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Περίληψη: Αυτή η εργασία περιγράφει ένα ευφυές περιβάλλον εκµάθησης για τους αρχάριους χρήστες ενός Γραφικού 
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στόχους του χρήστη και για το αν αυτοί οι στόχοι ικανοποιούνται. Στην περίπτωση που διαγνωστεί κάποιο λάθος, το 
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χωρίς να υποφέρει από τις συνέπειες αυτών. Η ανάλυση απαιτήσεων του περιβάλλοντος εκπαίδευσης βασίστηκε σε µια 
εµπειρική µελέτη, στην οποία έλαβαν µέρος 15 φοιτητές του Πανεπιστηµίου Πειραιώς. Τα πρωτόκολλα που 
συγκεντρώθηκαν από αυτή την διαδικασία αναλύθηκαν από 10 ειδικούς για να προσδιορίσουν τις βασικές κατηγορίες 
λαθών. Τα πρωτόκολλα αυτά χρησιµοποιήθηκαν και στην αξιολόγηση του περιβάλλοντος εκµάθησης, όπου τα µηνύµατα 
που έδινε το ευφυές περιβάλλον στους χρήστες συγκρίθηκαν µε τα σχόλια των ειδικών που έλαβαν µέρος στην εµπειρική 
µελέτη. 
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Α.-Εισαγωγή  
Η πληροφορική έχει εισβάλει σε όλους του τοµείς της ζωής µας. Πολλοί άνθρωποι, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
εκπαιδευτικού επιπέδου, είναι υποχρεωµένοι να µάθουν πως να χειρίζονται εφαρµογές πληροφορικής. Αυτό που 
λείπει όµως από τους αρχάριους χρήστες λογισµικού είναι η πείρα και η γνώση για το πως να χρησιµοποιήσουν 
σωστά µια εφαρµογή. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο αντιµετωπίζουν προβλήµατα όταν 
αλληλεπιδρούν µε µια εφαρµογή, ακόµα και αν το σύστηµα διεπαφής της θεωρείται φιλικό προς τον χρήστη, 
όπως είναι η περίπτωση των Γραφικών Συστηµάτων ∆ιεπαφής. Παρόλα αυτά, η ΜcGraw (1994) υποστηρίζει ότι 
ακόµα και τα Γραφικά Συστήµατα ∆ιεπαφής µπορεί να αποδειχθούν δύσκολο να εξεταστούν και 
χρησιµοποιηθούν εάν δεν έχουν σχεδιαστεί σωστά.  

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουµε ένα ευφυές περιβάλλον εκµάθησης για τους αρχάριους χρήστες ενός 
Γραφικού Συστήµατος ∆ιεπαφής που χειρίζεται το σύστηµα αρχείων, ακριβώς όπως ο Windows 98/NT Explorer 
(Microsoft Corporation 1998). Το περιβάλλον εκµάθησης επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται ανενόχλητοι 
όπως θα έκαναν στο κανονικό πρόγραµµα (Virvou & Kabassi 2000α), ενώ συγχρόνως αναλύει όλες τις ενέργειες 
τους και επεµβαίνει για να προσφέρει βοήθεια όταν διαγνώσει κάποιο λάθος. Η διαγνωστική αιτιολόγηση όµως 
είναι πολύπλοκη υπόθεση αφού οι ενδιάµεσες καταστάσεις µπορεί να είναι αβέβαιες και η ανθρώπινη λογική 
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες (Cerri & Loia 1997).  
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Η λογική του συστήµατος στηρίζεται σε µια προσοµοίωση των ανθρωπίνων λαθών, η οποία βασίζεται σε ένα 
περιορισµένο µηχανισµό αναγνώρισης στόχων και µια γνωστική θεωρία, την Ανθρώπινη Ευλογοφανή 
Αιτιολόγηση (Human Plausible Reasoning). Αυτοί οι µηχανισµοί έχουν αποδειχθεί πολύ επιτυχείς στην 
δηµιουργία βοήθειας παρόµοιας µε αυτή που προσφέρουν οι ειδικοί. Η επιτυχία των µηχανισµών αυτών έχει 
διασφαλισθεί και σε προηγούµενες µελέτες, αφού έχουν χρησιµοποιηθεί επιτυχώς σε ένα σύστηµα παροχής 
έξυπνης βοήθειας για ένα σύστηµα διεπαφής γραµµής εντολών, όπως είναι αυτό του UNIX (Virvou 1998, 
Virvou & Du Boulay 1999). 

