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Περίληψη 
Η εργασία αυτή παρουσιάζει την αξιολόγηση ευχρηστίας που έγινε για το σύ-
στηµα ARCO (Augmented Representation of Cultural Objects). Βασικός στόχος 
αυτού του συστήµατος είναι να υλοποιήσει µια ολοκληρωµένη εκπαιδευτική και 
ευχάριστη εµπειρία για επισκέπτες εικονικών µουσείων. Βασικός στόχος της πα-
ρούσας έρευνας είναι η αξιολόγηση της διασύνδεσης του συστήµατος. Χρήστες 
και ειδικοί του πεδίου επιστρατεύθηκαν για να ερευνηθεί ο πιο αποδοτικός συν-
δυασµός αξιολόγησης βασισµένης σε ειδικούς και αξιολόγησης µε χρήστες, και 
για την εξαγωγή των πιο έγκυρων αποτελεσµάτων. Ποιοτικές αλλά και ποσοτικές 
µέθοδοι επεξεργασίας εφαρµόστηκαν στην επεξεργασία των δεδοµένων. Το έτσι 
προκύψαν πλαίσιο αξιολόγησης δίνει µια προσέγγιση ολιστικής και έγκυρης αξι-
ολόγησης για περιβάλλοντα αυτού του τύπου.

Λέξεις Κλειδιά

συνδυαστική αξιολόγηση, εικονική πραγµατικότητα, εικονικό µουσείο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σηµασία ενός µουσειακού εκθέµατος δεν έγκειται στο ίδιο το έκθεµα, αλλά 
κυρίως στο πλαίσιο αναφοράς του (Chapman 1982) που προσδίδει έννοια στα 
αντικείµενα. Σύµφωνα µε τον Hoptman (1992) ένα µουσείο πρέπει να επιδι-
ώκει τη δηµιουργία συνεκτικότητας µεταξύ των εκθεµάτων του, καθώς επίσης 
και να παρέχει τις διαφορετικές διαστάσεις τους. Το αντικείµενο καθαυτό, ως 
πηγή πληροφοριών παρέχει τα µέσα για τους επισκέπτες µουσείων να βιώσουν 
την κατανόηση και να αποκαλύψουν την περιεχόµενη γνώση. Κάτι τέτοιο 
υπονοεί προφανώς µια εποικοδοµητική άποψη για την παρουσίαση της πολι-
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τιστικής κληρονοµιάς, η οποία οδηγεί στη δηµιουργία της γνώσης µε τη βοή-
θεια της αλληλεπίδρασης µε τα πολιτιστικά αντικείµενα. Η σύγχρονη έρευνα, 
αλλά και έρευνες στον ευρωπαϊκό τοµέα των µουσείων (Jones & Christal 2002) 
έχουν δείξει ότι το ∆ιαδίκτυο, υποστηριζόµενο από τρισδιάστατα εργαλεία 
απεικόνισης, όπως η εικονική πραγµατικότητα (Virtual Reality) και η επηυ-
ξηµένη (Augmented Reality) πραγµατικότητα, τις Web3D τεχνολογίες, καθώς 
και τις τεχνολογίες βάσεων δεδοµένων, µπορεί να διευκολύνει τη συντήρηση, 
διάδοση και την παρουσίαση των πολιτιστικών αντικειµένων σε εικονικές εκ-
θέσεις µουσείων κι επίσης να εκπαιδεύσει το ευρύ κοινό µε έναν καινοτόµο και 
ταυτόχρονα ελκυστικό τρόπο. 

