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Περίληψη 

 

  Η παροχή ανατροφοδότησης έχει παιδαγωγική αξία ενώ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί 

το γεγονός πως η κατάλληλη ανατροφοδότηση αυξάνει την απόδοση των μαθητών και 

διευκολύνει την αποτελεσματική μάθηση (Vastani 2004). Στο πεδίο της Πληροφορικής 

και του προγραμματισμού, τα αυτοματοποιημένα συστήματα βαθμολόγησης έχουν 

κληθεί να παίξουν το ρόλο του αρωγού σε αυτή την πολύτιμη συνεισφορά της 

ανατροφοδότησης. Τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκαν διάφορα τέτοια συστήματα, για 

την αυτοματοποιημένη διαδικασία της βαθμολόγησης κώδικα μέσα από τη 

μεταγλώττιση, την εκτέλεση και τη δοκιμή του πηγαίου κώδικα των μαθητών. 

  Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη λειτουργικότητα του αυτοματοποιημένου 

συστήματος βαθμολόγησης του Web-CAT, καθώς και τα χρήσιμα συμπεράσματα που 

εξάγονται από τη χρήση του. Πρόκειται για ένα αυτόματο σύστημα, που υπογραμμίζει 

την έννοια της δοκιμής, για να δώσει έμφαση στον απώτερο παιδαγωγικό σκοπό της 

ανατροφοδότησης. Η χρήση του Web-CAT στα πανεπιστήμια, επέφερε σημαντικά 

αποτελέσματα στην απόδοση των φοιτητών αλλά και στη δημιουργία ενός 

αποτελεσματικού τρόπου σκέψης στην κατασκευή ορθού προγραμματιστικού κώδικα. 

  Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, δίνεται έμφαση στην αξία της δοκιμής του κώδικα, 

όχι τόσο για το ρόλο της στον εντοπισμό σφαλμάτων, αλλά για αυτόν της ανάπτυξης 

στιβαρού κώδικα.  Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται περιγραφή διαφόρων προσπαθειών 

στην ανάπτυξη αυτοματοποιημένων συστημάτων και τελικά τη δημιουργία του Web-

CAT, του αυτόματου συστήματος που φαίνεται να ξεπερνά τις αδυναμίες του 

παρελθόντος. 

  Στο κεφάλαιο 3, αναφέρονται οι σκοποί και οι στόχοι της απόπειρας δημιουργίας του 

Web-CAT, ενώ στο κεφάλαιο 4 περιγράφεται η αρχιτεκτονική του Web-CAT με την 

ανάλυση των λειτουργιών που αφορούν το διαχειριστή, τον καθηγητή αλλά και τον 

φοιτητή που χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εφαρμογή. 

  Στο κεφάλαιο 5 μελετώνται τα αποτελέσματα από τη χρήση της πρακτικής Test-

Driven Development (TDD) αλλά και της συνεισφοράς του Web-CAT για τον ίδιο 

σκοπό.  Εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο 

πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια για τα σημαντικά αποτελέσματα της χρήσης των δοκιμών. 
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Τα αποτελέσματα της έρευνας έφεραν ένα βήμα πιο μπροστά τον ισχυρισμό των 

ειδικών για τα οφέλη που παρουσιάζει η χρήση του Web-CAT.  

  Στο κεφάλαιο 6 δίνονται τα τελικά συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη και 

τεκμηρίωση του Web-CAT, αλλά και από τις ερευνητικές εργασίες σχετικά με τη 

δοκιμή και έλεγχο κώδικα, καθώς και τις τελευταίες προσπάθειες που αφορούν στη 

δοκιμή κώδικα που περιέχει στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη.  

  Τέλος, με τη μορφή παραρτήματος, προσφέρεται η εγκατάσταση όλων των 

προγραμμάτων αναλυτικά με τις εκδόσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη της 

συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Δοκιμή και Ανατροφοδότηση 

1.1 Εισαγωγή 

  Η δοκιμή (testing) του κώδικα, είναι ένα σημαντικό κομμάτι στην ανάπτυξη 

λογισμικού και αποτελεί μια ερευνητική περιοχή από μόνη της. Η ανάπτυξη του 

λογισμικού περιλαμβάνει μια σειρά από προϋποθέσεις και ο έλεγχος-δοκιμές είναι 

απαραίτητος για την επιβεβαίωση πως το λογισμικό έχει κατασκευαστεί για να 

ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις προδιαγραφές. Διασφαλίζει ότι αυτό που έχουμε στο 

τέλος είναι αυτό που θέλαμε να κατασκευάσουμε στην αρχή. Δεν είναι ασυνήθιστο, για 

έναν οργανισμό ανάπτυξης λογισμικού να δαπανά το 40% της προσπάθειας του σε 

δοκιμές (Pressman 2001).  

  Ο έλεγχος της ορθότητας ενός λογισμικού εκπληρώνεται σε διάφορα επίπεδα με τα 

πρώτα στάδια των δοκιμών να πραγματοποιούνται από το ίδιο πρόσωπο που 

κατασκευάζει το λογισμικό. Δυστυχώς, η δραστηριότητα αυτή θεωρείται ως ανιαρή, 

βαρετή και μη δημιουργική εργασία από τους επαγγελματίες με ένα ποσοστό λιγότερο 

του 15% εξ’ αυτών να έχει λάβει επίσημη κατάρτιση για το θέμα (Wilson 1995). 

  Το ελαττωματικό λογισμικό αποτελεί τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο και 

αντιπροσωπεύει τεράστιες απώλειες καθώς και αποτυχίες μεγάλων έργων. Ο 

ελαττωματικός κώδικας παραμένει το μαύρο πρόβατο της βιομηχανίας λογισμικού 

καλύπτοντας το 45% του χρόνου διακοπής του υπολογιστικού συστήματος ενώ η 

κοστολόγηση από τις αμερικάνικες εταιρείες για το 2000 ήταν 100 δις δολάρια 

(Ricadela 2001). Μελέτη από το NIST αναφέρει πως λογισμικά σφάλματα και λάθη 

είναι τόσο διαδεδομένα και καταστροφικά που κοστίζουν στην οικονομία των ΗΠΑ 

59,5 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως ή διαφορετικά το 0,6% του ΑΕΠ (Tassey 2002). 

Μεγάλο μέρος αυτών των απωλειών αποδίδεται στην έλλειψη επίσημης κατάρτισης των 

προγραμματιστών για δοκιμές. 

  Πως όμως μπορεί κανείς να προσφέρει αυτή τη τόσο αναγκαία εκπαίδευση για τη 

δοκιμή του λογισμικού; Μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος 

είναι η εισαγωγή εννοιών της δοκιμής του λογισμικού σε προπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών στα πανεπιστήμια. Μαζί με τη διδασκαλία των αρχών της ανάπτυξης 

αποτελεσματικού και πολύπλοκου λογισμικού σε μαθήματα όπως οι Δομές Δεδομένων, 

οι αλγόριθμοι ή οι αρχές των γλωσσών προγραμματισμού, είναι σημαντικό οι φοιτητές 
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να διδάσκονται για την ανάπτυξη περισσότερο ισχυρού και λιγότερο προβληματικού 

λογισμικού.  

  Άρθρο του περιοδικού “Communications of the ACM” προτρέπει τις σχολές να 

διδάξουν περισσότερο τις δοκιμές λογισμικού: “Οι απόφοιτοι σήμερα δεν είναι αρκετά 

εξοπλισμένοι για να εφαρμόσουν ευρέως τις τεχνικές που απαιτούνται… Αποφοιτούν 

με ένα σοβαρό κενό στις γνώσεις που χρειάζονται για να γίνουν αποτελεσματικοί 

προγραμματιστές λογισμικού (T. Shepard, M. Lamb, και D. Kelly, 2001).” Η ένταξη μιας 

τέτοιας ανάγκης σε προπτυχιακά μαθήματα έμελε να επιφορτίσει τους καθηγητές με 

πρόσθετη ανατροφοδότηση προς τους φοιτητές αυξάνοντας τον φόρτο εργασίας τους.  

 

1.2 Η σημασία της ανατροφοδότησης και η χρήση αυτοματοποιημένων 

συστημάτων 

  Σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια  Merriam-Webster (1982), ανατροφοδότηση είναι η 

μετάδοση αξιολογικής ή διορθωτικής πληροφορίας στην αρχική πηγή για μια ενέργεια, 

ένα γεγονός ή μια πληροφορία. Η παροχή ανατροφοδότησης έχει παιδαγωγική αξία και 

δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πως η κατάλληλη ανατροφοδότηση αυξάνει τις επιδόσεις 

των μαθητών και διευκολύνει την αποτελεσματική μάθηση. Οι καθηγητές που 

διδάσκουν μαθήματα Πληροφορικής παρέχουν ανατροφοδότηση στους μαθητές με 

ποικίλους τρόπους. Μερικοί χρησιμοποιούν ακόμα τον παραδοσιακό τρόπο της γραφής 

σχολίων σε εκτυπωμένο χαρτί κώδικα ενώ ορισμένοι άλλοι πραγματοποιούν τις 

διορθώσεις σε κάποιον κειμενογράφο του υπολογιστή και αποστέλλουν τα 

αποτελέσματα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

  Ανεξαρτήτως από το είδος του μηχανισμού της ανατροφοδότησης που χρησιμοποιούν, 

αντιμετωπίζουν την πρόκληση της παροχής υψηλής ποιότητας ανατροφοδότησης σε 

εύθετο χρόνο. Το γράψιμο των σχολίων στο χαρτί κρίνεται ασύμφορο ειδικά σε 

περιπτώσεις που η τάξη αποτελείται από πολλούς φοιτητές. Δεν είναι επίσης πρακτικό, 

όταν αυτά τα αντίγραφα πρέπει να κατανεμηθούν σε βοηθούς διδασκαλίας ή να 

ανευρεθεί λογοκλοπή λογισμικού. Οι βαθμολογητές δεν έχουν μόνιμη καταγραφή των 

παρατηρήσεων που κάνουν στους φοιτητές, εκτός αν παράγουν νέα αντίγραφα, από τη 

στιγμή που αυτά επιστρέφονται στους φοιτητές. 
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  Η ηλεκτρονική υποβολή των εργασιών ήταν επωφελής για τους καθηγητές. Η χρήση 

αυτοματοποιημένων συστημάτων αξιολόγησης όχι μόνο μείωσε τον φόρτο εργασίας 

των καθηγητών αλλά και τις ανάγκες για περισσότερο χαρτί. Τα συστήματα αυτά 

επικεντρώνονται κυρίως στη σύνταξη του κώδικα και την εκτέλεση χωρίς να παρέχουν 

τα δεδομένα που θα συμπεριλάμβανε ο καθηγητής για να ελέγξει (τεστάρει) τον 

κώδικα. Αν και ορισμένες πτυχές της αξιολόγησης επιτρέπουν την ακριβή εκτέλεση 

τους από τον υπολογιστή, ωστόσο η ανθρώπινη παρέμβαση εξακολουθεί να είναι 

αναγκαία σε πολλές περιπτώσεις. Ως λύση ορισμένοι καθηγητές διεξάγουν διαδραστική 

επίδειξη των προγραμμάτων των φοιτητών για να αποκτήσουν ενεργή σχέση μαζί τους.  

  Επίσης, λόγω του αυξανομένου μεγέθους των μαθημάτων η εξατομικευμένη προσοχή 

καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη. Πολλοί καθηγητές στα πανεπιστήμια απασχολούν 

βοηθούς διδασκαλίας για τη βαθμολόγηση των προγραμματιστικών εργασιών των 

φοιτητών τους. Παρόλα αυτά υπάρχει μια ανησυχία για δίκαιη και συνεπή 

βαθμολόγηση, δεδομένου πως οι βοηθοί δεν μπορούν πολλές φορές να έχουν την 

κατάλληλη εμπειρία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη αξιολόγηση τέτοιων 

σύνθετων προγραμμάτων με ακρίβεια και πληρότητα.  

