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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εφαρµογή eNotes είναι ένα γνωστικό εργαλείο που στοχεύει στην υποβοήθηση της διαδικασίας 
δηµιουργίας και οργάνωσης ηλεκτρονικών σηµειώσεων. Oι περισσότερες ερευνητικές καταγραφές 
αναφέρονται στα χαρακτηριστικά της δηµιουργίας σηµειώσεων κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων, 
διαλέξεων, συνεδριών κτλ. Στην εργασία αυτή θα εστιαστούµε κυρίως στις εµπειρίες δηµιουργίας 
σηµειώσεων κατά την ανάγνωση κειµένων και κυρίως στα πλαίσια ερευνητικών δραστηριοτήτων. 
Περιγράφουµε γενικότερα τους στόχους δηµιουργίας σηµειώσεων, τη µαθησιακή αξία και τη µορφή 
τους και στη συνέχεια αναλύουµε πως η φιλοσοφία του υπερκειµένου σχετίζεται µε τις ενέργειες 
διαχείρισης σηµειώσεων. Η προσέγγιση αυτή αποτέλεσε το πλαίσιο για τη δηµιουργία της εφαρµογής 
eNotes. Ακολουθούν αποτελέσµατα µιας διαµορφωτικής αξιολόγησης της εφαρµογής. 
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: σηµειώσεις, υπερκείµενο 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Ιστορικά η πρακτική της δηµιουργίας σηµειώσεων συχνά συσχετίζεται µε µεσαιωνικά 

χειρόγραφα στα οποία οι λόγιοι χρησιµοποιούσαν τα διαστήµατα µεταξύ των γραµµών και τα 
περιθώρια ως ένα τόπο δηµόσιας συζήτησης και ανταλλαγής γνώσεων. Πολλαπλοί χρήστες 
είχαν πρόσβαση στο ίδιο αντίτυπο ενός χειρογράφου και στις διαρκώς αυξανόµενες σηµειώσεις, 
(Wolfe & Neuwirth, 2001). Η δηµιουργία σηµειώσεων αποτελεί κοινό τόπο για άτοµα που 
εµπλέκονται µε πρακτικές παρατήρησης, κριτικής ανάδρασης, ανάλυσης και σύνθεσης.  
Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες ερευνητικές καταγραφές αναφέρονται στα 

χαρακτηριστικά της δηµιουργίας σηµειώσεων κατά τη διάρκεια παρουσιάσεων, διαλέξεων, 
συνεδριών κτλ (π.χ. Ward & Tatsukawa, 2003). Εµείς θα αναφερθούµε στις σηµειώσεις που 
δηµιουργούµε κατά την ανάγνωση κειµένων επιδιώκοντας την κατανόησή τους και κυρίως στα 
πλαίσια ερευνητικών δραστηριοτήτων. Ενώ η δηµιουργία σηµειώσεων κατά τη διάρκεια 
διαλέξεων απαιτεί ταυτόχρονα την ακρόαση, την επιλογή των σηµαντικότερων ιδεών και την 
καταγραφή τους, η δηµιουργία σηµειώσεων κατά την ανάγνωση κειµένων επιτρέπει την 
ανάπτυξη πιο σύνθετων και ποικιλόµορφων διαλεκτικών διεργασιών (Slotte & Lonka, 1999).  
Η εκτεταµένη πλέον χρήση και ανταλλαγή ηλεκτρονικών κειµένων όπως σχολικά βιβλία, 

άρθρα από ερευνητικά περιοδικά, εφηµερίδες, η βελτίωση της τεχνολογίας των οθονών µε στόχο 
τη διευκόλυνση της ανάγνωσης κειµένων και ταυτόχρονα η ανάπτυξη της τεχνολογίας του 
υπερκειµένου, αποτελούν παράγοντες που µπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσµατικά και να 
βελτιώσουν τις διεργασίες δηµιουργίας και αναθεώρησης ηλεκτρονικών σηµειώσεων.  
Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του παραδοσιακού τρόπου δηµιουργίας σηµειώσεων και 

συνδυάζοντάς τα µε τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα του υπερκειµένου κατασκευάσαµε το εργαλείο 
δηµιουργίας ηλεκτρονικών σηµειώσεων eNotes. Στόχος µας είναι η διερεύνηση του τρόπου που 
ένα τέτοιο εργαλείο µπορεί να µετασχηµατίσει τη διεργασία δηµιουργίας και αναθεώρησης 
σηµειώσεων και η ανίχνευση των χαρακτηριστικών εκείνων που καταστούν τις διεργασίες αυτές 
αποδοτικές και αποτελεσµατικές. 
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Στη συνέχεια της καταγραφής αυτής, θα αναφερθούµε στους στόχους δηµιουργίας 
σηµειώσεων, τη µαθησιακή αξία και µορφή τους και στη συνέχεια θα περιγράψουµε πως η 
φιλοσοφία του υπερκειµένου σχετίζεται µε τα χαρακτηριστικά των σηµειώσεων. Ακολουθεί η 
περιγραφή της εφαρµογής και η καταγραφή µιας διαµορφωτικής αξιολόγησής της µε 
συνεντεύξεις που πραγµατοποιήθηκαν σε πέντε χρήστες που χρησιµοποίησαν την εφαρµογή για 
δυο µήνες.  

 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΣΤΟΧΟΙ, ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ 
Οι σηµειώσεις συνήθως χρησιµοποιούνται για να διευκολύνουν την επεξεργασία 

