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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Τελευταία, τόσο στο πεδίο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή όσο και στο πεδίο της 
ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες και τις επιστήµες της εκπαίδευσης, έχουν προταθεί 
εργαλεία λογισµικού που υποστηρίζουν την ανάλυση αλληλεπίδρασης και συνεργασίας σύµφωνα µε 
τις εθνογραφικές και τις φαινοµενογραφικές παραδόσεις. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται 
ένα νέο λογισµικό για ποιοτική ανάλυση δεδοµένων (CoLAT) που επιτρέπει τη δηµιουργία 
πολυεπίπεδων όψεων της παρατηρούµενης δραστηριότητας, την ανάπτυξη τυπολογιών ανάλυσης 
και την παρακολούθηση της δραστηριότητας µέσω πολλαπλών τρόπων (βίντεο – καταγραφή 
συµβάντων – τυπολογίες διαφόρων επιπέδων) και γίνεται µια πρώτη αξιολόγησή του στο πλαίσιο 
πιλοτικής έρευνας.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εργαλεία ποιοτικής ανάλυσης, εργαλεία ανάλυσης συνεργασίας, 
αξιολόγηση, εκπαιδευτικό λογισµικό, εθνογραφική έρευνα, ποιοτική έρευνα 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
Τα τελευταία χρόνια, τόσο στο πεδίο της αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή όσο και στο 

πεδίο της ποιοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες, έχουν προταθεί αρκετά εργαλεία για να 
υποστηρίξουν την ανάλυση αλληλεπίδρασης και συνεργασίας (Campbell, 1997, 
www.noldus.com) σύµφωνα µε τις εθνογραφικές και τις φαινοµενογραφικές παραδόσεις. Στο 
χώρο της εκπαίδευσης, η ανάλυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης µεταξύ των 
υποκειµένων (µαθητές, καθηγητές κ.λπ.) και του περιβάλλοντος (πραγµατικά αντικείµενα, 
λογισµικά, κλπ.) είναι µια διαδικασία που µπορεί να ευνοήσει την ανάπτυξη της γνώσης, να 
συµβάλλει στην αξιολόγηση της παιδαγωγικής διαδικασίας και του µαθησιακού αποτελέσµατος 
και παράλληλα να υποστηρίξει το σχεδιασµό αποτελεσµατικότερης τεχνολογίας. Μπορεί επίσης 
να συνεισφέρει µε καταλυτικό τρόπο στην ίδια την εκπαιδευτική έρευνα, τα δεδοµένα της οποίας 
πολύ συχνά συλλέγονται από παρατηρήσεις πεδίου. Όταν µάλιστα πρόκειται για έρευνες οι οποίες 
αφορούν οµάδες υποκειµένων που συνεργάζονται χρησιµοποιώντας διαφόρων µορφών εργαλεία 
(συµβολικά ή / και πραγµατικά), η Θεωρία της ∆ραστηριότητας (Engeström, Miettinen, 
Punamaki, 1999, Nardi, 1996) συνιστά ένα θεωρητικό πλαίσιο, στο φως του οποίου µπορεί να 
αναλυθεί και να γίνει κατανοητό το σύνολο αυτής της διαδικασίας. Παρότι όµως η θεωρία αυτή 
προσφέρει τα κατάλληλα αναλυτικά εργαλεία για τη µελέτη της ανθρώπινης δραστηριότητας σε 
µικρή (π.χ. µια διδακτική ώρα αλληλεπίδρασης µε ένα εκπαιδευτικό λογισµικό) ή σε µεγάλη (π.χ. 



546                                                                       4ο Συνέδριο ΕΤΠΕ, 29/09 – 03/10/2004, Παν/µιο Αθηνών  
 

 

ένα forum συζήτησης πανεπιστηµιακού µαθήµατος) κλίµακα χρόνου, δεν υπάρχουν προς το παρόν 
κατάλληλα εργαλεία λογισµικού που να υποστηρίζουν τέτοιου είδους µελέτες.    
Παράλληλα, η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε πολλαπλασιασµό των µορφών 