Η Ανθρώπινη Ευλογοφανής Αιτιολόγηση είναι µια γνωστική θεωρία που επιχειρεί να τυποποιήσει την 
ανθρώπινη λογική και βασίζεται σε ανάλυση των απαντήσεων που δίνει ο άνθρωπος σε καθηµερινές ερωτήσεις 
σχετικά µε τον κόσµο του (Burstein & Collins 1988, Burstein et al. 1991, Collins & Michalski 1989). Η θεωρία 
αντιπροσωπεύει µια προσπάθεια προτυποποίησης των συµπερασµατικών σχεδίων που προκύπτουν στις 
απαντήσεις διαφόρων ερωτήσεων και αποτελείται από µια τυπική αναπαράσταση των ευλογοφανών 
συµπερασµατικών προτύπων τα οποία χρησιµοποιούνται συχνά από τους ανθρώπους όταν απαντούν 
καθηµερινές ερωτήσεις, ένα σύνολο παραµέτρων που επηρεάζουν το βαθµό βεβαιότητας των απαντήσεων σε 
τέτοιες ερωτήσεις, και ένα µηχανισµό συσχέτισης των διαφόρων συµπερασµατικών σχεδίων µε τις παραµέτρους 
βεβαιότητας. 

Γενικότερα, το σύστηµα λειτουργεί σαν ένας ειδικός ο οποίος παρακολουθεί τον χρήστη και παρέχει έξυπνη 
βοήθεια, στην περίπτωση που αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. Ως εκ τούτου, εάν ένας χρήστης κάνει κάποιο λάθος, 
του δίδεται η δυνατότητα να µάθει από τα λάθη του χωρίς να υποφέρει από τις συνέπειες αυτών. Για να 
αναπτυχθεί όµως ένα περιβάλλον χρήσιµο στους εκπαιδευόµενους, πρέπει να βασίζεται στις απαιτήσεις τους. Γι 
αυτό και ο σχεδιασµός του περιβάλλοντος εκµάθησης στηρίχθηκε σε µια εµπειρική µελέτη (Virvou & Kabassi 
2000β). Οι χρήστες που έλαβαν µέρος στην εµπειρική µελέτη ήταν άπειροι και τους ζητήθηκε να 
αλληλεπιδράσουν µε ένα πιστό αντίγραφο του Windows Explorer για αρκετή ώρα. Τα πρωτόκολλα που 
προέκυψαν από αυτή την διαδικασία αναλύθηκαν από 10 ειδικούς. Όλοι οι ειδικοί είχαν ένα ή περισσότερα 
πτυχία στην επιστήµη των υπολογιστών και είχαν χρησιµοποιήσει αρκετά προγράµµατα αυτού του είδους. 
Πολλοί από αυτούς είχαν επίσης και διδακτική εµπειρία σχετική µε την χρήση τέτοιων προγραµµάτων σε 
εργαστήρια πληροφορικής. 

Μετά την ανάλυση απαιτήσεων, αναπτύχθηκε η εφαρµογή και τέλος αξιολογήθηκε µε βάση τα πρωτόκολλα των 
αληθινών χρηστών και τις παρατηρήσεις των ειδικών. Με αυτό τον τρόπο ολοκληρώθηκε ο κύκλος ζωής του 
ευφυούς λογισµικού µε τη συµµετοχή χρηστών και αξιολογητών που διασφαλίζουν την ποιότητα και 
χρησιµότητά του.  