πληροφοριών µε τις οποίες δεν είµαστε εξοικειωµένοι (O’Hara & Sellen, 1997). Η δηµιουργία 
τους υποβοηθά την κατανόηση και διευκολύνει την κατασκευή εσωτερικών αναπαραστάσεων 
του κειµένου. Οι στόχοι όµως της δηµιουργίας σηµειώσεων είναι πολλοί περισσότεροι: για 
καλύτερη µάθηση τη στιγµή της ανάγνωσης, για τη σύνδεση, ταξινόµηση και οργάνωση 
πληροφοριών από πολλαπλές πηγές, για λόγους ερµηνείας των περιεχοµένων του κειµένου, για 
την ολοκλήρωση των κεντρικών ιδεών του κειµένου, για την κωδικοποίηση πληροφοριών σε µια 
γλώσσα που είναι πιο οικεία µε τον τρόπο σκέψης µας, για τη συντόµευση των νοηµάτων, για την 
εξαγωγή δοµής από το κείµενο βάσει προσωπικών αναγκών ή κατανόησης, για τη δηµιουργία 
εσωτερικής δοµής στο κείµενο (π.χ. διάκριση παραθεµάτων από τις παραφρασµένες σηµειώσεις), 
για την καταγραφή βιβλιογραφικών αναφορών, για την καταγραφή προσωπικών σκέψεων, ιδεών 
και κριτικών που προκύπτουν κατά την ανάγνωση, για τη διευκόλυνση της επαναχρησιµοποίησης 
των ιδεών που περιέχονται στα κείµενα, για τη µετέπειτα εύκολη πρόσβαση, για την απόδοση 
έµφασης σε σηµεία-ιδέες του κειµένου, για τη µείωση του υλικού που χρειάζεται να αναθεωρηθεί, 
για την εστίαση της προσοχής και φυσικά ως ένδειξη µελέτης (Marshall, 1998, O’Hara et al, 1998, 
Ward & Tatsukawa, 2003, Wolfe, 2002). Βέβαια οι στόχοι δηµιουργίας σηµειώσεων και ο 
τρόπος χρήσης τους υπαγορεύονται σε ένα ανώτερο επίπεδο από τους στόχους µελέτης τους 
κειµένου. Παραδειγµατικά οι παρακάτω λόγοι ανάγνωσης διαφοροποιούν το µηχανισµό 
λειτουργίας των σηµειώσεων: η ανάγνωση µε σκοπό την αναγνώριση του κειµένου, η σύντοµη 
περιήγηση στο κείµενο για να αποκτήσουµε πρόχειρη ιδέα αυτών που αναγράφονται, η υπενθύµιση 
στοιχείων του κειµένου, η αναζήτηση-απάντηση ερωτηµάτων, η αναζήτηση συγκεκριµένων 
λεπτοµερειών, η γενικότερη διεύρυνση των γνώσεων – χωρίς συγκεκριµένο στόχο, η ανάγνωση µε 
σκοπό τη µάθηση ώστε στη συνέχεια η σχετική γνώση να µπορεί να εφαρµοστεί άµεσα, η 
δηµιουργία παραποµπών, η επεξεργασία ή η κριτική αναθεώρηση ενός κειµένου, η ανάγνωση για 
την υποστήριξη συζητήσεων πάνω σε κοινά κείµενα (Adler et al, 1998). 
Οι σηµειώσεις είναι µια χειροπιαστή απόδειξη της εµπλοκής του χρήστη µε το κείµενο και της 

προοδευτικής διαλεκτικής µεταξύ των νοηµάτων των κειµένων, των προηγούµενων γνώσεων 
του χρήστη και των στόχων του. Η δηµιουργία σηµειώσεων είναι ιδιοσυγκρασιακή διεργασία 
τόσο στην επιλογή του τρόπου δηµιουργίας σηµειώσεων όσο και στην ερµηνεία τους· είναι 
δύσκολο να αναγνωρίσουµε µοτίβα και κανονικότητες µεταξύ της συµπεριφοράς διαφορετικών 
ατόµων. Ταυτόχρονα τα άτοµα στη συντριπτική τους πλειοψηφία αναγνωρίζουν την αξία των 
σηµειώσεων και έχουν ανεπτυγµένα ισχυρά πιστεύω για τα στοιχεία που καθιστούν µια 
σηµείωση χρήσιµη, αποδοτική και αποτελεσµατική. Αντιστέκονται στις προτροπές για αλλαγή 
των προσωπικών τους στρατηγικών για τη δηµιουργία σηµειώσεων  και τείνουν να 
χρησιµοποιούν συγκεκριµένους τύπους (Slotte & Lonka, 1999). Εντούτοις, η πρακτική 
δηµιουργίας σηµειώσεων εξελίσσεται µε το χρόνο µε βάση την εµπειρία και τους εκάστοτε 
στόχους.  
Η µαθησιακή αξία των σηµειώσεων έχει µελετηθεί εκτενώς. Η δηµιουργία σηµειώσεων 

αποδοµήθηκε σε δυο συστατικές λειτουργίες αυτή της καταγραφής σηµειώσεων και αυτή της 
αναθεώρησης των σηµειώσεων από τους DiVesta και Gray (DiVesta & Gray, 1972). Στην 
περίπτωση που οι σηµειώσεις γίνουν αντικείµενο αναθεώρησης από τους µαθητές τότε 
παράγονται σηµαντικότερα µαθησιακά αποτελέσµατα (Kiewra 1985). ∆οµή και µέγεθος 
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σηµειώσεων – αριθµός ιδεών που περιέχουν και αριθµός χαρακτήρων - φαίνεται ότι επίσης 
συσχετίζονται µε τα µαθησιακά αποτελέσµατα. Σηµειώσεις πάνω σε δοµηµένες αναπαραστάσεις  
- π.χ. περιγράµµατα ή πίνακες - βελτιώνουν τα µαθησιακά αποτελέσµατα σηµαντικά καθώς 
προάγουν τις εσωτερικές συσχετίσεις µεταξύ των ιδεών (Kiewra et al,1995) ενώ ο αριθµός των 
ιδεών που καταγράφονται από τους µαθητές σε σηµειώσεις συσχετίζεται θετικά µε την απόδοση 
τους σε τεστ γνώσεων (Kiewra et al, 1995). Η φύση του γνωστικού πεδίου επηρεάζει τη δοµή 
των σηµειώσεων αφού για παράδειγµα σε µια ερευνητική καταγραφή (Slotte & Lonka, 2003) οι 
µαθητές που µελέτησαν ένα φιλοσοφικό κείµενο δηµιούργησαν περισσότερες σηµειώσεις στο 
περιθώριο από αυτούς που διάβασαν ένα κείµενο στατιστικής. Οι δεύτεροι χρησιµοποίησαν 
κυρίως την υπογράµµιση ως εργαλείο επισηµείωσης.  
Αποκαλύπτεται από τις προηγούµενες επισηµάνσεις ότι οι σηµειώσεις αποτελούν εύπλαστα 