Ωστόσο, ένα σύνολο τεχνολογιών δεν έχει από µόνο του καµία αξία, παρά 
µόνο αν χρησιµοποιείται και µε τη χρήση υπονοείται η ύπαρξη χρηστών 
(Dumas & Redish 1993). To σύστηµα ARCO έπρεπε να αξιολογηθεί, όχι µόνο 
µέσα από την επίδειξη των ικανοτήτων του, αλλά και µέσα από τη συµβολή 
των τελικών χρηστών του συστήµατος. ∆ύο διαφορετικές οµάδες χρηστών, 
ειδικών από το χώρο του µουσείου (επιµελητές µουσείων) και απλών τελικών 
χρηστών συµµετείχαν και αξιολόγησαν διάφορες πτυχές ενός συστατικού του 
συστήµατος ARCO, το επωνοµαζόµενο ARIF (Augmented Reality Interface), 
που είναι η διασύνδεση (interface) του συστήµατος µε την οποία ο τελικός 
χρήστης θα έρθει σε επαφή. 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ARCO 
Το σύστηµα ARCO, το οποίο περιγράφεται αναλυτικά στο (Wojciechowski 
et al. 2004), δίνει τη δυνατότητα στους επιµελητές µουσείων να δηµιουργούν, 
διαχειρίζονται και να παρουσιάζουν εκθέσεις εικονικών µουσείων µε τρισ-
διάστατες αναπαραστάσεις αντικειµένων. Το ARCO επίσης επιτρέπει στους 
χρήστες να εξερευνήσουν αυτές τις εικονικές εκθέσεις που δηµιουργήθηκαν. 
Τα µουσειακά εκθέµατα ψηφιοποιούνται µε µε τη βοήθεια ενός φωτογραµ-
µετρικού συστήµατος (Object Modeler), που χρησιµοποιείται κυρίως για την 
ψηφιοποίηση των µικρού και µεσαίου µεγέθους αντικειµένων, ενώ ένα πρό-
γραµµα µοντελοποίησης (Interactive Model Refinement and Rendering tool) 
τελειοποιεί το ψηφιοποιηµένο αντικείµενο (Patel et al. 2003). Τα τρισδιάστατα 
µοντέλα συνοδεύονται από εικόνες, κείµενα, πληροφορίες µεταδεδοµένων, 
ήχους και videos. 

Τα τµήµατα του ARCO
Το βασικό συστατικό του ARCO που επιλέχτηκε να αξιολογηθεί ήταν η δια-
σύνδεση ARIF για την εναλλαγή της παρουσίασης µεταξύ του ∆ιαδικτύου και 
του συστήµατος. Το ARIF είναι ουσιαστικά ένα πλαίσιο οπτικοποίησης που 
απαρτίζεται από τρία µέρη: 
• Το ARIF Exhibition Server. Μέσω του στοιχείου αυτού, τα δεδοµένα που 

είναι αποθηκευµένα στη βάση δεδοµένων απεικονίζονται σε διάφορες διε-
πιφάνειες.

• Τα ARIF Presentation Domains, µια εφαρµογή περιήγησης του ∆ιαδικτύου, 
που είναι κατάλληλη για τις Web παρουσιάσεις. 

• Το ARIF AR—Augmented reality functionality. Αυτό το στοιχείο του συστή-
µατος παρέχει µια βασισµένη σε AR εικονική έκθεση µουσείου σε οθόνη 
αφής. 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΧΡΗΣΤΙΑΣ
Ορισµοί 
Σύµφωνα µε το πρότυπο ISO-9241 (ISO 1998), έχουµε τον ακόλουθο ορισµό 
της ευχρηστίας: Ευχρηστία ενός συστήµατος είναι η δυνατότητά του να λει-
τουργεί αποτελεσµατικά και αποδοτικά, παρέχοντας παράλληλα ικανοποίηση 
στους χρήστες του. 

∆ύο σηµαντικές απόψεις σχετικά µε την ευχρηστία µιας διασύνδεσης εί-
ναι η “διαφάνεια” (transparency) και η “διαισθαντικότητα” (intuitiveness) 
(Nielsen 1993, Preece et al. 1994). Η διαφάνεια αναφέρεται στη δυνατότητα 
της διασύνδεσης να επιτρέπει στο χρήστη να συγκεντρωθεί σε αυτό που θέλει 
να κάνει και όχι στο πώς να το κάνει, ενώ η διαισθαντικότητα αναφέρεται στη 
δυνατότητά του να καθοδηγεί το χρήστη µε την χρήση κατάλληλων µεταφο-
ρών και επιτυχούς αντιστοίχησης µε τον πραγµατικό κόσµο, για παράδειγµα 
παρέχοντάς κατάλληλες εικόνες, σαφή διατύπωση, εποικοδοµητική ανατρο-
φοδότηση κ.λ.π. 

