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Περίληψη
H εργασία αυτή περιγράφει την αξιολόγηση βασισµένη σε ειδικούς (expert-based) περιβαλλόντων Aνοικτής και εξ
Aποστάσεως Eκπαίδευσης (AεξAE). H εργασία ασχολείται κυρίως µε τους τοµείς της Eπικοινωνίας Aνθρώπου –
Yπολογιστή (Human-Computer Interaction – HCI) και του Aνθρώπινου Παράγοντα (Human Factors – HF), αλλά
κυρίως µε τη συνέργεια αυτών των δύο στο πεδίο της AεξAE. H περισσότερα υποσχόµενη προσέγγιση για την
εφαρµοσµένη αξιολόγηση της AεξAE είναι αυτή που επιχειρεί να προσαρµόσει τις ιδέες της έρευνας της σχετικής µε
την Kατανεµηµένη Γνωστικότητα (1) ( distributed cognition) µε ένα τρόπο που να είναι ιδιαίτερα εύχρηστος για τους
σχεδιαστές λογισµικού. Aν και το πλαίσιο της Kατανεµηµένης Γνωστικότητας εµπεριέχει πλείστες περιπτώσεις και
ερµηνείες κατάλληλες για σχεδιαστές λογισµικού, δεν έχει χρησιµοποιηθεί µέχρι τώρα σαν πλαίσιο για την αξιολόγηση
γνωστικής εργασίας, η οποία διαµοιράζεται ανάµεσα σε ανθρώπους και τεχνήµατα, πορεύεται δια µέσου του χρόνου και
διαχέεται στους άϋλους πόρους της AεξAE. Έτσι, η βασική συνεισφορά αυτής της εργασίας είναι, αφ’ ενός να
παρουσιάσει τις σύγχρονες ερευνητικές τάσεις στο πεδίο και αφ’ ετέρου να διακρίνει τις δυσκολίες και να προτείνει
δρόµους για την επικείµενη έρευνα στο περίπλοκο αυτό πεδίο που συνδυάζει την Aνοικτή και εξ Aποστάσεως
Eκπαίδευση, την Eπικοινωνία Aνθρώπου-Yπολογιστή και τον Aνθρώπινο Παράγοντα σε µια νέα ολιστική προσέγγιση.

Λέξεις - κλειδιά
Aξιολόγηση (Evaluation), Eυχρηστία (Usability), Eυµάθεια (Learnability), Aνθρώπινος
Παράγοντας (Human Factors), Kατανεµηµένη Γνωστικότητα (Distributed Cognition).

Eισαγωγή
Oι περισσότεροι σύγχρονοι οργανισµοί ξοδεύουν µεγάλα ποσά για εκπαίδευση και κατάρτιση του
προσωπικού τους, µε προφανή στόχο να αυξήσουν την αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναµικού
τους. Bασική τάση στην ανάγκη αυτή είναι η χρήση εναλλακτικών µορφών εκπαίδευσης και
κατάρτισης, όπως εκπαίδευση υποστηριζόµενη από υπολογιστή (computer based training – CBT),
από απόσταση εκπαίδευση (distance learning) ή κάποια άλλη παραλλαγή που περιέχει την
παράµετρο της τεχνολογίας και η οποία ταιριάζει καλύτερα στην υπό µελέτη περίπτωση.
Aπό την άλλη µεριά, η σύγχονη έρευνα στον τοµέα του Aνθρώπινου Παράγοντα (Human Factors)
ενδιαφέρεται για συµµετοχικές και συνεργατικές προσεγγίσεις στο σχεδιασµό και τη χρήση
συστηµάτων που βασίζονται σε υπολογιστές. H συνεργασία ανάµεσα σε ερευνητές και χρήστες στο
πεδίο αυτό ξεκίνησε µε την πρωτοποριακή εργασία των Donald Norman (Norman, 1986) και Alan
Newel (Card et al., 1983), και θεµελίωσε το πέρασµα από την ιδέα του Aνθρώπινου Παράγοντα
(Human Factors) σαν παθητικού παρατηρητή στην ιδέα του Aνθρώπινου Άγοντα (Human Actors),
όπου δηµιουργούνται µοντέλα για διαδράσεις ανάµεσα σε ανθρώπους, τεχνήµατα (artifacts) και τα
περιβάλλοντα στα οποία λαµβάνει χώρα η διάδραση (Preece, et al., 1994). Tο είδος αυτό της
πολιτισµικά σηµαντικής, διεπιστηµονικής, και χρηστοκεντρικής έρευνας πάνω στους πόρους και
στον έλεγχο των διαδικασιών σχεδιασµού και χρήσης, συνεισέφερε τελικά σηµαντικά σε αυτό που
ονοµάζεται στις µέρες µας “η σκανδιναβική προσέγγιση στο σχεδιασµό συστηµάτων” (Ericsson
and Smith, 1991).

                                                  
(1)  H απόδοση του παγκοσµίως επικρατήσαντος όρου «distributed cognition» στα ελληνικά δεν είναι ακόµα
καθορισµένη. Στο χώρο της ψυχολογίας αποδίδεται σαν «διαµοιραζόµενη συνείδηση», όµως αντ’ αυτού προτιµάται σε
αυτή την εργασία ο όρος «κατανεµηµένη γνωστικότητα» που είναι πιο κοντά στην πληροφορική ορολογία.
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Tο Kανάλι Eπικοινωνίας
Πέρα από τη θεωρητική θεµελίωσή της σαν επιστηµονικό πεδίο, η AεξAE ακόµα υποφέρει από τις
παιδικές ασθένειές της: την αποµόνωση του σπουδαστή και την επακόλουθη αδράνειά του και την
απώλεια ενδιαφέροντος. Πολλές λύσεις προτάθηκαν, µε διαφορετικούς βαθµούς επιτυχίας, όµως σε
τελική ανάλυση οι ρίζες του προβλήµατος βρίσκονται σε ένα θέµα που σχεδόν κάθε ερευνητής του
πεδίου υποδεικνύει: η µετάβαση από την παραδοσιακή τάξη στο από απόσταση αντίστοιχό της,
διέρρηξε την προσωπική επαφή ανάµεσα στα συµµετέχοντα µέλη και οδήγησε στην αποµόνωση
του σπουδαστή. H αποµόνωση αυτή µε τη σειρά της αποκόπτει και τις υπόλοιπες κοινωνικές
διαδράσεις ανάµεσα σε διδάσκοντα και διδασκόµενο, αλλά και ανάµεσα στους ίδιους τους
διδασκοµένους. Όµως η διάδραση ανάµεσα στα µέλη µιας µαθησιακής κοινότητας έχει αποδειχθεί
ως υψίστης σηµασίας σε κάθε εκπαιδευτικό περιβάλλον και δεν πρέπει να υποτιµάται. Kάποιο
επικοινωνιακό κανάλι πρέπει συνεπώς να διατηρηθεί και να προσαρµοστεί στις νέες συνθήκες. Aν
θέλουµε να το διατυπώσουµε µε όρους των επιστηµονικών τοµέων που εµπλέκονται, θα λέγαµε ότι
το επικοινωνιακό αυτό κανάλι είναι η σύντηξη του Aνθρώπινου Παράγοντα, της AεξAE και της
Eπικοινωνίας Aνθρώπου-Yπολογιστή (HCI). O Grudin (1990) περιγράφει την αλλαγή εστίασης στο
HCI από τον µεµονωµένο χρήστη που χρησιµοποιεί τον µεµονωµένο υπολογιστή προς οµάδες
ατόµων που επικοινωνούν µε τη βοήθεια της τεχνολογίας. Oι Rogers και Ellis (1994) υποστηρίζουν
ότι η παραδοσιακή ανάλυση αναγκών (task analysis) δεν είναι πλέον αποδοτική στο σχεδιασµό και
τη µοντελοποίηση εξ αποστάσεως περιβαλλόντων και υποστηρίζουν ότι ένα καταλληλότερο σηµείο
αναφοράς είναι το εµπλεκόµενο δίκτυο ανθρώπων και τεχνηµάτων. Στην προσέγγιση αυτή το
κέντρο βάρους εστιάζει στο µετασχηµατισµό των πληροφοριακών αναπαραστάσεων, όπως αυτές
αναπαράγονται µέσα στο δίκτυο, αλλά και το πώς αυτές οι διαµοιραζόµενες αναπαραστάσεις
χρησιµοποιούνται για το συγχρονισµό της µάθησης µέσα στο επικοινωνιακό κανάλι. Aυτή, η
γνωστή σαν Kατανεµηµένη Γνωστικότητα (distributed cognition) προοπτική, χρησιµοποιείται για να
περιγράψει µια σειρά δραστηριοτήτων από την πλοήγηση διαστηµοπλοίων έως στην επίλυση
παιδικών puzzles (Hutchins and Palen, 1993), ενώ επίσης η Kατανεµηµένη Γνωστικότητα
συζητάται σαν παράµετρος µιας θεωρίας που µπορεί να γεφυρώσει το ερευνητικό χάσµα ανάµεσα
στην τεχνολογικά υποστηριζόµενη συνεργατική εργασία (computer supported co-operative work –
CSCW), την AεξAE (Open and Distance Learning – ODL) και την Eπικοινωνία Aνθρώπου-
Yπολογιστή (Human-Computer Interaction – HCI) (Nardi, 1996). Όµως, παρά τους ισχυρισµούς
αυτούς και παρά το γεγονός ότι η Kατανεµηµένη Γνωστικότητα προοπτικά είναι ιδιαίτερα σχετική
µε τη θεωρία και το σχεδιασµό στην Eπικοινωνία Aνθρώπου-Yπολογιστή, οι ιδέες της δεν έχουν
µέχρι τώρα τύχει της ανάλογης προσοχής  στην κοινότητα του HCI.
Σε πιο συγκεκριµένους όρους, οι παραδοσιακές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις χρησιµοποιούν έντυπο
υλικό και διαλέξεις σαν το βασικό εργαλείο διαµοιρασµού γνώσης. Στις διαδικτυακές παραλλαγές
τους το ανηρτηµένο (on-line) δηµοσιευµένο υλικό παίζει τον ίδιο ρόλο. Όµως και στις δύο
παραλλαγές πρέπει να εγκαθιδρυθεί ένα επικοινωνιακό κανάλι για να µπορέσει ο σπουδαστής να
έχει πρόσβαση στην προσφερόµενη γνώση. Έτσι µπορούµε να ισχυριστούµε ότι οµοιότητες και
διαφορές της παραδοσιακής εκπαίδευσης και της AεξAE προκύπτουν από  το γεγονός της
προσφοράς γνώσης, αλλά και από τη µέθοδο διαµοιρασµού. O ορισµός συνεπώς που ακολουθείται
εδώ δηλώνει ότι το επικοινωνιακό κανάλι είναι οι τρόποι, οι µέθοδοι και τα εργαλεία που υλοποιούν
την επικοινωνιακή διάδραση ανάµεσα στους συµµετέχοντες και το εκπαιδευτικό περιβάλλον. H
εξήγηση αυτών των εννοιών θα διαφανεί στα επόµενα σχήµατα.
Στα επόµενα, το σύνολο των δεικτικών γραµµών αποτελεί το επικοινωνιακό κανάλι, ενώ τα
παραλληλόγραµµα το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Tο πάχος της κάθε γραµµής δηλώνει την ισχύ της
διάδρασης, µια παχύτερη δηλαδή γραµµή δηλώνει µια ισχυρότερη αλληλεπίδραση.
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Στην παραδοσιακή προσέγγιση έχουµε το επόµενο σχήµα:

Σχήµα 1: Tο παραδοσιακό επικοινωνιακό κανάλι.

O διδάσκων ανήκει στον εκπαιδευτικό οργανισµό και έχει ισχυρή επίδραση στο εκπαιδευτικό
υλικό, το οποίο µάλιστα σε µεγάλο ποσοστό παράγεται από τον ίδιο (διαλέξεις, ασκήσεις,
σηµειώσεις κλπ), καθώς και από τον εκπαιδευτικό οργανισµό (έντυπο υλικό κλπ). H “τάξη” έρχεται
σε επαφή µε µε το µαθησιακό υλικό µέσω του διδάσκοντα, ενώ συχρόνως οι διδασκόµενοι
διατηρούν ισχυρή κοινωνική επαφή µεταξύ τους, διευκολύνοντας έτσι την ανταλλαγή γνώσης και
µετα-γνώσης.
Στην περίπτωση όµως που υφίσταται φυσική απόσταση ανάµεσα στους συµµετέχοντες, όπως στην
περίπτωση εξ αποστάσεως περιβαλλόντων, το ανωτέρω σχήµα διαφοροποιείται σηµαντικά:

Σχήµα 2: Tο AεξAE επικοινωνιακό κανάλι.

H ιδέα της τάξης µε τη συνήθη έννοια δεν είναι πλέον παρούσα, λόγω του φαινοµένου της
εξατοµίκευσης (individualization) που εµφανίζεται σε όλες τις µορφές της AεξAE. Eπιπροσθέτως,
η ιδέα του διδάσκοντος είναι επίσης κατά πολύ ασθενέστερη, άλλωστε αυτός πλέον αποκαλείται
“καθηγητής-σύµβουλος” σύµφωνα µε την ορολογία του EAΠ (EAΠ, 1999). Oι διδασκόµενοι
έρχονται σε άµεση επαφή κυρίως µε το µαθησιακό υλικό, ενώ ο καθηγητής-σύµβουλος υποχωρεί
σε ένα πιο υποστηρικτικό ρόλο και ουσιαστικά ο ρόλος του διαχέεται σε αυτόν του µάνατζερ και
του “καταλύτη γνώσης” µάλλον παρά του διευθύνοντα (Squires & McDougall, 1994). Συγχρόνως,
η διάσπαση της τάξης στα στοιχεία της (τους διδασκοµένους) οδηγεί στην εξατοµικευµένη
διάδραση ανάµεσα στον καθηγητή-σύµβουλο και κάθε διδασκόµενο, η οποία όµως είναι επίσης
σηµαντικά ασθενέστερη.
Eίναι πλέον ευρέως παραδεκτό ότι γνώση και µάθηση ενυπάρχουν και συµβαίνουν σε
συγκεκριµένα µαθησιακά επεισόδια (e.g. Brown et al., 1989, Laurillard, 1993). H εγκατεστηµένη
(situated) όψη της µάθησης υποννοεί ότι τα αποτελέσµατα της µάθησης µε χρήση πληροφορικής
και επικοινωνιακής τεχνολογίας εξαρτώνται από το πλαίσιο που διαδραµατίζονται, µε όλα τα
συστατικά του µαθησιακού περιβάλλοντος (ανθρώπους και τεχνήµατα) να αλληλεπιδρούν και να
συνεισφέρουν στη µαθησιακή διαδικασία. Σύµφωνα µε αυτή τη θεώρηση, η προσπάθεια των τρίτης
γενιάς AεξAE περιβαλλόντων είναι εδώ και καιρό προσανατολισµένη στην αναβάθµιση της
αλληλεπίδρασης µεταξύ καθηγητή-συµβούλου και διδασκοµένων, αλλά και µεταξύ των
διδασκοµένων σε ένα επίπεδο που να πλεονεκτεί έναντι του υπάρχοντος. Έτσι το επικοινωνιακό
κανάλι φαίνεται να αποτελεί ίσως το πιο σηµαντικό συστατικό της AεξAE, και η αέναη και ισχυρή
παρουσία του πρέπει να διατηρείται µε κάθε κόστος. Tα πρώτα σηµεία σε αυτή την κατεύθυνση
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είναι ικανοποιητικά: πράγµατι, µια εφαρµόσιµη λύση φαίνεται να είναι η Tηλεµατική (όλες οι
µορφές ηλεκτρονικής επικοινωνίας). Για πολλούς παροχείς AεξAE η Tηλεµατική είναι γεγονός και
συχνά παρουσιάζεται  σαν ένα βιώσιµο υποκατάστατο της πρόσωπο µε πρόσωπο επικοινωνίας, αν
όχι σαν πανάκεια για την AεξAE ειδικότερα, αλλά και την εκπαίδευση γενικότερα (Mugler &
Landbeck, 2000).

H Eκπαιδευτική Aξιολόγηση
Πολλοί συγγραφείς εξέφρασαν την ελπίδα ότι ο εποικοδοµητισµός (constructivism) θα οδηγήσει σε
καλύτερο εκπαιδευτικό λογισµικό και κατ’ επέκταση σε καλύτερη µάθηση (πχ. Papert 1993,
Jonassen, 1994). Yποστηρίζουν την ανάγκη ανοικτών (open-ended), διερευνητικών (exploratory)
και αυθεντικών (authentic) µαθησιακών περιβαλλόντων, στα οποία οι µαθητευόµενοι µπορούν να
αναπτύξουν γνώση και µάθηση που να έχει νόηµα στα πλαίσια του ατόµου. H τάση που
εγκαινίασαν αυτοί οι συγγραφείς είχε σαν αποτέλεσµα την πρόταση κανόνων και κριτηρίων για:
• την ανάπτυξη εποικοδοµητικού τύπου λογισµικού (πχ. Rieber, 1992, Cunningham et al.,1993,

Honebein et al., 1993, Driscoll, 1994, Grabinger & Dunlap, 1995, Savery & Duffy, 1995, Duffy
& Cunningham,1996, Grabinger, 1996, Squires, 1996, Hannafin & Land, 1997, Grabinger et al.,
1997)

• και τον καθορισµό νέων παιδαγωγικών (πχ. Guest, 1990, Hill, 1990, Edwards, 1990, Davis,
1990, Laurillard, 1992, Watson, 1992).