Β.- Ανάλυση Απαιτήσεων 
Για την ανάλυση απαιτήσεων εκπονήθηκε µια εµπειρική µελέτη. Η εµπειρική µελέτη έλαβε χώρα στο 
Πανεπιστήµιο Πειραιώς και σε αυτήν έλαβαν µέρος αρχάριοι 15 φοιτητές από το πρώτο έτος πληροφορικής 
αλλά και από άλλα τµήµατα. Όλοι οι φοιτητές ήταν αρχάριοι στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε όλους 
δόθηκε ένα πρόγραµµα, παρόµοιο µε τον Explorer των Windows και τους ζητήθηκε να το χρησιµοποιήσουν 
προκειµένου να καταγραφούν και να µελετηθούν οι ενέργειες τους. Για να καταγραφούν οι ενέργειες των 
χρηστών σε βίντεο, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος Computer logging (Bradford et al. 1990). Αυτή η διαδικασία 
κατέστησε δυνατή την παρακολούθηση των ενεργειών από ειδικούς πληροφορικής χωρίς να επηρεάζονται οι 
χρήστες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους µε το πρόγραµµα. Σε αυτή την φάση 10 ειδικοί έλαβαν µέρος και ο 
καθένας από αυτούς σχολίασε τις ενέργειες και των 15 χρηστών. Οι ειδικοί ήταν πτυχιούχοι πληροφορικής (µε 
ένα πτυχίο ή και µεταπτυχιακά) µε µεγάλη εµπειρία στην χρήση προγραµµάτων σαν αυτό που µελετήσαµε. Ένα 
µεγάλο ποσοστό αυτών είχαν και εµπειρία στην διδασκαλία τέτοιων προγραµµάτων. 

Τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από την παραπάνω διαδικασία παρουσιάζονται στη συνέχεια: 

Οι χρήστες είχαν την τάση να επαναλαµβάνουν τα ίδια λάθη. Ως εκ τούτου, η ενσωµάτωση ενός συστήµατος 
µοντελοποίησης χρηστών ήταν απαραίτητη για την παροχή έξυπνης βοήθειας. 

Οι πιο συνηθισµένες κατηγορίες λαθών που αναγνωρίστηκαν κατά την ανάλυση των αποτελεσµάτων της 
εµπειρικής µελέτης είναι τα παρακάτω. 

Οι χρήστες τείνουν να ξεχνούν να µετονοµάζουν ένα αντικείµενο (π.χ. ένα φάκελο) από το καθορισµένο από τα 
Windows όνοµα (π.χ. ‘Νέος Φάκελος’). Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα ένα σύστηµα αρχείων µε πολλά ίδια 
ονοµαζόµενα αρχεία. 

Οι χρήστες αντιγράφουν ή αποκόπτουν ένα ή περισσότερα αρχεία αλλά δεν γνωρίζουν πως να ολοκληρώσουν 
µια διαδικασίας µεταφοράς ή αντιγραφής.  

Οι αρχάριοι χρήστες συχνά µπερδεύουν τον φάκελο-πατέρα που αναπαρίσταται στο αριστερό µέρος του 
Explorer µε τον φάκελο που αναπαρίσταται στο δεξί µέρος. 
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Αρκετά συχνά οι χρήστες τείνουν να διαγράφουν ένα φάκελο για του οποίου τα περιεχόµενα δεν είναι ενήµεροι. 
Ένα υποσύνολο αυτής της κατηγορίας αφορά χρήστες που διαγράφουν ένα αντικείµενο αµέσως µετά την 
αντιγραφή του, και πριν το επικολλήσουν. 

Οι χρήστες συχνά µπερδεύουν ένα αντικείµενο µε ένα άλλο, όταν αυτά τα αντικείµενα έχουν παρόµοιο όνοµα ή 
είναι γειτονικά στην γραφική αναπαράσταση. 