Βασισµένη σε ειδικούς και βασισµένη σε απλούς χρήστες (εµπειρική) αξι-
ολόγηση 
Οι πιό συνηθισµένες µεθοδολογίες είναι η βασισµένη σε ειδικούς και η εµπει-
ρική (που βασίζεται σε απλούς χρήστες) αξιολόγηση. Η βασισµένη σε ειδικούς 
αξιολόγηση έχει σχετικά χαµηλό κόστος κι είναι αρκετά αποδοτική. Η κύρια 
ιδέα είναι να παρουσιαστούν οι στόχοι που ζητούνται από τη διασύνδεση και οι 
αντίστοιχες διεργασίες σε µια διεπιστηµονική οµάδα εµπειρογνωµόνων που θα 
υποδυθούν πιθανούς χρήστες και θα περιηγηθούν στη διασύνδεση προσπαθώ-
ντας να εντοπίσουν προβλήµατα πιθανές ανεπάρκειες του συστήµατος. 

Ωστόσο, σύµφωνα µε τους Lewis & Rieman (1994) “δε µπορεί κανείς να 
πει πραγµατικά πόσο καλή ή κακή πρόκειται να είναι η διασύνδεσή σας, χω-
ρίς να βάλει ανθρώπους να τη χρησιµοποιήσουν”. Αυτή η φράση εκφράζει την 
ευρεία πεποίθηση ότι είναι αδύνατο να αποτιµηθεί σωστά µια διασύνδεση 
χωρίς να δοκιµαστεί από χρήστες. Εντούτοις, είναι σηµαντικό να καταλάβει 
κανείς ότι οι χρήστες δεν µπορούν να µας πουν όλα όσα θα θέλαµε να ξέρου-
µε, και ότι µερικά από αυτά που θα µας πουν είναι άχρηστα. Αυτό δε γίνεται 
σκόπιµα, γιατί για διαφορετικούς λόγους οι χρήστες συχνά δεν µπορούν να 
δώσουν κάποια λογική εξήγηση για αυτό που συµβαίνει, ή το γιατί ενέργη-
σαν µε ένα συγκεκριµένο τρόπο. Έτσι, διάφορες µελέτες, όπως Karoulis et al. 
(2004), Kantner & Rosenbaum (1997) υποστηρίζουν ότι ο συνδυασµός µιας 
προσέγγισης βασισµένης σε ειδικούς µε µια εµπειρική παρέχει την καλύτερη 
αποδοτικότητα, µεγιστοποιώντας τα αποτελέσµατα κι ελαχιστοποιώντας τους 
αναγκαίους πόρους. Η παρούσα µελέτη σκοπεύει να προτείνει ένα πλαίσιο 
µιας τέτοιας συνδυαστικής αξιολόγησης στον τοµέα των εικονικών µουσείων.

Ένα συνδυαστικό πλαίσιο αξιολόγησης 
Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν ήταν τόσο ποιοτικά, όσο και ποσοτικά. Κάτι 
τέτοιο δεν είναι µια ασυνήθιστη προσέγγιση, αφού µέχρι τώρα πολλές µελέτες 
χρησιµοποιούν αυτήν την δοµή. Ωστόσο, η συνήθης προετοιµασία µιας έρευ-
νας και οι τεχνικές επεξεργασίας των συλλεχθέντων δεδοµένων διαφέρουν 
σηµαντικά στις περισσότερες µελέτες. Στην παρούσα περίπτωση, προτείνεται 
το ακόλουθο πλαίσιο. 
1. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά το σχεδιασµό, έτσι ώστε οι συνθή-
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κες και οι παράµετροι της έρευνας να είναι οι ίδιες και για τις δύο οµάδες 
των αξιολογητών. Με άλλα λόγια, η ίδια προσέγγιση αξιολόγησης πρέπει 
να χρησιµοποιηθεί (παρατήρηση, ερωτηµατολόγιο, συνέντευξη ή άλλη) 
και για τις δυο οµάδες, να αξιολογηθούν οι ίδιες ενέργειες, ίδια επεξεργα-
σία κλπ.

2. Ως επόµενο βήµα έγινε µια στατιστική επεξεργασία των ποσοτικών στοι-
χείων που συλλέχθηκαν. Ο στόχος αυτού του βήµατος ήταν να καθοριστεί 
ο “παράγοντας συµφωνίας” (accordance factor). Με άλλα λόγια, να καθο-
ριστεί εάν οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους ειδικούς έχουν στατιστι-
κά σηµαντική συσχέτιση µε τις απαντήσεις που δίνονται από τους απλούς 
χρήστες. Η καλύτερη προσέγγιση είναι συνήθως το απλό t-test. 