αντικείµενα που προσαρµόζονται ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές µεταβλητές αλλά και τις 
προσωπικές επιθυµίες, πράγµα που σηµαίνει ότι η κατηγοριοποίησή τους µπορεί να γίνει σε 
πολλαπλά επίπεδα. Έτσι, µια σηµείωση µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε σχέση µε το αν είναι 
επισηµείωση (µαρκάρισµα) ή περιέχει κείµενο, το αν ακολουθεί µια συγκεκριµένη σηµειολογική 
τυπολογία (π.χ. «σχόλιο», «αντίφαση» κτλ), σε σχέση µε το κατά πόσο έχει αυτοτελές νόηµα ή 
µπορεί να αναγνωριστεί µόνο από το δηµιουργό της και στο πλαίσιο δηµιουργίας της, κατά πόσο 
είναι µόνιµης ή προσωρινής σηµασίας, βάσει της χωροταξικής της οργάνωσης, σε σχέση µε τις 
συνθήκες κάτω από τις οποίες δηµιουργήθηκε (πίεση του χρόνου, χώρος) κτλ. Η πιο συνηθισµένη 
κατηγοριοποίηση βασίζεται στο περιεχόµενο των σηµειώσεων:  
Α. «Επί λέξει» σηµειώσεις: λέξεις κλειδιά, φράσεις ή προτάσεις αντιγράφονται κατευθείαν από 
το κείµενο. Η επιλογή του κειµένου απαιτεί συγκέντρωση και κατανόηση· µπορεί να είναι 
κατάλληλες για την ανάκληση στοιχείων του κειµένου αλλά δεν είναι σε θέση να αποκαλύψουν 
τις συνδέσεις τους. Μπορεί κάποιος να τις χρησιµοποιήσει και λόγω της ανάγκης να µην 
αλλοιωθεί η ακρίβεια του νοήµατος του κειµένου. Συνήθως επί λέξει σηµειώσεις είναι 
παραθέµατα. 
Β. Επισηµειώσεις (µαρκάρισµα): δηµιουργούνται σηµάδια (αστερίσκοι, υπογραµµίσεις, 
χρωµατισµός κτλ) για µετέπειτα αναφορά.. Βοηθούν συνήθως στην εξαγωγή δοµής από το 
κείµενο σε µια µετέπειτα ανάγνωση, επιτρέπουν την απόδοση έµφασης σε σηµεία του κειµένου 
κτλ. Είναι η προτιµώµενη επιλογή στις περιπτώσεις που ο διαθέσιµος χρόνος είναι µικρός. 
Αποσπούν λιγότερο τη προσοχή από την ανάγνωση συγκριτικά µε τους άλλους τύπους 
σηµειώσεων και χρησιµεύουν κυρίως στην διεργασία αναθεώρησης.  
Γ. Παραφράσεις του κειµένου: λέξεις κλειδιά, φράσεις ή προτάσεις µε νοήµατα που 
εµπεριέχονται στο κείµενο αλλά γραµµένες στη γλώσσα του αναγνώστη. Απαιτούν µεγαλύτερη 
γνωστική επιβάρυνση αλλά ταυτόχρονα διευκολύνουν τη συγκέντρωση και την εµπλοκή µε ένα 
κείµενο.  
∆. Προσωπικές ιδέες: καταγράφονται οι προσωπικές σκέψεις, ιδέες και κριτικές προοπτικές που 
αφορούν τα περιεχόµενα του κειµένου. Πολλές φορές αυτές οι ιδέες δεν είναι ολοκληρωµένες 
και δεν διατυπώνονται µε τρόπο γραµµατικά συνεπή. Συνήθως τέτοιες σηµειώσεις στο 
περιθώριο συνδέονται µε το «γειτονικό» τους κείµενο ενώ σηµειώσεις σε διαφορετικό µέσο 
έχουν µεγαλύτερη αυτονοµία  
Ε. Βιβλιογραφικές πληροφορίες. Καταγραφή βιβλιογραφικών πληροφοριών για το κείµενο που 
µελετούµε αλλά και αναφορές που αυτό περιέχει 
 
ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ 
Στην παράγραφο αυτή θα περιγράψουµε σύντοµα τη λειτουργία και την αξία του 

υπερκειµένου σε σχέση µε τη σκέψη µας. Πριν από την εµφάνιση των υπολογιστών (Bush, 1942) 
αλλά και στο ξεκίνηµά τους (Nelson, 1965) είχαν καταγραφεί προσπάθειες υποβοήθησης της 
οργάνωσης της ανθρώπινης νόησης από µηχανικά µέσα. Και οι τρεις αυτοί συγγραφείς 
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συνετέλεσαν καθοριστικά στη σύλληψη της ιδέας του υπερκειµένου, της τεχνολογίας που 
σήµερα θέτει σε κίνηση τον παγκόσµιο ιστό. Όλοι διαπίστωναν την αδυναµία του ατόµου να 
διαχειριστεί τη συνεχώς αυξανόµενη γνώση και ανέδειξαν µε την έρευνά τους την ανάγκη 
ανάπτυξης µηχανισµών σύνδεσης αλλά και αποδόµησης της γνώσης. Οι ιδέες σε ένα 
υπερκειµενικό δίκτυο είναι οι κόµβοι, οι οποίοι διασυνδέονται µέσω των συνδέσµων. Κόµβοι 
και σύνδεσµοι µπορεί να είναι δυναµικοί και να έχουν ιδιοχαρακτηριστικά. Η δοµή των κόµβων 
και η δοµή των συνδέσµων οργανώνουν ένα δίκτυο ιδεών. Το υπερκειµενικό δίκτυο µπορεί να 
αναδιαµορφώνεται από το χρήστη βάση των επιθυµιών του. Ο χρήστης ορίζει τη σειρά, µε την 
οποία αποκτά πρόσβαση στις πληροφορίες, µπορεί να προσθέσει ή να τροποποιεί κόµβους και 
συνδέσµους, µε σκοπό να κάνει το δοµή του δικτύου περισσότερο ουσιαστική και οικεία για 
αυτόν. Σε µεγάλο βαθµό πάντως, αυτή η ιδέα του υπερκειµένου (ως ένα δυναµικό σύστηµα 
συγγραφής, ανάγνωσης και οργάνωσης) έχει εγκαταλειφθεί υπέρ πιο αυστηρά οργανωµένων 
µοντέλων όπως είναι φυσικά ο παγκόσµιος ιστός. Εµείς µε τον όρο υπερκείµενο θα 
αναφερόµαστε στην αρχική θεώρησή του. 
Στο υπερκείµενο, το υποκείµενο ενδυναµώνεται όσο ποτέ άλλοτε από τη στιγµή που δεν 

υπάρχει κύριος άξονας, καθορισµένες είσοδοι και έξοδοι, συντεταγµένες πιο σηµαντικές απ' 
αυτές που ο ίδιος ο αναγνώστης ορίζει. Έτσι ελλείψει κάποιου οδηγού ή κάποιας ανώτερης 
αρχής, η εξουσία περνάει στον αναγνώστη που µε την σειρά του είναι ελεύθερος να 
ακολουθήσει κάποιες υπάρχουσες οδηγίες για την πλοήγησή του ή να διαλέξει µόνος του το 
µονοπάτι που θα ακολουθήσει. Σε ένα τέτοιο σύστηµα, οι αναγνώστες µπορούν να παραθέσουν 
τα σχόλια και τις αποκρίσεις τους, να προσθέσουν νέους κόµβους σε οποιοδήποτε τµήµα του 
κειµένου και να δηµιουργήσουν νέους συνδέσµους. Έτσι ο διαχωρισµός µεταξύ συγγραφέα και 
αναγνώστη αποδυναµώνεται. Το υπερκείµενο ενθαρρύνει την ενεργητική ανάγνωση από την 
παθητική κατανάλωση συµβατικών συγγραφικών έργων (Moulthrop, 1991, Gaggi,1998) 
Ο Landow (Landow, 1999) στο άρθρο του «Το υπερκείµενο ως Ψηφιακό Κολάζ» συγκρίνει τη 

συγγραφή του υπερκειµένου µε τη χρήση του κολάζ στον κυβισµό από τους Picasso, Braque κτλ. 
αναγνωρίζοντας ως κοινά τους χαρακτηριστικά την αντιγραφή µε παράθεση (τοποθέτηση σε 
σειρά), τη διάθεση ιδιοποίησης, τη συνάθροιση πληροφοριών, τη δηµιουργία νέων αλληλουχιών 
και την αµφισβήτηση των ορίων µεταξύ νέου και παλιού κειµένου. Το ηλεκτρονικό κείµενο είναι 
ευµετάβλητο γιατί µπορεί να επαναµορφοποιηθεί και να επαναδοµηθεί εύκολα, είναι δυνατό να 
προσαρµοστεί σε διαφορετικές ανάγκες, ενώ αντιγράφεται και µεταφέρεται γρήγορα και επιτρέπει 
την εύκολη διασύνδεση τµηµάτων του.  
Για τη λειτουργία όµως του υπερκειµένου υπάρχουν όµως κριτικές. Η ευκολία µε την οποία 

