρθρα που µε σαφήνεια µπορούσαµε να πούµε ότι δεν ανήκουν στον 

τοµέα της Φυσικο-επιστήµης, αφού οι λέξεις-κλειδιά  που χρησιµοποιήσαµε δεν 

έχουν µόνο φυσικο-επιστηµονικό περιεχόµενο. Π.χ. η αναζήτηση µε λέξη-κλειδί 

τη Φυσική µας έδωσε ως αποτέλεσµα και άρθρα µε περιεχόµενο τη «φυσική 

διατροφή», τη «φυσική σκίαση», τη «φυσική κατάσταση» κ.λ.π.. Ακόµα η 

αναζήτηση µε λέξη-κλειδί την «Ηλεκτρονική» µας έδωσε άρθρα µε περιεχόµενο 

την «Ηλεκτρονική Αθηνών Α.Ε.» κ.λ.π.. Εκτός από τα εµφανώς ακατάλληλα 

άρθρα θέλαµε να προσδιορίσουµε κατά πόσο εντάσσονταν στη Φυσικο-επιστήµη 

και τα άλλα άρθρα που πρότειναν οι µηχανές αναζήτησης και αυτό το κάναµε 

µετά από προσεκτική ανάγνωση. Οι µεταβλητές που χρησιµοποιήσαµε για τον 

καθορισµό του φυσικο-επιστηµονικού περιεχοµένου κάθε άρθρου, ήταν οι 

παρακάτω: 

1. Το πεδίο αναφοράς µε τιµές:  

a) Φυσική (Γενική Φυσική, Αστροφυσική, Κοσµολογία, Ηλεκτρονική 

Φυσική). 

b) Χηµεία 

c) Επιστήµες της Ζωής (Βιολογία, Γενετική, Βιοτεχνολογία, Ζωολογία, 

Βοτανική) 

d) Επιστήµες της Γης (Περιβάλλον, Γεωλογία, Μετεωρολογία, 

Σεισµολογία). 

2. Το πλήθος των επιστηµοπληροφοριών 

Ως επιστηµοπληροφορία καταγράψαµε κάθε πρόταση που περιέγραφε µια 

επιστηµονική έννοια ή ένα επιστηµονικό γεγονός. Παραδείγµατος χάρη:  

«Ο αµφιβληστροειδής είναι µία µεµβράνη στο πίσω τµήµα του µατιού», «το 

γονίδιο Crx και η λειτουργία του είναι απαραίτητη για τη σύνθεση της 

ροδοψίνης», «µελέτες υποδεικνύουν ότι υπάρχει δυνατότητα µεταφοράς γονιδίων 

από τα γενετικά τροποποιηµένα φυτά στα βακτηρίδια», «η θερµοκρασία ορίζεται 

ως η κατάσταση  ζέστης ή  κρύου του περιβάλλοντος». 

3. Το εννοιολογικό περιεχόµενο των άρθρων µε τιµές: 
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a) Η ύλη ( τα φυσικά φαινόµενα, τα χηµικά φαινόµενα, ο µικρόκοσµος) 

b) Η ζωή (οικοσυστήµατα, η τροφική αλυσίδα, όργανα-µέρη-λειτουργίες 

του ανθρώπου, αναπαραγωγή-κληρονοµικότητα) 

c) Το διάστηµα και η γη  

i.  η γη ως πλανήτης, κινήσεις, κλίµα, ατµόσφαιρα, έδαφος, 

υπέδαφος,  

ii. κινήσεις στο διάστηµα,  

iii. ενέργεια στο διάστηµα,  

iv. καταβολές σύµπαντος-αστεριών-πλανητών 

d) Η πληροφορία ( µετάδοση, αποθήκευση, επεξεργασία),  

e) Ο κόσµος των κατασκευών ( κατασκευές, κτήρια, υλικά, κινητήρια 

δύναµη-µηχανές, ενέργεια, τρόφιµα, γεωργία). 

Το σύστηµα κατάταξης των φυσικο-επιστηµονικών εννοιών είναι αυτό 

(ελαφρώς τροποποιηµένο) των Ogborn και Κουλαϊδή, (1995).  

 

Για παράδειγµα, η κωδικοποίηση του παρακάτω άρθρου µε βάση τις µεταβλητές 

αυτού του τµήµατος  έχει ως εξής: 
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ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Η θερµοκρασία ορίζεται ως η 
κατάσταση  ζέστης ή  κρύου του 
περιβάλλοντος ( ατµόσφαιρα, έδαφος, 
κ.ο.κ.). (*) 
 Θερµόµετρο : 
 Είναι το όργανο µε το οποίο 
µετρούµε τη θερµοκρασία(*). Ο 
πρώτος που κατασκεύασε  
θερµόµετρο ήταν ο Γαλιλαίος το 
1600µΧ. Το θερµόµετρο είναι 
κατασκευασµένο από ένα τριχοειδή 
γυάλινο σωλήνα (*) στην κάτω 
µεριά του οποίου υπάρχει µία 
στήλη υδραργύρου ή 
χρωµατισµένου οινοπνεύµατος(*). 
Η µέτρηση της θερµοκρασίας 
πετυχαίνεται µε τη διαστολή του 
υγρού(*).  
 Οι κυριότερες κλίµακες µέτρησης 
της θερµοκρασίας είναι η 
Κελσίου(*) (C) και η Φάρεναιτ 
(F)(*). Οι µηδέν βαθµοί της 
κλίµακας Κελσίου (θερµοκρασία 
που στερεοποιείται το νερό(*)) 
αντιστοιχούν σε 32 της κλίµακας 
Φάρεναιτ (*) και οι 100 βαθµοί  C 
(Θερµοκρασία που το νερό γίνεται 
ατµός(*), σηµείο βρασµού(*)) 
αντιστοιχούν σε 212 βαθµούς F(*). 
 
Άλλο είδους θερµόµετρο που καλό 
θα ήταν να είχαµε είναι το 
θερµόµετρο εδάφους. Αυτό είναι 
ένα κανονικό θερµόµετρο 
κατασκευασµένο όµως έτσι ώστε 
να µπορεί να καρφωθεί στο 
έδαφος. 
 

 

http://64.233.183.104/search?q=cache:
d_SHNUQjqNUJ:www.76thescouts.or
g/GreekVer/meteorologia.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πεδίο αναφοράς: Φυσική και 
Επιστήµες της Γης (Μετεωρολογία) 
 
 
 
Πλήθος επιστηµο-πληροφοριών:                  
14 
 
(*)Κάθε πρόταση που είναι 
επιστηµο-πληροφορία έχει ένα 
αστερίσκο  
 
 
 
 
 
Εννοιολογικό περιεχόµενο του 
άρθρου: Η ύλη (φυσικά φαινόµενα) 
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5.4 Το γραπτό κείµενο του άρθρου (της ιστοσελίδας) 

Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν «οι τρόποι τεκµηρίωσης του γνωστικού 

περιεχοµένου (ταξινόµηση)», «η τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα» και το 

«επικοινωνιακό πλαίσιο (περιχάραξη)» κάθε άρθρου του δείγµατος.  

Το τµήµα αυτό της εσχάρας ανάλυσης του Παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε 

ελληνικό περιεχόµενο (G-WWW) περιλαµβάνει εκείνες τις µεταβλητές που 

σκιαγραφούν το πώς παρουσιάζεται το γραπτό κείµενο της Φυσικο-επιστήµης στον 

G-WWW. Από τις τιµές των µεταβλητών αυτού του τµήµατος, µπορούµε να 

συµπεράνουµε: 

� αν τα άρθρα του G-WWW έχουν γραφεί µε επιστηµονική εξειδίκευση ή όχι (η 

έννοια αυτή υποστηρίζεται από την έννοια της ταξινόµησης), δηλαδή αν το 

γραπτό κείµενο των άρθρων απευθύνεται σε επιστήµονες (ισχυρή 

ταξινόµηση) ή σε µη ειδικούς (χαµηλή ταξινόµηση)  

� αν τα άρθρα έχουν γραφτεί µε επιστηµονική γλώσσα ή όχι (η έννοια αυτή 

υποστηρίζεται από την έννοια της τυπικότητας), δηλαδή αν η γλώσσα που 

χρησιµοποιείται στα άρθρα είναι αυτή που συναντάται  σε επιστηµονικά 

άρθρα (ισχυρή τυπικότητα) ή σε άρθρα εκλαϊκευµένης επιστήµης 

� το είδος του κώδικα επικοινωνίας που εγκαθιδρύεται µεταξύ του κειµένου και 

του αναγνώστη (η έννοια αυτή υποστηρίζεται από την έννοια της 

περιχάραξης), δηλαδή αν το κείµενο καλεί ή όχι τον αναγνώστη σε συµµετοχή 

και αν η µετάδοση της γνώσης ανήκει στο κείµενο ή στον αναγνώστη του .  

 Συνδυάζοντας τις προηγούµενες τιµές παίρνουµε την εικόνα της Φυσικο-επιστήµης 

του G-WWW, όπως προβάλλεται από το γραπτό κείµενο των ιστοσελίδων.  

 

Το γνωστικό περιεχόµενο (Ταξινόµηση).    

Το τµήµα αυτό της εσχάρας ανάλυσης του Παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε 

ελληνικό περιεχόµενο (G-WWW) περιλαµβάνει εκείνες τις µεταβλητές που 

σκιαγραφούν το πώς παρουσιάζεται η εικόνα του κειµένου της Φυσικο-επιστήµης 

στον G-WWW που αφορά στην ταξινόµηση του. Η επιστηµονική γνώση υφίσταται 

έναν επιλεκτικό µετασχηµατισµό τόσο κατά τη µεταφορά της στα διδακτικά 

εγχειρίδια ή στον έντυπο περιοδικό τύπο (Κουλαΐδης, B., ∆ηµόπουλος, Κ., 

Σκλαβενίτη, Σ. και Χρηστίδου, Β., 2002) όσο και στο ∆ιαδίκτυο. Στο τµήµα αυτό της 

έρευνας θα εξετάσουµε κατά πόσο το περιεχόµενο των άρθρων των ιστοσελίδων που 

αναλύουµε, καθιστά διακριτή την επιστηµονική από την καθηµερινή γνώση ή, µε 
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άλλα λόγια, σε ποιο βαθµό η τεκµηρίωση του γνωστικού περιεχοµένου είναι 

επιστηµονικά εξειδικευµένη. Η επιστηµονική εξειδίκευση θεωρητικά υποστηρίζεται 

από την έννοια της ταξινόµησης (Κουλαΐδης, B., ∆ηµόπουλος, Κ., Σκλαβενίτη, Σ. και 

Χρηστίδου, Β., 2002) που αναλύθηκε στο σχετικό κεφάλαιο της θεωρίας.  

Για τις ανάγκες του χαρακτηρισµού των άρθρων των ιστοσελίδων ακολουθήσαµε 

τα παρακάτω: ο τρόπος που χαρακτηρίζεται η τεκµηρίωση του γνωστικού 

περιεχοµένου των άρθρων (ταξινόµηση) έχει να κάνει µε τη χρήση επιστηµονικών 

όρων, µε τον τρόπο µε τον οποίο το κείµενο καταλήγει σε γενικεύσεις ή 

συµπεράσµατα ή οµαδοποιεί νέους όρους. Χαρακτηρίζεται ένα άρθρο µε «Υψηλό 

βαθµό τεκµηρίωσης» αν: 

ο τρόπος µε τον οποίο το κείµενο καταλήγει σε συµπεράσµατα ή προτάσεις 

γενικής ισχύος περιλαµβάνει µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων, πλήρη σειρά λογικών 

συµβολισµών και αναφέρει προηγούµενες γνώσεις από τη Φυσικο-επιστήµη, ή αν στο 

κείµενο οµαδοποιούνται επιστηµονικές έννοιες µε ξεκάθαρο και συστηµατικό τρόπο, 

περιλαµβάνοντας ρητές διατυπώσεις, µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων, λογικούς 

συλλογισµούς και αναφορές σε προηγούµενες επιστηµονικές γνώσεις (Κουλαΐδης, B., 

∆ηµόπουλος, Κ., Σκλαβενίτη, Σ. και Χρηστίδου, Β., 2002). 
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Για παράδειγµα η κωδικοποίηση του παρακάτω άρθρου (που καταλήγει σε γενικής 

ισχύος ορισµό) µε βάση τις µεταβλητές αυτού του τµήµατος  έχει ως εξής: 

Βροχές διαττόντων και µετεωρίτες 

Πολλών ειδών στερεά σώµατα 
περιφέρονται στο ηλιακό µας σύστηµα 
κινούµενα σε διάφορες ακατάστατες 
τροχιές. Τα σώµατα αυτά µπορεί να είναι 
κοµµάτια από κοµήτες ή υπολείµατα από 
συγκρούσεις αστεροειδών. Οταν στην 
κίνησή τους µέσα στο ηλιακό σύστηµα 
συναντήσουν την γη τότε κατά την 
είσοδό τους στην ατµόσφαιρα (που 
γίνεται µε πολλά χιλιόµετρα ανά 
δευτερόλεπτο) φλέγονται και στην 
συνέχεια εξαερώνονται αφήνοντας ένα 
φωτεινό σηµάδι στον ουρανό. Τότε 
έχουµε τον λεγόµενο διάττοντα αστέρα, 
το γνωστό µας "αστέρι που πέφτει". 
Καµµιά φορά, αν το κοµάτι που εισέρχεται 
σην ατµόσφαιρα είναι µεγάλο µπορεί να 
παρουσιαστεί µε την µορφή βολίδας 
(fireball) όπου δίνει ένα εντυπωσιακό και 
πολύ πιο λαµπρό ίχνος από τον διάττοντα 
αστέρα. 

∆ιάττονες αστέρες µπορούµε να 
παρατηρήσουµε τυχαία σχεδόν 
οποιαδήποτε νύχτα του χρόνου. Ωστόσο, 
καµιά φορά µια οµάδα µετεώρων (γενικός 
όρος που περιγράφει και τους διάττοντες 
αστέρες και τις βολίδες) συναντούν την 
γη µαζικά από την ίδια διεύθυνση. Τότε 
έχουµε την λεγόµενη βροχή διαττόντων 
ή βροχή µετεώρων 

275 Αστρονοµία  
 
http://www.astrovox.gr/meteors.html 

Για να εκτιµήσουµε την ταξινόµηση 
(επιστηµονική εξειδίκευση) του 
άρθρου, εξετάζουµε τον τρόπο που 
καταλήγει στον ορισµό που κυριαρχεί 
στο άρθρο «τι είναι βροχή διαττόντων 
ή βροχή µετεώρων». Παρατηρούµε ότι 
στηρίζεται σε προηγούµενες 
επιστηµονικές γνώσεις (Πολλών ειδών 
σώµατα περιφέρονται στο ηλιακό µας.. 
….Τα σώµατα αυτά µπορεί να είναι…)  
Ο τρόπος που καταλήγει στον ορισµό 
γίνεται µε συστηµατικό τρόπο, αφού 
ξεκινάει το άρθρο αναφέροντας ότι 
υπάρχουν στερεά σώµατα που 
περιφέρονται, συνεχίζει µε την 
αναφορά ότι όταν συναντήσουν τη γη 
και επειδή µπαίνουν στην ατµόσφαιρά 
της µε πολλά χιλιόµετρα ανά δευτερό-
λεπτο εξαερώνονται (ορίζει έτσι το 
διάττοντα αστέρα και καταλήγει ότι 
πολλοί τέτοιοι είναι βροχή διαττόντων.  
 
Παρατηρούµε λοιπόν ότι η κατάληξη 
στον κυρίαρχο ορισµό στηρίζεται σε 
προηγούµενες επιστηµονικές γνώσεις 
και γίνεται µε συστηµατικό τρόπο. 
 

Άρα έχει Ισχυρή ταξινόµηση 
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∆εύτερο παράδειγµα κωδικοποίησης άρθρου (που καταλήγει σε γενικό ορισµό) µε 

βάση τις µεταβλητές αυτού του τµήµατος: 

Τα αντιβιοτικά είναι χηµικές ουσίες που 

παράγονται από µύκητες αλλά και 

βακτήρια και έχουν την ιδιότητα να 

επιβραδύνουν ή να αναστέλλουν την 

ανάπτυξη άλλων µικροοργανισµών. Η 

χρήση των αντιβιοτικών προκάλεσε 

επανάσταση στη σύγχρονη ιατρική. Οι 

εγχειρήσεις µπορούσαν πλέον να γίνονται 

µε ασφάλεια χωρίς τον κίνδυνο 

µολύνσεων. Ο τοκετός έγινε πολύ 

ασφαλέστερος για τις γυναίκες. Βρεφικές 

ασθένειες µπορούσαν να περιοριστούν 

ελαττώνοντας την βρεφική θνησιµότητα. 

Τα περισσότερα αντιβιοτικά προσφέρουν 

προστασία κυρίως εναντίον βακτηριακών 

µολύνσεων προσβάλλοντας µόνο τα 

κύτταρα των βακτηρίων, χωρίς ωστόσο, 

τα ίδια να προκαλούν βλάβη στα 

ανθρώπινα κύτταρα. Τα αντιβιοτικά, 

ανάλογα µε τη δράση τους ονοµάζονται 

βακτηριοστατικά, ή βακτηριοκτόνα. Το 

πρώτο αντιβιοτικό που αποµονώθηκε 

ήταν η πενικιλίνη, που παράγεται από το 

Penicillium notatum και εµποδίζει τη 

σύνθεση του βακτηριακού τοιχώµατος. 

 
 
 
 
 
Το κείµενο παρουσιάζει τι είναι 
αντιβιοτικά, ποια η δράση τους και 
ποια τα είδη τους. Για να εκτιµήσουµε 
την ταξινόµηση (επιστηµονική 
εξειδίκευση) του άρθρου, εξετάζουµε 
τον τρόπο που περιγράφει τις 
προηγούµενες έννοιες. Παρατηρούµε 
ότι δε στηρίζεται σε προηγούµενες 
επιστηµονικές γνώσεις (τι είναι 
µύκητας, βακτήριο). Ο τρόπος που 
καταλήγει στον ορισµό των ειδών των 
αντιβιοτικών δε γίνεται µε συστηµα-
τικό τρόπο, αφού δεν αναφέρει 
ανάλογα µε ποια δράση ονοµάζονται 
βακτηριοστατικά, και µε ποια δράση 
βακτηριοκτόνα.  
 
Άρα το κείµενο έχει Ασθενή 

ταξινόµηση
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Τρίτο παράδειγµα κωδικοποίησης άρθρου (που περιλαµβάνει οµαδοποίηση) µε βάση 

τις µεταβλητές αυτού του τµήµατος: 

 

Το είδη της ελληνικής Πανίδας  

Η Ελληνική πανίδα αποτελείται από 
πλούσιο µίγµα ευρωπαϊκών, ασιατικών και 
αφρικανικών ειδών και περιλαµβάνει 
αξιόλογο αριθµό ενδηµικών ειδών. Η 
ιχθυοπανίδα των εσωτερικών υδάτων 
αποτελεί µια από τις πιο πλούσιες της 
Ευρώπης: 107 είδη, από τα οποία τα 37 
είναι ενδηµικά. Επιπλέον έχουν 
καταγραφεί 40 ενδηµικά υποείδη ψαριών. 
Η ερπετοπανίδα είναι επίσης πλούσια, µε 
τουλάχιστον 18 είδη αµφιβίων και 59 είδη 
ερπετών, 60% των οποίων απαντούν 
στην ευρύτερη περιοχή των ελληνικών 
υγροτόπων. Η χώρα µας είναι εξίσου 
σηµαντική και από άποψη ορνιθοπανίδας. 
Έχουν καταγραφεί 407 είδη πουλιών από 
τα οποία 240 φωλιάζουν στον ελληνικό 
χώρο. Μερικά είδη µάλιστα (π.χ. ο 
Αργυροπελεκάνος, Pelecanus crispus) δεν 
φωλιάζουν σε καµιά άλλη χώρα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα θηλαστικά 
περιλαµβάνουν 116 είδη, από τα οποία 57 
ανήκουν στην κατηγορία των 
απειλούµενων σύµφωνα µε την 
Παγκόσµια Ένωση για τη ∆ιατήρηση της 
Φύσης (ΙUCN). Τέλος, τα ασπόνδυλα 
περιλαµβάνουν περίπου 25.000 είδη, 
αριθµό εξαιρετικά υψηλό σχετικά µε το 
µικρό µέγεθος της χώρας µας.  
 
Βοτανική  
http://www.ekby.gr/ekby/el/EKBY_Natur
al_Environment_el_.html 

 

 

 

Το κείµενο παρουσιάζει τα είδη της 
ελληνικής πανίδας. Για να 
εκτιµήσουµε την ταξινόµηση 
(επιστηµονική εξειδίκευση) του 
άρθρου, εξετάζουµε αν στο κείµενο 
οµαδοποιούνται επιστηµονικές έννοιες 
µε ξεκάθαρο και συστηµατικό τρόπο 
περιλαµβάνοντας ρητές διατυπώσεις, 
µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων, 
λογικούς συλλογισµούς και αναφορές 
σε προηγούµενες επιστηµονικές 
γνώσεις. Παρατηρούµε ότι δε 
στηρίζεται σε προηγούµενες 
επιστηµονικές γνώσεις (τι είναι 
ιχθυοπανίδα, ερπετοπανίδα, κ.λ.π.). Ο 
τρόπος που αναφέρει τις διάφορες 
κατηγορίες είναι συστηµατικός 
(υπάρχει ιχθυοπανίδα, ερπετοπανίδα, 
ορνιθοπανίδα κ.λ.π.) αλλά όχι 
ξεκάθαρος (τα θηλαστικά ή τα 
ασπόνδυλα σε ποιο είδος πανίδας 
ανήκουν;).  
 
Άρα το κείµενο έχει Μέτρια 

ταξινόµηση.
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Τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα (Τυπικότητα).    

Το τµήµα αυτό της εσχάρας ανάλυσης του Παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε 

ελληνικό περιεχόµενο (G-WWW) περιλαµβάνει εκείνες τις µεταβλητές που 

σκιαγραφούν το πώς παρουσιάζεται η εικόνα του κειµένου της Φυσικο-επιστήµης 

στον G-WWW που αφορά στην τυπικότητά του.  

Για τις ανάγκες του χαρακτηρισµού των άρθρων των ιστοσελίδων ακολουθήσαµε 

τα παρακάτω: ο τρόπος που χαρακτηρίζεται η τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα των 

άρθρων σχετίζεται µε τις παρακάτω µεταβλητές: 

1. Εµφάνιση επιστηµονικών όρων ως προς το πλήθος των όρων όλου του 

άρθρου. Σύµφωνα µε αυτή τη µεταβλητή καταµετρούνται  οι επιστηµονικοί 

όροι (π.χ. αδράνεια, ιξώδες, ορνιθοπανίδα, βακτήριο, µετεωρίτης, αειφορία, 

πεχά (ph), κ.λ.π.),  οι τύποι (π.χ. F=mg, T=2π*L/g, E=mc2, κ.λ.π.), οι 

εξισώσεις (π.χ. f(x)-3x2+5x+6,  x3=5x-1) τα σύµβολα (π.χ. Τ0, C0, Νa, Cl, 

Mg, H20, Rο, F, Σ, κ.λ.π).  

2. Ονοµατοποίηση. Σύµφωνα µε αυτή τη µεταβλητή µετρούνται οι προτάσεις µε 

3 ή περισσότερα ουσιαστικά καθώς και όλες οι προτάσεις του άρθρου. Το 

πηλίκο των δύο προηγούµενων αριθµών µας δίνει την «ονοµατοποίηση». Η 

χρήση οµάδων ουσιαστικών αντί των αντίστοιχων ρηµάτων στα κείµενα της 

Φυσικο-επιστήµης, χτίζει το φυσικο-επιστηµονικό επιχείρηµα, διευκο-

λύνοντας  τη διατύπωση από το «δεδοµένο» στο «νέο» και δηµιουργεί 

αυτόνοµες εννοιολογικές οντότητες Halliday και Martin (1996). 

3. Σύνδεση των προτάσεων.  Σύµφωνα µε αυτή τη µεταβλητή µετρούνται όλες οι 

προτάσεις του άρθρου µε υποτακτική σύνδεση και όλες οι προτάσεις του 

άρθρου που παρατάσσονται. Το πηλίκο των δύο προηγούµενων αριθµών µας 

δίνει τη «σύνδεση των προτάσεων». Οι προτάσεις που παρατάσσονται, είναι 

εκείνες που έχουν απλή δοµή (υποκείµενο + ρήµα + αντικείµενο) ή 

αποτελούνται από απλές εκφράσεις που ενώνονται στην ίδια περίοδο µέσω 

συνδέσµων (και, επίσης, κλπ). Στην υποτακτική σύνδεση οι προτάσεις είναι 

δευτερεύουσες (ειδικές, χρονικές κλπ). Ο λόγος γίνεται πιο τυπικός (πιο 

περίπλοκος) όσο µεταβαίνει κανείς από προτάσεις που παρατάσσονται σε 

προτάσεις µε υποτακτική σύνδεση.  

4.  Φωνή ρηµάτων. Σύµφωνα µε αυτή τη µεταβλητή µετρούνται όλα τα ρήµατα 

του άρθρου που είναι στην παθητική φωνή και το σύνολο των ρηµάτων του 
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άρθρου. Το πηλίκο των δύο προηγούµενων αριθµών µας δίνει τη «φωνή των 

ρηµάτων».  

Για τον τελικό υπολογισµό της τυπικότητας του γλωσσικού κώδικα ενός άρθρου 

ακολουθήσαµε τον παρακάτω αλγόριθµο (Κουλαϊδής, B., ∆ηµόπουλος, Κ., 

Σκλαβενίτη, Σ. και Χρηστίδου, Β., 2002). 

� Στη µεταβλητή «εµφάνιση επιστηµονικών όρων» δίναµε χαρακτηρισµό «Υψηλό», 

αν στο άρθρο υπήρχαν επιστηµονικοί όροι ΚΑΙ σύµβολα ΚΑΙ εξισώσεις-τύποι. 

∆ίναµε χαρακτηρισµό «Χαµηλό», αν στο άρθρο υπήρχαν µόνο επιστηµονικοί 

όροι. 

� Στη µεταβλητή «ονοµατοποίηση» δίναµε χαρακτηρισµό «Υψηλό», αν υπήρχε ένα 

τουλάχιστον σύνολο µε 3 ή περισσότερα ουσιαστικά. ∆ίναµε χαρακτηρισµό 

«Χαµηλό», αν δεν υπήρχαν ονοµατικά σύνολα.  

� Στη µεταβλητή «σύνδεση προτάσεων» δίναµε χαρακτηρισµό «Υψηλό», αν το 

σύνολο των προτάσεων που παρατασσόταν ήταν µικρότερο από το σύνολο των 

προτάσεων υποτακτικής σύνδεσης. ∆ίναµε χαρακτηρισµό «Χαµηλό», αν το 

σύνολο των προτάσεων που παρατασσόταν ήταν µεγαλύτερο από το σύνολο των 

προτάσεων υποτακτικής σύνδεσης.  

� Στη µεταβλητή «φωνή ρηµάτων» δίναµε χαρακτηρισµό «Υψηλό», αν το πλήθος 

ρηµάτων στην ενεργητική φωνή ήταν µικρότερο του πλήθους ρηµάτων στην 

παθητική. ∆ίναµε χαρακτηρισµό «Χαµηλό», αν το πλήθος των ρηµάτων στην 

ενεργητική φωνή ήταν µεγαλύτερο του πλήθους των ρηµάτων στην παθητική 

φωνή. Ακολούθως σε κάθε «Υψηλό» χαρακτηρισµό αποδίδαµε 3 µονάδες, σε 

κάθε «Μέτριο» 2 µονάδες και σε κάθε «Χαµηλό» 1 µονάδα. Βρίσκαµε το µέσο 

όρο για κάθε άρθρο και τελικά το άρθρο χαρακτηριζόταν από Υψηλό βαθµό 

Τυπικότητας, αν ο προηγούµενος µέσος όρος είχε αξιολογηθεί µε 3 ή 2,75 ή 2,5 

βαθµούς. Το άρθρο χαρακτηριζόταν από Μέτριο βαθµό Τυπικότητας, αν ο 

προηγούµενος µέσος όρος είχε αξιολογηθεί µε 2,25 ή 2,0 ή 1,75 βαθµούς και, 

τέλος, Χαµηλό βαθµό Τυπικότητας, αν ο προηγούµενος µέσος όρος είχε 

αξιολογηθεί µε 1,5 ή 1,275 ή 1,0 βαθµούς. Σχετικός είναι ο πίνακας 4. 
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Πίνακας 4. Τυπικότητα γλωσσικού κώδικα 

 

Υπολογισµός Τυπικότητας 

Εµφάνιση 
επιστηµονικών 

όρων 
Ονοµατοποίηση  

Σύνδεση 
προτάσεων  

Φωνή 
ρηµάτων 

Μ.Ο. ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΑ 

Υ Υ Υ Υ 3 Υ 

Υ Υ Υ Μ 2,75 Υ 

Υ Υ Υ Χ 2,5 Υ 

Υ Υ Μ Υ 2,75 Υ 

Υ Υ Μ Μ 2,5 Υ 

Υ Υ Μ Χ 2,25 Μ 

Υ Υ Χ Υ 2,5 Υ 

Υ Υ Χ Μ 2,25 Μ 

Υ Υ Χ Χ 2 Μ 

Υ Μ Υ Υ 2,75 Υ 

Υ Μ Υ Μ 2,5 Υ 

Υ Μ Υ Χ 2,25 Μ 

Υ Μ Μ Υ 2,5 Υ 

Υ Μ Μ Μ 2,25 Μ 

Υ Μ Μ Χ 2 Μ 

Υ Μ Χ Υ 2,25 Μ 

Υ Μ Χ Μ 2 Μ 

Υ Μ Χ Χ 1,75 Μ 

Υ Χ Υ Υ 2,5 Υ 

Υ Χ Υ Μ 2,25 Μ 

Υ Χ Υ Χ 2 Μ 

Υ Χ Μ Υ 2,25 Μ 

Υ Χ Μ Μ 2 Μ 

Υ Χ Μ Χ 1,75 Μ 

Υ Χ Χ Υ 2 Μ 

Υ Χ Χ Μ 1,75 Μ 

Υ Χ Χ Χ 1,5 Χ 

Μ Υ Υ Υ 2,75 Υ 

Μ Υ Υ Μ 2,5 Υ 

Μ Υ Υ Χ 2,25 Μ 

Μ Υ Μ Υ 2,5 Υ 

Μ Υ Μ Μ 2,25 Μ 

Μ Υ Μ Χ 2 Μ 

Μ Υ Χ Υ 2,25 Μ 

Μ Υ Χ Μ 2 Μ 

Μ Υ Χ Χ 1,75 Μ 

Μ Μ Υ Υ 2,5 Υ 

Μ Μ Υ Μ 2,25 Μ 

Μ Μ Υ Χ 2 Μ 

Μ Μ Μ Υ 2,25 Μ 

Μ Μ Μ Μ 2 Μ 

Μ Μ Μ Χ 1,75 Μ 

Μ Μ Χ Υ 2 Μ 
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Μ Μ Χ Μ 1,75 Μ 

Μ Μ Χ Χ 1,5 Χ 

Μ Χ Υ Υ 2,25 Μ 

Μ Χ Υ Μ 2 Μ 

Μ Χ Υ Χ 1,75 Μ 

Μ Χ Μ Υ 2 Μ 

Μ Χ Μ Μ 1,75 Μ 

Μ Χ Μ Χ 1,5 Χ 

Μ Χ Χ Υ 1,75 Μ 

Μ Χ Χ Μ 1,5 Χ 

Μ Χ Χ Χ 1,25 Χ 

Χ Υ Υ Υ 2,5 Υ 

Χ Υ Υ Μ 2,25 Μ 

Χ Υ Υ Χ 2 Μ 

Χ Υ Μ Υ 2,25 Μ 

Χ Υ Μ Μ 2 Μ 

Χ Υ Μ Χ 1,75 Μ 

Χ Υ Χ Υ 2 Μ 

Χ Υ Χ Μ 1,75 Μ 

Χ Υ Χ Χ 1,5 Χ 

Χ Μ Υ Υ 2,25 Μ 

Χ Μ Υ Μ 2 Μ 

Χ Μ Υ Χ 1,75 Μ 

Χ Μ Μ Υ 2 Μ 

Χ Μ Μ Μ 1,75 Μ 

Χ Μ Μ Χ 1,5 Χ 

Χ Μ Χ Υ 1,75 Μ 

Χ Μ Χ Μ 1,5 Χ 

Χ Μ Χ Χ 1,25 Χ 

Χ Χ Υ Υ 2 Μ 

Χ Χ Υ Μ 1,75 Μ 

Χ Χ Υ Χ 1,5 Χ 

Χ Χ Μ Υ 1,75 Μ 

Χ Χ Μ Μ 1,5 Χ 

Χ Χ Μ Χ 1,25 Χ 

Χ Χ Χ Υ 1,5 Χ 

Χ Χ Χ Μ 1,25 Χ 

Χ Χ Χ Χ 1 Χ 

 

Συµπερασµατικά λοιπόν, στον πίνακα 4 απεικονίζεται ο χαρακτηρισµός της 

τυπικότητας ενός άρθρου σύµφωνα µε τις τιµές των µεταβλητών που απαρτίζουν την 

τυπικότητα. Υψηλός βαθµός τυπικότητας σηµαίνει ότι τρεις τουλάχιστον από τις 

προηγούµενες µεταβλητές χαρακτηρίστηκαν «Υψηλές» ή δύο «Υψηλές» και µία 

«Μέτρια». Χαµηλός βαθµός τυπικότητας σηµαίνει ότι τρεις τουλάχιστον από τις 

προηγούµενες µεταβλητές χαρακτηρίστηκαν «Χαµηλές» ή δύο «Χαµηλές» και δύο 

«Μέτριες».
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Για παράδειγµα η κωδικοποίηση του παρακάτω άρθρου µε βάση τις µεταβλητές 

αυτού του τµήµατος  έχει ως εξής: 

Ηλεκτρόλυση NaCl µε ζωηρά χρώµατα 
(παχύς υοειδής σωλήνας από σωλήνες 
neon) 

Ο παχύς υοειδής σωλήνας που απαιτείται 
έχει κατασκευαστεί από γυάλινο σωλήνα 
φωτεινών επιγραφών (neon). Τα ηλεκτρόδια 
που χρησιµοποιούµε είναι από άνθρακα 
µολυβιού ή µπαταριών. Εναλλακτικά 
µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε την διάταξη 
του δεύτερου σχήµατος (ιοντικός 

σύνδεσµος) µε 
µικρότερο 

υοειδή σωλήνα 
που είναι πιο 
εύκολο να 
γίνει µε τους 
συνηθισµένους 
σωλήνες των 

σχολικών 
εργαστηρίων. Η τοποθέτησή του στο 
διάλυµα είναι κι� αυτή εύκολη αν 
εκµεταλλευτούµε το φαινόµενο του 
σιφωνίου. 

Το εντυπωσιακό αυτό πείραµα έχει στόχο να 
δείξει την πορεία των ιόντων στο διάλυµα 
όταν βρεθούν κάτω από την επίδραση 
ηλεκτρικού πεδίου καθώς επίσης και την 
ύπαρξη δευτερογενών αντιδράσεων στα 
ηλεκτρόδια. Κάνουµε διάλυµα µαγειρικού 
αλατιού 10% και το βάζουµε στον σωλήνα 
έτσι ώστε να µην ξεχειλίσει όταν βάλουµε τα 
ηλεκτρόδια. Στο άκρο που θα συνδέσουµε 
µε την κάθοδο ρίχνουµε µερικές σταγόνες 
φαινολοφθαλεϊνης και στο άλλο άκρο 
ρίχνουµε λίγες σταγόνες ιωδιούχου καλίου 
και διαλύµατος αµύλου. Χρησιµοποιούµε 
συνεχή τάση 10-20Volt και µετά από 3-4 
λεπτά παρατηρούµε ότι η περιοχή της 
καθόδου αρχίζει να βάφεται κόκκινο-ιώδες 
και η περιοχή της ανόδου µπλε επειδή 
γίνονται οι παρακάτω αντιδράσεις: 

Περιοχή καθόδου: Τα ιόντα Na+ που 
προέρχονται από την διάσταση του NaCl 
εκφορτίζονται σε πρώτη φάση προς 
µεταλλικό Na: 

Na+ + e- ⊕ Na  

και στην συνέχεια αντιδρούν µε το νερό: 

2Na + 2H2O ⊕ 2NaOH + H2  

και το NaOH αλλάζει το χρώµα της 
φαινολοφθαλεϊνης. 

Περιοχή ανόδου: Τα ιόντα του Cl- 

εκφορτίζονται σε άτοµα Cl και αυτά στην 
συνέχεια ενώνονται προς µόρια Cl2 κατά τις 
αντιδράσεις: Cl- ⊕ Cl + e-  

Cl + Cl ⊕ Cl2  

το Cl σαν πιο δραστικό του J το αντικαθιστά 
στην ένωσή του KJ 

Cl2 + 2KJ ⊕ 2KCl + J2 

Το J2 στην συνέχεια αντιδρά µε το άµυλο 
παράγοντας το χαρακτηριστικό µπλέ χρώµα 
αυτής της αντίδρασης. 

 

Επιστηµονικοί όροι: Σύµβολα ( Cl2, 
J2, κ.λ.π.), όροι (υοειδής, ηλεκτρόδια, 
ιόντα, κ.λ.π). 
Χαρακτηρισµός «Μέτριος» ���� 

βαθµός 2 
 
Ονοµατοποίηση: Πάνω από µία 
πρόταση µε τρία ή περισσότερα 
ουσιαστικά  (1η πρόταση: Γυάλινος 
σωλήνας φωτεινών επιγραφών, 2η 
πρόταση: διάλυµα µαγειρικού 
αλατιού). Χαρακτηρισµός «Ισχυρός» 

���� βαθµός 3 

 

Σύνδεση προτάσεων:  

Προτάσεις στην υποτακτική: 5 
Προτάσεις που παρατάσσονται: 19 
Χαρακτηρισµός «Χαµηλός» ���� 

βαθµός 1  
 
Φωνή ρηµάτων:  
Σύνολο ρηµάτων στη  παθητική: 9 
Σύνολο ρηµάτων στην ενεργητική: 33 
Χαρακτηρισµός «Χαµηλό»���� 2 
 

Χαρακτηρισµός τυπικότητας  

(2+3+1+2 )/4=2 ���� Μέτρια 
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Η περιχάραξη του γλωσσικού κώδικα  

Το τµήµα αυτό της εσχάρας ανάλυσης περιλαµβάνει εκείνες τις µεταβλητές που 

σκιαγραφούν τις παιδαγωγικές σχέσεις που προβάλλει ο γλωσσικός κώδικας των 

ιστοσελίδων του παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε ελληνικό περιεχόµενο (G-

WWW). Η θεωρητική ανάλυση της περιχάραξης έγινε στο σχετικό κεφάλαιο της 

θεωρίας. 

Για τις ανάγκες του χαρακτηρισµού των άρθρων των ιστοσελίδων ως προς τις 

παιδαγωγικές σχέσεις που υποβάλλει ο γλωσσικός τους κώδικας, µελετάµε και 

αναλύουµε τον «τύπο της κάθε πρότασης για τα ρήµατα που έχουν υποκείµενο 

πρόσωπο», δηλαδή αν είναι στην προστακτική, αν η πρόταση είναι ερωτηµατική ή 

κρίσεως και ποιο είναι το «πρόσωπο των ρηµάτων» των άρθρων, χαρακτηρίζοντας τις 

σχέσεις ισχύος και συµµετοχής που εγκαθιδρύονται µεταξύ του κειµένου και του 

επισκέπτη – αναγνώστη, ως Ισχυρές, Μέτριες ή Χαλαρές. Από τον προηγούµενο 

χαρακτηρισµό και µε τη χρήση του αλγορίθµου που αναλύουµε παρακάτω 

χαρακτηρίζουµε την περιχάραξη του γλωσσικού κώδικα αποτυπώνοντας το 

επικοινωνιακό πλαίσιο που αναπτύσσεται µεταξύ του αναγνώστη – επισκέπτη και της 

ιστοσελίδας - κειµένου. Αναλυτικότερα, οι µεταβλητές που µελετάµε για το 

χαρακτηρισµό της περιχάραξης του γλωσσικού κώδικα των άρθρων έχει να κάνει µε 

τις παρακάτω µεταβλητές: 

1. Πλήθος προτάσεων προστακτικών, ερωτηµατικών, κρίσεως.   

Οι προτάσεις κρίσεως πληροφορούν τον αναγνώστη αφήνοντάς του ένα ευρύ 

φάσµα επιλογών, εποµένως η ισχύς που επιβάλλει το κείµενο στον αναγνώστη είναι 

ασθενής, µε συνέπεια το χαρακτηρισµό της περιχάραξης ως χαλαρής. Οι 

προστακτικές προτάσεις ζητούν από τον αναγνώστη να εκτελέσει κάτι, εποµένως η 

ισχύς που επιβάλλει το κείµενο στον αναγνώστη είναι δυνατή, µε συνέπεια το 

χαρακτηρισµό της περιχάραξης ως ισχυρής. Τέλος, οι ερωτηµατικές προτάσεις 

θέτουν ερωτήσεις, εποµένως η ισχύς που επιβάλλει το κείµενο στον αναγνώστη δεν 

είναι ούτε ασθενής, αφού δεν τον αφήνει αδιάφορο υποβάλλοντάς του ένα 

προβληµατισµό (µε την ερώτηση), αλλά ούτε και ισχυρή απαιτώντας από τον 

αναγνώστη να κάνει κάτι συγκεκριµένο, αφού µια ερώτηση µπορεί να επιδέχεται 

περισσότερες από µια απαντήσεις, µε συνέπεια το χαρακτηρισµό της περιχάραξης ως 

µέτριας. 

2. Πλήθος ρηµάτων στο α ή β ενικό, στο α ή β πληθυντικό, στο γ ενικό ή 

πληθυντικό, πλήθος συνδέσµων (link).  
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Είναι προφανές ότι το πρόσωπο του ρήµατος καθορίζει το ρόλο που παίζει το 

υποκείµενο του ρήµατος στην εκποµπή και λήψη του µηνύµατος και είναι ενδεικτικό 

της συµµετοχής του δέκτη. Αναλυτικότερα: 

Ρήµατα στο β ενικό πρόσωπο δηλώνουν αποκλειστικά τον αναγνώστη-επισκέπτη 

της ιστοσελίδας, το δε κείµενο ορίζει έντονη συµµετοχή  του αναγνώστη αποδίδοντας 

ισχυρή περιχάραξη. Παραδείγµατος χάρη «Θα έχεις παρατηρήσει στα έναστρα 

βράδια τους αστερισµούς της µεγάλης και µικρής άρκτου». Το κείµενο, στο β ενικό, 

καλεί τον αναγνώστη σε έντονη συµµετοχή καθιστώντας την περιχάραξη ισχυρή.     

Προτάσεις µε ρήµατα στο γ ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο δεν προσδιορίζουν 

καµία συµµετοχή ούτε εκ µέρους του µεταδότη (κειµένου ιστοσελίδας) αλλά ούτε και 

εκ µέρους του δέκτη (επισκέπτη – αναγνώστη).  Και οι δύο είναι απόντες και δε 

συµµετέχουν σε αυτό που περιγράφεται. Η περιχάραξη χαρακτηρίζεται ως χαλαρή.  

Παραδείγµατος χάρη: «Η θεωρία της σχετικότητας αναφέρεται στη διαστολή και 

συστολή του χρόνου ανάλογα µε τον παρατηρητή». Το κείµενο, στο γ ενικό, αφήνει 

αδιάφορο τον αναγνώστη αλλά δε «φαίνεται» και ο συγγραφέας σε κάποιο ρόλο 

συµµετοχής, εποµένως η συµµετοχή είναι αδιάφορη καθιστώντας την περιχάραξη 

χαλαρή.     

Προτάσεις µε ρήµατα στο α ή β πληθυντικό πρόσωπο έχουν διττή σηµασία ή 

αφήνουν «αποστάσεις» τόσο από τον ποµπό – συγγραφέα,  όσο και από το λήπτη- 

αναγνώστη. Το «εµείς» (α πληθυντικό) µπορεί να ερµηνευτεί ως «εγώ» ή ως «εσύ» ή 

ως «εµείς οι άλλοι και όχι εσύ» χωρίς να µπορούµε να συµπεράνουµε  ότι 

εγκαθιδρύεται ισχυρή ή ασθενής συµµετοχή αποδίδοντας εποµένως µέτρια 

περιχάραξη. Επίσης το β πληθυντικό δηλώνει µεν τον αναγνώστη, αλλά ως µέλος 

ενός ευρύτερου συνόλου χωρίς να αναφέρεται αποκλειστικά σε αυτόν αλλά και χωρίς 

να τον αφήνει τελείως απέξω, εποµένως η συµµετοχή είναι µέτρια και η περιχάραξη 

µέτρια. Παραδείγµατος χάρη: «Θέλοντας να αποδώσουµε σαφέστερα την έλξη 

µεταξύ φορτισµένων σωµατιδίων ερµηνεύουµε το νόµο του Coulomb». Το κείµενο 

στο α πληθυντικό ο αναγνώστης µπορεί να το προσωποποιήσει αλλά και να 

αποστασιοποιηθεί, εποµένως η συµµετοχή είναι µέτρια και η περιχάραξη µέτρια.     

Το πλήθος των συνδέσµων που µπορεί  να έχει ένα κείµενο είναι καθοριστικό του 

χαρακτηρισµού της συµµετοχής του αναγνώστη στο κείµενο. Πολλοί σύνδεσµοι 

αποσπούν τον αναγνώστη οδηγώντας τον σε άλλα κείµενα (ασθενής συµµετοχή, 

χαλαρή περιχάραξη), κανένας σύνδεσµος ή λίγοι σύνδεσµοι καθιστούν τη συµµετοχή 

του αναγνώστη ισχυρή και την περιχάραξη ισχυρή.  
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Ο αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε για να χαρακτηρισθεί η περιχάραξη ενός 

κειµένου ως Ισχυρή, Μέτρια ή Χαλαρή είναι ο παρακάτω: 

Για κάθε κείµενο µετρούσαµε το πλήθος των προστακτικών, ερωτηµατικών και 

προτάσεων κρίσεως αποδίδοντας 3 µονάδες (ισχυρή ισχύ) σε κάθε προστακτική 

πρόταση, 2 µονάδες (µέτρια ισχύ) σε κάθε ερωτηµατική και 1 µονάδα (χαλαρή ισχύ) 

σε κάθε πρόταση κρίσεως.  Προσθέταµε τις προηγούµενες µονάδες και τις 

διαιρούσαµε µε το πλήθος των προτάσεων. Αυτή ήταν η τιµή της Ισχύος.  

Μετρούσαµε το πλήθος των ρηµάτων στο β ενικό αποδίδοντας 3 µονάδες (ισχυρή 

συµµετοχή) για κάθε ρήµα στο β ενικό. Μετρούσαµε το πλήθος των ρηµάτων στο α ή 

β πληθυντικό αποδίδοντας 2 µονάδες (µέτρια συµµετοχή) για κάθε τέτοιο ρήµα. 

Τέλος, µετρούσαµε το πλήθος των ρηµάτων στο γ ενικό ή πληθυντικό αποδίδοντας 1 

µονάδα (χαλαρή συµµετοχή) για κάθε τέτοιο ρήµα. Προσθέταµε τις προηγούµενες 

µονάδες και τις διαιρούσαµε µε το πλήθος των ρηµάτων. Αυτή ήταν η τιµή της 

συµµετοχής (ρήµατα). 

Μετρούσαµε το πλήθος των συνδέσµων (link) ανά σελίδα (ή 450 λέξεις). 

Αποδίδοντας 3 µονάδες (ισχυρή συµµετοχή) αν είχαµε έως δύο συνδέσµους ανά 

σελίδα,  2 µονάδες (µέτρια συµµετοχή), αν είχαµε 3 ή  4 συνδέσµους ανά σελίδα και 

1 µονάδα (χαλαρή συµµετοχή), αν είχαµε πάνω από 4 συνδέσµους ανά σελίδα. 

Προσθέταµε τις προηγούµενες µονάδες και τις διαιρούσαµε µε το πλήθος των 

σελίδων. Αυτή ήταν η τιµή της συµµετοχής (σύνδεσµοι). 

Ακολούθως βρίσκαµε το µέσο όρο των τιµών της συµµετοχής των ρηµάτων και της 

συµµετοχής των συνδέσµων. Αυτή ήταν η τιµή της Συµµετοχής. 

Τέλος, βρίσκαµε το άθροισµα των τιµών της Ισχύος και της Συµµετοχής. Αν αυτό το 

άθροισµα ήταν 2 έως  3,3, τότε η Περιχάραξη χαρακτηριζότανε ως Χαλαρή, αν ήταν 

3,4 έως 4,6  ως   Μέτρια και αν ήταν 4,7 έως 6 ως Ισχυρή.     
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Πίνακας 5. Περιχάραξη γλωσσικού κώδικα 

Περιχάραξη 

  
Χαρακτηρισµός 

Περιχάραξης 

Αποδιδό

µενες 

µονάδες 

Τιµή  

Πρόταση 

Προστακτική 
Ισχυρή 3 

Πρόταση 

Ερωτηµατική 
Μέτρια 2 

Σχέση 

Ισχύος 

Πρόταση 

Κρίσεως 
Χαλαρή 1 

 Μ.Ο. Ισχύος 

Ρήµα στο β 

ενικό 
Ισχυρή 3 

Ρήµα στο α ή 

β πληθυντικό 
Μέτρια 2 

Ρήµα στο γ 

ενικό ή 

πληθυντικό ή 

α ενικό 

Χαλαρή 1 

Μ.Ο. 

Συµµετοχής 

Ρηµάτων 

0ή 1 ή 2 ανά 

σελίδα 
3 

3 ή 4 ανά 

σελίδα 
2 

Σχέση 

Συµµετοχής 

Πλήθος 

συνδέσµων 
Περισσότερο

ι από 4 ανά 

σελίδα 

1 

Μ.Ο. 

Συµµετοχής 

Συνδέσµων 

Μ.Ο. 

Συµµετοχής 

Άθροισµα 

µονάδων 

Περιχάραξης  

 

2 έως  3,3 

Χαλαρή 

 

 3,4 έως 4,6     

Μέτρια  

 

 4,7 έως 6  

Ισχυρή 

 

Συµπερασµατικά λοιπόν στον πίνακα 5 απεικονίζεται ο τρόπος χαρακτηρισµού της 

περιχάραξης ενός άρθρου. 
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Παράδειγµα 1.  

Ο κατεψυγµένος ζωολογικός κήπος  
Το Πανεπιστήµιο της Νέας 

Ορλεάνης και ο Νέος Κόσµος  
των σωσµένων διακινδυνευµένων 

ειδών  
                Νέα Ορλεάνη –  

Επιστήµονες και καθηγητές του 

Πανεπιστηµίου της Νέας Ορλεάνης 

εργάζονται σε αρκετά προγράµµατα 

που βοηθούν στην συντήρηση 

γενετικών ποικιλιών, αυξάνοντας τους 

πληθυσµούς διακινδυνευµένων ζώων, 

για να σώσουν τα ζώα που βρίσκονται 

υπο εξαφάνιση - σχηµατίζοντας 

αποθέµατα γενετικού υλικού (αυγά, 

έµβρυα και σπέρµατα). Καταψύχουν 

τα δείγµατα στους -320°F και τα 

αποθηκεύουν σε δεξαµενές υγρού 

αζώτου. Ο σκοπός είναι: εάν τα ζώα 

κοντεύουν να εξαφανιστούν, τότε τα 

δείγµατα µπορούν να τα τήξουν και να 

χρησιµοποιηθούν στην παραγωγή 

απογόνων µε βοηθητικές τεχνολογίες 

αναπαραγωγής όπως η τεχνητή 

γονιµοποίηση, η µεταφορά εµβρύων, 

σε υαλο-γονιµοποίηση, σε διαχωρισµό 

εµβρύων, και µεταφορά σε εσωτερικές 

κυτταρικές µάζες µε σκοπό την 

αύξηση του πληθυσµού στην αρχική 

τους κατοικία τους.  

66 Γεωλογία  

http://www.geocities.com/geologygr/in

dex1.htm 

 

 

Σχέσεις Ισχύος  

Προτάσεις κρίσεως = 3  

Προτάσεις προστακτικές ή 

ερωτηµατικές =0  

Σε κάθε πρόταση κρίσεως αντιστοιχεί 

ένας βαθµός, άρα 3 βαθµοί σύνολο. 

 

Μ.Ο  Σχέσης Ισχύος = 1 

 

Σχέσεις συµµετοχής 

 

Ρήµατα στο β ενικό= 0 

Ρήµατα στο α ή β πληθυντικό = 0 

Ρήµατα στο γ ενικό ή πληθυντικό = 12 

Βαθµοί 12 

Μέσος όρος συµµετοχής ρηµάτων = 

12/12=1 

 

Σύνδεσµοι = 0 

Μ.Ο. Σχέσης Συµµετοχής Συνδέσµ =2  

 

Μ.Ο. Σχέσης Συµµετοχής = (1 +3)/2=2 

 

Περιχάραξη  =(1+2)=3 � Χαλαρή 
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Παράδειγµα 2
ο
.  

Γενικά για τους σεισµούς 

Έχεις παρατηρήσει ότι κατά τη 

διάρκεια ενός σεισµού την απότοµη 

κίνηση ή δόνηση του στερεού φλοιού 

της Γης;. Αυτή συνήθως προέρχεται 

από τη διάρρηξη γεωλογικών 

στρωµάτων και την απότοµη 

µετατόπιση των δύο τµηµάτων κάτω 

από την επιφάνεια της Γης. Τα 

ρήγµατα συνδέονται άµεσα µε τη 

δηµιουργία των επιφανειακών 

σεισµών, γι' αυτό και χαρακτηρίζονται 

σεισµογόνα ρήγµατα. 

Γνωρίζεις πως χωρίζονται οι σεισµοί; 

Ανάλογα µε το εστιακό τους βάθος 

χωρίζονται σε επιφανειακούς (h < 60 

km), σε ενδιάµεσου βάθους και σε 

µεγάλου βάθους  (h > 300 km). Οι δύο 

τελευταίοι ονοµάζονται και 

πλουτώνιοι. 

Πιθανόν να γνωρίζεις ήδη ότι η 

λιθόσφαιρα χωρίζεται σε επτά πολύ 

µεγάλες πλάκες, αλλά υπάρχει κι ένα 

πλήθος άλλων µικρότερων. Οι πλάκες 

επιπλέουν στην πλαστική 

ασθενόσφαιρα. 

Σεισµολογία 

http://64.233.183.104/search?q=www.

physics4u.gr/faq/measurearthq.htm 

 

Σχέσεις Ισχύος  

Προτάσεις κρίσεως = 6  

Προτάσεις προστακτικές ή 

ερωτηµατικές =2  

Σε κάθε πρόταση κρίσεως αντιστοιχεί 

ένας βαθµός, άρα 6 βαθµοί  και σε 

κάθε ερώτησης 2 βαθµοί, άρα 4 βαθµοί 

.. 

 

Μ.Ο  Σχέσης Ισχύος = 10/8=1,25 

 

Σχέσεις συµµετοχής 

 

Ρήµατα στο β ενικό= 2 

Ρήµατα στο α ή β πληθυντικό = 0 

Ρήµατα στο γ ενικό ή πληθυντικό = 8 

Βαθµοί 2*3+8*1=14 

Μ.Ο. Σχέσης συµµετοχής ρηµάτων = 

14/10 = 1,4 

 

Σύνδεσµοι = 4 

Μ.Ο. Σχέσης Συµµετοχής Συνδέσµ =2  

 

Μ.Ο. Σχέσης Συµµετοχής = 

(1,4+2)/2=1,7 

 

Περιχάραξη  =(1,4+1,7)=3,1 � 

Χαλαρή 
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5.5 Οι εικόνες των ιστοσελίδων 

Η Εικόνα στην επικοινωνία 

Στην ενότητα αυτή θα περιγραφούν  «η ταξινόµηση», «η τυπικότητα» και «η 

περιχάραξη» των εικόνων κάθε άρθρου του δείγµατος σύµφωνα µε τη θεωρητική 

τους ταξινόµηση στο σχετικό κεφάλαιο της θεωρίας..  

Το τµήµα αυτό της εσχάρας ανάλυσης του Παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε 

ελληνικό περιεχόµενο (G-WWW) περιλαµβάνει εκείνες τις µεταβλητές που 

σκιαγραφούν το πώς παρουσιάζεται η εικονογράφηση της Φυσικο-επιστήµης στον G-

WWW. Από τις τιµές των µεταβλητών αυτού του τµήµατος µπορούµε να 

συµπεράνουµε: 

� αν οι εικόνες που πλαισιώνουν τα κείµενα του G-WWW, έχουν επιλεγεί να 

συµφωνούν µε την ανθρώπινη οπτική αντίληψη (τύπος εικόνων) αλλά και µε 

ποιο σκοπό έχουν επιλεγεί (η έννοια αυτή υποστηρίζεται από την έννοια της 

ταξινόµησης) 

�  αν οι εικόνες που πλαισιώνουν τα κείµενα του G-WWW, είναι αυστηρά 

επιστηµονικές, περιλαµβάνοντας τύπους, αριθµούς, γεωµετρικά σχήµατα, 

χαµηλές διαβαθµίσεις χρώµατος κ.λ.π.  (η έννοια αυτή υποστηρίζεται από την 

έννοια της τυπικότητας), δηλαδή αν η γλώσσα της εικονογράφησης που 

χρησιµοποιείται στα άρθρα είναι αυτή που συναντάται  σε επιστηµονικά 

άρθρα (ισχυρή τυπικότητα) ή σε άρθρα εκλαϊκευµένης επιστήµης (ασθενής 

τυπικότητα) 

� το είδος του κώδικα επικοινωνίας που εγκαθιδρύεται µεταξύ των εικόνων που 

πλαισιώνουν τα κείµενα του G-WWW και του αναγνώστη (η έννοια αυτή 

υποστηρίζεται από την έννοια της περιχάραξης), δηλαδή αν οι εικόνες καλούν 

ή όχι τον αναγνώστη σε συµµετοχή και αν η µετάδοση της γνώσης ανήκει 

στην εικόνα ή στον επισκέπτη-αναγνώστη.  
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Πίνακας 6. Κατηγορίες εικόνων 

Οι εικόνες των ιστοσελίδων 

Ρεαλιστικές 

Συµβατικές Τύπος σχεδίασης 

Υβρίδια 

Αφηγηµατικές Ρητές 

Αφηγηµατικές Άρρητες 

Ταξινοµητικές  Ρητές 

Ταξινοµητικές Άρρητες 

Αναλυτικές Ρητές 

Αναλυτικές Άρρητες 

Γενική Ταξινόµηση 

Σκοπός Σχεδίασης 

Συµβολικές 

Υψηλή τυπικότητα 

Μέτρια τυπικότητα Τυπικότητα 

Χαµηλή τυπικότητα 

Ισχυρή (Λήψη από χαµηλά) 

Μέτρια (Λήψη από το 

επίπεδο του µατιού)  
Σχέση ισχύος 

Χαλαρή (Λήψη από ψηλά) 

Ισχυρή  

Μέτρια 

Περιχάραξη 

Σχέση συµµετοχής 

Χαλαρή  

 

 

Συνδυάζοντας τις προηγούµενες τιµές παίρνουµε την εικόνα της Φυσικο-επιστήµης 

του G-WWW, όπως προβάλλεται από την εικονογράφηση των ιστοσελίδων.  
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Γενική Ταξινόµηση    

Το τµήµα αυτό της εσχάρας ανάλυσης του Παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε 

ελληνικό περιεχόµενο (G-WWW) περιλαµβάνει εκείνες τις µεταβλητές που 

σκιαγραφούν το πώς παρουσιάζονται οι εικόνες των κειµένων της Φυσικο-επιστήµης 

στον G-WWW, που αφορά στη γενική τους ταξινόµηση.  

 

Τύπος Εικόνων 

Όπως αναφέρθηκε στο σχετικό κεφάλαιο θεωρίας, οι εικόνες ταξινοµούνται 

ανάλογα µε το βαθµό συµφωνίας µε την ανθρώπινη οπτική αντίληψη (Κουλαϊδής 

και συν.,2002, Dimopoulos et al., 2003) σε:  

 

Ρεαλιστικές εικόνες: Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι εικόνες στις οποίες 

απεικονίζεται η πραγµατικότητα σύµφωνα µε την ανθρώπινη οπτική αντίληψη. Είναι 

απλές φωτογραφίες, σαν αυτές που βλέπουµε µε «γυµνό» µάτι αλλά και οι εικόνες 

που παίρνουµε από ηλεκτρονικά µικροσκόπια, τηλεσκόπια, κ.λ.π.. Χαρακτηριστικά 

ρεαλιστικών εικόνων είναι τα παρακάτω παραδείγµατα.  

 

Πίνακας 7. Ρεαλιστικές εικόνες 

 

Κεραία δορυφορικής ζεύξης 

 

www.astro.gr 

 

Άγρια χλωρίδα του Παρνασσού 
 
http://www.zagorama.com/Chlorida/text1.html#13 
 

 

Παραδείγµατα µικροοργανισµών «ο ιός της 
γρίπης»   
http://3lyk-argyr.att.sch.gr/arg/glyk/index.htm 
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Συµβατικές εικόνες: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι εικόνες που 

αναπαριστάνουν την πραγµατικότητα, αλλά µε κωδικοποιηµένες αναπαραστάσεις. 