3. Έπειτα, οι διαφορές ή/και οι παράγοντες όπου δεν υπήρχε καµία στατι-
στικά σηµαντική συσχέτιση πρέπει να επισηµανθούν και να καταγραφούν. 
Κατά συνέπεια, δύο οµάδες αποτελεσµάτων προκύπτουν: συµπίπτουσες 
απόψεις και αµφισβητήσιµες απόψεις. 

4. Ακολουθεί το ποιοτικό µέρος της αξιολόγησης: 
• Για τις απόψεις που συµπίπτουν, οι προσωπικές απόψεις τόσο των χρη-

στών, όσο και των εµπειρογνωµόνων ερµηνεύονται, οµαδοποιούνται 
και παρουσιάζονται. 

• Για τις αµφισβητήσιµες απόψεις, οι διαφορές τονίζονται. Έπειτα, οι ποι-
οτικές απόψεις, που µπορούν να συµβάλλουν σε µια συζήτηση µε σκο-
πό την κατανόηση, πρέπει να παρουσιαστούν λεπτοµερώς και οι σοβα-
ρότερες διαφορές πρέπει να υπογραµµιστούν. 

5. Σύµφωνα µε το γενικότερο πλαίσιο της έρευνας θα γίνει µια συζήτηση, και 
θα διατυπωθούν τα συµπεράσµατα σχετικά µε το κύριο ερώτηµα της µελέ-
της.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ARCO 
Συµµετέχοντες 
Αρχικά πρέπει να διευκρινισθεί ότι η αξιολόγηση του συστήµατος ARCO, σύµ-
φωνα µε τις εως τώρα περιγραφές, είναι εµφανές ότι επικεντρώνεται περισσό-
τερο στην τεχνική αξιολόγηση ενός interface µε εκπαιδευτικές δυνατότητες, 
µε άλλα λόγια σχεδιασµένο και για εκπαιδευτική χρήση, παρά στην αυτούσια 
αξιολόγηση ενός «εκπαιδευτικού interface», ως προς τις εκπαιδευτικές του 
δυνατότητες δηλαδή. 

Η οργάνωση της αξιολόγησης σκόπευε να είναι όσο το δυνατόν πιό συµµε-
τοχική, κι έτσι συνέλεξε πληροφορίες από δύο οµοιογενείς οµάδες χρηστών. 
Μια οµάδα αποτελούνταν από ειδικούς του χώρου των µουσείων κι η δεύτερη 
οµάδα ήταν οι τελικοί χρήστες που αντιπροσωπεύουν τους επισκέπτες µου-
σείων. Ως τελικοί χρήστες, επιλέχθηκαν είκοσι εννέα προπτυχιακοί και µετα-
πτυχιακοί φοιτητές από το Πανεπιστήµιο του Sussex της Αγγλίας, µε ηλικίες 
που κυµαίνονταν από είκοσι έως τριάντα ετών. ∆έκα εµπειρογνώµονες συµ-
µετείχαν στην αξιολόγηση µε ηλικία από είκοσι οχτώ έως εξήντα ετών. Όλοι 
τους ήταν επιµελητές µουσείων από διάφορα τµήµατα του Victoria and Albert 
Museum, που βρίσκεται στο Λονδίνο, Αγγλία. 
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Τα µαθησιακά σενάρια
Το µέρος που κυρίως αξιολογήθηκε ήταν τα µαθησιακά σενάρια του συστήµα-
τος και κατέδειξε πώς οι πληροφορίες για τα µουσειακά αντικείµενα µπορούν 
να παρουσιαστούν σε µια µορφή ενός διαδραστικού σεναρίου, όπου οι χρή-
στες µπορούν να πάρουν πληροφορίες όχι µόνο µέσα από την περιήγησή τους 
στο εικονικό περιβάλλον, αλλά και απαντώντας σε µια σειρά από ερωτήσεις 
κι εκτελώντας µια σειρά από καθήκοντα που τους οδηγούν να ανακαλύψουν 
µόνοι τους τη σωστή απάντηση. Το διαδραστικό παιχνίδι αφορά τη µάθηση 
µέσα από την πράξη (learning by doing) και πρόσκειται µάλλον σε αυτό που ο 
Hein (1998) ονοµάζει µάθηση µέσα από την ανακάλυψη (discovery learning), 
όπου οι χρήστες συµµετέχουν σε µια διαδραστική εµπειρία και ανακαλύπτουν 
τη σωστή απάντηση. Στην εφαρµογή που χρησιµοποιήθηκε στη δική µας αξι-
ολόγηση επιλέχηκε το ρωµαϊκό παλάτι Fishbourne. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΧΘΗΚΑΝ
Ποσοτική ανάλυση 
Τα περιγραφικά στατιστικά δείχνουν ότι οι µέσες τιµές των αποτιµήσεων είναι 
σχετικά υψηλές, από 3.61 έως 4.07, µε µεγαλύτερη τιµή το 5, και µικρότερες 
σπάνια το 1, συνήθως το 2 και δύο φορές το 3. Κάτι τέτοιο δείχνει µια καλή 
αποδοχή από τους συµµετέχοντες της διασύνδεσης που αξιολογήθηκε. 