κάποιος µπορεί να ακολουθήσει του συνδέσµους που τον οδηγούν σε άλλα κείµενα ή σε 
εναλλακτικά µονοπάτια µέσα στο ίδιο το κείµενο, αποδυναµώνουν το αρχικό κείµενο και την ίδια 
την οργάνωσή του αφού παραβλέπεται ο κεντρικός άξονάς του και ενώ η δυνατότητα του 
αναγνώστη να επιλέγει µοιάζει να σηµατοδοτεί κάποιον έλεγχο και την ενδυνάµωσή του, αυτή η 
ενδυνάµωση µπορεί να είναι απατηλή. Η πολυπλοκότητα του δικτύου και η πιθανότητα να 
χρειαστεί να πάρει αποφάσεις χωρίς επαρκείς πληροφορίες για τα αποτελέσµατα κάθε επιλογής, 
µπορεί να οδηγήσει σε αποπροσανατολισµό, σε αδιέξοδο, σε µία αίσθηση φυλακής. Αυτό το είδος 
του αδιεξόδου (απορία όπως ονοµάστηκε από τον Aarstheth - Aarstheth, 1997) εµποδίζει τον 
αναγνώστη από το να έχει µία ολοκληρωµένη γνώση και κατανόηση, ανά πάσα στιγµή, για όλο το 
κείµενο εξαιτίας της αδυναµίας πρόσβασης σε µερικά σηµεία του εν λόγω κειµένου. 
Εποµένως, οι υπερκειµενικές δοµές µειώνουν την απόσταση µεταξύ ανάγνωσης και συγγραφής 

και ενισχύουν την ενεργητική µελέτη, στόχος ο οποίος επιδιώκεται και από τη δηµιουργία 
σηµειώσεων. Το υπερκείµενο όµως µπορεί να λειτουργήσει και ανασταλτικά στη διαχείριση των 
πληροφοριών. Πως µπορούµε εποµένως να συνδυάσουµε αυτά τα δυο µοντέλα συµπεριφοράς 
ώστε καταστήσουµε αποδοτικότερη τη διεργασία δηµιουργίας, αναθεώρησης και διαχείρισης των 
σηµειώσεων; 
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Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ eNotes  
Στόχος µας εξαρχής ήταν η δηµιουργία ενός γνωστικού εργαλείου, ενός εργαλείου 

υποβοηθητικού για τους περισσότερους από τους στόχους δηµιουργίας σηµειώσεων που 
αναφέραµε στη δεύτερη ενότητα του κειµένου µας. Θέλαµε να λάβουµε υπόψη µας και τα 
χαρακτηριστικά του υπερκειµενικού µέσου και να δηµιουργήσουµε ένα εργαλείο εύπλαστο, που 
διευκολύνει τις διεργασίες δηµιουργίας και αναθεώρησης σηµειώσεων και ταυτόχρονα ακολουθεί 
τη φιλοσοφία του υπερκειµένου µε σκοπό να εκµεταλλευτεί τα πλεονεκτήµατά του. Παρακάτω θα 
περιγράψουµε τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της εφαρµογής eNotes για το συγκεκριµένο 
πλαίσιο εξέτασής της.  
Ο χρήστης της εφαρµογής είναι σε θέση να δηµιουργεί δυο ειδών κόµβους: κόµβους άρθρων 

και κόµβους σηµειώσεων. Οι κόµβοι-άρθρα περιγράφουν την πηγή από την οποία προέρχονται και 
για την οποία γράφηκαν οι σηµειώσεις. Οι κόµβοι άρθρα συνθέτουν ουσιαστικά την προσωπική 
βιβλιοθήκη µελέτης του χρήστη. Οι κόµβοι αυτοί έχουν τύπο (π.χ. άρθρο σε περιοδικό, άρθρο σε 
συνέδριο, κεφάλαιο βιβλίου κτλ.) και αντίστοιχες µεταδεδοµένες ιδιότητες αλλά ο χρήστης µπορεί 
να δηµιουργήσει νέους δικούς του τύπους (προσδιορίζοντας τις επιθυµητές ιδιότητές τους) 
ορίζοντας έτσι ως πηγή των σηµειώσεών του οποιοδήποτε πόρο (π.χ. φυλλάδιο κτλ). Ο χρήστης 
µπορεί εύκολα να ταξινοµήσει τα άρθρα µε βάση τα διαφορετικά τους ιδιοχαρακτηριστικά και να 
πραγµατοποιήσει αναζητήσεις σε αυτά βάσει κειµένου. Οι κόµβοι επίσης µπορεί να συσχετιστούν 
µε τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά κείµενα προσδίδοντας στο eNotes και το χαρακτηρισµό του 
συστήµατος διαχείρισης εγγράφων. Ταυτόχρονα η συσχέτιση των κόµβων άρθρων µε κόµβους 
σηµειώσεις δηµιουργεί µια αλυσίδα συσχετίσεων που επιτρέπει στον χρήστη κάθε στιγµή να 
αναγνωρίζει την πηγή των σηµειώσεών του αλλά και να έχει άµεση πρόσβαση σε αυτήν.  
 