δεδοµένων που µπορούν να συλλεχθούν από  τέτοιου είδους παρατηρήσεις. Η συλλογή της 
πληροφορίας (Couper, Bethlehem & Arbor, 1998) που αφορά την παρατήρηση των υποκειµένων 
µπορεί να προέλθει από πολλαπλές πηγές, όπως:  
  Βιντεοσκόπηση των υποκειµένων. Σε πολλές περιπτώσεις η βιντεοσκόπηση των υποκειµένων 
παρέχει πληροφορία εξαιρετικά χρήσιµη, αφού ο παρατηρητής µπορεί να δει τις κινήσεις των 
υποκειµένων καθώς και τις εκφράσεις του προσώπου τους κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασής τους 
σε ένα εκπαιδευτικό ή εργασιακό περιβάλλον.  
  Μαγνητοφώνηση των υποκειµένων. Η µέθοδος αυτή πραγµατοποιείται µε πολύ πιο απλά και 
φτηνά µέσα από τη βιντεοσκόπηση και συνήθως προτιµάται σε περιπτώσεις όπου η 
βιντεοσκόπηση είναι αδύνατη ή σε περιπτώσεις που η βιντεοσκόπηση θα επηρεάσει τη 
συµπεριφορά των υποκειµένων. 
  Φωτογράφηση των υποκειµένων. Σε κάποιες περιπτώσεις, εκτός από τις παραπάνω µεθόδους 
συλλογής δεδοµένων παρατήρησης, γίνεται και φωτογράφηση των υποκειµένων. Η πληροφορία 
που προέρχεται από τη µελέτη του φωτογραφικού υλικού µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε ως κύρια 
αν δεν υπάρχουν άλλα µέσα καταγραφής, είτε ως βοηθητική.   
  Καταγραφή κινήσεων υποκειµένων µέσω προγράµµατος καταγραφής συµβάντων (log file). Η 
µέθοδος αυτή πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας κατάλληλο λογισµικό που έχει τη δυνατότητα 
να παράγει αρχεία κειµένου. Τα αρχεία αυτά περιέχουν τις πληκτρολογήσεις των υποκειµένων και 
τις λύσεις που δίνουν στα προβλήµατα όταν αλληλεπιδρούν µε τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.  
  Χειρόγραφες σηµειώσεις παρατηρητή. Σε πολλές περιπτώσεις ο παρατηρητής κρατάει 
χειρόγραφες σηµειώσεις σχολιάζοντας τα σηµεία που αυτός θεωρεί κυριότερα κατά τη διάρκεια 
της αλληλεπίδρασης των υποκειµένων µε το εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
  Όλα αυτά τα δεδοµένα που προέρχονται από την παρατήρηση πρέπει να µελετηθούν σε βάθος 
από τους ερευνητές και τους εκπαιδευτικούς έτσι ώστε να εξάγουν πολύτιµα συµπεράσµατα για τη 
συµπεριφορά των εµπλεκόµενων υποκειµένων, να εντοπίσουν τυχόν προβλήµατα ευχρηστίας και 
εννοιολογικά λάθη στο σχεδιασµό των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων και να αξιολογήσουν τις 
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που έχουν ακολουθηθεί. Η διαδικασία της µελέτης των παραπάνω 
δεδοµένων είναι αρκετά επίπονη και κουραστική δεδοµένου του µεγάλου όγκου των στοιχείων 
που πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο επεξεργασίας και να συσχετιστούν µεταξύ τους. Οι 
ερευνητές διατρέχουν τον κίνδυνο να αγνοήσουν στοιχεία τα οποία κρύβουν χρήσιµες 
πληροφορίες και γνώση. Στο σηµείο αυτό αρχίζει να διαφαίνεται η ανάγκη για ανάπτυξη 
εργαλείων που υποστηρίζουν τη διαδικασία της ανάλυσης δεδοµένων που προέρχονται από 
παρατήρηση υποκειµένων.   
  Τα εργαλεία υποστήριξης της ανάλυσης δεδοµένων οφείλουν κατά προτίµηση να έχουν τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά: να είναι ανεξάρτητα από τη χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία 
ανάλυσης, να είναι σε θέση να ανοίγουν και να ενσωµατώνουν τα πολλαπλά και διαφορετικά 
αρχεία δεδοµένων παρατήρησης, να είναι εύκολο να χρησιµοποιηθούν από τους αναλυτές και τους 
εκπαιδευτικούς και τέλος να είναι διαλειτουργικά µε άλλα εξωτερικά εργαλεία στατιστικής 
ανάλυσης και επεξεργασίας δεδοµένων. Πρέπει επίσης να µπορούν να αναπαριστούν τα 
αποτελέσµατά τους µε διάφορες όψεις και να παρέχουν στους ερευνητές τη δυνατότητα να τα 
δουν ξανά, κάτω από διαφορετικές ερευνητικές προοπτικές (Tselios et al., 2001, Tselios et al., 
2002, Avouris et al., 2002, Avouris et al., 2003).  
  Ο σχεδιασµός ενός πρότυπου περιβάλλοντος που καλύπτει όλες τις παραπάνω απαιτήσεις είναι ο 
στόχος της έρευνας που περιγράφεται στο άρθρο αυτό. Ειδικότερα, σε αυτή την εργασία 
περιγράφουµε τη λειτουργία ενός νέου  περιβάλλοντος ανάλυσης δραστηριοτήτων συνεργατικής 
µάθησης, το  Collaboration Analysis Toolkit (ColAT), το οποίο ενσωµατώνει τα πολλαπλά αρχεία 
δεδοµένων παρατήρησης που προέρχονται από τις συσκευές καταγραφής και ελέγχου.  
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  Η κύρια έµφαση του περιβάλλοντος ColAT αφορά στην ανάλυση προβληµάτων συνεργασίας 
που περιλαµβάνουν περισσότερα από ένα υποκείµενα. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στα σενάρια 
της σύγχρονης συνεργασίας, στην οποία τα υποκείµενα συνεργάζονται από απόσταση, ένας 
παράγοντας που επιβάλλει  πρόσθετη πολυπλοκότητα στη διαδικασία της ανάλυσης. Το 
περιβάλλον ColAT αναπτύχθηκε αρχικά ως εργαλείο υποστήριξης του συνεργατικού 
περιβάλλοντος µάθησης ModellingSpace (Avouris et al., 2003, Margaritis et al., 2003). Εντούτοις, 
έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις σχεδιαστικές προδιαγραφές του ColAT έτσι ώστε να µπορεί να 
καλύπτει γενικότερες απαιτήσεις και για τον λόγο αυτό προτείνεται εδώ ως ένα εργαλείο γενικού 
σκοπού, ανεξάρτητο από το περιβάλλον ModellingSpace. 
  Το περιβάλλον ColAT εντάσσεται στα πλαίσια των εργαλείων ποιοτικής ανάλυσης δεδοµένων. 
Γι’ αυτό, στη συνέχεια, πέραν της περιγραφής του εργαλείου ColAT, ακολουθεί και σύντοµη 
περιγραφή των γνωστότερων και ευρέως χρησιµοποιούµενων εργαλείων ποιοτικής ανάλυσης 
δεδοµένων και σύγκριση µεταξύ τους. Η ποιοτική ανάλυση δεδοµένων που υποστηρίζεται από τις 
ΤΠΕ (CAQDAS: Computer Assisted Qualitative Data Analysis software) (Komis, Karsenti, 
Depover, 2004, Kelle, 1995) συνιστά µια σχετικά νέα ερευνητική περιοχή µε ενδιαφέροντα 
ερευνητικά (δεδοµένου ότι επηρεάζει καταλυτικά τους τρόπους µε τους οποίους διεξάγεται η 
επιστηµονική έρευνα και συµβάλλει στην ανάπτυξη νέων µεθόδων και τεχνικών) και αναπτυξιακά 
αποτελέσµατα (κυρίως µε την ανάπτυξη λογισµικών που την υποστηρίζουν). Τα εργαλεία 
λογισµικού αυτής της περιοχής µπορεί να ταξινοµηθούν σε τέσσερις µεγάλες κατηγορίες: 
λογισµικά ανάλυσης περιεχοµένου (κυρίως κείµενα αλλά και εικόνες, κλπ.), λογισµικά ανάλυσης 
ήχου και βίντεο, λογισµικά για ανάλυση κειµένου (textual analysis) και ειδικές κατηγορίες 
λογισµικού, όπως τα συστήµατα ανάλυσης κοινωνικών δικτύων (social network analysis) και 
συστήµατα εξόρυξης δεδοµένων (data mining).  
 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ  
Το περιβάλλον NVivo 
  Το NVivo (www.qsr.com.au/) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για: 