Συµβατικές εικόνες είναι οι γραφικές παραστάσεις, οι χάρτες, τα διαγράµµατα, τα 

ηλεκτρικά κυκλώµατα κ.τ.λ. Χαρακτηριστικά συµβατικών εικόνων είναι τα 

παρακάτω παραδείγµατα.  

 

Πίνακας 8. Συµβατικές εικόνες 

 Σύνδεση υπολογιστών µέσω τηλεφωνικού δικτύου 

 
www.diktyo.gr 

 Τροπόσφαιρα 
Η τροπόσφαιρα είναι το χαµηλότερο στρώµα της ατµόσφαιρας.  

 

 

 

www.tmth.edu.gr/el/kiosks/environment/envi_hc1a.html
 

 Σεισµικά δεδοµένα  

 

www.oasp.gr 

 

 

www.agrool.gr/biotech/b1.htm 

Βιοτεχνολογία 
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Εικόνες-υβρίδια: Είναι οι εικόνες στις οποίες συνυπάρχουν χαρακτηριστικά και 

από τις δύο προηγούµενες κατηγορίες. Πρόκειται δηλαδή για συµβατικές εικόνες, 

στις οποίες έχουν προστεθεί όµως και ρεαλιστικά στοιχεία (π.χ. χάρτες) 

 

Πίνακας 9. Εικόνες υβρίδια 

 

Το όζον 
Αριστερά: Το όζον απορροφά την υπέρυθρη ακτινοβολία, αποτελώντας 
έτσι µιά αποτελεσµατική ασπίδα για τη γη. ∆εξιά: Όταν απουσιάζει το 
όζον περισσότερη υψηλής ενέργειας υπεριώδης ακτινοβολία, 
διαπερνώντας την ατµόσφαιρα, φτάνει στην επιφάνεια της γης όπου είναι 
βλαβερή για τους ζώντες οργανισµούς.  

www.enviromental.gr/issues1.html 

 

Απεικονίζεται ο χάρτης της γης (ρεαλιστική) και στοιχεία 

συµβατικής απεικόνισης (βέλη, µόρια όζοντος) άρα 

δηµιουργείται µια εικόνα-υβρίδιο.  

 

 

 
 
http://www.tmth.edu.gr/el/kiosks/atmosphere/envi_ha3.html 
 

Απεικονίζεται ο χάρτης της γης (ρεαλιστική) και στοιχεία 

συµβατικής απεικόνισης (ισοϋψείς και ισοδιαβατικές 

καµπύλες), άρα δηµιουργείται µια εικόνα-υβρίδιο 

 

Ο φυσικός διαχωρισµός της ατµόσφαιρας µε το ύψος και η σχετική 

κάθετη κατατοµή θερµοκρασίας 

 

http://www.meteognosis.gr 
 

Απεικονίζεται η γραφική παράσταση της µεταβολής της 

θερµοκρασίας µε το ύψος (συµβατική απεικόνιση) και ένα 

αεροπλάνο όπως το βλέπει το γυµνό µάτι (ρεαλιστική), άρα 

δηµιουργείται µια εικόνα-υβρίδιο 
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Σκοπός Σχεδίασης 

Σύµφωνα µε το σχετικό κεφάλαιο της θεωρίας, οι εικόνες ανάλογα µε τη 

λειτουργία ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:  

 

Αφηγηµατικές εικόνες (ρητές ή άρρητες): Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι 

εικόνες που «αφηγούνται», που κάτι δείχνουν να συµβαίνει.  Στο χώρο των Φυσικών- 

επιστηµών οι αφηγηµατικές εικόνες εκφράζουν συνήθως δράσεις ή διαδικασίες 

µετατροπής. Βέλη, ακολουθιακές τοποθετήσεις εικόνων µε διαγώνια – κατακόρυφη – 

οριζόντια κατεύθυνση µέσα στην εικόνα αναπαριστάνουν οπτικοποιηµένη τη δράση, 

άλλοτε δηλωµένη µε σαφήνεια (ρητές αφηγηµατικές εικόνες) και άλλοτε 

υπονοούµενη (άρρητες αφηγηµατικές εικόνες). Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν οι 

χηµικές αντιδράσεις, οι διάφοροι κύκλοι (νερού στη γη, αζώτου, άνθρακα), οι 

διάφορες διεργασίες π.χ. η εικόνα που αφηγείται πώς από το δένδρο του δάσους 

παίρνουµε χαρτί.  

 

Πίνακας 10. Αφηγηµατικές εικόνες 

 

Ο υδρολογικός κύκλος 
Το νερό ανακυκλώνεται από τους ωκεανούς στην ατµόσφαιρα στο 
έδαφος και πάλι πίσω στους ωκεανούς. Παρόλο που µερικά 
τµήµατα του νερού δεν είναι διαθέσιµα για χιλιάδες χρόνια.  

http://www.tmth.edu.gr/atmosphere/envi_hc1a.html 
 

Η εικόνα είναι ρητή αφηγηµατική (αφηγείται µε 

διαγώνια κατεύθυνση και βέλη τον κύκλο του 

νερού στη γη)  

 

www.meteo.gr 

 

Η εικόνα είναι ρητή αφηγηµατική (αφηγείται µε τη 

βοήθεια βελών ένα σύστηµα υποστήριξης 

στρατηγικού σχεδιασµού αέρα.  
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http://www.sciencenews.gr/articles.html 
 
Η εικόνα είναι άρρητη αφηγηµατική (αφηγείται 

χωρίς όµως τη χρήση βελών, πώς από 

µαθηµατικούς τύπους µπορούν να προκύψουν 

βιολογικά σχήµατα). Υπονοείται εδώ (γι’ αυτό και 

άρρητη αφηγηµατική εικόνα) η από τα αριστερά 

προς τα δεξιά και η από τα επάνω προς τα κάτω 

αύξηση της πολυπλοκότητας των παραγοµένων 

σχηµάτων.  

 

 

http://users.kor.sch.gr/dgspanos/pm/pm5.htm 
 
Μεταφορά Ιόντων.  Αντλία K+ - Na+ 

 

Η εικόνα είναι άρρητη αφηγηµατική. Υπονοεί την 

εξαγωγή ιόντων νατρίου στην κίτρινη λωρίδα και 

την εισαγωγή ιόντων καλίου.  

Στην πραγµατικότητα είναι ένας µηχανισµός 

ενεργητικής µεταφοράς ουσιών. Ο µηχανισµός που 

αφορά στα παραπάνω ιόντα χαρακτηρίζεται ως 

αντλία Κ+- Na+. To ρόλο της αντλίας τον παίζει 

µια διαµεµβρανική πρωτεΐνη, η οποία για κάθε 

3Na+ που εξάγει, εισάγει ταυτόχρονα 2Κ+.  
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Ταξινοµητικές εικόνες : Στις εικόνες αυτές παρουσιάζονται διάφορες σχέσεις 

µεταξύ των εικονιζόµενων στοιχείων (ανθρώπων, συµβόλων, στοιχείων, εννοιών, 

οργανισµών κ.λ.π.)..   

 

Πίνακας 11. Ταξινοµητικές εικόνες 

 

http://greekgenetics.blogspot.com/ 
 

∆ενδρόγραµµα των κανονικοποιηµένων 

συχνοτήτων των απλοοµάδων. (Γενετική) 

 

Ρητή ταξινοµητική (ύπαρξη βελών) 

 

http://www.nhmc.gr/life_gypaetus/ 
 

Ταξινόµηση γυπαετών (Βιολογία) 

 

Άρρητη ταξινοµητική. 

 

 

http://www.meteorol.gr/ 
 
Ταξινόµηση χιονοκρυστάλλων 

 

Άρρητη ταξινοµητική. 
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Αναλυτικές εικόνες: Είναι οι πιο απλές εικόνες και αντιστοιχούν οπτικά σε αυτό 

που λέµε «αυτό είναι…» ή «αυτό αποτελείται από …».  

 

Πίνακας 12 Αναλυτικές εικόνες 

 

http://www.tmth.edu.gr/el/kiosks.html 
 

Όργανα µετεωρολογίας 

 

Αναλυτική άρρητη 

 

www.biologi-new.gr 

 

 

 

Αναλυτική άρρητη 



Κεφάλαιο 3: Η µεθοδολογία της ανάλυσης της Φυσικο-επιστηµονικής γνώσης που προβάλλεται στον G--WWW.  

 110 

 www.archive.gr/modules.php 

Γεωλογία 

 

Αναλυτική ρητή  (ύπαρξη επεξηγηµατικών 

λεζάντων) 
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Μεταφορικές εικόνες (Συµβολικές) : Είναι ιδιαίτερο είδος απεικόνισης όπου 

είτε το «ύφος» της εικόνας υποδηλώνει κάποιο συµβολισµό, είτε κάποια στοιχεία που 

απεικονίζονται, συνδέονται µε συµβολικές αξίες.  

 

Πίνακας 13 Μεταφορικές (Συµβολικές) απεικονίσεις 

 

http://news.pathfinder.gr/periscopio/health_gm.html 
(Βιοτεχνολογία) 

 

Η αλυσίδα του DNA συµβολίζει –µεταφέρει τη 

σκέψη µας- την αλλοίωση της σύστασης των φυτών.  

 

Συµβολική εικόνα 

 

http://news.pathfinder.gr/periscopio/health_gm.html 
(Βιοτεχνολογία) 

 

 

Η σύριγγα συµβολίζει τη γενετική τροποποίηση της 

ντοµάτας.  

 

Συµβολική εικόνα 

. 
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Τυπικότητα της εικονογράφησης. 

Το τµήµα αυτό της εσχάρας ανάλυσης του Παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε 

ελληνικό περιεχόµενο (G-WWW) περιλαµβάνει εκείνες τις µεταβλητές που 

σκιαγραφούν το πώς παρουσιάζονται οι εικόνες των κειµένων της Φυσικο-επιστήµης 

στον G-WWW, που αφορά στην τυπικότητά τους.  

 

Οι εικόνες ανάλογα µε την επιστηµονική τους συµβατότητα, την ποικιλία 

χρωµάτων, τις διαβαθµίσεις του χρώµατος και την απεικόνιση του φόντου τους 

ταξινοµούνται σε εικόνες µε υψηλή, µέτρια ή χαµηλή τυπικότητα. Η κατάταξη των 

εικόνων σε µια από τις προηγούµενες κατηγορίες λαµβάνει υπόψη της τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά (Κουλαϊδής και συν. 2002, Dimopoulos et al, 2003, Σκλαβενίτη, 

2003).  

Την επιστηµονική συµβατότητα: Αν υπάρχουν γεωµετρικά σχήµατα, σειρές 

αριθµών, αριθµοί, µαθηµατικά σύµβολα σε πλήθος µεγαλύτερο από το τρία, τότε οι 

εικόνες χαρακτηρίζονται µε υψηλή επιστηµονική συµβατότητα, σε πλήθος δύο ή 

τρία, µε µέτρια και σε ένα ή κανένα, µε χαµηλή.  

Την ποικιλία χρωµάτων: Αν υπάρχει ένα µόνο χρώµα, τότε οι εικόνες 

χαρακτηρίζονται µε υψηλή ποικιλία χρωµάτων, αν το πλήθος των χρωµάτων είναι 

δύο έως τέσσερα, µε µέτρια και µε περισσότερα από τέσσερα, µε χαµηλή. 

Τις διαβαθµίσεις χρώµατος: Αν δεν υπάρχει καµία διαβάθµιση χρώµατος, τότε οι 

εικόνες χαρακτηρίζονται µε υψηλή διαβάθµιση χρώµατος, αν το πλήθος των 

διαβαθµίσεων είναι δύο έως τρία, µε µέτρια και µε περισσότερες από τρεις, µε 

χαµηλή. 

Την απεικόνιση φόντου: Αν η απεικόνιση του φόντου της εικόνας είναι ίδια µε 

της σελίδας που την φιλοξενεί, τότε χαρακτηρίζεται ως υψηλή, αν το φόντο έχει ένα ή 

δύο χρώµατα διαφορετικά από αυτά της σελίδας που την φιλοξενεί, χαρακτηρίζεται 

µε µέτρια απεικόνιση φόντου, στις δε άλλες περιπτώσεις χαρακτηρίζεται µε χαµηλή. 

Η εικόνα χαρακτηρίζεται µε υψηλή, µέτρια, χαµηλή τυπικότητα σύµφωνα µε τον 

παρακάτω αλγόριθµο:  

το χαρακτηριστικό «υψηλή» αντιστοιχεί στον αριθµό 3  

το χαρακτηριστικό «µέτρια» αντιστοιχεί στον αριθµό 2 

το χαρακτηριστικό «χαµηλή» αντιστοιχεί στον αριθµό 1 

αθροίζοντας τα τέσσερα χαρακτηριστικά και διαιρώντας µε το 4 αποδίδουµε τους 

παρακάτω χαρακτηρισµούς  
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µε τιµή   3,00..2,50 υψηλή 

µε τιµή   2,25..1,75  µέτρια 

µε τιµή   1,50..1,00 χαµηλή  

 

Πίνακας 14 Παραδείγµατα υπολογισµού Τυπικότητας 

Επιστηµονική 
συµβατότητα 

Ποικιλία 
χρωµάτ

ων 

∆ιαβαθµίσεις 
χρώµατος 

Απεικόνιση 
φόντου 

Τυπικότητα 

Υ Υ Μ Μ (3+3+2+2)/4=2.5  �Υ 

Υ Υ Μ Χ (3+3+2+1)/4=2.25�Μ 

Υ Υ Χ Χ (3+3+1+1)/4=2.0 � Μ 

Υ Μ Μ Χ (3+2+2+1)/4=2.0 � Μ 

Μ Χ Χ Χ (2+1+1+1)/4=1.25�Χ 

Μ Μ Χ Χ      (2+2+1+1)/4=1.5 �Χ 

Χ Χ Χ Υ      (1+1+1+3)/4=1.5 � Χ 

Χ Χ Μ Υ     (1+1+2+3)/4=1.75�Μ 

Χ Χ Μ Χ      (1+1+2+1)/4=1.25�Χ 

Υ Υ Χ Χ     (3+3+1+1)/4=2.0  �Μ 

 

Σύµφωνα µε τον προηγούµενο αλγόριθµο: 

Εικόνες  µε χαµηλή τυπικότητα: Είναι οι πιο απλές εικόνες και αντιστοιχούν 

οπτικά σε αυτό που λέµε «αυτό είναι…» ή «αυτό αποτελείται από …». Στις εικόνες  

αυτές δε σχεδιάζονται πολλές λεπτοµέρειες, παρά µόνο τα ουσιώδη χαρακτηριστικά 

των µερών, για να τονίζεται ο αναλυτικός τους σκοπός. Υπάρχουν ένα έως δύο 

γεωµετρικά σχήµατα ή σειρές αριθµών, τα χρώµατα που συναντώνται είναι 

περισσότερα από τέσσερα, οι διαβαθµίσεις χρώµατος που χρησιµοποιούνται είναι 

πάνω από τέσσερις, η δε απεικόνιση φόντου έχει πάνω από δύο χρώµατα.   

Εικόνες  µε µέτρια τυπικότητα:  Είναι εικόνες στις οποίες υπάρχουν τρία µε 

τέσσερα γεωµετρικά σχήµατα ή σειρές αριθµών, τα χρώµατα που συναντώνται είναι 

δύο µε τέσσερα, οι διαβαθµίσεις χρώµατος που χρησιµοποιούνται είναι µία µε δύο, η 

δε απεικόνιση φόντου έχει ένα µε δύο χρώµατα 

Εικόνες  µε υψηλή τυπικότητα: Είναι οι πιο σύνθετες εικόνες και αντιστοιχούν 

οπτικά σε εικόνες µε έντονο µαθηµατικό φορµαλισµό χωρίς «χρώµα» και µε φόντο 

στο οποίο δεν εικονίζεται τίποτα ή αυτό είναι µονόχρωµο ή έχει το ίδιο χρώµα µε τη 

σελίδα. Τα απεικονιζόµενα στοιχεία παρουσιάζονται αποµονωµένα σαν να µην έχουν 
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σχέση µε το χώρο. Στις εικόνες αυτές υπάρχουν περισσότερα από τέσσερα 

γεωµετρικά σχήµατα ή σειρές αριθµών, δεν υπάρχει ποικιλία χρωµάτων (συναντάται 

ένα µόνο), δεν υπάρχουν διαβαθµισµένα χρώµατα, η δε απεικόνιση φόντου έχει ίδιο 

χρώµα µε τη σελίδα που φιλοξενεί την εικόνα.  

 

Πίνακας 15.  1
ο
 Παράδειγµα υπολογισµού της τυπικότητας εικόνας. 

 

 

 

http://users.att.sch.gr/thanoscapsalis/
markers.htm 
 

 

Επιστηµονική συµβατότητα;  Υψηλή � 3 

µονάδες (αφού έχει πάνω από τρία 

γεωµετρικά σχήµατα, µαθηµατικά σύµβολα) 

 

Ποικιλία χρωµάτων:  Μέτρια � 2 µονάδες  

(αφού έχει µέχρι τέσσερα χρώµατα) 

 

∆ιαβαθµίσεις χρώµατος:  Μέτρια � 2 

µονάδες (αφού έχει έως τρεις διαβαθµίσεις 

χρώµατος (του µπλε)) 

 

Απεικόνιση φόντου:  Μέτρια � 2 µονάδες 

(αφού το φόντο της εικόνας είναι 

διαφορετικό από το φόντο της σελίδας που 

την φιλοξενεί (το φόντο της σελίδας που 

φιλοξενεί αυτή τη φωτογραφία ήταν λευκό)) 

 

 

Μ.Ο.  µονάδων =(3+2+2+2)/4=2,25 � 

Μέτρια Τυπικότητα  
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Πίνακας 16. 2
ο
 Παράδειγµα υπολογισµού της τυπικότητας εικόνας. 

161 Βιοτεχνολογία 

 

 

 

 

 

Επιστηµονική συµβατότητα:  Χαµηλή � 1 

µονάδα (αφού δεν έχει κανένα γεωµετρικό 

σχήµα, µαθηµατικό σύµβολο, αριθµό, τύπο)  

 

Ποικιλία χρωµάτων:  Χαµηλή � 1 µονάδα  

(αφού έχει πάνω από τέσσερα χρώµατα) 

 

∆ιαβαθµίσεις χρώµατος:  Μέτρια � 2 

µονάδες (αφού έχει έως τρεις διαβαθµίσεις 

χρώµατος (του µπλε ή του κίτρινου)) 

 

Απεικόνιση φόντου:  Μέτρια � 2 µονάδες 

(αφού το φόντο της εικόνας είναι 

διαφορετικό από το φόντο της σελίδας που 

την φιλοξενεί (το φόντο της σελίδας που 

φιλοξενεί αυτή τη φωτογραφία ήταν λευκό)) 

 

 

Μ.Ο.  µονάδων =(1+1+2+2)/4=1,5 � 

Χαµηλή Τυπικότητα  
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Πίνακας 17. 3
ο
 Παράδειγµα υπολογισµού της τυπικότητας εικόνας. 

131 Ζωολογία 

 

http://homepages.pathfinder.gr/dolfin
s/ 
 

 

            ΕΠΙΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΡΚΑΣ 

 

 

 

Επιστηµονική συµβατότητα:  Χαµηλή � 1 

µονάδα (αφού δεν έχει κανένα γεωµετρικό 

σχήµα, µαθηµατικό σύµβολο, αριθµό, τύπο)  

 

Ποικιλία χρωµάτων:  Μέτρια � 2 µονάδες  

(αφού έχει 2 µόνο χρώµατα) 

 

∆ιαβαθµίσεις χρώµατος:  Μέτρια � 2 

µονάδες (αφού έχει δύο διαβαθµίσεις 

χρώµατος (του µαύρου)) 

 

Απεικόνιση φόντου:  Υψηλή � 3 µονάδες 

(αφού το φόντο της εικόνας είναι ίδιο µε το 

φόντο της σελίδας που την φιλοξενεί (το 

φόντο της σελίδας που φιλοξενεί αυτή τη 

φωτογραφία ήταν λευκό)) 

 

 

Μ.Ο.  µονάδων =(1+2+2+3)/4=2 � Μέτρια 

Τυπικότητα  
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Πίνακας 18. 4
ο
 Παράδειγµα υπολογισµού της τυπικότητας εικόνας. 

163 Κοσµολογία 

 

www.astro.noa.gr  

 

            Η θεωρία εξέλιξης του 
σύµπαντος  

  

 

 

Επιστηµονική συµβατότητα:  Υψηλή  � 3 

µονάδες (αφού έχει γεωµετρικά σχήµατα και 

µαθηµατικό συµβολισµό)  

 

Ποικιλία χρωµάτων:  Μέτρια � 2 µονάδες  

(αφού έχει 2 µόνο χρώµατα) 

 

∆ιαβαθµίσεις χρώµατος:  Μέτρια � 2 

µονάδες (αφού έχει δύο διαβαθµίσεις 

χρώµατος (του µαύρου)) 

 

Απεικόνιση φόντου:  Υψηλή � 3 µονάδες 

(αφού το φόντο της εικόνας είναι ίδιο µε το 

φόντο της σελίδας που την φιλοξενεί (το 

φόντο της σελίδας που φιλοξενεί αυτή τη 

φωτογραφία ήταν λευκό)) 

 

 

Μ.Ο. µονάδων =(3+2+2+3)/4=2,5� Υψηλή 

Τυπικότητα  
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Περιχάραξη της εικονογράφησης. 

Το τµήµα αυτό της εσχάρας ανάλυσης του Παγκόσµιου ιστού πληροφοριών µε 

ελληνικό περιεχόµενο (G-WWW) περιλαµβάνει εκείνες τις µεταβλητές που 

σκιαγραφούν το πώς παρουσιάζονται οι εικόνες των κειµένων της Φυσικο-επιστήµης 

στον G-WWW. Οι µεταβλητές αυτές αφορούν στη διερεύνηση της περιχάραξης ως 

προς τις σχέσεις ισχύος και συµµετοχής στην οποία υποβάλλει η εικόνα τον 

επισκέπτη – αναγνώστη των ιστοσελίδων.  

Οι εικόνες ανάλογα µε τη σχέση ισχύος και τη σχέση συµµετοχής που 

υποβάλλουν, ταξινοµούνται σε εικόνες µε ισχυρή, µέτρια ή χαλαρή περιχάραξη. Η 

κατάταξη των εικόνων σε µια από τις προηγούµενες κατηγορίες λαµβάνει υπόψη της 

τα χαρακτηριστικά που αναλύθηκαν στο σχετικό κεφάλαιο της θεωρίας (Κουλαϊδής 

και συν. 2002, Dimopoulos et al, 2003, Σκλαβενίτη, 2003). Συγκεκριµένα για τον 

καθορισµό της σχέσεως ισχύος λαµβάνεται υπόψη το επίπεδο της κάµερας σε σχέση 

µε αυτό της εικόνας. Αν η εικόνα απεικονίζεται ως φωτογραφία που έχει ληφθεί από 

χαµηλά, τότε η ισχύς ανήκει στον µεταδότη και η περιχάραξη χαρακτηρίζεται ισχυρή. 

Αν απεικονίζεται ως φωτογραφία που έχει ληφθεί από το επίπεδο του µατιού, τότε η 

περιχάραξη χαρακτηρίζεται µέτρια και αν απεικονίζεται ως φωτογραφία που έχει 

ληφθεί από ψηλά, τότε η περιχάραξη χαρακτηρίζεται χαλαρή. Για τον καθορισµό της 

σχέσεως συµµετοχής λαµβάνεται υπόψη η γωνία λήψης της φωτογραφίας και η 

απόσταση κάµερας φωτογραφίας. Αν η εικόνα απεικονίζεται ως φωτογραφία που έχει 

ληφθεί από µπροστά και από κοντινή ή µεσαία απόσταση, τότε η περιχάραξη είναι 

χαλαρή. Αν απεικονίζεται ως φωτογραφία που έχει ληφθεί υπό γωνία και απόσταση 

κοντινή ή από µπροστά και απόσταση µακρινή, τότε η περιχάραξη χαρακτηρίζεται 

µέτρια. Τέλος, αν απεικονίζεται ως φωτογραφία που έχει ληφθεί από το πλάι και 

απόσταση µεσαία ή µακρινή, τότε η περιχάραξη χαρακτηρίζεται ισχυρή.   

Η εικόνα χαρακτηρίζεται µε ισχυρή, µέτρια, χαλαρή περιχάραξη σύµφωνα µε τον 

παρακάτω αλγόριθµο:  

το χαρακτηριστικό «ισχυρή»   αντιστοιχεί στον αριθµό 3  

το χαρακτηριστικό «µέτρια»   αντιστοιχεί στον αριθµό 2 

το χαρακτηριστικό «χαλαρή»  αντιστοιχεί στον αριθµό 1. 

Αθροίζοντας τα δύο χαρακτηριστικά και διαιρώντας µε το 2 αποδίδουµε τους 

παρακάτω χαρακτηρισµούς:  

µε τιµή   3,00..2,50 ισχυρή 

µε τιµή   2,00          µέτρια 
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µε τιµή   1,50..1,00 χαλαρή. 

Οι τιµές «ισχυρή», «µέτρια», «χαλαρή» είναι ισοκατανεµηµένες, γιατί, όπως 

φαίνεται από τον πίνακα 19, σε κάθε χαρακτηρισµό αντιστοιχούν τρεις συνδυασµοί 

τιµών, ανεξάρτητα αν αντιστοιχούν δύο ή µια τιµή.  

∆ηλαδή στις τιµές 3,00 και 2,50 (ισχυρή περιχάραξη) αντιστοιχούν οι τιµές: 

( υψηλή σχέση ισχύος και υψηλή σχέση συµµετοχής),  

(υψηλή σχέση ισχύος και µέτρια σχέση συµµετοχής) και  

(µέτρια σχέση ισχύος και υψηλή σχέση συµµετοχής).  

Επίσης στην τιµή 2 (µέτρια περιχάραξη) αντιστοιχούν πάλι τρία ζεύγη τιµών τα:  

(υψηλή σχέση ισχύος και χαλαρή σχέση συµµετοχής),  

(µέτρια σχέση ισχύος και µέτρια σχέση συµµετοχής) και  

(χαλαρή σχέση ισχύος και υψηλή σχέση συµµετοχής).  

Αναλυτικά ο χαρακτηρισµός της περιχάραξης φαίνεται στον Πίνακα 19. 

Τέλος, στις τιµές 1,00 και 1,50 (χαλαρή περιχάραξη) αντιστοιχούν οι τιµές: 

(µέτρια σχέση ισχύος και χαλαρή σχέση συµµετοχής),  

(χαλαρή σχέση ισχύος και µέτρια σχέση συµµετοχής) και  

(χαλαρή σχέση ισχύος και χαλαρή σχέση συµµετοχής).  

 

Πίνακας 19 Υπολογισµός Περιχάραξης 

Σχέση 
Ισχύος 

Σχέση Συµµετοχής Περιχάραξη 

Υ Υ (3+3)/2=3.00  �Ι 

Υ Μ (3+2)/4=2.50  �Ι 

Υ Χ (3+1)/2=2.00  �Μ 

Μ Υ (2+3)/2=2.50  �Ι 

Μ Μ (2+2)/2=2.00  �Μ 

Μ Χ (2+1)/2=1.50  �Χ 

Χ Υ (1+3)/2=2.00  �Μ 

Χ Μ (1+2)/2=1.50  �Χ 

Χ Χ (1+1)/2=1.00  �Χ 
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Πίνακας 20. 1
ο
 Παράδειγµα υπολογισµού της περιχάραξης εικόνας. 

Χηµεία 

 

Ηλεκτρόλυση τήγµατος σε φλυτζάνι 

 

 http://users.otenet.gr/~sertech/ 

 

 

 

 

Σχέση ισχύος: Λήψη από ψηλά  � 1 µονάδα 

(χαλαρή περιχάραξη)  

 

Σχέση συµµετοχής: Λήψη από το πλάι 

απόσταση κοντινή.  � 2 µονάδες  (µέτρια 

περιχάραξη) 

 

 

Μ.Ο. µονάδων =(1+2)/2=1,5  � Χαλαρή  

Περιχάραξη  

 

 

 

Πίνακας 21. 2
ο
 Παράδειγµα υπολογισµού της περιχάραξης εικόνας. 

Μετεωρολογία 

Τα τέσσερα στοιχεία του Αριστοτέλη 

www.tmth.edu.gr  

 

 

Σχέση ισχύος: Λήψη από το επίπεδο του 

µατιού  � 2 µονάδες (µέτρια περιχάραξη)  

 

Σχέση συµµετοχής:  Λήψη από µπροστά  

απόσταση κοντινή.  � 1 µονάδα  (χαλαρή 

περιχάραξη) 

 

 

Μ.Ο. µονάδων =(2+1)/2=1,5  � Χαλαρή  

Περιχάραξη  
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Πίνακας 22. 3
ο
 Παράδειγµα υπολογισµού της περιχάραξης εικόνας. 

Βιολογία 

Ένα γερό φτέρνισµα µπορεί να 
περιέχει εκατοµµύρια µικροοργα 
νισµούς. 
 
http://3lyk-
argyr.att.sch.gr/arg/glyk/index.htm 
 

 

 

Σχέση ισχύος: Λήψη από το πλάι απόσταση 

µεσαία  � 3 µονάδες (ισχυρή περιχάραξη)  

 

Σχέση συµµετοχής:  Λήψη από το επίπεδο 

του µατιού  � 2 µονάδες  (µέτρια 

περιχάραξη) 

 

 

Μ.Ο. µονάδων =(3+2)/2=2,5  � Ισχυρή 

Περιχάραξη  

 

 

 

Πίνακας 23. 4
ο
 Παράδειγµα υπολογισµού της περιχάραξης εικόνας. 

Βιολογία 

Άνθιση του Φυτοπλαγκτού 
 
http://www.sciencenews.gr/afieromat
a/plagkto/plagkto.asp 
 
 

  

 

Σχέση ισχύος: Λήψη από το επίπεδο του 

µατιού  � 2 µονάδες (µέτρια περιχάραξη)  

 

Σχέση συµµετοχής:  Λήψη από µπροστά 

απόσταση µακρινή  � 2 µονάδες  (µέτρια 

περιχάραξη) 

 

 

Μ.Ο. µονάδων =(2+2)/2=2  � Μέτρια 

Περιχάραξη  
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6. Αποτίµηση του ερευνητικού εργαλείου.  
 
Η ιδέα ενός εργαλείου για την ανάλυση της εικόνας της Φυσικο-επιστήµης έχει 

ξαναχρησιµοποιηθεί (Κουλαϊδής κ.ά., 2002, Choo κ.ά., 1999, Kim κ.ά., 2000) και 

µάλιστα έχει εφαρµοστεί για την ανάλυση της εικόνας της Φυσικο-επιστήµης στα 

σχολικά εγχειρίδια (Σκαλβενίτη, 2003) και στον ελληνικό τύπο (∆ηµόπουλος, 2001). 

Για την ανάλυση της εικόνας της Φυσικο-επιστήµης στον ελληνικό ιστό 

πληροφοριών αλλά και στον Παγκόσµιο ιστό πληροφοριών δεν έχει 

ξαναχρησιµοποιηθεί κάποιο σχετικό εργαλείο παρόµοιο µε αυτό που παρουσιάστηκε. 

Στο εργαλείο ανάλυσης που παρουσιάστηκε έχουν ενσωµατωθεί θεωρητικές 

κατασκευές από τη θεωρία των ΜΜΕ, την επιστηµολογία, την κοινωνιολογία της 

Φυσικο-επιστηµονικής γνώσης, την κοινωνική σηµειωτική και την κοινωνική 

γλωσσολογία. Επίσης, έχουν συµπεριληφθεί µεταβλητές όπως αυτές του βαθµού 

πρόσβασης και προβολής της αναζητούµενης πληροφορίας αλλά και µεταβλητές που 

περιγράφουν και άλλες µορφές δεδοµένων πλην του κειµένου και εικόνων (όπως 

αρχείων ήχου, κινουµένων εικόνων, βίντεο κ.λ.π.). Τέλος, οι µεταβλητές των ήδη 

χρησιµοποιηθέντων προηγούµενων ερευνητικών εργαλείων έχουν εµπλουτισθεί στο 

παρόν εργαλείο, µε συνιστώσες  που λαµβάνουν υπόψη τους τη χρήση 

υπερσυνδέσµων και άλλων χαρακτηριστικών που έχουν κείµενα χρησιµοποιούµενα 

µε χρήση υπολογιστή.  

Τέλος, το ερευνητικό εργαλείο που παρουσιάστηκε δοµήθηκε µε επιρροές από τις 

µεθοδολογίες της ανάλυσης περιεχοµένου, της σηµειωτικής ανάλυσης και της 

γλωσσολογικής ανάλυσης (όπως αυτά των σχολικών εγχειριδίων και του Τύπου) , 

γεγονός που το καθιστά φορέα των πλεονεκτηµάτων και των τριών προηγούµενων 

µεθοδολογιών. Η εµπλοκή τόσων πολλών αλλά και διαφορετικών επιστηµονικών 

πεδίων και θεωριών στη κατασκευή του εργαλείου ανάλυσης µε τις 53 µεταβλητές, 

του δίνουν ως δυνατότητες την ικανότητα να µπορεί: 

� να αναλύσει την εικόνα της Φυσικο-επιστήµης στον ελληνικό ιστό 

πληροφοριών ολόπλευρα και πολυεπίπεδα. 

� να χρησιµοποιηθεί για να αναλύσει και άλλες εικόνες επιστηµονικών πεδίων 

(π.χ. της εικόνας της τεχνολογίας στον ελληνικό ιστό πληροφοριών) 

� να χρησιµοποιηθεί αυτόνοµα για την ανάλυση των διακριτών σηµειωτικών 

συστηµάτων επικοινωνίας (γραπτό κείµενο των ιστοσελίδων, εικόνες των 

ιστοσελίδων).    
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Κεφάλαιο 4 

 
Αποτελέσµατα της έρευνας 

 

1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της κατηγοριοποίησης των 

ιστοχώρων και των ιστοσελίδων βάσει των χαρακτηριστικών που συνθέτουν την εσχάρα 

ανάλυσης που αναπτύχθηκε στο σχετικό κεφάλαιο της µεθοδολογίας. Αρχικά γίνεται αναφορά 

στην κατηγοριοποίηση των ιστοχώρων σύµφωνα µε τα επιστηµονικά πεδία στα οποία 

ανήκουν, της Φυσικής, της Χηµείας, των Επιστηµών της Ζωής και των Επιστηµών της Γης. 

Ακολούθως γίνεται αναφορά στην οµαδοποίηση των ιστοχώρων των επιστηµονικών πεδίων ως 

ακολούθως:  

� οι ιστοχώροι του επιστηµονικού πεδίου της Φυσικής οµαδοποιούνται στις υποκατηγορίες: 

ιστοχώροι Γενικής Φυσικής, Αστροφυσικής, Κοσµολογίας και Ηλεκτρονικής,  

� οι ιστοχώροι του επιστηµονικού πεδίου της Χηµείας δεν υποκατηγοριοποιούνται, 

� οι ιστοχώροι του επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της Ζωής οµαδοποιούνται στις 

υποκατηγορίες: ιστοχώροι Βιολογίας, Γενετικής, Βιοτεχνολογίας, Ζωολογίας και  

Βοτανικής και  

� οι ιστοχώροι του επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της Γης οµαδοποιούνται στις 

υποκατηγορίες: ιστοχώροι Περιβάλλοντος, Γεωλογίας, Μετεωρολογίας και 

Σεισµολογίας.  

 

Τέλος στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της κατηγοριοποίησης: 

• των τυπικών στοιχείων των ιστοσελίδων, και αναλυτικότερα  

� των τυπικών στοιχείων των δικτυακών τόπων, στους οποίους φιλοξενούνται οι 

ιστοσελίδες-άρθρα που αναλύθηκαν, µε βάση: 

� την ηµεροµηνία επίσκεψής τους,  

� το πλήθος των επισκεπτών που έχει δεχθεί ο δικτυακός τόπος, 

� την ύπαρξη ή µη µετρητών επισκεπτών, 

� το πλήθος και το είδος των διαφορετικών πληροφοριών που φιλοξενεί ο 

δικτυακός τόπος, δηλαδή αν περιέχουν και πόσες εικόνες, βίντεο, αρχεία 
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ήχων, υπερσυνδέσµους (link), διαφηµίσεις, άλλα άρθρα, chat rooms, 

µετρητές επισκεπτών και χώρο συνοµιλιών (discussion fora),  

� τον βαθµό προβολής της ιστοσελίδας , και  

� τον βαθµό  πρόσβασης της ιστοσελίδας . 

  

•  των στοιχείων των άρθρων, και αναλυτικότερα 

� των τυπικών στοιχείων, µε βάση: 

� την ύπαρξη ή µη ονόµατος συγγραφέα και της ηµεροµηνίας κατάθεσης, 

� την ιδιότητα του/των συγγραφέα/ων, µε τιµές της αντίστοιχης  

µεταβλητής: δηµοσιογράφοι εξειδικευµένοι, δηµοσιογράφοι, 

επιστήµονες, επιστηµονικοί φορείς, εκπαιδευτικοί, άλλοι ή αν είναι 

ανυπόγραφα, και 

� τις πηγές που αναφέρονται στο άρθρο, µε τιµές της αντίστοιχης  

µεταβλητής: επιστηµονικές, κυβερνητικές – κρατικές, επιχειρήσεις, 

κοινωνικές οργανώσεις, δηµοσιογραφικές ή άλλες.    

� των αφηγηµατικών στοιχείων, µε βάση: 

� τις κατηγορίες που ανήκει το κύριο θέµα του άρθρου, µε τιµές της 

αντίστοιχης  µεταβλητής:  καινοτοµίες – τεχνολογικές εφαρµογές, 

επιστηµονική ζωή (ανακαλύψεις, θεωρίες, διαµάχες), αρνητικά 

φαινόµενα (κίνδυνοι, καταστροφές, ατυχήµατα), λειτουργία της φύσης, 

άλλα,    

� του ποιος είναι ο πρωταγωνιστής στο άρθρο,  µε τιµές της αντίστοιχης  

µεταβλητής: την ύλη, τον άνθρωπο, τη φύση, το κράτος, άλλο, 

� του τόπου στον οποίον αναφέρεται το άρθρο, µε τιµές της αντίστοιχης  

µεταβλητής: Ελλάδα, Ευρώπη, Αµερική, πλανήτης, σύµπαν, 

απροσδιόριστος τόπος,  

� το χρόνο στον οποίο αναφέρεται το άρθρο, µε τιµές της αντίστοιχης  

µεταβλητής: παρόν , παρελθόν, µέλλον. 

  

• των γνωσιακών στοιχείων των άρθρων, και αναλυτικότερα 

� των µεθοδολογικών στοιχείων, µε βάση: 

� την αναφορά ή µη της επιστηµονικής µεθοδολογίας, 
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� το είδος της µεθοδολογίας που αναφέρεται στο άρθρο, µε τιµές της 

αντίστοιχης  µεταβλητής: έλεγχος θεωριών, πείραµα, µέτρηση, καµία 

µέθοδος, και  

� την αναφορά του ερευνητή ή µη. 

� των κοινωνικών επιπτώσεων της επιστήµης, µε βάση: 

� το είδος των επιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο, µε τιµές της 

αντίστοιχης  µεταβλητής: θετικές, αρνητικές, ουδέτερες, µεικτές, 

�  τη περιοχή των επιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο, µε τιµές της 

αντίστοιχης  µεταβλητής: ποιότητα ζωής, παιδεία, πολιτισµός, πολιτική, 

οικονοµία, περιβάλλον, επιστήµη και τεχνολογία, άλλες,  

� τον παράγοντα στον οποίο αναφέρεται το άρθρο, µε τιµές της 

αντίστοιχης  µεταβλητής: άνθρωπος, κράτος, επιχειρήσεις, φυσικά 

στοιχεία,   

� το επίπεδο συλλογικότητας στο οποίο αναφέρεται το άρθρο, µε τιµές της 

αντίστοιχης  µεταβλητής: προσωπικό, κοινωνικό, 

� το επίπεδο εµβέλειας στο οποίο αναφέρεται το άρθρο, µε τιµές της 

αντίστοιχης  µεταβλητής: τοπικό, εθνικό, διεθνές, απροσδιόριστο,  

� τη σχέση µε άλλες περιοχές που προβάλλει το άρθρο, µε τιµές της 

αντίστοιχης  µεταβλητής: φιλοσοφία, θρησκεία, πολιτική, οικονοµία, 

παιδεία, πολιτισµός, και 

� το στερεότυπο του συγγραφέα που διαφαίνεται από το άρθρο, µε τιµές 

της αντίστοιχης  µεταβλητής: ειδικός, αντικοινωνικός, καθηµερινός ή 

άλλος.   

� του περιεχοµένου των άρθρων, µε βάση: 

� το πεδίο αναφοράς που κυριαρχεί στο άρθρο, µε τιµές της αντίστοιχης  

µεταβλητής: Φυσική, Χηµεία, Επιστήµη της Ζωής, Επιστήµη της Γης,  

� το πλήθος των επιστηµονικών πληροφοριών που περιέχει το άρθρο,  

� το εννοιολογικό περιεχόµενο των άρθρων, µε τιµές της αντίστοιχης  

µεταβλητής: Ύλη, Ζωή, ∆ιάστηµα και Γη, Πληροφορία, Κόσµος των 

Κατασκευών. 

  

• των γραπτών κειµένων των ιστοσελίδων, και αναλυτικότερα µε βάση: 

� τον τρόπο τεκµηρίωσης του γνωστικού περιεχοµένου, µε τιµές της αντίστοιχης  

µεταβλητής: υψηλή, µέτρια, χαµηλή, 
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� την τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα, µε τιµές της αντίστοιχης  µεταβλητής: 

υψηλή, µέτρια, χαµηλή, και 

� το επικοινωνιακό πλαίσιο περιχάραξης, µε τιµές της αντίστοιχης  µεταβλητής: 

υψηλή, µέτρια, χαµηλή. 

• της εικονογράφησης των ιστοσελίδων, και αναλυτικότερα µε βάση: 

� το βαθµό συµφωνίας τους µε την ανθρώπινη οπτική αντίληψη,  µε τιµές της 

αντίστοιχης  µεταβλητής: ρεαλιστικές εικόνες, συµβατικές και υβρίδια,  

� το σκοπό σχεδίασής τους, µε τιµές της αντίστοιχης  µεταβλητής: αφηγηµατικές 

(ρητές / άρρητες), ταξινοµητικές (ρητές / άρρητες), αναλυτικές (ρητές / 

άρρητες) και µεταφορικές, 

� την τυπικότητα της εικονογράφησης, µε τιµές της αντίστοιχης  µεταβλητής:  

ισχυρή, µέτρια, χαλαρή, και 

� την περιχάραξη της εικονογράφησης,  µε τιµές της αντίστοιχης  µεταβλητής: 

ισχυρή, µέτρια, χαλαρή.  

• των συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων όλων των προηγούµενων, δηλαδή  

�  των τυπικών στοιχείων των δικτυακών τόπων  στους οποίους φιλοξενούνται οι 

υπό ανάλυση ιστοσελίδες µε βάση το είδος των πληροφοριών που έχει ο 

δικτυακός τόπος, δηλαδή αν περιέχουν εικόνες, βίντεο, αρχεία ήχων, 

υπερσυνδέσµους (link), διαφηµίσεις, άλλα άρθρα, chat rooms, µετρητές 

επισκεπτών, χώρο συνοµιλιών (discussion fora),  

� του βαθµού προβολής των ιστοσελίδων,  σε ιστοσελίδες µε υψηλό, µέτριο και 

χαµηλό βαθµό προβολής, 

� του βαθµού πρόσβασης των ιστοσελίδων, σε ιστοσελίδες µε υψηλό, µέτριο και 

χαµηλό βαθµό πρόσβασης, 

�  των τυπικών στοιχείων των άρθρων, µε βάση:  

� την ύπαρξη ή µη ονόµατος συγγραφέα και της ηµεροµηνίας κατάθεσης, 

� την ιδιότητα του/των συγγραφέα/ων,  

� τις πηγές που αναφέρονται στο άρθρο.    

� των αφηγηµατικών στοιχείων, µε βάση: 

� τις κατηγορίες που ανήκει το κύριο θέµα του άρθρου,   

� ποιος είναι ο πρωταγωνιστής, ο τόπος και ο χρόνος στον οποίο 

αναφέρεται  το άρθρο.   

� των γνωσιακών στοιχείων του άρθρου, µε βάση:        
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� τα µεθοδολογικά στοιχεία του άρθρου (αν γίνεται αναφορά ή µη της 

επιστηµονικής µεθοδολογίας, του είδους και του ερευνητή),   

� τις κοινωνικές επιπτώσεις της επιστήµης (ποιο είναι το πεδίο αναφοράς, 

το εννοιολογικό περιεχόµενο των άρθρων και το πλήθος των 

επιστηµονικών πληροφοριών),  

� τις κοινωνικές επιπτώσεις της επιστήµης (περιοχή και είδος επιπτώσεων, 

επίπεδο συλλογικότητας, εµβέλειας, σχέση µε άλλες επιστήµες κ.λ.π.). 

� του γραπτού κειµένου των ιστοσελίδων, και αναλυτικότερα  

� µε βάση την τεκµηρίωση, τυπικότητα και περιχάραξη. 

� των εικόνων των ιστοσελίδων, και αναλυτικότερα 

� µε βάση το βαθµό συµφωνίας τους µε την ανθρώπινη οπτική αντίληψη 

(τύπος), την ταξινόµηση, την τυπικότητα και την περιχάραξη.    
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2 Κατηγοριοποίηση των δικτυακών τόπων  
 
Παρουσίαση της κατηγοριοποίησης των δικτυακών τόπων που προσπελάστηκαν µε βάση 

το επιστηµονικό πεδίο που ανήκουν ή τη λέξη- κλειδί. 

Οι δικτυακοί τόποι (ιστοχώροι ή ιστότοποι ή web site, ή site) που φιλοξενούν τις 

ιστοσελίδες στις οποίες περιλαµβάνονται τα άρθρα που συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν στην 

παρούσα έρευνα, ταξινοµήθηκαν µε βάση το επιστηµονικό πεδίο, σύµφωνα µε όσα 

αναφέρθηκαν στην ενότητα της µεθοδολογίας.  

Υπενθυµίζουµε, από το αντίστοιχο κοµµάτι της µεθοδολογίας, το πώς συµπληρώθηκε ο 

πίνακας 1 και ο πίνακας 2 

Έστω ότι αναζητούµε κατάλληλες ιστοσελίδες µε λέξη-κλειδί την «Αστροφυσική». Έστω ότι 

από τις µηχανές αναζήτησης πήραµε τα παρακάτω αποτελέσµατα, τα οποία τα προσπελάσαµε 

και τα αναγνώσαµε, για να δούµε αν καλύπτουν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας που έχουµε 

θέσει (να µην είναι ειδησεογραφικού χαρακτήρα, να µην είναι από πανεπιστηµιακά τµήµατα, 

να είναι εκλαϊκευτικού χαρακτήρα. κ.λ.π.).  

1. www.spin.gr/articles/earth.htm  (κατάλληλο) 

2. www.spin.gr/articles/gravity.htm  (κατάλληλο) 

3. www.spin.gr/articles/adtro.htm  (µη κατάλληλο, γιατί δεν είναι εκλαϊκευµένο) 

4. www.spin.gr/articles/nuclear.htm  (κατάλληλο) 

5. www.in.gr/articles/healthy.htm  (µη κατάλληλο, γιατί ανήκει σε ειδησεογραφικό site) 

6. www.in.gr/articles/gravity.htm  (µη κατάλληλο, γιατί ανήκει σε ειδησεογραφικό site) 

7. www.uoa.gr/physics/articles.htm  (µη κατάλληλο, γιατί ανήκει σε πανεπιστήµιο site) 

8. www.uoa.gr/physics/sybje.htm  (µη κατάλληλο, γιατί ανήκει σε πανεπιστήµιο site) 

9. www.uoa.gr/physics/spin.htm  (µη κατάλληλο, γιατί ανήκει σε πανεπιστήµιο site) 

10. www.phiscs4u.gr/thomasastro1.htm (κατάλληλο) 

11. www.phiscs4u.gr/thomasastro2.htm (µη κατάλληλο, γιατί δεν είναι εκλαϊκευµένο) 

12. www.phiscs4u.gr/edisson.htm (µη κατάλληλο, γιατί δεν είναι εκλαϊκευµένο) 

13. www.iraklitos.gr/themata.htm (µη κατάλληλο, γιατί έχει λύσεις θεµάτων ) 

 

Πλήθος ιστοχώρων: 5 (www.spin.gr, www.in.gr,  www.uoa.gr,   www.phiscs4u.gr,  

www.iraklitos.gr)  

Πλήθος κατάλληλων ιστοχώρων: 2 (www.spin.gr, www.phiscs4u.gr)  

Πλήθος ιστοσελίδων: 13 (όλες οι παραπάνω) 
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Πλήθος κατάλληλων ιστοσελίδων: 4 (από τις 13 παραπάνω µόνο όσες είναι κατάλληλες, 

δηλαδή οι 1,2,4,10) 

 

Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η κατάταξη των ιστοχώρων που προσπελάστηκαν, ανάλογα 

µε το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο υπάγονται και ανάλογα µε τη λέξη-κλειδί µε την οποία  

αναδείχθηκαν.   

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 1 διαπιστώνεται ότι: 

 

Το πλήθος των ιστοχώρων (δικτυακών τόπων) που προσπελάστηκε ήταν 7820. Από αυτούς 

βρέθηκαν κατάλληλοι (δηλαδή µε περιεχόµενο αναφερόµενο στα επιστηµονικά πεδία των 

κατηγοριών τους) 90, ποσοστό 1,2%.  

 

Πίνακας 1 : Κατηγοριοποίηση των ιστοχώρων µε βάση το επιστηµονικό πεδίο στο 

οποίο υπάγονται και ανάλογα µε τη λέξη-κλειδί µε την οποία  αναδείχθηκαν 

 

ΙΣΤΟΧΩΡΟΙ 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος ιστοχώρων που 

προσπελάστηκαν 
Πλήθος κατάλληλων 

ιστοχώρων  

Ποσοστό των 
κατάλληλων επί του 

συνόλου  
% 

Γενική Φυσική  962 7 0,7 

Αστροφυσική 515 5 1,0 

Κοσµολογία 609 9 1,5 
Φυσική 

Ηλεκτρονική 544 2 0,4 

Μερικά σύνολα   2630 23 0,9 

Χηµεία Χηµεία 747 9 1,2 

Μερικά σύνολα   747 9 1,2 

Βιολογία 799 9 1,1 

Γενετική 660 5 0,8 

Βιοτεχνολογία 417 11 2,6 

Ζωολογία 488 4 0,8 

Επιστήµες της 
Ζωής 

Βοτανική 633 3 0,5 

Μερικά σύνολα   2997 32 1,1 

Περιβάλλον 517 5 1,0 

Γεωλογία 334 6 1,8 

Μετεωρολογία 356 4 1,1 

Επιστήµες της 
Γης 

Σεισµολογία 239 11 4,6 

Μερικά σύνολα   1446 26 1,8 

  Σύνολο 7820 90 1,2 
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Ακολουθούν σχόλια που αφορούν στους ιστοχώρους που οµαδοποιήθηκαν σύµφωνα µε το 

επιστηµονικό πεδίο που ανήκουν.  

 

Οι ιστοχώροι του G-WWW (Greek World Wide Web), σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της 

σχετικής παραγράφου, µε το µεγαλύτερο ποσοστό καταλληλότητας (1,8%), σε σχέση µε το 

σύνολο αυτών που προβάλλονται από τις µηχανές αναζήτησης, είναι αυτές που ανήκουν στο 

επιστηµονικό πεδίο «Επιστήµες της Γης» το οποίο περιλαµβάνει τους όρους: Περιβάλλον, 

Γεωλογία, Μετεωρολογία και Σεισµολογία. Αυτό κρίνεται αναµενόµενο γιατί το επιστηµονικό 

πεδίο «Επιστήµες της Γης» περιλαµβάνει εκτός άλλων και τους όρους «Περιβάλλον» και 

«Σεισµολογία» οι οποίοι, ο µεν πρώτος παρουσιάζει έντονο επιστηµονικό ενδιαφέρον λόγω 

της επικαιρότητας που έχουν τα θέµατα της προφύλαξης και προστασίας του Περιβάλλοντος, 

των επερχόµενων κλιµατικών αλλαγών, της τρύπας του όζοντος και της αύξησης της 

θερµοκρασίας της Γης, ο δε δεύτερος  περικλείει ισχυρή επιστηµονική εξειδίκευση. Οι µόνοι  

«µη κατάλληλοι» ιστοχώροι που βρέθηκαν µε τον όρο αυτό ήταν οι ιστοχώροι 

πανεπιστηµιακών και πολυτεχνικών τµηµάτων. Ακολουθούν οι ιστοχώροι που αντιστοιχούν 

στο επιστηµονικό πεδίο «Χηµεία», το οποίο περιλαµβάνει µόνο τον όρο Χηµεία µε ποσοστό 

1,2%. Το ποσοστό αυτό είναι το ίδιο µε αυτό του µέσου όρου. Οι περισσότεροι «µη 

κατάλληλοι» ιστοχώροι αναφερόντουσαν σε θέµατα Χηµείας Λυκείου προερχόµενες από το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ή το Υπουργείο Παιδείας, ή ήταν ιστοχώροι φροντιστηρίων µε 

θέµατα και ερωτήσεις χηµείας για εξετάσεις, ή ιστοχώροι εκθέσεων για καθαρό περιβάλλον, 

πόσιµο νερό (χλωρίωση, µικροβιακό έλεγχο), υγιεινής στους χώρους εργασίας  κ.λ.π..   

Προτελευταίο από πλευράς καταλληλότητας έρχεται το επιστηµονικό πεδίο «Επιστήµες της 

Ζωής», το οποίο περιλαµβάνει τους όρους: Βιολογία, Γενετική, Βιοτεχνολογία, Ζωολογία και 

Βοτανική, µε ποσοστό 1,1% που αυτό είναι αναµενόµενο να είναι κάτω από το γενικό µέσο 

όρο (1,2%) µια που περιέχει κατεξοχήν όρους που περιέχονται σε έντυπα υλικά (λόγω 

επικαιρότητας) που διαθέτουν παρουσία στο G-WWW και όπως ήδη έχουµε αναφέρει 

αποκλείονται από την παρούσα έρευνα, όπως «Γενετική» και «Βιοτεχνολογία». Ακόµα, όλοι 

οι όροι παρέπεµπαν σε ιστοχώρους πανεπιστηµιακών τµηµάτων ή λυµένων θεµάτων 

(Βιολογίας) αλλά και σε ιστοχώρους µέσων µαζικής ενηµέρωσης (περιοδικών και ιστοχώρων 

γενικού ενδιαφέροντος) αναφερόµενων στη φροντίδα ζώων και στη φροντίδα και διατήρηση 

λουλουδιών και κήπων. Ακολουθεί το επιστηµονικό πεδίο Φυσική, το οποίο περιλαµβάνει 

τους όρους Γενική Φυσική, Αστροφυσική, Κοσµολογία και Ηλεκτρονική, µε ποσοστό 0,9% το 

οποίο είναι αναµενόµενο να έχει ποσοστό καταλληλότητας κάτω του µέσου όρου γιατί 

περιλαµβάνει τον όρο «Ηλεκτρονική». Η αναζήτηση µε αυτή τη λέξη-κλειδί, παρέπεµπε σε 
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ιστοχώρους καταστηµάτων πώλησης ηλεκτρικών ειδών, οι δε όροι «ηλεκτρικό» και 

«ηλεκτρονικό» είναι δύσκολα διαχωριζόµενοι από το ευρύ κοινό γι’ αυτό και οι λέξεις 

προβολής (keywords) των ιστοχώρων των καταστηµάτων πώλησης ηλεκτρικών συσκευών 

περιλάµβαναν και τη λέξη «ηλεκτρονική» θεωρώντας την συνώνυµο του «ηλεκτρικό». Επίσης 

το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο αναφερόµαστε, περιλαµβάνει τον όρο  «Φυσική» µε 

αποτέλεσµα πολλοί από τους προτεινόµενους ιστοχώρους, από τις µηχανές αναζήτησης, 

παρέπεµπαν σε ιστοχώρους µε λυµένα θέµατα για τον Α.Σ.Ε.Π., σε ιστοχώρους φροντιστηρίων 

µε λυµένα θέµατα Πανελληνίων εξετάσεων, σε βιβλιοπωλεία ή εκδοτικούς οίκους εµπορίας 

σχολικών και φροντιστηριακών βιβλίων φυσικής, στα πολλά πανεπιστηµιακά τµήµατα µε 

αντικείµενο διδασκαλίας τη Φυσική, αλλά και σε ιστοχώρους που αφορούσαν τη «Φυσική 

Αγωγή», τη «Φυσική ∆ιατροφή» και γενικότερα το «Φυσικό τρόπο Ζωής». 

 

Ακολουθούν σχόλια που αφορούν στους ιστοχώρους που οµαδοποιήθηκαν σύµφωνα µε τη 

λέξη-κλειδί που προσπελάστηκαν.   

 

Οι ιστοχώροι του G-WWW (Greek World Wide Web), µε το µεγαλύτερο ποσοστό 

καταλληλότητας (4,6%), σε σχέση µε το σύνολο αυτών που προβάλλονται από τις µηχανές 

αναζήτησης είναι αυτοί που ανήκουν στη λέξη-κλειδί Σεισµολογία. Το µεγάλο ποσοστό σε 

σχέση µε το µέσον όρο δικαιολογείται απόλυτά από την ισχυρή εξειδίκευση που περιλαµβάνει 

ο όρος Σεισµολογία. Το ίδιο συµβαίνει και µε το µεγάλο σχετικά ποσοστό των ιστοχώρων που 

αναδείχθηκαν από τη λέξη-κλειδί Βιοτεχνολογία (2,6%). Και αυτός ο όρος περικλείει ισχυρή 

εξειδίκευση. Αντίθετα οι υπόλοιποι ιστοχώροι µε ποσοστά γύρω στο µέσο όρο (1,2%) 

δικαιολογούνται µια και οι αιτίες των παρόµοιων χαµηλών ποσοστών τους είναι κοινές, 

δηλαδή η προβολή ιστοχώρων µε λυµένα θέµατα εξετάσεων, (Γενική φυσική, Χηµεία, 

Βιολογία) ή/και  η προβολή ιστοχώρων έντυπου τύπου και περιοδικών (Περιβάλλον, Γενετική) 

ή/και τµηµάτων Πανεπιστηµίων (Μετεωρολογία, Αστροφυσική, Κοσµολογία). Τέλος το πολύ 

χαµηλό ποσοστό των ιστοχώρων της Ηλεκτρονικής, Βοτανικής, Ζωολογίας οφείλεται σε 

ιστοχώρους που προβάλουν καταστήµατα πώλησης σχετικών ειδών, έντυπου τύπου, 

φιλοζωικών εταιρειών κ.λ.π.   

 

 Συµπερασµατικά: Η αναζήτηση επιστηµονικών πληροφοριών στο G-WWW µε τις 

προϋποθέσεις που έχουµε θέσει σε προηγούµενη ενότητα, γίνεται µε ποσοστό επιτυχίας 1,2% 

όσον αφορά στους ιστοχώρους, δηλαδή οι 99 περίπου ιστοχώροι που µας προτείνονται από τις 

µηχανές αναζήτησης σε σχέση µε αυτό που αναζητάµε είναι µη κατάλληλοι. Τα ποσοστά 
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επιτυχίας στην εύρεση αυτού που ζητώ σε σχέση µε τα προτεινόµενα από τις µηχανές 

αναζήτησης, για τα τέσσερα διαφορετικά επιστηµονικά πεδία ή για τις δεκατέσσερις λέξεις-

κλειδιά,  δεν παρουσιάζουν κάποια σηµαντική διαφορά. Μόνο σηµαντικές διαφορές από το 

προηγούµενο ποσοστό έχουν οι ιστοχώροι της Σεισµολογίας (4,6%) και της Βιοτεχνολογίας 

(2,6%) λόγω της ισχυρής επιστηµονικής εξειδίκευσης που περικλείουν και της Ηλεκτρονικής 

(0,4%)  και Βοτανικής (0,5%) λόγω του ότι προβάλλονται ιστοχώροι καταστηµάτων πώλησης 

ηλεκτρικών ειδών και ιστοχώροι έντυπων µέσων (πράσινο σπίτι, φροντίδα κήπων, 

αρχιτεκτονική µπαλκονιών).    
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Παρουσίαση της κατηγοριοποίησης των ιστοσελίδων µε βάση το επιστηµονικό πεδίο που 

ανήκουν ή τη λέξη-κλειδί που προσπελάστηκαν. 

Οι ιστοσελίδες, που φιλοξενούν τα άρθρα που συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν στην 

παρούσα έρευνα, ταξινοµήθηκαν µε βάση τη λέξη-κλειδί που προσπελασθήκαν ή το 

επιστηµονικό πεδίο που ανήκουν. Ο πίνακας 2 έχει τα αντίστοιχα δεδοµένα.  