 
Εικόνα 1:  Η διεπαφή του eNotes  

Οι κόµβοι-σηµειώσεις περιέχουν το κείµενο των σηµειώσεων (Εικόνα 1-7). Μπορεί να 
συνδέονται µε ένα κόµβο άρθρου ή όχι. Η εύκολη µεταφορά του ηλεκτρονικού κειµένου ευνοεί τη 
δηµιουργία «επί λέξει» σηµειώσεων και για το λόγο αυτό ένας κόµβος µπορεί να έχει οποιοδήποτε 
µέγεθος και να συµπεριλαµβάνει πολυµεσική πληροφορία (εικόνες, ήχους, βίντεο) ενώ ειδική 
πρόνοια έχει ληφθεί για την βελτίωση της διαδικασίας µεταφοράς του ηλεκτρονικού κειµένου 
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κατά τη διαδικασία της αντιγραφής (ώστε να µην απαιτούνται επιπλέον ενέργειες µορφοποίησης-
επεξεργασίας του κειµένου). Η δυνατότητα όµως επεξεργασίας των σηµειώσεων επιτρέπει τη 
µετατροπή των επί λέξει σηµειώσεων σε παραφράσεις ή την εισαγωγή προσωπικών ιδεών, 
κριτικών κτλ µαζί µε το κείµενο παραµορφώνοντας όπως αναφέρθηκε στην προηγούµενη 
παράγραφο τα όρια µεταξύ συγγραφέα και αναγνώστη. Επιπλέον ο χρήστης της εφαρµογής είναι 
σε θέση να προσδιορίζει ιδιοχαρακτηριστικά των κόµβων (µεταδεδοµένα) (Εικόνα 1-4). Τα 
µεταδεδοµένα αποτελούν ιδιότητες – τιµές που στη συνέχεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 
κριτήριο φιλτραρίσµατος των κόµβων που είναι ορατοί και συνεπώς αποτελούν κριτήριο 
µετασχηµατισµού του υπερκειµενικού δικτύου. Ο χρήστης έχει την ευχέρεια δηµιουργίας 
προσωπικών µεταδεδοµένων χαρακτηρισµών πολλαπλών τύπων (λίστα τιµών, αριθµητικά πεδία 
κτλ) (Εικόνα 1-1). Συνήθως τα µεταδεδοµένα χρησιµοποιούνται για το χαρακτηρισµό του κόµβου 
βάσει του τύπου του (π.χ. παράθεµα, περίληψη, εικόνα κτλ), της σχέσης µε την πηγή (π.χ. ακριβές 
αντίγραφο), της σηµαντικότητας της σηµείωσης κτλ. Οι κόµβοι-σηµειώσεις µπορούν να 
µορφοποιηθούν µε τη χρήση µιας σειρά εργαλείων επισηµείωσης (Εικόνα 1-2), παρέχοντας έτσι 
τη δυνατότητα να αποκτήσουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα είχαν στο αρχικό µέσο (π.χ. 
εύκολη αναθεώρηση, αναγνώριση, πρόσβαση κτλ). Οι σηµειώσεις επίσης µπορούν να συνδεθούν 
µεταξύ τους βάσει µια δοµής που συνήθως εκφράζει το πεδίο γνώσης που µελετούµε. Η δοµή 
αυτή είναι ιεραρχική και µια σηµείωση µπορεί να κατηγοριοποιηθεί  σε ένα ή περισσότερα 
στοιχεία αυτής της δοµής. Η ιεραρχική δοµή (Εικόνα 1-5) είναι η ραχοκοκαλιά συνεκτικότητας 
των σηµειώσεων. Τα στοιχεία της παίζουν το ρόλο ενός συνδέσµου ένα προς πολλά, γιατί µε την 
επιλογή τους εµφανίζονται όλες οι σηµειώσεις που έχουν κατηγοριοποιηθεί στην αντίστοιχη 
κατηγορία. Βέβαια, η πράξη της ένταξης µιας σηµείωσης σε µια κατηγορία είναι σύνθετη και 
απαιτεί σηµαντικό γνωστικό φόρτο· ο χρήστης πρέπει να αναγνωρίσει µια κατηγορία ή να τη 
δηµιουργήσει εντάσσοντας αυτήν µε τη σειρά της µέσα στο ιεραρχικό δίκτυο κατηγοριών (και οι 
κόµβοι άρθρα µπορούν να ενταχθούν στην κατηγοριοποίηση αυτή). 
Έχοντας πλέον τις σηµειώσεις µέσα στο eNotes µπορούµε να παράγουµε πολλαπλές 

αναπαραστάσεις τους, να παρέχουµε πολλαπλές προοπτικές οργάνωσής τους. Έτσι 
παραδειγµατικά είµαστε σε θέση να δούµε σηµειώσεις βάση του άρθρου στο οποίο ανήκουν 
(Εικόνα 1-6), να µελετήσουµε τις σηµειώσεις µόνο µιας κατηγορίας (Εικόνα 1-5), να 
αναζητήσουµε σηµειώσεις µε βάση το κείµενο που περιέχουν (Εικόνα 1-3) και όλα αυτά 
επιλέγοντας ή όχι φίλτρα για τις ιδιότητες των σηµειώσεων που θέλουµε να περιέχονται µέσα σε 
αυτές τις προοπτικές. Επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα ταυτόχρονης µελέτης πολλαπλών 
προοπτικών µε τη χρήση διαφορετικών φύλλων ιδιοτήτων - tab. Η τελική µορφή οργάνωσης των 
διαφορετικών φύλλων ιδιοτήτων αλλά και τα χαρακτηριστικά εµφάνισης των υπόλοιπων 
στοιχείων της διεπαφής αποθηκεύονται έτσι ώστε ο χώρος εργασίας να µπορεί να παραµένει 
αµετάβλητος µεταξύ διαφορετικών χρήσεων. 
Ένας χρήστης της εφαρµογής µπορεί να έχει ένα η περισσότερα σηµειωµατάρια, βιβλιοθήκες 

δηλαδή για τις οποίες οργανώνει ξεχωριστά τις σηµειώσεις, τα άρθρα του κτλ. Σηµειωµατάρια 
µπορούν να αποσταλούν προς κάποιον άλλο χρήστη της εφαρµογής επιλέγοντας ποια άρθρα, ποιες 
σηµειώσεις και ποιες κατηγοριοποιήσεις θέλουµε να εξάγουµε επιλέγοντας από µια λίστα συχνά 
χρησιµοποιούµενων φίλτρων π.χ. ηµεροµηνία εισαγωγής. Η εισαγωγή ενός σηµειωµατάριου 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί είτε σε νέο σηµειωµατάριο της εφαρµογής είτε σε ήδη υπάρχον οπότε 
και ενεργοποιούνται διαδικασίες συγχώνευσής τους.  Οι υπηρεσίες εισαγωγής και εξαγωγής 
σηµειωµατάριων επιτρέπουν τη συνεργατική δηµιουργία και αναθεώρηση σηµειώσεων.  
Είναι φανερό ότι η διαδικασία δηµιουργίας σηµειώσεων µε τη χρήση του eNotes αλλάζει 

µορφή. Οι σηµειώσεις πλέον αποθηκεύονται σε διαφορετικό µέσο και όχι στο αρχικό κείµενο. Η 
εύκολη αντιγραφή µεγάλων τµηµάτων του κειµένου, επιτρέπει τη δηµιουργία αυτού που ο 
Landow ονόµασε ψηφιακό κολάζ, δηλαδή την επιλογή των σηµαντικότερων σηµειώσεων – βάση 
των προσωπικών στόχων ανάγνωσης και των προηγούµενων γνώσεων – και τη δηµιουργία ενός 
«προσωπικού αντίτυπου» του αρχικού κειµένου. Το εργαλείο eNotes διευκολύνει τη δηµιουργία 
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αυτού του αντίτυπου και ταυτόχρονα παρέχει, αφενός µεν όλες τις σύγχρονες υπηρεσίες 
επεξεργασίας κειµένων (µαρκάρισµα, συγγραφή κειµένου κτλ) και αφετέρου χειρίζεται το 
στοιχεία των κειµένων υπερκειµενικά παρέχοντας επιπρόσθετη αξία στη κυρίως στην οργάνωση 
και µελέτη των σηµειώσεων. 
 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
Μετά την ολοκλήρωση ανάπτυξης του eNotes, το εργαλείο χρησιµοποιήθηκε πιλοτικά από 