Η κύρια ερώτηση όµως για αυτό το µέρος της επεξεργασίας των στοιχείων 
ήταν εάν οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους ειδικούς είναι σε συµφωνία µε 
αυτές που έδωσαν οι απλοί χρήστες. Κατά συνέπεια, η ανεξάρτητη µεταβλη-
τή είναι ονοµαστικού (κατηγορικού) τύπου µε δύο τιµές (εµπειρογνώµονας ή 
χρήστης). Οι εξαρτηµένες, µετρήσιµες µεταβλητές είναι οι ερωτήσεις του ερω-
τηµατολογίου. Σύµφωνα µε αυτήν την ταξινόµηση, οι ακόλουθες υποθέσεις 
µπορούν να διατυπωθούν. 

Η
0
: ∆εν υπάρχει καµία διαφορά στις απόψεις των εκτιµητών εξαιτίας του ότι 

ανήκουν σε διαφορετικές οµάδες. 
Η

α
: Υπάρχει διαφορά στις απόψεις των εκτιµητών εξαιτίας του ότι ανήκουν 

σε διαφορετικές οµάδες. 
Προκειµένου να ερευνηθούν αυτές οι υποθέσεις, εκτελέστηκε ένα t-test 

ανεξαρτήτων δειγµάτων. Τα αποτελέσµατα δίνουν µόνο στην ερώτηση 5 µια 
οµοιογένεια των δειγµάτων, µε τη βοήθεια του Levene’s test. Ωστόσο, αυτό δεν 
είναι καθοριστικό, δεδοµένου ότι όλες οι στατιστικές σηµαντικότητες όλων 
των ερωτήσεων είναι µεγαλύτερες από τη στατιστικά σηµαντική αξία p=0,05, 
δηλαδή ∆ΕΝ είναι στατιστικά σηµαντικές. 

Προκειµένου να ενισχυθεί αυτό το αποτέλεσµα, χρησιµοποιήθηκαν επί-
σης τα µη παραµετρικά Mann-Whitney και Wilcoxon tests. Τα αποτελέσµατα 
ήταν παρόµοια, η χαµηλότερη αξία δόθηκε στην ερώτηση 4 (p=0,091), όµως 
επίσης µεγαλύτερη από το στατιστικό αποδεκτό όριο 0,05, Έτσι, και αυτά τα 
αποτελέσµατα θεωρήθηκαν ως συγκρίσιµα µε εκείνα του t-test.