Ο όρος «ιστοσελίδα» / webpage περιλαµβάνει το κατάλληλο κείµενο µε ό,τι το περιβάλει 

(τίτλος ιστοχώρου, παράπλευρες συνδέσεις για άλλα άρθρα, διαφηµίσεις, ειδήσεις, κ.λ.π.)  ενώ 

ο όρος «άρθρο» περιλαµβάνει µόνο το κείµενο µε τις σχετικές του εικόνες, video, αρχεία ήχων 

κ.λ.π.. Στην καθοµιλουµένη αλλά και στο γραπτό λόγο των εφηµερίδων, περιοδικών και στο 

λόγο της τηλεόρασης κ.λ.π., οι όροι «ιστοσελίδα» και «άρθρο», ταυτίζονται µε τον όρο 

«άρθρο». Στην παρούσα έρευνα, θα χρησιµοποιούµε και τους δύο όρους, χωρίς διάκριση. Άξιο 

προσοχής είναι ότι, το πλήθος των κατάλληλων ιστοχώρων και αυτό των ιστοσελίδων δεν 

είναι ταυτόσηµο γιατί βρέθηκαν ιστοχώροι µε περισσότερες από µια κατάλληλες ιστοσελίδες. 

Άρα γενικά το πλήθος των κατάλληλων ιστοσελίδων είναι µεγαλύτερο ή ίσο από το πλήθος 

των κατάλληλων ιστοχώρων, ανά επιστηµονικό πεδίο ή ανά λέξη-κλειδί. . 

 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 2 διαπιστώνεται ότι: 

Το πλήθος των ιστοσελίδων που προσπελάστηκε ήταν 8020 ιστοσελίδες µε το χρόνο 

επίσκεψής τους να είναι από το Σεπτέµβριο του 2004 µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2006. Από 

αυτές βρέθηκαν κατάλληλες 290, ποσοστό 3,6%. Το ποσοστό που συµφωνεί και µε τη διεθνή 

πρακτική ( Mildrid Ljosland, 1999, Frank et al., 2005, Keating et al., 1999, MaKinster et al., 

2002 ).  

Το µεγαλύτερο ποσοστό (5,6%) κατάλληλων ιστοσελίδων του G-WWW (Greek World 

Wide Web), που περιέχουν εκλαϊκευµένη επιστήµη, σε σχέση µε αυτές που προβάλλονται από 

τις µηχανές αναζήτησης, είναι αυτές µε τη λέξη-κλειδί «Βιοτεχνολογία». Ο όρος 

Βιοτεχνολογία είναι περισσότερο εξειδικευµένος  από όλους τους άλλους γι αυτό και οι 

µηχανές αναζήτησης παρέπεµπαν πιο συχνά σε σχετικές ιστοσελίδες µε εκλαϊκευµένη 

επιστήµη αντί των υπολοίπων. Ακολουθούν οι όροι «Περιβάλλον» και «Σεισµολογία»  µε 

ποσοστά καταλληλότητας 5,2% και 5% αντίστοιχα. Και για αυτές τις ιστοσελίδες η εξήγηση 

είναι ότι οι όροι «Περιβάλλον» και «Σεισµολογία» είναι εξειδικευµένοι και παραπέµπουν σε 

επιστηµονικές ιστοσελίδες µε ποσοστό υψηλότερο του γενικού µέσου όρου (3,6%) που 

περιείχαν αµιγώς εκλαϊκευτικές ιστοσελίδες. Το σχετικά χαµηλό ποσοστό καταλληλότητας 
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(2,2% και 2,9%) σε σχέση µε αυτό του µέσου όρου που αντιστοιχεί στις ιστοσελίδες της 

«Γενετικής», της «Μετεωρολογίας» και της «Χηµείας», ερµηνεύεται από το ότι οι µηχανές 

αναζήτησης πρόβαλλαν ιστοσελίδες επίκαιρου ειδησεογραφικού χαρακτήρα (γενετικά 

τροποποιηµένα τρόφιµα, «ο καιρός σήµερα», «τρώµε περισσότερο Χηµεία από ότι φρούτα», 

κ.λ.π.). Οι ιστοσελίδες ειδησεογραφικού χαρακτήρα, αποκλείονταν από το δείγµα µας λόγω 

των προϋποθέσεων που έχουν ήδη αναφερθεί. Οι ιστοσελίδες γύρω από το µέσο όρο είναι 

αυτές που περιείχαν τη λέξη-κλειδί «Βοτανική» µε ποσοστό 3,1%, «Ζωολογία» και 

«Κοσµολογία» µε ποσοστό 3,2%, «Γεωλογία» και «Αστροφυσική» µε ποσοστά 3,5% και 3,8% 

αντίστοιχα. Οι ιστοσελίδες µε σχετικά υψηλό ποσοστό καταλληλότητας, σε σχέση µε αυτό του 

µέσου όρου είναι αυτές της «Γενικής Φυσικής» (4,5%) και της «Βιολογίας» (4,8%). Τα 

ποσοστά αυτά οφείλονται στα ενδιαφέροντα θέµατα για το ευρύ κοινό µε τα οποία 

καταπιάνονται αλλά και µε την πληθώρα σχετικών επιστηµόνων που υπάρχουν και διατηρούν 

προσωπικές ιστοσελίδες ερµηνεύοντας φαινόµενα ευρέως διαδεδοµένα µε αυξηµένο 

ενδιαφέρον. Η ερµηνεία των φαινοµένων της Φύσης ανέκαθεν ενδιέφερε το ευρύ κοινό. Τέλος 

οι ιστοσελίδες µε το χαµηλότερο ποσοστό (1,5%) σχετικότητας µε την επιστηµονική έννοια 

της λέξης κλειδί, είναι αυτές που αναφέρονταν στην «Ηλεκτρονική» και αυτό εξηγείται από το 

γεγονός ότι οι µηχανές αναζήτησης πρόβαλαν, κατά την αναζήτηση, ιστοσελίδες που 

αφορούσαν την «Ηλεκτρονική Αθηνών» και παρεµφερή καταστήµατα εµπορίας ηλεκτρονικών 

ειδών. Μάλιστα για να συλλεγούν οι σχετικές 8 µόνο κατάλληλες ιστοσελίδες, η λέξη-κλειδί 

άλλαξε από «Ηλεκτρονική» σε «Φυσική Ηλεκτρονική». 

 

Από την πλευρά της οµαδοποίησης των ιστοσελίδων ανά επιστηµονικό πεδίο, οι 

ιστοσελίδες της Χηµείας συναντήθηκαν µε το µικρότερο ποσοστό καταλληλότητας (2,9%), και 

αυτές των Επιστηµών της Γης µε το µεγαλύτερο ποσοστό καταλληλότητας (4,1%) σε σχέση µε 

το µέσο όρο (3,6%). Οι ιστοσελίδες της Φυσικής και των Επιστηµών της Ζωής συναντήθηκαν 

µε ποσοστό 3,4% και 3,7% αντίστοιχα. 
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 Πίνακας 2 : Κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων µε βάση το επιστηµονικό πεδίο που  

ανήκουν ή τη λέξη-κλειδί που προσπελάστηκαν 

 

ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ 

Επιστηµονικό πεδίο Λέξη κλειδί 
Πλήθος ιστοσελίδων που 

προσπελάστηκαν 
Πλήθος κατάλληλων 

ιστοσελίδων 

Ποσοστό των 
κατάλληλων επί του 

συνόλου  
% 

Γενική Φυσική  

1000 
45 4,5 

Αστροφυσική 

530 
20 3,8 

Κοσµολογία 620 20 3,2 

Φυσική 

Ηλεκτρονική 

550 
8 1,5 

Μερικά σύνολα   2700 93 3,4 

Χηµεία Χηµεία 760 22 2,9 

Μερικά σύνολα   760 22 2,9 

Βιολογία 830 40 4,8 

Γενετική 670 15 2,2 

Βιοτεχνολογία 

430 
24 5,6 

Ζωολογία 500 16 3,2 

Επιστήµες της Ζωής 

Βοτανική 650 20 3,1 

Μερικά σύνολα   3080 115 3,7 

Περιβάλλον 540 28 5,2 

Γεωλογία 340 12 3,5 

Μετεωρολογία 

360 
8 2,2 Επιστήµες της Γης 

Σεισµολογία 

240 
12 5,0 

Μερικά σύνολα   1480 60 4,1 

  Σύνολο 8020 290 3,6 

 

Συµπερασµατικά: Η αναζήτηση επιστηµονικών πληροφοριών στο G-WWW, γίνεται µε 

ποσοστό επιτυχίας 3,6% όσον αφορά στα σχετικά άρθρα (ιστοσελίδες), ποσοστό που 

συµφωνεί µε τη διεθνή πρακτική.     
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Το µεγαλύτερο ποσοστό καταλληλότητας έχουν οι ιστοσελίδες της Σεισµολογίας και της 

Βιοτεχνολογίας, ενώ το χαµηλότερο ποσοστό καταλληλότητας έχουν οι ιστοσελίδες της 

Ηλεκτρονικής.  ∆ηλαδή αν κάποιος αναζητά ιστοσελίδες, µε τις προϋποθέσεις που έχουν ήδη 

αναλυθεί (εκλαϊκευτικού χαρακτήρα, µη ειδησεογραφικών χώρων, µη πανεπιστηµίων, κ.λ.π.), 

µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας έχει αν αναζητά ιστοσελίδες µε λέξει κλειδί τη Βιοτεχνολογία 

ή την Σεισµολογία και µικρότερο ποσοστό επιτυχίας έχει αν αναζητά ιστοσελίδα µε λέξη-

κλειδί την Ηλεκτρονική.  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι από τους κατάλληλους ιστοχώρους, αυτοί µε το µεγαλύτερο 

ποσοστό αµιγώς κατάλληλων ιστοσελίδων είναι αυτοί µε λέξη-κλειδί τη Βοτανική και τη 

Γενική Φυσική (οι 3 κατάλληλοι ιστοχώροι της Βοτανικής φιλοξενούσαν 20 κατάλληλες 

ιστοσελίδες και οι 7 κατάλληλοι ιστοχώροι της Γενικής Φυσικής φιλοξενούσαν 45 κατάλληλες 

ιστοσελίδες). Αντίθετα, από τους κατάλληλους ιστοχώρους, αυτοί µε το µικρότερο ποσοστό 

κατάλληλων ιστοσελίδων είναι αυτοί µε λέξη-κλειδί τη Σεισµολογία (11 κατάλληλοι 

ιστοχώροι φιλοξενούσαν 12 κατάλληλες ιστοσελίδες. Οι ιστοχώροι της Σεισµολογίας είχαν 

αυστηρά επιστηµονική περιεκτικότητα, στις ιστοσελίδες τους.).  
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3 Κατηγοριοποίηση των δικτυακών τόπων βάσει τα τυπικά στοιχεία τους  
 

Οι ιστοχώροι (ή οι δικτυακοί τόποι ή δικτυακοί χώροι ή ιστότοποι ή web sites) που 

φιλοξενούν τις ιστοσελίδες στις οποίες περιλαµβάνονται τα άρθρα που συλλέχτηκαν και 

αναλύθηκαν στην παρούσα έρευνα αναλύθηκαν µε βάση το πλήθος των επισκεπτών που έχει 

δεχθεί ο δικτυακός τόπος που τις φιλοξενεί και µε βάση το πλήθος και το είδος των 

διαφορετικών πληροφοριών που διαθέτει ο δικτυακός τόπος φιλοξενίας.   

 

Παρουσίαση των ιστοχώρων µε βάση το πλήθος των επισκεπτών και την ύπαρξη 

µετρητών επισκεπτών. 

Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν το πλήθος των 

επισκεπτών των δικτυακών τόπων και την ύπαρξη µετρητών επισκεπτών.  

 

Όσον αφορά τώρα το µετρητή επισκεπτών των κατάλληλων δικτυακών τόπων έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: 

Σε γενικές γραµµές µόνο το 10,2% των δικτυακών τόπων έχουν µετρητή επισκεπτών, πράγµα 

που σηµαίνει ότι οι δηµιουργοί των δικτυακών τόπων δεν δείχνουν να ενδιαφέρονται για την 

επισκεψιµότητα των ιστοχώρων τους. Αναλυτικότερα µόνο οι ιστοχώροι που αφορούν στη 

«Γενική Φυσική», την «Ηλεκτρονική», τη «Χηµεία», και τη «Βιολογία» έχουν µετρητές 

επισκεπτών ενώ οι ιστοχώροι που αφορούν στην  «Αστροφυσική», την «Κοσµολογία», τη 

«Γενετική», τη «Βιοτεχνολογία», τη «Ζωολογία», τη «Βοτανική», το «Περιβάλλον», τη 

«Γεωλογία», τη «Μετεωρολογία» και τη «Σεισµολογία» δεν έχουν καθόλου µετρητές 

επισκεπτών. Όλοι οι ιστοχώροι που έχουν µετρητές, τους έχουν σε µεγάλη σχετική αναλογία. 

Παραδείγµατος χάρη, οι ιστοχώροι που αφορούν στη Βιολογία οι 7 στους 9 έχουν µετρητή 

επισκεπτών. Μόνη εξαίρεση, αποτελούν οι ιστοχώροι που αφορούν στη «Χηµεία» που έχουν 

µετρητή µόνο ένας στους 9.  

Αξιοσηµείωτο είναι ότι οι ιστοχώροι που αφορούν στις «Επιστήµες της Γης» δεν έχει κανείς 

µετρητή επισκεπτών.  
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Πίνακας 3 : Αριθµητικά δεδοµένα για την ηµεροµηνία επίσκεψης και το πλήθος των 

επισκεπτών των δικτυακών τόπων και την ύπαρξη µετρητών επισκεπτών 

 

Στοιχεία ∆ικτυακών Τόπων (www.xxxxxx.xxx) 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη κλειδί 
Πλήθος 

κατάλληλων 
URL 

Έτος 
επίσκεψης 

Πλήθος 
επισκεπτών  

Πλήθος 
URL που 

έχει 
µετρητή 

Μέσος όρος 
επισκεπτών / 
URL που έχει 

µετρητή 

Γενική Φυσική 7 2005 17000 2 8500 

Αστροφυσική 5 2005 0 0   

Κοσµολογία 9 2006 0 0   

Φυσική 

Ηλεκτρονική 2 2006 322455 1 322455 

Μερικά 
σύνολα 

  23   339455 3 113152 

Χηµεία Χηµεία 9 2006 32332 1 32332 

Μερικά 
σύνολα 

  9   32332 1 32332 

Βιολογία 9 2007 3300 7 471,43 

Γενετική 5 2007 0 0   

Βιοτεχνολογία 11 2007 0 0   

Ζωολογία 4 2007 0 0   

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 3 2007 0 0   

Μερικά 
σύνολα 

  32   3300 7 471 

Περιβάλλον 5 2007 0 0   

Γεωλογία 6 Σεπ-07 0 0   

Μετεωρολογία 4 Οκτ-07 0 0   

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 11 Ιαν 2008 0 0   

Μερικά 
σύνολα 

  26   0 0   

  
Σύνολο 90 0 375087 11 34099 
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Όσον αφορά το πλήθος των επισκεπτών που έχουν οι ιστοχώροι του επιστηµονικού πεδίου της 

Φυσικής, είναι  το µεγαλύτερο που συναντήσαµε: 113152 επισκέπτες ανά κατάλληλο 

ιστοχώρο, ποσοστό που οφείλετε στο µεγάλο πλήθος των επισκεπτών των ιστοχώρων µε λέξη-

κλειδί την «Ηλεκτρονική». Οι ιστοχώροι της «Ηλεκτρονικής» έχουν 322455 επισκέπτες ανά 

κατάλληλο ιστοχώρο. Άλλα αξιοσηµείωτα ποσοστά είναι αυτά των ιστοχώρων της 

«Βιολογίας» µε 471 επισκέπτες ανά ιστοχώρο, της «Γενικής Φυσικής» µε 8500 επισκέπτες ανά 

ιστοχώρο και της «Χηµείας» µε 32332 επισκέπτες ανά ιστοχώρο.  

Συµπερασµατικά: Μόνο οι ιστοχώροι της Ηλεκτρονικής και Βιολογίας διαθέτουν µετρητή 

επισκεπτών σε αξιοσηµείωτο ποσοστό. 
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Στους πίνακες 4 έως 11 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στο είδος των 

διαφορετικών πληροφοριών που έχει ο κάθε δικτυακός τόπος. 

 

Η ανάλυση που ακολουθεί γίνεται σε τρία διαφορετικά αριθµητικά δεδοµένα για δύο 

διαφορετικές οµάδες µεταβλητών ως εξής: 

Γίνεται αναφορά  

• στο ποσοστό των ιστοχώρων (URL) που έχουν εικόνες, video, αρχεία ήχων κ.λ.π. επί 

του συνόλου των καταλλήλων ιστοχώρων,  

• στο πλήθος των εικόνων, video, αρχείων ήχου, κ.λ.π. ανά ιστοχώρο (URL) που έχει 

εικόνες, video, αρχεία ήχων, κ.λ.π..  

• στο πλήθος των εικόνων, video, αρχείων ήχου, κ.λ.π. επί του συνόλου των 

καταλλήλων ιστοχώρων, 

αναλύοντας και σχολιάζοντας τους ιστοχώρους κατηγοριοποιηµένους  

• ανά λέξη-κλειδί που συλλέχτικαν   (Αστροφυσική, Κοσµολογία, Βιοτεχνολογία, 

Περιβάλλον, Γεωλογία, Ηλεκτρονική, κ.λ.π.) και  

• ανά επιστηµονικό πεδίο που ανήκουν (Φυσική, Χηµεία, Επιστήµες Ζωής και 

Επιστήµες Γης).  
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Παρουσίαση των ιστοχώρων µε βάση την ύπαρξη εικόνων, video, ήχων. 
Συγκεκριµένα, στον πίνακα 4 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στις 

εικόνες που έχουν οι δικτυακοί τόποι. Από τα στοιχεία του πίνακα 4 διαπιστώνεται ότι: 

Οι ιστοχώροι φιλοξενούν εικόνες σε ποσοστό 82% κατά µέσο όρο. Οι ιστοχώροι της Γενικής 

Φυσικής, της Ζωολογίας, της Βοτανικής, του Περιβάλλοντος, της Γεωλογίας, της 

Μετεωρολογίας και της Σεισµολογίας έχουν όλοι τουλάχιστον µια εικόνα, ενώ από τους 

ιστοχώρους που φιλοξενούν εικόνες αυτοί µε το µεγαλύτερο ποσοστό εικόνων είναι αυτοί της 

Βοτανικής.  

 

Πίνακας 4: Αριθµητικά δεδοµένα για τις εικόνες που έχει ο κάθε δικτυακός τόπος  

 

Στοιχεία ∆ικτυακών Τόπων (www.xxxxxx.xxx) 

Οι εικόνες των δικτυακών τόπων 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη κλειδί 
Πλήθος 

κατάλληλων 
URL 

Πλήθος 
URL που 

έχουν 
εικόνες 

Ποσοστό  
URL που 

φιλοξενούν 
εικόνες επί 

του συνόλου 
των URL  

% 

Πλήθος 
εικόνων  

Πλήθος 
εικόνων ανά 

URL που 
φιλοξενεί 
εικόνες  

Πλήθος 
εικόνων επί 

του 
συνόλου 
των URL 

Γενική Φυσική 7 7 100,0 12 1,7 1,7 

Αστροφυσική 5 3 60,0 28 9,3 5,6 

Κοσµολογία 9 5 55,6 17 3,4 1,9 
Φυσική 

Ηλεκτρονική 2 1 50,0 1 1,0 0,5 

Μερικά 
σύνολα 

  23 16 69,6 58 3,6 2,5 

Χηµεία Χηµεία 9 9 100,0 36 4,0 4,0 

Μερικά 
σύνολα 

  9 9 100,0 36 4,0 4,0 

Βιολογία 9 6 66,7 43 7,2 4,8 

Γενετική 5 4 80,0 14 3,5 2,8 

Βιοτεχνολογία 11 6 54,6 12 2,0 1,1 

Ζωολογία 4 4 100,0 9 2,3 2,3 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 3 3 100,0 48 16,0 16,0 

Μερικά 
σύνολα 

  32 23 71,9 126 5,5 3,9 

Περιβάλλον 5 5 100,0 27 5,4 5,4 

Γεωλογία 6 6 100,0 19 3,2 3,2 

Μετεωρολογία 4 4 100,0 9 2,3 2,3 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 11 11 100,0 46 4,2 4,2 

Μερικά 
σύνολα 

  26 26 100,0 101 3,9 3,9 

  Σύνολο 90 74,00 82,2 321 4,3 3,6 
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Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν τα video που έχουν 

οι δικτυακοί τόποι. Από τα στοιχεία του πίνακα 5 διαπιστώνεται ότι: 

Μόνο οι ιστοχώροι της Χηµείας έχουν όλοι τουλάχιστον από ένα video. Οι ιστοχώροι µε το 

µικρότερη φιλοξενία video είναι αυτοί των Επιστηµών της Γης όπου αυτοί της Γεωλογίας, 

Μετεωρολογίας και Σεισµολογίας δε φιλοξενούν κανένα video. Ακόµα κανένα video δε 

φιλοξενούν και οι ιστοχώροι της Γενικής Φυσικής, της Ηλεκτρονικής και της Βιοτεχνολογίας.  

 

Πίνακας 5 : Αριθµητικά δεδοµένα για τα video που έχει ο κάθε δικτυακός τόπος 

 
Στοιχεία ∆ικτυακών Τόπων (www.xxxxxx.xxx) 

Τα Video των δικτυακών τόπων 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη κλειδί 
Πλήθος 

κατάλληλων 
URL 

Πλήθος 
URL που 

έχουν 
video 

Ποσοστό  
URL που 

φιλοξενούν 
video επί 

του 
συνόλου 
των URL 

% 

Πλήθος 
video  

Πλήθος 
video ανά 
URL που 
φιλοξενεί 

video  

Πλήθος 
video επί 

του 
συνόλου 
των URL 

Γενική Φυσική 7 0 0,0 0 0 0,0 

Αστροφυσική 5 3 60,0 28 9,3 5,6 

Κοσµολογία 9 5 55,6 17 3,4 1,9 
Φυσική 

Ηλεκτρονική 2 0 0,0 0 0 0,0 

Μερικά 
σύνολα 

  23 8 34,8 45 5,6 1,9 

Χηµεία Χηµεία 9 9 100,0 36 4,0 4,0 

Μερικά 
σύνολα 

  9 9 100,0 36 4,0 4,0 

Βιολογία 9 5 55,6 10 2,0 1,1 

Γενετική 5 1 20,0 2 2,0 0,4 

Βιοτεχνολογία 11 0 0,0 0 0 0,0 

Ζωολογία 4 1 25,0 1 1,0 0,3 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 3 1 33,3 7 7,0 2,3 

Μερικά 
σύνολα 

  32 8 25,0 20 2,5 0,6 

Περιβάλλον 5 1 20,0 8 8,0 1,6 

Γεωλογία 6 0 0,0 0 0 0,0 

Μετεωρολογία 4 0 0,0 0 0 0,0 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 11 0 0,0 0 0 0,0 

Μερικά 
σύνολα 

  26 1 3,9 8 8,0 0,3 

  Σύνολο 90 26 28,9 109 4,2 1,2 
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Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν τα αρχεία ήχων που 

φιλοξενούν οι δικτυακοί τόποι. 

 

Πίνακας 6 : Αριθµητικά δεδοµένα για τα αρχεία ήχων που φιλοξενεί ο κάθε δικτυακός τόπος  

 

Στοιχεία ∆ικτυακών Τόπων (www.xxxxxx.xxx) 

Οι Ήχοι των δικτυακών τόπων 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

κατάλληλων 
URL 

Πλήθος 
URL που 

έχουν 
αρχεία 
ήχων 

Ποσοστό 
URL που 

φιλοξενούν 
αρχεία 

ήχων επί 
του 

συνόλου 
των URL 

% 

Πλήθος 
ήχων  

Πλήθος 
ήχων ανά 
URL που 
φιλοξενεί 
αρχεία 
ήχων  

Πλήθος 
ήχων επί 

του 
συνόλου 
των URL 

Γενική Φυσική 7 0 0,0 0 0 0,0 

Αστροφυσική 5 1 20,0 4 4,0 0,8 

Κοσµολογία 9 2 22,2 6 3,0 0,7 
Φυσική 

Ηλεκτρονική 2 2 100,0 8 4,0 4,0 

Μερικά 
σύνολα 

  23 5 21,7 18 3,6 0,8 

Χηµεία Χηµεία 9 3 33,3 4 1,3 0,4 

Μερικά 
σύνολα 

  9 3 33,3 4 1,3 0,4 

Βιολογία 9 1 11,1 8 8,0 0,9 

Γενετική 5 0 0,0 0 0 0,0 

Βιοτεχνολογία 11 8 72,7 18 2,3 1,6 

Ζωολογία 4 3 75,0 15 5,0 3,8 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 3 1 33,3 20 20,0 6,7 

Μερικά 
σύνολα 

  32 13 40,6 61 4,7 1,9 

Περιβάλλον 5 0 0,0 0 0 0,0 

Γεωλογία 6 0 0,0 0 0 0,0 

Μετεωρολογία 4 0 0,0 0 0 0,0 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 11 0 0,0 0 0 0,0 

Μερικά 
σύνολα 

  26 0 0,0 0 0 0,0 

  Σύνολο 90 21 23,3 83 3,9 0,9 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 6 διαπιστώνεται ότι: 

Μόνο οι ιστοχώροι της Ηλεκτρονικής έχουν τουλάχιστον από ένα αρχείο ήχου. Οι ιστοχώροι 

της Γενικής Φυσικής, της Γενετικής και των Επιστηµών της Γης (Περιβάλλον, Γεωλογία, 

Μετεωρολογία και Σεισµολογία) δε φιλοξενούν κανένα αρχείο ήχου.  
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Παρουσίαση των ιστοχώρων µε βάση την ύπαρξη υπερσυνδέσµων (link), διαφηµίσεων, 

«άλλων άρθρων».   

Συγκεκριµένα στους πίνακες 7,8 και 9 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που 

αφορούν στους υπερσυνδέσµους, στις διαφηµίσεις και στα «άλλα άρθρα».  

 

Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στους 

υπερσυνδέσµους (Link) που έχουν οι δικτυακοί τόποι. Από τα στοιχεία του πίνακα 7 

διαπιστώνεται ότι: 

Το ποσοστό των ιστοχώρων µε υπερσυνδέσµους είναι σχετικά υψηλό (70%). ∆εν υπάρχει 

ιστοχώρος που  να µην έχει υπερσυνδέσµους, οι δε ιστοχώροι της Ηλεκτρονικής, Βοτανικής 

και Περιβάλλοντος έχουν όλοι από ένα τουλάχιστον υπερσύνδεσµο. Οι ιστοχώροι µε τους 

περισσότερους υπερσυνδέσµους είναι αυτοί της Ζωολογίας και Βιοτεχνολογίας 

 

Πίνακας 7 : Αριθµητικά δεδοµένα για τους υπερσυνδέσµους που έχει ο κάθε 

δικτυακός τόπος 

 

Στοιχεία ∆ικτυακών Τόπων (www.xxxxxx.xxx) 
Οι υπερσύνδεσµοι (link) των δικτυακών τόπων 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

κατάλληλων 
URL 

Πλήθος 
URL που 
έχουν link 

Ποσοστό 
URL που 

φιλοξενούν 
link επί του 
συνόλου 
των URL 

% 

Πλήθος link  

Πλήθος link 
ανά URL 

που 
φιλοξενεί 

link  

Πλήθος 
link επί 

του 
συνόλου 
των URL 

Γενική Φυσική 7 6 85,7 50 8,3 7,1 
Αστροφυσική 5 3 60,0 24 8,0 4,8 
Κοσµολογία 9 5 55,6 40 8,0 4,4 

Φυσική 

Ηλεκτρονική 2 2 100,0 16 8,0 8,0 

Μερικά 
σύνολα 

  23 16 69,6 130 8,1 5,7 

Χηµεία Χηµεία 9 7 77,8 56 8,0 6,2 

Μερικά 
σύνολα 

  9 7 77,8 56 8,0 6,2 

Βιολογία 9 8 88,9 40 5,0 4,4 
Γενετική 5 4 80,0 40 10,0 8,0 

Βιοτεχνολογία 11 5 45,5 120 24,0 10,9 
Ζωολογία 4 1 25,0 25 25,0 6,3 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 3 3 100,0 25 8,3 8,3 

Μερικά 
σύνολα 

  32 21 65,6 250 11,9 7,8 

Περιβάλλον 5 5 100,0 50 10,0 10,0 
Γεωλογία 6 3 50,0 36 12,0 6,0 

Μετεωρολογία 4 3 75,0 32 10,7 8,0 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 11 7 63,6 20 2,9 1,8 

Μερικά 
σύνολα 

  26 18 69,23 138 7,67 5,31 

  Σύνολο 90 62 68,9 574 9,3 6,4 
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Στον πίνακα 8 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στις διαφηµίσεις που 

έχουν οι δικτυακοί τόποι. 

 

Πίνακας 8 : Αριθµητικά δεδοµένα για τις διαφηµίσεις που έχει ο κάθε δικτυακός 

τόπος  

 

Στοιχεία ∆ικτυακών Τόπων (www.xxxxxx.xxx) 

Οι διαφηµίσεις των δικτυακών τόπων 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

κατάλληλων 
URL 

Πλήθος 
URL που 

έχουν 
διαφηµίσεις 

Ποσοστό 
URL που 

φιλοξενούν 
διαφηµίσεις 

επί του 
συνόλου 
των URL 

% 

Πλήθος 
διαφηµίσεων  

Πλήθος 
διαφηµίσεων 
ανά URL που 

φιλοξενεί 
διαφηµίσεις  

Πλήθος 
διαφηµίσεων 

επί του 
συνόλου των 

URL 

Γενική Φυσική 7 0 0,0 0 0 0,0 

Αστροφυσική 5 3 60,0 66 22,0 13,2 

Κοσµολογία 9 5 55,6 145 29,0 16,1 
Φυσική 

Ηλεκτρονική 2 0 0,0 0 0 0,0 

Μερικά 
σύνολα 

  23 8 34,8 211 26,4 9,2 

Χηµεία Χηµεία 9 4 44,4 25 6,3 2,8 

Μερικά 
σύνολα 

  9 4 44,4 25 6,25 2,8 

Βιολογία 9 6 66,7 35 5,8 3,9 

Γενετική 5 2 40,0 6 3,0 1,2 

Βιοτεχνολογία 11 0 0,0 0 0 0,0 

Ζωολογία 4 0 0,0 0 0 0,0 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 3 1 33,3 25 25,0 8,3 

Μερικά 
σύνολα 

  32 9 28,1 66 7,3 2,1 

Περιβάλλον 5 5 100,0 19 3,8 3,8 

Γεωλογία 6 2 33,3 2 1,0 0,3 

Μετεωρολογία 4 0 0,0 0  0,0 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 11 0 0,0 0  0,0 

Μερικά 
σύνολα 

  26 7 26,9 21 3,00 0,8 

  Σύνολο 90 28 31,1 323 11,5 3,6 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 8 διαπιστώνεται ότι: Μόνο οι ιστοχώροι του Περιβάλλοντος 

έχουν όλοι από µία τουλάχιστον διαφήµιση. Οι ιστοχώροι της Γενικής Φυσικής, της 

Ηλεκτρονικής, της Βιοτεχνολογίας, της Ζωολογίας, της Μετεωρολογίας και της Σεισµολογίας 

δεν έχουν καµία διαφήµιση.  
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Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν τα «άλλα άρθρα» 

που φιλοξενούν οι δικτυακοί τόποι. 

 

Πίνακας 9 : Αριθµητικά δεδοµένα για τα «άλλα άρθρα» που φιλοξενεί ο κάθε 

δικτυακός τόπος  

 

Στοιχεία ∆ικτυακών Τόπων (www.xxxxxx.xxx) 

Τα "άλλα άρθρα" των δικτυακών τόπων 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

κατάλληλων 
URL 

Πλήθος 
URL που 

έχουν 
"άλλα 

άρθρα" 

Ποσοστό 
URL που 

φιλοξενούν 
"άλλα 

άρθρα" επί 
του 

συνόλου 
των URL 

% 

Πλήθος 
"άλλων 

άρθρων"  

Πλήθος "άλλων 
άρθρων" ανά 

URL που 
φιλοξενεί "άλλα 

άρθρα"  

Πλήθος 
"άλλων 

άρθρων" 
επί του 

συνόλου 
των URL 

Γενική Φυσική 7 3 42,9 4 1,3 0,6 

Αστροφυσική 5 1 20,0 3 3,0 0,6 

Κοσµολογία 9 0 0,0 0  0,0 
Φυσική 

Ηλεκτρονική 2 0 0,0 0  0,0 

Μερικά σύνολα   23 4 17,4 7 1,8 0,3 

Χηµεία Χηµεία 9 0 0,0 0  0,0 

Μερικά σύνολα   9 0 0,0 0  0,0 

Βιολογία 9 5 55,6 7 1,40 0,8 

Γενετική 5 0 0,0 0  0,0 

Βιοτεχνολογία 11 0 0,0 0  0,0 

Ζωολογία 4 0 0,0 0  0,0 

Επιστήµες της 
Ζωής 

Βοτανική 3 0 0,0 0  0,0 

Μερικά σύνολα   32 5 15,6 7 1,4 0,2 

Περιβάλλον 5 0 0,0 0  0,0 

Γεωλογία 6 0 0,0 0  0,0 

Μετεωρολογία 4 0 0, 0  0,0 

Επιστήµες της 
Γης 

Σεισµολογία 11 0 0,0 0  0,0 

Μερικά σύνολα   26 0 0,0 0  0,0 

  
Σύνολο 90 9 10,0 14 1,56 0,2 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 9 διαπιστώνεται ότι: Οι δικτυακοί τόποι που µελετάµε σε 

γενικές γραµµές, φιλοξενούν «άλλα άρθρα» σε ποσοστό µόλις 10%. Από το σύνολο των 

δικτυακών τόπων µόνο αυτοί της Γενικής Φυσικής, Αστροφυσικής και Βιολογίας φιλοξενούν 

κάποιο «άλλο άρθρο».  
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Παρουσίαση των ιστοχώρων µε βάση την ύπαρξη chat και discussion fora.   
Συγκεκριµένα στους πίνακες 10 και 11 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που 

αφορούν τα chat και τα discussion fora  

 

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στα chat που 

φιλοξενούν οι δικτυακοί τόποι. 

 

Πίνακας 10 : Αριθµητικά δεδοµένα για τα chat που φιλοξενεί ο κάθε δικτυακός τόπος 

 

Στοιχεία ∆ικτυακών Τόπων (www.xxxxxx.xxx) 

Τα chat των δικτυακών τόπων 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

κατάλληλων 
URL 

Πλήθος 
URL που 

έχουν 
chat 

Ποσοστό 
URL που 

φιλοξενούν 
chat επί 

του 
συνόλου 
των URL 

% 

Πλήθος 
chat  

Πλήθος 
chat ανά 
URL που 
φιλοξενεί 

chat  

Πλήθος 
chat επί 

του 
συνόλου 
των URL 

Γενική Φυσική 7 0 0,0 0  0,0 

Αστροφυσική 5 0 0,0 0  0,0 

Κοσµολογία 9 0 0,0 0  0,0 
Φυσική 

Ηλεκτρονική 2 0 0,0 0  0,0 

Μερικά 
σύνολα 

  23 0 0,0 0  0,0 

Χηµεία Χηµεία 9 0 0,0 0  0,0 

Μερικά 
σύνολα 

  9 0 0,0 0  0,0 

Βιολογία 9 1 11,1 1 1,0 0,1 

Γενετική 5 0 0,0 0  0,0 

Βιοτεχνολογία 11 0 0,0 0  0,0 

Ζωολογία 4 0 0,0 0  0,0 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 3 0 0,0 0  0,0 

Μερικά 
σύνολα 

  32 1 3,1 1 1,0 0,0 

Περιβάλλον 5 4 80,0 4 1,0 0,8 

Γεωλογία 6 0 0,0 0  0,0 

Μετεωρολογία 4 0 0,0 0  0,0 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 11 0 0,0 0  0,0 

Μερικά 
σύνολα 

  26 4 15,4 4 1,0 0,2 

  Σύνολο 90 5 5,6 5 1,0 0,1 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 10 διαπιστώνεται ότι: Οι ιστοχώροι που µελετάµε δε 

φιλοξενούν chat  
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Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στα discussion fora 

που φιλοξενούν οι δικτυακοί τόποι. 

 

Πίνακας 11 : Αριθµητικά δεδοµένα για τα discussion fora που φιλοξενεί ο κάθε 

δικτυακός τόπος 

 

Στοιχεία ∆ικτυακών Τόπων (www.xxxxxx.xxx) 

Τα discussion fora των δικτυακών τόπων 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

κατάλληλων 
URL 

Πλήθος 
URL που 

έχουν 
discussion 

fora 

Ποσοστό 
URL που 

φιλοξενούν 
discussion 

fora επί 
του 

συνόλου 
των URL 

% 

Πλήθος 
discussion 

fora  

Πλήθος 
discussion 
fora ανά 
URL που 
φιλοξενεί 

discussion 
for a  

Πλήθος 
discussion 

fora επί 
του 

συνόλου 
των URL 

Γενική Φυσική 7 0 0,0 0  0,0 

Αστροφυσική 5 1 20,0 1 1,0 0,2 

Κοσµολογία 9 0 0,0 0  0,0 
Φυσική 

Ηλεκτρονική 2 0 0,0 0  0,0 

Μερικά 
σύνολα 

  23 1 4,4 1 1,0 0,0 

Χηµεία Χηµεία 9 0 0,0 0  0,0 

Μερικά 
σύνολα 

  9 0 0,0 0  0,0 

Βιολογία 9 0 0,0 0  0,0 

Γενετική 5 0 0,0 0  0,0 

Βιοτεχνολογία 11 0 0,0 0  0,0 

Ζωολογία 4 0 0,0 0  0,0 

Επιστήµες της 
Ζωής 

Βοτανική 3 0 0,0 0  0,0 

Μερικά 
σύνολα 

  32 0 0,0 0  0,0 

Περιβάλλον 5 4 80,0 4 1,0 0,8 

Γεωλογία 6 0 0,0 0  0,0 

Μετεωρολογία 4 0 0,0 0  0,0 

Επιστήµες της 
Γης 

Σεισµολογία 11 0 0,0 0  0,0 

Μερικά 
σύνολα 

  26 4 15,4 4 1,0 0,2 

  
Σύνολο 90 5 5,56 5 1,0 0,1 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 11 διαπιστώνεται ότι: Οι ιστοχώροι που µελετάµε δε 

φιλοξενούν discussion fora.  
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Συγκεντρωτική παρουσίαση των ιστοχώρων – δικτυακών τόπων  µε βάση τo πλήθος και 

είδος των διαφορετικών πληροφοριών που φιλοξενούν.  

 

Στον πίνακα 12 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στο είδος των 

διαφορετικών πληροφοριών που έχει ο δικτυακός τόπος, οµαδοποιηµένων στις τρεις 

παρακάτω κατηγορίες: 

• «στοιχεία πολυµέσων»: περιλαµβάνει τις εικόνες, τα αρχεία ήχου και τα αρχεία video 

που φιλοξενεί ο δικτυακός τόπος στον οποίο βρέθηκε το κατάλληλο προς ανάλυση 

άρθρο. 

• «στοιχεία επικοινωνίας»: περιλαµβάνει στοιχεία σχετικά µε τη δυνατότητα ή µη του 

δικτυακού τόπου για chat ή/και για discussion fora. Ακόµα περιλαµβάνει στοιχεία για 

το αν προβάλλονται διαφηµίσεις µέσα από το δικτυακό τόπο που φιλοξενεί το 

κατάλληλο προς ανάλυση άρθρο. 

• «στοιχεία διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες»: περιλαµβάνει το 

πλήθος των υπερσυνδέσµων που έχει ο δικτυακός τόπος που φιλοξενεί το κατάλληλο 

άρθρο (όχι τους υπερσυνδέσµους του ίδιου του άρθρου) είτε µε µορφή λέξεων, είτε µε 

µορφή εικόνων. Περιλαµβάνει ακόµα το πλήθος των «άλλων άρθρων» που περιέχει ο 

δικτυακός τόπος παράλληλα µε το κατάλληλο άρθρο, βάσει του οποίου επιλέχτηκε ο 

δικτυακός τόπος.   

 

Η ανάλυση που ακολουθεί γίνεται σε δύο διαφορετικά αριθµητικά δεδοµένα για δύο 

διαφορετικές οµάδες µεταβλητών ως εξής: 

Γίνεται αναφορά  

• στο ποσοστό των ιστοχώρων (URL) που έχουν στοιχεία πολυµέσων, επικοινωνίας  

κ.λ.π. επί του συνόλου των κατάλληλων ιστοχώρων,  

• στο πλήθος των στοιχείων πολυµέσων, επικοινωνίας κ.λ.π. επί του συνόλου των 

κατάλληλων ιστοχώρων, 

αναλύοντας και σχολιάζοντας τους δικτυακούς τόπους κατηγοριοποιηµένους  

• ανά λέξη-κλειδί µε την οποία επιλέχτηκαν (Αστροφυσική, Κοσµολογία, 

Βιοτεχνολογία, Περιβάλλον, Γεωλογία, Ηλεκτρονική κ.λ.π.) και  

• ανά επιστηµονικό πεδίο (Φυσική, Χηµεία, Επιστήµες Ζωής και Επιστήµες Γης).   
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Από τα στοιχεία του πίνακα 12 διαπιστώνεται ότι: 

 

Στοιχεία πολυµέσων 

[Σχόλια στα ποσοστά των δικτυακών τόπων που φιλοξενούν πολυµέσα (εικόνες ή/και 

αρχεία ήχων ή/και αρχεία video) επί του συνόλου των κατάλληλων δικτυακών τόπων.]  

Από τους 90 κατάλληλους δικτυακούς τόπους που µελετήθηκαν, βρέθηκαν να φιλοξενούν 

ένα ή περισσότερα είδη πολυµέσων 44,8 στους 100..   

Όσον αφορά στους δικτυακούς τόπους που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, 

έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δικτυακοί τόποι της «Γενικής Φυσικής», της 

«Γενετικής», της «Γεωλογίας», της «Μετεωρολογίας» και της «Σεισµολογίας» φιλοξενούν 

πολυµέσα µε το µικρότερο ποσοστό (33,3%). Το µεγαλύτερο ποσοστό ιστοχώρων επί του 

συνόλου των καταλλήλων ιστοχώρων που φιλοξενούν αρχεία πολυµέσων, είναι αυτοί µε λέξη-

κλειδί τη «Χηµεία» (ποσοστό 77,8%). Ακολουθούν οι δικτυακοί τόποι µε λέξη-κλειδί την 

«Ηλεκτρονική» και τη «Ζωολογία» που εµφανίζονται να φιλοξενούν αρχεία πολυµέσων µε 

ποσοστό 66,7%, οι δικτυακοί τόποι µε λέξη-κλειδί τη «Βιολογία», την «Κοσµολογία», το 

«Περιβάλλον», την «Αστροφυσική» και «Βιοτεχνολογία» που βρέθηκαν να φιλοξενούν αρχεία 

πολυµέσων µε ποσοστό περίπου 44%. Τέλος, οι δικτυακοί τόποι µε λέξη-κλειδί τη «Βοτανική» 

φιλοξενούν αρχεία πολυµέσων µε ποσοστό 55,6%.  

Όσον αφορά στους δικτυακούς τόπους τους κατηγοριοποιούµενους ανά επιστηµονικό 

πεδίο, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δικτυακοί τόποι που έχουν το µικρότερο 

ποσοστό πολυµέσων είναι αυτοί του επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες της Γης» µε ποσοστό 

35%, ακολουθούν αυτοί του επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες της Ζωής» µε ποσοστό 46% 

και αυτοί του επιστηµονικού πεδίου «Φυσική» µε ποσοστό 42%. Τέλος, µε ποσοστό 78% 

ακολουθούν αυτοί που ανήκουν στο επιστηµονικό πεδίο της «Χηµείας». 

 

Το µέσο πλήθος αρχείων πολυµέσων που φιλοξενούνται στους δικτυακούς τόπους επί του 

συνόλου των δικτυακών τόπων είναι 1,9.  

Όσον αφορά στους δικτυακούς τόπους που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, 

έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δικτυακοί τόποι µε το µεγαλύτερο πλήθος 

φιλοξενούµενων αρχείων πολυµέσων είναι αυτοί µε λέξη-κλειδί τη «Βοτανική». Φιλοξενεί ο 

καθένας από αυτούς 8,3 αρχεία πολυµέσων κατά µέσο όρο. Ακολουθούν της «Αστροφυσικής» 

µε 4 αρχεία πολυµέσων και της «Χηµείας» µε 2,8 αρχεία. Με περίπου 2 αρχεία πολυµέσων 

ανά δικτυακό τόπο, στο σύνολο των κατάλληλων δικτυακών τόπων, είναι αυτοί µε λέξη-κλειδί 
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τη «Βιολογία», τη «Ζωολογία» και το «Περιβάλλον». Όλοι οι υπόλοιποι δικτυακοί τόποι 

έχουν από 0,8 έως 1,5 αρχείο πολυµέσων.  

Όσον αφορά στους δικτυακούς τόπους τους κατηγοριοποιούµενους ανά επιστηµονικό 

πεδίο, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δικτυακοί τόποι που έχουν το µικρότερο πλήθος 

αρχείων πολυµέσων ανά δικτυακό τόπο στο σύνολο των κατάλληλων δικτυακών τόπων, είναι 

αυτοί του επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες της Γης» (φιλοξενούν 1,4 αρχεία πολυµέσων 

κατά µέσο όρο), ακολουθούν αυτοί του επιστηµονικού πεδίου της «Φυσικής» µε 1,8 αρχεία 

κατά µέσο όρο και αυτοί του επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες της Ζωής» µε 2,2 αρχεία 

πολυµέσων  κατά µέσο όρο. Τέλος, οι δικτυακοί τόποι µε το µεγαλύτερο πλήθος αρχείων 

πολυµέσων κατά µέσο όρο είναι αυτοί του επιστηµονικού πεδίου «Χηµεία» µε 2,8 αρχεία ανά 

δικτυακό τόπο στο σύνολο των δικτυακών τόπων.    
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Πίνακας 12 : Αριθµητικά δεδοµένα για το πλήθος και είδος των διαφορετικών 

πληροφοριών που φιλοξενεί ο κάθε δικτυακός τόπος 

 

Στοιχεία ∆ικτυακών Τόπων (www.xxxxxx.xxx) 

Τα chat, τα discussion fora  
και οι διαφηµίσεις των 

δικτυακών τόπων 

Τα "άλλα άρθρα" και τα 
link των δικτυακών 

τόπων 

Οι εικόνες, οι ήχοι και τα 
video των δικτυακών 

τόπων 

Επιστηµονι
κό πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

κατάλληλ
ων URL 

Ποσοστό URL 
που 

φιλοξενούν 
chat, 

discussion 
fora και 

διαφηµίσεις 
επί του 

συνόλου των 
κατάλληλων 

URL 
% 

Πλήθος 
chat,  

discussion 
fora και 

διαφηµίσεω
ν επί του 
συνόλου 

των 
κατάλληλων 

URL 

Ποσοστό 
URL που 

φιλοξενούν 
"άλλα 

άρθρα" και 
link επί του 
συνόλου 

των 
κατάλληλων 

URL 
% 

Πλήθος 
"άλλων 

άρθρων" 
και link 
επί του 

συνόλου 
των 

κατάλληλ
ων URL 

Ποσοστό 
URL που 

φιλοξενούν  
εικόνες, 
αρχεία 

ήχων και 
video επί 

του 
συνόλου 

των 
κατάλληλων 

URL 
% 

Πλήθος  
εικόνων, 
ήχων και 
video επί 

του 
συνόλου 

των 
κατάλληλω

ν URL 

Γενική Φυσική 7 0,0 0,0 65,2 3,9 33,3 0,6 

Αστροφυσική 5 26,7 4,5 40,0 2,7 46,7 4,0 

Κοσµολογία 9 18,5 5,4 27,8 2,2 44,5 1,5 
Φυσική 

Ηλεκτρονική 2 0,0 0,0 50,0 4,0 66,7 1,5 

Μερικά 
σύνολα 

  23 13,0 3,1 43,6 2,98 42,1 1,8 

Χηµεία Χηµεία 9 14,8 0,9 38,9 3,1 77,8 2,8 

Μερικά 
σύνολα 

  9 14,8 0,9 38,9 3,1 77,8 2,8 

Βιολογία 9 25,9 1,3 72,2 2,6 44,5 2,3 

Γενετική 5 13,3 0,4 40,0 4,0 33,3 1,1 

Βιοτεχνολογία 11 0,0 0,0 22,7 5,5 42,4 0,9 

Ζωολογία 4 0,0 0,0 12,5 3,1 66,7 2,1 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 3 11,1 2,8 50,0 4,2 55,5 8,3 

Μερικά 
σύνολα 

  32 10,4 0,7 40,6 4,0 45,8 2,5 

Περιβάλλον 5 86,7 1,8 50,0 5,0 40,0 2,3 

Γεωλογία 6 11,1 0,1 25,0 3,0 33,3 1,1 

Μετεωρολογία 4 0,0 0,0 37,5 4,0 33,3 0,8 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 11 0,0 0,0 31,8 0,9 33,3 1,4 

Μερικά 
σύνολα 

  26 19,2 0,4 34,6 2,66 34,62 1,40 

  Σύνολο 90 14,08 1,24 39,45 3,27 44,81 1,90 
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Στοιχεία επικοινωνίας 

Από τους 90 κατάλληλους δικτυακούς τόπους ένα ποσοστό 14,1% βρέθηκε να διαθέτει ένα 

ή περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας.   

Όσον αφορά στους δικτυακούς τόπους που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, 

έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δικτυακοί τόποι του «Περιβάλλοντος» µε ποσοστό 

86,67% είναι αυτοί µε το µεγαλύτερο ποσοστό διαθέσιµων στοιχείων επικοινωνίας. Ακόµα οι 

δικτυακοί τόποι της «Αστροφυσικής» και της «Βιολογίας» προσφέρουν σε ποσοστό 25% 

δυνατότητες επικοινωνίας. Οι δικτυακοί τόποι της «Κοσµολογίας», της «Χηµείας», της 

«Γενετικής» και της «Γεωλογίας» έχουν στοιχεία επικοινωνίας σε ποσοστό περίπου 15%. Οι 

υπόλοιποι δικτυακοί τόποι δε προσφέρουν στοιχεία επικοινωνίας.   

Όσον αφορά στους δικτυακούς τόπους τους κατηγοριοποιούµενους ανά επιστηµονικό 

πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δικτυακοί τόποι που έχουν το µικρότερο ποσοστό 

στοιχείων επικοινωνίας είναι αυτοί του επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες της Γης» µε 

ποσοστό 19,2%, ακολουθούν αυτοί του επιστηµονικού πεδίου της «Χηµείας» και της 

«Φυσικής» µε ποσοστό 14% περίπου. Τέλος, µε ποσοστό 10,4% ακολουθούν αυτοί που 

ανήκουν στο επιστηµονικό πεδίο «Επιστήµες της Ζωής». 

 

Το µέσο πλήθος των στοιχείων επικοινωνίας που προσφέρονται από τους δικτυακούς 

τόπους επί του συνόλου των δικτυακών τόπων είναι 1,24.  

Όσον αφορά στους δικτυακούς τόπους που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, 

έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δικτυακοί τόποι µε το µεγαλύτερο πλήθος στοιχείων 

επικοινωνίας είναι αυτοί µε λέξη-κλειδί την «Κοσµολογία» και την «Αστροφυσική», 

παρέχοντας ο καθένας από αυτούς 5 περίπου στοιχεία. Ακολουθούν της «Βοτανικής» µε 3 και 

της «Χηµείας», «Βιολογίας» και «Περιβάλλοντος» µε ένα στοιχείο. Οι υπόλοιποι δικτυακοί 

τόποι δεν παρέχουν κάποιο στοιχείο επικοινωνίας.   

Όσον αφορά στους δικτυακούς τόπους τους κατηγοριοποιούµενους ανά επιστηµονικό 

πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δικτυακοί τόποι που έχουν το µικρότερο πλήθος 

στοιχείων επικοινωνίας ανά δικτυακό τόπο στο σύνολο των κατάλληλων δικτυακών τόπων, 

είναι αυτοί του επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες της Γης» (φιλοξενούν 0,4 στοιχεία 

επικοινωνίας), ακολουθούν αυτοί του επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες της Ζωής» µε 0,7 

αρχεία κατά µέσο όρο και αυτοί του επιστηµονικού πεδίου της «Χηµείας» µε 0,9. Τέλος, οι 

δικτυακοί τόποι µε το µεγαλύτερο πλήθος στοιχείων επικοινωνίας κατά µέσο όρο είναι αυτοί 

του επιστηµονικού πεδίου «Φυσική» µε 3 στοιχεία ανά δικτυακό τόπο στο σύνολο των 

δικτυακών τόπων.    
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Στοιχεία διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες 

Από τους 90 κατάλληλους δικτυακούς τόπους  βρέθηκε ποσοστό 40% να διαθέτει στοιχεία 

διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες.   

Όσον αφορά στους δικτυακούς τόπους που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, 

έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δικτυακοί τόποι της «Βιολογίας» µε ποσοστό 72,2% 

είναι αυτοί µε το µεγαλύτερο ποσοστό στοιχείων διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές 

πληροφορίες. Ακόµα οι δικτυακοί τόποι της «Γενικής Φυσικής» διαθέτουν σε ποσοστό 65% 

στοιχεία διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες. Οι δικτυακοί τόποι της 

«Ηλεκτρονικής», της «Βοτανικής» και του «Περιβάλλοντος» έχουν ποσοστό στο 50%. Αυτοί 

της «Αστροφυσικής», της «Χηµείας», της «Γενετικής» και της «Μετεωρολογίας» διαθέτουν 

σε ποσοστό 40% στοιχεία διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες. Στοιχεία 

διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες µε ποσοστό 30% διαθέτουν οι δικτυακοί 

τόποι µε λέξη-κλειδί τη «Σεισµολογία». Τέλος, µε ποσοστό περίπου 20% είναι οι δικτυακοί 

τόποι µε λέξη-κλειδί την «Κοσµολογία», τη «Βιοτεχνολογία» και τη «Γεωλογία».   

Όσον αφορά στους δικτυακούς τόπους τους κατηγοριοποιούµενους ανά επιστηµονικό 

πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δικτυακοί τόποι που έχουν το µικρότερο ποσοστό 

στοιχείων διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες είναι αυτοί του επιστηµονικού 

πεδίου «Επιστήµες της Γης» µε ποσοστό 34,6%, ακολουθούν αυτοί του επιστηµονικού πεδίου 

της «Χηµείας» µε ποσοστό 38,39%, των «Επιστηµών της Ζωής» µε ποσοστό 40,6%. Τέλος, µε 

ποσοστό 43,6% ακολουθούν αυτοί που ανήκουν στο επιστηµονικό πεδίο της «Φυσικής». 

 

 

 

 

Το µέσο πλήθος των στοιχείων διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες, που 

προσφέρονται από τους δικτυακούς τόπους επί του συνόλου των δικτυακών τόπων είναι 3,27.  

Όσον αφορά στους δικτυακούς τόπους που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών 

έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δικτυακοί τόποι µε το µεγαλύτερο πλήθος στοιχείων 

διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες είναι αυτοί µε λέξη-κλειδί τη 

«Βιοτεχνολογία» και το «Περιβάλλον», παρέχοντας ο καθένας από αυτούς 5 περίπου 

δυνατότητες. Ακολουθούν της «Γενικής Φυσικής, της «Ηλεκτρονικής», της «Γενετικής», της 

«Βοτανικής» και της «Μετεωρολογίας» µε 4 και της «Αστροφυσικής», της «Χηµείας», της 

«Ζωολογίας» και της «Γεωλογίας» µε 3 στοιχεία διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές 
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πληροφορίες. Οι υπόλοιποι δικτυακοί τόποι παρέχουν ένα ή δύο στοιχεία διασύνδεσης µε 

άλλες επιστηµονικές πληροφορίες.   

Όσον αφορά στους δικτυακούς τόπους τους κατηγοριοποιούµενους ανά επιστηµονικό 

πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δικτυακοί τόποι που έχουν το µικρότερο πλήθος 

στοιχείων διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες ανά δικτυακό τόπο στο σύνολο 

των κατάλληλων δικτυακών τόπων, είναι αυτοί του επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες της 

Γης» (φιλοξενούν 2,66 στοιχεία διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες), 

ακολουθούν αυτοί του επιστηµονικού πεδίου «Φυσική» µε 3 στοιχεία κατά µέσο όρο και αυτοί 

του επιστηµονικού πεδίου «Χηµεία» µε 3,11. Τέλος, οι δικτυακοί τόποι µε το µεγαλύτερο 

ποσοστό είναι αυτοί του επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες της Ζωής» µε 4 στοιχεία 

διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες, ανά δικτυακό τόπο στο σύνολο των 

δικτυακών τόπων.    

 

Συµπερασµατικά: Οι ιστοχώροι του επιστηµονικού πεδίου της «Χηµείας» φαίνεται να 

φιλοξενούν πολυµέσα (εικόνες, αρχεία ήχου και αρχεία video) µαζί µε το κατάλληλο προς 

ανάλυση άρθρο σε ποσοστό (77%) αρκετά ψηλότερο από το γενικό µέσο όρο (44%). 
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Παρουσίαση του βαθµού προβολής των άρθρων 

Ο βαθµός προβολής (που εξηγήθηκε στη σχετική παράγραφο του κεφαλαίου της 

µεθοδολογίας) των άρθρων που συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν στην παρούσα έρευνα 

καθορίστηκε από το: 

• Ποσοστό επί τοις % της οθόνης που καλύπτει το άρθρο 

• Ποσοστό επί τοις % της οθόνης που καλύπτει ο τίτλος 

• Αν ξεκινάει το άρθρο µέσα στο πάνω µισό της οθόνης 

• Ποσοστό επί  τοις % του άρθρου (της πρώτης οθόνης) που καλύπτεται από σχετικές 

εικόνες  

• Αν υπάρχουν animation στην ιστοσελίδα πλην αυτών που πιθανόν έχει το 

φιλοξενούµενο άρθρο    

• Αν υπάρχουν αρχεία ήχου στην ιστοσελίδα  πλην αυτών που πιθανόν έχει το 

φιλοξενούµενο άρθρο    

• Αν υπάρχουν αρχεία Video στην ιστοσελίδα  πλην αυτών που πιθανόν έχει το 

φιλοξενούµενο άρθρο    

• Αν η ιστοσελίδα περιέχει διαφηµίσεις πλην αυτών που πιθανόν έχει το φιλοξενούµενο 

άρθρο    

• Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου και του ιστοχώρου που το 

φιλοξενεί  

• Αν υπάρχει διαφορά µεταξύ του χρώµατος του άρθρου και του  τίτλου του άρθρου. 
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Παρουσίαση των άρθρων µε βάση το βαθµό προβολής τους.    

Στους πίνακες 13 έως 15 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα των άρθρων βάσει των 

οποίων υπολογίστηκε ο βαθµός προβολής τους, όπως αυτός αναλύθηκε στη σχετική 

παράγραφο της θεωρητικής τεκµηρίωσης. 

 

Στον πίνακα 13 παρουσιάζεται ο βαθµός προβολής υπολογισµένος όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στη σχετική παράγραφο της θεωρητικής τεκµηρίωσης. 

 

Η συµβολή της επιφάνειας που καλύπτει το άρθρο, του τίτλου του, των εικόνων και του 

αν ξεκινάει το άρθρο από το πάνω µισό της οθόνης ή όχι στον προσδιορισµό του βαθµού 

προβολής του.  

 

Πίνακας 13 : Αριθµητικά δεδοµένα για τον υπολογισµό του βαθµού προβολής των 

άρθρων 

   

Βαθµός προβολής άρθρων 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

ιστοσελίδων  %της οθόνης που 
καλύπτει το άρθρο 

(Μ.Ο.) 

%της οθόνης που 
καλύπτει ο τίτλος 

(Μ.Ο.) 

Ξεκινάει το άρθρο 
από το πάνω µισό 

της οθόνης 

Ποσοστό % του 
άρθρου (της 

πρώτης οθόνης) 
που καλύπτεται 

από σχετικές 
εικόνες 

       % Βαθµός  % Βαθµός ναι Βαθµός  % Βαθµός 

Γενική Φυσική 45 68 7 9 4 45 5 23 0 

Αστροφυσική 20 78 8 4 4 19 5 10 3 

Κοσµολογία 20 82 9 7 4 14 2 8 4 
Φυσική 

Ηλεκτρονική 8 85 9 11 3 8 5 1 4 

    93 75 8 8 4 86 4 15 3 

Χηµεία Χηµεία 22 61,5 7 5 4 22 5 25 2 

    22 62 7 8 4 22 5 25 2 

Βιολογία 40 70 8 5 4 40 5 36 1 

Γενετική 15 86 9 10 3 12 3 0 4 

Βιοτεχνολογία 24 47 5 3 4 24 5 12 3 

Ζωολογία 16 61 7 5 4 7 -1 6 4 

Επιστήµες της 
Ζωής 

Βοτανική 20 91 10 8 4 19 5 44 0 

    115 70 8 6 4 102 4 24 2 

Περιβάλλον 28 66 7 8 4 28 5 56 -1 

Γεωλογία 12 65 7 10 3 10 3 70 -3 

Μετεωρολογία 8 84 9 10 3 7 4 13 3 

Επιστήµες της 
Γης 

Σεισµολογία 12 68 7 6 4 7 1 35 1 

    60 69 7 8 4 52 4 49 0 

  Σύνολο 290 70 8 7 4 262 4 26 2 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 13 διαπιστώνεται ότι: 
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Επιφάνεια κάλυψης της οθόνης από το άρθρο. 