Ένα επαναλαµβανόµενο θέµα αυτών των κανόνων και οδηγιών είναι ότι η µάθηση πρέπει να είναι
αυθεντική, τόσο σε γνωστικό όσο και σε συµβατικό επίπεδο. Ένας από τους ισχυρισµούς του
εποικοδοµητισµού είναι ότι η µάθηση είναι µια προσωπική διαδικασία, εξαρτώµενη από την
ιδιοσυγκρασία του ατόµου που χαρακτηρίζεται από το ότι τα άτοµα εξελίσσουν γνώση και µάθηση
µε διατύπωση και επεξεργασία εννοιών (Piaget, 1952), γεγονός το οποίο οδηγεί τελικά στα πέντε
κοινωνιο-εποικοδοµητικά µαθησιακά κριτήρια (Squires & Preece, 1999) που πρέπει να πληρούνται
για να χαρακτηριστεί ένα µαθησιακό επεισόδιο σαν κοινωνιο-εποικοδοµητικό: αξιοπιστία
(credibility) στη δοµή του περιβάλλοντος, περιπλοκότητα (complexity) αντίστοιχη µε την
πραγµατικότητα, δυνατότητα απόκτησης και κατοχής (ownership) ιδεών, συνεργατικότητα
(collaboration) και πρόγραµµα (curriculum), τόσο σε επίπεδο περιεχοµένου όσο και σε επίπεδο
διδασκόντων.
Όπως τονίζουν οι Young, et al., (1990) τέτοιες προϋποθέσεις προκαλούν την ανάκληση γνωστών
µοντέλων τύπου GOMS (στόχοι – goals, δράσεις – operations, µέθοδοι – methods, κριτήρια
επιλογής – selection rules) (Card et al., 1983, Kieras & Polson, 1985). O έλεγχος της διάδρασης σε
αυτά τα µοντέλα επιτυγχάνεται κατά µεγάλο ποσοστό µέσω γνωστικών δοµών, εσωτερικές για
κάθε χρήστη. H ονοµαζόµενη επεξεργαστική διαδικασία ανακαλεί ορατά αντικείµενα σχετικά µε
την ανα χείρας διεργασία και στο εκτελεστικό στάδιο επιλέγονται κατάλληλες διεργασίες που
σχετίζονται µε τα επιλεχθέντα αντικείµενα. H παρατήρηση αυτή ώθησε µια αλληλουχία
προσπαθειών στη µοντελοποίηση αυτού που αποκλήθηκε “διάδραση οθόνης – display-based
interaction”. Όµως όλες οι σχετικές θεωρητικές προσεγγίσεις προσπαθούσαν να χαρακτηρίσουν τη
διάδραση οθόνης σε σχέση µε µια διάδραση ανάµεσα σε πληροφορία που είναι εξωτερική του
χρήστη και τη γνώση που ο χρήστης προσθέτει στη διάδραση.  Mε αυτή την έννοια, µπορούν να
θεωρηθούν ότι αποτελούν µοντέλα που αντανακλούν στοιχεία της προσέγγισης της Κατανεµηµένης
Γνωστικότητας.
Eκτός από τη δουλειά του Zhang στην AεξAE (Zhang & Norman, 1994), έχουν υπάρξει λίγες
διακεκριµένες προσπάθειες για να χρησιµοποιηθούν οι ιδέες της Kατανεµηµένης Γνωστικότητας
για να εξηγήσουν φαινόµενα του HCI. Oι Scaife and Rogers (1996) αναλύουν γραφικές
αναπαραστάσεις σαν φόρµες εξωτερικής γνωστικότητας (external cognition) και τονίζουν τη
σηµασία της συνειδητοποίησης του ότι τα χαρακτηριστικά αυτών των αναπαραστάσεων
επηρεάζουν τη σκέψη και την αιτιολόγηση. Όµως δεν αναφέρουν καµµιά περίπτωση δράσης ή
διάδρασης. O Monk (1999) σηµειώνει ότι αυτά τα µοντέλα διάδρασης µέσω οθόνης
αντιπροσωπεύουν µόνο ένα είδος διάδρασης. Eξελίσσοντας ένα πλαίσιο ταξινόµησης διαφορετικών
διαδραστικών µοντέλων, ο Monk αποδεικνύει ότι τα µοντέλα γραφικών αναπαραστάσεων δεν είναι
ικανά να µοντελοποιήσουν συγκεκριµένους τύπους διαδράσεων, όπως για παράδειγµα η διάδραση
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σε καθοδηγούµενες διασυνδέσεις. Mιας και ο έλεγχος της διάδρασης ανατίθεται ολοκληρωτικά στο
σύστηµα σε αυτά τα µοντέλα, δεν θα µπορούσε να δοµηθεί µια αλάνθαστη διάδραση σε ένα
µοντέλο που περιέχει κρυφές διαδροµές. Για να αποφευχθούν λάθη διαδροµής σε αυτά τα
συστήµατα, η µνήµη του χρήστη η σχετική µε τα αποτελέσµατα προηγουµένων δράσεων πρέπει
επίσης να παίζει ρόλο στον έλεγχο της διάδρασης. Eπίσης για να συµπεριληφθεί ένα ευρύτερο
φάσµα διαδραστικών στυλ, χρειάζεται µια πιο γενική προσέγγιση για το ρόλο της πληροφορίας της
οθόνης στην υποστήριξη της διάδρασης, και µάλιστα µια προσέγγιση που να µπορεί να εκτείνεται
σε µια περιοχή διαδραστικών στύλ. Tο Mοντέλο Πόρων που περιγράφεται στη συνέχεια στοχεύει
να το πετύχει αυτό µε µια πιο σκεπτικιστική χρήση των ιδεών της Kατανεµηµένης Γνωστικότητας.
Η έρευνα τώρα του Aνθρώπινου Παράγοντα στον εκπαιδευτικό τοµέα διερευνά την οπτική
αναζήτηση των µενού του υπολογιστή και των µορφών της οθόνης. Tα µοντέλα αυτά παρέχουν
λεπτοµερείς και εµπειρικά πιστοποιηµένες ερµηνείες των εµπλεκόµενων αντιληπτικών, γνωστικών,
και κινητικών διεργασιών (Kieras, 1988). Όµως υπάρχουν κάποιες γνωστές δυσκολίες στην
αξιολόγηση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων εν γένει, όπως η δυσκολία να προβλέψει κανείς τη
διαδροµή που θα ακολουθήσει κάθε µαθητευόµενος στην εργασία του µε το εκπαιδευτικό
λογισµικό (Tselios et al., 2001), ή το γεγονός ότι τέτοια περιβάλλοντα συνήθως επεκτείνονται όσο
χρησιµοποιούνται (Hoyles, 1993). Παρ’ όλα αυτά, εν γένει συνηθίζεται να µελετάται η ευχρηστία
ενός εκπαιδευτικού λογισµικού σε συνάρτηση µε την εκπαιδευτική του αξία. (Squires & Preece,
1999, Tselios et al., 2001, Georgiadou & Economides, 2000).
Όµως το πρόβληµα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισµικού σε σχέση µε τον Aνθρώπινο
Παράγοντα φαίνεται να απασχολεί πολλούς από τους ασχολούµενους µε το HCI. Eίναι σηµαντικό
να γνωρίζει κανείς αν το λογισµικό χρησιµοποιείται όπως σχεδιάστηκε να χρησιµοποιείται. Aν
χρησιµοποιείται διαφορετικά απ’ ό,τι σχεδιάστηκε, τότε είναι σηµαντικό να ανακαλυφθεί αν αυτή η
χρήση είναι συµβατή µε την κρατούσα πρακτική στο πεδίο. H περισσότερα υποσχόµενη
προσέγγιση για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού Aνθρώπινου Παράγοντα είναι αυτή που
επιχειρεί να προσαρµόσει τις ιδέες της έρευνας της Kατανεµηµένης Γνωστικότητας µε ένα τρόπο
που να είναι χρήσιµος για τους σχεδιαστές HCI. H προσέγγιση αυτή περιγράφεται σαν Mοντέλο
Kατανεµηµένων Πόρων Πληροφοριών (Distributed Information Resources Model) ή Mοντέλο
Πόρων για συντοµία. Tο Mοντέλο Πόρων λαµβάνει σοβαρά υπ’ όψιν του την ιδέα που προτάθηκε
στο HCI από τον Suchman (1987), ότι διάφοροι τύποι πληροφορίας µπορούν να  χρησιµεύσουν σαν
πόροι για δράση καθώς και ότι ένα σύνολο αφηρηµένων δοµών πληροφορίας µπορεί να
διαµοιραστεί ανάµεσα σε ανθρώπους και τεχνουργήµατα. Tο Mοντέλο Πόρων εισάγει επίσης την
ιδέα της διαδραστικής στρατηγικής και περιγράφει τον τρόπο µε τον οποίο διαφορετικές
στρατηγικές διάδρασης εξερευνούν διαφορετικές δοµές πληροφορίας και πόρους σαν αφετηρία για
δράση. Mε αυτή την έννοια το Mοντέλο Πόρων αποτελεί µοντέλο του HCI σύµφωνα µε το πως το
αντιλαµβάνεται η Kατανεµηµένη Γνωστικότητα. Όµως ουσιαστικά το µοντέλο αυτό εφαρµόζεται
µόνο σε περιστατικά µεµονωµένης εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης µάλλον παρά σε σε συνεργατικά
περιβάλλοντα (Wright et al., 1997). O στόχος της συνεχιζόµενης έρευνας στο πεδίο είναι να
εφαρµοστεί το Mοντέλο Πόρων σε εφαρµοφές συνεργατικής από απόσταση εκπαίδευσης, όπου οι
πόροι πραγµατικά διαµοιράζονται ανάµεσα στους συµµετέχοντες. Mε τον τρόπο αυτό ελπίζεται ότι
θα διερευνηθεί η αξία του Mοντέλου Πόρων σαν ένα πλαίσιο γεφύρωσης στην έρευνα ανάµεσα στο
HCI, την AεξAE και τη Συνεργατική Mάθηση Yποστηριζόµενη από Yπολογιστή (Computer
Supported Cooperative Work – CSCW).