πέντε υποψήφιους διδάκτορες του εργαστηρίου. Βασικοί στόχοι αυτής της πιλοτικής χρήσης του 
ήταν α) η παρακολούθηση του τρόπου µε τον οποίο µετασχηµατίστηκε η συµπεριφορά 
δηµιουργίας σηµειώσεων  β) η µελέτη ευχρηστίας του εργαλείου. Εδώ θα εστιαστούµε µόνο στον 
πρώτο στόχο. Για την ανάλυσή του πραγµατοποιήθηκαν ηµι-δοµηµένες συνεντεύξεις και µε τα 
πέντε άτοµα οι οποίες είχαν διάρκεια από 35-50 λεπτά. Οι συνεντεύξεις περιστράφηκαν γύρω από 
5 άξονες: προηγούµενη εµπειρία στη δηµιουργία σηµειώσεων, στάση απέναντι στην πληκτρολόγηση 
και στη µελέτη στην οθόνη του υπολογιστή, διαφορετικοί τρόποι και στόχοι χρήσης του εργαλείου, η 
δοµή της δράσης δηµιουργίας σηµειώσεων(βήµατα, τύπος και µορφή σηµειώσεων, 
κατηγοριοποιήσεις, αναθεώρηση), περιορισµοί του εργαλείου και προτάσεις βελτίωσης. Οι 
συνεντεύξεις αποµαγνητοφωνήθηκαν και αναλύθηκαν ξεχωριστά από τους τρεις συγγραφείς της 
εργασίας µε σκοπό την αναγνώριση των σηµαντικών θεµάτων που αναδείχθηκαν σε κάθε έναν 
από τους προηγούµενους άξονες. Παραθέτουµε τα σηµαντικότερα θέµατα κάθε συνέντευξης: 
Ο χρήστης Α ο οποίος βρίσκεται στο τρίτο έτος του διδακτορικού του µας είπε ότι δεν 

κρατούσε σηµειώσεις µέχρι τη στιγµή που ξεκίνησε το διδακτορικό. Κρατούσε «επί λέξη» 
σηµειώσεις από διαφορετικού τύπου πηγές σε αρχεία κειµένου. Έκανε έντονη χρήση της 
εφαρµογής µε κύριο στόχο την οργάνωση των βιβλιογραφικών αναφορών που µελετούσε. 
∆ιαβάζει πρώτα πολύ προσεκτικά το άρθρο και σηµειώνει τα σηµεία που κρίνει ως σηµαντικά και 
ενδιαφέροντα. Στη συνέχεια στη περίπτωση που το είχε διαβάσει ηλεκτρονικά µεταφέρει τα 
σηµειωµένα τµήµατα στην εφαρµογή, ενώ στην περίπτωση που έχει τις αναφορές σε έντυπη 
µορφή  δηµιουργεί µαζικά σηµειώσεις στο εργαλείο από 4-5 άρθρα µαζί πάλι βάσει 
επισηµειώσεων. Σπανιότερα δηµιουργεί προσωπικά σχόλια, το ποσοστό των οποίων υποστηρίζει 
ότι θα αυξηθεί µε την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού πεδίου που µελετά τον τελευταίο 
καιρό. Αρχικοποιεί τις κατηγοριοποιήσεις των σηµειωµατάριων µε αυτές που θεωρεί χρήσιµες και 
σίγουρες και τις επεκτείνει σταδιακά περισσότερο κατά πλάτος και λιγότερο κατά βάθος. 
∆υσκολεύεται  µε την κατηγοριοποίηση αυτή καθεαυτή γεγονός που τον αγχώνει επειδή θεωρεί 
ότι η µετέπειτα χρήση της εφαρµογής θα εξαρτηθεί από τη εγκυρότητά της. Παρόλα αυτά ο 
µεταχαρακτηρισµός των σηµειώσεων δεν αποσπά την προσοχή του γιατί πραγµατοποιείται µετά 
την ανάγνωση και κατανόηση του κειµένου και θεωρεί  ότι το επιπλέον κόστος  που έχει, 
αντισταθµίζεται από τα οφέλη της κατηγοριοποίησης. Τον ενδιαφέρει η δυνατότητα δηµιουργίας 
σηµειώσεων πάνω σε υπάρχουσες σηµειώσεις, η δυνατότητα εφαρµογής πολλαπλών 
διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων και η βελτίωση του τρόπου αναδιοργάνωσης της 
κατηγοριοποίησης. Θεωρεί την εφαρµογή σηµαντικό εργαλείο για το διδακτορικό του και θα 
συνεχίσει να την χρησιµοποιεί και σε άλλες δραστηριότητες οργάνωσης πληροφοριών 
Ο χρήστης Β ο οποίος βρίσκεται και αυτός στο τρίτο έτος του διδακτορικό του, παλιότερα 

δηµιουργούσε επισηµειώσεις και κατέγραφε παραφράσεις του κειµένου στο ίδιο κείµενο ή σε 
ξεχωριστό χαρτί. Θεωρεί ότι οι σηµειώσεις βοηθούν τη µνήµη του και είναι αποδοτικές για λόγους 
αναθεώρησης. Πριν τη χρήση του εργαλείου δηµιουργούσε εντατικά ηλεκτρονικές σηµειώσεις, οι 
οποίες ήταν οργανωµένες ανά άρθρο και προέρχονταν από αντιγραφή. Πρωταρχικός του στόχος 
χρήσης της εφαρµογής είναι η δηµιουργία µιας ψηφιακής βιβλιοθήκης άρθρων και επιπλέον η 
καλύτερη κατανόηση και χαρτογράφηση του γνωστικού πεδίου που µελετά. Έκανε έντονη χρήση 
του εργαλείου. Συνήθως διαβάζει πρώτα τα κείµενα σε έντυπη µορφή και στη συνέχεια προχωρά 
σε µαζική δηµιουργία σηµειώσεων από 2-3 άρθρα µαζί, µε βάση τις επισηµειώσεις του 
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εκτυπωµένου. Την ίδια  στιγµή δηµιουργεί µαρκαρίσµατα πάνω στις νέες σηµειώσεις του, 
προσδιορίζει τις µεταδεδοµένες ιδιότητές τους και τις κατηγοριοποιεί. ∆ηµιουργεί  «επί λέξει» 
σηµειώσεις σε µεγάλο ποσοστό έτσι ώστε να καλύψει όλα τα σηµαντικά στοιχεία του άρθρου και 
προσθέτει προσωπικές ιδέες. Ξαναµελετά τις σηµειώσεις ηλεκτρονικά αλλά και έντυπα. Την 
έννοια της κατηγοριοποίησης την αντιλήφθηκε καλύτερα µε τη χρήση της εφαρµογής, αφού µέχρι 
τη στιγµή που άρχισε να χρησιµοποιεί το εργαλείο, θεωρούσε ότι ήταν εργασία που ακολουθούσε 
ως ξεχωριστό στάδιο µετά την ολοκλήρωση της µελέτης των άρθρων. Οι κατηγοριοποιήσεις που 
δηµιούργησε έχουν µεγάλο πλάτος και βάθος. Σε σηµειωµατάρια που γνώριζε το πεδίο, 
δηµιουργεί εξαρχής κατηγοριοποιήσεις, ενώ δεν προχωρά σε µεγάλες αλλαγές κατά τη διεργασία 
δηµιουργίας των σηµειώσεων ενός άρθρου, αλλά µετά την ολοκλήρωσή τους. Αξιολογεί την 
κατηγοριοποίησή του ως «χαλαρή» και θεωρεί ότι µε την καλύτερη κατανόηση του γνωστικού 
πεδίου, θα βελτιωθεί και η ποιότητά της. Θεωρεί ότι η κατηγοριοποίηση είναι χρήσιµη στην 
κατανόησή του και ότι η δράση µελέτης των σηµειώσεων µέσα από τις κατηγοριοποιήσεις έχει 
ποιοτική και ποσοτική ανταποδοτικότητα. Αναγνωρίζει ως πρόβληµα τη µεταφερσιµότητα των 
σηµειώσεων ώστε να µπορεί να χρησιµοποιεί το εργαλείο από διαφορετικά µέρη. Επιπλέον θα 
ήθελε να έχουν οι σηµειώσεις εσωτερική δοµή και να υποστηρίζουν καλύτερα δυνατότητες 
εκτύπωσης. Θα συνεχίσει να το χρησιµοποιεί γιατί  θεωρεί µεγαλύτερη τη µονιµότητα των 
σηµειώσεων στην ηλεκτρονική µορφή τους και γιατί µε τη χρήση του εργαλείου βελτιώνεται η 
κατανόησή του. 
Ο χρήστης Γ που βρίσκεται στο ξεκίνηµα του διδακτορικού του, παλιότερα  χρησιµοποιούσε 