Όσον αφορά στις ιστοσελίδες (άρθρα) που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δηµιουργοί των εν λόγω άρθρων επιλέγουν να δηµοσιεύουν στο 

∆ιαδίκτυο εκλαϊκευµένη την επιστηµονική γνώση τους µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

Το κάθε άρθρο τους καταλαµβάνει τουλάχιστον το 47% µιας οθόνης 17 ιντσών µε ανάλυση 

1024 * 768 pixel, συµβάλλοντας µε 5 µονάδες στο βαθµό προβολής του (περίπτωση των 

άρθρων µε λέξη-κλειδί τη «Βιοτεχνολογία»). Ακολουθούν τα άρθρα µε λέξη-κλειδί τη «Γενική 

Φυσική», «Χηµεία», «Ζωολογία», «Περιβάλλον», «Γεωλογία» και «Σεισµολογία», που 

καταλαµβάνουν από 60,1% έως 70% συµβάλλοντας στο βαθµό προβολής κατά 7 µονάδες. 

Ακολουθούν τα άρθρα που καταλαµβάνουν από 70,1% έως 80% συµβάλλοντας κατά 8 

µονάδες στο βαθµό προβολής και έχουν λέξεις-κλειδιά την «Αστροφυσική» και τη 

«Βιολογία». Στην κατηγορία από 80,1% έως 90% δίνοντας 9 βαθµούς στο βαθµό προβολής 

είναι τα άρθρα µε λέξεις-κλειδιά την «Κοσµολογία», την «Ηλεκτρονική», τη «Γενετική» και 

τη «Μετεωρολογία». Τέλος, η κάλυψη του άρθρου φθάνει µέχρι και το 91% της οθόνης, στην 

περίπτωση των άρθρων µε λέξη-κλειδί τη «Βοτανική», συµβάλλοντας µε 10 µονάδες στο 

βαθµό προβολής τους. Ο γενικός µέσος όρος της κάλυψης µιας οθόνης από ένα άρθρο είναι 

70%. 

 

 Όσον αφορά στις ιστοσελίδες (άρθρα) τις κατηγοριοποιηµένες ανά επιστηµονικό πεδίο έχουµε 

να παρατηρήσουµε τα εξής: Τα άρθρα που έχουν το µικρότερο ποσοστό κάλυψης είναι αυτά 

των επιστηµονικών πεδίων: «Επιστήµες της Γης» και «Χηµείας» (µε ποσοστό 60,1 έως 70%, 

συµβάλλοντας κατά 7 µονάδες στο βαθµό προβολής τους), ακολουθούν αυτά των 

επιστηµονικών πεδίων: «Φυσική» και «Επιστήµες της Ζωής» µε ποσοστό 70,1 έως 80%,  

συµβάλλοντας κατά 8 µονάδες στο βαθµό προβολής τους.  

 

Επιφάνεια κάλυψης από τον τίτλο του άρθρου.  

Όσον αφορά στα άρθρα που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δηµιουργοί των εν λόγω άρθρων επιλέγουν να δηµοσιεύουν στο 

∆ιαδίκτυο την εκλαϊκευµένη επιστηµονική γνώση τους µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

Οι τίτλοι των άρθρων καταλαµβάνουν από 10,1% έως 20% της επιφάνειας του άρθρου, 

συµβάλλοντας µε 3 µονάδες στο βαθµό προβολής τους (περίπτωση των άρθρων µε λέξεις-

κλειδιά την «Ηλεκτρονική», «Γενετική», «Γεωλογία» και «Μετεωρολογία»). Τα υπόλοιπα 

άρθρα, µε λέξεις-κλειδιά τη «Γενική Φυσική», «Αστροφυσική», «Κοσµολογία», «Χηµεία», 
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«Βιολογία», «Βιοτεχνολογία», «Ζωολογία», «Βοτανική», «Περιβάλλον» και «Σεισµολογία», 

που οι τίτλοι τους καταλαµβάνουν από 1% έως 10% της επιφάνειας του άρθρου, συµβάλλουν 

στο βαθµό προβολής κατά 4 µονάδες. Ο γενικός µέσος όρος της κάλυψης ενός τίτλου σε ένα 

άρθρο είναι 7%. 

 

 Όσον αφορά στα άρθρα κατηγοριοποιηµένα ανά επιστηµονικό πεδίο έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: Οι τίτλοι των άρθρων και των τεσσάρων επιστηµονικών πεδίων 

(«Επιστήµες της Γης», «Χηµεία», «Φυσική» και «Επιστήµες της Ζωής») καταλαµβάνουν το 

ίδιο ποσοστό, κατά µέσο όρο, του άρθρου συµβάλλοντας µε 4 µονάδες στο βαθµό προβολής 

τους.   

 

Επιφάνεια κάλυψης από τις εικόνες του άρθρου της πρώτης οθόνης.  

Όσον αφορά στα άρθρα που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δηµιουργοί των εν λόγω άρθρων, τα δηµοσιεύουν στο ∆ιαδίκτυο 

µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

Οι εικόνες που πλαισιώνουν την πρώτη οθόνη των άρθρων καταλαµβάνουν από 0% µέχρι 70% 

της επιφάνειάς της, συµβάλλοντας από -3 µονάδες έως 4 µονάδες στο βαθµό προβολής τους. 

Αναλυτικά, τα άρθρα µε λέξεις-κλειδιά την «Κοσµολογία»,  «Ηλεκτρονική», «Γενετική» και 

τη «Ζωολογία» φιλοξενούν εικόνες που καταλαµβάνουν από 0% έως 8% της επιφάνειας της 

πρώτης οθόνης συµβάλλοντας κατά 4 µονάδες στο βαθµό προβολής. Ακολουθούν τα άρθρα µε 

λέξεις κλειδί την «Αστροφυσική», «Βιοτεχνολογία» και «Μετεωρολογία», που οι εικόνες των 

άρθρων τους καταλαµβάνουν από 10,1% έως  20% της επιφάνειας της πρώτης οθόνης και 

συµβάλλουν στο βαθµό προβολής κατά 3 µονάδες. Ακολουθούν τα άρθρα µε λέξεις κλειδί τη 

«Χηµεία», στη συνέχεια τη «Βιολογία» και «Σεισµολογία», που οι εικόνες τους 

καταλαµβάνουν από 20,1% έως  30% και από 30,1 έως 40% αντίστοιχα της επιφάνειας της 

πρώτης οθόνης, συµβάλλοντας στο βαθµό προβολής κατά 2 και 1 µονάδα.  Τέλος, τα άρθρα µε 

λέξεις-κλειδιά το «Περιβάλλον» και τη «Γεωλογία» συµβάλλουν µε αρνητικές µονάδες (-1 και 

–3 αντίστοιχα), αφού οι εικόνες τους καταλαµβάνουν το 56% και το 70% της πρώτης οθόνης 

τους αντίστοιχα. Ο Γενικός µέσος όρος της κάλυψης της πρώτης οθόνης από εικόνες σε ένα 

άρθρο είναι 26,2%. 

 

 Όσον αφορά στα άρθρα κατηγοριοποιηµένα ανά επιστηµονικό πεδίο έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: Οι εικόνες των άρθρων του επιστηµονικού πεδίου της «Φυσικής» 

καταλαµβάνουν το 15% της πρώτης οθόνης και έχουν τη µεγαλύτερη συµβολή µε 3 µονάδες. 
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Ακολουθούν τα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου της «Χηµείας» και των «Επιστηµών της 

Ζωής» που οι εικόνες τους καταλαµβάνουν το 25% της πρώτης οθόνης τους, συµβάλλοντας µε 

2 µονάδες στο βαθµό προβολής και τέλος, τα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες της 

Γης» µε επιφάνεια κάλυψης 49% δε συµβάλλουν κατά καµία µονάδα στο βαθµό προβολής 

τους.  

 

Σηµείο έναρξης του άρθρου.  

Όσον αφορά στα άρθρα που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής:   

Μόνο τα άρθρα µε λέξη-κλειδί τη «Ζωολογία» συµβάλλουν αρνητικά στο βαθµό προβολής 

τους, γιατί κατά µέσο όρο ξεκινούν από το κάτω µισό της οθόνης που προβάλλονται. Αυτό 

ερµηνεύεται από τη µικρή σχετικά επιφάνεια που πιάνει το όλο άρθρο (µόνο το 61% ), από το 

ότι ο τίτλος καταλαµβάνει το 5% του άρθρου και οι εικόνες το άλλο 6%. Όλα τα άλλα 

ξεκινούν από το πάνω µισό της πρώτης οθόνης, συµβάλλοντας θετικά στο βαθµό προβολής. Η 

συµβολή στο βαθµό προβολής είναι κατά 4 µονάδες µε 262 άρθρα στα 290 να ξεκινούν από το 

πάνω µισό µέρος της πρώτης οθόνης.  

 

 Όσον αφορά στα άρθρα κατηγοριοποιηµένα ανά επιστηµονικό πεδίο έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: Τα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου της «Χηµείας» συµβάλλουν µε 

το µεγαλύτερο δυνατό βαθµό (5 µονάδες) στο βαθµό προβολής τους, δεδοµένου ότι και τα 22 

άρθρα ξεκινούν από το πάνω µισό µέρος της πρώτης οθόνης. Όλα τα υπόλοιπα επιστηµονικά 

πεδία (Φυσικής, Βιολογίας, Ηλεκτρονικής κ.λ.π.), πριµοδοτούνται µε 4 µονάδες στο βαθµό 

προβολής τους.   
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Πίνακας 14 : Αριθµητικά δεδοµένα για τον υπολογισµό του βαθµού προβολής των 

άρθρων  (συνέχεια) 

   

Βαθµός προβολής άρθρων 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

ιστοσελίδων Πλήθος ιστοσελίδων 
που έχουν animation 

Πλήθος ιστοσελίδων 
που έχουν αρχεία 

ήχων 

Πλήθος 
ιστοσελίδων που 

έχουν video 

        Βαθµός   Βαθµός   Βαθµός 

Γενική Φυσική 45 0 0 0 0,0 0 0,0 

Αστροφυσική 20 5 0,5 1 0,1 3 0,5 

Κοσµολογία 20 0 0,0 2 0,2 5 0,8 
Φυσική 

Ηλεκτρονική 8 0 0,0 2 0,5 0 0,0 

    93 5 0,1 5 0,1 8 0,3 

Χηµεία Χηµεία 22 13 1,2 3 0,3 9 1,2 

    22 13 1,2 3 0,3 9 1,2 

Βιολογία 40 20 1,0 1 0,1 5 0,4 

Γενετική 15 7 0,9 0 0,0 1 0,2 

Βιοτεχνολογία 24 4 0,3 8 0,7 0 0,0 

Ζωολογία 16 0 0,0 3 0,4 1 0,2 

Επιστήµες της 
Ζωής 

Βοτανική 20 18 1,8 1 0,1 1 0,2 

    115 49 0,9 13 0,2 8 0,2 

Περιβάλλον 28 0 0,0 0 0,0 1 0,1 

Γεωλογία 12 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Μετεωρολογία 8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Επιστήµες της 
Γης 

Σεισµολογία 12 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

    60 0 0,0 0 0,0 1 0,1 

  Σύνολο 290 67 0,5 21 0,1 26 0,3 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 14 διαπιστώνεται ότι: 

 

Όσον αφορά στα άρθρα που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δηµιουργοί των εν λόγω άρθρων δεν επιλέγουν να προβάλουν το 

άρθρο εµπλουτίζοντας  το µε αρχεία ήχου, animation ή αρχεία video. Η συνεισφορά των 

προηγούµενων αρχείων στο βαθµό προβολής, σύµφωνα µε τον αλγόριθµο που αναλύθηκε 

στην σχετική παράγραφο της θεωρίας, είναι από 0 βαθµούς έως 1,2 (άρθρα µε λέξη-κλειδί τη 

«Χηµεία») επί µεγίστου βαθµού 7 που θα µπορούσαν να συνεισφέρουν τα προηγούµενα 

στοιχεία, όταν το µέγιστο του βαθµού προβολής είναι το 36.  

 

 Όσον αφορά στα άρθρα κατηγοριοποιηµένα ανά επιστηµονικό πεδίο οι παρατηρήσεις είναι 

ίδιες µε την προηγούµενη παράγραφο. Τη µεγαλύτερη συνεισφορά την έχουν τα άρθρα του 

επιστηµονικού πεδίου «Χηµεία», ακολουθούν τα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου «Φυσική» 

µε 0,3 και ακολουθούν τα άρθρα των άλλων δύο επιστηµονικών πεδίων («Επιστήµες της Γης» 

και «Επιστήµες της Ζωής») µε 0,1, όταν ο γενικός µέσος όρος  είναι 0,3.  
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Πίνακας 15 : Αριθµητικά δεδοµένα για τον υπολογισµό του βαθµού προβολής των 

άρθρων (συνέχεια) 

   

Βαθµός προβολής άρθρων 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη- 
κλειδί 

Πλήθος 
ιστοσελίδων 

∆ιαφηµίσεις 

Υπάρχει διαφορά 
µεταξύ του 

χρώµατος του 
άρθρου και της 

ιστοσελίδας που το 
φιλοξενεί  

Υπάρχει διαφορά 
µεταξύ του 

χρώµατος του 
άρθρου και του 

τίτλου του άρθρου  

      

Πλήθος 
διαφηµίσεων 
που περιέχει 

η οθόνη 

Μέσος όρος 
διαφηµίσεων 

ανά 
ιστοχώρο 

Βαθµός  
Πλήθος 

"ναι" 
βαθµός 

Πλήθος 
“ναι" 

Βαθµός 

Γενική 
Φυσική 

45 
0 0 0 12 0,8 30 2,0 

Αστροφυσική 20 66 3 2 15 2,3 3 0,5 

Κοσµολογία 20 145 7 4 6 0,9 10 1,5 

Φυσική 

Ηλεκτρονική 8 0 0 0 0 0,0 8 3,0 

    93 211 2 1 33 1,1 51 1,6 

Χηµεία Χηµεία 22 
25 1 1 3 0,4 9 1,2 

    22 
25 1 1 3 0,4 9 1,2 

Βιολογία 40 
35 1 1 25 1,9 26 2,0 

Γενετική 15 6 0 0 0 0,0 12 2,4 

Βιοτεχνολογία 24 0 0 0 6 0,8 9 1,1 

Ζωολογία 16 0 0 0 0 0,0 3 0,6 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 20 25 1 1 7 1,1 19 2,9 

    115 
66 1 1 38 1,0 69 1,8 

Περιβάλλον 28 
19 1 1 0 0,0 16 1,7 

Γεωλογία 12 2 0 0 5 1,3 7 1,8 

Μετεωρολογία 8 0 0 0 1 0,4 2 0,8 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 12 0 0   4 1,0 6 1,5 

    60 
21 0 0 10 0,5 31 1,6 

  
Σύνολο 290 

323 1 1 84 0,9 160 1,7 

 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 15 διαπιστώνεται ότι: 

 



Κεφάλαιο 4. Αποτελέσµατα της έρευνας 

 163 

Οι διαφηµίσεις στην προβολή των άρθρων 

Όσον αφορά στα άρθρα που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: Οι δικτυακοί τόποι µε τις περισσότερες, κατά µέσο όρο, διαφηµίσεις 

είναι αυτοί µε λέξη-κλειδί την «Κοσµολογία», αφαιρώντας από το βαθµό προβολής των εν 

λόγω άρθρων 4 µονάδες, σύµφωνα µε τη σχετική θεωρία. Ακόµα οι δικτυακοί τόποι µε λέξη-

κλειδί την «Αστροφυσική» έχουν 3 διαφηµίσεις, κατά µέσο όρο, αφαιρώντας 2 µονάδες. 

Ακόµα οι δικτυακοί τόποι µε λέξη-κλειδί τη «Χηµεία», «Βιολογία», τη «Βοτανική» και το 

«Περιβάλλον» έχουν από µία έως δύο διαφηµίσεις κατά µέσο όρο αφαιρώντας µία µονάδα. 

Τέλος, οι δικτυακοί τόποι µε λέξη-κλειδί τη «Γενική Φυσική», την «Ηλεκτρονική», τη 

«Γενετική», τη «Βιοτεχνολογία», τη «Ζωολογία», τη «Μετεωρολογία» και τη «Σεισµολογία» 

δεν έχουν καθόλου διαφηµίσεις και έτσι δεν αφαιρούνται καθόλου µονάδες από το βαθµό 

προβολής των άρθρων τους.     

 

 Όσον αφορά στα άρθρα κατηγοριοποιηµένα ανά επιστηµονικό πεδίο έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: οι δικτυακοί τόποι που έχουν τις περισσότερες διαφηµίσεις είναι 

αυτοί του επιστηµονικού πεδίου «Φυσική» µε δύο διαφηµίσεις κατά µέσο όρο, αφαιρώντας 1 

µονάδα από το βαθµό προβολής.  Ακολουθούν αυτοί των επιστηµονικών πεδίων «Χηµεία» και 

«Επιστήµες της Ζωής» µε 1 διαφήµιση κατά µέσο όρο, αφαιρώντας 1 µονάδα από το βαθµό 

προβολής και τέλος, ακολουθούν οι δικτυακοί τόποι του επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες της 

Γης» που δεν έχουν καθόλου διαφηµίσεις και έτσι δεν τους αφαιρείται καµία µονάδα από το 

βαθµό προβολής των άρθρων τους.   

 

Το χρώµα του άρθρου και του δικτυακού τόπου.   

Όσον αφορά στα άρθρα που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: οι δηµιουργοί των εν λόγω άρθρων δεν προβάλλουν το άρθρο, 

επιλέγοντας διαφορετικό χρώµα στο άρθρο από ότι έχει ο δικτυακός τόπος, συµβάλλοντας έτσι 

µε 3 βαθµούς στο βαθµό προβολής. Έτσι, ο µεγαλύτερος µέσος όρος άρθρων µε διαφορετικό 

χρώµα άρθρου σε σχέση µε το χρώµα του δικτυακού τόπου είναι αυτά µε λέξη-κλειδί την 

«Αστροφυσική» (15 στους 20) δίνοντας 2,3 µονάδες στο βαθµό προβολής. Ακολουθούν αυτά 

µε λέξη-κλειδί τη «Βιολογία» δίνοντας 1,9 µονάδες και της «Σεισµολογίας» δίνοντας 1 

µονάδα. Όλα τα υπόλοιπα δίνουν λιγότερο από µια µονάδα µε εξαίρεση τα άρθρα µε λέξη-

κλειδί την «Ηλεκτρονική», τη «Γενετική», τη «Βιοτεχνολογία» και το «Περιβάλλον» που 

κανένα δεν έχει διαφορετικό χρώµα από αυτό του δικτυακού τόπου και έτσι δε δίνουν καµία 

µονάδα στο βαθµό προβολής τους.   
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 Όσον αφορά στα άρθρα κατηγοριοποιηµένα ανά επιστηµονικό πεδίο οι παρατηρήσεις είναι: 

Τις περισσότερες µονάδες διεκδικούν τα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου «Φυσική» µε 1,1 

µονάδα (33 άρθρα στα 93 έχουν διαφορετικό χρώµα από αυτό του δικτυακού τόπου που τα 

φιλοξενεί), ακολουθούν τα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες της Ζωής» µε 1 

µονάδα και ακολουθούν τα άρθρα των άλλων δύο επιστηµονικών πεδίων («Επιστήµες της 

Γης» και «Χηµεία») µε 0,5 και 0,4 µονάδες αντίστοιχα, όταν ο γενικός µέσος όρος  είναι 0,9 

µονάδες.  

 

 

Το χρώµα του άρθρου και αυτό του τίτλου.   

Όσον αφορά στα άρθρα που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: οι δηµιουργοί των εν λόγω άρθρων τα προβάλλουν επιλέγοντας 

διαφορετικό χρώµα στο άρθρο από ότι σε αυτό του τίτλου του άρθρου, αποδίδοντας έτσι 1,7 

µονάδες κατά µέσο όρο στο βαθµό προβολής (πάνω από το µισό, αφού το µέγιστο των 

µονάδων που µπορούν  να αποδοθούν είναι 3). Έτσι, ο µεγαλύτερος µέσος όρος άρθρων µε 

διαφορετικό χρώµα άρθρου και τίτλου αντιστοιχεί στα άρθρα της «Ηλεκτρονικής» (8 στους 8) 

δίνοντας 3 µονάδες στο βαθµό προβολής τους. Ακολουθούν αυτά µε λέξη-κλειδί τη 

«Βοτανική» δίνοντας 2,9 µονάδες, της «Γενετικής» δίνοντας 2,4 µονάδες και της «Βιολογίας» 

και «Γενικής Φυσικής» δίνοντας 2 µονάδες. Τα υπόλοιπα δίνουν από 0,5 έως 1,8 µονάδες (0,5 

δίνουν τα άρθρα της «Αστροφυσικής»), µε το γενικό µέσο όρο να είναι στις 1,7 µονάδες.    

 

 Όσον αφορά στα άρθρα κατηγοριοποιηµένα ανά επιστηµονικό πεδίο οι παρατηρήσεις είναι: 

Τις περισσότερες µονάδες τις διεκδικούν τα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες της 

Ζωής»» µε 1,8 µονάδες (69 άρθρα στα 115 έχουν διαφορετικό χρώµα από αυτό του τίτλου 

τους), ακολουθούν τα άρθρα των επιστηµονικών πεδίων, «Επιστήµες της Γης» και «Φυσική» 

µε 1,6 και ακολουθούν τα άρθρα της «Χηµείας» µε 1,2 µονάδες.  
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Πίνακας 16 : Βαθµός προβολής των άρθρων 

 

Επιστηµονικό πεδίο Λέξη-κλειδί Πλήθος ιστοσελίδων Βαθµός προβολής  άρθρων 

Γενική Φυσική 45 
18,8 

Μέτρια προβολή 

Αστροφυσική 20 
21,3 

Μέτρια προβολή 

Κοσµολογία 20 
18,4 

Μέτρια προβολή 

Φυσική 

Ηλεκτρονική 8 
24,5 

Μεγάλη Προβολή 

    93 21,4 Μέτρια προβολή 

Χηµεία Χηµεία 22 
21,3 

Μέτρια προβολή 

    22 21,2 Μέτρια προβολή 

Βιολογία 40 
22,3 Μεγάλη Προβολή 

Γενετική 15 
22,5 

Μεγάλη Προβολή 

Βιοτεχνολογία 24 
19,9 Μέτρια προβολή 

Ζωολογία 16 
15,5 Μέτρια προβολή 

Επιστήµες της Ζωής 

Βοτανική 20 
23,5 

Μεγάλη Προβολή 

    115 20,9 Μέτρια προβολή 

Περιβάλλον 28 
15,8 

Μέτρια προβολή 

Γεωλογία 12 
13,3 

Μέτρια προβολή 

Μετεωρολογία 8 
19,9 

Μέτρια προβολή 
Επιστήµες της Γης 

Σεισµολογία 12 
15,3 

Μέτρια προβολή 

    60 16,8 Μέτρια προβολή 

  
Σύνολο 290 

20,4 
Μέτρια προβολή 

 

Ο χαρακτηρισµός του βαθµού προβολής προσδιορίζεται από τη σχετική παράγραφο της 

θεωρίας και είναι ο παρακάτω : 

Κατηγοριοποιηµένος βαθµός προβολής.   (Πεδίο Ορισµού [-19,36]).  

• Μηδενική προβολή, όταν ο βαθµός προβολής παίρνει τιµές στο διάστηµα [-19, -5.25].  

• Μικρή προβολή, όταν ο βαθµός προβολής παίρνει τιµές στο διάστηµα  [-5.26, 8,5].  

• Μέτρια προβολή, όταν ο βαθµός προβολής παίρνει τιµές στο διάστηµα [8.51,  22.25].  

• Μεγάλη προβολή, όταν ο βαθµός προβολής παίρνει τιµές στο διάστηµα [22.26,  36].  

Με δεδοµένο το χαρακτηρισµό του βαθµού προβολής και από τα στοιχεία του πίνακα 16 

διαπιστώνεται ότι: 
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Όσον αφορά στα άρθρα που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: ∆εν υπάρχουν άρθρα µε «Μηδενική προβολή» ή µε «Μικρή 

προβολή». Όλοι έχουν «Μέτρια ή Μεγάλη προβολή». 

Τα άρθρα της «Ηλεκτρονικής», της «Βιολογίας» της «Γενετικής» και της «Βοτανικής» έχουν 

«Μεγάλη προβολή», ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν «Μέτρια προβολή». Το µεγαλύτερο βαθµό 

προβολής έχουν τα άρθρα µε λέξη-κλειδί την «Ηλεκτρονική» µε βαθµό 24,5. Ακολουθούν τα 

άρθρα µε λέξη-κλειδί τη «Βοτανική» που εµφανίζονται µε βαθµό 23,5.  Ακολουθούν τα άρθρα 

µε λέξη-κλειδί τη «Βιολογία» και τη «Γενετική» µε βαθµό 22,3 και 22,5 αντίστοιχα. Όλα τα 

προηγούµενα άρθρα χαρακτηρίζονται από τη µεγάλη επιφάνεια τους, από το ότι ξεκινούν από 

το πάνω µισό της οθόνης, οι δε εικόνες που τα πλαισιώνουν καταλαµβάνουν ποσοστό µέχρι 

10%.  

 

Όσον αφορά στα άρθρα τα κατηγοριοποιηµένα ανά επιστηµονικό πεδίο παρατηρούµε ότι 

όλοι έχουν «Μέτρια προβολή».  

 

Συµπερασµατικά: 

Οι δηµιουργοί των εν λόγω άρθρων επιλέγουν να δηµοσιεύουν στο ∆ιαδίκτυο την 

επιστηµονική τους γνώση µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

� το άρθρο τους καταλαµβάνει τουλάχιστον το 47% µιας οθόνης 17 ιντσών µε ανάλυση 1024 

* 768 pixel (περίπτωση των δικτυακών τόπων µε λέξη-κλειδί τη Βιοτεχνολογία), 

φθάνοντας µέχρι το 91% (περίπτωση των άρθρων µε λέξη-κλειδί τη Βοτανική). Ο γενικός 

µέσος όρος είναι 70%. ∆ηλαδή το άρθρο πιάνει το περισσότερο δυνατό χώρο, αφού 

απαιτείται και χώρος για το URL, για το banner, για τις ράβδους κύλισης κ.λπ.  

� Ο τίτλος του άρθρου καταλαµβάνει από το 4% της επιφάνειας του άρθρου (περίπτωση των 

άρθρων µε λέξη-κλειδί την Αστροφυσική) έως το 11% (περίπτωση των άρθρων µε λέξη-

κλειδί την Ηλεκτρονική) µε το γενικό µέσο όρο στο 7%. Ο τίτλος δηλαδή είναι σε εκείνο 

το µέγεθος που τονίζει την ύπαρξη του χωρίς να καλύπτει χώρο του άρθρου.  

� Με ποσοστό πάνω από 85%, σε όλους τους δικτυακούς τόπους, τα άρθρα ξεκινούν στο 

πάνω µισό της οθόνης που τα φιλοξενεί. Ο γενικός µέσος όρος είναι 89%.  

� Συνεχίζεται η καλή προβολή των άρθρων από την ύπαρξη εικόνων που καλύπτουν, κατά 

µέσο όρο,  το 26% της πρώτης οθόνης του κάθε άρθρου. 
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� Από το πλήθος των animation, των αρχείων ήχου και των αρχείων video, η προβολή των 

άρθρων δεν ενισχύεται, µια και οι µέσοι όροι των άρθρων που φιλοξενούν ένα ή 

περισσότερα από τα προηγούµενα αρχεία είναι κάτω του 1%.  

� Το προηγούµενο έλλειµµα έρχεται να το καλύψει η ανυπαρξία διαφηµίσεων στους 

δικτυακούς τόπους µε τα υπό ανάλυση άρθρα, µια και η ύπαρξη διαφηµίσεων θα 

λειτουργούσε αρνητικά στην προβολή αυτού καθεαυτού του άρθρου.  

� Η συµβολή του διαφορετικού χρώµατος του άρθρου από το φόντο του δικτυακού τόπου 

που το φιλοξενεί, δεν προσθέτει παρά ελάχιστα στην προβολή του άρθρου δίνοντας 0,9 

βαθµούς κατά µέσο όρο. 

� Τέλος, η συµβολή του διαφορετικού χρώµατος του τίτλου άρθρου από το φόντο του 

άρθρου δεν προσθέτει στην προβολή του άρθρου παρά µόνο 1,7 βαθµούς, κατά µέσο όρο, 

όταν το πεδίο ορισµού του βαθµού προβολής είναι το διάστηµα [-19, 36]. 

�  ∆εν υπάρχουν άρθρα µε «Μηδενική προβολή» ή µε «Μικρή προβολή». Όλοι έχουν 

«Μέτρια ή Μεγάλη προβολή». 

� Τα άρθρα της «Ηλεκτρονικής», της «Βιολογίας» της «Γενετικής» και της «Βοτανικής» 

έχουν «Μεγάλη προβολή», ενώ όλοι τα υπόλοιπα έχουν «Μέτρια προβολή». Το 

µεγαλύτερο βαθµό προβολής τον έχουν τα άρθρα µε λέξη-κλειδί την «Ηλεκτρονική» µε 

βαθµό προβολής 24,5.  
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Παρουσίαση του βαθµού πρόσβασης των άρθρων 

Ο βαθµός πρόσβασης (που εξηγήθηκε στη σχετική παράγραφο του κεφαλαίου της 

µεθοδολογίας) των άρθρων, που συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν στην παρούσα έρευνα 

καθορίστηκε από: 

 

• Το βάθος (πόσα Link) στο οποίο βρίσκεται η ιστοσελίδα (το άρθρο) από το 

προτεινόµενο URL της µηχανής αναζήτησης (κατά µέσο όρο). 

   

• Τον αύξοντα αριθµό του άρθρου στον προτεινόµενο κατάλογο της µηχανής 

αναζήτησης  (κατά µέσο όρο).  

 

Παρουσίαση των άρθρων µε βάση το βαθµό πρόσβασής τους.    

 

Στον πίνακα 17 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα, βάσει των οποίων υπολογίστηκε 

ο βαθµός πρόσβασης, όπως αυτός αναλύθηκε στη σχετική παράγραφο της θεωρητικής 

τεκµηρίωσης των άρθρων που αναλύθηκαν.  

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 17 διαπιστώνεται ότι: 

 

Όσον αφορά στα άρθρα που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: Τα άρθρα µε «Πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση» είναι αυτά µε λέξη-

κλειδί τη «Φυσική» και τη «Χηµεία» και αυτό, γιατί έχουν πολύ µεγάλο αύξοντα αριθµό 

άρθρου στον προτεινόµενο κατάλογο από τη µηχανή αναζήτησης. Αυτό ερµηνεύεται από το 

γεγονός ότι η µηχανή αναζήτησης (όταν ψάχνει µε λέξη-κλειδί τη «Φυσική») προτάσσει 

αρχικά δικτυακούς χώρους µε περιεχόµενο τη «Φυσική ευεξία», τη «Φυσική διατροφή», το 

«Φυσικό περιβάλλον», τις «Λύσεις των θεµάτων της Φυσικής», τα τµήµατα «Φυσικής» των 

Πανεπιστηµίων, τα «φροντιστηριακά βιβλία Φυσικής», τις «Φυσικές καταστροφές», τις 

«Φυσικές συνέπειες των πολιτικών πράξεων…» και µετά προτείνει δικτυακούς τόπους µε 

εκλαϊκευµένη Φυσική. Το ίδιο συµβαίνει και µε τη λέξη «Χηµεία»:  προτείνονται αρχικά 

δικτυακοί τόποι µε βιβλία Χηµείας, µε λύσεις θεµάτων Χηµείας, Πανεπιστηµιακά τµήµατα 

Χηµείας κ.λ.π. Ακολουθούν τα άρθρα µε «∆ύσκολη πρόσβαση» που είναι αυτά µε λέξεις-

κλειδιά τη «Γενετική», τη «Βιοτεχνολογία»,  τη «Ζωολογία», τη «Βοτανική», το 

«Περιβάλλον» και τη «Σεισµολογία». Η «∆ύσκολη πρόσβαση» σε άρθρα  «Γενετικής» 
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ερµηνεύεται από το  γεγονός ότι προτείνονται αρχικά δικτυακοί τόποι µε σελίδες 

ειδησεογραφικού χαρακτήρα, αναφερόµενες στο γενετικό υλικό που δωρίζουν αστέρες του 

κινηµατογράφου, µε σελίδες αναφερόµενες σε έρευνες που γίνονται για τη δίωξη του 

εγκλήµατος µε τη χρήση γενετικού υλικού, µε σελίδες που προβάλλουν κλινικές οι οποίες 

εφαρµόζουν εξωσωµατική γονιµοποίηση κ.λ.π. Η «∆ύσκολη πρόσβαση» σε άρθρα µε λέξη-

κλειδί το «Περιβάλλον» ερµηνεύεται από το γεγονός ότι η µηχανή αναζήτησης προτάσσει τους 

δικτυακούς τόπους που αναφέρονται σε ειδήσεις που αφορούν στην καταστροφή, µόλυνση, 

ρύπανση, καταπάτηση του Περιβάλλοντος. Η «∆ύσκολη πρόσβαση» σε άρθρα µε λέξη-κλειδί 

τη «Βιοτεχνολογία»,  τη «Ζωολογία», τη «Βοτανική» και τη «Σεισµολογία» ερµηνεύεται από 

το γεγονός ότι η µηχανή αναζήτησης προτείνει πρώτα τους δικτυακούς τόπους 

Πανεπιστηµιακών τµηµάτων, ερευνητικών προγραµµάτων, περιγραφής µαθηµάτων, 

µεταπτυχιακών τµηµάτων (που είναι δικτυακοί τόποι που αποκλείονται από τη µελέτη 

σύµφωνα µε τον καθορισµό του δείγµατος αυτής της µελέτης-έρευνας) . 

Ακολουθούν τα άρθρα µε λέξη-κλειδί την «Κοσµολογία», τα οποία έχουν «Καλή πρόσβαση». 

Αυτά τα άρθρα προτείνονται σε σχετικό µικρό αριθµό (15
η
 αναφορά κατά µέσο όρο), µια και 

δεν υπάρχουν Πανεπιστηµιακά τµήµατα Κοσµολογίας και µένουν µόνο ειδησεογραφικού 

χαρακτήρα δικτυακοί τόποι που πρέπει να  παραλειφθούν. Ακολουθούν τα άρθρα µε λέξη-

κλειδί την «Αστροφυσική», την «Ηλεκτρονική», τη «Βιολογία», τη «Γεωλογία» και τη 

«Μετεωρολογία» τα οποία έχουν «Πολύ καλή πρόσβαση». Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα άρθρα 

µε λέξη-κλειδί την «Ηλεκτρονική» δεν αναζητήθηκαν µε λέξη την «Ηλεκτρονική», γιατί 

προτείνονταν µόνο καταστήµατα πώλησης ηλεκτρικών ειδών καθώς και η γνωστή αλυσίδα 

καταστηµάτων «Ηλεκτρονική Αθηνών Α.Ε.», αλλά µε λέξη-κλειδί τη «Φυσική + 

Ηλεκτρονική» γι’ αυτό και ο βαθµός πρόσβασης είναι τόσο καλός. Για τα άρθρα µε λέξη-

κλειδί τη «Βιολογία», αξιοσηµείωτο είναι ότι και αυτά είχαν το πρόβληµα της αρχικής 

πρότασης δικτυακών τόπων φροντιστηρίων, φροντιστηριακών βιβλίων (εκδοτικών οίκων), 

λύσεων Πανελληνίων θεµάτων αλλά, ταυτοχρόνως, επειδή είναι σχετικά εξεζητηµένος, ο όρος 

Βιολογία, το κατάλληλο άρθρο βρισκόταν σε πολύ µικρό βάθος (1,6 link κατά µέσο όρο) από 

τον αρχικό προτεινόµενο δικτυακό τόπο. Όσον αφορά στα άρθρα της «Αστροφυσικής», 

«Γεωλογίας» και «Μετεωρολογίας» αυτά έχουν «Πολύ καλή πρόσβαση», γιατί δεν υπάρχουν 

δικτυακοί τόποι ειδησεογραφικού χαρακτήρα αλλά και ούτε πανεπιστηµιακά τµήµατα (πλην 

της «Γεωλογίας» µε χαµηλή ζήτηση), µε αποτέλεσµα να εµφανίζονται πολύ νωρίς σε σχετικές 

αναζητήσεις (µέσος όρος προτεινόµενου άρθρου από τη µηχανή αναζήτησης 5). 
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 Όσον αφορά στα άρθρα κατηγοριοποιηµένα ανά επιστηµονικό πεδίο, τα άρθρα της «Χηµείας» 

έχουν «Πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση», αυτά της «Φυσικής» έχουν «Πολύ δύσκολη 

πρόσβαση», των «Επιστηµών της Ζωής» έχουν «∆ύσκολη πρόσβαση» και των «Επιστηµών 

της Γης» έχουν «Καλή πρόσβαση». Αυτό ερµηνεύεται από το ότι στα πρώτα ανήκουν οι 

δικτυακοί τόποι µε λέξη-κλειδί τη «Φυσική» και στα δεύτερα ανήκουν αυτά µε λέξη-κλειδί τη 

«Χηµεία» που είναι τα µοναδικά µε χαρακτηρισµό «Πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση». Οι 

«Επιστήµες της Ζωής» έχουν «∆ύσκολη πρόσβαση», γιατί έχουν ειδησεογραφικό ενδιαφέρον 

και πανεπιστηµιακά τµήµατα µε έντονο ενδιαφέρον. Οι «Επιστήµες της Ζωής» έχουν «Καλή 

πρόσβαση», γιατί δεν υπάρχει ειδησεογραφικό ενδιαφέρον για την έννοια της Μετεωρολογίας 

(υπάρχει για την έννοια του «καιρού» αλλά όχι της Μετεωρολογίας), την έννοια της 

«Γεωλογίας»  ή της «Σεισµολογίας» (υπάρχει για την λέξη «Σεισµός»).  

 

Συµπερασµατικά: 

Γενικά µπορούµε να πούµε ότι ο χαρακτηρισµός «Πολύ δύσκολη πρόσβαση» που προέκυψε 

ως µέσος όρος, σηµαίνει ότι ο αναζητητής πληροφοριών µε λέξη-κλειδί µία από τις παραπάνω 

αναφερόµενες και δεδοµένου ότι δεν κάνει σύνθετη αναζήτηση (δηλαδή δεν αποκλείει κάποιες 

λέξεις-κλειδιά ή δεν αναζητά µε συνδυασµό λέξεων-κλειδιών) ώστε να περιοριστούν οι 

προτεινόµενοι δικτυακοί τόποι, θα βρει πολύ δύσκολα άρθρο µε εκλαϊκευµένο περιεχόµενο. 

(Ο γενικός µέσος όρος των κατάλληλων άρθρων συµφωνεί µε αυτό το αποτέλεσµα, δεδοµένου 

ότι βρέθηκαν 3,6% των ιστοσελίδων που προσπελάσαµε, να παρουσιάζουν την επιστήµη µε 

εκλαϊκευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία προέρχονται από την πρώτη παράγραφο του παρόντος 

κεφαλαίου που αναφέρει ότι στις 8020 ιστοσελίδες που προσπελάσαµε βρέθηκαν 290 

κατάλληλες).    
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Πίνακας 17 : Βαθµός πρόσβασης των άρθρων 

 

Βαθµός Πρόσβασης άρθρων  

Αριθµητικός 
βαθµός 

πρόσβασης 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

ιστοσελίδων 
Σε τι βάθος (πόσα Link) 

βρίσκεται η ιστοσελίδα από 
το προτεινόµενο URL της 

µηχανής αναζήτησης.  
M.O. 

Ποιος είναι ο αύξων 
αριθµός του άρθρου 

από τον 
προτεινόµενο 
κατάλογο της 

µηχανής αναζήτησης 
Μ.Ο. 

  

Βαθµός 
πρόσβασης 

Γενική Φυσική 45 3,16 189 7,5 
Πάρα πολύ 
δύσκολη 
πρόσβαση 

Αστροφυσική 20 2,75 6 45 
Πολύ καλή 
πρόσβαση 

Κοσµολογία 20 2,55 15,85 40 
Καλή 
πρόσβαση 

Φυσική 

Ηλεκτρονική 8 1,6 25 42,2 
Πολύ καλή 
πρόσβαση 

    93 2,81 98,30 15 
Πολύ 
δύσκολη 
πρόσβαση 

Χηµεία Χηµεία 22 3,18 75,68 7,5 
Πάρα πολύ 
δύσκολη 
πρόσβαση 

    22 3,18 75,68 7,5 
Πάρα πολύ 
δύσκολη 
πρόσβαση 

Βιολογία 40 1,6 23,68 42,5 
Πολύ καλή 
πρόσβαση 

Γενετική 15 2 222 22,5 
∆ύσκολη 
πρόσβαση 

Βιοτεχνολογία 24 1,5 77,42 22,5 
∆ύσκολη 
πρόσβαση 

Ζωολογία 16 2,81 31,19 30 
∆ύσκολη 
πρόσβαση 

Επιστήµες της 
Ζωής 

Βοτανική 20 2,75 36 30 
∆ύσκολη 
πρόσβαση 

    115 2,00 63,95 22,5 
∆ύσκολη 
πρόσβαση 

Περιβάλλον 28 3,21 20,43 27, 5 
∆ύσκολη 
πρόσβαση 

Γεωλογία 12 3 6,67 45 
Πολύ καλή 
πρόσβαση 

Μετεωρολογία 8 2,25 3,88 45 
Πολύ καλή 
πρόσβαση 

Επιστήµες της 
Γης 

Σεισµολογία 12 2,25 41 25 
∆ύσκολη 
πρόσβαση 

    60 2,85 19,59 40 
Καλή 
πρόσβαση 

  

Σύνολο 290 2,52 66,68 15 
Πολύ 
δύσκολη 
πρόσβαση 
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4 Κατηγοριοποίηση των άρθρων των δικτυακών τόπων  
Τα άρθρα που συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν στην παρούσα έρευνα αναλύθηκαν µε βάση 

τα τυπικά τους στοιχεία, τα αφηγηµατικά τους στοιχεία και τα γνωσιακά τους στοιχεία.   

 

Παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων µε βάση τα τυπικά τους στοιχεία, 

δηλαδή µε βάση 

 

• την ύπαρξη ή µη ονόµατος συγγραφέα και ηµεροµηνίας κατάθεσης 

 

• την ιδιότητα του/των συγγραφέα/ων: δηµοσιογράφοι εξειδικευµένοι, δηµοσιογράφοι, 

επιστήµονες, επιστηµονικοί φορείς, εκπαιδευτικοί, άλλοι ή αν είναι ανυπόγραφα 

 

• τις πηγές που αναφέρονται στο άρθρο: επιστηµονικές, κυβερνητικές – κρατικές, 

επιχειρήσεων, κοινωνικών οργανώσεων, δηµοσιογραφικών ή άλλες.    

 

 

Στον πίνακα 18 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στο πλήθος των 

άρθρων που έχουν ηµεροµηνία κατάθεσης και αυτών που έχουν όνοµα συγγραφέα.  

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 18 διαπιστώνεται ότι: µόνο τα άρθρα της Ηλεκτρονικής έχουν 

όλα ηµεροµηνία κατάθεσης (ποσοστό 100%) µε το γενικό µέσο όρο να είναι περίπου 25%, 

δηλαδή ένα στα τέσσερα άρθρα έχουν ηµεροµηνία κατάθεσης. Όσον αφορά στο όνοµα 

συγγραφέα το µεγαλύτερο ποσοστό των ενυπόγραφων άρθρων είναι αυτά της Βιολογίας 

(70%), ενώ κανένα από τα άρθρα της Κοσµολογίας, Χηµείας και Γεωλογίας δεν είναι 

ενυπόγραφα. 
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Πίνακας 18 : Τυπικά στοιχεία του άρθρου (Ηµεροµηνία κατάθεσης και όνοµα 

συγγραφέα)   

 

Στοιχεία άρθρου 

Τυπικά στοιχεία 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

ιστοσελίδων 

Πλήθος άρθρων µε 
ηµεροµ. 

κατάθεσης 
% 

Πλήθος άρθρων µε όνοµα 
συγγραφέα 

% 

Γενική Φυσική 45 44,4 31,1 

Αστροφυσική 20 10,0 10,0 

Κοσµολογία 20 20,0 0,0 

Φυσική 

Ηλεκτρονική 8 100,0 25,0 

    93 36,6 19,4 

Χηµεία Χηµεία 22 22,7 0,0 

    22 22,7 0,0 

Βιολογία 40 12,5 70,0 

Γενετική 15 26,7 26,7 

Βιοτεχνολογία 24 58,3 54,2 

Ζωολογία 16 31,3 25,0 

Επιστήµες της 
Ζωής 

Βοτανική 20 0,0 30,00 

    115 24,4 47,8 

Περιβάλλον 28 17,9 42,9 

Γεωλογία 12 0,0 0,0 

Μετεωρολογία 8 0,0 100 

Επιστήµες της 
Γης 

Σεισµολογία 12 0,0 25,0 

    60 8,3 38,3 

  Σύνολο 290 24,8 33,1 
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∆ιάγραµµα 1 : Ηµεροµηνία κατάθεσης των άρθρων στους ιστοχώρους (Μέσοι όροι)  

 

Ηµεροµηνία κατάθεσης

73%

27%

Πλήθος άρθ ρων µ ε ηµεροµ. κατάθεσης Πλήθ ος άρ θρων χωρίς ηµερο µ. κα τάθεσης

 
 

 

∆ιάγραµµα 2 : Ύπαρξη ονόµατος συγγραφέων στα άρθρα των ιστοχώρων  (Μέσοι όροι) 

 

Όνοµα συγγραφέα

33%

67%

Πλήθος άρθρων µε όνοµα συγγραφέα Πλήθος άρθρων χωρίς όνοµα συγγραφέα
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Η ιδιότητα των συγγραφέων των άρθρων 

 

Στον πίνακα 19 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στην ιδιότητα του 

συγγραφέα  

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 19 διαπιστώνεται ότι: στην πλειονότητά τους  οι συγγραφείς 

είναι ή επιστήµονες ή επιστηµονικοί φορείς. Οι δηµοσιογράφοι αρθρογραφούν για τη Χηµεία 

και το Περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί δε γράφουν για τη Γενική Φυσική και τη Χηµεία αλλά για 

την Ηλεκτρονική, τη Βιολογία και τη Βοτανική, ενώ διάφοροι «άλλοι» γράφουν για την 

Αστροφυσική, Κοσµολογία, Περιβάλλον και Γεωλογία 

 

Πίνακας 19 : Ιδιότητα συγγραφέα  

 

  Ιδιότητα συγγραφέα   

Λέξη κλειδί 
∆ηµ/γράφος 
εξειδικευµ. 

(%) 

∆ηµοσιογράφος 
(%) 

Επιστήµονας 
(%) 

επιστµ. 
Φορέας 

(%) 

Εκπ/κός 
(%) 

Ανυπόγραφο  
(%) 

Άλλο   
(%) 

Γ. Φυσική 
6,7  2,2  73,3  4,4  0,0  13,3  0,0  

Αστροφυσική 
0,0  0,0  0,0  60,0  0,0  0,0  40,0  

Κοσµολογία 
0,0  0,0  0,0  35,0  20,0  0,0  45,0  

Ηλεκτρονική 
0,0  0,0  50,0  0,0  50,0  0,0  0,0  

Χηµεία 
0,0  22,7  0,0  77,3  0,0  0,0  0,0  

Βιολογία 
2,5  2,5  60,0  2,5  27,5  2,5  2,5  

Γενετική 
6,7  0,0  93,3  0,0  0,0  0,0  0,0  

Βιοτεχνολογία 
33,3  8,3  58,3  0,0  0,0  0,0  0,0  

Ζωολογία 
0,0  0,0  50,0  0,0  0,0  50,0  0,0  

Βοτανική 
0,0  0,0  50,0  0,0  50,0  0,0  0,0  

Περιβάλλον 
0,0  25,0  42,9  7,1  0,0  0,0  25,0  

Γεωλογία 
0,0  0,0  66,7  0,0  0,0  0,0  33,3  

Μετεωρολογία 
12,5  0,0  87,5  0,0  0,0  0,0  0,0  

Σεισµολογία 
0,0  0,0  66,7  16,7  16,7  0,0  0,0  
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Όσον αφορά στους µέσους όρους όλων των άρθρων έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

Από το ∆ιάγραµµα 3 βλέπουµε ότι ένα στα δύο άρθρα περίπου είναι γραµµένα από 

επιστήµονα (ποσοστό 48%), το 15% από επιστηµονικό φορέα και το 10% από εκπαιδευτικό ή 

«άλλο» φορέα. 

 

∆ιάγραµµα 3 : Ιδιότητα του συγγραφέα (Μέσοι όροι) 

 

Ιδιότητα συγγραφέα

∆ηµ/γράφος 

εξειδικευµένος

5%
∆ηµοσιογράφος

6%

Επιστήµονας

48%

Επιστηµονικός. 

φορέας

15%

Εκπ/κός

11%

Ανυπόγραφο 

5%

Άλλο

10%
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Όσον αφορά στα άρθρα των δικτυακών τόπων των κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό 

πεδίο, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής (συµπεράσµατα από το ραβδόγραµµα 1):  

Τα άρθρα που ανήκουν στο επιστηµονικό πεδίο της «Φυσικής», των «Επιστηµών της Ζωής» 

και των «Επιστηµών της Γης», γράφονται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό τους από επιστήµονες, 

ενώ αυτά που ανήκουν στο επιστηµονικό πεδίο της «Χηµείας», από επιστηµονικούς φορείς.  

 

Ραβδόγραµµα 1 : Ιδιότητα συγγραφέα (Επιστηµονικά πεδία) 

 

0,00%
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Οι πηγές που αναφέρονται στα άρθρα 

 

Πίνακας 20 : Οι πηγές  

 

  
Οι πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 

Λέξη κλειδί 
Επιστ/κές 

(%) 
Κυβερ/κές 

(%)  
Επιχ/εις 

(%) 

Κοινων. 
Οργαν. 

(%) 

∆ηµοσιογραφικές 
(%) 

Άλλες  
(%)  

Γ. Φυσική 80,0  15,6  0,0  0,0  0,0  4,4  

Αστροφυσική 75,0  0,0  0,0  0,0  0,0  25,0  

Κοσµολογία 80,0  0,0  0,0  0,0  15,0  5,0  

Ηλεκτρονική 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Χηµεία 68,2  0,0  4,5  0,0  22,7  4,5  

Βιολογία 77,5  2,5  2,5  2,5  7,5  7,5  

Γενετική 86,7  0,0  0,0  13,3  0,0  0,0  

Βιοτεχνολογία 83,3  0,0  8,3  0,0  4,2  4,2  

Ζωολογία 75,0  0,0  0,0  25,0  0,0  0,0  

Βοτανική 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Περιβάλλον 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Γεωλογία 83,3  0,0  0,0  0,0  0,0  16,7  

Μετεωρολογία 37,5  0,0  0,0  12,5  0,0  50,0  

Σεισµολογία 83,3  0,0  0,0  0,0  8,3  8,3  

 

Από τα δεδοµένα του πίνακα 20 συµπεραίνουµε ότι στην πλειονότητά τους οι πηγές που 

αναφέρονται στα άρθρα είναι επιστηµονικές. Κοινωνικές οργανώσεις αναφέρονται κατά 

µεγάλο σχετικά ποσοστό (25%) στα άρθρα της Ζωολογίας. Ακόµα σε µεγάλο σχετικά ποσοστό 

άρθρων Γενικής Φυσικής (15%) αναφέρονται κυβερνητικές πηγές και µεγάλο σχετικά 

ποσοστό (25%) άρθρων της Αστροφυσικής επικαλείται «άλλες» πηγές. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 

µόνο τα άρθρα της Βιολογίας επικαλούνται και τα έξι είδη των πηγών (επιστηµονικές, 

κυβερνητικές, επιχειρήσεις, κοινωνικές οργανώσεις, δηµοσιογραφικές πηγές και «άλλες» 

πηγές).   
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Ραβδόγραµµα 2 : Οι πηγές (Επιστηµονικά πεδία) 
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Στην πλειονότητά τους  οι πηγές που αναφέρονται στα άρθρα (οµαδοποιηµένα ανά 

επιστηµονικό πεδίο) είναι επιστηµονικές (ποσοστό > 68%).  

 

∆ιάγραµµα 4 : Οι πηγές (Μέσοι όροι) 
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 Παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων µε βάση τα αφηγηµατικά τους στοιχεία 

 
Η παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων µε βάση τα αφηγηµατικά τους στοιχεία 

περιλαµβάνει:  

 

• την κατηγορία όπου ανήκει το κύριο θέµα του άρθρου:  καινοτοµίες – τεχνολογικές 

εφαρµογές, επιστηµονική ζωή (ανακαλύψεις, θεωρίες, διαµάχες), αρνητικά φαινόµενα 

(κίνδυνοι, καταστροφές, ατυχήµατα), λειτουργία της φύσης, άλλα.   

 

• τον πρωταγωνιστή (ύλη, άνθρωπος, φύση, κράτος, άλλο).  

 

• τον τόπο στον οποίον αναφέρεται το άρθρο (Ελλάδα, Ευρώπη, Αµερική, πλανήτη, σύµπαν, 

απροσδιόριστο τόπο).  

 

• το χρόνο στον οποίο αναφέρεται το άρθρο (παρόν, παρελθόν, µέλλον).  

 

Το κύριο θέµα 

Στον πίνακα 21 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στο κύριο θέµα που 

κυριαρχεί στα διάφορα άρθρα 

 

Από τα δεδοµένα του πίνακα 21 συµπεραίνουµε ότι στην πλειονότητά τους  το κύριο θέµα των 

άρθρων είναι οι «καινοτοµίες» (τα άρθρα της Γενικής Φυσικής αναφέρονται κατά 93,3%, του 

Περιβάλλοντος κατά 60,7%, της Χηµείας και της Κοσµολογίας κατά 50%), και η «λειτουργία 

της φύσης» (τα άρθρα της Βοτανικής αναφέρονται κατά 100%, της Ζωολογίας και 

Μετεωρολογίας κατά 87,5% της Γενετικής κατά 60%). Αξιοσηµείωτο είναι ότι το κύριο θέµα 

των άρθρων της Ηλεκτρονικής είναι κατά 100% η «επιστηµονική ζωή (ανακαλύψεις, θεωρίες, 

διαµάχες)», και ότι τα άρθρα της Βιολογίας αναφέρονται και στα πέντε είδη των κυρίων 

θεµάτων που µελετάµε (καινοτοµίες, επιστηµονική ζωή, αρνητικά φαινόµενα, λειτουργίες της 

φύσης και «άλλα»).     
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Πίνακας 21 : Το κύριο θέµα   

 

  Το κύριο θέµα 

Λέξη κλειδί 

Καινοτοµίες - 
Τεχνολογικές 
Εφαρµογές  

(%) 

Επιστηµονική 
Ζωή 

(ανακαλύψεις, 
θεωρίες, 

διαµάχες) (%) 

Αρνητικά 
φαινόµενα 
(κίνδυνοι, 

καταστροφές, 
ατυχήµατα) (%) 

Η λειτουργία 
της Φύσης 

(%) 

Άλλη     
(%) 

Γ. Φυσική 
93,3  6,7  0,0  0,0  0,0  

Αστροφυσική 
40,0  5,0  0,0  45,0  10,0  

Κοσµολογία 
50,0  0,0  15,0  25,0  10,0  

Ηλεκτρονική 
0,0  100,0  0,0  0,0  0,0  

Χηµεία 
50,0  22,7  18,2  9,1  0,0  

Βιολογία 
37,5  12,5  7,5  35,0  7,5  

Γενετική 
0,0  26,7  0,0  60,0  13,3  

Βιοτεχνολογία 
37,5  50,0  0,0  0,0  12,5  

Ζωολογία 
12,5  0,0  0,0  87,5  0,0  

Βοτανική 
0,0  0,0  0,0  100,0  0,0  

Περιβάλλον 
60,7  7,1  17,9  14,3  0,0  

Γεωλογία 
8,3  16,7  25,0  50,0  0,0  

Μετεωρολογία 
0,0  12,5  0,0  87,5  0,0  

Σεισµολογία 
33,3  8,3  33,3  25,0  0,0  
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Όσον αφορά στο κύριο θέµα των άρθρων των δικτυακών τόπων των κατηγοριοποιούµενων 

ανά επιστηµονικό πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής (συµπεράσµατα από το 

ραβδόγραµµα 3): στην πλειονότητά τους  το κύριο θέµα των άρθρων κατηγοριοποιηµένα σε 

επιστηµονικά πεδία είναι οι «καινοτοµίες» σε ποσοστό πάνω από 36%, µε εξαίρεση τα άρθρα 

του επιστηµονικού πεδίου των «Επιστηµών της Ζωής» που έχουν ως κύριο θέµα τους τη 

«Λειτουργία της Φύσης». 

 

Ραβδόγραµµα 3 : Το κύριο θέµα  (Επιστηµονικά πεδία) 
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Όσον αφορά στους µέσους όρους όλων των άρθρων έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

 

Από το ∆ιάγραµµα 5 συµπεραίνουµε ότι το 41,0% των κυρίων θεµάτων των άρθρων 

αναφέρονται σε «καινοτοµίες-τεχνολογικές» εφαρµογές, 32,1% αναφέρονται στη «λειτουργία 

της φύσης», 15,2% αναφέρονται στην «επιστηµονική ζωή», 7,6% αναφέρονται σε «αρνητικά» 

φαινόµενα και 4,1% σε διάφορα «άλλα» θέµατα.     

 

∆ιάγραµµα 5 : Το κύριο θέµα (Μέσοι  όροι) 
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Ο πρωταγωνιστής 

Στον πίνακα 22 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στον πρωταγωνιστή 

των άρθρων. 

 

Πίνακας 22 : Ο πρωταγωνιστής 

 

Λέξη κλειδί Ο πρωταγωνιστής 

  Ύλη     
(%) 

Άνθρωπος 
(%)  

Φύση  
(%) 

Κράτος  
(%) 

Άλλος 
(%)  

Γ. Φυσική 55,6  26,7  17,8  0,0  0,0  

Αστροφυσική 65,0  0,0  25,0  0,0  10,0  

Κοσµολογία 60,0  0,0  35,0  0,0  5,0  

Ηλεκτρονική 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Χηµεία 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Βιολογία 37,5  37,5  25,0  2,5  2,5  

Γενετική 0,0  100,0  0,0  0,0  0,0  

Βιοτεχνολογία 25,0  54,2  8,3  0,0  12,5  

Ζωολογία 0,0  0,0  100,0  0,0  0,0  

Βοτανική 0,0  0,0  100,0  0,0  0,0  

Περιβάλλον 7,1  35,7  57,1  0,0  0,0  

Γεωλογία 25,0  0,0  41,7  0,0  33,3  

Μετεωρολογία 25,0  0,0  75,0  0,0  0,0  

Σεισµολογία 8,3  8,3  83,3  0,0  0,0  

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους  ο πρωταγωνιστής των άρθρων είναι η 

ύλη (τα άρθρα της Ηλεκτρονικής και της Χηµείας αναφέρονται κατά 100%, της 

Αστροφυσικής κατά 65% και της Κοσµολογίας κατά 60%) και η φύση (τα άρθρα της 

Ζωολογίας και της Βοτανικής αναφέρονται κατά 100%, της Σεισµολογίας κατά 83,3% και της 

Μετεωρολογίας κατά 75%). Αξιοσηµείωτο είναι ότι µόνο τα άρθρα της Βιολογίας 

αναφέρονται και στα πέντε είδη των πρωταγωνιστών που µελετάµε (ύλη, άνθρωπος, φύση, 

κράτος, «άλλος»).      
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Όσον αφορά στον πρωταγωνιστή των άρθρων των δικτυακών τόπων των 

κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής 

(συµπεράσµατα από το ραβδόγραµµα 4): στην πλειονότητά τους ο πρωταγωνιστής των 

άρθρων, είναι η «Ύλη», ο «Άνθρωπος» και η «Φύση», αφήνοντας πολύ µικρά ποσοστά 

αναφοράς στο «Κράτος» ή σε «Άλλα θέµατα».  

 

Ραβδόγραµµα 4 : Ο Πρωταγωνιστής (Επιστηµονικά πεδία) 
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Όσον αφορά στους µέσους όρους όλων των άρθρων έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

Από το ∆ιάγραµµα 6 βλέπουµε ότι το 37,6% των πρωταγωνιστών των άρθρων είναι η ύλη, 

36,2% είναι η φύση, 22,7% είναι ο άνθρωπος, 3,8% είναι «άλλος» και 0,3% είναι το κράτος.      

 

∆ιάγραµµα 6 : Ο Πρωταγωνιστής  (Μέσοι  όροι) 
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Ο τόπος 

Στον πίνακα 23 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στον τόπο όπου 

λαµβάνουν χώρα τα περιγραφόµενα στα άρθρα. 