Έτσι, µε το δεδοµένο ότι δεν υπήρξε καµία σηµαντική στατιστική διαφορο-
ποίηση για όλες τις ερωτήσεις, η µηδενική υπόθεση δε µπορεί να απορριφθεί 
και κατά συνέπεια δεν υπάρχει καµία διαφορά στις απόψεις των εκτιµητών 
εξαιτίας του ότι ανήκουν στις διαφορετικές οµάδες, οπότε ολόκληρο το δείγ-
µα (εµπειρογνώµονες και χρήστες) µπορεί να θεωρηθεί ως οµοιογενές, σε ό,τι 
αφορά τις εκτιµήσεις τους σε αυτή την έρευνα.
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Ποιοτική ανάλυση των αποτελεσµάτων 
Τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν µε τη βοήθεια του ερωτηµατολογίου οµαδο-
ποιήθηκαν σε τρεις κύριες κατηγορίες: θετικών σχολίων, χαρακτηριστικά που 
είχαν να κάνουν µε τη ευχρηστία του συστήµατος και προτάσεων για τη βελτί-
ωσή του. Στην ποιοτική ανάλυση η σοβαρότητα των προβληµάτων ευχρηστίας 
λήφθηκε επίσης υπόψη. Σύµφωνα µε τον J. Nielsen, το πρόβληµα ευχρηστί-
ας είναι ένας συνδυασµός τριών παραγόντων, η συχνότητα µε την οποία το 
πρόβληµα εµφανίζεται, που σηµαίνει εάν το πρόβληµα είναι συνηθισµένο ή 
σπάνιο, ο αντίκτυπος του προβλήµατος, που µεταφράζεται στο αν το πρόβλη-
µα είναι εύκολο να υπερνικηθεί ή όχι και τελικά η επιµονή του, εάν δηλαδή 
είναι ένα πρόβληµα από το οποίο οι χρήστες θα ενοχληθούν επανειληµµένα 
(Νielsen 2005). 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ένας σηµαντικό µέρος των προβληµάτων ευχρηστίας σχετίζεται µε τα προ-
βλήµατα ορολογίας και τεκµηρίωσης. Η ποιοτική ανάλυση των αποτελεσµά-
των αποκάλυψε ένα σοβαρό πρόβληµα ευχρηστίας που αναφέρθηκε αρκετές 
φορές από τους επιµελητές µουσείων και τους απλούς χρήστες του εικονικού 
µουσείου και αφορούσε το λεξιλόγιο που χρησιµοποιήθηκε από τους δηµιουρ-
γούς του συστήµατος και που δεν ήταν πάντα σαφές και οικείο. Για αρκετούς 
χρήστες «µερικοί από τους συγκεκριµένους όρους δεν ήταν αυτονόητοι και 
χρειάστηκε κάποιο χρόνο να τους καταλάβει κανείς». Επιπλέον, χρειάστηκαν 
διευκρίνιση σε όρους, όπως Web-Remote και ARIF. Υπήρξαν ακόµα δυσκολίες 
στην περιήγηση του συστήµατος και λόγω της πολυπλοκότητας διαρρύθµισής 
του. Τέσσερις συµµετέχοντες δήλωσαν ότι η περιήγηση του συστήµατος θα 
ήταν «ευκολότερη αν υπήρχαν οδηγίες», ενώ πέντε συµµετέχοντες είπαν ότι 
«χρειάζεται κάποιος για να καθοδηγεί». Αυτά τα προβλήµατα αξιολογήθηκαν 
ως σοβαρά εµπόδια, ιδιαίτερα εάν κάποιος θέλει να επικεντρωθεί σε έναν εκ-
παιδευτικό στόχο. 

Τα αισθητικά ζητήµατα που είχαν σχέση µε το µαθησιακό σενάριο ήταν το 
δεύτερο ζήτηµα που τέθηκε. Υπήρξαν σχόλια για το µέγεθος και το χρώµα των 
γραµµάτων, τα οποία δε φαίνονταν αρκετά καθαρά, και οι αξιολογητές πρό-
τειναν να αντικατασταθούν οι υπάρχουσες γραµµατοσειρές µε άλλες που θα 
είχαν περισσότερη αντίθεση µε το πίσω µέρος της διασύνδεσης. 