• να εισάγει, να δηµιουργήσει και να τροποποιήσει αρχεία κειµένου που έχουν rtf format. 
• να κωδικοποιήσει και να σχολιάσει ολόκληρα κοµµάτια κειµένου. 
• να ενώσει τα documents projects που δηµιουργεί, µε εικόνες, αρχεία βίντεο ή σελίδες 

κάποιων σχετικών sites. 
• να προβάλλει, να αναζητήσει και να διαπιστώσει σχέσεις µεταξύ τµηµάτων κειµένου. 
• να δηµιουργήσει γραφικά µοντέλα που τυχόν θέλει φτιάξει ο ερευνητής για 

ολοκληρώσει την ανάλυσή του. 
  Το Nvivo χρησιµοποιείται κυρίως για ποιοτική ανάλυση που βασίζεται σε σηµειώσεις και αρχεία 
κειµένου που έχουν προκύψει από παρατήρηση και δεν χρησιµοποιεί σε τόσο µεγάλο βαθµό τη 
χρήση βίντεο, audio ή άλλων πηγών. Υπάρχουν αρκετά παρόµοια εργαλεία που προσπαθούν να 
επιτύχουν text analysis όπως το Nvivo χωρίς όµως την ίδια επιτυχία. Το Nvivo αποτελεί σήµερα 
ένα από τα πιο αξιόπιστα και ευρέως χρησιµοποιούµενα λογισµικά αυτής της κατηγορίας.  
 
Το περιβάλλον Observer 
Ο Observer (: www.noldus.com) αποτελεί ένα πολύ ισχυρό περιβάλλον που επιτρέπει όχι µόνο 
την ανάλυση των δεδοµένων της εθνογραφικής παρατήρησης, αλλά και την ίδια την παρατήρηση, 
αφού παρέχει την δυνατότητα εγγραφής της συµπεριφοράς και των κινήσεων των υπό 
παρατήρηση υποκειµένων. Ο Observer δουλεύει µε αρχεία καταγραφής συµβάντων (logfiles). 
Αυτό σηµαίνει ότι ο εθνογράφος µπορεί να δηµιουργήσει ένα νέο αρχείο που να περιγράφει τόσο 
τις κινήσεις που παρατηρεί όσο και τη χρονική στιγµή κατά την οποία αυτές συνέβησαν. Το 
µεγάλο πλεονέκτηµα του Observer είναι ότι βασίζει την ανάλυσή του στη χρήση τόσο του βίντεο 
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όσο και του ήχου (audio). Αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τον παρατηρητή, γιατί του δίνει τη 
δυνατότητα της αναπαραγωγής και προσεκτικότερης παρακολούθησης της διαδικασίας. Τέλος, ο 
Observer παρέχει τη δυνατότητα στατιστικής ανάλυσης, επιτρέποντας στον εθνογράφο να δει µε 
διαγραµµατικό τρόπο τα αποτελέσµατα που αφορούν τη συµπεριφορά των υποκειµένων. Έτσι, για 
παράδειγµα, ο αναλυτής µπορεί να αναζητήσει µε πολύ εύκολο τρόπο και να εντοπίσει τα σηµεία 
που ο χρήστης παρουσιάζει µία επαναλαµβανόµενη συµπεριφορά, όπως το που κάνει λάθη, το που 
δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει και πολλά άλλα αντίστοιχα συµβάντα. 
 