Αξιολογήσεις βασισµένες σε ειδικούς (expert-based) και αξιολογήσεις µε χρήστες
(user-based ή empirical)
Οι ευρύτερα εφαρµοζόµενες µεθοδολογίες αξιολόγησης είναι οι µε ειδικούς και οι εµπειρικές (µε
χρήστες), σύµφωνα µε την ταξινόµηση των περισσοτέρων ερευνητών στο χώρο (πχ. Preece et al.,
1994, Lewis & Rieman, 1994). Οι αξιολογήσεις µε ειδικούς είναι µια σχετικά οικονοµική και
αποδοτική διαµορφωτική (πριν από την ολοκλήρωση του προϊόντος) αξιολόγηση που µπορεί να
εφαρµοστεί ακόµα και σε σχέδια ή πρωτότυπα του συστήµατος µέχρι το σχεδόν έτοιµο για διανοµή
προϊόν. Η βασική ιδέα είναι να παρουσιάζονται διεργασίες (tasks) που υποστηρίζονται από το
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σύστηµα σε µια διεπιστηµονική οµάδα ειδικών που παίζουν το ρόλο χρηστών και προσπαθούν να
ανακαλύψουν προβλήµατα και δυσλειτουργίες στο σχεδιασµό.
Όµως, σύµφωνα µε τους Lewis & Rieman (1994) «δεν µπορείς να πεις πραγµατικά πόσο καλή είναι
η δουλειά σου, χωρίς να βάλεις ανθρώπους να τη χρησιµοποιήσουν». Η φράση αυτή εκφράζει την
πλατειά πεποίθηση ότι η εµπειρική αξιολόγηση είναι τελικά αναπόφευκτη. Γιατί τότε δεν
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά εµπειρικές προσεγγίσεις αλλά συνεχίζεται η έρευνα και για τις
βασισµένες σε ειδικούς; Όπως θα φανεί στη συνέχεια, η αποδοτικότητα των εµπειρικών
µετριάζεται ισχυρά από τους πόρους που καταναλώνουν και από κάποια άλλα µειονεκτήµατα που
παρουσιάζουν, ενώ από την άλλη µεριά οι µε ειδικούς αξιολογήσεις έχουν εν τω µεταξύ ωριµάσει
αρκετά ώστε να αποτελούν µια καλή εναλλακτική λύση.
Ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα στις εµπειρικές αξιολογήσεις είναι η προκατάληψη (bias)
στις απαντήσεις των χρηστών. O Kατερέλος (2001, σ. 445) αναφέρει τέσσερα βασικά προβλήµατα:
την αδυναµία των ατόµων να λένε «όχι», τη συµµόρφωσή τους µε την κοινή λογική, τα «αθώα
ψεµµατάκια» και το φαινόµενο του επισκιασµού των εποµένων ερωτήσεων ανάλογα µε τις
απαντήσεις που δόθηκαν στις προηγούµενες.
Παλαιότερα ο Maier (1931) έβαλε ανθρώπους να λύσουν το πρόβληµα των δύο σκοινιών που
κρέµονται από το ταβάνι, αρκετά µακριά όµως για να µπορέσει κανείς να τα πιάσει συγχρόνως.
Tους ζήτησε να δέσουν τις άκρες τους. Mια λύση είναι να δέσει κανείς κάποιο βάρος στο ένα, να το
θέσει σε αιώρηση, να πιάσει το άλλο και να περιµένει να έρθει κοντά το αιωρούµενο. Aποδείχθηκε
δύσκολο πρόβληµα και λίγοι χρήστες βρήκαν αυτή ή κάποια άλλη λύση. Kάποιες φορές, όσο οι
άνθρωποι δούλευαν µε το πρόβληµα, ο Maier “τυχαία” χτυπούσε το ένα από τα σκοινιά και το
έθετε σε κίνηση. Tα δεδοµένα έδειξαν ότι τότε οι άνθρωποι έβρισκαν πιο εύκολα τη λύση. Tο
σηµείο ενδιαφέροντος για εµάς είναι ότι όταν ο Maier τους ρωτούσε πως λύσαν το πρόβληµα,
σχεδόν κανείς δεν έλεγε “όταν χτυπήσατε το σκοινί και το θέσατε σε αιώρηση µου έδωσε την
ιδέα”, αλλά έδιναν διάφορες άλλες αληθοφανείς εξηγήσεις, αν και ο Maier ήξερε ότι δεν ήταν έτσι.
Το συµπέρασµα είναι ότι οι άνθρωποι πολλές φορές δεν θέλουν ή απλά δεν µπορούν να σου πούν
την αλήθεια, καθώς είναι πολύ συχνές οι περιπτώσεις όπου αυτοί απλά δεν συνειδητοποιούν όλες
τις διαστάσεις του προβλήµατος.
 Ο επόµενος πίνακας συνοψίζει τις βασικές διαφορές των εµπειρικών και των µε ειδικούς
αξιολογήσεων.

Πίνακας 1: Σύγκριση εµπειρικών αξιολογήσεων και αξιολογήσεων µε ειδικούς
Αξιολογήσεις µε ειδικούς Εµπειρικές Αξιολογήσεις

Υ
πέ

ρ

• Oικονοµικές µέθοδοι
• Γρήγορες
• Eφαρµόζονται νωρίς στο σχεδιαστικό κύκλο
• Eύκολη προετοιµασία και διεξαγωγή
• Eφαρµόσιµες σε όλα τα στάδια
• Aποτιµούν τη σοβαρότητα του προβλήµατος
• Kαλός παράγοντας απόδοσης/κόστους

• Aποκαλύπτουν προβλήµατα πραγµατικών
χρηστών

• Yποδεικνύουν σχεδόν όλα τα προβλήµατα
• Aποτελεσµατικές, ακόµα και σε περίπλοκες

διασυνδέσεις
• Άµεση περιγραφή του προβλήµατος
• Aπαραίτητες αν θέλουµε έγκυρα αποτελέσµατα

Κ
ατ

ά

• ∆εν αποκαλύπτουν όλα τα προβλήµατα
• Xρειάζονται έµπειροι αξιολογητές
• ∆υσκολία στην πρόταση λύσεων
• Συχνά χάνεται η εικόνα του “όλου”
• Oι αξιολογητές συχνά ξεχνούν ότι παίζουν το

ρόλο του χρήστη
• Eιδικοί του HCI αλλά και ειδικοί του υπό

εξέταση τοµέα είναι απαραίτητοι

• ∆ύσκολες και ακριβές στην υλοποίηση
• Eφαρµόζονται µετά από ένα συγκεκριµένο

στάδιο ολοκλήρωσης
• Xρειάζονται αντιπροσωπευτικούς χρήστες
• ∆υσκολία στην ανεύρεση των χρηστών
• Oι χρήστες συνήθως δεν συµφωνούν για τη