 

Πίνακας 23 : Ο τόπος  

 

Λέξη κλειδί Ο Τόπος         

  
Ελλάδα  

(%)  
Ευρώπη 

(%) 
Αµερική 

(%)  
Πλανήτης 

(%) 
Σύµπαν 

(%) 
Απροσδιόριστος 

(%)  
Άλλη  
(%) 

Ευρώπη 
Αµερική 

(%) 

Γ. Φυσική 
2,2  6,7  0,0  82,2  0,0  2,2  0,0  6,7  

Αστροφυσική 
25,0  0,0  0,0  10,0  55,0  10,0  0,0  0,0  

Κοσµολογία 
15,0  10,0  10,0  35,0  30,0  0,0  0,0  0,0  

Ηλεκτρονική 
0,0  0,0  87,5  12,5  0,0  0,0  0,0  0,0  

Χηµεία 
13,6  18,2  0,0  4,5  0,0  63,6  0,0  0,0  

Βιολογία 
30,0  7,5  10,0  10,0  2,5  25,0  12,5  2,5  

Γενετική 
26,7  13,3  0,0  6,7  0,0  0,0  53,3  0,0  

Βιοτεχνολογία 
8,3  0,0  8,3  58,3  0,0  20,8  4,2  0,0  

Ζωολογία 
12,5  0,0  0,0  87,5  0,0  0,0  0,0  0,0  

Βοτανική 
100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Περιβάλλον 
28,6  28,6  0,0  17,9  7,1  17,9  0,0  0,0  

Γεωλογία 
25,0  0,0  8,3  66,7  0,0  0,0  0,0  0,0  

Μετεωρολογία 
12,5  0,0  0,0  25,0  12,5  50,0  0,0  0,0  

Σεισµολογία 
50,0  8,3  0,0  25,0  0,0  16,7  0,0  0,0  

  

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά του ο τόπος αναφοράς των άρθρων είναι η 

Ελλάδα (τα άρθρα της Βοτανικής αναφέρονται κατά 100%, της Σεισµολογίας κατά 50%, της 

Βιολογίας κατά 30%) και ο Πλανήτης (τα άρθρα της Γενικής Φυσικής και της Ζωολογίας 

αναφέρονται µε ποσοστό πάνω από 82%, της Γεωλογίας κατά 66%). Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο 

τόπος αναφοράς των άρθρων της Βιολογίας εντάσσεται και στα επτά είδη τόπων που µελετάµε 

(Ελλάδα, Ευρώπη, Αµερική, Πλανήτης, Σύµπαν, Απροσδιόριστος, άλλος, Ευρώπη-Αµερική).     
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Όσον αφορά στον τόπο στον οποίο αναφέρονται τα άρθρα των δικτυακών τόπων των 

κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής 

(συµπεράσµατα από τον πίνακα 24): στην πλειονότητά τους  ο τόπος αναφοράς των άρθρων,  

όταν αυτά είναι κατηγοριοποιηµένα σε επιστηµονικά πεδία, είναι  η «Ελλάδα» , η «Ευρώπη» 

και ο «Πλανήτης», µε εξαίρεση τα άρθρα της «Χηµείας» που στη πλειονότητά τους δεν 

προσδιορίζεται ο τόπος αναφοράς τους.  

 

Πίνακας 24 : Ο τόπος (Επιστηµονικά πεδία) 

 

  

Ο Τόπος         

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Ελλάδα  
(%)  

Ευρώπη  
(%) 

Αµερική  
(%) 

Πλανήτης  
(%) 

Σύµπαν  
(%) 

Απροσδιόριστος 
(%) 

Άλλη 
(%) 

Ευρώπη 
Αµερική 

(%)  

Φυσική 
9,7  5,4  9,7  50,5  18,3  3,2  0,0  3,2  

Χηµεία 
13,6  18,2  0,0  4,5  0,0  63,6  0,0  0,0  

Επιστήµες 

της Ζωής 34,8  4,3  5,2  28,7  0,9  13,0  12,2  0,9  

Επιστήµες 

της Γης 30,0  15,0  1,7  30,0  5,0  18,3  0,0  0,0  
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Όσον αφορά στους µέσους όρους όλων των άρθρων έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

Από το ∆ιάγραµµα 7 βλέπουµε ότι στο 34% των άρθρων ο τόπος αναφοράς είναι ο 

Πλανήτης, στο 24% είναι η Ελλάδα, στο 15% είναι απροσδιόριστος, στο 8% είναι η Ευρώπη, 

στο 7% είναι το Σύµπαν, στο 6% είναι η Αµερική, στο 5% είναι «άλλος» τόπος και στο 1% 

είναι Ευρώπη-Αµερική.      

 

∆ιάγραµµα 7 : Ο Τόπος (Μέσοι  όροι) 

 

Ο Τόπος (Μέσοι όροι)
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Ο χρόνος 

Στον πίνακα 25 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στο χρόνο κατά τον 

οποίο διαδραµατίζονται τα περιγραφόµενα στα άρθρα. 

 

Πίνακας 25 : Ο χρόνος  

 

Λέξη κλειδί Ο Χρόνος 

  
Παρόν  

(%) 
Μέλλον 

(%)  

Παρόν 
Παρελθόν  

(%) 

Παρελθόν 
(%) 

Παρελθόν 
Μέλλον 

(%) 

Παρόν 
Μέλλον 

(%)  

Μέλλον 
Παρόν 

Παρελθόν 
(%)  

Γ. Φυσική 71,1  2,2  8,9  8,9  2,2  2,2  4,4  

Αστροφυσική 40,0  5,0  20,0  0,0  5,0  0,0  30,0  

Κοσµολογία 10,0  20,0  5,0  25,0  0,0  10,0  30,0  

Ηλεκτρονική 0,0  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Χηµεία 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Βιολογία 75,0  2,5  5,0  10,0  2,5  2,5  2,5  

Γενετική 80,0  0,0  0,0  20,0  0,0  0,0  0,0  

Βιοτεχνολογία 54,2  12,5  0,0  0,0  0,0  33,3  0,0  

Ζωολογία 75,0  18,8  6,3  0,0  0,0  0,0  0,0  

Βοτανική 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Περιβάλλον 57,1  3,6  7,1  25,0  3,6  3,6  0,0  

Γεωλογία 16,7  0,0  25,0  41,7  0,0  33,3  0,0  

Μετεωρολογία 62,5  0,0  37,5  0,0  0,0  0,0  0,0  

Σεισµολογία 41,7  16,7  33,3  16,7  0,0  8,3  25,0  

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους  ο χρόνος των άρθρων είναι το Παρόν 

(τα άρθρα της Χηµείας και της Βοτανικής αναφέρονται κατά 100%, της Γενετικής κατά 80%, 

της Βιολογίας κατά 75% και της Γενικής Φυσικής αναφέρονται κατά 71,1%). Αξιοσηµείωτο 

είναι ότι ο χρόνος των άρθρων της Ηλεκτρονικής είναι κατά 100% το Μέλλον, όπως επίσης 

κατά 100% είναι το Παρόν στα άρθρα της Χηµείας και Βοτανικής, και ότι τα άρθρα της 

Γενικής Φυσικής και της Βιολογίας αναφέρονται και στις επτά κατηγορίες χρόνων που 

µελετάµε (Παρόν, Παρελθόν, Μέλλον, Παρόν-Παρελθόν, Παρελθόν-Μέλλον, Παρόν-Μέλλον 

και Μέλλον-Παρόν-Παρελθόν).   
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Όσον αφορά στο χρόνο που διαδραµατίζονται τα γεγονότα των άρθρων των δικτυακών 

τόπων των κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής 

(συµπεράσµατα από το ραβδόγραµµα 5): στην πλειονότητά τους ο χρόνος αναφοράς των 

άρθρων είναι  το «Παρόν» αφήνοντας πολύ µικρά ποσοστά στο Μέλλον, Παρελθόν ή 

συνδυασµούς αυτών.   

 

Ραβδόγραµµα 5 : Ο χρόνος (Επιστηµονικά πεδία) 
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Όσον αφορά στους µέσους όρους όλων των άρθρων έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

Από το ∆ιάγραµµα 8 βλέπουµε ότι το 61% των άρθρων αναφέρονται ως προς το χρόνο στο 

Παρόν, το 10% στο Παρελθόν, το 8% στο Μέλλον και πάλι το 8% στο Παρόν-Παρελθόν, το 

6% στο Παρόν-Μέλλον και στο Παρόν-Μέλλον-Παρελθόν και κατά το 1% στο Παρελθόν-

Μέλλον.      

 

∆ιάγραµµα 8 : Ο Χρόνος (Μέσοι  όροι) 

 

Ο Χρόνος (Μέσοι όροι)
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5 Παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων µε βάση τα γνωσιακά 

τους στοιχεία 

 

Η παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων µε βάση τα γνωσιακά  τους στοιχεία 

περιλαµβάνει:  

 

• µεθοδολογικά στοιχεία και συγκεκριµένα  

o την αναφορά ή µη της επιστηµονικής µεθοδολογίας 

o το είδος της µεθοδολογίας (αν αναφέρεται) 

o την αναφορά ή µη του ερευνητή 

• στοιχεία κοινωνικών επιπτώσεων της επιστήµης και συγκεκριµένα 

o τα είδη των επιπτώσεων 

o την περιοχή των επιπτώσεων 

o τον παράγοντα στον οποίο αναφέρονται  

o το επίπεδο συλλογικότητας 

o το επίπεδο εµβέλειας 

o τις σχέσεις µε άλλες περιοχές επιστηµών 

o το στερεότυπο του συγγραφέα 

• στοιχεία του περιεχοµένου των άρθρων και συγκεκριµένα 

o το πεδίο αναφοράς  

o το πλήθος των επιστηµονικών πληροφοριών 

o το εννοιολογικό περιεχόµενο  
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Μεθοδολογικά στοιχεία 

 

Η αναφορά της επιστηµονικής µεθοδολογίας και η αναφορά του ερευνητή 

Στον πίνακα 26 φαίνονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στην αναφορά της 

επιστηµονικής µεθοδολογίας και του ερευνητή. Από τα δεδοµένα του πίνακα συµπεραίνουµε 

ότι στην πλειονότητά τους τα άρθρα δεν αναφέρουν τον ερευνητή αλλά και δεν έχουν καµία 

επιστηµονική µεθοδολογία. Μόνα τα άρθρα της Ηλεκτρονικής έχουν όλα κάποια επιστηµονική 

µεθοδολογία και µάλιστα είναι αυτά που στη µεγάλη τους πλειοψηφία αναφέρουν και τον 

ερευνητή, τα δε άρθρα  της Βιολογία, Γενικής Φυσικής και Σεισµολογίας αναφέρουν τον 

ερευνητή σε ικανοποιητικό ποσοστό.  

 

Πίνακας 26 : Μεθοδολογικά στοιχεία (αναφορά επιστηµονικής µεθοδολογίας, αναφορά 

ερευνητή)  

 

Γνωσιακά στοιχεία άρθρων  

Μεθοδολογικά στοιχεία 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

ιστοσελίδων 

Πλήθος άρθρων 
που έχουν 

επιστηµονική 
µεθοδολογία 

% 

Πλήθος άρθρων 
που αναφέρουν 

τον ερευνητή 
% 

Γενική Φυσική 45 31,1 46,7 

Αστροφυσική 20 15,0 0,0 

Κοσµολογία 20 10,0 5,0 

Φυσική 

Ηλεκτρονική 8 100,0 62,5 

Χηµεία Χηµεία 22 31,8 4,5 

Βιολογία 40 25,0 75,0 

Γενετική 15 0,0 0,0 

Βιοτεχνολογία 24 0,0 45,8 

Ζωολογία 16 31,3 12,5 

Επιστήµες της 
Ζωής 

Βοτανική 20 5,0 20,0 

Περιβάλλον 28 17,9 0,0 

Γεωλογία 12 16,7 16,7 

Μετεωρολογία 8 0,0 0,0 

Επιστήµες της 
Γης 

Σεισµολογία 12 16,7% 50,0 

  Σύνολο 
290 20,3 28,6 
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 Το είδος της µεθοδολογίας 

Στον πίνακα 27 φαίνονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στο είδος της 

µεθοδολογίας.  

 

Πίνακας 27 : Είδος µεθοδολογίας  

 

Μεθοδολογικά στοιχεία 

Είδος µεθοδολογίας 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

ιστοσελίδων 
Έλεγχος 
θεωριών 

% 

Πείραµα 
% 

Μέτρηση 
% 

Χωρίς 
µέθοδο 

% 

Έλεγχος 
θεωριών 
Πείραµα 

% 

Γενική Φυσική 45 22,2 2,2 0,0 68,9 6,7 

Αστροφυσική 20 15,0 0,0 0,0 85,0 0,0 

Κοσµολογία 20 10,0 0,0 0,0 90,0 0,0 
Φυσική 

Ηλεκτρονική 8 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 

Χηµεία Χηµεία 22 0,0 31,8 0,0 68,2 0,0 

Βιολογία 40 25,0 0,0 0,0 75,0 0,0 

Γενετική 15 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Βιοτεχνολογία 24 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Ζωολογία 16 31,3 0,0 0,0 68,8 0,0 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 20 5,0 0,0 0,0 95,0 0,0 

Περιβάλλον 28 17,9 0,0 0,0 82,1 0,0 

Γεωλογία 12 16,7 0,0 0,0 83,3 0,0 

Μετεωρολογία 8 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 12 16,7 0,0 0,0 83,3 0,0 

  Σύνολο 290 15,2 4,1 0,0 79,7 1,0 

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους  τα άρθρα είναι γραµµένα χωρίς την 

αναφορά κάποιας µεθόδου. Ο µέσος όρος των άρθρων που ως είδος µεθοδολογίας έχουν τον 

«Έλεγχο θεωριών» είναι το 15,2%, το «Πείραµα» 4,1%, τον «Έλεγχο θεωριών – Πείραµα» 1% 

και το υπόλοιπο 79,7% δεν έχει καµία µέθοδο. Με είδος µεθοδολογίας «Έλεγχος Θεωριών» 

έχουµε τα άρθρα της Ηλεκτρονικής µε ποσοστό 50%, ακολουθούν αυτά της Ζωολογίας µε 

ποσοστό 30% και της Βιολογίας και Γ. Φυσικής µε ποσοστό 25% και 22,5% αντίστοιχα. Τέλος 

ως είδος µεθοδολογίας το «Πείραµα» έχουν τα άρθρα της Ηλεκτρονικής και Χηµείας µε 

ποσοστό 50% και 32% αντίστοιχα  
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Στοιχεία κοινωνικών επιπτώσεων της επιστήµης 

 

Τα είδη των επιπτώσεων 

Στον πίνακα 28 φαίνονται τα ποσοστά που αφορούν στα είδη των επιπτώσεων, όπως 

εµφανίζονται στα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών.  

 

Πίνακας 28 : Είδος Επιπτώσεων  

 

Λέξη κλειδί Είδος επιπτώσεων 

  Θετικές (%) Αρνητικές (%) Ουδέτερες (%) Μεικτές (%) 

Γ. Φυσική 33,3  62,2  4,4  0,0  

Αστροφυσική 10,0  90,0  0,0  0,0  

Κοσµολογία 15,0  85,0  0,0  0,0  

Ηλεκτρονική 50,0  50,0  0,0  0,0  

Χηµεία 9,1  36,4  18,2  36,4  

Βιολογία 5,0  82,5  12,5  0,0  

Γενετική 13,3  60,0  26,7  0,0  

Βιοτεχνολογία 41,7  33,3  0,0  25,0  

Ζωολογία 0,0  75,0  25,0  0,0  

Βοτανική 0,0  95,0  0,0  5,0  

Περιβάλλον 10,7  67,9  14,3  7,1  

Γεωλογία 8,3  41,7  16,7  33,3  

Μετεωρολογία 0,0  100,0  0,0  0,0  

Σεισµολογία 16,7  50,0  16,7  16,7  

Σύνολο 15,9  66,9  9,3  7,9  

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους τα άρθρα των δικτυακών τόπων που 

επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, αναφέρονται µε ποσοστό 40% και πάνω σε 

αρνητικές επιπτώσεις.  
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Στο ραβδόγραµµα 6 φαίνονται τα ποσοστά που αφορούν στα είδη των επιπτώσεων όπως 

εµφανίζονται στα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν οµαδοποιηµένα  ανά 

επιστηµονικό πεδίο.  

 

 

Ραβδόγραµµα 6 : Είδος Επιπτώσεων (Επιστηµονικά Πεδία) 

 

Είδος Επιπτώσεων

25,8%

9,1%

12,2%

10,0%

72,0%

36,4%

70,4%

63,3%

2,2%

18,2%

11,3%

13,3%

0,0%

36,4%

6,1%

13,3%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0%

Φυσική

Χηµεία

Επιστήµες της Ζωής

Επιστήµες της Γης

Θετικές Αρνητικές Ουδέτερες Μεικτές

 

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους  τα άρθρα όλων των επιστηµονικών 

πεδίων αναφέρονται µε ποσοστό 63% και πάνω σε αρνητικές επιπτώσεις (εξαίρεση αποτελούν 

τα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου της Χηµείας που αναφέρονται σε αρνητικές επιπτώσεις σε 

ποσοστό 36,4%).  
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Ραβδόγραµµα 7 : Είδος Επιπτώσεων (Μέσοι Όροι) 
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Ο µέσος όρος των άρθρων που περιγράφουν αρνητικές επιπτώσεις είναι 67%. Όλες οι άλλες 

επιπτώσεις (θετικές, ουδέτερες ή µεικτές) έχουν περίπου παρόµοια ποσοστά (από 8% έως 

15%).  
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Η Περιοχή των επιπτώσεων 

Στον πίνακα 29 φαίνονται τα ποσοστά που αφορούν στην  περιοχή των επιπτώσεων όπως 

εµφανίζονται στα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών.  

 

Πίνακας 29 : Περιοχή Επιπτώσεων 

 

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους τα άρθρα των δικτυακών τόπων που 

επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών αναφέρουν ως περιοχή επιπτώσεων την ποιότητα 

ζωής ή το περιβάλλον ή επιτεύγµατα της επιστήµης και της τεχνολογίας  

 

 

 

 

 

 

 

Λέξη κλειδί Περιοχή επιπτώσεων 

  
Ποιότητα 
ζωής (%) 

Παιδεία 
(%)  

Πολιτισµός 
(%) 

Πολιτική 
(%)  

Οικονοµία 
(%) 

Περιβάλλον 
(%) 

Επιστήµη 
και 

τεχνολογία 
(%)  

Άλλο 
(%) 

Γ. Φυσική 24,4  11,1  2,2  0,0  0,0  0,0  62,2  0,0  

Αστροφυσική 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  75,0  25,0  

Κοσµολογία 5,0  5,0  35,0  0,0  0,0  15,0  40,0  0,0  

Ηλεκτρονική 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0  

  12,9  6,5  8,6  0,0  0,0  3,2  63,4  5,4  

Χηµεία 50,0  22,7  0,0  0,0  0,0  0,0  27,3  0,0  

  50,0  22,7  0,0  0,0  0,0  0,0  27,3  0,0  

Βιολογία 22,5  0,0  0,0  0,0  0,0  22,5  55,0  0,0  

Γενετική 26,7  0,0  20,0  0,0  6,7  0,0  46,7  0,0  

Βιοτεχνολογία 41,7  0,0  12,5  0,0  37,5  0,0  8,3  0,0  

Ζωολογία 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  68,8  31,3  0,0  

Βοτανική 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  100,0  0,0  0,0  

  20,0  0,0  5,2  0,0  8,7  34,8  31,3  0,0  

Περιβάλλον 57,1  0,0  0,0  0,0  0,0  28,6  14,3  0,0  

Γεωλογία 25,0  0,0  16,7  16,7  16,7  8,3  16,7  0,0  

Μετεωρολογία 0,0  12,5  12,5  0,0  0,0  62,5  12,5  0,0  

Σεισµολογία 58,3  0,0  8,3  0,0  0,0  0,0  33,3  0,0  

  43,3  1,7  6,7  3,3  3,3  23,3  18,3  0,0  

Σύνολο 24,8  4,1  6,2  0,7  4,1  19,7  38,6  1,7  
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Στο ραβδόγραµµα 8 φαίνονται τα ποσοστά που αφορούν στις περιοχές των επιπτώσεων, 

όπως εµφανίζονται στα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν οµαδοποιηµένα ανά 

επιστηµονικό πεδίο.  

 

Ραβδόγραµµα 8 : Περιοχή Επιπτώσεων (Επιστηµονικά Πεδία) 
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Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους τα άρθρα και των τεσσάρων 

επιστηµονικών πεδίων αναφέρουν ως περιοχή επιπτώσεων την ποιότητα ζωής ή επιτεύγµατα 

της επιστήµης και της τεχνολογίας  

 

 

Στο ραβδόγραµµα 9 φαίνονται οι µέσοι όροι που αφορούν στις περιοχές των επιπτώσεων, 

όπως εµφανίζονται στο σύνολο των άρθρων των δικτυακών τόπων 
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Ραβδόγραµµα 9 : Περιοχή Επιπτώσεων   (Μέσοι Όροι) 
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Συµπερασµατικά ο µέσος όρος των άρθρων που οι επιπτώσεις τους αναφέρονται στην 

«ποιότητα ζωής» βρέθηκε σε ποσοστό 24,8%, στην «παιδεία» σε ποσοστό 4,1%, στον 

«πολιτισµό» σε ποσοστό 6,2%, στην «πολιτική» σε ποσοστό 0,7%, στην «οικονοµία» σε 

ποσοστό 19,7%, στην «επιστήµη και τεχνολογία» σε ποσοστό 38,6% και τέλος σε «άλλη» 

περιοχή σε ποσοστό 1,7%.  
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Ο Παράγοντας που αναφέρεται 

Στον πίνακα 30 φαίνονται τα ποσοστά που αφορούν στον  παράγοντα στον οποίο 

αναφέρονται τα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών.  

 

Πίνακας 30 : Παράγοντας αναφοράς  

 

Λέξη κλειδί Παράγοντας στον οποίο αναφέρεται 

  Άνθρωπος 
(%)  

Κράτος 
(%) 

Επιχειρήσεις  
(%) 

Φυσικά 
στοιχεία 

(%)  

Άλλο    
(%) 

Γ. Φυσική 26,7  0,0  0,0  53,3  20,0  

Αστροφυσική 0,0  0,0  0,0  100,0  0,0  

Κοσµολογία 20,0  0,0  0,0  80,0  0,0  

Ηλεκτρονική 37,5  0,0  0,0  62,5  0,0  

Χηµεία 63,6  0,0  0,0  0,0  36,4  

Βιολογία 52,5  0,0  0,0  47,5  0,0  

Γενετική 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Βιοτεχνολογία 87,5  0,0  12,5  0,0  0,0  

Ζωολογία 0,0  0,0  0,0  100,0  0,0  

Βοτανική 0,0  0,0  0,0  100,0  0,0  

Περιβάλλον 50,0  0,0  0,0  0,0  50,0  

Γεωλογία 16,7  0,0  0,0  83,3  0,0  

Μετεωρολογία 0,0  0,0  0,0  100,0  0,0  

Σεισµολογία 33,3  0,0  0,0  66,7  0,0  

Σύνολο 37,9  0,0  1,0  50,3  10,7  

 

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους τα άρθρα των δικτυακών τόπων που 

επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, αναφέρονται µε ποσοστό 40% και πάνω στον  

παράγοντα «άνθρωπο» ή στα «φυσικά στοιχεία».  

 



Κεφάλαιο 4. Αποτελέσµατα της έρευνας 

 203 

Στον πίνακα 31 φαίνονται τα ποσοστά που αφορούν στον  παράγοντα στον οποίο 

αναφέρονται τα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν οµαδοποιηµένα ανά 

επιστηµονικό πεδίο.  

 

Πίνακας 31 : Παράγοντας Αναφοράς (Επιστηµονικά Πεδία) 

 

Λέξη κλειδί Παράγοντας στον οποίο αναφέρεται 

  Άνθρωπος  
(%) 

Κράτος 
(%) 

Επιχειρήσεις 
(%) 

Φυσικά 
στοιχεία 

(%) 

Άλλο   
(%) 

Φυσική 20,4  0,0  0,0  69,9  9,7  

Χηµεία 63,6  0,0  0,0  0,0  36,4  

Επιστήµες της 

Ζωής 
49,6  0,0  2,6  47,8  0,0  

Επιστήµες της 

Γης 
33,3  0,0  0,0  43,3  23,3  

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους  τα άρθρα και των τεσσάρων 

επιστηµονικών πεδίων αναφέρονται στον παράγοντα «άνθρωπο» ή στα «φυσικά στοιχεία».  

 

Ραβδόγραµµα 10 : Παράγοντας αναφοράς (Μέσοι Όροι) 
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Παράγοντες στους οποίους αναφέρονται Μ.Ο.
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Τo επίπεδο συλλογικότητας 

Στο ραβδόγραµµα 11 φαίνονται τα ποσοστά που αφορούν στο επίπεδο συλλογικότητας, 

όπως εµφανίζονται στα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-

κλειδιών.  

Από το ραβδόγραµµα των ποσοστών φαίνεται ότι η πλειονότητα των άρθρων αναφέρεται στο 

κοινωνικό επίπεδο σε όλες σχεδόν τις επιστήµες.  

Ραβδόγραµµα 11 : Επίπεδο Συλλογικότητας 
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Στο ραβδόγραµµα 12 φαίνονται τα ποσοστά που αφορούν στο επίπεδο συλλογικότητας στο 

οποίο αναφέρονται τα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν οµαδοποιηµένα ανά 

επιστηµονικό πεδίο.  

 

Ραβδόγραµµα 12 : Επίπεδο Συλλογικότητας (Επιστηµονικά Πεδία) 
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Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι η πλειονότητα των άρθρων και των τεσσάρων επιστηµονικών 

πεδίων αναφέρεται στο κοινωνικό επίπεδο. 
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Ραβδόγραµµα 13 : Επίπεδο Συλλογικότητας (Μέσοι Όροι) 

 

Επίπεδο Συλλογικότητας (Μ.Ο.)
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Ο µέσος όρος των άρθρων µε επίπεδο συλλογικότητας «κοινωνικό» βρέθηκε σε ποσοστό 

91,7%, µε επίπεδο συλλογικότητας «προσωπικό» 6,5% και µε επίπεδο συλλογικότητας 

«απροσδιόριστο» 2,8%.     
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Τo επίπεδο εµβέλειας  

Στον πίνακα 32 φαίνονται τα ποσοστά που αφορούν στο επίπεδο εµβέλειας όπως 

εµφανίζονται στα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών.  

 

Πίνακας 32 : Επίπεδο Εµβέλειας 

 

Λέξη κλειδί Επίπεδο εµβέλειας 

  Τοπικό (%) Εθνικό (%) ∆ιεθνές (%)  Απροσδιόριστο (%) 

Γ. Φυσική 0,0  0,0  82,2  17,8  

Αστροφυσική 25,0  0,0  75,0  0,0  

Κοσµολογία 0,0  5,0  95,0  0,0  

Ηλεκτρονική 0,0  0,0  100,0  0,0  

Χηµεία 0,0  40,9  13,6  45,5  

Βιολογία 30,0  2,5  15,0  52,5  

Γενετική 0,0  26,7  73,3  0,0  

Βιοτεχνολογία 8,3  0,0  79,2  12,5  

Ζωολογία 31,3  0,0  68,8  0,0  

Βοτανική 95,0  5,0  0,0  0,0  

Περιβάλλον 17,9  21,4  42,9  17,9  

Γεωλογία 0,0  16,7  83,3  0,0  

Μετεωρολογία 0,0  62,5  37,5  0,0  

Σεισµολογία 8,3  33,3  58,3  0,0  

Σύνολο 16,9  11,4  55,5  16,2  

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι το επίπεδο εµβέλειας, όπως διακρίνεται στα άρθρα των 

δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, είναι το ∆ιεθνές, µε εξαίρεση 

την επιστήµη της Βοτανικής που γι’ αυτήν είναι το Τοπικό.  
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Στο ραβδόγραµµα 14 φαίνονται τα ποσοστά που αφορούν στο επίπεδο εµβέλειας το οποίο 

διακρίνεται στα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν οµαδοποιηµένα ανά 

επιστηµονικό πεδίο.  

 

Ραβδόγραµµα 14 : Επίπεδο Εµβέλειας (Επιστηµονικά Πεδία) 
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Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι η πλειονότητα των άρθρων και των τεσσάρων επιστηµονικών 

πεδίων έχει ∆ιεθνές επίπεδο εµβέλειας, µε εξαίρεση τα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου της 

Χηµείας, το οποίο είναι ή Εθνικό ή Απροσδιόριστο. 
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Ραβδόγραµµα 15 : Επίπεδο Εµβέλειας (Μέσοι Όροι) 

 

16,9%

11,4%

55,5%

16,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Τοπικό Εθνικό ∆ιεθνές Απροσδιόριστο

Επίπεδο Εµβέλειας (Μ.Ο.)

Τοπικό Εθνικό ∆ιεθνές Απροσδιόριστο

 

 

Ο µέσος όρος των άρθρων µε διεθνές επίπεδο εµβέλειας είναι 55,5%, µε Απροσδιόριστο 

16,2%, µε Τοπικό 16,9% και µε Εθνικό επίπεδο εµβέλειας  11,4%.      

 



Κεφάλαιο 4. Αποτελέσµατα της έρευνας 

 211 

Οι σχέσεις που προβάλλει το άρθρο, µε άλλες περιοχές της επιστήµης  

Στον πίνακα 33 φαίνονται οι σχέσεις µε άλλες περιοχές της επιστήµης ειδικότερα  τη 

φιλοσοφία, τη θρησκεία, την οικονοµία, την παιδεία, τον πολιτισµό και την πολιτική, όπως 

εµφανίζονται στα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών.  

 

Πίνακας 33 : Σχέσεις µε τις άλλες επιστήµες  

 

Λέξη κλειδί   

  Πολιτική 
(%) 

Πολιτισµός 
(%) 

Θρησκεία 
(%) 

Οικονοµία 
(%) 

Παιδεία 
(%) 

Φιλοσοφία 
(%)  

Χωρίς 
Σχέση 

(%) 

Γ. Φυσική 8,9  4,4  13,3  2,2  28,9  8,9  33,3  

Αστροφυσική 0,0  25,0  0,0  0,0  0,0  30,0  45,0  

Κοσµολογία 0,0  0,0  25,0  0,0  35,0  40,0  0,0  

Ηλεκτρονική 0,0  0,0  0,0  100,0  0,0  0,0  0,0  

Χηµεία 0,0  18,2  0,0  68,2  13,6  0,0  0,0  

Βιολογία 0,0  37,5  0,0  2,5  60,0  0,0  0,0  

Γενετική 0,0  26,7  26,7  0,0  46,7  0,0  0,0  

Βιοτεχνολογία 8,3  8,3  8,3  45,8  12,5  16,7  0,0  

Ζωολογία 0,0  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Βοτανική 0,0  100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Περιβάλλον 3,6  46,4  0,0  32,1  10,7  0,0  7,1  

Γεωλογία 58,3  0,0  0,0  16,7  25,0  0,0  0,0  

Μετεωρολογία 12,5  0,0  0,0  0,0  75,0  12,5  0,0  

Σεισµολογία 0,0  0,0  0,0  83,3  8,3  0,0  8,3  

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι οι σχέσεις των άρθρων των δικτυακών τόπων που 

επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών µε τις άλλες επιστήµες εστιάζονται στην Παιδεία, 

Οικονοµία και Πολιτισµό. 
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Στο ραβδόγραµµα 16 φαίνονται τα ποσοστά των άρθρων των δικτυακών τόπων που 

αφορούν στις σχέσεις µε τις άλλες επιστήµες οµαδοποιηµένα ανά επιστηµονικό πεδίο.  

 

Ραβδόγραµµα 16 : Σχέσεις µε τις άλλες επιστήµες 
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Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι η πλειονότητα των άρθρων και των τεσσάρων επιστηµονικών 

πεδίων σχετίζεται µε την Οικονοµία, Παιδεία και Πολιτισµό. 
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Ραβδόγραµµα 17 : Σχέσεις µε τις άλλες επιστήµες (Μ.Ο.)  
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Ο µέσος όρος των άρθρων που σχετίζονται µε τον Πολιτισµό είναι 27,9%, µε την Παιδεία 

είναι 24,1%, µε την Οικονοµία 19,7%, µε τη Φιλοσοφία 7,9%, µε τη Θρησκεία 5,9% και µε 

την Πολιτική 5,2%. Τέλος ένα 9,3% δε είχαν σχέση µε καµία από τις προηγούµενες επιστήµες.   
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Το στερεότυπο του συγγραφέα, όπως προβάλλεται από τα συλλεχθέντα άρθρα  

Στον πίνακα 34 φαίνεται το στερεότυπο του συγγραφέα όπως καταγράφηκε στα άρθρα των 

δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών.  

 

 

Πίνακας 34 : Το Στερεότυπο του Συγγραφέα 

  

Λέξη κλειδί Το στερεότυπο του συγγραφέα 

  Ειδικός    
(%) 

Αντικοινωνικός 
(%) 

Καθηµερινός 
(%) 

Άλλος 
(%)  

Απροσδιόριστος 
(%)  

Γ. Φυσική 31,1  0,0  0,0  0,0  68,9  

Αστροφυσική 55,0  0,0  45,0  0,0  0,0  

Κοσµολογία 80,0  0,0  20,0  0,0  0,0  

Ηλεκτρονική 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Χηµεία 63,6  0,0  36,4  0,0  0,0  

Βιολογία 95,0  0,0  0,0  5,0  0,0  

Γενετική 100,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Βιοτεχνολογία 66,7  0,0  33,3  0,0  0,0  

Ζωολογία 75,0  0,0  0,0  25,0  0,0  

Βοτανική 50,0  0,0  50,0  0,0  0,0  

Περιβάλλον 0,0  0,0  17,9  82,1  0,0  

Γεωλογία 50,0  0,0  0,0  50,0  0,0  

Μετεωρολογία 25,0  0,0  75,0  0,0  0,0  

Σεισµολογία 91,7  0,0  8,3  0,0  0,0  

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι το στερεότυπο του συγγραφέα των άρθρων των δικτυακών 

τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών στη πλειονότητα των άρθρων είναι 

Ειδικός. 
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Στο ραβδόγραµµα 18 φαίνονται τα ποσοστά των άρθρων των δικτυακών τόπων που αφορούν 

στο στερεότυπο του συγγραφέα οµαδοποιηµένα  ανά επιστηµονικό πεδίο.  

 

Ραβδόγραµµα 18 : Το Στερεότυπο του Συγγραφέα 
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Φυσική Χηµεία Επιστήµες της Ζωής Επιστήµες της Γης

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι το στερεότυπο του συγγραφέα των άρθρων και των τεσσάρων 

επιστηµονικών πεδίων είναι Ειδικός.  
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Ραβδόγραµµα 19 : Στερεότυπο του Συγγραφέα (Μ.Ο.)  
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Ο µέσος όρος των άρθρων που είναι γραµµένα από Ειδικούς είναι 59,7%, από Καθηµερινούς 

17,6%, από «Άλλους» 12,1% και από συγγραφείς µε Απροσδιόριστο στερεότυπο 10,7%.    
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Στοιχεία του Περιεχοµένου των άρθρων 

 

Το πεδίο αναφοράς που κυριαρχεί στο άρθρο 

Στον πίνακα 35 φαίνονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στο πεδίο αναφοράς που 

κυριαρχεί στα άρθρα.  

 

Πίνακας 35 : Στοιχεία Περιεχοµένου άρθρων (Πεδίο αναφοράς που κυριαρχεί)  

 

    Το Περιεχόµενο των άρθρων 

Πεδίο αναφοράς  

Επιστηµονικ
ό πεδίο 

Λέξη-κλειδί 

Φυσική (Γενική 
Φυσική, 

Αστροφυσική, 
Κοσµολογία, 
Ηλεκτρονική) 

% 

Χηµεία 
% 

Επιστήµες της 
Ζωής (Βιολογία, 

Γενετική, 
Βιοτεχνολογία, 

Ζωολογία, 
Βοτανική) 

% 

Επιστήµες της 
Γης (Περιβάλλον, 

Γεωλογία, 
Μετεωρολογία  
Σεισµολογία) 

% 

Άλλο 
% 

Γενική 

Φυσική 
82,2 0,0 8,9 0,0 8,9 

Αστροφυσική 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Κοσµολογία 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

Φυσική 

Ηλεκτρονική 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   80,6 0,0 15,1 0,0 4,3 

Χηµεία Χηµεία 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

   0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Βιολογία 2,5 5,0 92,5 0,0 0,0 

Γενετική 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Βιοτεχνολογία 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Ζωολογία 0,0 0,0 75,0 25,0 0,0 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

   0,9 1,7 93,9 3,5 0,0 

Περιβάλλον 28,6 0,0 17,9 53,6 0,0 

Γεωλογία 16,7 0,0 0,0 83,3 0,0 

Μετεωρολογία 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 8,3 0,0 41,7 50,0 0,0 

  18,3 0,0 16,7 65,0 0,0 

  30,0 8,3 45,5 14,8 1,4 

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι το πεδίο αναφοράς των άρθρων των δικτυακών τόπων που 

επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, στην πλειονότητά του είναι το ίδιο µε την επιστήµη 

από την οποία προέρχεται το άρθρο.  
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Όσον αφορά στα άρθρα των δικτυακών τόπων των κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό 

πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

Στην πλειονότητά τους  το πεδίο αναφοράς που κυριαρχεί στα άρθρα είναι σε µεγάλο ποσοστό 

συναφές µε το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο ανήκει το άρθρο. Συγκεκριµένα: 

 

το πεδίο αναφοράς που κυριαρχεί στα άρθρα του Επιστηµονικού πεδίου της Φυσικής είναι 

αυτό της Γενικής Φυσικής σε ποσοστό 80,6% και αυτό των Επιστηµών της Ζωής σε ποσοστό 

15,1%. Μόνο ένα ποσοστό 4,3% των επιλεχθέντων άρθρων έχουν πεδίο αναφοράς «Άλλο» 

(διαφορετικό δηλαδή από τη Φυσική, Χηµεία, Επιστήµες Ζωής ή Επιστήµες Γης).  

Το πεδίο αναφοράς που κυριαρχεί στα άρθρα του Επιστηµονικού πεδίου της Χηµείας, είναι 

αυτό της Χηµείας σε ποσοστό 100%. 

Το πεδίο αναφοράς που κυριαρχεί στα άρθρα του Επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της 

Ζωής, είναι αυτό των Επιστηµών της Ζωής σε ποσοστό 93,9%, των Επιστηµών της Γης σε 

ποσοστό 3,5%, της Χηµείας σε ποσοστό 1,7% και σε αυτό της Φυσικής σε ποσοστό 0,96%. 

Το πεδίο αναφοράς που κυριαρχεί στα άρθρα του Επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της 

Ζωής είναι αυτό των Επιστηµών της Ζωής σε ποσοστό 93,9%, των Επιστηµών της Γης σε 

ποσοστό 3,5%, της Χηµείας σε ποσοστό 1,7% και σε αυτό της Φυσικής σε ποσοστό 0,9%. 

Το πεδίο αναφοράς που κυριαρχεί στα άρθρα του Επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της 

Γης, είναι αυτό των Επιστηµών της Γης σε ποσοστό 65%, των Επιστηµών της Ζωής σε 

ποσοστό 16,7%, της Χηµείας σε ποσοστό 8,3% και σε αυτό της Φυσικής σε ποσοστό 30%. 

 

Ο µέσος όρος των άρθρων καταδεικνύει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό τους (45,5%) έχει ως 

κυρίαρχο πεδίο αυτό των Επιστηµών της Ζωής, ένα ποσοστό 30% έχει τη Φυσική, ένα 

ποσοστό 14,8% έχει τις Επιστήµες της Γης, ένα ποσοστό 8,3% έχει τη Χηµεία και ένα 

ποσοστό 1,4% έχει «Άλλο».  
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 Το πλήθος των Επιστηµονικών πληροφοριών που έχει το άρθρο  

Στον πίνακα 36 φαίνονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στο πλήθος των 

επιστηµονικών πληροφοριών που περιέχουν τα άρθρα.  

 

Όσον αφορά στα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών 

έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

Τα άρθρα µε το µεγαλύτερο µέσο όρο επιστηµονικών πληροφοριών είναι αυτά της 

Σεισµολογίας (30 επιστηµονικές πληροφορίες ανά άρθρο), της Μετεωρολογίας (15,9) και της 

Γεωλογίας (14,7). Τα υπόλοιπα άρθρα έχουν µέσο όρο επιστηµονικών πληροφοριών κοντά 

στο γενικό µέσο όρο. Συγκεκριµένα τα άρθρα της Γενικής Φυσικής έχουν 6 επιστηµονικές 

πληροφορίες ανά άρθρο, αυτά της Αστροφυσικής 4,3, της Κοσµολογίας 4,7 και αυτά της 

Ηλεκτρονικής 3,3. Τα άρθρα της Χηµείας είναι κοντά στο γενικό µέσο µε 6,2. Τα άρθρα της 

Βιολογίας έχουν 4,0, αυτά της Γενετικής 5,3, αυτά της Βιοτεχνολογίας 6,5, της Ζωολογίας 7,2 

και αυτά της Βοτανικής 5,7.  

Όσον αφορά στα άρθρα του Περιβάλλοντος, αυτά έχουν κατά µέσο όρο 6,2 επιστηµονικές 

πληροφορίες ανά άρθρο.  

 

Όσον αφορά στα άρθρα των δικτυακών τόπων των κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό 

πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

Τα άρθρα µε το µεγαλύτερο µέσο όρο επιστηµονικών πληροφοριών είναι αυτά του 

επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της Γης µε ποσοστό 14 επιστηµονικών πληροφοριών 

ανά άρθρο. Ακολουθούν αυτά του επιστηµονικού πεδίου της Χηµείας µε 6,2, του 

επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της Ζωής µε 5,4 και τέλος τα άρθρα του επιστηµονικού 

πεδίου της Φυσικής µε 5,1 επιστηµονικές πληροφορίες ανά άρθρο.  

 

Ο γενικός µέσος όρος είναι 7,1 επιστηµονικές πληροφορίες ανά άρθρο. Το σύνολο των 

επιστηµονικών πληροφοριών που βρέθηκε είναι 2072 στα 290 συνολικά άρθρα που 

αναλύθηκαν. 
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Πίνακας 36 : Στοιχεία Περιεχοµένου άρθρων (Πλήθος Επιστηµονικών πληροφοριών)  

.  

      
Το Περιεχόµενο των άρθρων 

  

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Πλήθος 

ιστοσελίδων
Πλήθος 

Επιστηµονικών 
πληροφοριών 

Πλήθος 
Επιστηµονικών 

πληροφοριών ανά 
άρθρο 

Γενική 

Φυσική 
45 271 6,0 

Αστροφυσική 20 85 4,3 

Κοσµολογία 20 93 4,7 

Φυσική 

Ηλεκτρονική 8 26 3,3 

  93 475 5,1 

Χηµεία Χηµεία 22 136 6,2 

  22 136 6,2 

Βιολογία 40 159 4,0 

Γενετική 15 80 5,3 

Βιοτεχνολογία 24 157 6,5 

Ζωολογία 16 115 7,2 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 20 113 5,7 

  115 624 5,4 

Περιβάλλον 28 174 6,2 

Γεωλογία 12 176 14,7 

Μετεωρολογία 8 127 15,9 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 12 360 30,0 

  60 837 14,0 

  290 2072 7,1 

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι το πλήθος των επιστηµονικών πληροφοριών ανά άρθρο, των 

άρθρων των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, είναι περίπου 6, 

µε εξαίρεση τη Σεισµολογία που βρέθηκαν 30 και τη Μετεωρολογία, Γεωλογία  που βρέθηκαν 

περίπου 15.  



Κεφάλαιο 4. Αποτελέσµατα της έρευνας 

 221 

Το εννοιολογικό περιεχόµενο των άρθρων 

Στον πίνακα 37 φαίνονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στο εννοιολογικό 

περιεχόµενο των άρθρων.  

 

Όσον αφορά στα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, 

έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

 

Πίνακας 37 : Στοιχεία Περιεχοµένου άρθρων (Εννοιολογικό Περιεχόµενο των άρθρων) 
 

    Το Περιεχόµενο των άρθρων 

Το εννοιολογικό περιεχόµενο των άρθρων 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 

Η ύλη 
(φυσικά, 
χηµικά 

φαινόµενα, ο 
µικρόκοσµος) 

% 

Η ζωή 
(οικοσυστήµτα, 

όργανα 
ανθρώπου, 

αναπαραγωγή) 
% 

Το διάστηµα 
και η Γη 
(κλίµα, 

ατµόσφαιρα, 
έδαφος) 

% 

Η 
πληροφορία 

% 

Ο κόσµος 
των 

κατασκευών 
% 

Γενική Φυσική 44,4 20,0 35,6 0,0 0,0 

Αστροφυσική 5,0 0,0 95,0 0,0 0,0 

Κοσµολογία 0,0 35,0 65,0 0,0 0,0 
Φυσική 

Ηλεκτρονική 12,5 0,0 0,0 50,0 37,5 

  23,7 17,2 51,6 4,3 3,2 

Χηµεία Χηµεία 95,5 4,5 0,0 0,0 0,0 

  95,5 4,5 0,0 0,0 0,0 

Βιολογία 25,0 75,0 0,0 0,0 0,0 

Γενετική 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Βιοτεχνολογία 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ζωολογία 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 25,0 75,0 0,0 0,0 0,0 

  13,0 87,0 0,0 0,0 0,0 

Περιβάλλον 21,4 53,6 14,3 10,7 0,0 

Γεωλογία 66,7 8,3 16,7 0,0 8,3 

Μετεωρολογία 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 8,3 0,0 66,7 0,0 25,0 

  25,0 26,7 36,7 5,0 6,7 

  25,2 45,9 24,1 2,4 2,4 

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι το εννοιολογικό περιεχόµενο των άρθρων των δικτυακών 

τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, είναι στα µισά περίπου «Η Ζωή» και στα 

υπόλοιπα ισοκατανέµεται «Η Ύλη» και «Το ∆ιάστηµα και η Γη».  
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Όσον αφορά στα άρθρα των δικτυακών τόπων των κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό 

πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

Το εννοιολογικό περιεχόµενο που κυριαρχεί στα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου της 

Φυσικής, είναι αυτό του ∆ιαστήµατος σε ποσοστό 51,6%, αυτό της Ύλης σε ποσοστό 23,7%, 

αυτό της Ζωής σε ποσοστό 17,2%, αυτό της Πληροφορίας σε ποσοστό 4,3% και αυτό του 

Κόσµου των κατασκευών σε ποσοστό 3,2%.  

Το εννοιολογικό περιεχόµενο που κυριαρχεί στα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου της 

Χηµείας, είναι αυτό του ∆ιαστήµατος σε ποσοστό 51,6%, αυτό της Ύλης σε ποσοστό 23,7%, 

αυτό της Ζωής σε ποσοστό 17,2%, αυτό της Πληροφορίας σε ποσοστό 4,3% και αυτό του 

Κόσµου των κατασκευών σε ποσοστό 3,2%.  

Το εννοιολογικό περιεχόµενο που κυριαρχεί στα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου των 

Επιστηµών της Ζωής, είναι αυτό της Ζωής σε ποσοστό 87% και αυτό της Ύλης σε ποσοστό 

13%.  

Το εννοιολογικό περιεχόµενο που κυριαρχεί στα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου των 

Επιστηµών της Ζωής, είναι αυτό της Ζωής µε ποσοστό 26,7%, αυτό της Ύλης σε ποσοστό 

25%, αυτό του ∆ιαστήµατος σε ποσοστό 36,7%,  αυτό της Πληροφορίας σε ποσοστό 5% και 

αυτό του Κόσµου των κατασκευών σε ποσοστό 6,7%.    

 

Ο µέσος όρος των άρθρων καταδεικνύει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό τους (45,9%) έχει ως 

εννοιολογικό περιεχόµενο τη Ζωή, ένα ποσοστό 25,2% έχει την Ύλη, ένα 24,1% έχει το 

∆ιάστηµα και τη Γη, ένα ποσοστό 2,4% έχει τον Κόσµο των κατασκευών και ένα 2,4 % έχει 

την Πληροφορία.   
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6. Παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων µε βάση το γραπτό 

κείµενο της ιστοσελίδας.  

 

Η παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων µε βάση το γραπτό κείµενο της ιστοσελίδας 

περιλαµβάνει: 

  

� Τον τρόπο τεκµηρίωσης του γνωστικού περιεχοµένου, ταξινοµώντας τα άρθρα 

σε άρθρα υψηλής, µέτριας, χαµηλής τεκµηρίωσης (ταξινόµηση) 

 

� Την τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα, ταξινοµώντας τα άρθρα σε άρθρα µε 

υψηλή, µέτρια, χαµηλή τυπικότητα 

 

� Το επικοινωνιακό πλαίσιο περιχάραξης ταξινοµώντας τα άρθρα σε άρθρα µε 

υψηλή, µέτρια, χαµηλή περιχάραξη 

 



Κεφάλαιο 4. Αποτελέσµατα της έρευνας 

 224 

 

Ο τρόπος τεκµηρίωσης του γνωστικού περιεχοµένου (ταξινόµηση)  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές αναφορές από το κεφάλαιο της θεωρίας 

επισηµαίνουµε ότι ο χαρακτηρισµός της τεκµηρίωσης του γνωστικού περιεχοµένου των 

άρθρων καθορίζεται από τη χρήση επιστηµονικών όρων, από τον τρόπο µε τον οποίο 

τεκµηριώνονται και υποστηρίζονται οι προτάσεις γενικής ισχύος στις οποίες καταλήγει το 

κείµενο κ.λ.π.. Υψηλός βαθµός τεκµηρίωσης σηµαίνει µεγάλος αριθµός παρατηρήσεων, 

πλήρης σειρά λογικών συµβολισµών, προηγούµενες γνώσεις από Επιστήµη και Τεχνολογία, αν 

υπάρχουν οµαδοποιήσεις να είναι ρητά διατυπωµένες και να εφαρµόζονται σε όλες τις έννοιες 

του κειµένου.  

Χαµηλός βαθµός τεκµηρίωσης σηµαίνει αξιωµατικές αναφορές χωρίς αναφορές στην 

προηγούµενη γνώση, ανολοκλήρωτοι λογικοί συλλογισµοί. 

 

Όσον αφορά στην τεκµηρίωση που εµφανίζεται στα άρθρα των δικτυακών τόπων που 

επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

Στον πίνακα 38 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στην  τεκµηρίωση 

(ταξινόµηση) του γλωσσικού κώδικα των άρθρων κατηγοριοποιηµένων ανά λέξη-κλειδί. 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους  τα άρθρα να έχουν υψηλό βαθµό 

τεκµηρίωσης, δηλαδή να έχουν µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων, πλήρη σειρά λογικών 

συµβολισµών, προηγούµενες γνώσεις από Επιστήµη και Τεχνολογία, αν δε υπάρχουν 

οµαδοποιήσεις, αυτές είναι ρητά διατυπωµένες και εφαρµόζονται σε όλες τις έννοιες του 

κειµένου 
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Πίνακας 38 : Τεκµηρίωση (ταξινόµηση) γλωσσικού κώδικα  

 

Χαρακτηρισµός ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ 
Λέξη κλειδί 

  
Υψηλή (%)  Μέτρια (%) Χαµηλή (%) 

Γενική Φυσική 
27  38  36  

Αστροφυσική 
60  40  0  

Κοσµολογία 
85  15  0  

Ηλεκτρονική 
38  63  0  

Χηµεία 
50  32  18  

Βιολογία 
68  25  8  

Γενετική 
100  0  0  

Βιοτεχνολογία 
83  8  8  

Ζωολογία 
63  0  38  

Βοτανική 
60  25  15  

Περιβάλλον 
96  4  0  

Γεωλογία 
100  0  0  

Μετεωρολογία 
100  0  0  

Σεισµολογία 
83  8  8  

  

. 
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Όσον αφορά στα άρθρα των δικτυακών τόπων των κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό 

πεδίο βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους έχουν Υψηλή τεκµηρίωση στο γλωσσικό τους 

κώδικα.  

 

 Στο ραβδόγραµµα 20 παρουσιάζονται τα σχετικά αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν 

στην  τεκµηρίωση (ταξινόµηση) του Γλωσσικού κώδικα των άρθρων. 

 

Τα άρθρα µε το µεγαλύτερο ποσοστό Υψηλής τεκµηρίωσης γλωσσικού κώδικα είναι αυτά 

των Επιστηµών της Γης (ποσοστό 95%). Ακολουθούν αυτά των Επιστηµών της Ζωής, µε 

ποσοστό Υψηλής τεκµηρίωσης 73%, Μέτριας 15,% και Χαµηλής 12%. Τα άρθρα της Χηµείας 

παρουσιάζουν σε ποσοστό 50% Υψηλή τεκµηρίωση, σε ποσοστό 32% Μέτρια και σε ποσοστό 

18% Χαµηλή. Τέλος, τα άρθρα της Φυσικής παρουσιάζονται µε Υψηλή τεκµηρίωση σε 

ποσοστό 47%, µε Μέτρια σε ποσοστό 35% και µε Χαµηλή 17%.  

 

Ραβδόγραµµα 20 : Τεκµηρίωση (ταξινόµηση) γλωσσικού κώδικα  
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Ραβδόγραµµα 21 : Τεκµηρίωση (ταξινόµηση) γλωσσικού κώδικα (Μ.Ο.) 
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Ο µέσος όρος των άρθρων καταδεικνύει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό τους (68%) έχει Υψηλή 

τεκµηρίωση γλωσσικού κώδικα, ένα 20% Μέτρια και ένα 12% Χαµηλή. 
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Η τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές αναφορές, από το κεφάλαιο της θεωρίας, 

επισηµαίνουµε ότι ο τρόπος που χαρακτηρίζεται η τυπικότητα του γνωστικού περιεχοµένου 

των άρθρων καθορίζεται από τη χρήση επιστηµονικών συµβόλων (όροι, σύµβολα, εξισώσεις), 

από το πλήθος των ονοµαστικών συνόλων, από τον τρόπο σύνδεσης των προτάσεων µεταξύ 

τους και από τη φωνή των ρηµάτων που χρησιµοποιούνται στο άρθρο. Υψηλός βαθµός 

τυπικότητας σηµαίνει ότι τρεις τουλάχιστον από τις προηγούµενες µεταβλητές 

χαρακτηρίστηκαν «Υψηλές» ή δύο «Υψηλές» και µία «Μέτρια». Χαµηλός βαθµός 

τυπικότητας σηµαίνει ότι τρεις τουλάχιστον από τις προηγούµενες µεταβλητές 

χαρακτηρίστηκαν «Χαµηλές» ή δύο «Χαµηλές» και δύο «Μέτριες». 

 

Όσον αφορά στην τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα στα άρθρα των δικτυακών τόπων 

που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

Στο ραβδόγραµµα 22 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στην  

τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα των άρθρων κατηγοριοποιηµένων ανά λέξη-κλειδί. 

 

∆ίνοντας ένα γενικό χαρακτηρισµό της τυπικότητας του γλωσσικού κώδικα θα 

µπορούσαµε να πούµε ότι αυτή είναι Χαµηλή. Μάλιστα σε πέντε επιστήµες, τη Γενική 

Φυσική, τη Χηµεία, τη Βοτανική, το Περιβάλλον και τη Γεωλογία, τα άρθρα που µελετήθηκαν 

και αναλύθηκαν είχαν Χαµηλό βαθµό τυπικότητας γλωσσικού κώδικα σε ποσοστό µεγαλύτερο 

του 80%. Ακολουθούν τα άρθρα της Αστροφυσικής, της Ζωολογίας, της Μετεωρολογίας και 

της Σεισµολογίας, τα οποία έχουν Χαµηλό βαθµό τυπικότητας σε ποσοστό περίπου 76%. 

Ακολουθούν τα άρθρα της Κοσµολογίας, της Βιολογίας και της Γενετικής, τα οποία έχουν 

Χαµηλό βαθµό τυπικότητας µε ποσοστό 65%. Με ποσοστό 58% τα άρθρα της Βιοτεχνολογίας 

παρουσιάζουν και αυτά Χαµηλό βαθµό τυπικότητας και τέλος, τα άρθρα της Ηλεκτρονικής σε 

ποσοστό 52% έχουν Χαµηλό βαθµό τυπικότητας. Αξιοσηµείωτο είναι ότι τα ποσοστά της 

Μέτριας τυπικότητας του γλωσσικού κώδικα είναι µηδέν, ενώ της Υψηλής κυµαίνονται από 

11% (Περιβάλλον) µέχρι 48% (Ηλεκτρονική). Τα άρθρα της Κοσµολογίας, της Βιολογίας, της 

Γενετικής, της Βιοτεχνολογίας, της Μετεωρολογίας και της Σεισµολογίας έχουν Υψηλό βαθµό 

τυπικότητας γλωσσικού κώδικα µε ποσοστά από 34% έως 42%.     
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Ραβδόγραµµα 22 :Τυπικότητα γλωσσικού κώδικα  
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Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους  τα άρθρα των δικτυακών τόπων που 

επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουν χαµηλή τυπικότητα. ∆ηλαδή η χρήση 

επιστηµονικών συµβόλων (όροι, σύµβολα, εξισώσεις), το πλήθος των ονοµαστικών συνόλων, 

ο τρόπος σύνδεσης των προτάσεων µεταξύ τους, η φωνή των ρηµάτων που χρησιµοποιούνται 

στο άρθρο κ.λ.π. δίνουν το χαρακτηρισµό της χαµηλής τυπικότητας.  

 

Γενική Φυσική  
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Όσον αφορά στα άρθρα των δικτυακών τόπων των κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό 

πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

 

 Στο ραβδόγραµµα 23 παρουσιάζονται τα σχετικά αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν 

στην  τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα των άρθρων. 

 

Τα άρθρα µε το µεγαλύτερο ποσοστό Χαµηλής τυπικότητας γλωσσικού κώδικα είναι αυτά 

των Επιστηµών της Γης (ποσοστό 85%). Ακολουθούν αυτά της Χηµείας που παρουσιάζουν σε 

ποσοστό 82% Χαµηλή τυπικότητα γλωσσικού κώδικα. Ακολουθούν αυτά της Φυσικής µε 

ποσοστό Χαµηλής τυπικότητας γλωσσικού κώδικα 76% και τέλος αυτά των Επιστηµών της 

Ζωής µε ποσοστό Χαµηλής τυπικότητας 69%.Τα υψηλότερα ποσοστά Υψηλής τυπικότητας 

γλωσσικού κώδικα έχουν τα άρθρα των Επιστηµών της Ζωής µε ποσοστό 31% και 

ακολουθούν τα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου της Φυσικής µε ποσοστό άρθρων Υψηλής 

τυπικότητας γλωσσικού κώδικα 24%. Τα ποσοστά Μέτριας τυπικότητας για όλα τα πεδία των 

επιστηµών είναι µηδέν. 

 

Ραβδόγραµµα 23 : Τυπικότητα γλωσσικού κώδικα  

 

Τυπικότητα Γλωσσικού Κώδικα

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Χ

Y

Επιστήµες της Γης

Επιστήµες της Ζωής

Χηµεία

Φυσική

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους  τα άρθρα και των τεσσάρων 

επιστηµονικών πεδίων έχουν χαµηλή τυπικότητα
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Ραβδόγραµµα 24 : Τυπικότητα γλωσσικού κώδικα (Μ.Ο.) 

 

Τυπικότητα Γλωσσικού κώδικα Μ.Ο.
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Ο µέσος όρος των άρθρων καταδεικνύει ότι το µεγαλύτερο πλήθος τους (ποσοστό 76%) έχει 

Χαµηλή τυπικότητα γλωσσικού κώδικα και ένα ποσοστό µόλις 24% έχουν Χαµηλή 

τυπικότητα. 
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Η περιχάραξη του γλωσσικού κώδικα 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές αναφορές, από το κεφάλαιο της θεωρίας, 

επισηµαίνουµε ότι ο τρόπος που χαρακτηρίζεται η περιχάραξη του γνωστικού περιεχοµένου 

των άρθρων έχει να κάνει µε τις σχέσεις ισχύος και τις σχέσεις συµµετοχής. Οι σχέσεις ισχύος 

καθορίζονται από τη χρήση προστακτικών, ερωτηµατικών και  προτάσεων κρίσεως, ενώ οι 

σχέσεις συµµετοχής από το πρόσωπο των ρηµάτων που χρησιµοποιούνται και το πλήθος των 

συνδέσεων (link) που υπάρχουν. Ακόµα, αναφερόµενοι στη σχετική παράγραφο της θεωρίας 

θυµίζουµε ότι εάν η τιµή της συνολικής περιχάραξης κυµαίνεται από 2 - 3,3, τότε 

χαρακτηρίζεται ως Χαλαρή, ενώ αν κυµαίνεται από 4,7 - 6 χαρακτηρίζεται Ισχυρή.  

 

Πίνακας 39 : Περιχάραξη γλωσσικού κώδικα  

 

 
Τιµή Περιχάραξης 
γλωσσικού κώδικα 

Χαρακτηρισµός 

Γενική Φυσική 3,69 Μ 

Αστροφυσική 2,80 Χ 

Κοσµολογία 2,66 Χ 

Ηλεκτρονική 2,68 Χ 

Φυσική 3,16 Χ 

Χηµεία 2,61 Χ 

Χηµεία 2,61 Χ 

Βιολογία 4,76 Ι 

Γενετική 2,65 Χ 

Βιοτεχνολογία 2,85 Χ 

Ζωολογία 2,54 Χ 

Βοτανική 2,58 Χ 

Επιστήµες της Ζωής 3,65 Μ 

Περιβάλλον 2,53 Χ 

Γεωλογία 2,75 Χ 

Μετεωρολογία 2,33 Χ 

Σεισµολογία 2,70 Χ 

Επιστήµες της Γης 2,58 Χ 

Σύνολο 3,24 Χ 
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Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους  τα άρθρα των δικτυακών 

τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουν όλα χαµηλή περιχάραξη γλωσσικού 

κώδικα.  