επισηµειώσεις των σηµαντικών στοιχείων του κειµένου και έγραφε τµήµατα ή παραφράσεις του 
κειµένου σε χαρτί για να υποβοηθήσει τη διαδικασία της µάθησης κατά την ανάγνωση. Σε 
επόµενες αναγνώσεις του ίδιου κειµένου µελετούσε ολόκληρο το κείµενο και δηµιουργούσε 
επιπλέον σηµειώσεις µε αποτέλεσµα να είναι δύσκολη η διάκριση των σηµαντικών στοιχείων του 
κειµένου. Συγκεντρώνει υλικό από ενδιαφέρουσες πηγές σε αρχεία κειµένου µε αντιγραφή. ∆εν 
νιώθει ισχυρά κίνητρα για να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή και έκανε µέτρια χρήση της. Νιώθει 
ότι δεν µπορεί να βασιστεί εξολοκλήρου στις σηµειώσεις χωρίς να αναφέρεται στην πηγή. Πρώτα 
διαβάζει γρήγορα το άρθρο ηλεκτρονικά και στη συνέχεια αναπαράγει µέσα στο εργαλείο τη δοµή 
του, ως κατηγορίες που θα χρησιµοποιήσει. Στη συνέχεια ξαναδιαβάζει το κείµενο και ότι θεωρεί 
σηµαντικό (µε βάση την προηγούµενη εκτίµηση κατηγοριοποίησης) το µεταφέρει ως σηµείωση 
και το κατηγοριοποιεί αντίστοιχα. Σε αυτή τη φάση η κατηγοριοποίηση µπορεί να εξελιχθεί. Οι 
σηµειώσεις γίνονται µε αντιγραφή, είναι πολύ αναλυτικές αφού διστάζει να αφήσει κάτι εκτός 
σηµειώσεων. Υποστηρίζει ότι κατανοεί σταδιακά καλύτερα τις δυνατότητες των 
κατηγοριοποιήσεων και τις ευκαιρίες οργάνωσης που του προσφέρουν. Θεωρεί  πολύ δύσκολη 
οποιαδήποτε αλλαγή της κατηγοριοποίησης λόγω ανάγκης ενηµέρωσης πολλών σηµειώσεων 
γεγονός που τον αγχώνει. Θεωρεί ότι η εφαρµογή είναι ένα βοηθητικό εργαλείο κυρίως στην 
περίπτωση που κάποιος έχει να µελετήσει πληθώρα άρθρων.  
Ο χρήστης ∆ που βρίσκεται στο ξεκίνηµα του διδακτορικού του, παλιότερα δεν κρατούσε 

ξεχωριστές σηµειώσεις παρά µόνο δηµιουργούσε επισηµειώσεις στο αρχικό κείµενο. ∆εν είχε 
δηµιουργήσει ηλεκτρονικές σηµειώσεις. Ο λόγος που χρησιµοποίησε την εφαρµογή ήταν για να 
οργανώσει σηµειώσεις µε τρόπο τέτοιο που να καθιστά εφικτή την αυτόµατη δηµιουργία 
κειµένων. Έκανε µικρή χρήση για περιορισµένο χρονικό διάστηµα (τρεις βδοµάδες) για την 
συγγραφή µιας εργασίας και για τη δοκιµή του εργαλείου. ∆ιάβαζε ηλεκτρονικά τα κείµενα γιατί 
ήταν πιο εύκολο να κάνει σηµειώσεις στο eNotes από αυτά ενώ δηµιουργούσε επισηµειώσεις 
πάνω στο ηλεκτρονικό κείµενο (εκτός εργαλείου). Στη συνέχεια µετέφερε τα επισηµειωµένα 
τµήµατα του ηλεκτρονικού κειµένου στην εφαρµογή και τα µάρκαρε. ∆εν έχει δηµιουργήσει 
κατηγοριοποιήσει και χειρίζεται γραµµικά το εργαλείο, σύµφωνα µε τα λεγόµενά του, γιατί η 
ποσότητα πληροφορίας που έχει εισάγει δεν είναι µεγάλη. Θεωρεί ότι οι κατηγοριοποιήσεις θα 
προκύψουν όταν µεγαλώσει και η κατανόηση και ο όγκος δουλειάς. Πιστεύει ότι οι εργασίες για 
τις οποίες χρησιµοποιεί το eNotes θα µπορούσαν να γίνουν εύκολα και από άλλο λογισµικό. ∆εν 
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έχει ακόµα αναγνωρίσει χρησιµότητα στο εργαλείο και ελπίζει ότι θα κατανοήσει στο µέλλον τη 
χρήση του. Ο χρήστης ∆ προτιµά να γράφει στον υπολογιστή λόγω άνεσης και ταχύτητας και 
διαβάζει έντυπα λόγω συνήθειας αλλά λόγω της κούρασης που επιφέρει η µελέτη από τη οθόνη 
του υπολογιστή. 
Ο χρήστης Ε που βρίσκεται στο τέταρτο έτος του διδακτορικού, έκανε πολύ έντονη χρήση 