σοβαρότητα των προβληµάτων
• Oι χρήστες µπορεί να είναι προκατειληµένοι

Στην εργασία αυτή το κέντρο βάρους είναι οι αξιολογήσεις µε ειδικούς. Mια τέτοια αξιολόγηση του
Aνθρώπινου Παράγοντα σχετική µε εκπαιδευτικό λογισµικό έγινε ήδη µε βασικό άξονα την
προσέγγιση της Kατανεµηµένης Γνωστικότητας από µια διεπιστηµονική οµάδα ειδικών (Williams,
1993). Πολλά από τα µειονεκτήµατα της εφαρµογής αυτής της θεωρίας είναι κοινά µε άλλες
αξιολογητικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται στο HCI, ειδικά αυτών που βασίζονται σε
Eυρετικούς Kανόνες (heuristics). Ένα πλεονέκτηµα της Kατανεµηµένης Γνωστικότητας σχετικά µε
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τον πολλές φορές µεγάλο όγκο δεδοµένων είναι ότι η θεωρία βοηθάει να εστιάσει κανείς στο
σωστό σηµείο στα δεδοµένα µε την έµφαση που δίνει στην εµπειρία του ειδικού και την επιλογή
αντιπροσωπευτικών καταστάσεων των διαδικασιών. Ένα δεύτερο πρόβληµα είναι ότι ίσως κανείς
δεν µπορεί να καταγράψει τα δεδοµένα µε το µέσο που επιθυµεί. Bέβαια, στις περισσότερες
περιπτώσεις αυτό δεν ισχύει. Σε εργαστηριακά τεστ για παράδειγµα, στη διάρκεια του κύκλου
κατασκευής, είναι απίθανο οι χρήστες ή οι ειδικοί να αρνηθούν να καταγραφούν οι συµπεριφορές
τους µε κάποιο µέσο. H έµφαση της Kατανεµηµένης Γνωστικότητας στην εµπειρία του ειδικού
βοηθάει επίσης στην κατεύθυνση της απόκτησης της εµπιστοσύνης. H τελευταία δυσκολία είναι το
ότι η µέθοδος είναι χρονοβόρα, όπως όλες οι αναλυτικές µέθοδοι, ακόµα και αυτές που βασίζονται
στην καταγραφή µε βίντεο. Eίναι ένα πρόβληµα που συναντάται σε όλες τις εταιρείες που
χρησιµοποιούν το HCI, όπου η προσπάθεια “να βγεί το προϊόν” είναι σηµαντική. H θεωρία δίνει τα
µέσα για τη µείωση του χρόνου ανάλυσης. H θεωρία και η γνώση στο πεδίο βοηθούν στον
προσδιορισµό του σωστού βάθους ανάλυσης για την απόκτηση της κατάλληλης ποσότητας
πληροφορίας σε εύλογο χρόνο. Mια ανάλυση της κατανοµής της γνωστικής εργασίας στο
επικοινωνιακό κανάλι στη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δίνει ενδείξεις της
γνωστικότητας που είναι εσωτερική στο άτοµο. Tέλος, αυτή η προσέγγιση είναι ευέλικτη, µε την
έννοια ότι µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικά στάδια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, και µε
διαφορετικές διαµορφώσεις του συστήµατος (Pew & Mavor, 1998).

Προσαρµογή στο ∆ιαδίκτυο
Σύµφωνα µε τον Marchionini (1990), η χρήση υπερµέσων και το ∆ιαδίκτυο επιτρέπουν στους
χρήστες πρόσβαση σε αχανείς ποσότητες πληροφορίας διαφορετικού τύπου, έλεγχο πάνω στις
διαδικασίες µάθησης και αλληλεπίδραση µε τον υπολογιστή και τους άλλους µαθητευοµένους. Mια
πιλοτική έρευνα στο πανεπιστήµιο Cornell (Fitzelle & Trochim, 1996) είχε σαν βασικό ερευνητικό
ερώτηµα, το αν το ∆ιαδίκτυο µπορούσε να αυξήσει την εντύπωση των µαθητών ότι µαθαίνουν. Tα
ερευνητικά αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι φοιτητές θεωρούσαν ότι ένας διαδικτυακός τόπος
βοηθούσε σηµαντικά τη µάθηση του εκπαιδευτικού περιεχοµένου. H αντίληψη των σπουδαστών
για την επίδοσή τους στο µάθηµα ελέγθηκε επίσης και ως προς τις παραµέτρους της ευχαρίστησης
και του ρυθµού της µάθησης, µε παρόµοια αποτελέσµατα.
Kάθε διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι ένα συνεργατικό περιβάλλον από µόνο του, που
επιτρέπει στους χρήστες να επικοινωνούν και να αλληλεπιδρούν µε όλες τις συµµετέχουσες
οντότητες, έτσι, σύµφωνα και µε την κοινή λογική, η γνώση διαµοιράζεται ανάµεσα στους χρήστες,
το περιβάλλον και τα τεχνήµατα, εµπεριεχοµένων των υπολογιστών, στη διάρκεια της µαθησιακής
διαδικασίας (Brown et al., 1989, Salomon, 1996). O διαµοιρασµός της γνωστικότητας οδηγεί τους
σπουδαστές να δηµιουργούν τις δικές τους αρχές που χρησιµοποιούν για να µάθουν.
H Ester (1995), σε µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικής µε Mάθηση Yποστηριζόµενη από
Yπολογιστή (Computer Assisted Instruction – CAI) και τα µαθησιακά στύλ, βρήκε ότι το CAI
µπορεί να αυξήσι σηµαντικά τις επιτυχίες των σπουδαστών και τη διάθεσή τους, ενώ παράλληλα
µειώνει τους εκπαιδευτικούς χρόνους. Mια µετα-ανάλυση των επιδράσεων του CAI σχετική µε την
ακαδηµαϊκή επίδοση φοιτητών των Khalili και Shashaani (1994) βρήκε ότι σε 151 συγκριτικές
δηµοσιευθείσες µελέτες, η χρήση του CAI αύξησε την επίδοση των σπουδαστών στις εξετάσεις
κατά ένα µέσο όρο 0.38. Oι Kulik et al. (1991) επίσης, εξετάζοντας ένα µεγάλο αριθµό ερευνών,
βρήκαν ότι µαθήµατα βασισµένα σε υπολογιστή παράγουν αύξηση της επίδοσης κατά 20% κατά
µέσο όρο περισσότερο. Προσοµοιώσεις, διδασκαλία µε αλληλεπιδραστικό βίντεο, προγράµµατα
υπερµέσων, πίνακες ανακοινώσεων και δίκτυα βρέθηκαν επίσης ικανά να αυξήσουν τα µαθησιακά
αποτελέσµατα (Cronin & Cronin, 1992, Khalili & Shashaani, 1994, Schlecter & Kolosh, 1992). Tο
συµπέρασµα έως εδώ είναι ότι υπάρχει αρκετή έρευνα που να υποστηρίζει ότι η εκπαιδευτική
τεχνολογία µπορεί συχνά να ενισχύσει τη µάθηση.
Στον τοµέα τώρα της αξιολόγησης διαδικτυακών µαθηµάτων, η εκπαιδευτική ψυχολογία παρέχει
αρκετές θεωρητικές αρχές για την εφαρµογή στην ανάπτυξη και την αξιολόγηση διαδικτυακής
εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Oι Milheim και Martin (1991) ερευνώντας τον µαθησιακό έλεγχο µέσω
της θεωρίας επεξεργασίας της πληροφορίας (informational processing theory), τονίζουν ότι ο
µαθησιακός έλεγχος είναι µια σηµαντικότατη παράµετρος στην εξέλιξη της παιδαγωγικής των



8

διαδικτυακών τόπων. Γενικά θεωρείται πλεονέκτηµα η αύξηση του µαθησιακού ελέγχου από
µέρους του µαθητευοµένου, καθώς παράλληλα αυξάνει τη σχετικότητα αυτών που µαθαίνονται, τις
προσδοκίες επιτυχίας και τη γενική ικανοποίηση, παράγοντες που οδηγούν σε αυξηµένη
παρακίνηση (Keller & Knopp, 1987). H έρευνα αυτή έδωσε ιδιαίτερο βάρος στον έλεγχο του
ρυθµού µάθησης από το σπουδαστή σαν αυξητικό παράγοντα στην υπάρχουσα θεωρία. Ένας από
τους ισχυρισµούς του εποικοδοµητισµού είναι ότι οι µαθητευόµενοι κατευθύνουν τη µάθησή τους
είτε µόνοι τους, είτε µέσω συνεργατικών εµπειριών. Aυτό υπαινίσεται ότι ο µαθητευόµενος πρέπει
να  ανακαλύψει τα δικά του µονοπάτια στη µάθηση, µια φιλοσοφία που άµεσα υποδεικνύει τα
υπερµέσα και πολλά διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήµατα (Murray, 1997). Hλεκτρονικό
ταχυδροµείο, οµάδες συζητήσεων και διαδικτυακοί πλοηγητές επίσης υποστηρίζοτυν αυτή την
προσέγγιση ενεργοποιώντας τους σπουδαστές να ψάξουν για πληροφορία και να συζητήσουν
διάφορα θέµατα µε άλλους σπουδαστές, διάσπαρτους γύρω από την υφήλιο. Έτσι κανείς µπορεί να
εξάγει ότι η συνεργατική και αλληλεπιδραστική φύση του ∆ιαδικτύου υποστηρίζει τη µάθηση µε
την έννοια της αυξηµένης παρακίνησης του σπουδαστή.
Aπό την άλλη µεριά είναι επίσης συνηθισµένο ότι οι  µαθητευόµενοι µπορεί να εξάγουν λάθος
συµπεράσµατα ή να δηµιουργήσουν ένα λανθασµένο νοητικό µοντέλο (mental model) του πεδίου
που µελετούν. Όµως οι ερευνητές του HCI κατανοούν σηµαντικά καλύτερα το τεχνούργηµα, καθώς
αυτό, σε αντιδιαστολή µε το χρήστη, καθορίζει τους τελεστές που µπορεί ο χρήστης να εφαρµόσει
για να πετύχει το στόχο του και συχνά παίζει κεντρικό ρόλο στη διατήρηση κάποιας βοήθειας στη
διάρκεια της διεργασίας. Eίναι χρονοβόρο να ελέγχει κανείς τη συνεδρία µε χρήστες, επίσης είναι
ακριβό να εξοπλίσει κανείς ένα εργαστήριο ευχρηστίας. Yπάρχουν ερευνητές που συνιστούν
τρόπους  να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήµατα, κυρίως µε τη µετακίνηση των εργαστηρίων αυτών
προς τους χρήστες και τους ειδικούς (Catledge & Pitkow, 1995). Mε τη χρήση του ∆ιαδικτύου σαν
εργαστήριο ευχρηστίας, µπορούµε να έχουµε πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσµα χρηστών και ειδικών.
Για να επιτευχθεί αυτό, χρειάζονται εργαλεία που να µπορούν να παρακολουθούν και να
καταγράφουν τις ενέργειες του χρήστη, αλλά και να επιτρέπουν στους ειδικούς να στέλνουν την
ανάδρασή τους για τη διασύνδεση. Προφανώς ένα τέτοιο κατάλληλο περιβάλλον είναι το
∆ιαδίκτυο. ∆ηµιουργώντας διασυνδέσεις σε HTML και συλλαµβάνοντας τις ενέργειες του χρήστη
στις html σελίδες, συλλαµβάνεται συγρόνως και η δράση του χρήστη αλλά και η γνωστική του
κατάσταση έως ένα βαθµό.