Γ.- Περιγραφή Συστήµατος  
Με βάση την ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα περιβάλλον εκµάθησης για αρχάριους 
χρήστες πληροφορικής. Το περιβάλλον αυτό επιτρέπει στους χρήστες του την εκτέλεση εντολών για την 
διαχείριση των αρχείων και των φακέλων τους, όπως θα έκαναν στον Explorer των Windows. Κάθε φορά που 
ένας χρήστης εκτελεί µια εντολή (π.χ. επιλέγει ένα εικονίδιο ή µια εντολή από ένα µενού εντολών), το σύστηµα 
την αναλύει λαµβάνοντας υπόψη του τα σχέδια του χρήστη. 

Για την παρακολούθηση των σχεδίων του χρήστη χρησιµοποιείται ένας µηχανισµός αναγνώρισης στόχων. Ο 
µηχανισµός αυτός βασίζεται σε µια έννοια που ονοµάζουµε ‘αστάθεια’. Οι αστάθειες εισάγονται ή/και 
διαγράφονται από µια λίστα σαν αποτέλεσµα των εντολών που εκτελούν οι χρήστες. Σύµφωνα µε τα στοιχεία 
που προέκυψαν από την εµπειρική µελέτη, ένα σύστηµα αρχείων θεωρείται ως ‘ασταθές’ αν περιέχει: 

Άδειους φακέλους  

Οι κενοί φάκελοι θεωρούνται ότι οδηγούν σε ένα ασταθές σύστηµα αρχείων, διότι δεν έχουν κανένα 
λόγο ύπαρξης αφού δεν έχουν περιεχόµενα. 

Φακέλους µε ένα µόνο αρχείο  

Οι φάκελοι που έχουν µόνο ένα αντικείµενο, είναι αναµενόµενο ότι ή θα αποκτήσουν περισσότερα 
αντικείµενα ή θα διαγραφούν και το περιεχόµενο τους θα µεταφερθεί ένα επίπεδο πιο πάνω. 

Πολλαπλά αντίγραφα του ίδιου αρχείου 

Η ύπαρξη περισσότερων των δύο αντιγράφων ενός αρχείου είναι κάπως περιττή. Συνήθως, οι χρήστες 
έχουν το πολύ ένα αντίγραφο για λόγους ασφαλείας (backup file), οπότε για οποιοδήποτε άλλο 
αντίγραφο θα αναµέναµε την διαγραφή ή τροποποίηση του. 

Φακέλους µε το όνοµα ‘Νέος φάκελος’ 

Η εµπειρική µελέτη αποκάλυψε ότι οι χρήστες ξεχνούν να µετονοµάσουν κάποιο φάκελο όταν τον 
δηµιουργούν. Αυτή η παράλειψη µπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση αφού µετά από κάποιο διάστηµα στο 
σύστηµα αρχείων θα υπάρχουν πολλά αντικείµενα µε παρόµοια ονόµατα. 

Αρχεία µε το όνοµα ‘Νέο αρχείο’. 

Η εµπειρική µελέτη αποκάλυψε επίσης ότι οι χρήστες ξεχνούν να µετονοµάσουν και τα νέα αρχεία µε 
αποτέλεσµα µετά από κάποιο διάστηµα στο σύστηµα αρχείων θα υπάρχουν πολλά οµοίως ονοµαζόµενα 
αρχεία. 

'Ενα αντικείµενο, αρχείο ή φάκελο, αποθηκευµένο στην προσωρινή µνήµη (clipboard) µε µια εντολή αποκοπής 
ή αντιγραφής το οποίο δεν έχει ξαναχρησιµοποιηθεί. 

Μια αστάθεια εισάγεται µε την εκτέλεση της εντολής αποκοπής (cut) ή αντιγραφής (copy). Η εκτέλεση 
µιας τέτοιας εντολής δεν έχει νόηµα αν δεν ακολουθείται από εντολή επικόλλησης (paste). 