Όσον αφορά στην περιχάραξη του γλωσσικού κώδικα στα άρθρα των δικτυακών τόπων 

που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

∆ίνοντας ένα γενικό χαρακτηρισµό της περιχάραξης του γλωσσικού κώδικα θα µπορούσαµε 

να πούµε ότι είναι Χαλαρή. Μόνο στην επιστήµη της Βιολογίας η περιχάραξη είναι Ισχυρή. Σε 

όλες τις άλλες επιστήµες η περιχάραξη του γλωσσικού κώδικα είναι Χαλαρή πλην της Γενικής 

Φυσικής που είναι Μέτρια. 

Όσον αφορά στα άρθρα των δικτυακών τόπων των κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό 

πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: ότι µόνο τα άρθρα των Επιστηµών της Ζωής έχουν 

περιχάραξη γλωσσικού κώδικα Μέτρια. Τα άλλα τρία επιστηµονικά πεδία (Φυσική, Χηµεία, 

Επιστήµες της Γης) έχουν περιχάραξη γλωσσικού κώδικα Χαλαρή.  

 

Τέλος, ο µέσος όρος των άρθρων καταδεικνύει ότι τα άρθρα έχουν χαλαρή περιχάραξη 

γλωσσικού κώδικα.  
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7. Παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων µε βάσει των εικόνων 

τους.  

 

Η παρουσίαση των άρθρων των δικτυακών τόπων µε βάση τις εικόνες από τις οποίες 

πλαισιώνονται, γίνεται µε τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

� το βαθµό συµφωνίας τους µε την ανθρώπινη οπτική αντίληψη. Οι εικόνες 

κατηγοριοποιούνται σε ρεαλιστικές, συµβατικές και υβρίδια (Τύπος της 

σχεδίασης),  

� το σκοπό σχεδίασής τους. Οι εικόνες κατηγοριοποιούνται σε αφηγηµατικές 

(ρητές / άρρητες), ταξινοµητικές (ρητές / άρρητες), αναλυτικές (ρητές / 

άρρητες) και µεταφορικές, 

� την τυπικότητα της εικονογράφησης του περιεχοµένου τους. Οι εικόνες 

κατηγοριοποιούνται σε εικόνες µε ισχυρή, µέτρια, χαλαρή τυπικότητα 

εικονογράφησης. 

� την περιχάραξη της εικονογράφησης του περιεχοµένου τους. Οι εικόνες 

κατηγοριοποιούνται σε εικόνες µε ισχυρή, µέτρια, χαλαρή περιχάραξη 

εικονογράφησης.   

 

 

Ο τύπος της εικονογράφησης   

Λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές αναφορές  από το κεφάλαιο της θεωρίας 

επισηµαίνουµε ότι ο τρόπος που χαρακτηρίζονται οι εικόνες σύµφωνα µε την ανθρώπινη 

οπτική αντίληψη (κατά τον τύπο τους) είναι:  

• Ρεαλιστικές εικόνες: Εικόνες στις οποίες  απεικονίζεται η πραγµατικότητα σύµφωνα µε 

την ανθρώπινη οπτική αντίληψη, απλές φωτογραφίες ή σκίτσα σύµφωνα µε το 

φωτογραφικό ρεαλισµό. 

• Συµβατικές εικόνες: Είναι κωδικοποιηµένες αναπαραστάσεις της πραγµατικότητας που 

υπακούουν στις επιστηµονικές συµβάσεις (γραφικές παραστάσεις, χάρτες, διαγράµµατα 

κ.τ.λ) 

• Εικόνες-υβρίδια: Εικόνες στις οποίες συνυπάρχουν χαρακτηριστικά και από τις δύο 

προηγούµενες κατηγορίες.   
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Όσον αφορά στον τύπο της σχεδίασης των εικόνων των άρθρων που επιλέχτηκαν βάσει των 

λέξεων-κλειδιών, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

Στον πίνακα 40 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στον  τύπο του 

απεικονιστικού κώδικα των εικόνων των άρθρων κατηγοριοποιηµένων ανά λέξη-κλειδί. 

 

∆ίνοντας ένα γενικό χαρακτηρισµό των εικόνων µπορούµε να πούµε ότι είναι ρεαλιστικού 

τύπου στην πλειοψηφία τους.  

  

Πίνακας 40 : Ο Τύπος των εικόνων  

 

Λέξη κλειδί 
Κατηγοριοποίηση εικόνων σύµφωνα µε την ανθρώπινη οπτική 

αντίληψη (κατά τον τύπο) 

  Ρεαλιστικές (%) Συµβατικές (%) Υβρίδια (%) 

Γ. Φυσική 
73,8  13,9  12,3  

Αστροφυσική 
87,3  5,9  6,9  

Κοσµολογία 
80,0  8,6  11,4  

Ηλεκτρονική 
82,4  0,0  17,6  

Χηµεία 
20,0  53,3  26,7  

Βιολογία 
52,4  38,1  9,5  

Γενετική 
83,3  0,0  16,7  

Βιοτεχνολογία 
35,7  39,3  25,0  

Ζωολογία 
90,9  8,0  1,1  

Βοτανική 
71,2  12,1  16,7  

Περιβάλλον 
74,0  20,0  6,0  

Γεωλογία 
75,0  10,0  15,0  

Μετεωρολογία 
47,8  34,8  17,4  

Σεισµολογία 
26,3  52,6  21,1  

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους  ο τύπος των εικόνων των άρθρων των 

δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, είναι στο µεγαλύτερό τους 

ποσοστό Ρεαλιστικές, µε εξαίρεση αυτές των άρθρων της Χηµείας, Βιοτεχνολογίας και 

Σεισµολογίας, που τα µεγαλύτερα τους ποσοστά  είναι Συµβατικές.  



Κεφάλαιο 4. Αποτελέσµατα της έρευνας 

 236 

 

Όσον αφορά στις εικόνες των άρθρων των δικτυακών τόπων των κατηγοριοποιούµενων ανά 

επιστηµονικό πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

 

 Στο ραβδόγραµµα 25 παρουσιάζονται τα σχετικά αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν 

στον  τύπο των εικόνων των άρθρων. 

 

Ραβδόγραµµα 25 : Ο Τύπος των εικόνων  
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Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους τα άρθρα και των τεσσάρων 

επιστηµονικών πεδίων έχουν Ρεαλιστικό τύπο εικόνων µε εξαίρεση του επιστηµονικού πεδίου 

της Χηµείας που έχουν Συµβατικό τύπο.  
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Ραβδόγραµµα 26 : Ο τύπος των εικόνων (Μ.Ο.) 

 

Οι εικόνες σύµφωνα µε την ανθρώπινη οπτική αντίληψη (Τύπος 
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Ο µέσος όρος που αφορά στον τύπο των εικόνων των άρθρων καταδεικνύει ότι το µεγαλύτερο 

ποσοστό των εικόνων είναι Ρεαλιστικές (69,7%), ακολουθούν οι Συµβατικές µε ποσοστό 

18,8%, οι δε εικόνες «Υβρίδια» συναντώνται σε ποσοστό 11,5%.   
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Ο σκοπός της εικονογράφησης   

Λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές αναφορές από το κεφάλαιο της θεωρίας, επισηµαίνουµε 

ότι οι εικόνες ανάλογα µε τη λειτουργία – σκοπό της σχεδίασής τους ταξινοµούνται σε: 

• Αφηγηµατικές εικόνες: Εικόνες που δείχνουν κάτι που συµβαίνει, απεικονίζουν πράξεις 

και γεγονότα που εξελίσσονται, διαδικασίες αλλαγής κ.λ.π.. 

• Ταξινοµητικές εικόνες: Στις εικόνες αυτές παρουσιάζεται η σχέση µεταξύ των 

απεικονιζόµενων στοιχείων µέσω συµµετρικής σύνθεσης ή µε τη µορφή διακλαδώσεων ή 

δικτύων.  

• Αναλυτικές εικόνες: Είναι οι πιο απλές εικόνες και αντιστοιχούν οπτικά σε αυτό που λέµε 

«αυτό είναι…» ή «αυτό αποτελείται από …».   

• Συµβολικές (Μεταφορικές) εικόνες: Είναι ιδιαίτερο είδος απεικόνισης όπου είτε το «ύφος» 

της εικόνας υποδηλώνει κάποιο συµβολισµό είτε κάποια στοιχεία που απεικονίζονται 

συνδέονται µε συµβολικές αξίες.  

 

Όσον αφορά στο σκοπό της σχεδίασης των εικόνων των άρθρων που επιλέχτηκαν βάσει των 

λέξεων-κλειδιών, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

Στον πίνακα 41 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στο σκοπό του 

απεικονιστικού κώδικα των εικόνων των άρθρων κατηγοριοποιηµένων ανά λέξη-κλειδί. Από 

τα δεδοµένα αυτού του πίνακα συµπεραίνουµε ότι ο σκοπός σχεδίασης των εικόνων των 

άρθρων των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών, είναι 

Αφηγηµατικές Ρητές σε ποσοστό πάνω από 50%, µε εξαίρεση τις εικόνες της Σεισµολογίας 

που έχουν υψηλό ποσοστό Συµβολικών.  
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Πίνακας 41 : Σκοπός σχεδίασης των εικόνων 

 

Λέξη κλειδί Κατηγοριοποίηση εικόνων σύµφωνα µε το σκοπό σχεδίασης τους 

  
Αφηγηµατικές 

ρητές (%) 
Αφηγηµατικές 
άρρητες (%) 

Ταξινοµητικές 
ρητές (%) 

Ταξινοµητικές 
άρρητες (%) 

Αναλυτικές 
ρητές  (%) 

Αναλυτικές 
άρρητες 

(%) 

Συµβολικές 
(%) 

Γ. Φυσική 
74,9  1,6  0,0  0,0  2,7  0,0  20,9  

Αστροφυσική 
88,2  0,0  2,0  1,0  2,0  0,0  6,9  

Κοσµολογία 
74,3  0,0  8,6  0,0  17,1  0,0  0,0  

Ηλεκτρονική 
76,5  0,0  11,8  0,0  11,8  0,0  0,0  

Χηµεία 
23,3  6,7  13,3  3,3  23,3  6,7  23,3  

Βιολογία 
55,2  4,8  11,4  5,7  9,5  1,9  11,4  

Γενετική 
75,0  0,0  0,0  0,0  16,7  0,0  8,3  

Βιοτεχνολογία 
42,9  3,6  14,3  7,1  21,4  7,1  3,6  

Ζωολογία 
88,6  0,0  3,4  0,0  5,7  0,0  2,3  

Βοτανική 
77,3  4,5  12,1  0,0  6,1  0,0  0,0  

Περιβάλλον 
60,0  4,0  12,0  2,0  16,0  0,0  6,0  

Γεωλογία 
55,0  0,0  5,0  15,0  5,0  10,0  10,0  

Μετεωρολογία 
65,2  4,3  13,0  8,7  8,7  0,0  0,0  

Σεισµολογία 
21,1  5,3  10,5  5,3  15,8  0,0  42,1  

 

 

Όσον αφορά στα άρθρα των δικτυακών τόπων των κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό 

πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

 

 Στον πίνακα 42 παρουσιάζονται τα σχετικά αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στο 

σκοπό σχεδίασης των εικόνων των άρθρων. 

 

Από τα δεδοµένα αυτού του πίνακα συµπεραίνουµε ότι στην πλειονότητά τους  οι εικόνες των 

άρθρων και των τεσσάρων επιστηµονικών πεδίων έχουν σκοπό σχεδίασης Αφηγηµατικό Ρητό 

µε εξαίρεση τις εικόνες των άρθρων του επιστηµονικού πεδίου της Χηµείας που είναι εικόνες 

Αφηγηµατικές ρητές και Αναλυτικές ρητές.  
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Πίνακας 42 : Σκοπός των εικόνων  

 

  

Αφηγηµατικές 
ρητές (%) 

Αφηγηµατικές 
άρρητες (%) 

Ταξινοµητικές 
ρητές (%) 

Ταξινοµητικές 
άρρητες (%) 

Αναλυτικές 
ρητές  (%) 

Αναλυτικές 
άρρητες 

(%) 

Συµβολικές 
(%) 

Φυσική 78,9  0,9  2,1  0,3  4,4  0,0  13,5  

Χηµεία 23,3  6,7  13,3  3,3  23,3  6,7  23,3  

Επιστήµες της 
Ζωής 69,6  3,0  9,0  2,7  9,0  1,3  5,4  

Επιστήµες της 
Γης 53,6  3,6  10,7  6,3  12,5  1,8  11,6  

 

 

Στο ραβδόγραµµα 27 απεικονίζεται ο µέσος όρος που αφορά στο σκοπό σχεδίασης των 

εικόνων των άρθρων καταδεικνύει ότι το 

 

Ραβδόγραµµα 27 : Ο σκοπός των εικόνων (Μ.Ο.) 
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Ο µέσος όρος που αφορά στο σκοπό σχεδίασης των εικόνων των άρθρων καταδεικνύει ότι το 

µεγαλύτερο ποσοστό των εικόνων είναι Αφηγηµατικές Ρητές (69,57), ακολουθούν οι 

Συµβολικές µε ποσοστό 10,49%, οι Αναλυτικές Ρητές µε ποσοστό 8,06%, οι Ταξινοµητικές 

Ρητές µε ποσοστό 6,39%, οι Αφηγηµατικές ρητές µε ποσοστό 2,3%, οι Ταξινοµητικές 

Άρρητες µε ποσοστό 2,17% και οι Αναλυτικές άρρητες µε ποσοστό 1,02%.   
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Η Τυπικότητα της εικονογράφησης   

Λαµβάνοντας υπόψη τις σχετικές αναφορές από το κεφάλαιο της θεωρίας επισηµαίνουµε 

ότι οι εικόνες ανάλογα µε την επιστηµονική τους συµβατότητα, την ποικιλία χρωµάτων, τις 

διαβαθµίσεις του χρώµατος και την απεικόνιση του φόντου τους, ταξινοµούνται σε εικόνες µε 

υψηλή, µέτρα ή χαµηλή τυπικότητα. 

 

Όσον αφορά στην τυπικότητα των εικόνων των άρθρων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-

κλειδιών, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

Στον πίνακα 43 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στην  τυπικότητα των 

εικόνων των άρθρων κατηγοριοποιηµένων ανά λέξη-κλειδί. 

 

Πίνακας 43 : Η Τυπικότητα της εικονογράφησης 

 

 Χαµηλή (%) Μέτρια (%)  Υψηλή (%) 

Γενική Φυσική 59,9  25,1  15,0  

Αστροφυσική 57,8  24,5  17,6  

Κοσµολογία 57,1  34,3  8,6  

Ηλεκτρονική 41,2  41,2  17,6  

Χηµεία 56,7  40,0  3,3  

Βιολογία 62,9  27,6  9,5  

Γενετική 58,3  33,3  8,3  

Βιοτεχνολογία 50,0  39,3  10,7  

Ζωολογία 56,8  25,0  18,2  

Βοτανική 54,5  22,7  22,7  

Περιβάλλον 66,0  24,0  10,0  

Γεωλογία 60,0  30,0  10,0  

Μετεωρολογία 52,2  39,1  8,7  

Σεισµολογία 52,6  42,1  5,3  

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι η τυπικότητα σχεδίασης των εικόνων των άρθρων των 

δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών είναι Χαµηλή σε ποσοστό 

πάνω από 50%. 
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Όσον αφορά στα άρθρα των δικτυακών τόπων των κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό 

πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

 

 Στο ραβδόγραµµα 28 παρουσιάζονται τα σχετικά αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν 

στην  τυπικότητα των εικόνων των άρθρων. 

 

Οι εικόνες των άρθρων όλων των επιστηµονικών πεδίων συναντώνται µε το µεγαλύτερο 

ποσοστό τους (περίπου 58%) να είναι Χαµηλής Τυπικότητας. Με ποσοστό από 26% έως 40% 

συναντώνται εικόνες µε Μέτρια Τυπικότητα µε το µεγαλύτερο ποσοστό Μέτριας Τυπικότητας 

να είναι οι εικόνες των άρθρων του επιστηµονικού πεδίου της Χηµείας. Τέλος, οι Υψηλής 

Τυπικότητας εικόνες εµφανίζονται µε ποσοστό από 3,3% (του επιστηµονικού πεδίου της 

Χηµείας) µέχρι 15,25% (του επιστηµονικού πεδίου της Φυσικής).   

 

Ραβδόγραµµα 28 : Η Τυπικότητα της εικονογράφησης  
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Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους  οι εικόνες των άρθρων και των 

τεσσάρων επιστηµονικών πεδίων έχουν Χαµηλή τυπικότητα εικονογράφησης.  



Κεφάλαιο 4. Αποτελέσµατα της έρευνας 

 243 

 

Ραβδόγραµµα 29 : Η Τυπικότητα της εικονογράφησης (Μ.Ο.) 
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Ο µέσος όρος των εικόνων των άρθρων καταδεικνύει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των εικόνων 

είναι Χαµηλής Τυπικότητας (58,15%), ακολουθούν οι εικόνες µε Μέτρια Τυπικότητα µε 

ποσοστό 28,01% και αυτές µε Υψηλή Τυπικότητα µε ποσοστό 13,81%.   
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Η περιχάραξη της εικονογράφησης   

 

Υπενθυµίζοντας τις σχετικές αναφορές από το κεφάλαιο της θεωρίας επισηµαίνουµε 

ότι οι εικόνες ανάλογα µε τη σχέση ισχύος και τη σχέση συµµετοχής που τις χαρακτηρίζει 

(επίπεδο, απόσταση, γωνία λήψης σε σχέση µε το επίπεδο του µατιού), ταξινοµούνται σε 

εικόνες µε ισχυρή, µέτρια ή χαλαρή περιχάραξη. 

 

Όσον αφορά στην περιχάραξη των εικόνων των άρθρων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-

κλειδιών, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

Στον πίνακα 44 παρουσιάζονται τα αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν στην  περιχάραξη των 

εικόνων των άρθρων κατηγοριοποιηµένων ανά λέξη-κλειδί. 

 

Πίνακας 44 : Η Περιχάραξη της εικονογράφησης 

 

 Χαµηλή (%) Μέτρια (%) Υψηλή (%) 

Φυσική 72,7  21,9  5,3  

Αστροφυσική 72,5  21,6  5,9  

Κοσµολογία 60,0  17,1  22,9  

Ηλεκτρονική 64,7  17,6  17,6  

Χηµεία 70,0  20,0  10,0  

Βιολογία 65,7  25,7  8,6  

Γενετική 58,3  25,0  16,7  

Βιοτεχνολογία 46,4  14,3  39,3  

Ζωολογία 42,0  18,2  39,8  

Βοτανική 63,6  22,7  13,6  

Περιβάλλον 62,0  22,0  16,0  

Γεωλογία 40,0  55,0  5,0  

Μετεωρολογία 30,4  60,9  8,7  

Σεισµολογία 42,1  47,4  10,5  

 

Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι η περιχάραξη της εικονογράφησης των εικόνων των άρθρων 

των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών είναι Χαµηλή σε ποσοστό 

πάνω από 50%, µε εξαίρεση τις εικόνες Γεωλογίας και Σεισµολογίας, που είναι Μέτρια σε 

ποσοστό 50%. 
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Όσον αφορά στα άρθρα των δικτυακών τόπων των κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό 

πεδίο έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής: 

 

 Στο ραβδόγραµµα 30 παρουσιάζονται τα σχετικά αριθµητικά δεδοµένα που αφορούν 

στην  περιχάραξη των εικόνων των άρθρων. 

 

Ραβδόγραµµα 30 : Η Περιχάραξη της εικονογράφησης 
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Συµπερασµατικά βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους  οι εικόνες των άρθρων και των 

τεσσάρων επιστηµονικών πεδίων, έχουν Χαµηλής περιχάραξης εικονογράφηση µε εξαίρεση 

τις εικόνες του επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της Γης στις οποίες η περιχάραξη είναι 

µοιρασµένη σε Χαµηλή και Μέτρια.  
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Ραβδόγραµµα 31 : Η Περιχάραξη της εικονογράφησης  (Μ.Ο.) 
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Περιχάραξη των εικόνων Μ.Ο. 

 

Ο µέσος όρος των εικόνων των άρθρων καταδεικνύει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των 

εικόνων είναι Χαµηλής Περιχάραξης (62%), ακολουθούν οι εικόνες µε Μέτρια Περιχάραξη µε 

ποσοστό 24% και αυτές µε Υψηλή Περιχάραξη µε ποσοστό 14%.   
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8.  Παρουσίαση συγκεντρωτικών αποτελεσµάτων.  
 

Στον πίνακα 45 παρουσιάζονται τα δεδοµένα που αφορούν στο είδος των διαφορετικών 

πληροφοριών που περιέχει ο ιστοχώρος, όπως εικόνες, βίντεο, ήχοι, διαφηµίσεις, «άλλα 

άρθρα», υπερσύνδεσµοι, chat rooms, discussion fora. Ο χαρακτηρισµός του είδους των 

πληροφοριών που φιλοξενούν οι ιστοχώροι, προέκυψε από το αν τουλάχιστον το 40% από 

αυτούς (επί του συνόλου των κατάλληλων ιστοχώρων) φιλοξενούσαν το συγκεκριµένο είδος 

πληροφορίας. Παραδείγµατος χάρη: αν οι ιστοχώροι µε λέξη-κλειδί τη Βιολογία, είχαν 20% 

εικόνες, 25% διαφηµίσεις, 15% βίντεο, τότε ο χαρακτηρισµός του είδους των πληροφοριών 

που περιέχουν, είναι: «τίποτα». Αν οι ιστοχώροι της Γενικής Φυσικής είχαν 41% διαφηµίσεις 

και 35% «άλλα άρθρα», τότε ο χαρακτηρισµός του είδους των πληροφοριών που περιέχουν 

είναι: «∆ιαφηµίσεις». Αν οι ιστοχώροι της Γεωλογίας είχαν 50% βίντεο, 40% εικόνες και 10% 

διαφηµίσεις, τότε ο χαρακτηρισµός του είδους των πληροφοριών που περιέχουν, είναι: 

«βίντεο».  
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Πίνακας 45 : Κατηγοριοποίηση των ιστοχώρων µε βάση το είδος των πληροφοριών που 

περιέχουν 

 

Στοιχεία ∆ικτυακών Τόπων (www.xxxxxx.xxx) 

Επιστηµονικό πεδίο Λέξη-κλειδί 

Είδος διαφορετικών πληροφοριών που περιέχει ο 
ιστοχώρος όπως εικόνες, βίντεο, αρχεία ήχων, 
υπερσύνδεσµοι, διαφηµίσεις, άλλα άρθρα, chat 

rooms κ.λ.π. σε ποσοστό url > 40% 

Γενική Φυσική Άλλα άρθρα 

Αστροφυσική ∆ιαφηµίσεις 

Κοσµολογία ∆ιαφηµίσεις 
Φυσική 

Ηλεκτρονική Τίποτα 

Φυσική Τίποτα 

Χηµεία Χηµεία ∆ιαφηµίσεις 

Χηµεία ∆ιαφηµίσεις 

Βιολογία ∆ιαφηµίσεις 

Γενετική ∆ιαφηµίσεις 

Βιοτεχνολογία Τίποτα 

Ζωολογία Τίποτα 

Επιστήµες της Ζωής 

Βοτανική Τίποτα 

Επιστήµες της Ζωής Τίποτα 

Περιβάλλον ∆ιαφηµίσεις 

Γεωλογία Τίποτα 

Μετεωρολογία Τίποτα 

Επιστήµες της Γης 

Σεισµολογία Τίποτα 

Επιστήµες της Γης Τίποτα 

  Σύνολο Τίποτα 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 45 διαπιστώνεται ότι: 

Οι δικτυακοί τόποι κατηγοριοποιούµενοι µε λέξεις-κλειδιά, αν έχουν κάποιες πληροφορίες, 

αυτές είναι «∆ιαφηµίσεις», πλην των ιστοχώρων της «Γενικής Φυσικής» που έχουν «Άλλα 

άρθρα». Όσον αφορά στην κατηγοριοποίησή τους σε επιστηµονικά πεδία, µόνο αυτοί που 

ανήκουν στο επιστηµονικό πεδίο της Χηµείας έχουν «∆ιαφηµίσεις» οι ιστοχώροι που ανήκουν 

στα άλλα τρία επιστηµονικά πεδία (Φυσική, Επιστήµες της Ζωής και Επιστήµες της Γης) δεν 

έχουν άλλες πληροφορίες σε ποσοστό πάνω από 40%. 

Κατά µέσο όρο οι ιστοχώροι που αναλύθηκαν δεν περιέχουν κάποια πληροφορία (εικόνες, 

βίντεο, ήχοι, διαφηµίσεις, «άλλα άρθρα», υπερσύνδεσµοι, chat rooms, discussion fora) σε 

ποσοστό πάνω από 40%.  
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Στον πίνακα 46 παρουσιάζεται ο χαρακτηρισµός που αφορά στο βαθµό πρόσβασης και 

το βαθµό προβολής των άρθρων που αναλύθηκαν.  

 

Πίνακας 46 : Κατηγοριοποίηση των άρθρων/ιστοσελίδων µε βάση το βαθµό πρόσβασης 

και προβολής που έχουν  

 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Βαθµός 

Πρόσβασης 
Βαθµός προβολής 

Γενική Φυσική 
Πάρα πολύ δύσκολη 
πρόσβαση 

Μέτρια προβολή 

Αστροφυσική 
Πολύ καλή 
πρόσβαση 

Μέτρια προβολή 

Κοσµολογία Καλή πρόσβαση Μέτρια προβολή 

Φυσική 

Ηλεκτρονική 
Πολύ καλή 
πρόσβαση 

Μεγάλη Προβολή 

    
Πολύ δύσκολη 
πρόσβαση 

Μέτρια προβολή 

Χηµεία Χηµεία 
Πάρα πολύ δύσκολη 
πρόσβαση 

Μέτρια προβολή 

    
Πάρα πολύ δύσκολη 
πρόσβαση 

Μέτρια προβολή 

Βιολογία 
Πολύ καλή 
πρόσβαση 

Μεγάλη Προβολή 

Γενετική ∆ύσκολη πρόσβαση Μεγάλη Προβολή 

Βιοτεχνολογία ∆ύσκολη πρόσβαση Μέτρια προβολή 

Ζωολογία ∆ύσκολη πρόσβαση Μέτρια προβολή 

Επιστήµες της 
Ζωής 

Βοτανική ∆ύσκολη πρόσβαση Μεγάλη Προβολή 

    ∆ύσκολη πρόσβαση Μέτρια προβολή 

Περιβάλλον ∆ύσκολη πρόσβαση Μέτρια προβολή 

Γεωλογία 
Πολύ καλή 
πρόσβαση 

Μέτρια προβολή 

Μετεωρολογία 
Πολύ καλή 
πρόσβαση 

Μέτρια προβολή 

Επιστήµες της 
Γης 

Σεισµολογία ∆ύσκολη πρόσβαση Μέτρια προβολή 

    Καλή πρόσβαση Μέτρια προβολή 

  
Σύνολο 

Πολύ δύσκολη  
πρόσβαση 

Μέτρια προβολή 
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Από τα στοιχεία του πίνακα 46 διαπιστώνεται ότι: 

 

Όσον αφορά στα άρθρα που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: ∆εν υπάρχουν άρθρα µε «Μηδενική προβολή» ή µε «Μικρή 

προβολή». Όλα έχουν «Μέτρια ή Μεγάλη προβολή». Τα άρθρα της «Ηλεκτρονικής», της 

«Βιολογίας», της «Ηλεκτρονικής» και της «Βοτανικής» έχουν «Μεγάλη προβολή», ενώ όλα τα 

υπόλοιπα έχουν «Μέτρια προβολή».  

 

Όσον αφορά στα άρθρα κατηγοριοποιηµένα ανά επιστηµονικό πεδίο παρατηρούµε ότι όλα 

έχουν «Μέτρια προβολή».  

 

Ο µέσος όρος των άρθρων έχουν Μέτρια Προβολή. 

 

Όσον αφορά στα άρθρα που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής: Τα άρθρα µε «Πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση» είναι αυτα µε λέξη-

κλειδί τη «Γενική Φυσική» και τη «Χηµεία». Ακολουθούν τα άρθρα µε «∆ύσκολη πρόσβαση», 

που είναι αυτά µε λέξεις-κλειδιά τη «Γενετική», τη «Βιοτεχνολογία», τη «Ζωολογία», τη 

«Βοτανική», το «Περιβάλλον» και τη «Σεισµολογία». Ακολουθούν τα άρθρα µε λέξη-κλειδί 

την «Κοσµολογία», τα οποία έχουν «Καλή πρόσβαση». Ακολουθούν αυτά µε λέξη-κλειδί την 

«Αστροφυσική», την «Ηλεκτρονική», τη «Βιολογία», τη «Γεωλογία» και τη «Μετεωρολογία», 

τα οποία έχουν «Πολύ καλή πρόσβαση».  

 

 Όσον αφορά στα άρθρα κατηγοριοποιηµένα ανά επιστηµονικό πεδίο, αυτά της «Χηµείας» 

έχουν «Πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση», αυτά της «Φυσικής» έχουν «Πολύ δύσκολη 

πρόσβαση», των «Επιστηµών της Ζωής» έχουν «∆ύσκολη πρόσβαση» και των «Επιστηµών 

της Γης» «»Καλή πρόσβαση».  

 

Ο Μέσος όρος των άρθρων έχει Πολύ δύσκολη πρόσβαση.  
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Στον πίνακα 47 παρουσιάζονται τα τυπικά στοιχεία των άρθρων που αναλύθηκαν. Ο 

χαρακτηρισµός ότι τα άρθρα έχουν ή όχι «όνοµα συγγραφέα» ή «ηµεροµηνία κατάθεσης» 

προέκυψε από το αν τουλάχιστον το 40% από αυτά (επί του συνόλου των κατάλληλων) είχαν 

ηµεροµηνία κατάθεσης ή όνοµα συγγραφέα αντίστοιχα.  

Επίσης ο χαρακτηρισµός για την ιδιότητα των συγγραφέων των άρθρων ή ο 

χαρακτηρισµός περί των πηγών των άρθρων προέκυψε από το χαρακτηριστικό που 

πλειοψηφούσε. Παραδείγµατος χάρη: αν τα άρθρα µε λέξη-κλειδί τη Βιολογία είχαν γραφτεί 

κατά 20% από Επιστήµονες, κατά 40% από Εκπαιδευτικούς, κατά 30% από «Άλλους» και 

κατά 10% από Επιστηµονικούς Φορείς, τότε ο χαρακτηρισµός για την ιδιότητα του Συγγραφέα 

είναι «Εκπαιδευτικός».  
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Πίνακας 47 : Κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων µε βάση τα τυπικά στοιχεία των 

άρθρων που φιλοξενούν.   

 

Στοιχεία άρθρου 

    Τυπικά στοιχεία 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Άρθρα µε 
ηµεροµ. 

Κατάθεσης 

Άρθρα µε 
όνοµα 

συγγραφέα 
Ιδιότητα συγγραφέα 

Οι πηγές που 
αναφέρονται στο 

άρθρο 

Γενική Φυσική Ναι Όχι Επιστήµονας Επιστηµονικές 

Αστροφυσική Όχι Όχι Επιστηµ φορέας Επιστηµονικές 

Κοσµολογία 
Όχι Όχι Άλλο Επιστηµονικές 

Φυσική 

Ηλεκτρονική Ναι Όχι Επιστηµ ή Εκπαιδευτικ Επιστηµονικές 

    Όχι Όχι Επιστήµονας Επιστηµονικές 

Χηµεία Χηµεία Όχι Όχι Επιστηµ φορέας Επιστηµονικές 

    Όχι Όχι Επιστηµ φορέας Επιστηµονικές 

Βιολογία Όχι Ναι Επιστήµονας Επιστηµονικές 

Γενετική Όχι Όχι Επιστήµονας Επιστηµονικές 

Βιοτεχνολογία Ναι Ναι Επιστήµονας Επιστηµονικές 

Ζωολογία Όχι Όχι Επιστηµ ή Ανυπόγραφ Επιστηµονικές 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική Όχι Όχι Επιστηµ ή Εκπαιδευτικ Επιστηµονικές 

    Όχι Ναι Επιστήµονας Επιστηµονικές 

Περιβάλλον Όχι Ναι Επιστήµονας Επιστηµονικές 

Γεωλογία Όχι Όχι Επιστήµονας Επιστηµονικές 

Μετεωρολογία Όχι Ναι Επιστήµονας Άλλες 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία Όχι Όχι Επιστήµονας Επιστηµονικές 

    
Όχι Όχι Επιστήµονας Επιστηµονικές 

  Σύνολο 
Όχι Όχι Επιστήµονας Επιστηµονικές 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 47 διαπιστώνεται ότι: 

 

Τα άρθρα των ιστοσελίδων, κατηγοριοποιούµενα µε λέξεις-κλειδιά, στην πλειονότητά τους  

δεν έχουν ηµεροµηνία κατάθεσης αλλά και δεν αναφέρουν το όνοµα του συγγραφέα. Εξαίρεση 

παρουσιάζουν τα άρθρα των ιστοσελίδων µε λέξη-κλειδί τη «Γενική Φυσική», την 

«Ηλεκτρονική» και την «Βιοτεχνολογία», που έχουν ηµεροµηνία κατάθεσης και αυτές της 
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«Βιολογίας», «Βιοτεχνολογίας», του «Περιβάλλοντος» και της «Μετεωρολογίας», που 

αναφέρουν το όνοµα του συγγραφέα.  

 

Όσον αφορά στα άρθρα των ιστοσελίδων, κατηγοριοποιούµενα ανά επιστηµονικό πεδίο, 

καµία κατηγορία δεν έχει ηµεροµηνία κατάθεσης ή όνοµα συγγραφέα πλην των άρθρων του 

Επιστηµονικού πεδίου «Επιστήµες Ζωής» που έχουν όνοµα συγγραφέα.  

 

Ο µέσος όρος όλων των άρθρων δεν έχει ούτε ηµεροµηνία κατάθεσης ούτε όνοµα 

συγγραφέα.  

 

Τα άρθρα των ιστοσελίδων, κατηγοριοποιούµενα µε λέξεις-κλειδιά, στην πλειονότητά τους  

έχουν γραφτεί από Επιστήµονες. Εξαίρεση παρουσιάζουν τα άρθρα των ιστοσελίδων µε λέξη-

κλειδί την «Αστροφυσική» και τη «Χηµεία» που έχουν γραφτεί από Επιστηµονικούς Φορείς 

και αυτά της Κοσµολογίας που έχουν γραφτεί από «Άλλο». Οι πηγές όλων των άρθρων είναι 

Επιστηµονικές µε εξαίρεση αυτά της Μετεωρολογίας που οι πηγές τους είναι «Άλλες».  

 

Όσον αφορά στα άρθρα των ιστοσελίδων, κατηγοριοποιούµενα ανά επιστηµονικό πεδίο, 

όλες οι κατηγορίες έχουν γραφεί από Επιστήµονες και έχουν πηγές Επιστηµονικές, µε 

εξαίρεση τα άρθρα της Χηµείας που έχουν γραφεί από «Επιστηµονικούς Φορείς».   

 

Ο µέσος όρος όλων των άρθρων δεν έχει συγγραφέα Επιστήµονες και πηγές 

Επιστηµονικές.  
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Στον πίνακα 48 παρουσιάζονται τα αφηγηµατικά στοιχεία των άρθρων που 

αναλύθηκαν. Ο χαρακτηρισµός του κύριου θέµατος των άρθρων ή ο χαρακτηρισµός περί του  

πρωταγωνιστή, του χρόνου και του τόπου των άρθρων προέκυψε από το χαρακτηριστικό που 

πλειοψηφούσε. Παραδείγµατος χάρη: αν τα άρθρα µε λέξη-κλειδί τη Χηµεία είχαν γραφτεί 

κατά 30% µε πρωταγωνιστή την Ύλη, κατά 40% τον Άνθρωπο και κατά 30% τη Φύση, τότε ο 

χαρακτηρισµός για τον πρωταγωνιστή είναι «Άνθρωπος».  

 

Πίνακας 48 : Κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων µε βάση τα αφηγηµατικά στοιχεία των 

άρθρων που φιλοξενούν  

 

Στοιχεία άρθρου 

    Αφηγηµατικά στοιχεία άρθρων 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί Το κύριο Θέµα  
Ο 

πρωταγωνιστής 
Ο τόπος Ο Χρόνος 

Γενική Φυσική Καινοτοµίες - 
Τεχνολογικές Εφαρµογές 

Ύλη Πλανήτης Παρόν 

Αστροφυσική Η Λειτουργία της Φύσης  Ύλη Σύµπαν  Παρόν 

Κοσµολογία Καινοτοµίες - 
Τεχνολογικές Εφαρµογές 

Ύλη Πλανήτης 
Μέλλον Παρόν 

Παρελθόν 

Φυσική 

Ηλεκτρονική Επιστηµονική Ζωή 
(ανακαλύψεις θεωρίες διαµάχες) 

Ύλη Αµερική Μέλλον 

  
  Καινοτοµίες - 

Τεχνολογικές Εφαρµογές 
Ύλη Πλανήτης Παρόν 

Χηµεία 
Χηµεία Καινοτοµίες - 

Τεχνολογικές Εφαρµογές 
Ύλη Απροσδιόριστος Παρόν 

    Καινοτοµίες - 
Τεχνολογικές Εφαρµογές 

Ύλη Απροσδιόριστος Παρόν 

Βιολογία Καινοτοµίες - 
Τεχνολογικές Εφαρµογές 

Ύλη ή 
άνθρωπος 

Ελλάδα Παρόν 

Γενετική Η Λειτουργία της Φύσης  Άνθρωπος Άλλη Παρόν 

Βιοτεχνολογία Επιστηµονική Ζωή 
(ανακαλύψεις θεωρίες 

διαµάχες) 
Άνθρωπος Πλανήτης Παρόν 

Ζωολογία Η Λειτουργία της Φύσης  Φύση Πλανήτης Παρόν 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική Η Λειτουργία της Φύσης  Φύση Ελλάδα Παρόν 

    Η Λειτουργία της Φύσης  Φύση Ελλάδα Παρόν 

Περιβάλλον Καινοτοµίες - 
Τεχνολογικές Εφαρµογές 

Φύση 
Ελλάδα ή 
Ευρώπη 

Παρόν 

Γεωλογία Η Λειτουργία της Φύσης  Φύση Πλανήτης Παρελθόν 

Μετεωρολογία Η Λειτουργία της Φύσης  Φύση Απροσδιόριστος Παρόν 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία Καινοτοµίες - Αρνητικά 
Φαινόµενα 

Φύση Ελλάδα Παρόν 

    Καινοτοµίες - 
Τεχνολογικές Εφαρµογές 

Φύση 
Ελλάδα ή 
Πλανήτης 

Παρόν 

  Σύνολο 
Καινοτοµίες - 

Τεχνολογικές Εφαρµογές 
Ύλη ή Φύση Πλανήτης Παρόν 
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Από τα στοιχεία του πίνακα 48 διαπιστώνεται ότι: 

 

Τα άρθρα των ιστοσελίδων, κατηγοριοποιούµενα µε λέξεις-κλειδιά, στην πλειονότητά τους  

έχουν ως Κύριο Θέµα Καινοτοµίες – Τεχνολογικές Εφαρµογές ή Τη λειτουργία της Φύσης. 

Εξαίρεση παρουσιάζουν τα άρθρα των ιστοσελίδων µε λέξη-κλειδί την «Ηλεκτρονική» και τη 

«Βιοτεχνολογία», που έχουν ως κύριο θέµα την «Επιστηµονική Ζωή (ανακαλύψεις – θεωρίες – 

διαµάχες)» και τη «Σεισµολογία» που έχει ως κύριο θέµα «Καινοτοµίες – Αρνητικά 

φαινόµενα».  

Ο Πρωταγωνιστής των άρθρων είναι η Ύλη ή η Φύση, µε εξαίρεση αυτά µε λέξη-κλειδί τη 

«Γενετική» και τη «Βιοτεχνολογία», που έχουν πρωταγωνιστή τον Άνθρωπο. 

Ο Τόπος των άρθρων δεν έχει κάποιο χαρακτηριστικό, µια και παρουσιάζεται να είναι ο 

Πλανήτης, το Σύµπαν, η Αµερική, η Ελλάδα, η Ευρώπη και «Άλλος». 

Ο Χρόνος των άρθρων είναι το Παρόν, µε εξαίρεση τα άρθρα της «Ηλεκτρονικής», που έχουν 

ως χρόνο το Μέλλον και της Γεωλογίας που έχουν ως χρόνο το Παρελθόν.      

 

Όσον αφορά στα άρθρα των ιστοσελίδων, κατηγοριοποιούµενων ανά επιστηµονικό πεδίο, 

στην πλειονότητά τους  έχουν ως Κύριο Θέµα Καινοτοµίες – Τεχνολογικές Εφαρµογές µε 

εξαίρεση αυτά του επιστηµονικού πεδίου των «Επιστηµών της Ζωής», που έχουν ως κύριο 

θέµα «τη λειτουργία της φύσης».  

Ο Πρωταγωνιστής των άρθρων είναι η Ύλη στα επιστηµονικά πεδία της «Φυσικής» και της 

«Χηµείας» και η Φύση στα επιστηµονικά πεδία των «Επιστηµών της Γης και της Ζωής».  

Ο Τόπος των άρθρων δεν έχει κάποιο χαρακτηριστικό, µια και παρουσιάζεται να είναι ο 

Πλανήτης, η Ελλάδα και Απροσδιόριστος.  

Ο Χρόνος των άρθρων είναι το Παρόν.       

 

Ο µέσος όρος όλων των άρθρων έχει ως κύριο θέµα «Καινοτοµίες – Τεχνολογικές 

εφαρµογές», ως πρωταγωνιστή την «Ύλη ή τη Φύση», ως χρόνο το «Παρόν» και ως χώρο τον 

«Πλανήτη».   
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Στον πίνακα 49 παρουσιάζονται τα µεθοδολογικά στοιχεία των άρθρων που 

αναλύθηκαν. Ο χαρακτηρισµός αν υπάρχει ή όχι επιστηµονική µεθοδολογία και αν 

αναφαίρεται ή όχι ο ερευνητής, προέκυψε από το αν στα άρθρα αναφερόταν η επιστηµονική 

µεθοδολογία ή ο ερευνητής σε ποσοστό >= του 50% αντίστοιχα.   

Ο χαρακτηρισµός για το είδος της µεθοδολογίας προέκυψε από το χαρακτηριστικό που 

πλειοψηφούσε. Παραδείγµατος χάρη: αν τα άρθρα µε λέξη-κλειδί τη Χηµεία είχαν ως είδος 

µεθοδολογίας κατά 30% το Πείραµα, κατά 40% ήταν χωρίς µέθοδο και κατά 30% έλεγχο 

θεωριών, τότε ο χαρακτηρισµός για τη µεθοδολογία είναι: «χωρίς µέθοδο».  

 

Πίνακας 49 : Κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων µε βάση τα γνωσιακά στοιχεία / 

Μεθοδολογικά στοιχεία των άρθρων που φιλοξενούν    
 

Γνωσιακά στοιχεία άρθρου 

    Μεθοδολογικά στοιχεία 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί 
Επιστηµονική 
µεθοδολογία 

Είδος 
µεθοδολογίας 

Αναφορά στον 
ερευνητή 

Γενική Φυσική Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

Αστροφυσική Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

Κοσµολογία Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 
Φυσική 

Ηλεκτρονική Ναι 
Έλεγχος θεωριών 

ή Πείραµα 
Ναι 

    Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

Χηµεία Χηµεία Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

    Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

Βιολογία 
Όχι Χωρίς µέθοδο Ναι 

Γενετική Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

Βιοτεχνολογία Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

Ζωολογία 
Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

Επιστήµες της 
Ζωής 

Βοτανική Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

    Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

Περιβάλλον Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

Γεωλογία 
Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

Μετεωρολογία Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

Επιστήµες της 
Γης 

Σεισµολογία Όχι Χωρίς µέθοδο Ναι 

    Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 

  Σύνολο Όχι Χωρίς µέθοδο Όχι 
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Από τα στοιχεία του πίνακα 49 διαπιστώνεται ότι: 

 

Τα άρθρα των ιστοσελίδων, κατηγοριοποιούµενα µε λέξεις-κλειδιά, στην πλειονότητά τους  

δεν έχουν Επιστηµονική µεθοδολογία µε εξαίρεση τα άρθρα της Ηλεκτρονικής που το είδος 

της µεθοδολογίας είναι ο «Έλεγχος θεωριών ή Πείραµα».   

Ο ερευνητής αναφέρεται µόνο στα άρθρα της «Ηλεκτρονικής, της Βιολογίας και της 

Σεισµολογίας.  

 

Όσον αφορά στα άρθρα των ιστοσελίδων, κατηγοριοποιούµενα ανά επιστηµονικό πεδίο, σε 

όλα σχεδόν δεν αναφέρεται επιστηµονική µεθοδολογία, κατ’ επέκταση και είδος 

µεθοδολογίας, ενώ σε όλα δεν αναφέρεται ο ερευνητής.  

 

Ο µέσος όρος όλων των άρθρων δεν έχει αναφορά σε επιστηµονική µεθοδολογία, είδος 

µεθοδολογίας και ερευνητή.  
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Στον πίνακα 50 παρουσιάζονται τα στοιχεία των κοινωνικών επιπτώσεων της επιστήµης 

στοιχεία των άρθρων που αναλύθηκαν. Ο χαρακτηρισµός για το είδος των επιπτώσεων 

προέκυψε από το χαρακτηριστικό που πλειοψηφούσε. Παραδείγµατος χάρη: αν τα άρθρα µε 

λέξη-κλειδί τη Βιοτεχνολογία είχαν ως είδος επιπτώσεων: κατά 30% Αρνητικές, κατά 20% 

Θετικές και κατά 50% Ουδέτερες, τότε ο χαρακτηρισµός για το είδος των επιπτώσεων είναι: 

«Ουδέτερες». Όµοια  προέκυψε και ο χαρακτηρισµός για τα άλλα στοιχεία του πίνακα 50.  

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 50 διαπιστώνεται ότι: 

 

Τα άρθρα των ιστοσελίδων, κατηγοριοποιούµενα µε λέξεις-κλειδιά στην πλειονότητά τους,  

έχουν Αρνητικό «Είδος Επιπτώσεων». Εξαίρεση παρουσιάζουν τα άρθρα των ιστοσελίδων µε 

λέξη-κλειδί την «Ηλεκτρονική» που έχουν Θετικές και Αρνητικές επιπτώσεις κατά το ίδιο 

ποσοστό. Ακόµα, τα άρθρα της Χηµείας έχουν Μεικτές επιπτώσεις και αυτά της 

Βιοτεχνολογίας έχουν Θετικές επιπτώσεις.  

 

Η «Περιοχή Επιπτώσεων» στην πλειονότητά των άρθρων των ιστοσελίδων είναι η 

Επιστήµη και Τεχνολογία, µε εξαίρεση τα άρθρα της Βιοτεχνολογίας του Περιβάλλοντος και 

της Σεισµολογίας, των οποίων η περιοχή επιπτώσεων είναι η Ποιότητα ζωής και της 

Βοτανικής και Ζωολογίας, που η περιοχή επιπτώσεων είναι το Περιβάλλον. 

 

Ο «Παράγοντας στον οποίο αναφέρονται» τα άρθρα στην πλειονότητά τους , είναι τα 

Φυσικά Στοιχεία µε εξαίρεση τα άρθρα της Χηµείας, Βιολογίας, Γενετικής, Βιοτεχνολογίας 

και Περιβάλλοντος που είναι ο Άνθρωπος. 

 

Το «Επίπεδο συλλογικότητας» σε όλα τα άρθρα είναι το Κοινωνικό.  

 

Το «Επίπεδο εµβέλειας» είναι το ∆ιεθνές, µε εξαίρεση τα άρθρα της Χηµείας και 

Μετεωρολογίας, των οποίων το Επίπεδο εµβέλειας είναι το Εθνικό και αυτά της Βοτανικής 

των οποίων είναι το Τοπικό και της Βιολογίας της οποίας είναι Απροσδιόριστο.  

 

Οι «σχέσεις µε τις άλλες επιστήµες» ποικίλλει. Άλλα άρθρα είναι χωρίς σχέση, άλλα 

άρθρα σχετίζονται µε τη Φιλοσοφία, άλλα µε την Οικονοµία, άλλα µε την Παιδεία και άλλα µε 

τον Πολιτισµό. 

 

Το «στερεότυπο του Συγγραφέα» είναι «Ειδικός» µε εξαίρεση τα άρθρα της Γενικής 

Φυσικής που το στερεότυπο του συγγραφέα είναι απροσδιόριστο, του Περιβάλλοντος που 

είναι «Άλλος» και της Σεισµολογίας που είναι «Καθηµερινός.  
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Πίνακας 50 : Κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων µε βάση τα γνωσιακά στοιχεία / 

κοινωνικών επιπτώσεων της επιστήµης  
 

Γνωσιακά στοιχεία άρθρου 

  
Κοινωνικές επιπτώσεις της επιστήµης 

Λέξη-κλειδί 
Είδος 

επιπτώσεων 
Περιοχή 

επιπτώσεων 

Παράγοντας 
στον οποίο 
αναφέρεται 

Επίπεδο 
συλλογικότητας 

Επίπεδο 
εµβέλειας 

Σχέση µε 
άλλες 

περιοχές 

Το στερεότυπο 
του συγγραφέα 

Γενική 

Φυσική 
Αρνητικές 

Επιστήµη και 
τεχνολογία  

Φυσικά 
στοιχεία 

Κοινωνικό ∆ιεθνές 
Χωρίς 
Σχέση 

Απροσδιόριστος

Αστροφ. 

Αρνητικές 
Επιστήµη και 
τεχνολογία  

Φυσικά 
στοιχεία 

Κοινωνικό ∆ιεθνές 
Χωρίς 
Σχέση 

Ειδικός 

Κοσµολογία 

Αρνητικές 
Επιστήµη και 
τεχνολογία  

Φυσικά 
στοιχεία 

Κοινωνικό ∆ιεθνές Φιλοσοφία Ειδικός 

Ηλεκτρ. 

Θετικές ή 
Αρνητικές 

Επιστήµη και 
τεχνολογία  

Φυσικά 
στοιχεία 

Κοινωνικό ∆ιεθνές Οικονοµία Ειδικός 

Φυσική Αρνητικές 
Επιστήµη και 
τεχνολογία  

Φυσικά 
στοιχεία 

Κοινωνικό ∆ιεθνές 
Χωρίς 
Σχέση 

Ειδικός 

Χηµεία 

Μεικτές 
Επιστήµη και 
τεχνολογία  

Ανθρωπος  Κοινωνικό Εθνικό Οικονοµία Ειδικός 

Χηµεία Μεικτές 
Επιστήµη και 
τεχνολογία  

Ανθρωπος  Κοινωνικό Εθνικό Οικονοµία Ειδικός 

Βιολογία 

Αρνητικές 
Επιστήµη και 
τεχνολογία  

Ανθρωπος  Κοινωνικό Απροσδιόριστο Παιδεία Ειδικός 

Γενετική 
Αρνητικές 

Επιστήµη και 
τεχνολογία  

Ανθρωπος  Κοινωνικό ∆ιεθνές Παιδεία Ειδικός 

Βιοτεχν. 

Θετικές 
Ποιότητα 

ζωής 
Ανθρωπος  Κοινωνικό ∆ιεθνές Πολιτισµός Ειδικός 

Ζωολογ. 
Αρνητικές Περιβάλλον 

Φυσικά 
στοιχεία 

Κοινωνικό ∆ιεθνές Πολιτισµός Ειδικός 

Βοτανική 

Αρνητικές Περιβάλλον 
Φυσικά 
στοιχεία 

Κοινωνικό Τοπικό Πολιτισµός Ειδικός 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Αρνητικές 
Επιστήµη και 
τεχνολογία  

Ανθρωπος  Κοινωνικό ∆ιεθνές Πολιτισµός Ειδικός 

Περιβάλ. 
Αρνητικές 

Ποιότητα 
ζωής 

Ανθρωπος  Κοινωνικό ∆ιεθνές Πολιτισµός Άλλος 

Γεωλ. 
Αρνητικές 

Ποιότητα 
ζωής 

Φυσικά 
στοιχεία 

Κοινωνικό ∆ιεθνές Πολιτική Ειδικός 

Μετεω. 
Αρνητικές 

Επιστήµη και 
τεχνολογία  

Φυσικά 
στοιχεία 

Κοινωνικό Εθνικό Παιδεία Ειδικός 

Σεισµο. 
Αρνητικές 

Ποιότητα 
ζωής 

Φυσικά 
στοιχεία 

Κοινωνικό ∆ιεθνές Οικονοµία Καθηµερινός 

Επιστήµες 
της Γης 

Αρνητικές 
Ποιότητα 

ζωής 
Φυσικά 
στοιχεία 

Κοινωνικό ∆ιεθνές Οικονοµία Άλλος 

Σύνολο 
Αρνητικές 

Επιστήµη και 
τεχνολογία  

Φυσικά 
στοιχεία 

Κοινωνικό ∆ιεθνές Πολιτισµός Ειδικός 
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Όσον αφορά στα άρθρα των ιστοσελίδων, κατηγοριοποιούµενα ανά επιστηµονικό πεδίο, 

στην πλειονότητά τους  έχουν Αρνητικές Επιπτώσεις µε εξαίρεση αυτά της Χηµείας που έχουν 

Μεικτές. Ακόµα έχουν ως Περιοχή Επιπτώσεων την Επιστήµη και Τεχνολογία µε εξαίρεση τα 

άρθρα του επιστηµονικού πεδίου των Επιστήµων της Γης, που έχουν ως Περιοχή Επιπτώσεων 

την Ποιότητα Ζωής.  

Ο Παράγοντας στον οποίο αναφέρονται, είναι τα Φυσικά Στοιχεία για τις περιοχές των 

επιστηµών της Φυσικής και των Επιστήµων της Ζωής και ο Άνθρωπος για τις περιοχές των 

επιστηµών της Χηµείας και των Επιστηµών της Γης. 

Το Επίπεδο Συλλογικότητας είναι για όλες τις περιοχές των επιστηµών το Κοινωνικό.  

Το Επίπεδο εµβέλειας είναι το ∆ιεθνές, εκτός των άρθρων που ανήκουν στο επιστηµονικό 

πεδίο της Χηµείας, των οποίων το επίπεδο εµβέλειας είναι το Εθνικό. 

Οι σχέσεις µε άλλες περιοχές ποικίλλει και είναι «χωρίς σχέση», είναι η Οικονοµία και ο 

Πολιτισµός.  

Το Στερεότυπο του συγγραφέα είναι «Ειδικός» εκτός των άρθρων των Επιστηµών της Γης 

που είναι «Άλλος».          

 

 

Ο µέσος όρος όλων των άρθρων έχει:  

Αρνητικές Επιπτώσεις,  

Περιοχή Επιπτώσεων την Επιστήµη και Τεχνολογία,  

Παράγοντα στον οποίο αναφέρονται τα Φυσικά Στοιχεία,  

Επίπεδο συλλογικότητας Κοινωνικό, 

Επίπεδο εµβέλειας ∆ιεθνές,  

Σχέσεις µε τον Πολιτισµό και  

Στερεότυπο του Συγγραφέα  Ειδικός.    
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Στον πίνακα 51 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που αφορούν στο  Περιεχόµενο των 

άρθρων που αναλύθηκαν, όσον αφορά στα στοιχεία των κοινωνικών επιπτώσεων τους. Ο 

χαρακτηρισµός για το Πεδίο αναφοράς προέκυψε από το χαρακτηριστικό που πλειοψηφούσε. 

Παραδείγµατος χάρη: αν τα άρθρα µε λέξη-κλειδί τη Βοτανική είχαν ως πεδίο αναφοράς κατά 

30% τη Φυσική, κατά 40% τις Επιστήµες της Ζωής και κατά 30% τη Χηµεία, τότε ο 

χαρακτηρισµός για το πεδίο αναφοράς είναι «Επιστήµες της Ζωής». Όµοια  προέκυψε και ο 

χαρακτηρισµός για τα άλλα στοιχεία του πίνακα 51. 

  

Από τα στοιχεία του πίνακα 51 διαπιστώνεται ότι: 

 

Τα άρθρα των ιστοσελίδων, κατηγοριοποιούµενα µε λέξεις-κλειδιά, έχουν ως πεδίο 

αναφοράς το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο ανήκουν. ∆ηλαδή τα άρθρα της Γενικής Φυσικής, 

της Αστροφυσικής, της Κοσµολογίας και της Ηλεκτρονικής έχουν ως πεδίο αναφοράς τη 

Φυσική. Τα άρθρα της Βιολογίας, Βοτανικής, Ζωολογίας, Βιοτεχνολογίας και Γενετικής έχουν 

ως πεδίο αναφοράς τις «Επιστήµες της Ζωής» και τα άρθρα της Σεισµολογίας, 

Μετεωρολογίας, Γεωλογίας και Περιβάλλοντος έχουν ως πεδίο αναφοράς τις «Επιστήµες της 

Γης».  

Το Εννοιολογικό περιεχόµενο των άρθρων ποικίλλει. Είναι η ύλη, το διάστηµα και η γη, η 

πληροφορία και η ζωή. Μόνο τα άρθρα που ανήκουν στο επιστηµονικό πεδίο των Επιστηµών 

της Ζωής (Βιολογία, Γενετική, Βιοτεχνολογία, Ζωολογία και Βοτανική) έχουν όλα, ως 

εννοιολογικό περιεχόµενο, τη ζωή (οικοσυστήµατα, όργανα ανθρώπου, αναπαραγωγή).  

 

Όσον αφορά στα άρθρα των ιστοσελίδων, κατηγοριοποιούµενα ανά επιστηµονικό πεδίο, 

έχουν ως πεδίο αναφοράς το επιστηµονικό πεδίο στο οποίο ανήκουν. 

Το Εννοιολογικό περιεχόµενο των άρθρων είναι:  

� η ύλη (Φυσικά, χηµικά φαινόµενα, ο µικρόκοσµος) για τα άρθρα που ανήκουν στο 

Επιστηµονικό πεδίο της Χηµείας  

� το διάστηµα και η γη (κλίµα, ατµόσφαιρα, έδαφος) για τα άρθρα που ανήκουν στο 

Επιστηµονικό πεδίο της Φυσικής και των Επιστηµών της Γης και 

� η ζωή (οικοσυστήµατα, όργανα ανθρώπου, αναπαραγωγή) για τα άρθρα που ανήκουν 

στο Επιστηµονικό πεδίο τω Επιστηµών της Ζωής.   

 

Ο µέσος όρος όλων των άρθρων έχει:  

Πεδίο αναφοράς τις Επιστήµες της ζωής και εννοιολογικό περιεχόµενο τη ζωή 

(οικοσυστήµατα, όργανα ανθρώπου, αναπαραγωγή ). 
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Πίνακας 51 : Κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων µε βάση τα γνωσιακά στοιχεία / Το 

περιεχόµενο των άρθρων που φιλοξενούν 

 

Γνωσιακά στοιχεία άρθρου 

    
Το Περιεχόµενο των άρθρων 

Πεδίο 
αναφοράς  Επιστηµονικό 

πεδίο 
Λέξη-κλειδί 

  

Πλήθος 
επιστηµονικών 
πληροφοριών 

% 

Το εννοιολογικό περιεχόµενο 
των άρθρων 

Γενική 

Φυσική 
Φυσική 602,2 

Η ύλη (φυσικά, χηµικά 
φαινόµενα, ο µικρόκοσµος) 

Αστροφυσική Φυσική 425,0 
Το διάστηµα και η Γη (κλίµα, 

ατµόσφαιρα, έδαφος) 

Κοσµολογία 
Φυσική 465,0 

Το διάστηµα και η Γη (κλίµα, 
ατµόσφαιρα, έδαφος) 

Φυσική 

Ηλεκτρονική 
Φυσική 325,0 Η πληροφορία 

  
  

Φυσική 510,8 
Το διάστηµα και η Γη (κλίµα, 

ατµόσφαιρα, έδαφος) 

Χηµεία 
Χηµεία 

Χηµεία 618,2 
Η ύλη (φυσικά, χηµικά 

φαινόµενα, ο µικρόκοσµος) 

    
Χηµεία 618,2 

Η ύλη (φυσικά, χηµικά 
φαινόµενα, ο µικρόκοσµος) 

Βιολογία Επιστήµες 
της Ζωής 

397,5 
Η ζωή (οικοσυστήµατα, όργανα 

ανθρώπου, αναπαραγωγή) 

Γενετική Επιστήµες 
της Ζωής 

533,3 
Η ζωή (οικοσυστήµατα, όργανα 

ανθρώπου, αναπαραγωγή) 

Βιοτεχνολογία Επιστήµες 
της Ζωής 

654,2 
Η ζωή (οικοσυστήµατα, όργανα 

ανθρώπου, αναπαραγωγή) 

Ζωολογία Επιστήµες 
της Ζωής 

718,8 
Η ζωή (οικοσυστήµατα, όργανα 

ανθρώπου, αναπαραγωγή) 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική Επιστήµες 
της Ζωής 

565,0 
Η ζωή (οικοσυστήµατα, όργανα 

ανθρώπου, αναπαραγωγή) 

    
Επιστήµες 
της Ζωής 

542,6 
Η ζωή (οικοσυστήµατα, όργανα 

ανθρώπου, αναπαραγωγή) 

Περιβάλλον Επιστήµες 
της Γης 

621,4 
Η ζωή (οικοσυστήµατα, όργανα 

ανθρώπου, αναπαραγωγή) 

Γεωλογία Επιστήµες 
της Γης 

1466,7 
Η ύλη (φυσικά, χηµικά 

φαινόµενα, ο µικρόκοσµος) 

Μετεωρολογία Επιστήµες 
της Γης 

1587,5 
Το διάστηµα και η Γη (κλίµα, 

ατµόσφαιρα, έδαφος) 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία Επιστήµες 
της Γης 

3000,0 
Το διάστηµα και η Γη (κλίµα, 

ατµόσφαιρα, έδαφος) 

    Επιστήµες 
της Γης 

1395,0 
Το διάστηµα και η Γη (κλίµα, 

ατµόσφαιρα, έδαφος) 

  Σύνολο 

Επιστήµες 
της Ζωής 

714,5 
Η ζωή (οικοσυστήµατα, όργανα 

ανθρώπου, αναπαραγωγή) 
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Στον πίνακα 52 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που αφορούν στο γραπτό κείµενο των 

άρθρων που αναλύθηκαν.  