  Πως μπορεί λοιπόν κανείς να προσφέρει έναν τρόπο για να βοηθήσει τους καθηγητές 

στη διαχείριση του φόρτου εργασίας της βαθμολόγησης εργασιών αποτελεσματικά 

χωρίς την ανάγκη για εγκατάσταση επιπρόσθετου λογισμικού ενώ ταυτόχρονα να 

διατηρείται η ποιότητα της ανατροφοδότησης που παρέχεται στους φοιτητές; Μια 

προσέγγιση στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος βρίσκεται σε ένα απευθείας 

σύνδεσης σύστημα βαθμολόγησης (on-line) το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

τους καθηγητές και τους βοηθούς διδασκαλίας απλά με τη βοήθεια ενός προγράμματος 

περιήγησης. 

  Χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό που αυτόματα θα βαθμολογεί τις εργασίες των φοιτητών 

στον καλύτερο δυνατό βαθμό, έτσι ώστε να λαμβάνουν έγκαιρη ανατροφοδότηση και 

το διδακτικό προσωπικό να μπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο στην παροχή 

πληροφοριών σχετικά με το στυλ, το σχεδιασμό και την τεκμηρίωση του έργου. Ένα 

τέτοιο σύστημα θα εξασφαλίσει επίσης συνέπεια στη διαδικασία της αξιολόγησης 

εξαλείφοντας τυχόν ασυνέπεια λήθαργο των καθηγητών. Επίσης, θα πρέπει να είναι 

ικανό να εκτελεί τις βασικές δοκιμές που είναι γραμμένες από τους φοιτητές το ίδιο 

καλά με το διδακτικό προσωπικό, υπολογίζοντας την κάλυψη των περιπτώσεων που 

θέτονται υπό δοκιμή. Τέλος, αφού θα μεταφράζει και θα εκτελεί τον απεσταλμένο 
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κώδικα, θα πρέπει να είναι διαμορφώσιμο ώστε το πανεπιστήμιο να μπορεί να 

προσδιορίσει τη σημασία των διάφορων παραγόντων που συνθέτουν την τελική 

βαθμολογία. 

  Έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για το σχεδιασμό και την εφαρμογή 

αυτοματοποιημένων συστημάτων βαθμολόγησης σε πανεπιστήμια. Μερικά εκ των 

οποίων είναι: 

1. WEB-CAT 

2. Curator 

3. ASSYST 

4. Praktomat 

5. PGSE 

6. PILOT 

 

1.3 Ανάπτυξη κώδικα με γνώμονα τη δοκιμή (Test-Driven 

Development TDD) 

  Όπως υποδηλώνει και το όνομα, η ανάπτυξη κώδικα με γνώμονα τη δοκιμή TDD, ή 

“Test First Coding” όπως αλλιώς ονομάζεται, είναι μια στρατηγική που επικεντρώνεται 

στη χρήση δοκιμών για την ανάπτυξη κώδικα. Δεν είναι ένα παράδειγμα δοκιμής αλλά 

εστιάζει στην ανάπτυξη κώδικα με στιβαρό τρόπο. Η ίδια στρατηγική βρίσκεται 

ενσωματωμένη στη μεθοδολογία προγραμματισμού “extreme programming” και έχει 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διάδοση της μεθοδολογίας TDD.  

  Στη μεθοδολογία TDD, δε γράφεται κώδικας εάν δε συνοδεύεται με την αντίστοιχη 

δοκιμή. Στην πραγματικότητα πρώτα γράφεται η δοκιμή κάποιων περιπτώσεων που 

πρέπει να καλύπτει ο κώδικας και στη συνέχεια γράφεται ο κώδικας που πρέπει να 

περνάει το τεστ δοκιμής. Η μεθοδολογία TDD δίνει στον προγραμματιστή μεγάλο 

βαθμό εμπιστοσύνης στην ορθότητα του κώδικα που κατασκευάζει. Είναι μια 

στρατηγική προγραμματισμού όπου: 

• Ο προγραμματιστής θεωρεί μια πλήρη ακολουθία δοκιμών. 
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• Δε δημιουργείται νέος κώδικας εκτός εάν υπάρχουν τα απαραίτητα τεστ που τον 

συνοδεύουν. 

• Ο προγραμματιστής γράφει πρώτα τα τεστ. 

• Τα τεστ καθορίζουν τον κώδικα που πρέπει να γράψει ή να διορθώσει ο 

προγραμματιστής. 

  Η μεθοδολογία TDD, βοηθάει τους φοιτητές να επικεντρωθούν περισσότερο στην 

προσπάθεια για δημιουργία δοκιμών test. Η χρήση αυτής της μεθοδολογίας όταν 

συνοδεύεται με πρόσθετη επιβράβευση στην κατασκευή κώδικα, δημιουργεί την 

νοοτροπία και την τάση να αισθάνονται οι φοιτητές την ανάγκη για πρόσθετες δοκιμές 

στον κώδικα.  Έρευνες έδειξαν πως η χρήση της τεχνικής TDD μέσα στην τάξη, οδηγεί 

στην παραγωγή υψηλότερης ποιότητας κώδικα από τους φοιτητές, όταν αυτοί γράφουν 

μόνοι τους τις δοκιμές για τον κώδικα τους, (υπάρχουν περιπτώσεις που οι δοκιμές 

προσφέρονται από τους καθηγητές) με ένα ποσοστό του 28% σε μείωση των 

σφαλμάτων ανά 1000 γραμμές κώδικα (Thornton 2008). 

 

1.4 Το Web-CAT υποστηρίζει τη μεθοδολογία TDD 

  Το αυτοματοποιημένο σύστημα βαθμολόγησης Web-CAT αποτελεί μάλλον τον 

καλύτερο υποψήφιο για έγκριση από πολλά πανεπιστήμια. Καλείται να παίξει το ρόλο 

του πλέον κυρίαρχου συστήματος για ευρεία χρήση. Αυτός ο ισχυρισμός βασίζεται σε 4 

βασικά γνωρίσματα που προέρχονται από την εσωτερική αρχιτεκτονική του: ασφάλεια, 

φορητότητα, επεκτασιμότητα και υποστήριξη μη αυτόματων τακτικών βαθμολόγησης. 

  Για την εκπαίδευση των φοιτητών στη χρήση της μεθοδολογίας TDD, δε θα 

αποτελούσε ουσιαστική παρέμβαση μια απλή εισαγωγή στις έννοιες. Είναι σημαντικό 

για τους φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία στην πράξη κατασκευάζοντας δοκιμές για 

να τεστάρουν πραγματικό λογισμικό και να συνεχίσουν αυτή την εξάσκηση σε 

περισσότερα μαθήματα. Οι φοιτητές στα πρώτα τους βήματα δεν είναι άρτια 

εξοπλισμένοι και ικανοί για τη δημιουργία ολοκληρωμένων τεστ για τον κώδικα τους. 

Το Web-CAT και η μεθοδολογία TDD που υποστηρίζει, μπορούν να βοηθήσουν να 

ξεπεραστεί αυτό το αρχικό εμπόδιο.  

  Μια σύντομη εισαγωγή στη μεθοδολογία TDD συνοδεύεται από την ανάπτυξη 

δειγμάτων κώδικα κατά τη διάρκεια της παράδοσης, για την παροχή μιας κεντρικής 
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ιδέας στη διαδικασία του προγραμματισμού. Τα συγκεκριμένα δείγματα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές για τη λήψη ανατροφοδότησης οποτεδήποτε αυτό 

γίνει επιθυμητό. 

  Με τη λήψη της ανατροφοδότησης, οι φοιτητές μπορούν να διορθώσουν τα κομμάτια 

που χρήζουν προσοχής, να προσθέσουν περισσότερες περιπτώσεις δοκιμών και 

περισσότερο κώδικα για να διορθώσουν τις ανωμαλίες ενώ τέλος μπορούν να 

υποβάλλουν εκ νέου την εργασία τους για βαθμολόγηση.  Ένας αριθμός από τέτοιους 

κύκλους “επανεξέτασης και διόρθωσης” μπορεί να βοηθήσει τους φοιτητές να 

τεστάρουν τις λύσεις καθώς και να βελτιώσουν τη βαθμολογία τους. Η χρήση του Web-

CAT μέσα από μια σειρά βασικών μαθημάτων, θα καταστήσει δυνατή την καθιέρωση 

των δοκιμών του λογισμικού και των αρχών σε όλο το πρόγραμμα των σπουδών. Οι 

μαθητές πρέπει να έχουν επίγνωση των πρότυπων δοκιμών για να είναι εξοπλισμένοι να 

παράγουν πιο αξιόπιστο και έγκυρο κώδικα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Αναφορά σε προηγούμενες εργασίες για 

αυτόματα συστήματα αξιολόγησης 

2.1 Ο ρόλος των αυτόματων συστημάτων αξιολόγησης ως ανάγκη για 

απόκτηση παιδείας στον έλεγχο του λογισμικού 

  Η τακτική του ελέγχου του κώδικα εξυπηρετούσε διαφορετικούς σκοπούς στη 

διάρκεια της ιστορίας του προγραμματισμού. Οι προγενέστεροι ορισμοί της έννοιας του 

ελέγχου “testing” του λογισμικού δηλώνουν πως αυτός σχετίζεται αποκλειστικά με την 

ύπαρξη λαθών. Σύμφωνα με τον Glen Myers (1976), “Η δοκιμή είναι η διαδικασία 

εκτέλεσης ενός προγράμματος ή ενός συστήματος με σκοπό την ανεύρεση σφαλμάτων”. 

Άλλοι ορισμοί περιλαμβάνουν τις εκφράσεις: “…η εύρεση σφαλμάτων στα 

προγράμματα”, “…η ορθή λειτουργία του προγράμματος”, “…η εργασία για την 

βεβαίωση ότι ένα πρόγραμμα ή ένα σύστημα κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει”.  

  Τέτοιοι ορισμοί όπως και αρκετοί άλλοι, χαρακτηρίζουν τον έλεγχο ως δραστηριότητα 

που έπεται και όχι ως δραστηριότητα που πρέπει να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ανάπτυξης. Οι προγραμματιστές λογισμικού ακολουθούσαν αυτούς τους ορισμούς στο 

παρελθόν μέχρι που έγινε αντιληπτό πως η αναβολή και η έλλειψη της διαδικασίας της 

δοκιμής ήταν η αιτία που οδήγησε σε αποτυχίες μεγάλου αριθμού έργων και 

ταυτοχρόνως σε απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στη βιομηχανία του 

λογισμικού. Οι επαγγελματίες του λογισμικού προτρέπουν ξανά και ξανά τα 

πανεπιστήμια να διδάξουν περισσότερες δοκιμές στα μαθήματα ανάπτυξης λογισμικού, 

βεβαιώνοντας επίσης πως κάτι τέτοιο θα πρέπει να συμβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προπτυχιακού κύκλου σπουδών. 

 

2.2 Συστήματα Αυτοματοποιημένης Βαθμολόγησης 

  Οι καθηγητές και οι βοηθοί τους είναι ήδη υπερφορτωμένοι με εργασία σε όλη τη 

διάρκεια διεξαγωγής των μαθημάτων της επιστήμης των υπολογιστών. Ένα 

αυτοματοποιημένο σύστημα βαθμολόγησης μπορεί να μειώσει αυτή την επιβάρυνση 

και να επιτρέψει τους διδάσκοντες να επικεντρωθούν σε άλλα σημαντικά θέματα 

σχεδιασμού του μαθήματός τους. Η χρήση ενός τέτοιου συστήματος παρέχει πρόσθετα 

οφέλη όσον αφορά τη συνέπεια, την πληρότητα και την αποτελεσματικότητα. Κάθε 
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πρόγραμμα που υποβάλλεται ελέγχεται με τον ίδιο βαθμό αποτελεσματικότητας, 

απαλλαγμένο από κάθε είδους ανεπιθύμητη ενέργεια που μπορεί να σχετίζεται με 

προκατάληψη του καθηγητή ή με έλλειψη υπευθυνότητας. Ένα από τα σημαντικότερα 

πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι η έγκυρη ανατροφοδότηση που δίνεται 

στους φοιτητές για τις επιδόσεις τους. 