Φυσικά υπάρχει η περίπτωση ο χρήστης να έχει τους λόγους του που εκτελεί µια από τις παραπάνω ενέργειες, 
για παράδειγµα να έχει ένα φάκελο µε µόνο ένα αντικείµενο. Οι αστάθειες χρησιµοποιούνται µόνο σαν ένας 
µηχανισµός υπόδειξης των στόχων των χρηστών. Μια ενέργεια που οδηγεί σε ένα ασταθές σύστηµα αρχείων δεν 
µπορεί να θεωρηθεί πάντοτε ως λανθασµένη αλλά σε µερικές περιπτώσεις δηλώνει ότι ο χρήστης βρίσκεται 
στην µέση ενός σχεδίου. Το σύστηµα γενικά αναµένει ενέργειες που διαγράφουν µια αστάθεια και ‘ανησυχεί’ µε 
εντολές που µόνο εισάγουν αστάθειες χωρίς να διαγράφουν καµιά από τις ήδη υπάρχουσες. 

Η αξιολόγηση κάθε επιµέρους ενέργειας γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τις αστάθειες που εισάγει ή διαγράφει. 
Έτσι µια ενέργεια µπορεί να ανήκει σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες: 
Αναµενόµενη: Σε αυτή την περίπτωση η εντολή είναι αναµενόµενη βάσει των υποθετικών στόχων του χρήστη. 

Οι ενέργειες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία διαγράφουν τουλάχιστον µία αστάθεια και θεωρούνται 
ότι έχουν οδηγούν έµµεσα ή άµεσα στην επίτευξη κάποιου από τους στόχους του χρήστη που έχει 
αντιληφθεί το σύστηµα. 

Ύποπτη: Σε αυτή την περίπτωση η εντολή είναι αντίθετη µε τις υποθέσεις του συστήµατος όσον αφορά τους 
στόχους του χρήστη. Οι ενέργειες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία εισάγουν µία ή περισσότερες 
αστάθειες χωρίς να διαγράφουν καµία. 
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Ουδέτερη: Σε αυτή την περίπτωση η εντολή δεν είναι ούτε αναµενόµενη αλλά ούτε και αντιφατική µε τους 
υποθετικούς στόχους του χρήστη. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν έχουν καµιά επίδραση στην λίστα των 
ασταθειών και εκτελούνται κανονικά. 

Λανθασµένη: Εδώ κατηγοριοποιούνται οι εντολές που είναι λανθασµένες και οδηγούν στην παραγωγή 
µηνυµάτων λάθους. Μια σηµαντική υπόθεση που γίνεται για τους χρήστες είναι ότι γενικά αποφεύγουν να 
παράγουν µηνύµατα λάθους. Ως εκ τούτου, ενέργειες σαν και αυτή θεωρούνται µη αναµενόµενες. 

Μια εντολή που έχει χαρακτηριστεί σαν αναµενόµενη ή ουδέτερη εκτελείται κανονικά. Αν όµως η ενέργεια 
κατηγοριοποιηθεί ως λανθασµένη ή ύποπτη τότε µετασχηµατίζεται βάσει της θεωρίας της Ανθρώπινης 
Ευλογοφανούς Αιτιολόγησης µε σκοπό την αναζήτηση εναλλακτικών ενεργειών. Οι εναλλακτικές αυτές 
ενέργειες αναζητούνται βάσει κριτηρίων οµοιότητας µε την αρχική εντολή που πήγε να εκτελέσει ο χρήστη. 