Το περιβάλλον Transana 
  Το περιβάλλον Transana (www.transana.org) είναι εργαλείο ποιοτικής ανάλυσης δεδοµένων που: 

• δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το βίντεο µε τις δραστηριότητες 
των υποκειµένων 

• επιτρέπει την εισαγωγή σχολίων υπό µορφή κειµένου και συγχρονισµό αυτών µε 
συγκεκριµένες κινήσεις του υποκειµένου 

• επιτρέπει την πλοήγηση από το βίντεο 
• δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να γνωρίζει πότε έγινε διάλογος µεταξύ των 

υποκειµένων µέσω κυµατοµορφής ήχου, ώστε να εστιάσει σε συγκεκριµένα σηµεία 
 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ColAT 
Περιγραφή 
  Το ColAT είναι ένα σύστηµα σχεδιασµένο ειδικά για ερευνητές - αναλυτές, που έχουν ως 
αντικείµενο την ποιοτική έρευνα σε πολλαπλής µορφής δεδοµένα παρατήρησης και έχει ως 
στόχο να τους βοηθήσει προς αυτόν το σκοπό. Στο ερευνητικό αυτό πλαίσιο εντάσσεται στη 
καταρχήν φάση της οργάνωσης – δόµησης των δεδοµένων, στη συνέχεια και κατά κύριο λόγο  
στη φάση της ποιοτικής τους ανάλυσης και, τέλος, στη φάση της παρουσίασης των 
αποτελεσµάτων (Komis, Karsenti, Depover, 2004).      
  Κάνοντας εκτεταµένη χρήση πολυµέσων επιτρέπει στους ερευνητές να δουλέψουν µε αρχεία 
κειµένου, γραφικών, ήχου, βίντεο καθώς και αρχεία καταγραφής συµβάντων (logfiles) που έχουν 
προκύψει από κατάλληλα πειράµατα παρατήρησης συνεργατικής δραστηριότητας. Αυτά έχουν 
ως αποτέλεσµα το ColAT να αποτελεί ένα εργαλείο ποιοτικής ανάλυσης στο χώρο των 
επιστηµών της εκπαίδευσης. Παράλληλα, το ColAT αποτελεί ένα περιβάλλον ανάλυσης 
συµπεριφοράς, εκµεταλλευόµενο την ανάγκη που υπάρχει για ευκολότερη κατανόηση των 
επιµέρους στόχων και διεργασιών που θέτει ένας χρήστης ή µία οµάδα χρηστών κατά την 
διάρκεια της αλληλεπίδρασής τους τόσο µε την διεπιφάνεια ενός συστήµατος όσο και µεταξύ 
τους, χρήσιµο συνεπώς στο χώρο ευχρηστίας λογισµικού. 
 
  Το ColAT κατασκευάστηκε µε χρήση της αντικειµενοστραφούς γλώσσας προγραµµατισµού 
υψηλού επιπέδου Visual Basic 6 και χρήση κλήσεων χαµηλού επιπέδου βιβλιοθηκών Win32.   
Τα δεδοµένα που µπορεί να δεχτεί ως είσοδο και να επεξεργαστεί το περιβάλλον ColAT είναι: 
stream data  βίντεο, stream data  audio, logfiles, αρχεία κειµένου µε σηµειώσεις του παρατηρητή, 
αρχεία εικόνων που περιέχουν screenshots από προτάσεις ή λύσεις σε προβλήµατα. 
  Το περιβάλλον ColAT αποθηκεύει τα αρχεία πολυµέσων που χρησιµοποιεί, για κάθε µελέτη, 
µέσα σε έργα (projects). Συνεπώς, όλη η πληροφορία που µπορεί να αφορά τη µελέτη µιας 
συνεργατικής δραστηριότητας, µιας εθνογραφικής παρατήρησης, κλπ., περικλείεται µέσα σε ένα 
έργο. Ο αναλυτής χρησιµοποιώντας το ColAT µπορεί να οργανώσει το σώµα δεδοµένων που 
θέλει να µελετήσει δηµιουργώντας / ανοίγοντας το αντίστοιχο project και να έχει συγχρονισµένα 
τα αρχεία πολυµέσων που αναφέρονται σε αυτό προκειµένου να προχωρήσει σε περαιτέρω 
ανάλυσή τους. 
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Σχήµα 1:  Πηγές δεδοµένων ενός ColAT project. 