  Η Julia Isong στην εργασία της (2001), εξετάζει μια δυνατή προσέγγιση για την 

ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ελέγχου του κώδικα. Η πρωταρχική 

ευθύνη του ελεγκτή του προγράμματος είναι να αξιολογηθεί η ορθότητα των 

προγραμμάτων των φοιτητών. Ο καθηγητής είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία, τον 

προσδιορισμό και την ανάθεση ενός συγκροτημένου σχεδίου για την αξιολόγηση των 

εργασιών. Οι προδιαγραφές ανάθεσης είναι τέτοιες ώστε ο εκπαιδευτής να μπορεί να 

αναπτύξει μια εκτενή ακολουθία των περιπτώσεων δοκιμής που θα χρησιμοποιηθούν 

για την αξιολόγηση των εργασιών που υποβάλλονται. Η προσέγγιση της Isong 

παραβλέπει τα ζητήματα του στυλ και της τεκμηρίωσης ενώ εστιάζει μόνο στην 

ορθότητα του προγράμματος. 

  Η χρήση του PGSE (Program Submission and Grading Environment)  επέφερε 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση των αυτοματοποιημένων 

συστημάτων αξιολόγησης (Jones 2001). Το επίκεντρο της προσέγγισης του Edward 

Jones είναι η ενσωμάτωση των δοκιμών του λογισμικού στα μαθήματα του 

πανεπιστημίου. Το PGSE είναι ένα σύστημα βασισμένο σε περιβάλλον UNIX και 

λειτουργεί είτε με αυτοματοποιημένο είτε με ημιαυτόματο τρόπο. Όπως και να ‘χει, 

υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά τη χρήση της 

προσέγγισης Jones στην αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση. Το κύριο μειονέκτημα είναι 

η έλλειψη ανατροφοδότησης σχετικά με την υποβολή κάποιας εργασίας για 

αξιολόγηση. Όλες οι βαθμολογήσεις αναβάλλονται μέχρι την ημερομηνία λήξης, κάτι 

το οποίο δεν επιτρέπει στους φοιτητές να διορθώσουν τα σφάλματα των προγραμμάτων 

τους. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει ένα στοιχείο αιφνιδιασμού που πιάνει 

απροετοίμαστους τους φοιτητές.  

  Η εργασία των David Jackson και Michelle Usher (1997) είναι μάλλον η πιο σχετική 

με τη συγκεκριμένη εργασία μας. Κατά τη χρήση του συστήματος ASSYST για την 

αυτόματη αξιολόγηση εργασιών, οι ερευνητές κατέγραψαν μια πολύ ολοκληρωμένη 

δουλειά στην αξιολόγηση των επιδόσεων των φοιτητών. Η διαδικασία της αξιολόγησης 

που χρησιμοποιήθηκε βοηθά στην ανάλυση των πλέον εξεχόντων θεμάτων του 
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προγραμματισμού συμπεριλαμβανομένης της τεκμηρίωσης, του στυλ και του 

σχεδιασμού. Επίσης απαιτούν από τους φοιτητές να υποβάλλουν ένα σύνολο 

περιπτώσεων δοκιμής μαζί με τις εφαρμογές τους. Μια τέτοια διαδικασία 

βαθμολόγησης εστιάζει στην επιβράβευση των φοιτητών για την εκτέλεση δοκιμών από 

τους ίδιους τους φοιτητές για τα δικά τους προγράμματα. Το μόνο πρόβλημα που 

φαίνεται να αντιμετωπίζει η προσέγγιση τους είναι ότι δεν έχουν αυτοματοποιήσει με 

επιτυχία την όλη διαδικασία. Ωστόσο η χρήση του ASSYST χαρακτηρίζεται 

ενθαρρυντική.  

  Ένα άλλο αυτοματοποιημένο σύστημα βαθμολόγησης είναι το Curator. Σημείωσε 

επιτυχία σε προπτυχιακά μαθήματα του τμήματος τεχνολογίας της Βιρτζίνια (Virginia 

Tech). Το Curator αναλαμβάνει τη μεταγλώττιση και την εκτέλεση των προγραμμάτων 

με βάση σκριπτάκια του κελύφους (shell script, μπορούν να είναι .bat, .exe και .sh) τα 

οποία παρέχονται από τον εκπαιδευτή στην ανάθεση που έχει συσταθεί από αυτόν. 

Παρέχει υπηρεσίες ποιοτικής αξιολόγησης των προγραμμάτων που υποβάλλονται, ιδίως 

όταν υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός υποβολών. Όλη η διαδικασία είναι 

αυτοματοποιημένη επιτρέποντας στους καθηγητές να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο 

στην αξιολόγηση του σχεδιασμού, το στυλ και την τεκμηρίωση. 

  Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι καθηγητές επιτρέπουν πάνω από μια υποβολή για 

μια συγκεκριμένη ανάθεση. Αυτό βοηθά τους φοιτητές να λαμβάνουν πληροφορίες από 

το Curator και τους δίνει την ευκαιρία να προβούν σε διορθώσεις και ως εκ τούτου, να 

επιτύχουν υψηλότερη βαθμολογία. Μεγαλύτερος αριθμός υποβολών επιφέρει κύκλους 

“επανεξέτασης και διόρθωσης” καθώς πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

εργασιών. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι πως οι φοιτητές μπορούν να ξεκινήσουν με τις 

αναθέσεις τους σε προγενέστερη ημερομηνία για να πάρουν τη σχετική ενημέρωση για 

τους τομείς της βελτίωσης που μπορούν να διεκδικήσουν. Είναι γεγονός πως η χρήση 

του Curator έχει επηρεάσει τις δραστηριότητες προγραμματισμού των φοιτητών στο 

πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια.    

2.3 Απαίτηση ύπαρξης φιλικής διεπαφής 

  Το σύστημα Curator είναι πρωτοπόρο υπό την έννοια ότι ενσωματώνει ένα 

περιβάλλον εργασίας χρήστη, δίνοντας την αίσθηση μιας απλής web-based εφαρμογής. 

Ωστόσο, ορισμένα προβλήματα χρηστικότητας με το σύστημα αυτό οδήγησαν τους 

ειδικούς στην επινόηση ενός νέου αυτόματου συστήματος το οποίο εστιάζει σε 
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συγκεκριμένα κριτήρια βαθμολόγησης καθώς κρατά τους φοιτητές σε άγνοια όσον 

αφορά τις ιδιαιτερότητες τέτοιων συστημάτων βαθμολόγησης. 

  Τα αυτόματα συστήματα βαθμολόγησης βασίζονται κυρίως σε UNIX. Λίγα 

συστήματα επικεντρώνονται σε μια φιλική προς τον χρήστη front end υποβολή κώδικα. 

Δεν είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι υποβολές στο σύστημα ASSYST 

αφού τέτοια ζητήματα δε περιβάλλοντος χρήστη δεν αναφέρονται.  

  Το σύστημα TRY, αναπτύχθηκε από τον Kenneth Reek, εγκαινιάζοντας την ανάγκη 

για front end, ασφαλή υποβολή προγραμματιστικών εργασιών. Ωστόσο, το σύστημα 

στηρίζεται επίσης σε ένα εργαλείο βασισμένο στο UNIX που ευθύνεται για τις 

υποβολές των εργασιών. Τέτοια συστήματα γραμμής εντολών συνεπάγουν πρόσθετη 

επιβάρυνση γνώσεων από τους φοιτητές για την υποβολή των προγραμματιστικών τους 

εργασιών μολονότι κάποιος θα έλεγε πως η καθαρή πληκτρολόγηση παρέχει κάποιες 

διευκολύνσεις. 

 

2.4 Αδυναμίες προηγουμένων προσπαθειών 

  Στις παραπάνω προσεγγίσεις εντοπίζονται οι ακόλουθες σημαντικές αδυναμίες: 

1. Οι φοιτητές ξεχνάνε τις τακτικές που εφαρμόζονται σε μια συγκεκριμένη 

κατηγορία. Οι τεχνικές αυτές δε θα γίνουν αναπόσπαστο κομμάτι των 

μελλοντικών δραστηριοτήτων εφόσον δεν εφαρμόζονται συστηματικά σε όλο το 

πρόγραμμα σπουδών. 

2. Υπάρχει περίπτωση οι φοιτητές να δουν, τις πρακτικές που δεν ανήκουν καθαρά 

στο κομμάτι του κώδικα, ως πρόσθετη εργασία. 

3. Η ποιότητα της ανατροφοδότησης που λαμβάνουν οι φοιτητές πρέπει να είναι 

άμεση και να κατευθύνεται προς τη συνεχή βελτίωση. Θα πρέπει να ληφθούν 

συγκεκριμένα μέτρα και να δοθούν συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την 

ανάπτυξη καλύτερου κώδικα. 

  Οι φοιτητές πρέπει να δουν την πρόσθετη εργασία ως χρήσιμη για την ολοκλήρωση 

της εργασίας και όχι σαν εμπόδιο. Αυτό θα βοηθήσει τους φοιτητές να ακολουθήσουν 

πιστά αυτή την τακτική σε κάθε μελλοντική δραστηριότητα που θα επιδοθούν.  
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  Το Curator είχε επιτυχία στη χρήση του στα διάφορα μαθήματα ανακουφίζοντας τους 

βοηθούς διδασκαλίας και τους καθηγητές από δραστηριότητες βαθμολόγησης. Επίσης, 

βοηθά στην παροχή έγκυρης ανατροφοδότησης και διευκολύνει τους κύκλους της 

“διόρθωσης και υποβολής”. Εντούτοις υπάρχουν μερικά εγγενή προβλήματα με αυτό το 

αυτοματοποιημένο σύστημα. Η πιο άμεση ανατροφοδότηση που δέχονται οι φοιτητές 

είναι από την άποψη της ορθότητας του κώδικα. Ως αποτέλεσμα οι φοιτητές 

εστιάζονται σε μια μόνο πτυχή του προγράμματος τους. Δεύτερον, το Curator δεν 

ανταμείβει τους φοιτητές για την εκτέλεση δοκιμών από μόνοι τους. Αυτά και μερικά 

άλλα προβλήματα χρηστικότητας και διεπαφής χρήστη οδήγησαν τους ειδικούς σε μια 

νέα προσέγγιση της αυτόματης βαθμολόγησης. 

  Η ιδέα της χρησιμοποίησης των δοκιμών σε προπτυχιακά μαθήματα δεν είναι από 

μόνη της επαναστατική, ωστόσο το πραγματικό ζήτημα είναι να αντιμετωπιστούν και 

να ξεπεραστούν οι προαναφερθείσες παγίδες. Θα πρέπει να εφαρμόζεται η ιδέα της 

δοκιμής συστηματικά σε όλη τη διάρκεια των σπουδών με τρόπο που να καθιστά 

αναπόσπαστο κομμάτι όλων των δραστηριοτήτων προγραμματισμού. Επίσης οι 

φοιτητές θα πρέπει να λαμβάνουν επαρκή ενημέρωση σχετικά με τις επιδόσεις τους που 

θα τους παρέχουν σαφή οφέλη. 

 

2.5 Το Web-CAT ως μια νέα προσέγγιση στην διδασκαλία των 

δοκιμών του λογισμικού και της αυτοματοποιημένης βαθμολόγησης 

  Η λειτουργία του Web-CAT εκμεταλλεύεται βασικές αρχές των προαναφερθέντων 

ερευνών. Οι εργασίες που θα ανατίθενται θα πρέπει να ακολουθούν τη στρατηγική του 

TDD και οι υποβολές των εργασιών χρησιμοποιούν το Web-CAT για 

αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση και ανατροφοδότηση. 

  Το Web-CAT δε χρησιμεύει μόνο ως ένα απευθείας σύνδεσης σύστημα όπου μπορεί 

να γίνει η υποβολή και η βαθμολόγηση αλλά και ως ένα περιβάλλον όπου οι φοιτητές 

μπορούν να εκτελέσουν μια σειρά εργασιών ελέγχου του λογισμικού. 