Όπως τονίζουν οι Mitrovic et al. (1996), υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν διαφορετικές ερµηνείες των 
λανθασµένων ενεργειών ενός χρήστη. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να αποδοθούν βαθµοί προτεραιότητας για 
να επιλέγονται οι καλύτερες. Για παράδειγµα, οι αναµενόµενες εντολές έχουν προτεραιότητα έναντι των 
ουδετέρων. Αν δεν βρεθεί εναλλακτική εντολή που να συµβαδίζει µε τους στόχους του χρήστη όπως αυτοί 
έχουν αναγνωριστεί από το σύστηµα, ο χρήστης µόνο ενηµερώνεται για το πιθανό του λάθος χωρίς όµως να του 
παρέχεται επιπλέον βοήθεια. 

Ένα παράδειγµα της αλληλεπίδρασης ενός άπειρου χρήστη µε το ευφυές περιβάλλον εκµάθησης παρουσιάζεται 
στη συνέχεια. Η αρχική κατάσταση του συστήµατος αρχείων του χρήστη παρουσιάζεται στο Σχήµα 1. Με 
παραλληλόγραµµα αναπαρίστανται οι φάκελοι ενώ µε απλό κείµενο αναπαρίστανται τα αρχεία. 

Ο χρήστης σκοπεύει να µεταφέρει το αρχείο A:\Κείµενο1.doc στο φάκελο A:\Έγγραφα1\. Παρόλα αυτά, 
αυτός/ή επιχειρεί να µεταφέρει κατά λάθος το αρχείο A:\Κείµενο1.doc µέσα στον φάκελο A:\Έγγραφα2\. Σε 
αυτή την περίπτωση κινδυνεύει να επικαλύψει το αρχείο A:\Έγγραφα\Κείµενο1.doc µε την µετακίνηση του 
αρχείου. Η ενέργεια αυτή έχει καταστροφικά αποτελέσµατα αφού το περιεχόµενο του αρχείου 
A:\Έγγραφα2\Κείµενο1.doc θα χαθεί.  

Το περιβάλλον εκµάθησης υποθέτει ότι ο χρήστης δεν θέλει να καταστρέψει το περιεχόµενο του εν λόγω 
αρχείου και γι αυτό προτείνει στον χρήστη να µεταφέρει το αρχείο στο φάκελο A:\Έγγραφα1\ και όχι στον 
φάκελο A:\Έγγραφα2\ για δύο λόγους: 

Ο φάκελος Α:\Έγγραφα1\ είναι κενός ενώ ο φάκελος Α:\Έγγραφα2\ δεν είναι. 

Εάν η εντολή εκτελεστεί από τον χρήστη θα έχει ως αποτέλεσµα την επικάλυψη του αρχείου A:\Έγγραφα2\ 
Κείµενο1.doc, το οποίο σηµαίνει απώλεια χρήσιµων πληροφοριών. 

 
 
 Έγγραφα1 

Κείµενο1.doc 

A:\ 
Κείµενο2.doc 

Κείµενο1.doc 

Έγγραφα2

 
 
 
 
 
 

 
Σχήµα 1: Η αρχική κατάσταση του συστήµατος αρχείων του χρήστη 

 

∆.- Αξιολόγηση  
Για την αξιολόγηση του περιβάλλοντος εκµάθησης χρησιµοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα που συλλέχθηκαν κατά 
την διάρκεια της εµπειρικής µελέτης. Σε αυτή την περίπτωση τα σχόλια των ειδικών συγκρίθηκαν µε την 
βοήθεια που παρείχε το περιβάλλον εκµάθησης. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει ένα παράδειγµα πρωτοκόλλου ενώ το 
σχήµα 2 παρουσιάζεται η αρχική κατάσταση του συστήµατος αρχείων του συγκεκριµένου χρήστη. Στην δεύτερη 
στήλη του πίνακα φαίνεται η κατηγοριοποίηση της εντολής από το περιβάλλον εκµάθησης. Στην περίπτωση που 
η εντολή είχε χαρακτηριστεί ως ύποπτη ή λανθασµένη, επισυνάπτεται και η εναλλακτική εντολή που προτείνει 
το περιβάλλον εκµάθησης στον χρήστη ως αντικατάσταση της αρχικής του. Στην τρίτη στήλη, δίδουµε τον 
βαθµό συµβατότητας της πρότασης του περιβάλλοντος εκµάθησης µε τα σχόλια και τις προτάσεις των ειδικών 
για την συγκεκριµένη ενέργεια του χρήστη. 
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Σχήµα 2: Η αρχική κατάσταση του συστήµατος αρχείων του χρήστη 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ 

ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ 
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ. 
Copy(A:\House2\Room2) Ουδέτερη εντολή  
Copy(A:\House1\)  Ύποπτη εντολή, το 

περιβάλλον εκµάθησης 
προτείνει την παρακάτω 
εναλλακτική εντολή 
Paste(A:\House1\) 

100% 

Copy(A:\House2\Room2\) Ουδέτερη εντολή  
Paste(A:\House1\) Αναµενόµενη εντολή  
Delete(A:\House2\Room2\objects\) Αναµενόµενη εντολή  
Delete(A:\House2\Room2\furnitures\) Αναµενόµενη εντολή  
Delete(A:\House2\Room1\) Ύποπτη εντολή, το 

περιβάλλον εκµάθησης 
προτείνει την παρακάτω 
εναλλακτική εντολή 
Delete(A:\House2\Room2\) 

100% 

Delete(A:\House2\Room2\) Αναµενόµενη εντολή  
Πίνακας 1: Η λογική του περιβάλλοντος εκµάθησης σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα αλληλεπίδρασης ενός χρήστη µε ένα 

Explorer 
Στο παράδειγµα που παρουσιάζεται στον πίνακα 1 ο χρήστης προσπαθεί ανεπιτυχώς στις εντολές 1-2, να 
αντιγράψει το φάκελο A:\House2\Room2\ στον φάκελο A:\House1\. Η εκτέλεση όµως των εντολών αντιγραφής 
(copy) δεν έχουν κανένα εµφανές αποτέλεσµα στο σύστηµα αρχείων. Συνήθως τέτοιου είδους ενέργειες οδηγούν 
στην σύγχυση των άπειρων χρηστών. Όπως έχει αποδειχθεί από µια άλλη εµπειρική µελέτη (Virvou et al. 2000), 
συχνά οι χρήστες απογοητεύονται όταν δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν λάθος και παρατούν την εκµάθηση των 
υπολογιστών. Το περιβάλλον εκµάθησης βρήκε την δεύτερη ενέργεια ύποπτη και πρότεινε την εναλλακτική 
εντολή Paste(A:\House1\). Η εντολή αυτή προτάθηκε και από τους περισσότερους ειδικούς πληροφορικής και 
από ότι φάνηκε από τις ενέργειες 3-4 ήταν αυτή που ήθελε ο χρήστης να εκτελέσει στην πραγµατικότητα. 
Γενικά, όπως αποκαλύφθηκε και από την εµπειρική µελέτη οι άπειροι χρήστες αντιµετωπίζουν πρόβληµα στην 
αντιγραφή ή µεταφορά αντικειµένων, φακέλων ή αρχείων, και τα βασικά προγράµµατα επεξεργασίας του 
συστήµατος αρχείων δεν µπορούν να τους βοηθήσουν στην επίτευξη των στόχων τους.  
Στη συνέχεια, ο χρήστης του παραδείγµατος σβήνει ένα-ένα τα περιεχόµενα του φακέλου A:\House2\Room2\ 
(ενέργειες 5-6) και στην ενέργεια 7 πάει να διαγράψει το φάκελο A:\House2\Room1\. Το περιβάλλον εκµάθησης 
βρίσκει την συγκεκριµένη εντολή ως λανθασµένη γιατί η ενέργεια αυτή θα έχει ως αποτέλεσµα ο χρήστης να 
χάσει το περιεχόµενο αυτού του φακέλου και θεωρεί ότι µπέρδεψε τον φάκελο A:\House2\Room1\ µε τον 
φάκελο A:\House2\Room2\, του οποίου τα περιεχόµενα έσβησε και είναι πλέον κενός. Αυτή ήταν και η άποψη 
της πλειοψηφίας των ειδικών πληροφορικής που έλαβαν µέρος στην αξιολόγηση. Σε αυτή την περίπτωση οι 
ειδικοί πρότειναν την εναλλακτική εντολή ' Delete(A:\House2\Room2\)', η οποία συνέκλινε και µε την πρόταση 
του περιβάλλοντος εκµάθησης. Η επιτυχία της υπόθεσης του συστήµατος αποδεικνύεται στην ενέργεια 8, όπου 
ο χρήστης εκτελεί την συγκεκριµένη εντολή.  
Η σύγκριση των σχολίων του περιβάλλοντος εκµάθησης µε αυτά των ειδικών έδειξε πως η βοήθεια που παρέχει 
το σύστηµα συγκλίνει µε τις συµβουλές που παρέχουν οι ειδικοί όταν βοηθούν τους χρήστες στα εργαστήρια. 
Αυτό αποδείχθηκε αφού το περιβάλλον εκµάθησης πέτυχε ένα µεγάλο βαθµό συµβατότητας µε τους ειδικούς 
που ερωτήθηκαν. Παρόλα αυτά, ένα πρόβληµα που παρουσιάστηκε ήταν ότι σε πολλές περιπτώσεις το σύστηµα 
παρήγαγε πολλές εναλλακτικές εντολές. Στις περισσότερες φορές όµως, η εναλλακτική εντολή που πρότειναν οι 
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ειδικοί ήταν µια από τις εναλλακτικές εντολές που πρότεινε και το σύστηµα. Εν τούτοις, οι περιορισµοί που 
αναγνωρίστηκαν κατά την αξιολόγηση της εφαρµογής θα ληφθούν υπόψη στον σχεδιασµό και υλοποίηση της 
επόµενης έκδοσης του συστήµατος. 