∆ηµιουργία πολυεπίπεδων όψεων (ιεραρχική δοµή της δραστηριότητας) 
  Μία σηµαντική δυνατότητα που παρέχει το περιβάλλον ColAT σχετίζεται µε το ότι υποστηρίζει 
τη δηµιουργία πολυεπίπεδων όψεων που ανταποκρίνεται στην προσέγγιση της Θεωρίας της 
∆ραστηριότητας σχετικά µε την ιεραρχική δοµή (σχήµα 2) κάθε ανθρώπινης (ατοµικής ή 
συλλογικής) δραστηριότητας (Leontie’v, 1978). Αυτό σηµαίνει ότι ο αναλυτής έχει τη 
δυνατότητα να πάρει την πληροφορία ενός αρχείου πληκτρολογήσεων ή µια στοιχειώδη 
ανθρώπινη κίνηση (Operation ή Events Level, η στοιχειώδης και κατά κανόνα ασυνείδητη 
ενέργεια), να την σχολιάσει και να χτίσει ένα υψηλότερο, πιο γενικό και αφηρηµένο επίπεδο 
περιγραφής µιας οµάδας συµβάντων του αµέσως χαµηλότερου επιπέδου. Το επίπεδο αυτό, που 
είναι το δεύτερο στην ιεραρχία, ονοµάζεται και Action ή Tasks Level (το οποίο αφορά στην 
ενσυνείδητη δράση του υποκειµένου που καθοδηγείται από συγκεκριµένους στόχους). Το τρίτο 
επίπεδο που είναι και το υψηλότερο ιεραρχικά ονοµάζεται Activity ή Goals Level (η 
δραστηριότητα που κατευθύνεται από κίνητρα) και περιγράφει τους γενικότερους στόχους που 
έχει θέσει το υποκείµενο ή τα υποκείµενα.  
 
∆ραστηριότητα (Activity): π.χ. µοντελοποίηση  κίνητρο: π.χ. θετική αξιολόγηση  
 
 
∆ράση (Action): π.χ. επιλογή σχέσης αναλογίας στόχος: π.χ. σύνδεση δύο ιδιοτήτων µε 

µια σχέση 
 
 
Ενέργεια (Operation): π.χ. «κλείσιµο» µιας ιδιότητας συνθήκες: π.χ. προσδιορισµός 

συγκεκριµένης αρχικής τιµής 

Σχήµα 2: ∆ιαγραµµατική αναπαράσταση ιεραρχικής δοµής δραστηριότητας υλοποίησης ενός 
µοντέλου αναλογιών µε το λογισµικό ModelingSpace 

 
Η ιδέα των πολυεπίπεδων όψεων φαίνεται παραστατικά στο σχήµα 3. Ο αναλυτής µπορεί να 
παρατηρήσει και να µελετήσει τη δραστηριότητα από όποιο επίπεδο αυτός επιθυµεί. Η 
δυνατότητα αυτή της παρακολούθησης από όλα τα επίπεδα, καθιστά το ColAT ένα ισχυρό 

 Observable learning activity (actors -  tools)          time  

video-1

video-2

audio

logfile-1

logfile-2

Observers notes

Students activity 
results

ColAT 
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εργαλείο ανάλυσης συνεργατικής δραστηριότητας, αφού υποστηρίζει σε βάθος την κατανόηση 
και ερµηνεία της συνεργασίας µεταξύ των υποκειµένων.  
 

 
 Σχήµα 3:   Περιβάλλον ColAT – ∆ηµιουργία πολυεπίπεδων όψεων . 

∆ηµιουργία τυπολογίας συµβάντων (ερµηνευτική προσέγγιση) 
  Το περιβάλλον ανάλυσης ColAT επιτρέπει στον αναλυτή να ορίζει νέες τυπολογίες που 
µπορούν να χαρακτηρίσουν καλύτερα τα συµβάντα της εκάστοτε µελέτης στο πλαίσιο µιας 
ερµηνευτικής ερευνητικής προσέγγισης. Ο ορισµός των τυπολογιών έχει ως στόχο την καλύτερη 
περιγραφή και κατηγοριοποίηση των συµβάντων, όπως του πηγαίου αρχείου πληκτρολογήσεων 
ή των στοιχειωδών ενεργειών του υποκειµένου (Operation / Events Level), όσο και των 
υψηλότερων επιπέδων περιγραφής Action / Tasks Level και Activity / Goals Level. Για 
παράδειγµα, ο αναλυτής µπορεί να ορίσει µία νέα τυπολογία µε το όνοµα Test και µε αυτήν να 
χαρακτηρίσει τα συµβάντα στα οποία τα υποκείµενα φαίνονται να πειραµατίζονται µε τα 
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα κατά τη συνεργασία τους. Τα συµβάντα αυτά που ανήκουν στην ίδια 
τυπολογία εµφανίζονται να είναι χρωµατισµένα µε το ίδιο χρώµα, το οποίο αποτελεί την οπτική 
περιγραφή της τυπολογίας και έχει οριστεί από τον αναλυτή.  
 