  Το Web-CAT  υποστηρίζει απεριόριστες υποβολές εργασιών για κάθε ξεχωριστή 

ανάθεση. Από τη στιγμή που υποβάλλεται η εργασία στο Web-CAT, αυτό τη 

βαθμολογεί άμεσα και παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση. Ένας τέτοιος άμεσος 

μηχανισμός ανατροφοδότησης βοηθά στη δημιουργία κύκλων “διόρθωσης και 

αποστολής” μέχρι οι φοιτητές να αγγίξουν το τέλειο σκορ. Η ανατροφοδότηση 
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παρέχεται σχετικά με όλες τις πτυχές της αποστολής υπό την προϋπόθεση πως ο βοηθός 

θα στείλει αργότερα σχόλια σχετικά με το στυλ και την τεκμηρίωση. 

  Προκειμένου ο φοιτητής να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του Web-CAT, 

βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διεπαφή χρήστη που ενσωματώνει έναν οδηγό wizard. Οι 

επιλογές του φοιτητή σε κάθε σελίδα αυτού του οδηγού, τον βοηθούν να ολοκληρώσει 

τις αποστολές και να ερμηνεύσει τα αποτελέσματα. Από την οπτική γωνία των 

φοιτητών, υπάρχει η αίσθηση ότι χρησιμοποιούν απλά μια ακόμα εφαρμογή του Ιστού 

για αποστολή δεδομένων, ενώ αγνοούν παντελώς την επεξεργασία που συμβαίνει πίσω 

από κάθε αποστολή. Οι φοιτητές έχουν επίγνωση μόνο των κριτηρίων της 

βαθμολόγησης που χρησιμοποιούνται από το σύστημα για άμεση ανατροφοδότηση που 

θα τους βοηθήσει να ανεβάσουν τις επιδόσεις τους. 

  Το βάρος της δημιουργίας μιας ανάθεσης βρίσκεται στον καθηγητή. Θα πρέπει να 

αναπτύξει όλες τις προδιαγραφές που πρέπει να ελεγχθούν καθώς και ένα σχέδιο 

βαθμολόγησης που θα συμβάλει στην αξιολόγηση από την άποψη της πληρότητας και 

της ορθότητας. 

  Το Web-CAT παρέχει εκτεταμένη υποστήριξη για εργασίες που αναπτύχθηκαν 

χρησιμοποιώντας την τεχνική TDD. Μια ακολουθία δοκιμών μπορεί να συνοδεύει την 

κάθε εφαρμογή που υποβάλλεται και η διαδικασία βαθμολόγησης είναι υπεύθυνη για 

την αξιολόγηση της πληρότητας, της ορθότητας και της εγκυρότητας της ακολουθίας 

δοκιμών, με τον ίδιο τρόπο που είναι υπεύθυνη και για τη βασική εφαρμογή. 

  Το Web-CAT επίσης, διατηρεί αρχεία καταγραφών (log files) για όλες τις 

δραστηριότητες των χρηστών που συνδέονται σε αυτό. Αυτό μπορεί να βοηθήσει 

διαδικασίες όπου γίνεται αντιμετώπιση προβλημάτων και να κάνει ευκολότερη τη ζωή 

των καθηγητών στη δημιουργία αναθέσεων των εργασιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: Σκοποί και στόχοι του Web-CAT 

3.1 Το Web-CAT: Κέντρο αυτοματοποιημένου ελέγχου του λογισμικού 

βασισμένο στον Ιστό. 

  Το Web-CAT πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες της σχολής και των φοιτητών 

παρέχοντας πολλές λειτουργίες για την εκτέλεση των καθηκόντων ελέγχου του 

λογισμικού. Αποτελεί ένα περιβάλλον για τη μάθηση θεμάτων που σχετίζονται με τον 

έλεγχο του λογισμικού και μια μοναδική δραστική μαθησιακή εμπειρία για ένα ευρύ 

φάσμα μαθητών. 

  Οι στόχοι του Web-CAT είναι οι εξής: 

1. Δημιουργία ενός περιβάλλοντος όπου οι μαθητές μπορούν να υποβάλλουν τα 

προγράμματά τους και να λάβουν κατάλληλη ανατροφοδότηση σχετικά με τους 

τομείς που επιδέχονται βελτίωση. 

2. Υποστήριξη της υποβολής περιπτώσεων δοκιμής μαζί με το αρχείο του κώδικα 

της εφαρμογής με σκοπό την ενθάρρυνση της χρήσης τεχνικών TDD. 

3. Δημιουργία διεπαφής χρήστη βασισμένης σε οδηγό για να μπορούν οι φοιτητές 

να εκτελούν εργασίες όπως η υποβολή εργασιών και η προβολή των 

αποτελεσμάτων για εργασίες που αξιολογήθηκαν. 

4. Ενίσχυση του περιβάλλοντος εργασίας του χρήστη, όπως επίσης και παροχή 

πρόσθετης λειτουργικότητας για τους καθηγητές και τους βοηθούς διδασκαλίας 

για τη διεξαγωγή των μαθημάτων. Οι καθηγητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 

δημιουργούν τις αναθέσεις των εργασιών, να κατεβάζουν τα αποτελέσματα της 

βαθμολόγησης των εργασιών των φοιτητών και να ανεβάζουν πίνακες με τα 

στοιχεία των μαθητών. 

5. Υποστήριξη της αυτόματης αξιολόγησης των αναθέσεων προγραμματισμού. 

6. Αξιολόγηση της χρήσης του Web-CAT σε ένα περιβάλλον τάξης 

χρησιμοποιώντας τους βαθμούς των φοιτητών, τις έρευνες των φοιτητών και την 

άμεση μέτρηση της απόδοσης σε αυθεντικές εργασίες δοκιμής. 
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  Η ανάπτυξη του Web-CAT και η εισαγωγή του σε προπτυχιακά μαθήματα 

διαμορφώνει μια νέα νοοτροπία όπου οι μαθητές πρέπει να κάνουν χρήση των 

δραστηριοτήτων ελέγχου του λογισμικού από μόνοι τους. 

 

3.1.1 Ένα απευθείας σύνδεσης σύστημα διαχείρισης των μαθημάτων 

για τους καθηγητές 

  Η απαίτηση είναι το Web-CAT να χρησιμεύει ως ένα σύστημα διαχείρισης των 

μαθημάτων από τους καθηγητές για τη διεξαγωγή μαθημάτων επιστήμης των 

υπολογιστών στα πανεπιστήμια. Μια σειρά από υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται από το 

Web-CAT στους καθηγητές. Οι υπηρεσίες αυτές βοηθούν στη διεξαγωγή των 

μαθημάτων με αποτελεσματικό τρόπο. Καθεμία από τις υπηρεσίες που παρέχονται στον 

καθηγητή αναφέρονται παρακάτω. 

 

3.1.1.1 Δημιουργία Ανάθεσης Εργασίας 

  Μια από τις πρώτες εργασίες που πρέπει να εκτελέσει ένας καθηγητής που 

χρησιμοποιεί ένα αυτοματοποιημένο σύστημα είναι να δημιουργήσει τις εργασίες για 

ανάθεση. Για να δημιουργήσει μια εργασία και να δέχεται αποστολές από τους 

φοιτητές, ο καθηγητής πρέπει να ορίσει ένα σύνολο από χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

όπως είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής, ο μέγιστος αριθμός των 

αποστολών που επιτρέπονται, η περιγραφή της εργασίας κ.α.  

  Όλες αυτές οι επιλογές παρουσιάζονται στον καθηγητή κατά τη διάρκεια της 

δημιουργίας μιας εργασίας μέσα από μια αλληλεπίδραση που βασίζεται σε έναν οδηγό 

του Web-CAT. Ωστόσο, ο πραγματικός στόχος του καθηγητή είναι η διαμόρφωση 

script αρχείων, που χειρίζονται τη σύνταξη, την εκτέλεση και τη βαθμολόγηση των 

υποβαλλόμενων εφαρμογών. Είναι στην ευχέρεια των καθηγητών να παρέχουν είτε ένα 

ή ένα μέγιστο αριθμό των τεσσάρων script αρχείων για την επεξεργασία των 

απεσταλμένων εργασιών. Κάθε script αρχείο που μεταφορτώνεται θα πρέπει να 

συντάσσεται με προσοχή. Η επικοινωνία μεταξύ των αρχείων script γίνεται μέσω XML. 

Περισσότερες λεπτομέρειες σε σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των αρχείων script και της 

back end βαθμολόγησης παρατίθενται στο κεφάλαιο 4. 
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3.1.1.2 Μεταφόρτωση του πίνακα προσωπικών στοιχείων των 

φοιτητών 

  Το Web-CAT δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές να μεταφορτώνουν τη λίστα των 

μαθητών που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Η εργασία της 

μεταφόρτωσης του πίνακα με τα προσωπικά στοιχεία των φοιτητών ακολουθεί μια 

παρόμοια σειρά βημάτων ενός διαδραστικού οδηγού. Το Web-CAT υποστηρίζει 

μεταφορτώσεις αρχείων CVS για εύκολη και γρήγορη ταξινόμηση των εγγραφών των 

φοιτητών. 

 

3.1.1.3 Αναφορά των αποτελεσμάτων 

  Ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να ερμηνεύει τα αποτελέσματα μεμονωμένα ή ως 

ένα σύνολο. Μπορεί να κατεβάζει τα αποτελέσματα της τελευταίας αποστολής του 

κάθε φοιτητή αλλά και να έχει πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες όπως η 

ημερομηνία της αποστολής, ο αριθμός των υποβολών, το σκορ της κάθε αποστολής ή η 

ημερομηνία της κάθε αποστολής. 

 

3.1.2 Ένα απευθείας σύνδεσης σύστημα για υποβολή των εργασιών από 

τους φοιτητές 

  Το Web-CAT εξυπηρετεί την υποβολή εργασιών αλλά και δίνει τη δυνατότητα στους 

φοιτητές για αναφορά αποτελεσμάτων από τις ήδη απεσταλμένες εργασίες. Το Web-

CAT επιτρέπει στον φοιτητή να εισέλθει στο σύστημα χρησιμοποιώντας ένα όνομα 

χρήστη και ένα συνθηματικό και στη συνέχεια ο δεύτερος μπορεί να υποβάλει τις 

εργασίες του και να προβάλλει τις αναφορές από παλαιότερες αποστολές. 

 

3.1.2.1 Αποστολή Εργασίας 

  Οι φοιτητές είναι σε θέση να υποβάλουν τις εργασίες χρησιμοποιώντας ένα 

διαδραστικό οδηγό και σε κάθε στάδιο να μπορούν να χρησιμοποιούν μια ακολουθία 

επιλογών ολοκληρώνοντας αποτελεσματικά τη διαδικασία της υποβολής.  
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  Ένα αρχείο ελέγχου (test case file) πρέπει να συνοδεύει τον κώδικα των φοιτητών ενώ 

αποτελεί ένα σημαντικό μέρος του βαθμού της εργασίας που αξιολογείται. Για να δείτε 

τη μορφή του αρχείου ελέγχου ανατρέξτε στο Παράρτημα Α. Οι φοιτητές έχουν τη 

δυνατότητα να εκτελούν αριθμό αποστολών όχι πάνω από αυτόν που έχει ορίσει ο 

καθηγητής. 

  Μόλις αποστείλει την εργασία του ο φοιτητής, τα αρχεία script που έχουν 

μεταφορτωθεί από τον καθηγητή, επεξεργάζονται την κάθε εφαρμογή και τα 

αποτελέσματα παρουσιάζονται στον φοιτητή άμεσα. Η άμεση ανατροφοδότηση βοηθά 

τους φοιτητές να εντοπίσουν τα προβλήματα των προγραμματιστικών τους εφαρμογών. 

 

3.1.2.2 Προβολή Αποτελεσμάτων 

  Το Web-CAT επιτρέπει στους φοιτητές να προβάλουν αναφορές για εργασίες που 

έχουν υποβληθεί χρησιμοποιώντας πάλι ένα διαδραστικό οδηγό. Διατηρεί επίσης 

αρχείο με όλες τις προηγούμενες εργασίες που υποβλήθηκαν από τους φοιτητές. Οι 

φοιτητές είναι σε θέση να προβάλουν αναφορές με παλαιότερες βαθμολογήσεις εφόσον 

είναι συνδεμένοι στο σύστημα. Επίσης ένας διαδραστικός οδηγός τους βοηθάει για το 

σκοπό αυτό. 