Ε.- Συµπεράσµατα  
Η ενσωµάτωση τεχνητής νοηµοσύνης µπορεί πράγµατι να εµπλουτίσει ένα περιβάλλον εκµάθησης όσον αφορά 
στην πρόληψη και αντιµετώπιση λαθών. Το σύστηµα ενσωµατώνει νοηµοσύνη και παρέχει αυτόµατη βοήθεια 
στους χρήστες του. Με αυτό τον τρόπο οι αρχάριοι χρήστες µπορούν να µάθουν να χειρίζονται ένα γραφικό 
περιβάλλον για την διαχείριση αρχείων και φακέλων.  
Όµως η αποτελεσµατικότητα ενός τέτοιου περιβάλλοντος πρέπει να βασίζεται στον κύκλο ζωής του, όπου 
πρέπει να συµµετέχουν οι φοιτητές και οι ειδικοί. Η ανάλυση απαιτήσεων του συστήµατος βασίστηκε σε µια 
εµπειρική µελέτη που αποκάλυψε πολλά προβλήµατα των φοιτητών που µαθαίνουν να χειρίζονται έναν 
υπολογιστή. Στη συνέχεια ο σχεδιασµός και η υλοποίηση του περιβάλλοντος εκµάθησης έγιναν έτσι ώστε να 
αντιµετωπισθούν αυτά τα προβλήµατα. Τέλος το σύστηµα αξιολογήθηκε συγκρίνοντας τις συµβουλές που 
παρείχε αυτόµατα στους φοιτητές µε αυτές που παρείχαν οι ειδικοί στα εργαστήρια. Η αξιολόγηση έδειξε ότι το 
IFM µπορεί σε µεγάλο βαθµό να αναπαράγει τη βοήθεια που παρέχουν οι ειδικοί στους φοιτητές. 
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