Παρακολούθηση της συνεργατικής δραστηριότητας  
  Το περιβάλλον ανάλυσης ColAT επιτρέπει τον συγχρονισµό και ταυτόχρονη προβολή των 
δεδοµένων παρατήρησης µιας συνεργατικής δραστηριότητας. Ο αναλυτής που θα θελήσει να 
προχωρήσει σε ανάλυση των δεδοµένων αυτών µπορεί να πλοηγηθεί µε δύο τρόπους: 

• Πλοήγηση από το βίντεο. Κάθε φορά που επιλέγεται µία θέση στο βίντεο, το 
αντίστοιχο συµβάν του αρχείου πληκτρολογήσεων (logfile) εµφανίζεται να είναι 
επιλεγµένο. 

• Πλοήγηση από το αρχείο πληκτρολογήσεων. Κάθε φορά που επιλέγεται ένα συµβάν 
από το αρχείο πληκτρολογήσεων, τότε το βίντεο µεταφέρεται στη χρονική στιγµή που 
αυτό συνέβη. 

  Τέλος, το περιβάλλον ColAT παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης και παρουσίασης των 
αποτελεσµάτων παρατήρησης, παρέχοντας γραφική ανάλυση και αναπαράστασή τους, ενώ 
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παράλληλα επιτρέπει την εξαγωγή τους σε γνωστά λογισµικά στατιστικής επεκεργασίας για 
περαιτέρω επεξεργασία και στατιστική τους ανάλυση.  
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ColAT 
Περιγραφή της ερευνητικής διαδικασίας  
  Στην ενότητα αυτή παρέχονται παραδείγµατα της χρήσης του ColAT στα πλαίσια µιας µελέτης 
πεδίου, η οποία περιελάµβανε συνεργατικές δραστηριότητες οµάδων φοιτητών του 
Πανεπιστηµίου Πατρών για το µάθηµα του 10ου εξαµήνου «Τεχνολογία Λογισµικού 
∆ιαδικτύου» του Τµήµατος ΗΜΤΥ. Στην ερευνητική διαδικασία συµµετείχαν 18 φοιτητές 
χωρισµένοι σε οµάδες των τριών ή των τεσσάρων ατόµων. Το πρόβληµα που είχε να επιλύσει 
κάθε οµάδα ήταν η δηµιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη που περιγράφει µια διαδικτυακή 
υπηρεσία (web service). Το µέσο συνεργασίας και δηµιουργίας του εννοιολογικού χάρτη ήταν 
µια έκδοση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος ModellingSpace. Τα µέλη κάθε οµάδας 
συνυπήρχαν στον ίδιο εργαστηριακό χώρο, χρησιµοποιούσαν ξεχωριστούς σταθµούς εργασίας 
και αλληλεπιδρούσαν µόνο µέσω της επιφάνειας εργασίας του εργαλείου συνεργασίας και  το 
ενσωµατωµένο σε αυτό εργαλείου ανταλλαγής γραπτών µηνυµάτων (chat tool). 
 
Ανάλυση πειραµατικών δεδοµένων συνεργατικής µάθησης 
  Μετά το τέλος της διαδικασίας, το υλικό που είχαµε στη διάθεσή µας για µελέτη ήταν ένας 
σηµαντικός αριθµός από στιγµιότυπα (εικόνες jpeg) από την επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών 
των χρηστών, καθώς και  το αρχείο συµβάντων συγχρονισµένα µεταξύ τους. Για να δειχθεί ο 
τρόπος αξιοποίησης του ColAT για την ανάλυση της δραστηριότητας συζητείται διεξοδικά ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγµα συνεργασίας τετραµελούς οµάδας. 
  Σε σχετικό έργο (project) που δηµιουργήθηκε, ενσωµατώθηκαν τα δεδοµένα αυτά, τα οποία και 
συγχρονίστηκαν µε τα εργαλεία του συστήµατος. Το επόµενο βήµα στην ανάλυσή µας, ήταν η 
προσπάθεια ανασύνθεσης των εργασιών των µαθητών βασιζόµενοι στη µελέτη του χαµηλού 
επιπέδου πληκτρολογήσεων. Η διαδικασία αυτή απαιτεί αρκετή εµπειρία και δεδοµένη ικανότητα 
αντιστοίχισης των ενεργειών που διαπιστώνει ο αναλυτής µε τα εργαλεία που παρέχονται στο 
προς ανάλυση εργαλείο.  Τµήµα των εργασιών, όπως αυτές αναγνωρίστηκαν και καταγράφηκαν, 
παρουσιάζεται στο Σχήµα 4. Μελετώντας τις εργασίες αυτές, χτίσαµε το Goals Level του ColAT 
στο οποίο τελικά φαίνονται οι στόχοι που έθεσαν τα µέλη της οµάδας κατά τη συνεργασία τους.     
 