 

3.2 Πλεονεκτήματα του Web-CAT 

  Η χρήση του Web-CAT σε μαθήματα προγραμματισμού αποδεικνύεται επωφελής με 

διάφορους τρόπους. Οι φοιτητές λαμβάνουν έγκυρη και άμεση ανατροφοδότηση για τις 

εργασίες που υπέβαλαν. Αυτό μειώνει την πρόσθετη επιβάρυνση από τους καθηγητές 

και τους βοηθούς διδασκαλίας για αξιολόγηση. Το αποτέλεσμα είναι μια σειρά κύκλων 

“διόρθωσης και υποβολής” που βοηθάει τους φοιτητές να επιτύχουν υψηλότερη 

βαθμολογία. Η χρησιμοποίηση του Web-CAT σε ολόκληρο το πρόγραμμα σπουδών 

διαμορφώνει μια νοοτροπία στον τρόπο που οι φοιτητές δημιουργούν προγράμματα και 

μέσω των ολοένα ποιοτικότερων ελέγχων τους οδηγεί στην κατασκευή ισχυρότερου 

κώδικα. 

  Το Web-CAT διατηρεί επίσης εκτενή αρχεία προηγούμενων αποστολών, αναφορών 

και δραστηριοτήτων. Ως αποτέλεσμα οι φοιτητές έχουν πάντα ένα αντίγραφο της 

τελευταίας αποστολής τους στον file server. Βοηθά επίσης πάρα πολύ οι προηγούμενες 
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αναφορές δεδομένου ότι μπορούν να παράσχουν πολύτιμη συνεισφορά στον εντοπισμό 

ανώμαλης συμπεριφοράς του προγράμματος. Οι καθηγητές και οι διαχειριστές του 

συστήματος μπορούν να εξετάσουν τα αρχεία καταγραφών και να ανιχνεύσουν 

ανεπιθύμητη συμπεριφορά του συστήματος καθώς και προβλήματα με τις 

δημιουργημένες αναθέσεις εργασιών ή με τα προσωπικά στοιχεία του πίνακα των 

φοιτητών που μεταφορτώθηκαν. 

  Καθώς το Web-CAT βαθμολογεί τις απεσταλμένες εργασίες, οι βοηθοί διδασκαλίας 

μπορούν να επικεντρωθούν στο στυλ και στα υπόλοιπα θέματα τεκμηρίωσης. Είναι 

εντελώς απαλλαγμένοι από τη βαθμολόγηση των εργασιών που θα τους κόστιζε σε 

χρόνο και κόπο. Το πιο σημαντικό ωστόσο, είναι πως το Web-CAT είναι εξαιρετικά 

απλό στη χρήση και δεν απαιτεί περαιτέρω εργασία από την πλευρά των φοιτητών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  18



  19

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Η αρχιτεκτονική του Web-CAT 

4.1 – Αρχιτεκτονική Σχεδίαση 

Ασφάλεια 

  Πρώτο και κυριότερο, το Web-CAT σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει ασφαλή 

λειτουργία (Edwards 2006). Το μοντέλο χρήστη περιλαμβάνει πιστοποίηση βασισμένη 

σε μια plug-in προσέγγιση με ένα ανοιχτό API, με τέτοιο τρόπο ώστε ο διαχειριστής να 

μπορεί να επιλέξει μια από τις πολλές ενσωματωμένες στρατηγικές πιστοποίησης. Οι 

υπηρεσίες του Web-CAT προστατεύονται από ένα συνδυασμό, του επιπέδου 

δικαιωμάτων του χρήστη (π.χ. η δυνατότητα των χρηστών να δημιουργούν τμήματα 

μαθημάτων) και του συστήματος ελέγχου πρόσβασης που βασίζεται στον εκάστοτε 

χρήστη (π.χ. μόνο οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι ως καθηγητές ή βοηθοί 

διδασκαλίας για ένα συγκεκριμένο μάθημα μπορούν να βαθμολογήσουν αποστολές για 

αυτό το μάθημα). Παρέχεται ανίχνευση για εσφαλμένα προγράμματα των φοιτητών 

καθώς και προστασία από κακόβουλο κώδικα. Η ακεραιότητα των δεδομένων 

υποστηρίζεται μέσω των πολιτικών ασφαλείας του συστήματος και των υπηρεσιών που 

παρέχονται από τη Βάση Δεδομένων.   

 

Φορητότητα 

  Το Web-CAT είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή γραμμένη σε Java με υψηλού βαθμού 

δυνατότητα μεταφοράς. Μπορεί να “πακεταριστεί” και να διανεμηθεί ως μια εφαρμογή 

Java servlet η οποία θα τρέξει σε οποιοδήποτε συμβατό δοχείο servlet, όπως είναι ο 

Apache Tomcat. Συσκευασμένο ως servlet, το Web-CAT διανέμεται ως ένα ενιαίο 

αρχείο WAR (servlet Web Archive) που περιλαμβάνει ότι είναι απαραίτητο. Οι 

μαθητές, οι καθηγητές και ακόμα και οι διαχειριστές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε 

όλες τις δυνατότητες που τους παρέχονται από το Web-CAT χρησιμοποιώντας μόνο 

έναν περιηγητή Ιστού. Δεν απαιτείται κανένα άλλο λογισμικό. 

 

Επεκτασιμότητα 

  Ίσως η μεγαλύτερη δύναμη του Web-CAT είναι η ευελιξία του και η ενσωματωμένη 

επεκτασιμότητα στην αρχιτεκτονική του. Το Web-CAT έχει σχεδιαστεί με μια εντελώς 
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plug-in βάση στην αρχιτεκτονική του. Σημαντικές καινοτομίες μπορούν να προστεθούν 

χωρίς καμία αλλαγή στον υπάρχοντα κώδικα, καθώς το σύνολο των δυνατοτήτων του 

Web-CAT υλοποιείται μόλις σε μερικά Plug-ins. Όπως ήδη αναφέρθηκε και 

προηγούμενα, ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία της εκάστοτε 

υποβολής του φοιτητή είναι επίσης βασισμένη σε ένα plug-in με τη χρήση ενός 

ανοικτού API. Ο καθηγητής μπορεί να χρησιμοποιήσει την ακολουθία των plug-ins της 

αρεσκείας του για να χειριστεί την επεξεργασία οποιασδήποτε εργασίας που 

υποβάλλεται για βαθμολόγηση ενώ στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει αυτή τη 

διαμόρφωση ξανά και ξανά όποτε αυτός επιθυμεί.  

  Με αυτό τον τρόπο, το Web-CAT που διαχειρίζεται τα μαθήματα, τις εγγραφές, τις 

ημερομηνίες λήξης, την ασφάλεια και την παραλαβή των εργασιών για αξιολόγηση, δε 

γνωρίζει τίποτα για το πώς κάποια συγκεκριμένη υποβολή πρόκειται να επεξεργαστεί. 

Η πληροφορία αυτή είναι υπό τον πλήρη έλεγχο του διδάσκοντος. Αυτό παρέχει 

τεράστια ευελιξία, δεδομένου ότι όλες οι πτυχές της μεταγλώττισης, της εκτέλεσης, της 

ερμηνείας, του σκορ και της παραγωγής ανατροφοδότησης υπολογίζονται αποκλειστικά 

από τον πυρήνα της εφαρμογής και έτσι την ευθύνη της ρύθμισης των plug-ins, που 

μπορούν να αντικατασταθούν, να μετατεθούν ή να παραταθούν δυναμικά, την έχουν 

αποκλειστικά οι διδάσκοντες καθηγητές. 

  Το αποτέλεσμα είναι το Web-CAT να είναι εντελώς ανεξάρτητο από τη γλώσσα 

προγραμματισμού, ενώ έχει χρησιμοποιηθεί για να χειριστεί υποβολές εργασιών σε 

Java, C++, Scheme, Prolog, Standard ML και Pascal ενώ μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί 

και σε άλλες. Επίσης είναι ανεξάρτητο από το πως θα βαθμολογηθούν οι εργασίες 

καθώς και από τη δημιουργία ανατροφοδότησης απαντητικά προς τους φοιτητές. 

Φυσικά, έχουμε ένα εκτεταμένο σύνολο των plug-ins για την αξιολόγηση των εργασιών 

που βασίζονται στα τεστ που γράφουν οι φοιτητές καθώς και η παρουσίαση 

ενοποιημένων, βασισμένων στο HTML και με επισήμανση στη σύνταξη εκθέσεων 

ανατροφοδότησης που αναφέρουν τον τρόπο που οι φοιτητές μπορούν να βελτιωθούν. 

Ωστόσο, η αρχιτεκτονική του Web-CAT επιτρέπει επίσης την κατασκευή plug-ins που 

υποστηρίζουν παραδοσιακές αξιολογήσεις που βασίζονται στη σύγκριση ή που 

υποστηρίζουν νέα μοντέλα που δεν έχουν ακόμα διαμορφωθεί. Αυτή η μορφή της 

επεκτασιμότητας είναι καίριας σημασίας για κάθε σύστημα αξιολόγησης που 

προορίζεται για ευρύτερη διανομή και χρήση. 
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Μη αυτόματη βαθμολόγηση 

  Ενώ το Web-CAT χειρίζεται όλες τις αυτοματοποιημένες εργασίες επίσης 

ενσωματώνει υποστήριξη για μη-αυτόματη βαθμολόγηση από τον καθηγητή, η οποία 

συνήθως ακολουθεί χρονικά αυτή της αυτόματης. Οι καθηγητές και οι βοηθοί 

διδασκαλίας μπορούν να συνδεθούν με έναν περιηγητή ιστού και να προβάλλουν τις 

αποστολές των εργασιών. Μπορούν επίσης να εισαγάγουν σχόλια, προτάσεις, να 

επισημάνουν σημεία, να δώσουν επιπλέον βαθμούς, απευθείας σε προβολή HTML του 

κώδικα του φοιτητή με τρόπο WYSIWYG (What You See Is What You Get). 

Παρακολουθούν την πρόοδο των φοιτητών μέσα από τις πολλαπλές αποστολές των 

εργασιών τους καθώς και την πρόοδο τους σχετικά με τους υπόλοιπους φοιτητές που 

συμμετέχουν στην ίδια εργασία. Οι φοιτητές ειδοποιούνται αυτόματα με e-mail κάθε 

φορά που οι διδάσκοντες βαθμολογούν με μη-αυτόματο τρόπο, ενώ μπορούν να 

διαβάσουν τα αποτελέσματα τους ανά πάσα στιγμή στο διαδίκτυο. 

 

3 Επίπεδα Αρχιτεκτονικής 

Επίπεδο Χρήστη – Περιηγητή (Client - Browser): Εδώ βρίσκεται ο Περιηγητής Ιστού 

που είναι ικανός να στέλνει αιτήσεις και να λαμβάνει απαντήσεις από τον διακομιστή 

(Shah 2003).  

Επίπεδο Εξυπηρέτη Ιστού (Web - Server): Όλες οι κλάσεις τις Java και όλη η εταιρική 

λογική βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο. Ο εξυπηρέτης Ιστού αποστέλλει τις HTML 

σελίδες στους χρήστες και ανταποκρίνεται στα αιτήματα των χρηστών. 

Επίπεδο Βάσης Δεδομένων (Database): Αποτελείται από τη Βάση Δεδομένων και τον 

διακομιστή αρχείων (File - Server). Ο διακομιστής αρχείων κρατά τα υποβληθέντα 

αρχεία των χρηστών, ενώ η βάση αποθηκεύει πληροφορίες που σχετίζονται με τους 

χρήστες, τα μαθήματα και τις καταστάσεις των διαδραστικών οδηγών (Εικόνα 4.1). 



 

Εικόνα 4.1 – Αρχιτεκτονική επισκόπηση του Web-CAT 

 

4.2 Σχεδιασμός της διεπαφής χρήστη 

  Ένας από τους σημαντικούς στόχους του Web-CAT είναι ότι πρέπει να είναι 

εξαιρετικά εύκολο στη χρήση χωρίς να εισαγάγει καμιά πρόσθετη επιβάρυνση όσον 

αφορά την λειτουργικότητα της. Ο σχεδιασμός της διεπαφής του χρήστη είναι τέτοιος 

που η χρήση του συστήματος κρίνεται εξαιρετικά διαισθητική για τους φοιτητές όσο 

και για τους καθηγητές. Για την εκτέλεση των εργασιών του Web-CAT, 

χρησιμοποιείται μια τεχνική πλοήγησης που βασίζεται σε έναν απλό οδηγό. 