 

Πίνακας 52 : Κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων µε βάση το γραπτό κείµενο των άρθρων 

που φιλοξενούν 

 

Το γραπτό κείµενο της ιστοσελίδας 

 
Επιστηµονικό πεδίο Λέξη-κλειδί Ταξινόµηση  Τυπικότητα Περιχάραξη  

Γενική Φυσική Μ Χ Ι 

Αστροφυσική Υ Χ Χ 

Κοσµολογία Υ Χ Χ 
Φυσική 

Ηλεκτρονική Μ Χ Χ 

  Φυσική Υ Χ Χ 

Χηµεία Χηµεία Υ Χ Χ 

  Χηµεία Υ Χ Χ 

Βιολογία Υ Χ Ι 

Γενετική Υ Χ Χ 

Βιοτεχνολογία Υ Χ Χ 

Ζωολογία Υ Χ Χ 

Επιστήµες της 
Ζωής 

Βοτανική Υ Χ Χ 

Επιστήµες της Ζωής Υ Χ Ι 

Περιβάλλον Υ Χ Χ 

Γεωλογία Υ Χ Χ 

Μετεωρολογία Υ Χ Χ 
Επιστήµες της Γης 

Σεισµολογία Υ Χ Χ 

 Επιστήµες της Γης Υ Χ Χ 

  Σύνολο Υ Χ Χ 

 

 

Από τα στοιχεία του πίνακα 52 διαπιστώνεται ότι: 

 

Στην  πλειονότητά τους  τα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-

κλειδιών, έχουν υψηλό βαθµό τεκµηρίωσης,  

δηλαδή έχουν µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων, πλήρη σειρά λογικών συµβολισµών, 

προηγούµενες γνώσεις από Επιστήµη και Τεχνολογία, αν υπάρχουν οµαδοποιήσεις,  είναι ρητά 

διατυπωµένες και εφαρµόζονται σε όλες τις έννοιες του κειµένου. Εξαίρεση αποτελούν τα 

άρθρα της Γενικής Φυσικής και της Ηλεκτρονικής που έχουν Μέτρια Ταξινόµηση.  

 

Όλα τα άρθρα και των τεσσάρων επιστηµονικών πεδίων έχουν Υψηλή τεκµηρίωση στο 

γλωσσικό τους κώδικα. 

 

 Ο µέσος όρος των άρθρων καταδεικνύει ότι το µεγαλύτερο ποσοστό τους έχει Υψηλή 

τεκµηρίωση γλωσσικού κώδικα.  
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Στον πίνακα 53 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που αφορούν στην  εικονογράφηση των 

άρθρων που αναλύθηκαν.  

 

Πίνακας 53 : Κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων µε βάση τις εικόνες που πλαισιώνουν το 

άρθρο που φιλοξενούν 

 

ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΩΝ 

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη-κλειδί Τύπος Σκοπός Τυπικότητα Περιχάραξη 

Γενική Φυσική Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Χ 

Αστροφυσική Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Χ 

Κοσµολογία Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Χ 

Φυσική 

Ηλεκτρονική Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ, Μ Χ 

  Φυσική Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Χ 

Χηµεία Χηµεία Συµβατικές 

Αφηγηµατικές 

ρητές, αναλυτικές 
ρητές, συµβολικές 

Χ Χ 

  Χηµεία Συµβατικές 

Αφηγηµατικές 

ρητές, αναλυτικές 

ρητές, συµβολικές 

Χ Χ 

Βιολογία Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Χ 

Γενετική Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Χ 

Βιοτεχνολογία Συµβατικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Χ 

Ζωολογία Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Χ 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Χ 

  
Επιστήµες της 

Ζωής 
Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Χ 

Περιβάλλον Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Χ 

Γεωλογία Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Μ 

Μετεωρολογία Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Μ 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία Συµβατικές Συµβολικές Χ Μ 

  Επιστήµες της Γης Ρεαλιστικές Αφηγηµατικές ρητές Χ Χ 

  
Σύνολο Ρεαλιστικές 

Αφηγηµατικές 
ρητές 

Χ Χ 
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Από τα στοιχεία του πίνακα 53 διαπιστώνεται ότι: 

 

Στην  πλειονότητά τους  οι εικόνες των άρθρων που επιλέχτηκαν βάσει των λέξεων-κλειδιών 

έχουν: 

� Τύπο εικόνων: Ρεαλιστικό, µε εξαίρεση αυτές των άρθρων της Χηµείας 

Βιοτεχνολογίας και Σεισµολογίας που είναι Συµβατικός.  

� Σκοπό σχεδίασης: Αφηγηµατικό Ρητό, µε εξαίρεση τις εικόνες της Σεισµολογίας 

που έχουν Συµβολικό. 

� Τυπικότητα σχεδίασης: Χαµηλή. 

� Περιχάραξη της εικονογράφησης: Χαµηλή, µε εξαίρεση τις εικόνες της Γεωλογίας 

και Σεισµολογίας που έχουν Μέτρια.  

 

Όσον αφορά στις εικόνες των άρθρων των ιστοσελίδων, κατηγοριοποιούµενων ανά 

επιστηµονικό πεδίο, έχουν: 

� Τύπο εικόνων: Ρεαλιστικό, µε εξαίρεση του επιστηµονικού πεδίου της Χηµείας που 

έχουν Συµβατικό τύπο.  

� Σκοπό σχεδίασης: Αφηγηµατικό Ρητό, µε εξαίρεση του επιστηµονικού πεδίου της 

Χηµείας που έχει εικόνες Αφηγηµατικές ρητές και Αναλυτικές ρητές. 

� Τυπικότητα εικονογράφησης: Χαµηλή.  

� Περιχάραξη εικονογράφησης: Χαµηλή.  

 

Ο µέσος όρος όλων των εικόνων των άρθρων έχει:  

� Τύπο: Ρεαλιστικό 

� Σκοπό: Αφηγηµατικό ρητό 

� Τυπικότητα: Χαµηλή  και  

� Περιχάραξη: Χαµηλή.  
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9 Παρουσίαση συγκριτικών αποτελεσµάτων.  
 

Τι µετρήθηκε.  

Μετρήθηκαν τα χαρακτηριστικά στα οποία συµφωνούν ή διαφέρουν µεταξύ τους οι 

ιστοσελίδες που αναλύθηκαν, κατηγοριοποιηµένες είτε ως προς τη λέξη-κλειδί µε την οποία 

προσπελαστήκαν είτε ως προς το επιστηµονικό πεδίο όπου ανήκουν.  

 ∆ηλαδή µετρήθηκαν τα χαρακτηριστικά των ιστοσελίδων που προσπελάσθηκαν µε λέξη-

κλειδί τη  

1. Γενική Φυσική (Φυσική),  

2. Αστροφυσική,  

3. Κοσµολογία,  

4. Ηλεκτρονική (Ηλεκτρονική Φυσική),  

5. Χηµεία,  

6. Βιολογία,  

7. Γενετική,  

8. Βιοτεχνολογία,  

9. Ζωολογία,  

10. Βοτανική,  

11. Περιβάλλον,  

12. Γεωλογία,  

13. Μετεωρολογία,  

14. Σεισµολογία   

και αυτών που ανήκουν στο επιστηµονικό πεδίο   

15. της Φυσικής,   

16. της Χηµείας,   

17. των Επιστηµών της Ζωής και  

18. των Επιστηµών της Γης. 

 

Μετρήθηκαν οι τιµές των παρακάτω χαρακτηριστικών: 

1. το είδος των πληροφοριών που έχει ο κάθε ιστοχώρος 

2. ο βαθµός προβολής της ιστοσελίδας  

3. ο βαθµός πρόσβασης στην ιστοσελίδα  

4. αν  υπάρχει ή όχι το όνοµα του συγγραφέα   

5. αν  υπάρχει ή όχι η ηµεροµηνία κατάθεσης 
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6. η ιδιότητα του/των συγγραφέα/ων 

7. οι πηγές που αναφέρονται στο άρθρο 

8. το κύριο θέµα του άρθρου 

9. ο πρωταγωνιστής του άρθρου  

10. ο τόπος στον οποίον αναφέρεται το άρθρο 

11. ο χρόνος στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 

12. η επιστηµονική µεθοδολογία του άρθρου 

13. το είδος της µεθοδολογίας στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 

14. αν αναφέρεται ή όχι ο ερευνητής 

15. το είδος των επιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 

16. η περιοχή των επιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο 

17. ο παράγοντας στον οποίο αναφέρεται το άρθρο 

18. το επίπεδο συλλογικότητας στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 

19. το επίπεδο εµβέλειας στο οποίο αναφέρεται το άρθρο 

20. η σχέση που προβάλλει το άρθρο µε άλλες περιοχές των επιστηµών  

21. το στερεότυπο του συγγραφέα που διαφαίνεται από το άρθρο 

22. το πεδίο αναφοράς που κυριαρχεί στο άρθρο 

23. το εννοιολογικό περιεχόµενο των άρθρων 

24. η ταξινόµηση του γλωσσικού κώδικα  

25. η τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα 

26. η περιχάραξη του γλωσσικού κώδικα   

27. ο τύπος της εικονογράφησης 

28. ο σκοπός της εικονογράφησης  

29. η τυπικότητα της εικονογράφησης 

30. η περιχάραξη της εικονογράφησης.     

 

Ποιο το πεδίο ορισµού των διάφορων χαρακτηριστικών.  

Το πεδίο ορισµού των προηγούµενων χαρακτηριστικών καθώς και η τιµή του κάθε 

χαρακτηριστικού αποδόθηκε ως εξής: 

 

1. Για το «είδος των πληροφοριών που έχει ο κάθε ιστοχώρος»,  

βρέθηκε το ποσοστό των URL που φιλοξενούν chat, discussion fora ή/και διαφηµίσεις επί του 

συνόλου των URL, το ποσοστό των URL που φιλοξενούν "άλλα άρθρα" ή/και link επί του 

συνόλου των URL και το ποσοστό των URL που φιλοξενούν  εικόνες, αρχεία ήχων ή/και 
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video επί του συνόλου των URL. Το µεγαλύτερο από αυτά τα ποσοστά έδινε την τιµή στο 

χαρακτηριστικό «είδος των πληροφοριών που έχει ο κάθε ιστοχώρος». Παραδείγµατος χάρη, 

στον πίνακα 54 φαίνεται η απόδοση τιµής για τις ιστοσελίδες της «Γενικής Φυσικής», της 

«Αστροφυσικής» και της «Κοσµολογίας».  

 

Πίνακας 54 : Απόδοση τιµής για το «είδος των πληροφοριών που έχει ο κάθε ιστοχώρος»  

 

Ποσοστό URL που φιλοξενούν 

Κατηγορία 

Ιστοχώρου 

chat, 

discussion 

fora ή/και 

διαφηµίσεις 

% 

"άλλα 

άρθρα" 

ή/και 

link 

% 

εικόνες, 

αρχεία 

ήχων 

ή/και 

video 

% 

Τελικός χαρακτηρισµός του 

είδους των πληροφοριών 

που έχει η αντίστοιχη 

κατηγορία ιστοχώρου 

Γενική Φυσική 0 65 33 "άλλα άρθρα" ή/και link 

Αστροφυσική 26 40 46 
εικόνες, αρχεία ήχων ή/και 

video 

Κοσµολογία 58 27 44 
chat, discussion fora ή/και 

διαφηµίσεις 

 

2. Για το «βαθµό προβολής της ιστοσελίδας», 

O βαθµός προβολής από τη σχετική παράγραφο της θεωρίας έχει ως Πεδίο Ορισµού το      [-

19,36] και χαρακτηρίζεται ως εξής   

• Μηδενική προβολή, όταν ο βαθµός προβολής παίρνει τιµές στο [-19, -5.25].  

• Μικρή προβολή, όταν ο βαθµός προβολής παίρνει τιµές στο       [-5.26, 8,5].  

• Μέτρια προβολή, α όταν ο βαθµός προβολής παίρνει τιµές στο   [8.51,  22.25].  

• Μεγάλη προβολή, όταν ο βαθµός προβολής παίρνει τιµές στο     [22.26,  36].  

 

3. Για το «βαθµό πρόσβασης στην ιστοσελίδα»,  

O βαθµός πρόσβασης από τη σχετική παράγραφο της θεωρίας έχει ως Πεδίο Ορισµού το 

[0,60] και χαρακτηρίζεται ως εξής: 

• 0-10 Πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση  

• 10,1-20 πολύ δύσκολη πρόσβαση  

• 20,1-30   δύσκολη πρόσβαση             

• 30,1-40 καλή πρόσβαση                    

• 40,1-50 πολύ καλή πρόσβαση        

• 50,1-60 πάρα πολύ καλή πρόσβαση 
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4. Για το «αν  υπάρχει ή όχι το όνοµα του συγγραφέα» και «αν  υπάρχει ή όχι η ηµεροµηνία 

κατάθεσης» το πεδίο ορισµού είναι το {ναι, όχι} και η τιµή αποδιδόταν «ναι», για ποσοστά µε 

«ναι» πάνω από 40%. 

  

Πίνακας 55 : Απόδοση τιµής για το «αν υπάρχει όνοµα συγγραφέα και ηµεροµηνία 

κατάθεσης»  

 

Ποσοστό 

άρθρων που 

έχουν όνοµα 

συγγραφέα  

% 

Ποσοστό 

άρθρων που 

έχουν όνοµα 

συγγραφέα 

% 

Κατηγορία 

ιστοσελίδας 

ναι όχι 

Τελικός 

χαρακτηρισµός 

του 

«αν υπάρχει 

όνοµα 

συγγραφέα» ναι όχι 

Τελικός 

χαρακτηρισµός 

του «αν 

υπάρχει 

ηµεροµηνία 

κατάθεσης» 

Γενική Φυσική 41 59 Ναι 20 80 Όχι 

Αστροφυσική 60 40 Ναι 70 30 Ναι 

Κοσµολογία 39 61 Όχι 40 60 Όχι 

 

   

5. Για την «ιδιότητα του/των συγγραφέα/ων», τις  «πηγές που αναφέρονται στο άρθρο», το 

«κύριο θέµα του άρθρου», τον «πρωταγωνιστή του άρθρου», τον «τόπο στον οποίον 

αναφέρεται το άρθρο», το «χρόνο στον οποίο αναφέρεται το άρθρο» και το «είδος της 

µεθοδολογίας στο οποίο αναφέρεται το άρθρο» η τιµή αποδιδόταν από το χαρακτηριστικό µε 

το µεγαλύτερο ποσοστό εµφάνισης.  

Παραδείγµατος χάρη, στον πίνακα 56 φαίνεται η απόδοση τιµής για την ιδιότητα του 

συγγραφέα, για τις ιστοσελίδες της «Γενικής Φυσικής», της «Αστροφυσικής», της 

Κοσµολογίας» και της «Ηλεκτρονικής».  

Πίνακας 56 : Απόδοση τιµής για την «ιδιότητα του συγγραφέα»   

 

 Κατηγορία  Ιστοσελίδας 

 
Γενική Φυσική 

% 

Αστροφυσική 

% 

Κοσµολογία 

% 

Ηλεκτρονική 

% 

Επιστήµονας 32 30 20 60 

Επιστηµονικός 

φορέας 
10 20 40 20 

∆ηµοσιογράφος 25 0 10 0 

Εξειδικευµένος 

∆ηµοσιογράφος 
5 0 10 0 

Εκπαιδευτικός 18 30 15 10 

Ανυπόγραφο 10 10 5 0 

Άλλο 0 10 0 0 

Απόδοση τιµής 

στο «Ιδιότητα 

συγγραφέα» 

Επιστήµονας 
Επιστήµονας-

Εκπαιδευτικός 

Επιστηµονικός 

Φορέας 
Επιστήµονας 
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6. Για το «αν αναφέρεται ή όχι ο ερευνητής» και για την «επιστηµονική µεθοδολογία του 

άρθρου» το πεδίο ορισµού είναι το {ναι, όχι} και η τιµή αποδιδόταν «ναι», για ποσοστά µε 

«ναι» πάνω από 50%. 

  

Πίνακας 57 : Απόδοση τιµής για το «αν αναφέρεται ο ερευνητής ή όχι»   

 

Ποσοστό 

άρθρων που 

αναφέρουν τον 

ερευνητή  

% 

Ποσοστό 

άρθρων που 

έχουν 

επιστηµονική 

µεθοδολογία 

% 

Κατηγορία 

ιστοσελίδας 

ναι όχι 

Τελικός 

χαρακτηρισµός 

του 

«αν αναφέρεται 

ο ερευνητής» 

ναι όχι 

Τελικός 

χαρακτηρισµός 

του «αν 

υπάρχει 

επιστηµονική 

µεθοδολογία» 

Γενική Φυσική 41 59 Όχι 20 80 Όχι 

Αστροφυσική 60 40 Ναι 70 30 Ναι 

Κοσµολογία 39 61 Όχι 40 60 Όχι 

 

7. Για το «είδος των επιπτώσεων», την «περιοχή των επιπτώσεων», τον «παράγοντα», το 

«επίπεδο συλλογικότητας», το «επίπεδο εµβέλειας», τη «σχέση που προβάλλει το άρθρο µε 

άλλες περιοχές των επιστηµών», το «στερεότυπο του συγγραφέα που διαφαίνεται από το 

άρθρο», το «πεδίο αναφοράς που κυριαρχεί στο άρθρο», το «εννοιολογικό περιεχόµενο των 

άρθρων», την «ταξινόµηση, τυπικότητα, περιχάραξη  του γλωσσικού κώδικα» και τον «τύπο, 

σκοπό, τυπικότητα και περιχάραξη της εικονογράφησης», η τιµή αποδιδόταν από το 

χαρακτηριστικό µε το µεγαλύτερο ποσοστό εµφάνισης.  

   

Πώς µετρήθηκε.  

Η σύγκριση έγινε όλα προς όλα. ∆ηλαδή συγκρίθηκαν οι τιµές των προηγούµενων  30 

χαρακτηριστικών των ιστοσελίδων της Φυσικής, προς τις υπόλοιπες 16 ιστοσελίδες (της 

Αστροφυσικής, της Κοσµολογίας, της Ηλεκτρονικής, της Χηµείας, της Βιολογίας, της 

Γενετικής …και του επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της Γης). 

Ακολούθως συγκρίθηκαν οι τιµές των προηγούµενων 30 χαρακτηριστικών των ιστοσελίδων 

της Αστροφυσικής, προς τις υπόλοιπες 15 ιστοσελίδες (της Κοσµολογίας, της Ηλεκτρονικής, 

της Χηµείας, της Βιολογίας, της Γενετικής …και του επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών 

της Γης).  

Στη συνέχεια συγκρίθηκαν οι τιµές των προηγούµενων 30 χαρακτηριστικών των ιστοσελίδων 

της Κοσµολογίας, προς τις υπόλοιπες 14 ιστοσελίδες (της Ηλεκτρονικής, της Χηµείας, της 

Βιολογίας, της Γενετικής …και του επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της Γης). 

……… 
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Τέλος, συγκρίθηκαν οι τιµές των προηγούµενων 30 χαρακτηριστικών των ιστοσελίδων του 

επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της Ζωής, προς τις ιστοσελίδες του επιστηµονικού 

πεδίου των Επιστηµών της Γης. 

∆ηλαδή έγιναν  4080 συγκρίσεις. 

 

Αποτελέσµατα ως προς όλα τα χαρακτηριστικά. 

Οι συγκρίσεις έδειξαν ότι η µέγιστη οµοιότητα παρατηρήθηκε στα άρθρα της Ζωολογίας µε 

αυτά της Βοτανικής, που βρέθηκαν να έχουν 26 όµοια χαρακτηριστικά από τα 30 που 

προαναφέραµε (πίνακας 58).  

∆ιέφεραν µόνο ως προς το βαθµό προβολής, την ιδιότητα του συγγραφέα, τον τόπο και το 

επίπεδο εµβέλειας που αναφερόταν στο άρθρο.  

 

Ακολούθησαν τα άρθρα της Αστροφυσικής και της Κοσµολογίας, που βρέθηκαν να έχουν 25 

όµοια χαρακτηριστικά, συγκρινόµενα µε αυτά του επιστηµονικού πεδίου της Φυσικής 

(πίνακας 58).  

Τα άρθρα της Αστροφυσικής, συγκρινόµενα µε αυτά του επιστηµονικού πεδίου της Φυσικής, 

διέφεραν µόνο ως προς το βαθµό πρόσβασης, το είδος των πληροφοριών που πρόβαλλε ο 

ιστοχώρος, την ιδιότητα του συγγραφέα, τον τόπο και το κύριο θέµα που αναφερόταν στο 

άρθρο.  

Τα άρθρα της Κοσµολογίας, συγκρινόµενα µε αυτά του επιστηµονικού πεδίου της Φυσικής, 

διέφεραν ως προς το βαθµό πρόσβασης, το είδος των πληροφοριών που πρόβαλλε ο 

ιστοχώρος, την ιδιότητα του συγγραφέα, τη σχέση µε άλλες περιοχές των επιστηµών και το 

χρόνο που αναφερότανε στο άρθρο.  

 

Ακολούθησαν τα άρθρα της Γενικής Φυσικής, που βρέθηκαν να έχουν 24 όµοια 

χαρακτηριστικά µε αυτά του επιστηµονικού πεδίου της Φυσικής. Επίσης 24 όµοια 

χαρακτηριστικά είχαν και τα άρθρα της Αστροφυσικής, συγκρινόµενα µε αυτά της 

Κοσµολογίας και τα άρθρα της Ζωολογίας συγκρινόµενα µε αυτά του επιστηµονικού πεδίου 

των Επιστηµών της Ζωής (πίνακας 58).   

 

Ακολούθησαν τα άρθρα της Γενετικής, που βρέθηκαν να έχουν 23 όµοια χαρακτηριστικά µε 

αυτά του επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της Ζωής. Επίσης, 23 όµοια χαρακτηριστικά 

είχαν και τα άρθρα της Βοτανικής, συγκρινόµενα µε αυτά του επιστηµονικού πεδίου των 
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Επιστηµών της Ζωής και τα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της Ζωής, 

συγκρινόµενα µε αυτά του Περιβάλλοντος (πίνακας 58).  

 

Ακόµα, οι συγκρίσεις έδειξαν ότι η ελάχιστη οµοιότητα παρατηρήθηκε στα άρθρα της 

Ηλεκτρονικής µε αυτά του Περιβάλλοντος, που βρέθηκαν να έχουν µόλις 8 όµοια 

χαρακτηριστικά από τα 30 που µελετάµε (πίνακας 58). 

Ήταν όµοια µόνο ως προς τις πηγές, το επίπεδο εµβέλειας, το επίπεδο συλλογικότητας, την 

τυπικότητα, την περιχάραξη του κειµένου, το σκοπό, τον τύπο και την περιχάραξη της 

εικονογράφησης. 

 

Ακολούθησαν τα άρθρα της Ηλεκτρονικής, που βρέθηκαν να έχουν µόλις 9 όµοια 

χαρακτηριστικά συγκρινόµενα µε αυτά της Σεισµολογίας.  

 

Ακολούθησαν τα άρθρα της Ηλεκτρονικής, που βρέθηκαν να έχουν 10 όµοια χαρακτηριστικά 

συγκρινόµενα µε αυτά της Μετεωρολογίας, του επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της 

Ζωής και του επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της Γης.  

 

Ακολούθησαν τα άρθρα της Ηλεκτρονικής, που βρέθηκαν να έχουν 11 όµοια χαρακτηριστικά 

συγκρινόµενα µε αυτά της Χηµείας, της Βιολογίας και της Βιοτεχνολογίας.   

 

Όλα τα άλλα άρθρα βρέθηκαν να έχουν από 12 έως 22 κοινά χαρακτηριστικά, συγκρινόµενα 

µεταξύ τους. (πίνακας 58). 
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Πίνακας 58 : Σύγκριση των χαρακτηριστικών των ιστοχώρων και ιστοσελίδων µεταξύ τους   

 
                            

Επιστηµονικό 
πεδίο 

Λέξη κλειδί 
Γενική 
Φυσική 

Αστροφυσική Κοσµολογία Ηλεκτρονική Φυσική Χηµεία Χηµεία Βιολογία Γενετική Βιοτεχνολογία Ζωολογία Βοτανική 
Επιστήµες 
της Ζωής 

Γενική 
Φυσική 30 20 20 14 24 16 16 16 17 15 17 14 17 

Αστροφυσική 
20 30 24 16 25 19 19 16 20 16 22 20 20 

Κοσµολογία 
20 24 30 15 25 18 18 15 18 16 22 18 18 

Φυσική 

Ηλεκτρονική 
14 16 15 30 14 11 11 11 13 11 12 13 10 

  Φυσική 24 25 25 14 30 18 18 18 21 17 21 18 19 

Χηµεία Χηµεία 16 19 18 11 18 30 30 14 16 16 16 15 16 

  Χηµεία 16 19 18 11 18 30 30 14 16 16 16 15 16 

Βιολογία 16 16 15 11 18 14   30 22 16 16 18 22 

Γενετική 17 20 18 13 21 16 16 22 30 20 22 22 23 

Βιοτεχνολογία 
15 16 16 11 17 16 16 16 20 30 21 18 22 

Ζωολογία 17 22 22 12 21 6 16 16 22 21 30 26 24 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 14 20 18 13 18 15 15 18 22 18 26 30 23 

  
Επιστήµες της 

Ζωής 17 20 18 10 19 16 16 22 23 22 24 23 30 

Περιβάλλον 16 17 17 8 19 15 15 18 20 21 21 19 23 

Γεωλογία 17 21 20 12 20 15 15 14 18 17 22 19 19 

Μετεωρολογία 
16 21 18 10 21 16 16 19 20 15 19 18 20 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 13 16 16 9 17 15 15 13 14 15 17 16 16 

  
Επιστήµες της 

Γης 17 19 19 10 21 17 17 14 17 17 19 17 17 

 

Σηµειωµένα µε κόκκινο χρώµα είναι το µέγιστο πλήθος των χαρακτηριστικών και µε µοβ το ελάχιστο.  

∆ηλαδή οι ιστοσελίδες της Ζωολογίας και της Βοτανικής έχουν 26 κοινά χαρακτηριστικά από τα 30 που µελετάµε.  

Οι ιστοσελίδες της Ηλεκτρονικής και του Περιβάλλοντος έχουν 8 κοινά χαρακτηριστικά από τα 30 που µελετάµε.  
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Πίνακας 59 : Σύγκριση των χαρακτηριστικών των ιστοχώρων και ιστοσελίδων µεταξύ τους (συνέχεια). 

 
              

  

  
Επιστηµονικό 

πεδίο 
Λέξη κλειδί Περιβάλλον Γεωλογία Μετεωρολογία Σεισµολογία 

Επιστήµες 
της Γης 

  

Γενική 
Φυσική 16 17 16 13 17 

Γενική Φυσική 

Αστροφυσική 
17 21 21 16 19 

Αστροφυσική 

Κοσµολογία 17 20 18 16 19 Κοσµολογία 

Φυσική 

Ηλεκτρονική 8 12 10 9 10 Ηλεκτρονική 

  Φυσική 19 20 21 17 21 Φυσική 

Χηµεία Χηµεία 15 15 16 15 17 Χηµεία 

  Χηµεία 15 15 16 15 17 Χηµεία 

Βιολογία 18 14 19 13 14 Βιολογία 

Γενετική 20 18 20 14 17 Γενετική 

Βιοτεχνολογία 
21 17 15 15 17 

Βιοτεχνολογία 

Ζωολογία 21 22 19 17 19 Ζωολογία 

Επιστήµες 
της Ζωής 

Βοτανική 19 19 18 16 17 Βοτανική 

  
Επιστήµες της 

Ζωής 23 19 20 16 17 

Επιστήµες της 

Ζωής 

Περιβάλλον 30 19 19 18 21 Περιβάλλον 

Γεωλογία 19 30 22 19 20 Γεωλογία 

Μετεωρολογία 
19 22 30 17 19 

Μετεωρολογία 

Επιστήµες 
της Γης 

Σεισµολογία 18 19 17 30 22 Σεισµολογία 

  
Επιστήµες της 

Γης 21 20 19 22 30 

Επιστήµες της 

Γης 

 

Σηµειωµένα µε κόκκινο χρώµα είναι το µέγιστο πλήθος των χαρακτηριστικών και µε µοβ το ελάχιστο.  

∆ηλαδή οι ιστοσελίδες της Ζωολογίας και της Βοτανικής έχουν 26 κοινά χαρακτηριστικά από τα 30 που µελετάµε.  

Οι ιστοσελίδες της Ηλεκτρονικής και του Περιβάλλοντος έχουν 8 κοινά χαρακτηριστικά από τα 30 που µελετάµε.  
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Αποτελέσµατα ως προς τα οµαδοποιηµένα χαρακτηριστικά. 

 

Η οµαδοποίηση των προηγούµενων τριάντα χαρακτηριστικών έγινε ως εξής: 

� Με το γενικό όρο «χαρακτηριστικά ιστοχώρων»  εννοούνται τα παρακάτω τρία 

χαρακτηριστικά: 

• το είδος των διαφορετικών πληροφοριών που περιέχει ο ιστοχώρος (όπως αρχεία 

εικόνων, ήχων, βίντεο, animation, υπερσύνδεσµοι, διαφηµίσεις, chat rooms, 

discussion fora, «άλλα άρθρα»),  

• ο βαθµός πρόσβασης και  

• ο βαθµός προβολής. 

 

� Με το γενικό όρο «στοιχεία των άρθρων»  εννοούνται τα τυπικά και αφηγηµατικά 

στοιχεία των άρθρων, δηλαδή τα παρακάτω οκτώ  χαρακτηριστικά: 

• η ύπαρξη ή µη της ηµεροµηνίας κατάθεσης του άρθρου 

• η ύπαρξη ή µη του ονόµατος του συγγραφέα  

• η ιδιότητα του συγγραφέα 

• οι πηγές που αναφέρονται στο άρθρο  

• το κύριο θέµα του άρθρου 

• ο πρωταγωνιστής του άρθρου   

• ο τόπος που αναφέρεται στο άρθρο  

• ο χρόνος που αναφέρεται στο άρθρο  

 

 

� Με το γενικό όρο «γνωσιακά στοιχεία των άρθρων»  εννοούνται τα δώδεκα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

 

• επιστηµονική Μεθοδολογία 

• είδος Μεθοδολογίας 

• πλήθος άρθρων που αναφέρουν τον ερευνητή  

• είδος επιπτώσεων  

• περιοχή επιπτώσεων  

• παράγοντας που αναφέρεται  
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• επίπεδο συλλογικότητας  

• επίπεδο εµβέλειας  

• σχέση µε άλλες περιοχές  

• στερεότυπο συγγραφέα  

• πεδίο αναφοράς  

• εννοιολογικό περιεχόµενο 

 

 

� Με το γενικό όρο «το γραπτό κείµενο της ιστοσελίδας»  εννοούνται τα τρία παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• η ταξινόµηση του γλωσσικού κώδικα 

• η τυπικότητα του γλωσσικού κώδικα 

• η περιχάραξη  του γλωσσικού κώδικα 

 

� Με το γενικό όρο «οι εικόνες των ιστοσελίδων»  εννοούνται τα τέσσερα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: 

• ο σκοπός της εικονογράφησης 

• ο τύπος της εικονογράφησης 

• η τυπικότητα της εικονογράφησης 

• η περιχάραξη της εικονογράφησης 

 

Από τις συγκρίσεις που έγιναν, βρέθηκαν τα αποτελέσµατα που είναι αποτυπωµένα στον 

πίνακα 60.  

 

Συγκεκριµένα βρέθηκαν όµοιες ως προς όλα τα χαρακτηριστικά που τις χαρακτηρίζουν, το 

5% των ιστοσελίδων. Συγκεκριµένα όµοιες είναι οι ιστοσελίδες: 

της Αστροφυσικής µε της Γεωλογίας  

της Βιοτεχνολογίας µε της Ζωολογίας 

της Βιοτεχνολογίας µε των Επιστηµών της Ζωής 

της Βιοτεχνολογίας µε της Σεισµολογίας  

της Ζωολογίας µε των Επιστηµών της Ζωής 

της Ζωολογίας µε της Σεισµολογίας  και 

των Επιστηµών της Ζωής µε τη Σεισµολογία. 



Κεφάλαιο 4. Αποτελέσµατα της έρευνας 

 277 

  

Το 15% των ιστοσελίδων διαφέρουν ως προς όλα τα χαρακτηριστικά τους. Οι συγκρίσεις 

έδειξαν ότι είναι σε όλα διαφορετικές οι ιστοσελίδες: 

της Γενικής Φυσικής από της Ηλεκτρονικής 

της Γενικής Φυσικής από της Βοτανικής 

της Αστροφυσικής από της Γενετικής 

της Κοσµολογίας από της Γενετικής  

της Κοσµολογίας από της Βιολογίας 

της Βιολογίας από της Γενετικής, Βιοτεχνολογίας , Επιστηµών Ζωής, Περιβάλλοντος, 

Επιστηµών της Γης, κ.λ.π. 

 

∆ε βρέθηκαν όµοιες ιστοσελίδες ως προς όλα τα «στοιχεία των άρθρων» τους, όπως δε 

βρέθηκαν και ιστοσελίδες να διαφέρουν τελείως µεταξύ τους ως προς τα «στοιχεία των 

άρθρων» τους.  

 

∆ε βρέθηκαν όµοιες ιστοσελίδες ως προς όλα τα «γνωσιακά στοιχεία των άρθρων» τους, 

όπως δε βρέθηκαν και ιστοσελίδες που να διαφέρουν τελείως µεταξύ τους ως προς τα 

«γνωσιακά στοιχεία των άρθρων» τους.  

 

Όσον αφορά στο γραπτό κείµενο των άρθρων βρέθηκαν το 58% των άρθρων να έχουν όλα 

τα χαρακτηριστικά του γραπτού κειµένου τους όµοια και 0% των άρθρων να διαφέρουν σε 

όλα τα χαρακτηριστικά του γραπτού τους κειµένου.  

 

Όσον αφορά τις εικόνες των άρθρων βρέθηκε το 35% των άρθρων να έχουν όλα τα 

χαρακτηριστικά των εικόνων τους όµοια, και µόλις 1% των άρθρων να διαφέρουν σε όλα 

τα χαρακτηριστικά των εικόνων τους.   
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Πίνακας 60 : Συγκεντρωτικός πίνακας οµοίων χαρακτηριστικών 

 

Πλήθος κατηγοριών ιστοχώρων µε  κοινά όλα 

τους τα «χαρακτηριστικά ιστοχώρου» (3) 
7 5% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοχώρων µε 2 κοινά 

«χαρακτηριστικά ιστοχώρου» 
42 31% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοχώρων µε 1 κοινό 

«χαρακτηριστικό ιστοχώρου» 
66 49% 

Χαρακτηριστικά 

ιστοχώρων 

Πλήθος κατηγοριών ιστοχώρων µε κανένα 

κοινό «χαρακτηριστικό ιστοχώρου» 
21 15% 

    

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων µε κοινά όλα 

τους τα «στοιχεία άρθρων» (8) 
0 0% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων µε 7 κοινά 

«στοιχεία άρθρων» 
2 1% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 6 κοινά 

«στοιχεία άρθρων» 
12 9% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 5 κοινά 

«στοιχεία άρθρων» 
39 29% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 4 κοινά 

«στοιχεία άρθρων» 
41 30% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 3 κοινά 

«στοιχεία άρθρων» 
25 18% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 2 κοινά 

«στοιχεία άρθρων» 
10 7% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 1 κοινό 

«στοιχείο άρθρου» 
5 4% 

Στοιχεία των 

άρθρων 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε κανένα 

κοινό από τα «στοιχεία άρθρων» 
0 0% 

    

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε κοινά 

όλα τους τα «γνωσιακά στοιχεία άρθρων» (12) 
1 1% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 11 κοινά 

«γνωσιακά στοιχεία άρθρων» 
4 3% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 10 κοινά 

«γνωσιακά στοιχεία άρθρων» 
6 4% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 9 κοινά 

«γνωσιακά στοιχεία άρθρων» 
12 9% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 8 κοινά 

«γνωσιακά στοιχεία άρθρων» 
27 20% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 7 κοινά 

«γνωσιακά στοιχεία άρθρων» 
29 21% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 6 κοινά 

«γνωσιακά στοιχεία άρθρων» 
29 21% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 5 κοινά 

«γνωσιακά στοιχεία άρθρων» 
15 11% 

Γνωσιακά 

στοιχεία των 

άρθρων 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 4 κοινά 

«γνωσιακά στοιχεία άρθρων» 
10 7% 
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Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 3 κοινά 

«γνωσιακά στοιχεία άρθρων» 
2 1% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 2 κοινά 

«γνωσιακά στοιχεία άρθρων» 
1 1% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 1 κοινό 

«γνωσιακό στοιχείο άρθρου» 
0 0% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε κανένα 

κοινό από τα «γνωσιακά στοιχεία άρθρων» 
0 0% 

    

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε κοινά 

όλα τους τα χαρακτηριστικά (3) 79 58% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 2 κοινά 

χαρακτηριστικά 42 31% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 1 κοινό 

χαρακτηριστικό 15 11% 

Το γραπτό 

κείµενο της 

ιστοσελίδας 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε κανένα 

κοινό χαρακτηριστικό 0 0% 

    

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε κοινά 

όλα τους τα χαρακτηριστικά (4) 47 35% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 3 κοινά 

χαρακτηριστικά 52 38% 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 2 κοινά 

χαρακτηριστικά 23 17% 

Οι εικόνες των 

ιστοσελίδων  

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε 1 κοινό 

χαρακτηριστικό 13 10% 

 Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων  µε κανένα 

κοινό χαρακτηριστικό 1 1% 

 

Πλήθος κατηγοριών ιστοσελίδων που αναλύθηκαν = 17 (Γενική Φυσική, Αστροφυσική, 

Κοσµολογία, Ηλεκτρονική, ….,Επιστήµες της Γης). 

Πλήθος συγκρίσεων = 136. 
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Κεφάλαιο 5 
 

Συµπεράσµατα – Περιορισµοί – Προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα.  

1. Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό διατυπώνονται  

� τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα,  

� οι προϋποθέσεις και οι περιορισµοί που ελήφθησαν υπόψη κατά τη συλλογή, 

την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδοµένων, και 

� προτάσεις για περαιτέρω έρευνα.   

 

Συγκεκριµένα, στην ενότητα 2, περιγράφονται τα συµπεράσµατα που αφορούν 

στα ποσοστά επιτυχίας της αναζήτησης ιστοσελίδων µε φυσικο-επιστηµονικό 

περιεχόµενο µε τις προϋποθέσεις που έχουµε θέσει στην παρούσα έρευνα. Στην 

ενότητα 3 καταγράφονται τα συµπεράσµατα που αφορούν στην κατηγοριοποίηση των 

δικτυακών τόπων (ιστοχώρων) βάσει των τυπικών στοιχείων τους 

συµπεριλαµβάνοντας το πόσο πολύ προβάλλονται και το πόσο εύκολα µπορούµε να 

τους προσπελάσουµε (βαθµός προβολής και βαθµός πρόσβασης). Ακόµα 

αναφέρονται τα συµπεράσµατα για το είδος και το πλήθος των διάφορων 

πληροφοριών που φιλοξενούν οι δικτυακοί τόποι (εικόνες, ήχοι, βίντεο, διαφηµίσεις 

κ.λ.π.). Στην ενότητα 4 καταγράφονται τα συµπεράσµατα που αφορούν στην 

κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων (άρθρων) βάσει των τυπικών και αφηγηµατικών 

τους στοιχείων. Στην ενότητα 5 καταγράφονται τα συµπεράσµατα που αφορούν στην 

κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων (άρθρων) βάσει των γνωσιακών τους στοιχείων 

δηµιουργώντας την εικόνα της Φυσικο-επιστήµης στο ∆ιαδίκτυο, καταγράφοντας τις 

κοινωνικές της επιπτώσεις καθώς και το περιεχόµενο των άρθρων της. Στις ενότητες 

6 και 7 καταγράφονται τα συµπεράσµατα που αφορούν στην κατηγοριοποίηση των 

ιστοσελίδων (άρθρων) µε βάση το γραπτό κείµενο και την εικονογράφηση των 

άρθρων, αντίστοιχα. Στην ενότητα 8 καταγράφονται τα συµπεράσµατα που αφορούν 

στην κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων (άρθρων) µε βάση συγκεντρωτικά 

αποτελέσµατα. Στην ενότητα 9  αναφέρονται οι περιορισµοί στους οποίους υπέκυψε 
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η παρούσα έρευνα. Τέλος, στην ενότητα 10 καταγράφονται προτάσεις για περαιτέρω 

έρευνα.  

 

2. Συµπεράσµατα για την αναζήτηση φυσικο-επιστηµονικών 

πληροφοριών στο G-WWW 

 

Η αναζήτηση φυσικο-επιστηµονικών πληροφοριών στο G-WWW µε τις 

προϋποθέσεις που έχουµε θέσει σε προηγούµενη ενότητα, (εκλαϊκευτικού 

χαρακτήρα, µη ειδησεογραφικών χώρων, µη πανεπιστηµίων, από µη εξειδικευµένες 

µηχανές αναζήτησης κ.λ.π.), γίνεται σε ποσοστό επιτυχίας 1,2% όσον αφορά στους 

ιστοχώρους. ∆ηλαδή οι 99  στους 100 περίπου ιστοχώρους, που µας προτείνονται από 

τις µηχανές αναζήτησης σε σχέση µε αυτόν που αναζητάµε, είναι µη κατάλληλοι. Τα 

ποσοστά επιτυχίας στην εύρεση αυτού που αναζητάµε σε σχέση µε τα προτεινόµενα 

από τις µηχανές αναζήτησης, για τα τέσσερα διαφορετικά επιστηµονικά πεδία 

(Φυσικής, Χηµείας, Επιστηµών της Ζωής και Επιστηµών της Γης) ή για τις 

δεκατέσσερις λέξεις-κλειδιά, (Γενική Φυσική, Αστροφυσική, Κοσµολογία, 

Ηλεκτρονική, Χηµεία, Βιολογία, Γενετική, Βιοτεχνολογία, Ζωολογία, Βοτανική, 

Περιβάλλον, Γεωλογία, Μετεωρολογία, Σεισµολογία) δεν παρουσιάζουν κάποια 

σηµαντική διαφορά. Μόνο σηµαντικές διαφορές από το προηγούµενο ποσοστό έχουν 

οι ιστοχώροι της Σεισµολογίας (σε ποσοστό επιτυχίας 4,6%) και της Βιοτεχνολογίας 

(σε ποσοστό επιτυχίας 2,6%) λόγω της ισχυρής επιστηµονικής εξειδίκευσης που 

περικλείουν και της Ηλεκτρονικής (σε ποσοστό επιτυχίας 0,4%)  και Βοτανικής (σε 

ποσοστό επιτυχίας 0,5%) λόγω του ότι προβάλλονται ιστοχώροι καταστηµάτων 

πώλησης ηλεκτρικών ειδών και ιστοχώροι έντυπων µέσων (πράσινο σπίτι, φροντίδα 

κήπων, αρχιτεκτονική µπαλκονιών).  

 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι από τους κατάλληλους ιστοχώρους αυτοί µε το 

µεγαλύτερο ποσοστό αµιγώς κατάλληλων ιστοσελίδων είναι αυτοί µε λέξη-κλειδί τη 

Βοτανική και τη Γενική Φυσική. ∆ηλαδή οι τρεις κατάλληλοι ιστοχώροι της 

Βοτανικής διέθεταν 20 κατάλληλες ιστοσελίδες και οι 7 κατάλληλοι ιστοχώροι της 

Γενικής Φυσικής διέθεταν 45 κατάλληλες ιστοσελίδες. Αντίθετα, από τους 

κατάλληλους ιστοχώρους αυτοί µε το µικρότερο ποσοστό κατάλληλων ιστοσελίδων 

είναι αυτοί µε λέξη-κλειδί τη Σεισµολογία. Οι 11 κατάλληλοι ιστοχώροι διέθεταν  12 
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κατάλληλες ιστοσελίδες. Αυτό ερµηνεύεται από το γεγονός ότι η Γενική Φυσική και 

η Βοτανική είναι από τις επιστήµες µε ευρεία ανάπτυξη, λόγω δε της εισαγωγής τους 

στην καθηµερινότητα του µέσου πολίτη έχει εκλαϊκευθεί  πληθώρα εννοιών τους.  Γι’ 

αυτό το λόγο  ο δηµιουργός ενός ιστοχώρου µε θεµατικό πεδίο τη Γενική Φυσική 

περιλαµβάνει εκλαϊκευµένα άρθρα (ιστοσελίδες) και για την αδράνεια και για την 

υδροδυναµική και για την πλεύση και για την βαρύτητα και για το αεροδυναµικό 

σχήµα των σωµάτων κ.λ.π., ενώ ένας ιστοχώρος µε θεµατικό πεδίο τη Σεισµολογία 

αφενός µεν έχει λιγότερες έννοιες ως θεµατικό πεδίο, αφετέρου δε έχει πολύ 

λιγότερες εκλαϊκευµένες έννοιες.      

 

Επίσης, βρέθηκε ότι δεν παίζει σηµαντικό ρόλο στην εύρεση των προς αναζήτηση 

πληροφοριών το ποια µηχανή αναζήτησης χρησιµοποιούµε. Χρησιµοποιήθηκαν οι 

µηχανές αναζήτησης (Google, yahoo, msn και forthnet) και δεν έδωσαν 

αξιοσηµείωτες διαφορές στα 1000 πρώτα ευρήµατα, γι’ αυτό τελικά 

χρησιµοποιήθηκε µόνο η µηχανή Google, η µηχανή µε τη µεγαλύτερη 

επισκεψιµότητα. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι ούτως ή άλλως το ποσοστό των 

αναζητούµενων επιστηµονικών πληροφοριών είναι χαµηλό (περίπου 1,2%). Έτσι τα 

ποσοστά επιτυχίας των διαφόρων µηχανών αναζήτησης ακόµα και αν διαφέρουν 

µεταξύ τους, διαφέρουν λίγο, µια και οι απόλυτες τιµές επιτυχούς αναζήτησης είναι 

πολύ µικρές.          

 

Η αναζήτηση επιστηµονικών πληροφοριών στο G-WWW µε τις προϋποθέσεις 

που έχουµε θέσει σε προηγούµενη ενότητα, (εκλαϊκευτικού χαρακτήρα, µη 

ειδησεογραφικών χώρων, µη πανεπιστηµίων, από µη εξειδικευµένες µηχανές 

αναζήτησης κ.λ.π.) γίνεται σε ποσοστό επιτυχίας 3,6% όσον αφορά στα σχετικά 

άρθρα (ιστοσελίδες), ποσοστό που συµφωνεί µε τη διεθνή πρακτική ( Mildrid 

Ljosland, 1999, Frank McCown, at all, 2005, Thomas M. Keating at all, 1999, James 

G. MaKinster at all, 2002 ). Το µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας έχουν οι ιστοσελίδες 

της Σεισµολογίας και της Βιοτεχνολογίας, ενώ το χαµηλότερο ποσοστό επιτυχίας 

έχουν οι ιστοσελίδες της Ηλεκτρονικής.  ∆ηλαδή αν κάποιος αναζητά ιστοσελίδες µε 

λέξη-κλειδί µία από τις δεκατέσσερις λέξεις-κλειδιά που έχουµε προαναφέρει, 

µεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας έχει, αν αναζητά ιστοσελίδες µε λέξη-κλειδί τη 

Βιοτεχνολογία ή την Σεισµολογία και µικρότερο ποσοστό επιτυχίας έχει, αν αναζητά 

ιστοσελίδα µε λέξη-κλειδί την Ηλεκτρονική. 
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3. Συµπεράσµατα για την κατηγοριοποίηση των δικτυακών 

τόπων (ιστοχώρων) βάσει των τυπικών στοιχείων τους. 

  

3.1 Όσον αφορά στα στοιχεία των δικτυακών τόπων (ιστοχώρων) έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

Σε ποσοστό πάνω από 50% µετρητή επισκεπτών, διαθέτουν µόνο οι ιστοχώροι 

της Ηλεκτρονικής και της Βιολογίας δείχνοντας ότι µόνο οι δηµιουργοί αυτών των 

ιστοχώρων ενδιαφέρονται για τη δηµοτικότητά τους. Επίσης, µικρό ποσοστό 

«µετρητή επισκεπτών» έχουν οι ιστοχώροι της Χηµείας και της Γενικής Φυσικής. Οι 

υπόλοιποι δηµιουργοί ενδιαφέρονται µόνο για τη δηµοσίευση των κειµένων τους 

χωρίς να ενδιαφέρονται για την αναγνωσιµότητα που έχουν οι ιστοσελίδες τους. 

Ακόµα, σε συνδυασµό µε τη µη ύπαρξη διαφηµίσεων, µπορούµε να συµπεράνουµε 

ότι οι ιστοχώροι δε δηµιουργούνται µε σκοπό κάποιο οικονοµικό όφελος. Επίσης, η 

µη ύπαρξη µετρητή επισκεπτών οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι δηµιουργοί των 

ιστοχώρων δεν ενδιαφέρονται να επικαιροποιούν τα θέµατα των ιστοχώρων τους, 

αφού η ύπαρξη µετρητή επισκεπτών συνδέεται µε το ενδιαφέρον του δηµιουργού για 

το αν τον «διαβάζουν» κάποιοι ή όχι.  

Όσον αφορά στην ύπαρξη εικόνων, βίντεο, αρχείων ήχων, υπερσυνδέσµων, 

διαφηµίσεων, «άλλων άρθρων», χώρου για συζητήσεις (chat) και χώρο για 

ανταλλαγή απόψεων (discussion fora), παρατηρήθηκαν τα παρακάτω: 

Όλοι οι ιστοχώροι φιλοξενούν εικόνες σε ποσοστό 84% κατά µέσο όρο. Οι 

ιστοχώροι που φιλοξενούν εικόνες µε το µεγαλύτερο ποσοστό είναι αυτοί της Γενικής 

Φυσικής, της Ζωολογίας, της Βοτανικής, του Περιβάλλοντος, της Γεωλογίας, της 

Μετεωρολογίας και της Σεισµολογίας. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι τα 

προαναφερόµενα θεµατικά πεδία, είναι τα κατεξοχήν επιστηµονικά πεδία που οι 

εικόνες τους είναι συµπληρωµατικές των κειµένων τους, σε αντίθεση µε τα θεµατικά 

πεδία της Ηλεκτρονικής, Κοσµολογίας και Βιοτεχνολογίας, που µια εικόνα τους 

πλαισιώνει το κείµενο χωρίς να το αντικαθιστά ή να το συµπληρώνει, γι’ αυτό και τα 

ποσοστά των εικόνων που διαθέτουν αυτοί οι ιστοχώροι είναι από τα χαµηλότερα.    

Οι ιστοχώροι φιλοξενούν βίντεο σε ποσοστό 29% κατά µέσο όρο. Μόνο οι 

ιστοχώροι της Χηµείας έχουν όλοι τουλάχιστον από ένα video, οι ιστοχώροι της 

Αστροφυσικής και Κοσµολογίας φιλοξενούν βίντεο σε υψηλό ποσοστό, ενώ κανένα 
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βίντεο δε φιλοξενούν οι ιστοχώροι των Επιστηµών της Γης, της Γενικής Φυσικής, της 

Ηλεκτρονικής και της Βιοτεχνολογίας. Γενικά µπορούµε να πούµε ότι αν δεν ήταν οι 

ιστοχώροι της Αστροφυσικής και Κοσµολογίας οι οποίοι έχουν θεµατικό περιεχόµενο 

που µπορεί να υποστηριχτεί από βίντεο, θα λέγαµε ότι οι ιστοχώροι της Φυσικο-

επιστήµης δε φιλοξενούν βίντεο.  

Οι ιστοχώροι φιλοξενούν αρχεία ήχου σε ποσοστό 21% κατά µέσο όρο. Παρότι 

οι ιστοχώροι της Βιοτεχνολογίας φιλοξενούν αρχεία ήχου σε υψηλό ποσοστό, 

µπορούµε να πούµε ότι οι ιστοχώροι της Φυσικο-επιστήµης δε φιλοξενούν αρχεία 

ήχου. 

Οι ιστοχώροι φιλοξενούν υπερσυνδέσµους σε ποσοστό 70%. ∆εν υπάρχει 

ιστοχώρος που  να µην έχει υπερσυνδέσµους. Οι δε ιστοχώροι της Ηλεκτρονικής, 

Βοτανικής και Περιβάλλοντος έχουν όλοι από ένα τουλάχιστον υπερσύνδεσµο. Οι 

ιστοχώροι µε τους περισσότερους υπερσυνδέσµους είναι αυτοί της Ζωολογίας και 

Βιοτεχνολογίας. Μπορούµε να πούµε ότι οι ιστοχώροι της Φυσικο-επιστήµης 

χρησιµοποιούν τη δυνατότητα των υπερσυνδέσµων, για να τεκµηριώσουν το 

περιεχόµενό τους αλλά και επειδή επιδιώκουν την κοινωνία της γνώσης, καθώς δεν 

εκφράζουν  προσωπικές απόψεις εν είδει αυθεντίας. 

Οι ιστοχώροι φιλοξενούν διαφηµίσεις σε ποσοστό 31%. Οι ιστοχώροι που έχουν 

όλοι από µία τουλάχιστον διαφήµιση είναι αυτοί του Περιβάλλοντος. Μπορούµε να 

πούµε ότι οι ιστοχώροι της Φυσικο-επιστήµης δεν πλαισιώνονται από διαφηµίσεις, 

µια και υπάρχουν ιστοχώροι αρκετών θεµατικών πεδίων (Γενική Φυσική, 

Ηλεκτρονική, Βιοτεχνολογία, Ζωολογία, Μετεωρολογία και Σεισµολογία) που δε 

φιλοξενούν καµία διαφήµιση. Συµπερασµατικά, µπορούµε να πούµε ότι οι ιστοχώροι 

της Φυσικο-επιστήµης φαίνεται να µη χρειάζονται επιχορηγήσεις (διαφηµίσεις) ή 

δηµιουργούνται και συντηρούνται από ανθρώπους/επιστηµονικές ενώσεις ή άλλους 

αφιλοκερδώς. 

Οι ιστοχώροι της Φυσικο-επιστήµης δε φιλοξενούν «άλλα άρθρα», chat, ή   

discussion fora,  δηλαδή δεν επιδιώκουν τη συµµετοχή στη διαµόρφωση του 

περιεχοµένου τους αφού οι επισκέπτες-αναγνώστες τους δεν έχουν δυνατότητα  

ανταλλαγής απόψεων µεταξύ τους, κατάθεσης γνώσεων ή αντιρρήσεων. 

Από όλους τους ιστοχώρους που αναλύθηκαν αυτοί του επιστηµονικού πεδίου της 

Χηµείας φαίνεται να φιλοξενούν πολυµέσα (εικόνες, αρχεία ήχου και αρχεία video) 

σε ποσοστό 77%,  αρκετά υψηλότερο από το µέσο όρο 44%. Αυτό ερµηνεύεται από 

το γεγονός ότι οι ιστοχώροι της Χηµείας που έχουν τα χαρακτηριστικά των προς 
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ανάλυση ιστοχώρων, απευθύνονται σε ένα ευρύτερο κοινό από αυτό που αναζητά 

εκλαϊκευµένες πληροφορίες Χηµείας, αφού προβάλλονται µέσα από τους υπό 

ανάλυση ιστοχώρους εκθέσεις για την ποιότητα του περιβάλλοντος, εκθέσεις για 

καθαρό νερό, εκθέσεις για βιολογικούς καθαρισµούς, δραστηριότητες για πράσινη 

ανάπτυξη κ.λ.π..  

 

3.2 Όσον αφορά στο βαθµό προβολής των άρθρων (ιστοσελίδων) έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

Οι ιστοχώροι του ∆ιαδικτύου χαρακτηρίζονται από ένα πληθωρισµό 

προσφερόµενων ή αναδυόµενων πολυµέσων, είτε αυτοί είναι εµπορικοί, είτε είναι 

κυβερνητικοί, είτε είναι πανεπιστηµίων, είτε είναι εφηµερίδων και περιοδικών. Η 

σχετική έρευνα που έγινε στο πλαίσιο αυτής της διατριβής, δείχνει ότι τουλάχιστον το 

25% κάθε οθόνης καταλαµβάνεται είτε από άλλους προβαλλόµενους ιστοχώρους µε 

µορφή υπερσυνδέσµων-εικόνων, είτε από διαφηµίσεις, είτε από άλλα στοιχεία, όταν 

οι ιστοχώροι που επιλέγει ο επισκέπτης του ∆ιαδικτύου εµφανίζονται στην οθόνη 

του.  Ακόµα, σε όλους τους ιστοχώρους των εφηµερίδων, των περιοδικών και τους 

εµπορικούς υπάρχουν animation ή βίντεο, ενώ τα ευρήµατα για τους ιστοχώρους της 

παρούσας έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω αρκετά διαφοροποιηµένα. 

Οι δηµιουργοί των δικτυακών τόπων επιλέγουν να δηµοσιεύουν στο ∆ιαδίκτυο 

την επιστηµονική γνώση τους, µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά:  

� το κάθε άρθρο τους καταλαµβάνει τουλάχιστον το 47% µιας οθόνης 17 ιντσών µε 

ανάλυση 1024 * 768 pixel (περίπτωση των δικτυακών τόπων µε λέξη-κλειδί τη 

Βιοτεχνολογία), φθάνοντας µέχρι το 91% (περίπτωση των δικτυακών τόπων µε 

λέξη-κλειδί τη Βοτανική). Ο Γενικός µέσος όρος είναι 70%. ∆ηλαδή το άρθρο 

πιάνει το περισσότερο δυνατό χώρο, αφού απαιτείται και χώρος για το URL, για 

το banner, για τις ράβδους κύλισης κ.λπ.  

� Ο τίτλος του κάθε άρθρου καταλαµβάνει από το 4% της επιφάνειας του άρθρου 

(περίπτωση των δικτυακών τόπων µε λέξη-κλειδί την Αστροφυσική) έως το 11% 

(περίπτωση των δικτυακών τόπων µε λέξη-κλειδί την Ηλεκτρονική) µε το γενικό 

µέσο όρο στο 7%. Ο τίτλος δηλαδή είναι σε εκείνο το µέγεθος που τονίζει την 

ύπαρξη του, χωρίς να καλύπτει χώρο του άρθρου.  
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� Σε ποσοστό πάνω από 85% τα άρθρα ξεκινούν στο πάνω µισό της οθόνης που τα 

φιλοξενεί. Ο γενικός µέσος όρος είναι 89%. Οι δικτυακοί τόποι δηλαδή 

προβάλλουν κατ’ εξοχήν το επιστηµονικό άρθρο.  

� Συνεχίζεται η καλή προβολή των άρθρων από την ύπαρξη εικόνων που 

καλύπτουν, κατά µέσο όρο,  ένα σχετικά µικρό ποσοστό (26%) της πρώτης 

οθόνης του κάθε άρθρου. 

� Από το πλήθος των animation, των αρχείων ήχου και των αρχείων video η 

προβολή των άρθρων δεν ενισχύεται, µια και οι µέσοι όροι των άρθρων που 

φιλοξενούν ένα ή περισσότερα από τα προηγούµενα αρχεία είναι κάτω του 1%.  

� Το προηγούµενο έλλειµµα έρχεται να το καλύψει η ανυπαρξία διαφηµίσεων 

στους υπό ανάλυση δικτυακούς τόπους, µια και η ύπαρξη διαφηµίσεων θα 

λειτουργούσε αρνητικά στην προβολή αυτού καθαυτού του άρθρου, αποσπώντας 

την προσοχή του επισκέπτη – αναγνώστη.  

� ∆εν υπάρχουν άρθρα µε «Μηδενική προβολή» ή µε «Μικρή προβολή». Όλα 

έχουν «Μέτρια ή Μεγάλη προβολή». 

� Τα άρθρα της «Βιολογίας» της «Ηλεκτρονικής» και της «Βοτανικής» έχουν 

«Μεγάλη προβολή», ενώ όλα τα υπόλοιπα έχουν «Μέτρια προβολή».  