 
Σχήµα 4: Τµήµα των εργασιών επιπέδου #2 της συνεργατικής δραστηριότητας 

  Το πηγαίο αρχείο συµβάντων περιελάµβανε 560 συµβάντα συνεργατικής δραστηριότητας και οι 
δράσεις στις οποίες καταλήξαµε από τη µελέτη του αρχείου πληκτρολογήσεων ήταν 69. Ενώ στο 
επίπεδο των καταγεγραµµένων πρωτογενών συµβάντων (event level) οι ενέργειες είναι συχνά 
αυτόµατες και αφορούν συµβάντα που καταγράφονται ως στιγµιαίες αλλαγές κατάστασης του 
περιβάλλοντος εργασίας, συνέπεια της ενέργειας ενός συνεργάτη, στο επίπεδο #2 (δράσεις) 
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περιλαµβάνονται συγκεκριµένες ενσυνείδητες στοχοθετηµένες δράσεις µε ορισµένη διάρκεια, οι 
οποίες σε κάποιες περιπτώσεις εµπλέκουν περισσότερους από ένα συνεργάτες ή και όλους τους 
συνεργάτες, όπως για παράδειγµα η πρώτη δράση του σχήµατος 4.  
Για το λόγο αυτό, οι εργασίες του επιπέδου αυτού χαρακτηρίζονται από χρονοσήµανση αρχής και 
τέλους της διεργασίας (start time - end time). Το εργαλείο υπολογίζει τους χρόνους αυτούς µε 
βάση το αρχικό και τελικό συµβάν του πρώτου επιπέδου από το οποίο προκύπτει η δράση του 
επιπέδου αυτού.  

 

  Σχήµα 5: Γραφική αναπαράσταση των διεργασιών επιπέδου #2 

  Ως συνέπεια του ορισµού των δράσεων του επιπέδου #2, προκύπτουν οπτικοποιήσεις της 
δραστηριότητας, όπως αυτή του σχήµατος 5, η οποία αποτυπώνει τις χρονικές υπερκαλύψεις των 
δράσεων του σχήµατος 3. Η εικόνα αυτή βασίστηκε στη δυνατότητα που παρέχει το ColAT να 
αναπαριστά τα δεδοµένα κάθε επιπέδου µε γραφικό τρόπο, αφού το ColAT επιτρέπει την εξαγωγή 
των στοιχείων του σε εξωτερικά στατιστικά πακέτα και την αυτόµατη δηµιουργία γραφικών 
όψεων. 
Η αναπαράσταση αυτή, που καλείται Χρονική Αναπαράσταση Συνεργασίας (Χ.Α.Σ.), παρουσιάζει 
εννοιολογικές οµοιότητες µε τα γνωστά διαγράµµατα περιγραφής έργου Gantt.  

  Με την όψη αυτή, παρουσιάζονται οι εργασίες που έλαβαν χώρα, όπως αυτές αναγνωρίστηκαν 
από τον αξιολογητή στον άξονα του χρόνου (κατακόρυφος άξονας). Στον οριζόντιο άξονα 
αποτυπώνονται τα µέλη της οµάδας. Οι εργασίες απεικονίζονται µε παράλληλες γραµµές στον 
άξονα του χρόνου, µε µήκος ανάλογο µε το χρονικό διάστηµα που διαρκούσε. Η ισχυρή 
δυνατότητα που παρέχει αυτή η αναπαράσταση, άπτεται της δυνατότητας εξαγωγής 
συµπεράσµατος σχετικά µε τα χρονικά συστήµατα αδράνειας, ανεξάρτητων ενεργειών ή 
συνεργασίας ανάµεσα στα µέλη της οµάδας. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η εξαγωγή 
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συµπερασµάτων για την ποιότητα της συνεργασίας µε αποδοτικό τρόπο. Όπως φαίνεται στην αρχή 
(0-500 sec) υπάρχει δράση συλλογική χωρίς υπερκαλύψεις, στη µέση του σχήµατος 4 (χρόνος από 
300-500 sec) φαίνεται ότι για αρκετή ώρα οι φοιτητές G και T συνεργάζονται χωρίς τη συµµετοχή 
των υπολοίπων, ενώ στη συνέχεια οι συνεργάτες δρουν αυτόνοµα µε χρονικές υπερκαλύψεις των 
ενεργειών τους (διάστηµα 660-780 sec). Κατά την περίοδο αυτή της συγκεκριµένης 
δραστηριότητας, πράγµατι παρατηρήθηκε µια αυτόνοµη στοχοθέτηση και δηµιουργία εννοιών και 
σχέσεων από τους συνεργάτες, οι οποίοι πειραµατίστηκαν µε τη δυνατότητά τους να 
οικοδοµήσουν τµήµατα του συµφωνηµένου εννοιολογικού χάρτη.  
   
Ανάλυση συµµετοχής στη συνεργατική δραστηριότητα 
  Η συνδυαστική µελέτη του χαµηλού επιπέδου πληκτρολογήσεων και του υψηλότερου επιπέδου 
εργασιών επικουρούµενη από τις διάφορες οπτικοποιήσεις των δεδοµένων (και ιδιαίτερα της 
Χ.Α.Σ.) µας οδήγησε στην κατανόηση της συνεργασίας των φοιτητών. Προκύπτει για παράδειγµα, 
ότι οι φοιτητές αφού πειραµατίστηκαν µε τα εργαλεία του περιβάλλοντος συνεργασίας, 
διαπραγµατεύτηκαν το πρόβληµα και τη στρατηγική επίλυσής του. Στη συνέχεια, άρχισαν από 
κοινού την ανάπτυξη του εννοιολογικού χάρτη µε διαδοχικές περιόδους αυτόνοµης παράλληλης 
στοχοθετηµένης δράσης και περαιτέρω διαπραγµάτευσης.  
 