Aπό τον “Aνθρώπινο Παράγοντα” στον “Aνθρώπινο Άγοντα”
Οι αξιολογήσεις βασισµένες σε ειδικούς είναι καλά παγιωµένες στο χώρο του HCI. Η Γνωστική
Περιδιάβαση (Cognitive Walkthrough) (Polson et al., 1992) και οι παραλλαγές της (Rowley &
Rhoades, 1992, Karoulis et al., 2000), η Ευρετική Αξιολόγηση (Heuristic Evaluation) (Nielsen &
Molich, 1990) και οι παραλλαγές της (Nielsen, 1993) και η Επίσηµη Επιθεώρηση Ευχρηστίας
(Formal Usability Inspection) (Kahn & Prail, 1994) είναι οι πιο συνηθισµένες προσεγγίσεις.
Η γνωστική µοντελοποίηση σε σχέση µε τις υπολογιστικές τεχνολογίες ανέκυψε σαν ένα
αποτελεσµατικό µέσο για την κατασκευή προβλεπτικών µοντέλων σχεδιασµού και κατασκευής για
ανθρώπους που αλληλεπιδρούν µε υπολογιστικά συστήµατα (Preece, et al., 1994). Τα Γνωστικά
Μοντέλα (Cognitive Μodels) επιτρέπουν να αξιολογηθούν θέµατα της διασύνδεσης ως προς την
ευχρηστία τους µε το να κάνουν προβλέψεις βασισµένα στην Ανάλυση ∆ιεργασιών (Τask Αnalysis)
και βασιζόµενα σε παγιωµένες αρχές της ανθρώπινης ικανότητας και επίδοσης. Τα Γνωστικά
Μοντέλα µπορούν να προβλέψουν θέµατα επίδοσης, όπως χρόνοι ολοκλήρωσης εργασιών,
βασιζόµενα στις προδιαγραφές της διασύνδεσης και της υπό µελέτη διεργασίας. Η Γνωστική
Μοντελοποίηση µπορεί συνεπώς να µειώσει την ανάγκη της εµπειρικής αξιολόγησης, τουλάχιστον
νωρίς στο σχεδιαστικό κύκλο. Τα Γνωστικά Μοντέλα µπορούν επίσης να αποκαλύψουν την
υποκείµενη δοµή επεξεργασίας που χρησιµοποιούν οι άνθρωποι για να ολοκληρώσουν τη
διεργασία, γεγονός το οποίο µε τη σειρά του µπορεί να βοηθήσει στο σχεδιασµό και την κατασκευή
καλύτερων διασυνδέσεων και καλύτερων τεχνικών αλληλεπίδρασης, οι οποίες εξυπηρετούν
βέλτιστα την πορεία της επεξεργασίας για τη διεργασία που οι άνθρωποι θέλουν να ολοκληρώσουν.
Όταν χρησιµοποιούνται σε αρχιτεκτονικές όπως το EPIC (executive process-interactive control,
Kieras, 1988), ACT-R/PM (atomic components of thought with rational analysis and
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perceptual/motor enhancements, Anderson & Garisson, 1995), ή το EPIC-Soar (η αρχιτεκτονική
Soar µε προσθήκες από το EPIC), τα Γνωστικά Μοντέλα επίσης συνεισφέρουν στο όραµα του
Allen Newell για µια ενοποιηµένη θεωρία της Γνωστικότητας (Card et al., 1983). Όµως σε τελική
ανάλυση, µεθοδολογίες για την εφαρµογή των γνωστικών αρχιτεκτονικών στην πρόβλεψη θεµάτων
της ανθρώπινης επίδοσης και της ευµάθειας ακόµα δηµιουργούνται (Kirschenbaum et al., 1996).
Η Ευρετική Αξιολόγηση (Heuristic Evaluation) (Nielsen & Molich, 1990) και η επίσηµη
Επιθεώρηση Ευχρηστίας (Formal Usability Inspection) (Kahn & Prail, 1994) είναι µεθοδολογίες
βασιζόµενες σε κριτήρια ή ευρετικούς κανόνες, κανόνες δηλαδή που προέκυψαν από την εφαρµογή
στην πράξη και αποδείχθηκαν σωστοί. Έτσι, το επόµενο σηµείο στοχασµού είναι η κατάλληλη
λίστα κριτηρίων ή ευρετικών κανόνων για να αξιολογηθεί το περιβάλλον. Όπως ήδη αναφέρθηκε,
ένα κατάλληλο εφαλτήριο είναι η κοινωνιο-εποικοδοµητική άποψη της εκπαίδευσης. Κάποιες
έρευνες στο χώρο (πχ. Kordaki et al., 2000) βασίζονται στην εποικοδοµητική άποψη ανοικτών
περιβαλλόντων µάθησης, γνωστών και ως µικρόκοσµοι (Papert, 1980). Οι Kordaki et al. (2000)
συνοψίζουν παραθέτοντας µια λίστα ευρετικών κανόνων ευµάθειας, ως ακολούθως:
α1  Το σύστηµα διευκολύνει την ενεργητική διάδραση του χρήστη;
α2  Είναι δυνατός ο καθορισµός από το χρήστη προσωπικών στρατηγικών επίλυσης προβληµάτων;
α3  Υπάρχουν διαθέσιµα εργαλεία, ανάλογα µε τον τρόπο που µαθαίνουν οι συγκεκριµένοι χρήστες

και ανάλογα µε το γνωστικό τους επίπεδο;
α4  Τα διαθέσιµα εργαλεία είναι µεταβλητής διαφάνειας, έτσι ώστε να είναι δυνατή η έκφραση

διαφοροποιήσεων ανάµεσα στους σπουδαστές, αλλά και οι εσωτερικές διαφοροποιήσεις κάθε
σπουδαστή;

α5  Υποστηρίζει το περιβάλλον πειραµατισµό µε την αποκτηθείσα γνώση;
α6  Yπάρχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις και περισσότερες της µιας λύσεις που οι µαθητές να

µπορούν να εξερευνήσουν;
α7  Eίναι η ανάδραση του συστήµατος ικανοποιητική αλλά και η ενηµέρωση για την πρόοδο των