  Μια σειρά από δυναμικές HTML σελίδες, οι οποίες υποστηρίζονται εκτεταμένα από 

την πλευρά του διακομιστή κλάσεων της Java, παρουσιάζονται στον χρήστη. Αυτές οι 

σελίδες μοιάζουν με μια ακολουθία ενός οδηγού παρόμοιου με αυτόν που 

χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των βημάτων εγκατάστασης ενός λογισμικού. Σε 

κάθε στάδιο του οδηγού, ο χρήστης κάνει μια επιλογή που φέρνει την εργασία πιο 

κοντά στην ολοκλήρωση της. Αυτές οι επιλογές καταγράφονται σε Βάση Δεδομένων 

έτσι ώστε ο χρήστης να μην κάνει κατ’ επανάληψη τις ίδιες επιλογές ξανά και ξανά. 
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4.2.1 Σχεδιασμός της διεπαφής του φοιτητή 

  Το Web-CAT επιτρέπει στους φοιτητές να εισέρχονται στο σύστημα και να 

υποβάλουν τις εργασίες τους. Οι φοιτητές μπορούν να δουν την ανατροφοδότηση και 

τον βαθμό σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα των εργασιών που έχουν ήδη 

υποβληθεί. 

 

4.2.1.1 Υποβολή εργασίας 

  Οι παρακάτω εικόνες εξηγούν την ακολουθία των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του 

φοιτητή και του Web-CAT, προκειμένου να υποβληθεί μια εργασία. 

 

Εικόνα 4.2 – Στιγμιότυπο από την είσοδο στο σύστημα 

 

  Το πρώτο βήμα είναι να εισέλθει ο φοιτητής στο σύστημα (Εικόνα 4.2).  
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Εικόνα 4.3 – Εργασίες που ανατέθηκαν στο φοιτητή 

 

  Στην αρχική οθόνη (Εικόνα 4.3) παρουσιάζεται μια λίστα από εργασίες που έχουν 

ανατεθεί στο φοιτητή. Ο φοιτητής μέσω και των μικρών εικονιδίων που βρίσκονται 

στην κάθε μια από τις εγγραφές, μπορεί να αποστείλει την εργασία του αλλά και να 

προβάλλει παλαιότερα αποτελέσματα προηγούμενων αποστολών. 

 

 

Εικόνα 4.4 – Παλαιότερα Αποτελέσματα 

 

  Επιλέγοντας Results  Past Results, διακρίνουμε (Εικόνα 4.4) μια λίστα από 

προηγούμενες αποστολές και τη σχετική βαθμολογία. Βεβαίως μπορούμε να δούμε 

αναλυτικά τα αποτελέσματα της κάθε βαθμολογίας κάνοντας κλικ πάνω της. Υπάρχει 

μια πληθώρα επιλογών για κάθε δυνατότητα. Για παράδειγμα, από τη συγκεκριμένη 

οθόνη μπορούμε να πατήσουμε το πλήκτρο submit για αποστολή ή να επιστρέψουμε 

στην προηγούμενη οθόνη όπου πάλι μας δίνονται παραπάνω από μια δυνατότητες να 
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επιλέξουμε αποστολή. Το Web-CAT μας παρέχει ευελιξία με αυτόν τον τρόπο 

αποβάλλοντας την ανάγκη να ακολουθούμε πιστά μακρύς οδηγούς. 

 

Εικόνα 4.5 – Αποστολή Εργασίας (1) 

 

  Διακρίνουμε (Εικόνα 4.5) το πλήκτρο “Browse …”, το οποίο μας βοηθά να 

εντοπίσουμε την εργασία μας στο δίσκο. Το αρχείο που μεταφορτώνουμε μπορεί να 

έχει οποιαδήποτε από τις μορφοποιήσεις .zip, .tar, .jar, .tgz  περιλαμβάνοντας βέβαια το 

αρχείο του κώδικα της εφαρμογής και το αρχείο ελέγχου test file. Η αποστολή του 

αρχείου μπορεί να είναι σε μορφή .java ή .cpp, δίνοντας πάλι αποτελέσματα όμως αυτό 

είναι κάτι που δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς του Web-CAT. 

  Οι δυνατότητες του Web-CAT δε σταματούν εδώ επιτρέποντας τη συμμετοχή και 

δεύτερου φοιτητή στην εργασία αφού κάτι τέτοιο έχει επιτραπεί τη στιγμή της 

ανάθεσης από τον καθηγητή. Σε αυτήν την περίπτωση ο δεύτερος φοιτητής δε 

χρειάζεται να αποστείλει και αυτός την εργασία.  

  Το Web-CAT αποσυμπιέζει το αρχείο που θέλουμε να αποστείλουμε προβάλλοντας τα 

περιεχόμενα και περιμένοντας την επιβεβαίωση από τον χρήστη για την άμεση 

αξιολόγηση (Εικόνα 4.6) 
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Εικόνα 4.6 – Αποστολή Εργασίας (2) 

  Το Web-CAT δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αποστέλλουν τις εργασίες τους 

άμεσα μέσω της Eclipse ή μέσω του BlueJ submitter. Για τους φοιτητές που θέλουν να 

χρησιμοποιήσουν την Eclipse υπάρχει το αντίστοιχο plug-in που μπορούν να 

κατεβάσουν και να εγκαταστήσουν. Το plug-in θα προσθέσει μια καρτέλα με ετικέτα 

“Submit” στο μενού Project (Εικόνα 4.7). 

  Το πάτημα του Submit θα έχει αποτέλεσμα το ερώτημα στο διακομιστή Web-CAT για 

το ποιες εργασίες είναι διαθέσιμες στον φοιτητή και θα του δίνεται μια λίστα από όπου 

θα μπορεί να επιλέξει (Εικόνα 4.8). Στη συνέχεια, η εργασία αποστέλλεται με τη μορφή 

jar αρχείου και τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην Eclipse ή στον περιηγητή ιστού 

κάτι που εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται.  

  Το plug-in εγκαθίσταται κανονικά αποσυμπιέζοντας το στον κατάλογο 

Eclipse/plugins. Η ρύθμιση των παραμέτρων γίνεται στο Window->Preferences-

>Electronic Submission και το μόνο που μένει είναι η ρύθμιση της διεύθυνσης URL του 

διακομιστή Web-CAT. 
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Εικόνα 4.7 – Αποστολή μέσω Eclipse 

 

Εικόνα 4.8 – Επιλογή εργασίας για συμμετοχή 
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4.2.1.2 Προβολή αποτελεσμάτων 

Μόλις ο χρήστης επιβεβαιώσει την αποστολή και ύστερα από μερικά δευτερόλεπτα, 

εμφανίζονται τα αποτελέσματα στον χρήστη (Εικόνα 4.9). 

 

Εικόνα 4.9 – Αποτελέσματα 

  Στην πρώτη οθόνη των αποτελεσμάτων διακρίνουμε τη συνολική μας βαθμολογία 

αλλά και ένα πλήθος επιλογών. Παρατηρούμε πως τα σημεία της 

σχεδίασης/αναγνωσιμότητας, θα πρέπει να περιμένουν αξιολόγηση από τον βοηθό 

καθηγητή. Μετακινώντας την πλάγια μπάρα κύλισης προς τα κάτω προβάλλονται 

επίσης λεπτομέρειες των αποτελεσμάτων ενώ για πληρέστερη ανάλυση πατάμε το 

πλήκτρο “Full Printable Report” (Εικόνα 4.10). 
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Εικόνα 4.10 – Full Printable Report 

 

  Έπειτα από τη διαδικασία της βαθμολόγησης, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα και 

γραφικής αναπαράστασης των συνολικών αποτελεσμάτων βαθμολογίας που έχει 
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αναπτύξει το Web-CAT από το σύνολο των συμμετεχόντων φοιτητών (Εικόνα 4.11), 

επιλέγοντας Results -> Graphs. 

 

Εικόνα 4.11 – Γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων 

   

4.2.2 Σχεδιασμός της διεπαφής του καθηγητή 

  Το Web-CAT παρέχει την κατάλληλη υποδομή για πλήρη υποστήριξη μαθημάτων που 

σχετίζονται με τον προγραμματισμό. Διαδραστικοί οδηγοί βοηθούν τον καθηγητή να 

δημιουργήσει μια εργασία για ανάθεση, να μεταφορτώσει μια λίστα φοιτητών για 

συμμετοχή σε μια εργασία, να βαθμολογήσει τις εργασίες στο πεδίο του σχεδιασμού 

και της αναγνωσιμότητας αλλά και να προβάλλει τα αποτελέσματα των φοιτητών 

μεμονωμένα ή συνολικά ως τάξη. 

  Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμος ο διαχωρισμός που προβλέπει ο μηχανισμός του 

Web-CAT. Το Web-CAT κάνει διακριτή την έννοια του μαθήματος (Course) και του 

μαθήματος που δημιουργείται για να υπάρχει σε ένα συγκεκριμένο εξάμηνο (Course 

Offering). Βέβαια, η έννοια του Course Offering μπορεί να παίξει τον ρόλο και δύο ή 

τριών κοκ. τμημάτων που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα ακόμα και στο ίδιο 

εξάμηνο. Όπως και να’ χει το Web-CAT παρέχει αυτή την ευελιξία στους χρήστες του, 

για 2 έννοιες που όντως αποτελούν δυο ξεχωριστά αντικείμενα για επεξεργασία. 
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  Με αυτόν τον τρόπο, τα μαθήματα (Courses), αποτελούν στατικά αντικείμενα που 

κατασκευάζονται από τον καθηγητή ή τον διαχειριστή κατά τη διάρκεια της 

εγκατάστασης του Web-CAT και αποτελούν τα μάλλον σταθερά μαθήματα που 

διδάσκονται σε ένα πανεπιστήμιο, ενώ Course Offerings αποτελούν δυναμικά 

αντικείμενα με συγκεκριμένη διάρκεια ζωής (ένα εξάμηνο σπουδών).  

  Ένα Course Offering, από τη στιγμή της δημιουργίας του, δίνει τη δυνατότητα στον 

καθηγητή να συντάξει μια ή περισσότερες εργασίες (Assignment Offerings) που 

ανταποκρίνονται στο συγκεκριμένο μάθημα. 

 

4.2.2.1 Δημιουργία εργασίας για ανάθεση 

    Τα ακόλουθα στιγμιότυπα παρουσιάζουν ένα διαδραστικό οδηγό για τη δημιουργία 

εργασίας για ανάθεση (Assignment Offering).  

 

 

Εικόνα 4.12 – Επιλογή μαθήματος ή δημιουργία νέου για τη δημιουργία Course 

Offering 

 

  Επιλέγοντας την ετικέτα “Add” μπορούμε να προσθέσουμε μια νέα εγγραφή στη λίστα 

των μαθημάτων όπου θα μπορούμε στη συνέχεια να δημιουργήσουμε μια νέα εργασία 

για το συγκεκριμένο μάθημα (Εικόνα 4.12). Μόλις δώσουμε το όνομα και 

δημιουργήσουμε το μάθημα (Course Offering) ένα στιγμιότυπο με πληροφορίες που 

μπορούμε να εισάγουμε για το συγκεκριμένο μάθημα εμφανίζεται στην οθόνη μας 

(Εικόνα 4.13). Ξεχωρίζουμε τη δυνατότητα να προσθέσουμε κι άλλον επιβλέποντα 

καθηγητή και τη δυνατότητα να προσθέσουμε κάποιον/ους βοηθούς διδασκαλίας. 