Οι περισσότερες από τις προτεινόµενες ιδέες για τη βελτίωση του συστή-
µατος αφορούσαν το µαθησιακό σενάριο. Οι αξιολογητές ζήτησαν να προ-
στεθεί µια σύντοµη εισαγωγή στο τεστ γνώσεων «παραδείγµατος χάριν ένας 
συνδετήρας ή ένας κινηµατογράφος» και να υπάρχει περισσότερη εξήγηση για 
το µηχανισµό καταγραφής. Ειδικότερα, πρότειναν την προσέγγιση του χειρο-
κροτήµατος αντί ενός γελαστού προσώπου για την κατάδειξη µιας σωστής 
απάντησης. Όσον αφορά την ηχητική συνοδεία των απαντήσεων οι ειδικοί ζή-
τησαν να αφαιρεθούν οι επιδοκιµαστικοί ήχοι και τα γελαστά πρόσωπα όταν 
επιλέγει ο χρήστης µια σωστή απάντηση, καθώς επίσης και οι ήχοι της απογο-
ήτευσης και τα λυπηµένα πρόσωπα που εµφανίζονται στις λανθασµένες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η διενέργεια αυτής της εργασίας κατέδειξε πολλά ενδιαφέροντα θέµατα από 
τα δεδοµένα που συλλέχθηκαν και αφορούσαν την ορολογία και το σχεδι-
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ασµό της τεκµηρίωσης (documentation design), τη συνέπεια στην ποιότητα 
και τα πρότυπα (standards) σε θέµατα GUI διεπιφανειών. Η αξιολόγηση αυτή 
υπέδειξε µια σειρά από βελτιώσεις του συστήµατος που θα µπορούσαν να γί-
νουν. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσαν οι επιµελητές µουσείων και οι τελι-
κοί χρήστες, έγιναν αλλαγές στα προβληµατικά τεχνικά χαρακτηριστικά που 
εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της αξιολογητικής διαδικασίας. 

Σε ό,τι αφορά το προτεινόµενο πλαίσιο αξιολόγησης, η γενική εντύπωση 
είναι ότι η καλή απόδοση του ποιοτικού µέρους της µελέτης και της εύκο-
λης επεξεργασίας των συµπερασµάτων (οµαδοποίηση, αξιολόγηση σοβαρό-
τητας, καθορισµός), υποστηρίζει ότι το προτεινόµενο συνδυαστικό πλαίσιο 
αξιολόγησης, όπως καθορίζεται στην παράγραφο «ένα συνδυαστικό πλαίσιο 
αξιολόγησης», είναι εφαρµόσιµο και αποδοτικό. Σκοπός του συγκεκριµένου 
σχεδιασµού ήταν να δηµιουργήσει ένα προσαρµόσιµο και σταθερό περιβάλ-
λον, ώστε να µην απειλείται η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων, και ειδικότερα 
της σύγκρισης των απόψεων των χρηστών µε εκείνες των ειδικών, ένα ζήτηµα 
που προκαλεί πολλές συζητήσεις στη σχετική βιβλιογραφία. Αν και αυτό το 
πλαίσιο είναι µάλλον απλό και διαισθητικό, υιοθετείται σπάνια, δεδοµένου 
ότι στις περισσότερες αναφερόµενες µελέτες αυτού του είδους κάτι από τα 
προτεινόµενα συστατικά λείπει. Στις περισσότερες περιπτώσεις, είτε το προ-
παρασκευαστικό στάδιο της µελέτης είτε η στατιστική επεξεργασία παραµε-
λείται. Εντούτοις, παραβλέψεις από την προτεινόµενη διαδικασία µπορούν να 
απειλήσουν την εγκυρότητα των αποτελεσµάτων, δεδοµένου ότι ειδικοί και 
χρήστες έχουν συνήθως αρκετά διαφορετικές απόψεις και σηµαντικά διαφο-
ρετική εµπειρία, όσον αφορά την αξιολογούµενη οντότητα. 

Η περαιτέρω έρευνα στον τοµέα θα µπορούσε να λάβει υπόψη της τη γε-
νίκευση των αποτελεσµάτων αυτής της µελέτης και την εφαρµογή του προ-
τεινόµενου πλαισίου και σε άλλους τοµείς. Η πρακτική σηµασία µιας τέτοιας 
προσέγγισης είναι περισσότερο από προφανής, δεδοµένου ότι ένα καλά κα-
θορισµένο πλαίσιο αξιολόγησης που λαµβάνει υπόψη του τόσο τους απλούς 
χρήστες όσο και τους ειδικούς και που αναλύει παράλληλα τόσο ποσοτικά 
όσο και ποιοτικά στοιχεία, θα µπορούσε να ισχύει ευρύτερα σε διάφορες εφαρ-
µογές αξιολόγησης εκπαιδευτικής µορφής, παρέχοντας έτσι µια µεθοδολογία 
που θα µπορεί να παράγει αξιόπιστα και έγκυρα αποτελέσµατα αξιολόγησης.
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