εργασιών, έτσι ώστε ο µαθητής να µπορεί να αναθεωρήσει τις στρατηγικές του;
α8   Yπάρχει δυνατότητα ο µαθητής να αποτιµά τις δραστηριότητές του µόνος του;
Oι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι οι ευρετικοί κανόνες ευχρηστίας της διασύνδεσης κατά Nielsen δεν
συγκρούονται µε τους ανωτέρω ευρετικούς κανόνες ευµάθειας, οι οποίοι ουσιαστικά προκύπτουν
απ’ ευθείας από τις βασικές αρχές της AεξAE.
Oι Squires και Preece (1999) προχωρούν ένα βήµα παρακάτω: δεν κάνουν συνδυασµό, αλλά
προχωρούν σε σύντηξη µε τους ευρετικούς κανόνες του Nielsen των πέντε κοινωνιο-
εποικοδοµητικών κριτηρίων για τη µάθηση (αξιοπιστία, περιπλοκότητα, δυνατότητα απόκτησης και
κατοχής ιδεών, συνεργατικότητα και πρόγραµµα), παρέχοντας έτσι µια νέα λίστα, για την οποία
ισχυρίζονται ότι αποτελεί ένα ευέλικτο εργαλείο για την προβλεπτική αξιολόγηση εκπαιδευτικών
προϊόντων σχετικά µε την ευχρηστία και την ευµάθειά τους συγχρόνως. Bασίζουν την άποψή τους
αυτή ισχυριζόµενοι ότι η υποκείµενη κοινωνιο-εποικοδοµητική θεωρία σχεδόν κάθε σύγχρονου
εκαπιδευτικού περιβάλλοντος είναι σε µεγάλο βαθµό συµβατή µε του ευρετικούς κανόνες του
Nielsen. Έτσι οι συγγραφείς ολοκληρώνουν µε τη λίστα των ευρετικών κανόνων ευµάθειας ως
ακολούθως (Squires & Preece, 1999):
• Σύµπτωση ανάµεσα στα γνωστικά µοντέλα (mental models) του σχεδιαστή και του µαθητή.
• Eγγυηθείτε πιστότητα πλοήγησης.
• Παράσχετε κατάλληλα επίπεδα ελέγχου του χρήστη.
• Προστατέψτε από περιφερειακά γνωστικά λάθη.
• Kατανοητή και µε νόηµα συµβολική αναπαράσταση.
• Yποστηρίξτε προσαρµοζόµενες προσεγγίσεις για τη µάθηση.
• Xτίστε στρατηγικές για την αναγνώριση γνωστικών λαθών, τη διάγνωση και την ανάνηψη.
• Σύµπτωση µε το αναλυτικό πρόγραµµα (curriculum).
Tέλος, µια έρευνα των Karoulis και Pombortsis (2002) σχετικά µε AεξAE περιβάλλοντα, καταλήγει
σε µια πιο ευρεία και πρακτικά εφαρµόσιµη λίστα κριτηρίων, που περιέχει 10 άξονες µε 53
κριτήρια, ως ακολούθως (εδώ παρατίθενται µόνο οι άξονες):
1. Περιεχόµενο
2. Προσαρµογή και ολοκλήρωση AεξAE
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3. ∆ιασύνδεση µε το χρήστη
4. Xρήση τεχνολογιών
5. Aλληλεπίδραση µε το εκπαιδευτικό υλικό
6. Yποστήριξη του σπουδαστή
7. Eπικοινωνιακό κανάλι
8. Aπόκτηση γνώσης
9. Eργασίες και µάθηση µέσω της πράξης
10. Aξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση
Kάθε άξονας αναλύεται σε περαιτέρω κριτήρια, έτσι ώστε να είναι δυνατή η πρακτική εφαρµογή
τους από τους αξιολογητές του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Tα κριτήρια του Nielsen υπάρχουν
αυτούσια στον άξονα 3, ενώ δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο επικοινωνιακό κανάλι (άξονας 7).
Mια τελείως διαφορετική προσέγγιση µε συγκρίσιµους όµως στόχους είναι η στρατολόγηση ενός
Γνωστικού Mοντέλου Aνθρώπινου Παράγοντα  για την απ’ ευθείας αλληλεπίδραση µε τις
εφαρµογές µέσω των διασυνδέσεών τους. Tο βασικό µειονέκτηµα είναι ότι το µοντέλο πρέπει τώρα
να  καθορίσει ένα νέο σετ περίπλοκων ενεργειών σχετικών µε την οπτική επεξεργασία, το χειρισµό
αντικειµένων, το σχεδιασµό ενεργειών και ούτω καθ’ εξής, και σε ένα µεγαλύτερο επίπεδο
λεπτοµέρειας απ’ ό,τι επιζητούν οι προηγούµενες προσεγγίσεις. Tα εν δυνάµει πλεονεκτήµατα
όµως της επέκτασης ενός Γνωστικού Mοντέλου κατ’ αυτό τον τρόπο είναι σηµαντικά:
• Oικολογική εγκυρότητα (Ecological validity). Aπό τη φύση τους, οι προσοµοιώσεις των

διασυνδέσεων και οι προδιαγραφές είναι αφαιρετικές δοµές, οι οποίες συχνά δίνουν προσοχή σε
ασήµαντες λεπτοµέρειες της πραγµατικής διασύνδεσης. Oι πραγµατικές διασυνδέσεις µε το
χρήστη εξουθενώνουν τις διαφοροποιήσεις στο χρόνο χρήσης, τις διαφοροποιήσεις στην
προβλεψιµότητα και την αξιοπιστία των ενεργειών, και στην εµφάνιση συµβάντων που δεν
ήθελε ο χρήστης, ανάµεσα σε άλλες συµπεριφορές, οι οποίες µπορεί ή µπορεί και να µην είναι
σχετικές µε τη δεδοµένη εργασία. H παράλειψη αυτών των προφυλάξεων όµως µπορεί να θέσει
σε κίνδυνο τα αποτελέσµατα του Γνωστικού Mοντέλου. Mπορούµε να εµποδίσουµε αυτές τις
ενστάσεις ελαττώνοντας την απόσταση ανάµεσα στα Γνωστικά Mοντέλα και τον πραγµατικό
κόσµο. Aν οι ερευνητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν µια πραγµατική διασύνδεση αντί για µια
προσοµοίωση ή τις προδιαγραφές της, τότε µπορούν να προσθέσουν ένα ακόµα επίπεδο
αµεσότητας στην αξιολόγηση της επίδοσης ενός Γνωστικού Mοντέλου Aνθρώπινου Παράγοντα
(Hornof & Kieras, 1997).

• Σχετικότητα µε προβλήµατα του πραγµατικού κόσµου. Oι στόχοι των Γνωστικών Mοντέλων
συνήθως εµπεριέχουν την ανησυχία για την επίλυση προβληµάτων γενικού ενδιαφέροντος
µάλλον, παρά την εστίαση σε προσεγγίσεις της βελτιστοποίησης του ίδιου του µοντέλου ή
προβλήµατα επίδοσης. Oι πραγµατικές διασυνδέσεις µε το χρήστη εύκολα παρέχουν
πραγµατικά προβλήµατα, ενώ αντιθέτως, επιπρόσθετος σχεδιασµός και προσπάθεια
ενσωµάτωσης είναι απαραίτητη για την προσοµοίωση τέτοιων προβληµάτων σε µια
προσοµοίωση ή σε προδιαγραφές.

• Eξωτερικά στάνταρ για σύγκριση. H εξέλιξη στα Γνωστικά Mοντέλα συχνά βοηθά για
συγκρίσεις διαφορετικών µοντέλων του ίδιου προβλήµατος. Σε κάποιες περιπτώσεις (πχ. η
επίδοση του EPIC και του ACT-R/PM στις διεργασίες επιλογής των µενού (Hornof & Kieras,
1997)), είναι απ’ ευθείας εφικτό να καθορίσει κανείς αν δύο συµβάντα του προβλήµατος είναι
ευθέως συγκρίσιµα. Όσο οι ερευνητές προχωρούν προς περισσότερο περίπλοκα προβλήµατα σε
πιο πλούσια περιβάλλοντα, ο καθορισµός αυτός γίνεται όλο και πιο δύσκολος, ειδικά αν τα
αξιολογούµενα περιβάλλοντα διαφέρουν σηµαντικά, για παράδειγµα µια ενεργητική
προσοµοίωση στη µια περίπτωση και µια συµβολική αναπαράσταση στην άλλη. H δυσκολία
αυτή µπορεί να αποµονωθεί αν η περιβαλλοντική πληροφορία και οι διαδράσεις προέρχονται
από την ίδια πηγή, για παράδειγµα µια πραγµατική διασύνδεση.

• Eξελικτική προσπάθεια. Σε κάποια Γνωστικά Mοντέλα σηµαντική προσπάθεια έχει αναλωθεί
στην ανάπτυξη ρεαλιστικών σεναρίων χρήσης, είτε σαν στατικές αναπαραστάσεις, είτε σαν
προσοµοιώσεις. ∆υστυχώς, πολλή από αυτή την προσπάθεια αναπαράγει λειτουργικότητα που
υπάρχει ήδη σε κατάλληλη µορφή για τους χρήστες, είναι όµως απρόσιτη (πχ.
προγραµµατιστικά) σε ένα Γνωστικό Mοντέλο. O David Gray ισχυρίζεται ότι η µελέτη
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αυτόµατων επεξεργασιών που θα µπορούσαν να παράγουν ρεαλιστικά σενάρια χρήσης της
διασύνδεσης σαν είσοδο στα µοντέλα, και η εγκυροποίησή τους, θα ήταν ένα σηµαντικό βήµα
στην έρευνα για την αξιολόγηση του Aνθρώπινου Παράγοντα (Gray et al., 2000).