Επίσης σε αυτό το σημείο μπορούμε να προσθέσουμε τις εγγραφές των φοιτητών που 

συμμετέχουν στο συγκεκριμένο μάθημα. 
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Εικόνα 4.13 – Πληροφορίες για νεοσυσταθέν μάθημα (Course Offering) 

 

  Επιλέγοντας τον πίνακα των προσωπικών στοιχείων των φοιτητών για μεταφόρτωση 

εμφανίζεται η οθόνη που μας επιτρέπει να ανεβάσουμε ένα αρχείο φοιτητών που 

έχουμε αποθηκευμένο στο δίσκο. Το Web-CAT μας ενημερώνει για τις εγγραφές που 

περιέχονται στο αρχείο που θέλουμε να μεταφορτώσουμε επεξηγώντας την ιδιότητα 

του κάθε πεδίου των εγγραφών (Πίνακας 4.1). 

 

Πίνακας 4.1 – Μεταφόρτωση αρχείου εγγραφών των φοιτητών. 

 

 

  Από αυτή τη στιγμή ο καθηγητής μπορεί να δημιουργήσει μια εργασία για ανάθεση 

από τους φοιτητές που συμπεριλήφθηκαν. Επιλέγοντας την ετικέτα “Assignments” και 
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“New” οδηγούμαστε στην οθόνη όπου μπορούν να δοθούν λεπτομέρειες για την 

εργασία που πρόκειται να εκπονηθεί.  

  Κάτω από τον τίτλο “Grading Scheme for all instances” μπορεί ο καθηγητής να ορίσει 

τους κανόνες με τους οποίους θα βαθμολογηθεί η εργασία όπως για παράδειγμα πόσους 

πόντους θα συγκεντρώνει η αυτόματη βαθμολογία και πόσους η μη-αυτόματη, πόντους 

ποινών ή επιπλέον πόντους. Επίσης μπορεί να ορίσει κατά πόσο η εργασία θα δέχεται 

αποστολές από την Eclipse ή από το BlueJ. Ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει τους 

κανόνες που χρησιμοποίησε σε προγενέστερη βαθμολόγηση ή να ορίσει νέους. Σε αυτό 

το σημείο, ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει το plug-in της γλώσσας προγραμματισμού 

που θα δεχτεί εργασίες για βαθμολόγηση (Εικόνα 4.15). Η επιλογή Time Limit 

αναφέρεται στο χρονικό περιθώριο που θα περιμένει το plug-in να φτάσει ο κώδικας 

ώστε να ξεκινήσει την επεξεργασία και εμφανίζεται αφού επιλεγεί πρώτα το plug-in 

που ενδιαφέρει τον καθηγητή. Ο τελευταίος μπορεί να προσθέσει περισσότερα του ενός 

plug-in, να ορίσει τη σειρά με την οποία θα επεξεργαστούν των κώδικα καθώς και το 

χρονικό όριο καθυστέρησης άφιξης του κώδικα σε κάθε ένα από τα plug-ins.  

 

 

Εικόνα 4.15 – Επιλογή του plug-in της γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί 

 

  Το plug-in που θα επιλεχθεί είναι πλήρως διαχειρίσιμο από τον καθηγητή αφού το 

Web-CAT προσφέρει ένα πλήθος από επιλογές για την καλύτερη διευθέτηση των 

σκοπών της εργασίας που βρίσκεται προς εκπόνηση.  
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  Όσον αφορά το plug-in της Java (Εικόνα 4.16) οι επιλογές που μπορεί να κάνει ο 

καθηγητής για μια συγκεκριμένη εργασία είναι: 

 

Εικόνα 4.16 – Ρυθμίσεις του plug-in 

JUnit Reference Test Classes: Ο καθηγητής μπορεί εδώ να μεταφορτώσει το αρχείο 

script, της εκάστοτε γλώσσας που έχει επιλέξει, το οποίο θα εξετάσει τον απεσταλμένο 

κώδικα στο πεδίο του ποσοστού της πληρότητας του προβλήματος που καλύπτει. Ο 

καθηγητής μπορεί να μεταφορτώσει ένα ή περισσότερα αρχεία script. 

Supplemental Classes for Assignment: Εδώ ο καθηγητής μπορεί να προσθέσει επιπλέον 

κλάσεις που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία της μεταγλώττισης και της εκτέλεσης 

της εργασίας του μαθητή. Δίνεται η δυνατότητα πρόσθεσης ενός αρχείου jar ή ενός 

καταλόγου με αρχεία jar ή ενός καταλόγου όπου τα αρχεία jar βρίσκονται σε 

υποκαταλόγους του αρχικού καταλόγου. Στην περίπτωση που ο καθηγητής θέλει να 

χρησιμοποιήσει τα ίδια αρχεία και σε άλλες εργασίες, η δυνατότητα αυτή μπορεί να 

δοθεί στον τομέα “Reusable Configuration Options” στην επιλογή “Predefined 

Classes”. 

  Data Files for Student: Ο καθηγητής μπορεί να μεταφορτώσει ένα ή περισσότερα 

αρχεία δεδομένων, τα οποία θα αντιγραφούν στον κατάλογο όπου γίνεται η 

επεξεργασία της απεσταλμένης εργασίας, με σκοπό να χρησιμοποιηθούν από τον 

κώδικα της συγκεκριμένης εργασίας. 

  Στη διαχείριση του plug-in, κάτω από την ετικέτα “ Reusable Configuration Options”, 

ο καθηγητής επιτρέπεται να κάνει επιλογές τις οποίες θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 

ξανά στο μέλλον χωρίς να χρειάζεται να τις επανακαθορίσει. Στην παρακάτω εικόνα 

4.17, παρουσιάζονται οι επιλογές για το plug-in της Java. 
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Εικόνα 4.17 – Επαναχρησιμοποιήσιμες επιλογές του plug-in της Java 

 

Java Source Compatibility: Η έκδοση της Java που θα χρησιμοποιηθεί για 

μεταγλώττιση του κώδικα του φοιτητή. 
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Use Java Assertions: Χρησιμοποίηση ή όχι assertions. Για παράδειγμα, δηλώσεων 

κάποιων παραστάσεων true-false, για δοκιμή των υποθέσεων του προγράμματος. Η 

χρήση assertions έχει αποδειχτεί ως ο πιο γρήγορος και αποτελεσματικός τρόπος για 

τον εντοπισμό προβληματικού κώδικα.  

Use Built-in Jar: Χρησιμοποίηση ενός συνόλου από ενσωματωμένα αρχεία jar, όμοια 

με αυτά που χρησιμοποιεί το Web-CAT του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, στη 

διαδικασία της μεταγλώττισης και της εκτέλεσης. 

Predefined Classes: Όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, εδώ ο καθηγητής μπορεί να 

μεταφορτώσει κλάσεις που επιθυμεί για χρησιμοποίηση τους στη διάρκεια της 

μεταγλώττισης και της εκτέλεσης. 

Java Security Policy: Στο σημείο αυτό χρησιμοποιείται ένα αρχείο, για την πολιτική 

προστασίας που ακολουθείται, η οποία περιορίζει τις ενέργειες που μπορούν να 

επιδιώκουν τα προγράμματα που στέλλουν οι φοιτητές. Η παράλειψη αυτού του 

χαρακτηριστικού, αφήνει το Web-CAT να κάνει εξ’ ορισμού χρήση ενός συνόλου 

κανόνων, οι οποίοι δεν επιτρέπουν την πρόσβαση έξω από τον κατάλογο που 

αποθηκεύεται το πρόγραμμα για επεξεργασία και εκτέλεση. 

All Student Tests Must Pass: Αν η επιλογή είναι τσεκαρισμένη τότε οι φοιτητές δε θα 

λαμβάνουν μη-μηδενική βαθμολογία εκτός εάν όλα τα τεστ που έχουν γράψει περνάνε. 

Όταν αντίστοιχα δεν είναι τσεκαρισμένη, οι φοιτητές μπορούν να συνεχίσουν την 

αποστολή ακόμα και αν κάποια από τα τεστ που γράφουν δεν είναι σωστά. 

Students Must Submit Tests: Όταν η επιλογή είναι τσεκαρισμένη, οι αποστολές των 

φοιτητών που δε συνοδεύονται από τεστ, βαθμολογούνται με μηδέν. Σε περίπτωση που 

η επιλογή δεν είναι τσεκαρισμένη, μόνο το τεστ αναφοράς που είναι γραμμένο από τον 

καθηγητή θα χρησιμοποιηθεί ενώ δε θα χρησιμοποιηθεί το ποσοστό κάλυψης του 

προβλήματος και το ποσοστό των τεστ που περνάνε. 

Test Coverage Metric: Τα κριτήρια που θα χρησιμοποιηθούν για το πόσο καλά 

καλύπτουν, τα τεστ που γράφουν οι φοιτητές, τον αντίστοιχο τους κώδικα. 

Require Coverage of Simply Catch Blocks: Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, 

απαιτεί το τεστάρισμα όλων των δηλώσεων try/catch, συμπεριλαμβανομένων των 

δηλώσεων try/catch που παρέχονται απλά για να εκτυπώσουν ένα stack trace. Αν δεν 

είναι ενεργοποιημένη η επιλογή τότε τα τμήματα που περιέχουν αναφορά σε εκτύπωση 
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ενός stack trace δε θα συνυπολογιστούν στις μετρήσεις κάλυψης και δε θα επιφέρουν 

κανένα αποτέλεσμα στη βαθμολογία. 

Student Test Class Patterns, Students Test Class Exclusion Patterns, Reference Class 

Patterns και Reference Test Class Exclusion Patterns αναφέρονται στις ονομασίες των 

αρχείων του φοιτητή και του καθηγητή που θα γίνονται αποδεκτές σε κάθε κατηγορία. 

Checkstyle Configuration: Ένα αρχείο XML που περιέχει τους κανόνες για τον έλεγχο 

του στυλ του κώδικα του φοιτητή. 

PMD Configuration: Ένα αρχείο XML που περιέχει τους κανόνες PMD (Programming 

Mistake Detector) για τον έλεγχο του κώδικα του φοιτητή. 

Classes to Analyze: Εδώ καθορίζονται τα ονόματα των κλάσεων όπου θα εφαρμοστούν 

οι κανόνες των PMD και του στυλ του κώδικα. 

Classes to Exclude from Analysis: Καθορίζονται τα ονόματα των κλάσεων που δε θα 

εφαρμοστούν οι παραπάνω κανόνες. 

Static Analysis Scoring Scheme: Ένα αρχείο ιδιοτήτων της Java που περιέχει, τη μείωση 

των βαθμών που προβλέπονται και το όριο των μηνυμάτων, που εξέρχονται από τον 

έλεγχο του στυλ και του PMD. Η μείωση των βαθμών καθορίζεται με ένα δίκαιο και 

γενικού σκοπού τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες εργασίες. 

Υπάρχει μια κλίμακα ποινής του 1,2 και 5, που αντιστοιχεί σε πραγματικούς πόντους 

ανάλογα με τον αριθμό που επιλέγει ο καθηγητής στο επόμενο πεδίο, που είναι και ο 

παράγοντας που πολλαπλασιάζεται η αντίστοιχη τιμή της συγκεκριμένης κλίμακας. 

Static Analysis Deduction Scaling Factor: Οι διάφορες τιμές ποινής που προβλέπονται 

στην κλίμακα του αρχείου της Java που χρησιμοποιείται στο σχήμα Static Analysis 

Scoring Scheme, πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό που δίνεται σε αυτή την επιλογή. 

Hints Limit: Ο μέγιστος αριθμός των συμβουλών που δίνονται στο χρήστη από τις 

αποτυχίες των τεστ αναφοράς. 

Minimum Test Coverage for Hints: Στην περίπτωση που οι φοιτητές απαιτείται να 

γράφουν τεστ, αυτή η τιμή είναι το κατώφλι που οι φοιτητές πρέπει να επιτύχουν για να 

αποσπάσουν συμβουλές από το Web-CAT. Θα πρέπει να είναι ένας αριθμός μεταξύ του 

0.0 και του 100. 
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Clean JUnit Tests Required for Hints: Επίσης στην περίπτωση που οι φοιτητές 

απαιτείται να αποστέλλουν τεστ, αυτή η επιλογή απαιτεί όλες οι κλάσεις να περνάνε 

όλα τα τεστ του πλαισίου JUnit που είναι βασισμένα στο PMD. Έστω και ένα λάθος, 

όπως είναι η παράλειψη ενός μόνο ελέγχου μιας μεθόδου σε οποιαδήποτε κλάση, η μη 

συμπερίληψη κλήσεων assert() σε κάθε μέθοδο ή οι ψεύτικες κλήσεις assert() όπως 

είναι η AssertEquals(1,1), δε δημιουργεί συμβουλές για τον φοιτητή.  

