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� Interacțiunea om-calculator

23. Interfețe pentru lucrul colaborativ în 

comunități virtuale pe web 



� Necesitatea de a considera construirea colaborativă a cunoaşterii este foarte 
actuală datorită progreselor webului, a instrumentelor de colaborare folosind 
resursele lui (chat, wiki, blog, forumuri de discuții) şi, nu în cele din urmă, a 
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resursele lui (chat, wiki, blog, forumuri de discuții) şi, nu în cele din urmă, a 
dispozitivelor mobile (laptop-uri, telefoane mobile, PDA-uri etc.). Totodată 
însă, colaborarea este susținută şi de teoriile socio-culturale (Vîgoțki, 1978; 
Bahtin, 1981; Wertch 1991; Stahl 2006), care au câştigat teren considerabil în 
urma nereuşitelor abordărilor din ultimele decenii din inteligența artificială 
(IA), bazate pe teorii cognitive simbolice, ce folosesc reprezentări şi prelucrări 
ale cunoştințelor.



Modele ale lucrului colaborativ în comunități virtuale 
pe web 

� Comunități cognitive

� Teoria memoriei cognitive
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� Teoria memoriei cognitive

� Cele două cicluri ale lui Stahl

� Teoria activității

� Dialogismul lui Bahtin



Comunități cognitive (Nistor și Trăușan-Matu, 2007)

În funcție de nivelul de coeziune şi de intenționalitate al grupului, se pot împărți 
(în ordinea crescătoare a coeziunii si intenționalității) în 
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(în ordinea crescătoare a coeziunii si intenționalității) în 

� comunităţi de interese (în engleză: community of interest), 

� comunităţi de învăţare (în engleză: learners' community) 

� comunităţi de practică (Lave şi Wenger) (în engleză: comunity of practice, 
Henri şi Pudelko, 2003).



Teoria memoriei colective

� 1. Cunoştințele comunitare se stochează si se regăsesc la nivel comunitar.

� 2. Stocarea cunoştințelor se face (a) prin repetare, elaborare şi negociere în 
cadrul practicilor comune şi (b) ca urmare a unei selecții pe baza unui sistem 
comun de valori.

� 3. Conținutul memoriei colective este localizat (a) în memoriile individuale ale 
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� 3. Conținutul memoriei colective este localizat (a) în memoriile individuale ale 
membrilor comunității, (b) în interacțiunea dintre ei si (c) în particularitățile 
mediului.

� 4. Amintirea cunoştințelor comunitare are loc în cadrul practicilor comune, 
prin executarea unor operații după scheme proprii si folosind artefactele 
disponibile.

� 5. Accesul la cunoştințele comunitare este strâns legat de identitatea 
membrului care le accesează.



Gerry Stahl (2006)
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Dialogismul  lui Bahtin

� “… Any true understanding is dialogic in nature” 
(Voloshinov-Bahtin, 1973)

� “Parole” vs. “Langue” (opus propunerii lui de
Saussure)

� Replicile (nu propozițiile) trebuie să fie unitatea de 
analiză
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analiză

� Polifonie

� Inter-animarea vocilor

� Carnaval

� “Speech genres”



Continuatori ai lui Bahtin

� Wertch: Lotman - text is a „thinking device” (1981)

� Koschmann: “the voices of others become woven into 
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� Koschmann: “the voices of others become woven into 
what we say, write, and think” (1999)

� Wegerif - “meaning-making requires the inter-
animation of more than one perspective“ (2005)



Polifonie şi contrapunct

� Concept derivat din muzica clasică
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� Concept derivat din muzica clasică

�“These are different voices singing variously on a single theme. This is indeed 
'multivoicedness,' exposing the diversity of life and the great complexity of human 
experience. 'Everything in life is counterpoint, that is, opposition,' “ (Bakhtin, 1984)



Exemplu de problemă rezolvată colaborativ

� Three years ago, men made up two out of every three 
internet users in America. Today the ratio of male to 
female users is about 1 to 1. In that time the number of 
American females using the internet has grown by 
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American females using the internet has grown by 
30,000,000, while the number of males who use the 
internet has grown by 100%. By how much has the total 
internet-user population increased in America in the past 
three years? (A) 50,000,000 (B) 60,000,000 (C) 
80,000,000 (D) 100,000,000 (E) 200,000,000
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Polifonie şi contrapunct în chaturi

� Mai multe voci
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� Mai multe voci

� Fire de discuție

� Inter-animare pe 2 dimensiuni

�Longitudinal vs. transversal (vertical)

�Unitate vs. Diferență



Replicile sunt legate în fire
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Legături explicite vs. implicite

� Legături explicite

�ConcertChat

19

Ștefan Trăușan-Matu 19

�ConcertChat

� Legături implicite

�Markeri lingvistici

�Paternuri de inter-animare



Paternuri de inter-animare

� Longitudinale

�Perechi de adiacență (adjacency pairs)

�Repetiții

�Elaborare
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�Elaborare

�Convergență

�Vorbire cumulativă (“cumulative talk”)

�Reparație

� Transversale, diferențiale

�Disonanță
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