Actor Events Level Tasks Level 
G 32% 27% 
X 12% 13% 
P 11% 10% 
T 44% 50% 

   Πίνακας 1: Συµµετοχή των φοιτητών στη συνεργατική δραστηριότητα 
 

  Επίσης, στατιστικά στοιχεία της δράσης των µελών της οµάδας αυτής µπορεί να προκύψουν 
εύκολα από τις όψεις που δηµιουργούνται στα διάφορα επίπεδα του ColAT. Για παράδειγµα, 
από τη στατιστική  ανάλυση της συµµετοχής των µελών στη συνεργατική δραστηριότητα 
(Πίνακας 1), φαίνονται τα ποσοστά της επί τοις εκατό συµµετοχής κάθε φοιτητή στο αντίστοιχο 
επίπεδο. Όπως φαίνεται τον κύριο λόγο κατά τη συνεργασία είχαν οι φοιτητές T και G µε 
ποσοστά συµµετοχής 44% και 32% αντίστοιχα, ενώ δευτερεύουσα θα µπορούσε να 
χαρακτηριστεί η συµµετοχή των X και P µε ποσοστά 12% και 11%. Το ίδιο ακριβώς 
συµπέρασµα φαίνεται να προκύπτει και από την ανάλυση των δράσεων του Task Level, όπου 
φαίνεται ξεκάθαρα ο πρωταγωνιστικός ρόλος των T και G στην επίλυση του προβλήµατος. 
Μάλιστα στο επίπεδο δράσεων (επιπέδου #2) ο συνεργάτης Τ έχει ακόµη πιο σηµαντική 
συµβολή από ότι στο επίπεδο χειρισµών (επίπεδο #1). 
  Τα ποσοστά του Πίνακα 1 δείχνουν κάτι που ήταν αναµενόµενο σε µεγάλο βαθµό.  Αυτό είναι 
ότι κατά τη συνεργασία των µελών µίας µεγάλης οµάδας, ένας µικρός πυρήνας ατόµων 
αναλαµβάνει κυρίαρχο ρόλο ενώ οι υπόλοιποι αρκούνται στο να παρακολουθήσουν και να 
υποστηρίξουν βοηθητικά την οµάδα κατά τη συνεργασία. Το συµπέρασµα αυτό προκύπτει και 
από την ποιοτική ανάλυση του περιεχοµένου των διαλόγων και των δράσεων της συγκεκριµένης 
οµάδας. Η συσχέτιση αυτού του πορίσµατος µε επιµέρους χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων 
µπορεί να οδηγήσει, σε συµπεράσµατα για το βαθµό αφοµοίωσης της γνώσης και κατανόησης 
του προβλήµατος που κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  Στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκαν οι βασικές λειτουργίες του Collaboration Analysis Toolkit 
(ColAT) και δόθηκε ένα παράδειγµα ανάλυσης χρησιµοποιώντας το εργαλείο αυτό υπό το πρίσµα 
της Θεωρίας της ∆ραστηριότητας. Το ColAT συνιστά  ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την 
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ανάλυση δεδοµένων που προέρχονται από δραστηριότητες συνεργατικής µάθησης. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνάς µας δείχνουν ότι χρησιµοποιώντας το ColAT, µπορούν να εξαχθούν 
χρήσιµα συµπεράσµατα για τη συνεργασία µεταξύ των µελών µιας οµάδας, µε ένα τρόπο αρκετά 
διαφορετικό και ευέλικτο απ’ ότι µε άλλα εργαλεία. Το περιβάλλον ColAT συνεισέφερε και 
διευκόλυνε σηµαντικά στην κατανόηση της συνεργασίας υποστηρίζοντας ένα είδος µετα – 
ανάλυσής της. Ο αναλυτής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τις κινήσεις που συµβαίνουν 
παράλληλα και τη συµµετοχή κάθε µέλους της οµάδας σε αυτές. Επίσης έχει πλέον τη δυνατότητα 
να δει ξεκάθαρα τον τρόπο µε τον οποίο τα υποκείµενα αλληλεπιδρούν, κάτι το οποίο θα ήταν 
δύσκολο χωρίς την υποστήριξη των multimedia δυνατοτήτων, των πολυεπίπεδων όψεων και των 
γραφικών αναπαραστάσεων των δεδοµένων ανάλυσης. Το περιβάλλον ColAT που παρουσιάστηκε 
στα πλαίσια αυτής της έρευνας, αφορά ερευνητές οι οποίοι εµπλέκονται στην ανάλυση και 
αξιολόγηση δραστηριοτήτων συνεργασίας που έχουν στόχο τη µάθηση. Παρόλα αυτά, το ColAT 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως εργαλείο γενικού σκοπού για ανάλυση συµπεριφοράς 
υποκειµένων ή καταστάσεων σε οποιοδήποτε χώρο. Στη συνέχεια της έρευνας που βρίσκεται σε 
εξέλιξη θα γίνει προσπάθεια εξέλιξης των εργαλείων ανάλυσης αυτής της µορφής.   
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