 

3.3 Όσον αφορά στο βαθµό πρόσβασης των άρθρων (ιστοσελίδων) έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

Οι εµπορικοί ιστοχώροι του ∆ιαδικτύου ή οι ιστοχώροι που ανήκουν στην 

κατηγορία κοινωνικού ενδιαφέροντος, χαρακτηρίζονται από «εύκολη πρόσβαση», µια 

και εταιρείες που ειδικεύονται στο χώρο, φροντίζουν για την καλή προβολή τους, 

προωθώντας τους εν λόγω ιστοχώρους ψηλά στη λίστα των ευρετηρίων των µηχανών 

αναζήτησης ή φροντίζουν για τη σωστή επιλογή των λέξεων-κλειδιών που τους 

αντιπροσωπεύουν κατά τις αναζητήσεις των επισκεπτών του ∆ιαδικτύου. Σε αντίθεση 

οι ιστοχώροι της Φυσικο-επιστήµης αφενός µεν δεν καταφεύγουν σε εταιρείες για την 

προβολή τους, αφετέρου δε οι λέξεις-κλειδιά που τους αντιπροσωπεύουν, φαίνεται να 

είναι µόνο ο τίτλος του ιστοχώρου.  

 

Ο χαρακτηρισµός «Πολύ δύσκολη πρόσβαση» που προέκυψε ως µέσος όρος, 

σηµαίνει ότι ο αναζητητής πληροφοριών µε λέξη-κλειδί µία από τις λέξεις: Φυσική, 
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Αστροφυσική, Κοσµολογία, Ηλεκτρονική, Χηµεία, Βιολογία, Γενετική, 

Βιοτεχνολογία, Ζωολογία, Βοτανική, Περιβάλλον, Γεωλογία, Μετεωρολογία, 

Σεισµολογία, µε δεδοµένο ότι δεν κάνει σύνθετη αναζήτηση (δηλαδή δεν αποκλείει 

κάποιες λέξεις-κλειδιά ή δεν αναζητά µε συνδυασµό λέξεων-κλειδιών) ώστε να 

περιοριστούν οι προτεινόµενοι δικτυακοί τόποι, θα βρει πολύ δύσκολα σχετικό 

δικτυακό τόπο µε εκλαϊκευµένο περιεχόµενο. Ο γενικός µέσος όρος των κατάλληλων 

δικτυακών τόπων συµφωνεί µε αυτό το αποτέλεσµα, δεδοµένου ότι βρέθηκαν 3,6% 

των ιστοσελίδων που προσπελάσαµε, να παρουσιάζουν την Φυσικο-επιστήµη µε 

εκλαϊκευτικό χαρακτήρα.  
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4. Συµπεράσµατα για την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων 

(άρθρων) βάσει των στοιχείων τους.  

 

4.1 Όσον αφορά στα τυπικά στοιχεία των ιστοσελίδων (άρθρων) έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

Σε αντίθεση µε τα άρθρα που δηµοσιεύονται σε περιοδικά, βιβλία, συλλογικούς 

τόµους, συνέδρια της φυσικο-επιστηµονικής κοινότητας, τα οποία είναι όλα 

ενυπόγραφα και µε ηµεροµηνία κατάθεσης, στο ∆ιαδίκτυο  µόνο τα άρθρα της 

Ηλεκτρονικής έχουν όλα ηµεροµηνία κατάθεσης (ποσοστό 100%) µε το γενικό µέσο 

όρο να είναι περίπου 25%. ∆ηλαδή µόνο ένα στα τέσσερα άρθρα έχουν ηµεροµηνία 

κατάθεσης.  

Όσον αφορά στο όνοµα συγγραφέα, το µεγαλύτερο ποσοστό των ενυπόγραφων 

άρθρων είναι αυτά της Βιολογίας (70%), ενώ κανένα από τα άρθρα της Κοσµολογίας, 

Χηµείας και Γεωλογίας δεν είναι ενυπόγραφα, ο δε γενικός µέσος όρος είναι περίπου 

33%. ∆ηλαδή µόνο ένα στα τρία άρθρα είναι ενυπόγραφο.  

Φαίνεται ότι η επικρατούσα ανωνυµία του ∆ιαδικτύου επηρεάζει και την 

επιστηµονική κοινότητα ή ότι η ταυτότητα του ιστοχώρου που φιλοξενεί το άρθρο, 

ενέχει θέση υπογραφής για τους συγγραφείς των άρθρων. Αυτό είναι µια 

συνηθισµένη πρακτική που επικρατεί στα µέσα που προβάλλουν εικόνα (τηλεόραση, 

∆ιαδίκτυο), αφού η προβολή του «προσώπου» ενέχει και καθορισµό του ονόµατος 

του προβαλλοµένου.   

 

Όσον αφορά στην ιδιότητα του συγγραφέα, βλέπουµε ότι στην πλειονότητά τους 

οι συγγραφείς είναι ή επιστήµονες (ποσοστό µέσου όρου: 48%) ή επιστηµονικοί 

φορείς (15%). ∆ηλαδή η Φυσικο–επιστήµη στο ∆ιαδίκτυο υπηρετείται από την ίδια 

την επιστηµονική κοινότητα. Οι δηµοσιογράφοι (11%), όταν γράφουν για τη Φυσικο-

επιστήµη, γράφουν για τη Χηµεία και το Περιβάλλον, οι εκπαιδευτικοί (11%) δε 

γράφουν για τη Γενική Φυσική και τη Χηµεία αλλά για την Ηλεκτρονική, τη 

Βιολογία και τη Βοτανική, ενώ διάφοροι «άλλοι» (10%) γράφουν για την 

Αστροφυσική, Κοσµολογία, Περιβάλλον και Γεωλογία.   

Η Φυσικο-επιστήµη περιγράφεται στο ∆ιαδίκτυο , κατά κύριο λόγο, µε βάση 

επιστηµονικές πηγές (82%) και λιγότερο µε κυβερνητικές, δηµοσιογραφικές ή 
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«άλλες». Αυτό συνάδει µε το ότι, όπως γράψαµε παραπάνω, οι συγγραφείς των 

άρθρων είναι, κατά κύριο λόγο, επιστήµονες ή επιστηµονικές ενώσεις. Ειδικότερα 

όµως φαίνεται να βρίσκουν µέσο έκφρασης και προβολής και κοινωνικές οργανώσεις 

ή κυβερνητικές πηγές, έστω και σε περιορισµένο βαθµό,  χρησιµοποιώντας το 

∆ιαδίκτυο  ως εργαλείο άσκησης πολιτικής, µια και κοινωνικές οργανώσεις 

αναφέρονται, ως πηγές πληροφοριών, κατά µεγάλο σχετικά ποσοστό (25%,) στα 

άρθρα της Ζωολογίας και κυβερνητικές πηγές αναφέρονται σε ποσοστό 15% σε 

άρθρα της Γενικής Φυσικής. Τέλος, αξιοσηµείωτο είναι ότι µόνο τα άρθρα της 

Βιολογίας επικαλούνται και τα έξι είδη των πηγών (επιστηµονικές, κυβερνητικές, 

επιχειρήσεις, κοινωνικές οργανώσεις, δηµοσιογραφικές πηγές και «άλλες» πηγές).    

 

4.2 Όσον αφορά στα αφηγηµατικά στοιχεία των ιστοσελίδων (άρθρων) έχουµε 

να παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

Το ∆ιαδίκτυο  παρουσιάζει τη Φυσικο-επιστήµη ως την αιχµή του δόρατος της 

ανάπτυξης των επιστηµών προβάλλοντας µη αρνητικά θέµατα και έχοντας 

υλικό/φυσικο-κεντρικό χαρακτήρα παρά ανθρωποκεντρικό. Οι ιστοσελίδες του 

Παγκόσµιου Ιστού Πληροφοριών µε Ελληνικό Περιεχόµενο αναφέρονται στον 

Πλανήτη και στην Ελλάδα του σήµερα. Αναλυτικότερα:  

� στην πλειονότητά τους το κύριο θέµα των άρθρων είναι  

� οι καινοτοµίες µε γενικό µέσο όρο 41% (τα άρθρα της Γενικής Φυσικής 

αναφέρονται κατά 93,33%, του Περιβάλλοντος κατά 60,71%, της 

Χηµείας και της Κοσµολογίας κατά 50%), και  

� η λειτουργία της φύσης µε γενικό µέσο όρο 32% (τα άρθρα της Βοτανικής 

αναφέρονται κατά 100%, της Ζωολογίας και Μετεωρολογίας κατά 

87,5%  και της Γενετικής κατά 60%).  

� Αξιοσηµείωτο είναι ότι το κύριο θέµα των άρθρων της Ηλεκτρονικής 

είναι κατά 100% η επιστηµονική ζωή (ανακαλύψεις, θεωρίες, διαµάχες) 

και ότι τα άρθρα της Βιολογίας αναφέρονται και στα πέντε είδη των 

κυρίων θεµάτων που µελετάµε (καινοτοµίες, επιστηµονική ζωή, 

αρνητικά φαινόµενα, λειτουργίες της φύσης και «άλλα»). 

� Τέλος, τα άρθρα µε κύριο θέµα αρνητικά φαινόµενα (κίνδυνοι, 

ατυχήµατα, καταστροφές) είναι µόλις το 8% του µέσου όρου 
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καθορίζοντας ότι η Φυσικο–επιστήµη προβάλλει µη αρνητικά θέµατα 

µέσα από το ∆ιαδίκτυο. Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη µας ότι αυτό το 8% 

(γενικός µέσος όρος) καθορίζεται από άρθρα µόνο της Σεισµολογίας 

(20%), Κοσµολογίας (15%) και Περιβάλλοντος (18%), τα οποία έχουν 

κατεξοχήν «αρνητική» θεµατολογία, τότε είναι βέβαιο ότι τα θετικά 

θέµατα προβάλλονται στο ∆ιαδίκτυο  µέσα από τη Φυσικο–επιστήµη.   

� στην πλειονότητά τους ο πρωταγωνιστής των άρθρων είναι  

� η ύλη, µε γενικό µέσο όρο 37% (τα άρθρα της Ηλεκτρονικής και της 

Χηµείας αναφέρονται κατά 100% στην ύλη, της Αστροφυσικής κατά 

65% και της Κοσµολογίας κατά 60%) και  

� η φύση, µε γενικό µέσο όρο 36% (τα άρθρα της Ζωολογίας και της 

Βοτανικής αναφέρονται κατά 100% στη φύση, της Σεισµολογίας κατά 

83,33% και της Μετεωρολογίας κατά 75%).  

� Αξιοσηµείωτο είναι ότι µόνο τα άρθρα της Βιολογίας αναφέρονται και 

στα πέντε είδη των πρωταγωνιστών που µελετάµε (ύλη, άνθρωπος, 

φύση, κράτος, «άλλος»).      

� στην πλειονότητά του ο τόπος αναφοράς των άρθρων είναι  

� ο Πλανήτης, µε γενικό µέσο όρο 34% (τα άρθρα της Γενικής Φυσικής και 

της Ζωολογίας αναφέρονται σε ποσοστό πάνω από 82%, της Γεωλογίας 

κατά 66%) και 

� η Ελλάδα, µε γενικό µέσο όρο 24% (τα άρθρα της Βοτανικής 

αναφέρονται κατά 100%, της Σεισµολογίας κατά 50%, της Βιολογίας 

κατά 30%). 

� Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο τόπος αναφοράς των άρθρων της Βιολογίας 

προέρχεται και από τα επτά είδη τόπων που µελετάµε (Ελλάδα, 

Ευρώπη, Αµερική, Πλανήτης, Σύµπαν, Απροσδιόριστος, άλλος, 

Ευρώπη-Αµερική).     

� στην πλειονότητά τους ο χρόνος των άρθρων είναι  

� το Παρόν, µε γενικό µέσο όρο 61% (τα άρθρα της Χηµείας και της 

Βοτανικής αναφέρονται κατά 100%, της Γενετικής κατά 80%, της 

Βιολογίας κατά 75% και της Γενικής Φυσικής κατά 71,11%).  

� Αξιοσηµείωτο είναι ότι ο χρόνος των άρθρων της Ηλεκτρονικής είναι 

κατά 100% το Μέλλον, όπως επίσης κατά 100% είναι το Παρόν στα 

άρθρα της Χηµείας και Βοτανικής, και ότι τα άρθρα της Γενικής 
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Φυσικής και της Βιολογίας  αναφέρονται και στα επτά είδη χρόνων που 

µελετάµε (Παρόν, Παρελθόν, Μέλλον, Παρόν-Παρελθόν, Παρελθόν-

Μέλλον, Παρόν-Μέλλον και Μέλλον-Παρόν-Παρελθόν).     
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5. Συµπεράσµατα για την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων 

(άρθρων) βάσει των γνωσιακών τους στοιχείων.  

 

5.1 Όσον αφορά στην εικόνα της Φυσικο-επιστήµης όπως αυτή προσδιορίζεται 

από τις µεταβλητές που αφορούν την επιστηµολογική συγκρότηση, και ιδιαίτερα 

αναφορικά µε τα µεθοδολογικά στοιχεία των ιστοσελίδων (άρθρων) έχουµε να 

παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

Οι µεταβλητές αυτής της περιοχής του ερευνητικού εργαλείου χρησιµοποιούνται 

για να κωδικοποιήσουν το κάθε άρθρο µε όρους που αφορούν στην επιστηµολογική 

συγκρότηση της Φυσικο–επιστήµης δίνοντας έµφαση µόνο στην επιστηµονική 

µεθοδολογία. Επειδή στην πλειονότητά τους τα άρθρα δεν αναφέρουν τον ερευνητή, 

είναι δε γραµµένα όχι µόνο χωρίς την αναφορά κάποιας µεθόδου αλλά και χωρίς να 

διακρίνεται κάποια επιστηµονική µεθοδολογία, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η 

επιστηµολογική συγκρότηση της Φυσικο–επιστήµης, όπως παρουσιάζεται στο 

∆ιαδίκτυο, είναι πολύ υποβαθµισµένη. Εξαίρεση αποτελούν τα άρθρα της 

Ηλεκτρονικής που όλα ακολουθούν κάποια επιστηµονική µεθοδολογία και µάλιστα 

είναι αυτά που στη µεγάλη τους πλειονότητα αναφέρουν και το όνοµα του ερευνητή. 

Συγκεκριµένα, ο µέσος όρος των άρθρων που ως είδος µεθοδολογίας έχουν τον 

«Έλεγχο θεωριών», είναι το 15,2%, ως είδος µεθοδολογίας έχουν το «Πείραµα», 

είναι το 4,1%, ως «Έλεγχο θεωριών – Πείραµα» το 1% και το υπόλοιπο 79,7% δεν 

έχει καµία µέθοδο. Επίσης ο µέσος όρος των άρθρων που αναφέρουν τον ερευνητή 

είναι µόλις 28%. Τα ευρήµατα αυτά συµφωνούν και µε αντίστοιχα ευρήµατα που 

αφορούν στην «επιστηµολογική συγκρότηση» της Επιστήµης και Τεχνολογίας στον 

Τύπο (∆ηµόπουλος, 2000, Eisniedel, E., 1992, Nelkin, 1995). 

 

5.2 Όσον αφορά στην εικόνα της Φυσικο-επιστήµης, όπως αυτή προσδιορίζεται 

από τις µεταβλητές που επηρεάζουν τον προσδιορισµό των κοινωνικών επιπτώσεων 

της επιστήµης µε τον τρόπο που αυτή παρουσιάζεται στις ιστοσελίδες (άρθρα) 

έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  
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Το ∆ιαδίκτυο  προβάλλει τη Φυσικο-επιστήµη ως µέσο έκφρασης «ειδικών», ως 

εργαλείο ενηµέρωσης σε θέµατα επιστήµης και τεχνολογίας, ως παράγοντα 

ευαισθητοποίησης του κοινού σε θέµατα ποιότητας ζωής και ως µοχλό οικονοµικής 

παρέµβασης, σε αντίθεση µε τη µικρή προβολή θεµάτων που άπτονται της πολιτικής. 

Επειδή η εποχή µας χαρακτηρίζεται από την υπερβολή και την τάση για 

εντυπωσιασµό, το ∆ιαδίκτυο  ακολουθώντας αυτή τη τάση, προβάλλει αρνητικές 

επιπτώσεις, σε κοινωνικό επίπεδο, όταν αναφέρεται στον άνθρωπο ή/και τα φυσικά 

στοιχεία. Τέλος, τα άρθρα του ∆ιαδικτύου τα αναφερόµενα στην Φυσικο-επιστήµη, 

αναφέρονται στον κόσµο και εµπεριέχουν αναφορές και συσχετίσεις τόσο µε την 

Παιδεία, όσο και µε την Οικονοµία και τον Πολιτισµό.    

 

  Αναλυτικότερα τα ευρήµατα αυτής της έρευνας καταδεικνύουν ότι: 

� στην πλειονότητά τους τα άρθρα όλων των επιστηµονικών πεδίων 

αναφέρονται σε ποσοστό 63% και πάνω, σε αρνητικές επιπτώσεις (είδος 

επιπτώσεων). Εξαίρεση αποτελούν τα άρθρα του επιστηµονικού πεδίου της 

Χηµείας που παρουσιάζουν αρνητικές επιπτώσεις σε ποσοστό µόνο 36,4%. 

� στην πλειονότητά τους τα άρθρα των δικτυακών τόπων που επιλέχθηκαν 

βάσει των λέξεων-κλειδιών, αναφέρουν ως περιοχή επιπτώσεων επιτεύγµατα 

της επιστήµης και της τεχνολογίας, την ποιότητα ζωής και την οικονοµία. 

Αναλυτικότερα ο µέσος όρος των άρθρων που οι επιπτώσεις τους αναφέρονται 

στην «επιστήµη και τεχνολογία» βρέθηκε σε ποσοστό 38,6%, στην «ποιότητα 

ζωής» σε ποσοστό 24,8% και στην «οικονοµία» σε ποσοστό 19,7%. 

� στην πλειονότητά τους τα άρθρα των δικτυακών τόπων αναφέρονται σε 

ποσοστό 40% και πάνω, στον άνθρωπο ή στα φυσικά στοιχεία (παράγοντας 

που αναφέρονται). 

� στην πλειονότητά τους τα άρθρα των δικτυακών τόπων αναφέρονται σε 

ποσοστό 90% και πάνω, στο κοινωνικό επίπεδο (όσον αφορά στο επίπεδο 

συλλογικότητας). 

� το επίπεδο εµβέλειας, όπως εµφανίζεται στα άρθρα των δικτυακών τόπων, 

είναι το ∆ιεθνές, µε εξαίρεση την επιστήµη της Βοτανικής που για αυτήν είναι 

το Τοπικό και για τη Χηµεία που είναι το Εθνικό.  

� οι σχέσεις των άρθρων των δικτυακών τόπων µε τις άλλες επιστήµες 

εστιάζονται στην Παιδεία, Οικονοµία και Πολιτισµό. 
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� Τέλος το στερεότυπο του συγγραφέα των άρθρων και των τεσσάρων 

επιστηµονικών πεδίων είναι «Ειδικός».  

 

5.3 Όσον αφορά στο πώς εµφανίζεται το περιεχόµενο της Φυσικο-επιστήµης 

µέσω των ιστοσελίδων (άρθρων), έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:  

 

Το εννοιολογικό περιεχόµενο των ιστοσελίδων του ∆ιαδικτύου που επιλέχθηκαν για 

αυτήν την έρευνα, περιλαµβάνει εκτενείς αναφορές: 

� στη Ζωή, σε ποσοστό άρθρων 45,9%, δηλαδή αναφορές στα οικοσυστήµατα, 

στην τροφική αλυσίδα, στα όργανα, στα µέρη και στις λειτουργίες του 

ανθρώπινου οργανισµού, στην αναπαραγωγή και στην κληρονοµικότητα, 

� στην Ύλη, σε ποσοστό άρθρων 25,2%, δηλαδή αναφορές στα φυσικά και 

χηµικά φαινόµενα και στον µικρόκοσµο, και 

� στο ∆ιάστηµα και τη Γη, σε ποσοστό 24,1% δηλαδή αναφορές στην 

ατµόσφαιρα, στο κλίµα, στο έδαφος, στο υπέδαφος, στην υδρόσφαιρα και στις 

κινήσεις της γης, του διαστήµατος, στις καταβολές του σύµπαντος και των 

αστεριών. 

Αναφορές µε µικρά ποσοστά είχαν «η πληροφορία» και ο «κόσµος των 

κατασκευών».     

Η έµφαση που δίνεται στις προηγούµενες επιστηµονικές περιοχές έναντι των 

λιγότερο προβεβληµένων, οφείλεται στο γεγονός ότι την εποχή της έρευνας είχαν 

λάβει χώρα φυσικές καταστροφές (τσουνάµι, σεισµοί), η συµφωνία για το 

πρωτόκολλο του Κιότο, η έρευνα που διεξήχθη στην Ολλανδία από τις 

περιβαλλοντικές οργανώσεις Greenpeace και WWF για την έκθεση των παιδιών σε 

πιθανώς επικίνδυνα χηµικά, ενώ είχαν γίνει αναφορές για την τεχνολογία της 

γενετικής µετατροπής τροφίµων. Αυτή η επιρροή που ασκήθηκε από την 

επικρατούσα ειδησεογραφία στα άρθρα του ∆ιαδικτύου συµφωνεί µε την πάγια 

τακτική του Τύπου να επιλέγει ειδήσεις που προβάλλει, από τα επίκαιρα γεγονότα 

(∆ηµόπουλος, 2000).  

Το πεδίο αναφοράς των άρθρων των ιστοσελίδων, στην πλειονότητά του, ήταν το 

ίδιο µε την επιστήµη από την οποία προερχόταν το άρθρο. ∆ηλαδή άρθρα που 
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βρέθηκαν µε λέξεις-κλειδιά τη Γενική Φυσική ή την Αστροφυσική ή την Κοσµολογία 

ή την Ηλεκτρονική, είχαν στην πλειονότητά τους, ως πεδίο αναφοράς τη Φυσική και 

όχι τη Χηµεία ή τις επιστήµες της Ζωής ή της Γης. Αυτό οφείλεται στο ότι ο 

συγγραφέας των άρθρων –όπως έδειξαν προηγούµενα συµπεράσµατα- είναι στην 

πλειονότητα των άρθρων «ειδικός», µε αποτέλεσµα να περιορίζεται στην επιστήµη 

του.  

Τέλος, το πλήθος των επιστηµοπληροφοριών σε καθένα από τα άρθρα των 

δικτυακών τόπων είναι περίπου 6, µε εξαίρεση τη Σεισµολογία που βρέθηκαν 30 και 

τη Μετεωρολογία, Γεωλογία  που βρέθηκαν περίπου 15. Από το αποτέλεσµα αυτό   

πρέπει να σηµειώσουµε ότι, παρά την ύπαρξη ορισµένων άρθρων που προβάλλουν 

χαρακτηριστικά του εσωτερικού της επιστήµης (Σεισµολογία, Γεωλογία και 

Μετεωρολογία), ο κανόνας είναι ότι το ∆ιαδίκτυο  εστιάζει την προσοχή του στις 

εξωτερικές σχέσεις της Φυσικο-επιστήµης µε τις υπόλοιπες κοινωνικές περιοχές, ενώ 

σε µεγάλο βαθµό αποκρύπτει το εσωτερικό της κάθε περιοχής. ∆ηλαδή η εικόνα της 

Φυσικο-επιστήµης στο ∆ιαδίκτυο  φαίνεται να είναι περιγραφική παρά επεξηγηµα-

τική. Έτσι λοιπόν, ενώ σε άλλα ‘επικοινωνιακά πεδία’, όπως τα σχολικά εγχειρίδια ή 

τα εξειδικευµένα φυσικo-επιστηµονικά περιοδικά, η κίνηση εστιάζεται προς τα 

φυσικo-επιστηµονικά ζητήµατα, στο ∆ιαδίκτυο,  όπως και στον Τύπο, το ενδιαφέρον 

ξεκινώντας από τα ζητήµατα αυτά αποκλίνει σε άλλα ευρύτερα θέµατα (∆ηµόπουλος 

2000). 
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6. Συµπεράσµατα για την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων 

(άρθρων) µε βάση το γραπτό κείµενο της ιστοσελίδας.  

 

Στην πλειονότητά τους τα άρθρα της Φυσικο-επιστήµης του ∆ιαδικτύου έχουν 

υψηλό βαθµό τεκµηρίωσης (ταξινόµησης) στο γλωσσικό τους κώδικα, δηλαδή έχουν 

µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων, πλήρη σειρά λογικών συµβολισµών, αναφέρουν 

προηγούµενες γνώσεις από την Επιστήµη και την Τεχνολογία και, όταν 

περιλαµβάνουν οµαδοποιήσεις, είναι ρητά διατυπωµένες και εφαρµόζονται σε όλες 

τις έννοιες του κειµένου. Συγχρόνως, στην πλειονότητά τους έχουν χαµηλή 

τυπικότητα, δηλαδή η χρήση επιστηµονικών συµβόλων (όροι, σύµβολα, εξισώσεις), 

το πλήθος των ονοµατικών συνόλων, ο τρόπος σύνδεσης των προτάσεων µεταξύ 

τους, η φωνή των ρηµάτων που χρησιµοποιούνται στα άρθρα, δίνουν το 

χαρακτηρισµό της χαµηλής τυπικότητας. Η εκδοχή λοιπόν της Φυσικο-

επιστηµονικής γνώσης στο ∆ιαδίκτυο, συγκροτείται από τον συνδυασµό 

εκφραστικών µέσων χαµηλής επεξεργασίας και εξειδικευµένου περιεχοµένου. Αυτή η 

εκδοχή, η ταξινόµηση της οποίας είναι ασθενής ως προς τον γλωσσικό κώδικα και 

αυστηρή ως προς το περιεχόµενο, διαµορφώνει δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται 

ως δραστηριότητες του µεταφορικού πεδίου (Τσατσαρώνη Α. & Κουλαϊδής Β., 

2001β). Το προϊόν της αναπλαισίωσης µας επιτρέπει να αναγνωρίσουµε τη 

δραστηριότητα ως φυσικο-επιστηµονική, αλλά ο γλωσσικός κώδικας, µολονότι 

ισχυρός, διακόπτεται από µεταφορικά στοιχεία, µέσω των οποίων εκφράζονται τα 

εξειδικευµένα περιεχόµενα. Ενώ το ∆ιαδίκτυο  είναι ένα µέσο που ανήκει στο 

∆ηµόσιο πεδίο (όπως ο Τύπος),  η φυσικο-επιστηµονική γνώση δεν παρουσιάζεται µε 

τα χαρακτηριστικά του. ∆ηλαδή δεν παρουσιάζεται ως έκφραση της απόπειρας να 

κατανοηθεί η Φυσικο-επιστήµη, στη βάση της καθηµερινής γνώσης. ∆ηλαδή να 

απουσιάζουν τα εξειδικευµένα περιεχόµενα και τα επεξεργασµένα εκφραστικά µέσα. 

Αυτό εξηγείται από τα ευρήµατα που αναφέρουν ότι οι συγγραφείς των άρθρων του 

∆ιαδικτύου είναι στη συντριπτική τους πλειοψηφία «ειδικοί», χωρίς να ενδιαφέρονται 

για την επισκεψιµότητα των ιστοσελίδων τους. Χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο  ως 

τρόπο έκφρασης  των δικών τους ανησυχιών και ενδιαφερόντων, χωρίς να ανησυχούν 

για την πιθανή κριτική ανάγνωση και αξιολόγηση των άρθρων τους, αφού 

απουσιάζουν οι χώροι ανταλλαγής απόψεων και καταγραφής κρίσεων.   

Τέλος, στην πλειονότητά τους τα άρθρα έχουν όλα χαµηλή περιχάραξη 

γλωσσικού κώδικα. Με δεδοµένο ότι οι γνώσεις που παρέχει το ∆ιαδίκτυο στους 
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επισκέπτες-αναγνώστες του, συµβάλλουν στην κατανόηση των Φυσικών Επιστηµών 

και άρα στην κοινωνία του κοινού µε έννοιες της επιστηµονικής κοινότητας, όπως 

π.χ. πυρηνική ενέργεια, πράσινη ανάπτυξη, ρύπανση – µόλυνση περιβάλλοντος, 

εµβολιασµοί κ.λ.π, (Lemke, 1998)  και µε δεδοµένους τους βαθµούς ελευθερίας που 

µπορούν να αναπτυχθούν στη σχέση επιστηµονικής κοινότητας – κοινού (αντίστοιχη 

µε τη σχέση εξουσίας και εξουσιαζόµενου), η αδύναµη (ασθενής, χαλαρή) 

περιχάραξη συνεπάγεται ένα ευρύ φάσµα επιλογών του επισκέπτη-αναγνώστη, το 

οποίο ερµηνεύεται από την πληθώρα υπερσυνδέσεων, κουµπιών πλοήγησης, κ.λ.π. 

που φιλοξενούν τα άρθρα και οι ιστοχώροι του ∆ιαδικτύου µε φυσικο-επιστηµονικό 

περιεχόµενο.  
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7. Συµπεράσµατα για την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων 

(άρθρων) µε βάση τις εικόνες τους. 

  

Ο τύπος των εικόνων των άρθρων στο µεγαλύτερό τους ποσοστό είναι 

Ρεαλιστικός, δηλαδή οι εικόνες απεικονίζουν την πραγµατικότητα, σύµφωνα µε την 

ανθρώπινη οπτική αντίληψη. Εξαίρεση αποτελούν αυτές των άρθρων της Χηµείας, 

Βιοτεχνολογίας και Σεισµολογίας που τα µεγαλύτερα τους ποσοστά  είναι 

Συµβατικές, δηλαδή οι εικόνες αναπαριστάνουν την πραγµατικότητα αλλά µε 

κωδικοποιηµένες αναπαραστάσεις. Λαµβάνοντας όµως υπόψη µας τα άρθρα 

οµαδοποιηµένα στα τέσσερα επιστηµονικά πεδία (Γενικής Φυσικής, Χηµείας, 

Επιστηµών Ζωής και Επιστηµών Γης), ο τύπος των εικόνων τους είναι Ρεαλιστικός 

µε εξαίρεση του επιστηµονικού πεδίου της Χηµείας που έχουν Συµβατικό τύπο.  

Όσον αφορά στο σκοπό της σχεδίασης των εικόνων, αυτός είναι αφηγηµατικός ρητός 

σε ποσοστό πάνω από 50%. Με άλλα λόγια, οι εικόνες «αφηγούνται», κάτι δείχνουν 

να συµβαίνει. ∆ηλαδή οι εικόνες που εµπλουτίζουν τις ιστοσελίδες-άρθρα του 

∆ιαδικτύου µε ελληνικό περιεχόµενο που καλύπτουν τη Φυσικο-επιστήµη, είναι 

κοντά στην καθηµερινή γνώση των αναγνωστών-επισκεπτών. 

Όσον αφορά στην τυπικότητα σχεδίασης των εικόνων των άρθρων των 

δικτυακών τόπων, αυτή είναι Χαµηλή σε ποσοστό πάνω από 50%. ∆ηλαδή 

απουσιάζουν από τις εικόνες γεωµετρικά σχήµατα, οι εικόνες έχουν περισσότερα από 

τρία χρώµατα, υπάρχει ποικιλία διαβαθµίσεων χρωµάτων κ.λ.π.. 

Οι εικόνες των άρθρων της Φυσικο-επιστήµης, στο ∆ιαδίκτυο , παρουσιάζονται µε 

συνδυασµό εκφραστικών µέσων χαµηλής επεξεργασίας και χαµηλού περιεχοµένου. 

Αυτή η εκδοχή της γνώσης διαµορφώνει δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως 

δραστηριότητες του δηµόσιου πεδίου (Τσατσαρώνη Α. & Κουλαϊδής Β., 2001β). Το 

δηµόσιο πεδίο πρακτικής είναι η έκφραση της αναπλαισίωσης της επιστήµης που 

οδηγεί στην κατανόηση της επιστήµης στη βάση της καθηµερινής γνώσης. ∆ηλαδή η 

εικονογράφηση των άρθρων χαρακτηρίζεται από απουσία εξειδικευµένων 

περιεχοµένων και επεξεργασµένων εκφραστικών µέσων, γνωρισµάτων που δεν 

επιτρέπουν τη διάκρισή τους από καθηµερινές δραστηριότητες πρακτικο-βιωµατικής 

ζωής. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι συγγραφείς επειδή καταθέτουν κείµενα µε 

υψηλό βαθµό τεκµηρίωσης (ταξινόµησης) στο γλωσσικό τους κώδικα, δηλαδή έχουν 

µεγάλο αριθµό παρατηρήσεων, πλήρη σειρά λογικών συµβολισµών, αναφορές σε 
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προηγούµενες γνώσεις από την Επιστήµη και την Τεχνολογία, ρητή διατύπωση σε 

τυχόν οµαδοποιήσεις και εφαρµογή τους σε όλες τις έννοιες του κειµένου, 

φροντίζουν να τα συνοδεύουν µε εικόνες ρεαλιστικές -επεξηγηµατικές, κοντά στην 

καθηµερινή γνώση των αναγνωστών-επισκεπτών, για να εξισορροπήσουν την 

επιστηµονικότητα των κειµένων τους µε το χαρακτήρα του ∆ηµόσιου πεδίου, στο 

οποίο ανήκει το ∆ιαδίκτυο .   

Όσον αφορά στην περιχάραξη της εικονογράφησης των εικόνων των άρθρων 

των δικτυακών τόπων, αυτή είναι Χαµηλή σε ποσοστό πάνω από 50%, µε εξαίρεση 

τις εικόνες του επιστηµονικού πεδίου των Επιστηµών της Γης, των οποίων η 

περιχάραξη είναι µοιρασµένη σε Χαµηλή και Μέτρια. ∆ηλαδή η ισχύς του µέσου 

είναι χαµηλή, ενώ του επισκέπτη- αναγνώστη ισχυρή (έχει  πολλές επιλογές).  Αυτό 

το εύρηµα συνάδει µε την «ελευθερία» επιλογών που χαρακτηρίζει το ∆ιαδίκτυο  

λόγω της πληθώρας υπερσυνδέσµων είτε µε µορφή κειµένου είτε µε µορφή εικόνων 

που συνοδεύουν και τα άρθρα και τους ιστοχώρους του ∆ιαδικτύου.  
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8. Συµπεράσµατα για την κατηγοριοποίηση των ιστοσελίδων 

(άρθρων) µε βάση συγκεντρωτικά αποτελέσµατα. 

  

8.1 Περιεχόµενα δικτυακών τόπων, βαθµός προβολής και βαθµός πρόσβασης.  

 

Οι δικτυακοί τόποι, αν έχουν κάποιες πληροφορίες, αυτές είναι «∆ιαφηµίσεις», 

πλην των ιστοχώρων της «Γενικής Φυσικής» που έχουν «Άλλα άρθρα». Κατά µέσο 

όρο, οι ιστοχώροι που αναλύθηκαν δεν περιέχουν κάποια πληροφορία (εικόνες, 

βίντεο, αρχεία ήχων, διαφηµίσεις, «άλλα άρθρα», υπερσυνδέσµους, chat rooms, 

discussion fora) σε ποσοστό πάνω από 40%.  

 

∆εν υπάρχουν δικτυακοί τόποι µε «Μηδενική προβολή» ή µε «Μικρή προβολή». 

Όλοι έχουν «Μέτρια ή Μεγάλη προβολή».  

 

Ο Μέσος όρος των δικτυακών τόπων έχει «Πολύ δύσκολη πρόσβαση». ∆ικτυακοί 

τόποι µε «Πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση» είναι αυτοί της «Γενικής Φυσικής» και 

της «Χηµείας». Οι δικτυακοί τόποι µε λέξη-κλειδί την «Κοσµολογία» έχουν «Καλή 

πρόσβαση», ενώ οι δικτυακοί τόποι µε λέξη-κλειδί την «Αστροφυσική», την 

«Ηλεκτρονική», τη «Βιολογία», τη «Γεωλογία» και τη «Μετεωρολογία» έχουν 

«Πολύ καλή πρόσβαση».  

 

8.2 Στοιχεία άρθρων δικτυακών τόπων (ιστοχώρων)   

 

Τα άρθρα των ιστοσελίδων στην πλειονότητά τους δεν έχουν ούτε ηµεροµηνία 

κατάθεσης, ούτε όνοµα συγγραφέα, έχουν γραφεί από Επιστήµονες, µε χρήση 

επιστηµονικών πηγών, έχουν ως κύριο θέµα τους Καινοτοµίες, Τεχνολογικές 

Εφαρµογές ή Τη λειτουργία της Φύσης, ο δε πρωταγωνιστής των άρθρων είναι η Ύλη 

ή η Φύση, ο τόπος δεν έχει κάποιο χαρακτηριστικό, µια και παρουσιάζεται να είναι ο 

Πλανήτης, το Σύµπαν, η Αµερική, η Ελλάδα, η Ευρώπη και «Άλλος», ενώ ο χρόνος 

των άρθρων είναι το Παρόν.  
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8.3 Γνωσιακά στοιχεία άρθρων 

 

Τα άρθρα των ιστοσελίδων στην πλειονότητά τους δεν έχουν Επιστηµονική 

µεθοδολογία και σε όλα δεν αναφέρεται ο ερευνητής, έχουν Αρνητικό Είδος 

Επιπτώσεων, η Περιοχή Επιπτώσεων είναι η Επιστήµη και Τεχνολογία, ο 

Παράγοντας στον οποίο αναφέρονται είναι τα Φυσικά Στοιχεία, το Επίπεδο 

συλλογικότητας είναι σε όλα τα άρθρα το Κοινωνικό, το Επίπεδο εµβέλειας είναι το 

∆ιεθνές, οι σχέσεις µε τις άλλες επιστήµες ποικίλλει. Άλλα άρθρα είναι χωρίς σχέση 

µε άλλες επιστήµες, άλλα άρθρα σχετίζονται µε τη Φιλοσοφία, άλλα µε την 

Οικονοµία, άλλα µε την Παιδεία και άλλα µε τον Πολιτισµό. Το στερεότυπο του 

Συγγραφέα είναι «Ειδικός».  

 

8.4 Περιεχόµενο των άρθρων 

 

Τα άρθρα των ιστοσελίδων έχουν ως πεδίο αναφοράς το επιστηµονικό πεδίο στο 

οποίο ανήκουν, το Εννοιολογικό περιεχόµενο των άρθρων ποικίλλει, το δε πλήθος 

των επιστηµοπληροφοριών ανά άρθρο οδηγεί στο ότι το ∆ιαδίκτυο  εστιάζει την 

προσοχή του στις εξωτερικές σχέσεις της Φυσικο-επιστήµης µε τις υπόλοιπες 

κοινωνικές περιοχές ενώ σε µεγάλο βαθµό αποκρύπτει το εσωτερικό της κάθε 

περιοχής. 

 

8.5 Το γραπτό κείµενο των άρθρων 

 

Η εκδοχή της φυσικο-επιστηµονικής γνώσης, στο ∆ιαδίκτυο , συγκροτείται από το 

συνδυασµό εκφραστικών µέσων χαµηλής επεξεργασίας και εξειδικευµένου 

περιεχοµένου και διαµορφώνει δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως 

δραστηριότητες του µεταφορικού πεδίου, οι δε βαθµοί ελευθερίας που έχει ο 

αναγνώστης-επισκέπτης ως προς το µέσο είναι πολλοί (χαµηλή περιχάραξη).  

 

8.6 Οι εικόνες των άρθρων 
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Οι εικόνες των άρθρων της Φυσικο-επιστήµης, στο ∆ιαδίκτυο, παρουσιάζονται µε 

συνδυασµό εκφραστικών µέσων χαµηλής επεξεργασίας και χαµηλού περιεχοµένου 

και διαµορφώνει δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως δραστηριότητες του 

δηµόσιου πεδίου, οι δε βαθµοί ελευθερίας που έχει ο αναγνώστης-επισκέπτης ως 

προς το µέσο είναι πολλοί (χαµηλή περιχάραξη). 
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9. Συµπεράσµατα για τη παρουσία των εκπαιδευτικών στο 

∆ιαδίκτυο µέσα από τις ιστοσελίδες τους και για τη 

δυνατότητα χρήσης του ∆ιαδικτύου από τους εκπαιδευτικούς 

στη καθηµερινή διδακτική πράξη 
  

9.1 Η παρουσία των εκπαιδευτικών στο ∆ιαδίκτυο  

 

Για ποιο κλάδο της Φυσικο-επιστήµης γράφουν 

Οι ιστοσελίδες που βρέθηκαν να έχουν δηµιουργήσει εκπαιδευτικοί ήτανε 30 (11% 

επί του συνόλου των 290 κατάλληλων ιστοσελίδων) και ανήκουν στα επιστηµονικά 

πεδία: της Σεισµολογίας, της Βοτανικής, της Βιολογίας, της Ηλεκτρονικής και της 

Κοσµολογίας. Αυτό το αποτέλεσµα ερµηνεύεται από το γεγονός ότι όλα τα 

προηγούµενα επιστηµονικά πεδία διδάσκονται είτε στα Ενιαία Λύκεια (Βιολογία, 

Κοσµολογία, Ηλεκτρονική) είτε στα Τεχνικά Λύκεια (Βοτανική, Ηλεκτρονική) και 

άρα υπάρχουν εκπαιδευτικοί των αντιστοίχων ειδικοτήτων που διατηρούν ή 

αρθρογραφούν σε σχετικούς ιστοχώρους. Το ότι βρέθηκαν εκπαιδευτικοί δηµιουργοί 

ιστοσελίδων Σεισµολογίας ερµηνεύεται από το γεγονός ότι υπάρχουν εκπαιδευτικοί 

που διατηρούν ιστοχώρους µε οδηγίες προστασίας για Σεισµούς –

ευαισθητοποιηµένοι από τις ασκήσεις ετοιµότητας που γίνονται στα σχολεία τους για 

την αντιµετώπιση σεισµών από τους µαθητές τους- και µέσα σε αυτούς τους 

ιστοχώρους φιλοξενούνται εκλαϊκευτικού περιεχοµένου ιστοσελίδες για την Φυσική 

ερµηνεία και τη δηµιουργία των σεισµών.  

Αντίθετα δεν βρέθηκαν ιστοσελίδες που να έχουν δηµιουργηθεί από εκπαιδευτικούς 

και να ανήκουν στο επιστηµονικό πεδίο της Γενικής Φυσικής, της Αστροφυσικής, της 

Χηµείας, της Γενετικής, της Βιοτεχνολογίας, της Ζωολογίας, του Περιβάλλοντος, της 

Γεωλογίας και της Μετεωρολογίας. Το γεγονός αυτό ερµηνεύεται από το ότι  όσον 

αφορά τα πεδία της Φυσικής, της Χηµείας και του Περιβάλλοντος, υπάρχουν 

επιστηµονικές ενώσεις που διατηρούν σχετικούς ιστοχώρους και λόγω των συχνών 

επισκέψεων των µελών τους, οι µηχανές αναζήτησης τους έχουν «ψηλά» στο 

ευρετήριό τους µε αποτέλεσµα να προτείνονται οι ιστοχώροι τους πολύ νωρίτερα από 

ιστοχώρους άλλων δηµιουργών και ως εκ τούτου δεν περιελήφθησαν στο δείγµα µας 

(Το δείγµα µας περιλαµβάνει µόνο ιστοσελίδες, ικανού βαθµού πρόσβασης). Για τα 

αντικείµενα της Γενετικής, Βιοτεχνολογίας, Γεωλογίας Μετεωρολογίας και 
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Αστροφυσικής δεν υπάρχουν αντίστοιχα αυτόνοµα αντικείµενα διδασκαλίας στην 

Εκπαίδευση και όπου υπάρχουν σχετικές αναφορές στα υφιστάµενα προγράµµατα 

σπουδών είναι µάλλον περιορισµένα και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν και 

εκπαιδευτικοί για να αρθρογραφούν στο ∆ιαδίκτυο για αυτά τα θέµατα. 

Η χρήση πολυµέσων 

Η χρήση πολυµέσων από τους εκπαιδευτικούς είναι παρόµοια µε αυτήν από τους 

άλλους δηµιουργούς. Συγκεκριµένα: οι δικτυακοί τόποι µε δηµιουργούς 

εκπαιδευτικούς που έχουν ένα τουλάχιστον πολυµεσικό στοιχείο είναι το ίδιο περίπου 

µε το ποσοστό (47%)των δικτυακών τόπων των άλλων δηµιουργών. Οι εκπαιδευτικοί 

ακολουθούν το ρεύµα της εποχής που είναι η κυριαρχία της εικόνας και των 

πολυµέσων. Εµπλουτίζουν τα άρθρα τους µε αρχεία εικόνων, ήχων κ.λ.π. όσο και οι 

άλλοι δηµιουργοί. 

Το ποσοστό των δικτυακών τόπων µε δηµιουργούς εκπαιδευτικούς, που έχουν ένα 

τουλάχιστον στοιχείο επικοινωνίας είναι χαµηλότερο (7%) από το ποσοστό των 

δικτυακών τόπων των άλλων δηµιουργών που και σε αυτή την περίπτωση όµως 

παραµένει σε χαµηλά επίπεδα (12%). Οι χώροι επικοινωνίας είτε σε πραγµατικό 

χρόνο είτε σε µη πραγµατικό χρόνο φαίνεται να έχουν χάσει την αίγλη τους από την 

εποχή της εµφάνισης της κοινωνικής δικτύωσης αφού ο χώρος αυτός είναι ο 

κατεξοχήν χώρος επικοινωνίας των χρηστών του ∆ιαδικτύου.  

Το ποσοστό των δικτυακών τόπων µε δηµιουργούς εκπαιδευτικούς, που έχουν ένα 

τουλάχιστον στοιχείο διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες είναι το ίδιο 

µε το ποσοστό των δικτυακών τόπων των άλλων δηµιουργών. Το περίπου 50% των 

δικτυακών τόπων όλων των δηµιουργών έχουν ένα τουλάχιστον στοιχείο 

διασύνδεσης µε άλλες επιστηµονικές πληροφορίες. Η ύπαρξη υπερσυνδέσµων ή 

«άλλων άρθρων» έχει αντικαταστήσει τις παραποµπές στα άρθρα των εκπαιδευτικών 

ικανοποιώντας την ανάγκη που έχουν ως επιστήµονες για την τεκµηρίωση των 

άρθρων τους.  

Πρόσβαση και προβολή 

 Τα άρθρα µε δηµιουργούς εκπαιδευτικούς, έχουν µικρότερο βαθµό προβολής από τα 

αντίστοιχα άρθρα των άλλων δηµιουργών. Οι εκπαιδευτικοί που γράφουν στο 

∆ιαδίκτυο δίνουν πολύ µεγαλύτερη σηµασία στο περιεχόµενο των άρθρων τους παρά 

στην εµφάνισή τους και στα στοιχεία εκείνα που θα εγκλώβιζαν την αρχική προσοχή 
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του εν δυνάµει αναγνώστη τους. Το κύριο χρώµα εµφάνισης των άρθρων αυτών είναι 

το µαύρο – άσπρο, το µέγεθος του τίτλου τους είναι σχετικά µικρό,  και τα 

συνοδευτικά αρχεία ήχων και video είναι σπάνια. Τα ευρήµατα δείχνουν ότι 

µεταφέρεται στην οθόνη του υπολογιστή η «εικόνα» της έντυπης σελίδας των 

σχολικών βιβλίων.  

Γενικά, ενώ τα άρθρα των άλλων δηµιουργών, έχουν µέτρια ή µεγάλη προβολή ενώ 

αυτά των εκπαιδευτικών έχουν µικρή ή µέτρια προβολή.   

Τα άρθρα µε δηµιουργούς εκπαιδευτικούς, έχουν διαφορετικό βαθµό πρόσβασης από 

τα αντίστοιχα άρθρα των άλλων δηµιουργών. Μόνο τα άρθρα που δηµιουργούν οι 

εκπαιδευτικοί, της Βοτανικής και Σεισµολογίας, έχουν τον ίδιο βαθµό πρόσβασης 

(δύσκολη πρόσβαση) µε αυτά των άλλων δηµιουργών. Τα άρθρα της Ηλεκτρονικής 

και Βιολογίας, των άλλων δηµιουργών, έχουν «Πολύ καλή πρόσβαση», ενώ αυτά των 

εκπαιδευτικών έχουν «∆ύσκολη πρόσβαση». Τέλος, τα άρθρα της Κοσµολογίας τα 

δηµιουργηµένα από εκπαιδευτικούς  έχουν «Πολύ καλή πρόσβαση», ενώ τα 

δηµιουργηµένα από τους υπολοίπους δηµιουργούς έχουν «Καλή πρόσβαση».  

Πως γράφουν 

Τα κείµενα των εκπαιδευτικών στο ∆ιαδίκτυο, παρουσιάζονται µε µέτρια ταξινόµηση 

και χαµηλή-µέτρια τυπικότητα. Αυτού του είδους τα κείµενα, έχοντας και στοιχεία 

εξειδικευµένου αναπαραστατικού κώδικα κινούνται από την καθηµερινή πρακτικό-

βιωµατική γνώση των επισκεπτών του ∆ιαδικτύου προς το εσωτερικό πεδίο της 

επιστήµης. Αντίθετα, τα κείµενα όλων των άλλων δηµιουργών είναι ασθενή ως προς 

το γλωσσικό κώδικα αλλά αυστηρά ως προς το περιεχόµενο διαµορφώνοντας 

δραστηριότητες του µεταφορικού πεδίου.  

Τέλος οι εικόνες των άρθρων της Φυσικό-επιστήµης των εκπαιδευτικών στο 

∆ιαδίκτυο, παρουσιάζονται µε συνδυασµό εκφραστικών µέσων επεξεργασίας και 

περιεχοµένου χαµηλό και µέτριο. Αυτού του είδους οι εικόνες υπηρετούν την 

καθηµερινή πρακτικό-βιωµατική γνώση των επισκεπτών του ∆ιαδικτύου έχοντας 

όµως και κάποια στοιχεία πιο εξειδικευµένου αναπαραστατικού κώδικα. Αντίθετα, οι 

εικόνες όλων των άλλων δηµιουργών απλώς φαίνεται να αναπαράγουν αποκλειστικά 

και µόνο την καθηµερινή πρακτικό-βιωµατική εµπειρία των επισκεπτών τους.  

Συνολικά θα λέγαµε πως οι εκπαιδευτικοί τείνουν να παράγουν ελαφρώς πιο 

εξειδικευµένο περιεχόµενο από τους υπόλοιπους δηµιουργούς. 
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9.2 Το ∆ιαδίκτυο διαφέρει από τα σχολικά εγχειρίδια; 

 

Θέλοντας να κάνουµε µια πρώτη σύγκριση των ευρηµάτων της παρούσας έρευνας µε 

τα κείµενα και τις εικόνες των σχολικών εγχειριδίων δανειστήκαµε τα στοιχεία που 

αναφέρονται στο πόνηµα «Τα κείµενα της Τεχνο-επιστήµης στο ∆ηµόσιο Χώρο» των 

Κουλαϊδή Β., ∆ηµόπουλου Κ., Σκλαβενίτη Σ., Χρηστίδου Β., (2002), στο οποίο 

περιέχονται δεδοµένα για τα βιβλία «Φυσικά» Ε δηµοτικού, «Φυσικά» Στ ∆ηµοτικού, 

Βιολογία Α γυµνασίου, «Φυσική» και «Χηµεία» Β γυµνασίου και «Φυσική» και 

«Χηµεία» Γ γυµνασίου. 

Όσον αφορά το κείµενο των ιστοσελίδων χαρακτηρίζεται από υψηλή ταξινόµηση και 

χαµηλή τυπικότητα, ενώ το κείµενο των σχολικών εγχειριδίων χαρακτηρίζεται από 

υψηλή ταξινόµηση και µέτρια τυπικότητα. Συνολικά θα λέγαµε πως οι εικόνες που 

πλαισιώνουν τα κείµενα του ∆ιαδικτύου, είναι σχεδόν όµοιες µε αυτές των σχολικών 

εγχειριδίων ενώ το κείµενο του ∆ιαδικτύου είναι καταλληλότερο για χρήση από τους  

µαθητές σε σχέση µε αυτό των σχολικών εγχειριδίων έχοντας χαµηλότερου βαθµού 

τυπικότητα (γλωσσικό κώδικα που χρησιµοποιεί τρόπους και εκφράσεις της 

καθηµερινής γλώσσας που βρίσκεται πολύ κοντά στη ρεαλιστική εµφάνιση των 

πραγµάτων).  

Οι εικόνες των άρθρων της Φυσικο-επιστήµης στα σχολικά εγχειρίδια 

παρουσιάζονται µε χαµηλή-µέτρια ταξινόµηση και χαµηλή τυπικότητα δίνοντας 

εικόνες κοντά στην καθηµερινή γνώση των µαθητών αλλά µε κάποια στοιχεία πιο 

εξειδικευµένου αναπαραστατικού κώδικα ενώ οι εικόνες του ∆ιαδικτύου απλώς 

αναπαράγουν αποκλειστικά και µόνο την καθηµερινή πρακτικό-βιωµατική εµπειρία 

των επισκεπτών τους.. 
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10. Περιορισµοί της έρευνας 

 

Ο µόνος περιορισµός στον οποίο υπέκυψε η παρούσα έρευνα, είναι ότι η συλλογή 

και η κωδικοποίηση του εµπειρικού υλικού έγινε από έναν µόνο κωδικοποιητή. 

Αποτελεί τακτική σε παρόµοιες έρευνες το εµπειρικό υλικό να κωδικοποιείται από 

δύο ή και περισσότερους ανεξάρτητους κωδικοποιητές, οι οποίοι έχουν κατάλληλα 

εκπαιδευτεί για αυτό το σκοπό, ούτως ώστε να εκτιµάται ο βαθµός συµφωνίας µεταξύ 

τους ως µέτρο του βαθµού αξιοπιστίας της κωδικοποίησης (inter-coder reliability). 

Στην παρούσα έρευνα, ωστόσο, η διαδικασία αυτή παραλείφθηκε για τρεις βασικούς 

λόγους: Ο πρώτος λόγος αφορά στη µη εύρεση διαθέσιµου προσωπικού για τη 

συλλογή των 290 ιστοσελίδων µεταξύ των 8020 που προσπελάστηκαν σε διάστηµα 2 

ετών (βλέπε σχετικό κεφάλαιο µεθοδολογίας). Ο δεύτερος λόγος αφορά τη µη εύρεση 

του κατάλληλα εκπαιδευµένου προσωπικού. Η κωδικοποίηση του σηµαντικού 

αριθµού ευρηµάτων µε εννοιολογικά σύνθετες µεταβλητές απαιτεί βαθιά κατανόηση 

των θεωρητικών αρχών που οδήγησαν στην κατασκευή τους (οι µεταβλητές αυτές 

είναι εκείνες οι οποίες κυρίως αναφέρονται στα στοιχεία της επιστηµολογικής 

συγκρότησης, καθώς και της κοινωνικο-θεσµικής συγκρότησης της Φυσικο-

επιστήµης). Ο τρίτος λόγος αφορά στη λύση που δίνεται στην περίπτωση διαφωνιών 

µεταξύ των ανεξάρτητων κωδικοποιητών που είναι η ‘στατιστική λείανση’. Η λύση 

αυτή θα αλλοίωνε τα επιµέρους στοιχεία που συνθέτουν την «εικόνα» της Φυσικο-

επιστήµης.  
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11.  Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα  

 

Η παρούσα έρευνα είναι η πρώτη παγκοσµίως για την καταγραφή της παρουσίας 

της Φυσικο-επιστήµης στον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών, περιγραφόµενης µε τις 

16 λέξεις-κλειδιά (Φυσική (Γενική φυσική), Αστροφυσική, Κοσµολογία, 

Ηλεκτρονική Φυσική (Ηλεκτρονική), Χηµεία, Βιολογία, Γενετική, Βιοτεχνολογία, 

Ζωολογία, Βοτανική, Περιβάλλον, Γεωλογία, Μετεωρολογία, Σεισµολογία) βάσει 

των οποίων συλλέχθηκε το εµπειρικό υλικό. Ακόµα είναι και η µοναδική για την 

καταγραφή της παρουσίας της Φυσικο-επιστήµης στον Παγκόσµιο Ιστό 

Πληροφοριών, µε ελληνικό περιεχόµενο. Επίσης, δεν υπάρχει έρευνα που να 

καταγράφει την εικόνα της Φυσικο-επιστήµης στον Παγκόσµιο Ιστό Πληροφοριών 

ιστοσελίδων µε Ελληνικό περιεχόµενο, µε άλλες λέξεις-κλειδιά, υποσύνολο ή 

υπερσύνολο ή διαφορετικό σύνολο από αυτές που εµείς χρησιµοποιήσαµε.  

Παρόλαυτα, θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν και άλλες συµπληρωµατικές ή 

αυτόνοµες έρευνες σε διάφορες ερευνητικές κατευθύνσεις. Οι κυριότερες 

κατευθύνσεις στις οποίες θα µπορούσαν να στραφούν άλλες έρευνες, είναι οι 

παρακάτω: 

1. Έρευνα για την εικόνα της Φυσικο-επιστήµης σε κοινά ειδικών και όχι µη-ειδικών 

όπως είναι η παρούσα. ∆ηλαδή να αναλυθούν ιστοσελίδες Πανεπιστηµίων, 

ερευνητικών κέντρων, επιστηµονικών -ηλεκτρονικής έκδοσης- περιοδικών, µε 

επιστηµονικό φορµαλισµό. 

2. Έρευνα για τον τρόπο παρουσίασης της Φυσικο-επιστήµης σε άλλα εκτός του 

Τύπου, σχολικών εγχειριδίων, µουσείων και ∆ιαδικτύου (που έχουν ήδη γίνει 

σχετικές έρευνες) ‘επικοινωνιακά’ πεδία του δηµόσιου χώρου, όπως είναι, το 

ραδιόφωνο, οι διαφηµίσεις, ο κινηµατογράφος, η τηλεόραση. 

Στις µέρες µας η ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει σηµαντικές αλλαγές όχι 

µόνο στα σχολικά εγχειρίδια και γενικότερα στα βιβλία,  αλλά και στο σύγχρονο 

τρόπο που το ευρύ κοινό ενηµερώνεται και αντιλαµβάνεται τον κόσµο γύρω του. 

Στην εποχή που ζούµε όλο και περισσότερο η εικόνα (είτε σταθερή είτε 

κινούµενη) χρησιµοποιείται ευρύτατα µέσα στο πλαίσιο των µέσων µαζικής 

επικοινωνίας (τηλεόραση, κινηµατογράφος, περιοδικός και ηµερήσιος τύπος, 

εκλαϊκευτικά επιστηµονικά βιβλία, οµιλίες, εκθέσεις, αφίσες κ.λ.π).  
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Σύµφωνα µε τον Κουλαϊδή και τους συνεργάτες του (2002, σ.9) «Ο ∆ΗΜΟΣΙΟΣ 

ΧΩΡΟΣ αποτελεί στις µέρες µας ένα κρίσιµο επικοινωνιακό πεδίο για την 

Επιστήµη και την Τεχνολογία. Τα τεχνο-επιστηµονικά κείµενα του δηµόσιου 

χώρου παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διευκόλυνση της επαφής των µη ειδικών µε το 

αντίστοιχο εξειδικευµένο σώµα γνώσης και έτσι, µε τον τρόπο αυτό 

διαµορφώνουν τη «δηµόσια εικόνα» των δύο αυτών περιοχών. Αυτή η λειτουργία 

των δηµόσιων τεχνο-επιστηµονικών κειµένων είναι εξαιρετικά σηµαντική, καθώς 

σε µια εποχή διογκούµενων αντιεπιστηµονικών ρευµάτων και έντονου 

σκεπτικισµού σχετικά µε τα κοινωνικά αποτελέσµατα της Επιστήµης και της 

Τεχνολογίας, ανακύπτει επιτακτική η ανάγκη να διερευνήσουµε το ζήτηµα του 

τρόπου µε τον οποίο οι δύο αυτές περιοχές επικοινωνούν µε το γενικό κοινό». 

3. Έρευνα για το αν αλλάζει µέσα στο χρόνο (ανά έτος, πενταετία, δεκαετία …) η 

εικόνα της Φυσικο-επιστήµης στο ∆ιαδίκτυο , στον τύπο, στα σχολικά εγχειρίδια,  

στις διαφηµίσεις κ.λ.π. Αν αλλάζει, τι είναι αυτό που επηρεάζει την αλλαγή της 

εικόνας: η εξέλιξη της επιστήµης, η δοµή της κοινωνίας ή τι άλλο; 

4. Έρευνα όχι µόνο για την εικόνα της Φυσικο-επιστήµης αλλά και για το πώς τα 

κοινά των µη-ειδικών ή και των ειδικών κατανοούν και αξιοποιούν τα  φυσικο-

επιστηµονικά ‘µηνύµατα’ που προβάλλονται στο δηµόσιο χώρο. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον θα παρουσίαζε µια έρευνα εστιασµένη στους µαθητές διάφορων 

ηλικιακών οµάδων. 

5. Έρευνα, για τη δυνατότητα να χρησιµοποιηθούν ιστοσελίδες του ∆ιαδικτύου όπως 

τα σχολικά εγχειρίδια. Και αν δεν µπορούν, ποια χαρακτηριστικά θα έπρεπε να 

έχουν οι ιστοσελίδες για να µπορούν να χρησιµοποιούνται εναλλακτικά µε τα 

σχολικά εγχειρίδια. 

6. Παρόµοιες ερευνητικές προτάσεις µε τις παραπάνω ισχύουν και για τον τρόπο 

παρουσίασης της Τεχνολογίας (όχι µόνο της Φυσικο-επιστήµης) ή άλλων 

επιστηµονικών εικόνων (π.χ. της Ιστορίας, της Γλώσσας, των Μαθηµατικών 

κ.λ.π.).  
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