σηµειώσεων από το λύκειο. Συνδέει τη δηµιουργία σηµειώσεων µε τις επιδόσεις του και θεωρεί 
ότι µε αυτές µπορεί να σκέφτεται µε το δικό του τον τρόπο. Γενικά δηµιουργεί διαφορετικού 
τύπου σηµειώσεις και επισηµειώσεις ανάλογα µε τους εκάστοτε στόχους και περιορισµούς του. 
Στην ερευνητική του σταδιοδροµία γενικά είχε διαρκώς την ανάγκη της οργάνωσης του 
γνωστικού πεδίου. Γενικότερα, πιστεύει ότι υπάρχουν πολλαπλές προοπτικές της γνώσης που η 
καθεµία έχει τη δική της οργάνωση, τις δικές της κρυµµένες υποθέσεις. Αν αυτές οι 
κατηγοριοποιήσεις αποκαλύπτονταν θα ήταν πιο εύκολο να αναπτυχθεί µια διαλεκτική µεταξύ 
τους. Έχει δηµιουργήσει έντονα ηλεκτρονικές σηµειώσεις αντιγράφοντας σηµαντικά τµήµατα των 
άρθρων σε κειµενογράφο. Χρησιµοποιεί πολλούς τύπους µαρκαρίσµατος ανάλογα µε το 
διαθέσιµο χρόνο. Στόχος χρήσης του εργαλείου, η οργάνωση και η αποκάλυψη των πολλαπλών 
προοπτικών ενός γνωστικού πεδίου. Χρησιµοποιεί το εργαλείο για σηµειωµατάρια 
προβληµατισµού στα οποία δεν βάζει βιβλιογραφία αλλά κυρίως σκέψεις του, για εργασίες 
αναθεώρησης ενός πεδίου και για εξειδικευµένη µελέτη µε πολύ προσεκτικά επιλεγµένη 
βιβλιογραφία. Αναγνωρίζει ότι όσο αυξάνεται ο όγκος της γνώσης µέσα στο εργαλείο τόσο 
περισσότερα και πιο εξειδικευµένα εργαλεία διαχείρισης της γνώσης θα απαιτεί από το eNotes. 
Έχει ένα σαφές στόχο όταν διαβάζει για πρώτη φορά ένα κείµενο ο οποίος όµως λειτουργεί σε 
συνάρτηση µε τα στοιχεία που θέλει να καταγράφονται µέσα στο εργαλείο. Στη δεύτερη 
ανάγνωση µεταφέρει το κείµενο µέσα στο εργαλείο, και ταυτόχρονα κατηγοριοποιεί τις 
σηµειώσεις. Και χωρίς το εργαλείο θα δηµιουργούσε ηλεκτρονικές σηµειώσεις σε κειµενογράφο. 
Το εργαλείο απαιτεί θέλει περισσότερο χρόνο και για το λόγο αυτό κάνει πιο επιλεκτική τη 
διαδικασία δηµιουργίας σηµειώσεων. Έχει δηµιουργήσει σηµειώσεις δικές του ως στοιχεία, πάνω 
στα οποία χτίζει ιδέες και σκέψεις σε νέους κόµβους. Αρχικά δηµιουργούσε µικρές σηµειώσεις 
αλλά τώρα έχει µεγαλώσει το µέγεθός τους. Η κατηγοριοποίηση άλλαξε τον τρόπο που δηµιουργεί 
σηµειώσεις γιατί η δηµιουργία µιας νέα κατηγορίας προστίθεται στους στόχους ανάγνωσης του. 
∆ηµιούργησε µεγάλες κατηγοριοποιήσεις αρχικά αλλά τώρα είναι περισσότερο επιφυλακτικός. 
Θέλει µεγαλύτερη ελευθερία στη χωροταξική τοποθέτηση των σηµειώσεων αλλά και δυνατότητες 
δηµιουργίας τυπικών επισηµειώσεων µε αστερίσκους, αγκύλες κτλ.  Νιώθει ότι πρέπει να 
προσαρµόσει το στυλ των σηµειώσεων στο ύφος του εργαλείου. 

 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Σύµφωνα µε τις παραπάνω περιγραφές τρεις από τους παραπάνω χρήστες (Α, Β, Ε) που 

χρησιµοποίησαν την εφαρµογή θα συνεχίσουν να τη χρησιµοποιούν και θεωρούν τις υπηρεσίες 
της πολύ σηµαντικές για τις ερευνητικές τους δραστηριότητες. Και οι τρεις εστίασαν την προσοχή 
τους στη δηµιουργία συνδέσεων µεταξύ των σηµειώσεων µέσω της κατηγοριοποίησης. Σύµφωνα 
µε αυτούς η δυνατότητα δηµιουργίας κατηγοριοποιήσεων έχει πολλαπλά πλεονεκτήµατα αλλά και 
δυσκολίες. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο χρήστης Ε, «η κατηγοριοποίηση είναι και ένα 
παιχνίδι, ένα παιχνίδι το οποίο είναι χαµένο εξ αρχής. Οι κατηγορίες θα αποκαλυφθούν τη στιγµή 
που θα αποσαφηνιστούν οι στόχοι σου και τη στιγµή που θα έχεις το θράσος να διαγράψεις και να 
πεις όχι σε νέες κατηγορίες.....το εργαλείο είναι αποκαλυπτικό σε σχέση και µε τις διαθέσεις σου 
αλλά και τις δυνατότητές σου γιατί πρέπει να έχεις σε διαρκή αξιολόγηση τους στόχους σου». Οι 
κατηγορίες αποτελούν το τρόπο σύνδεσης των σηµειώσεων, τη δοµή των συνδέσµων του 
υπερκειµενικού δικτύου και όλοι οι χρήστες συµφωνούν ότι η δηµιουργία τους απαιτεί βαθιά 
κατανόηση του γνωστικού πεδίου, η ενηµέρωση τους απαιτεί έντονη µεταγνωστική εργασία αλλά 
βοηθάει τη µάθηση. Οι χρήστες που βρίσκονται σε αρχικά ερευνητικά στάδια (Γ, ∆) δεν 
διαπίστωσαν κάποια υπεραξία από τη χρήση του εργαλείου αλλά ο ένας από τους δυο συνεχίζει να 
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το χρησιµοποιεί και δηλώνει ότι αρχίζει να επωφελείται από αυτό. Είναι γνωστό άλλωστε ότι 
τέτοια γνωστικά εργαλεία αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της εκκίνησης (start up problem – 
Erickson, 1996) αφού η χρησιµότητά τους αυξάνεται από τη χρήση τους. Το εργαλείο eNotes 
χρησιµοποιήθηκε για πολλαπλούς στόχους και µετασχηµάτισε τη δοµή της συµπεριφοράς 
δηµιουργίας σηµειώσεων. Παρά τον επιπλέον χρόνο που απαιτεί η χρήση του, οι νέες 
συµπεριφορές που απαιτεί ευνοούν τη συγκέντρωση, το συνδυασµό και την οργάνωση των 
γνώσεων. Ήδη χρησιµοποιείται από µεγαλύτερη οµάδα µεταπτυχιακών φοιτητών µε επιτυχία. 
Καταγράφονται οι αδυναµίες και οι επιθυµίες των χρηστών ώστε να παρέχει στο µέλλον 
καταλληλότερες υπηρεσίες. 
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