Προβληµατισµοί
H βασική ερώτηση που παραµένει αναπάντητη σχετικά µε την ευµάθεια του περιβάλλοντος, είναι
αν οι ειδικοί µπορούν πράγµατι να να προβλέψουν τα προβλήµατα που βιώνουν οι µαθητευόµενοι.
Kάποιες έρευνες στον τοµέα (πχ. Kordaki et al., 2000) ισχυρίζονται ότι ένας ειδικός αξιολογητής
δεν µπορεί να προβλέψει την επίδοση του χρήστη, αν και µπορεί να αποτιµήσει ευρετικά την
ευµάθεια του περιβάλλοντος, αλλά µε µέτρια αποτελέσµατα.
Ένα άλλο θέµα που χρήζει περαιτέρω έρευνας είναι η ένσταση που τέθηκε από τους Spoole και
Schröder (2001) σχετικά µε τον ιδανικό αριθµό αξιολογητών. Οι ερευνητές αυτοί παραθέτουν τα
αποτελέσµατα από πρόσφατες έρευνες που θέτουν υπό αµφισβήτηση τον από παλιά κρατούντα
χονδρικό κανόνα του Jakob Nielsen (Nielsen & Molich, 1990), σχετικά µε την Ευρετική
Αξιολόγηση, όπως ορίσθηκε από αυτόν και τον Molich. Το σηµείο διαφωνίας είναι αν κανείς
µπορεί πράγµατι να βρεί την πλειονότητα των προβληµάτων ευχρηστίας σε περίπλοκους
διαδικτυακούς τόπους, επιστρατεύοντας ένα µικρό αριθµό αξιολογητών. Ο χονδρικός κανόνας του
Nielsen, που αποκαλείται από τους Spoole και Schröder σαν «το άκρον άοτον της αισιοδοξίας»,
υποστηρίζει ότι πέντε αξιολογητές µπορούν να αποκαλύψουν το 85% των προβληµάτων σε ένα
διαδικτυακό τόπο, ανεξάρτητα από το µέγεθός του. Αντιθέτως, η έρευνα των Spoole και Schröder
δείχνει ότι ο αριθµός των αξιολογητών αυξάνει γραµµικά µε την αύξηση του µεγέθους του
διαδικτυακού τόπου. Σαν σχόλιο σε αυτή την ένσταση, µπορεί κανείς να παρατηρήσει ότι, αφ’ ενός
ο Nielsen µιλάει για έµπειρους αξιολογητές, αφού η Ευρετική Αξιολόγηση είναι µέθοδος
βασισµένη σε ειδικούς και έχει αποδειχθεί ότι οι απλοί χρήστες δεν αποδίδουν ικανοποιητικά, και
αφ’ ετέρου δεν είναι διεργασιοκεντρική (task based), όπως ήταν η έρευνα των  Spoole και
Schröder. Εν πάσει περιπτώσει, η ένσταση αυτή δεν µπορεί να αγνοηθεί, δεδοµένου οι
εκπαιδευτικοί τόποι στο ∆ιαδίκτυο µπορούν να µεγαλώσουν πάρα πολύ σε µέγεθος, αφού οι
χρήστες εκτελούν κυρίως διεργασίες µέσα σε αυτούς, γεγονός το οποίο φέρνει µε τη σειρά του στο
προσκήνιο τη γνωστική παράµετρο.

Μελλοντική έρευνα
Η αξιολόγηση βασισµένη σε ειδικούς, όπως παρουσιάζεται σε αυτή την εργασία, δείχνει σηµάδια
ότι ίσως µπορεί να εφαρµοστεί και για την ολιστική αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος. Μπαίνουµε στην εποχή του «ολοκληρωµένης υπολογιστικότητας – ubiquitous
computing», όπου τα υπολογιστικά περιβάλλοντα θα περιέχουν την πληροφορία σε µια πληθώρα
τύπων και τρόπων. Τα περιβάλλοντα αυτά που καλούνται και «χώροι µέσων – media spaces»
(Stults, 1988) και είναι εξελίξεις στην τεχνολογία της ολοκληρωµένης υπολογιστικότητας που
εµπεριέχουν ήχο, βίντεο και διαδικτύωση. Αποτελούν το σηµείο εστίασης ενός συνεχώς
αυξανόµενου ακαδηµαϊκού και βιοµηχανικού ενδιαφέροντος. Όµως αυτό που ενδιαφέρει στα
πλαίσια αυτής της εργασίας είναι η δυνατότητα ενός τέτοιου περιβάλλοντος για εφαρµογή στη
διδακτική διαδικασία και στα πλαίσια της διαµοιραζόµενης συνεργατικής µάθησης.
Οι σκέψεις αυτές βέβαια επεκτείνονται και στα ΑεξΑΕ περιβάλλοντα, όπου πλήθος εκπαιδευτικών
και ιδιωτικών δεδοµένων διαµοιράζεται στο δίκτυο, ανάµεσα στις συµµετέχουσες οντότητες. Η
αξιολόγηση ενός τέτοιου περιβάλλοντος αποτελεί σίγουρα πρόκληση για τις προσεγγίσεις
βασισµένες σε ειδικούς.

Συµπέρασµα
Οι δύο ρόλοι της αξιολόγησης βασισµένης σε ειδικούς στο HCI είναι η υποβοήθηση του
σχεδιασµού και της ανάλυσης. Η Κατανεµηµένη Γνωστικότητα είναι ένα θεωρητικό πλαίσιο που
διαφέρει από την συνήθη Γνωστική Επιστήµη µε το να µην επικεντρώνεται στον µεµονωµένο
άνθρωπο σαν τη µονάδα ανάλυσης. Η Κατανεµηµένη Γνωστικότητα αναγνωρίζει ότι στην
συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων η γνωστική εργασία δεν γίνεται σε αποµόνωση µέσα
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στα κεφάλια µας, αλλά διαµοιράζεται ανάµεσα στους ανθρώπους, ανάµεσα στα τεχνολογικά µέρη
και δια µέσου του χρόνου. Αυτό έχει µια εγγενή προσέγγιση µε τη φύση της ΑεξΑΕ, όπου οι
συµπεριφορές που µας ενδιαφέρουν είναι η αλληλεπίδραση του όλου συνόλου µέσω του
επικοινωνιακού καναλιού – το σύνολο των ανθρώπων και τεχνουργηµάτων.
Αυτό που κάνει ένα σύστηµα γνωστικό είναι η παρουσία διεργασιών εφαρµοζόµενων σε
αντιπροσωπευτικές καταστάσεις που έχουν σαν αποτέλεσµα γνωστική εργασία. Ακολουθώντας τις
αντιπροσωπευτικές αυτές καταστάσεις, µπορούµε να αποκαλύψουµε τις ειδικές γνωστικές
διεργασίες που εµπλέκονται. Σε ένα σύστηµα, αυτές οι αντιπροσωπευτικές καταστάσεις µπορεί να
είναι άµεσα παρατηρήσιµες. Με τη µετατόπιση του ορίου της µονάδας ανάλυσης από το άτοµο στο
σύστηµα διευκολύνεται η παρατήρηση αυτή. Όµως παραµένει ακόµα το δύσκολο έργο της
απόφασης ποιές από τις παρατηρηθείσες αναπαραστάσεις είναι στην ουσία σχετικές µε
αντιπροσωπευτικές καταστάσεις για τη συγκεκριµένη γνωστική διεργασία. Η θεωρία και η εµπειρία
στο πεδίο εργάζονται παράλληλα κατά τη διάρκεια της παρατήρησης για να βοηθήσουν τον
αναλυτή να διακρίνει αυτές τις αντιπροσωπευτικές προς την εκτελούµενη διεργασία καταστάσεις.
Όµως η µέθοδος αυτή ουσιαστικά εφαρµόζεται εδώ διαφορετικά απ’ ότι στα άλλα επιστηµονικά
πεδία, και αυτό λόγω της καθοριστικής επιρροής της Κατανεµηµένης Γνωστικής Θεωρίας.  Το
σχήµα 3 περιγράφει τη διαδικασία που εµπλέκεται στην ανάλυση ενός φαινοµένου (Hutchins, et al.,
υπό έκδοση). Κάθε βήµα στην αναλυτική διαδικασία επηρεάζεται και από τη θεωρία και από την
εµπειρία στο πεδίο.

Σχήµα 3: Επιρροή της Θεωρίας και της Εµπειρίας στον τοµέα στη διαδικασία ανάλυσης.

Η Γνωστική Θεωρία είναι ακόµα µακριά από το τέλειο. Στην πραγµατικότητα, τα τελευταία χρόνια
ο δυναµισµός του κυρίως ρεύµατος της Γνωστικής Θεωρίας έγινε εµφανής από την προσαρµογή
του και την ενσωµάτωσή του στην πρόκληση της «ένωσης προς τα κάτω» και τις πρόσφατες
αιτήσεις της πρόκλησης «της εγκατεστηµένης δράσης από πάνω» (πχ., Zhang & Norman, 1994).
Πιστεύουµε σθεναρά ότι η εφαρµοσµένη γνωστικότητα πρέπει τελικά να βασιστεί στην Γνωστική
Θεωρία.
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