Generate PDF Printouts: Η επιλογή αυτού του χαρακτηριστικού δημιουργεί ένα αρχείο 

PDF που παράγεται από τον απεσταλμένο κώδικα του φοιτητή και είναι δυνατό το 

κατέβασμα από τον φοιτητή αλλά και από τον καθηγητή κατά τη διάρκεια της 

βαθμολόγησης.  

PDF Formatting Style (for enscript): Σε περίπτωση που παράγεται αρχείο PDF, στην 

επιλογή αυτή προσδιορίζεται η μορφή του που χρησιμοποιείται από την εντολή 

enscript. 

Generate Class Diagrams: Δημιουργεί διαγράμματα των κλάσεων που 

περιλαμβάνονται στον κώδικα του φοιτητή. 

Debug Level: Ένας μη-μηδενικός αριθμός στην επιλογή αυτή, παράγει έξοδο με 

πληροφορίες για την αποσφαλμάτωση του κώδικα του φοιτητή. Όσο μεγαλύτερος ο 

αριθμός τόσο μεγαλύτερη η λεπτομέρεια της εξόδου. Ως μέγιστο θεωρείται ο αριθμός 

5. Η έξοδος στέλλεται με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον καθηγητή. 

Preserve Derived Files: Η επιλογή αυτής της ιδιότητας αποτρέπει το plug-in από το 

σβήσιμο των αρχείων που παράγονται κατά τη διαδικασία build/test κάθε ξεχωριστής 

εργασίας. Συνήθως αυτά τα αρχεία σβήνονται στο πέρας κάθε επεξεργασίας που έχει 

ολοκληρωθεί. Αυτή η ρύθμιση παρέχεται αποκλειστικά για την επεξεργασία 

προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην επεξεργασία της εργασίας. 

 

  Το Web-CAT χρησιμοποιεί εξ’ ορισμού μια παραμετροποίηση του plug-in σε 

περίπτωση που ο καθηγητής δεν ορίσει μια δική του. Ο καθηγητής αφού ορίσει μεταξύ 

άλλων και την προθεσμία της εργασίας μπορεί να προχωρήσει σε δημοσίευση της 

πράγμα το οποίο θα σημαίνει πως η εργασία θα εμφανιστεί στους λογαριασμούς των 

φοιτητών που τους ενδιαφέρει. 

 



4.2.2.2 Βαθμολόγηση του καθηγητή και προβολή των αποτελεσμάτων 

  Για την πλήρη αξιολόγηση της εργασίας του φοιτητή, ο καθηγητής πρέπει να 

αξιολογήσει την εργασία στο πεδίο των σχεδιασμού/αναγνωσιμότητας και πιθανότατα 

να προσθέσει τα δικά του σχόλια για την εργασία (Εικόνα 4.18). Επίσης, μαζί με τα 

αρχεία που απεστάλησαν από τον φοιτητή, έχει την εικόνα της αξιολόγησης από το 

Web-CAT ενώ μπορεί να αναβαθμολογήσει την εργασία όποτε αυτός κρίνει σκόπιμο. 

 

Εικόνα 4.18 – Βαθμολόγηση του καθηγητή 

  Πέρα από τη δυνατότητα σχολίων του καθηγητή στο πεδίο “TA/Instructor 

Comments”, για τη διαδικασία της βαθμολόγησης του κώδικα, το Web-CAT παρέχει 

έναν επεξεργαστή κειμένου στον οποίο ο καθηγητής μπορεί να προβεί σε ενέργειες 

διόρθωσης του κώδικα μέσα από ένα πλήθος επιλογών (Εικόνα 4.19). Ο καθηγητής ή ο 

βοηθός του, μπορούν να επισημάνουν τα σημεία που αυτοί κρίνουν απαραίτητα με τη 

βοήθεια του επεξεργαστή και στο τέλος να αποθηκεύσουν τις παρατηρήσεις τους ώστε 

να μπορούν οι φοιτητές να κατεβάσουν τα αποτελέσματα. Αξίζει να σημειωθεί πως το 

Web-CAT επιτρέπει επίσης το κατέβασμα του κώδικα που απέστειλε ο φοιτητής 

αρχικά. 
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Εικόνα 4.19 – Επεξεργασία κώδικα από τον καθηγητή. 

  

  Ο καθηγητής αφού βαθμολογήσει στο πεδίο των σχεδιασμού/αναγνωσιμότητας έχει τη 

δυνατότητα μιας οπτικής της Βάσης Δεδομένων των εργασιών όπου του γίνεται πολύ 

απλή η ανάγνωση των αποτελεσμάτων (Εικόνα 4.20).  

  

Εικόνα 4.20 – Προβολή των εργασιών 

 

  Ο καθηγητής έχει στα χέρια του κάποια στατιστικά στοιχεία για τις εργασίες και είναι 

σε θέση να προβάλλει αναλυτικά τα στοιχεία της κάθε αποστολής που έκανε ο φοιτητής 

(Εικόνα 4.21). 
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Εικόνα 4.21 – Επιλογή εργασίας 

 

  Επίσης είναι δυνατή η ανάγνωση όλων των αρχείων του καταλόγου όπου έγινε η 

μεταγλώττιση και η εκτέλεση της εφαρμογής του φοιτητή (Εικόνα 4.22).  

 

Εικόνα 4.22 – Αρχεία που αφορούν την απεσταλμένη εργασία 
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 4.2.3 Σχεδιασμός από την πλευρά του διακομιστή 

  Η υλοποίηση του Web-CAT είναι χωρισμένη σε έναν αριθμό από υποσυστήματα. 

Κάθε υποσύστημα είναι υπεύθυνο για την παροχή ενός αριθμού υπηρεσιών και 

συντηρεί τη Βάση Δεδομένων (Εικόνα 4.23). Ως αποτέλεσμα κάθε υποσύστημα μπορεί 

να παρέχει συγκεκριμένου χαρακτήρα τεστ εργασιών. Ένα κεντρικό υποσύστημα 

γνωστό ως πυρήνας (core), είναι υπεύθυνο για την αρχικοποίηση όλων των άλλων 

υποσυστημάτων δυναμικά, ενώ μπορεί να διαβάζει πληροφορίες σχετικά με τα 

καθήκοντα που υποστηρίζονται από αυτά. 

 

 

Εικόνα 4.23 – Υποσυστήματα του Web-CAT 
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  Παρακάτω δίνεται μια σύντομη περιγραφή αυτών των υποσυστημάτων: 

Admin: Παρέχει τα εργαλεία για τους διαχειριστές του Web-CAT, περιλαμβάνοντας 

υποστήριξη για διαχείριση και για άμεση περιήγηση στη Βάση Δεδομένων καθώς και 

παραμετροποίηση των δυνατοτήτων. 

AntForPlugins: Παρέχει ΑΝΤ για την υποστήριξη των plug-in βαθμολόγησης που 

χρησιμοποιούν το ΑΝΤ για την εκτέλεση των εφαρμογών του φοιτητή. 

BIRTRuntime: Περιέχει το Eclipse BIRT (Business Intelligence and Reporting Tools) 

runtime, που απαιτείται από το υποσύστημα Reporter. Προσφέρει αυτόματο έλεγχο 

ενημερώσεων και δεδομένου του μεγέθους του, ανακουφίζει από την ανάγκη για εκ 

νέου λήψη όλου του πακέτου, όταν ενημερώνεται η λειτουργία Reporter. 

CheckstyleForPlugins: Παρέχει τον έλεγχο του στυλ του κώδικα για να υποστηρίξει τα 

plugins που βαθμολογούν εργασίες σε Java. 

CloverForPlugins: Παρέχει το clover (http://www.atlassian.com/software/clover/) στα 

plugins που βαθμολογούν και μετράνε το ποσοστό κάλυψης του κώδικα σε Java. 

Core: Είναι το κύριο υποσύστημα για το Web-CAT και παρέχει όλες τις δυνατότητες 

που απαιτούνται για τη φόρτωση και τη λειτουργία όλων των άλλων υποσυστημάτων. 

Επίσης παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης καθώς και κοινά σημεία της διεπαφής με τον 

χρήστη που χρησιμοποιούνται από την πλευρά του συστήματος. 

DBUpdateEngine: Αυτό το υποσύστημα παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για όλα τα 

άλλα υποσυστήματα, εισάγοντας τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την αυτόματη 

ενημέρωση των σχημάτων της Βάσης Δεδομένων, καθώς τα υποσυστήματα εισάγουν 

νέα χαρακτηριστικά. Επίσης παρέχει τη δημιουργία μιας νέας Βάσης Δεδομένων αν δεν 

υπάρχει τέτοια τη στιγμή που γίνεται η εγκατάσταση του Web-CAT στον διακομιστή. 

EOJDBCPrototypes: Παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για όλα τα άλλα υποσυστήματα, 

παρέχοντας την κοινή χαρτογράφηση των τύπων δεδομένων που έχει να κάνει το Web-

CAT με αυτούς τους τύπους που υποστηρίζονται από την υποκείμενη Βάση MySQL. 

Το υποσύστημα εντοπίζει αυτές τις πληροφορίες έτσι ώστε το porting σε νέες Βάσεις 

Δεδομένων να είναι ευκολότερο. 

ExternalJars: Περιέχει όλα τα εξωτερικά Jars που χρησιμοποιεί το Web-CAT και τα 

υποσυστήματα του. Ελέγχει για αυτόματες ενημερώσεις αυτών των jars. 

http://www.atlassian.com/software/clover/
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Grader: Παρέχει όλες τις αυτοματοποιημένες εργασίες βαθμολόγησης του Web-CAT. 

Επίσης διαχειρίζεται όλα τα plug-ins που είναι υπεύθυνα για βαθμολόγηση. 

JobQueue:  Περιέχει την υποδομή που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση εργασιών 

ουράς σε άλλα υποσυστήματα του Web-CAT. Παρέχει βασικές κλάσεις και 

χαρακτηριστικά σε άλλα υποσυστήματα. 

PerlForPlugins: Παρέχει υποστήριξη για τα βασισμένα στην Perl plugins που 

βαθμολογούν, συμπεριλαμβανομένου ενός αριθμού προγραμμάτων CPAN, καθώς και 

προγραμμάτων Perl που χρησιμοποιούνται από τα plug-ins.  

PMDForPlugins: Αυτό το υποσύστημα παρέχει υποστήριξη PMD στα plugins που 

βαθμολογούν και πραγματοποιούν στατική ανάλυση του κώδικα Java. 

Reporter: Αυτό το υποσύστημα παρέχει όλα τα δεδομένα της υπηρεσίας αναφοράς του 

Web-CAT.  

Web-CAT: Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για αληθινό υποσύστημα. Είναι η κύρια 

εφαρμογή που εκκινεί την εφαρμογή του Web-CAT στον διακομιστή. Περιέχει λίγο 

κώδικα δεδομένου ότι όλες οι συμπεριφορές παρέχονται από τα υποσυστήματα. 

WebObjectsUpdater: Πρόκειται για ένα περίβλημα που επιτρέπει στα ενσωματωμένα 

run-time αρχεία WebOblects, να διαχειρίζονται από τη λειτουργία του Web-CAT για 

αυτόματες ενημερώσεις. 

WonderUpdater:  Επίσης πρόκειται για ένα περίβλημα που επιτρέπει στα 

ενσωματωμένα run-time αρχεία Project WONDER, να διαχειρίζονται από τη λειτουργία 

του Web-CAT για αυτόματες ενημερώσεις. 

 

4.3 Διαδικασία αξιολόγησης 

  Η βασισμένη σε plug-in αρχιτεκτονική του Web-CAT παρέχει μεγάλη ευελιξία. Τα 

συχνότερα χρησιμοποιούμενα για βαθμολόγηση Plug-ins είναι μάλλον αυτά για την 

επεξεργασία κώδικα Java και C++. Προκειμένου να δοθεί η κατάλληλη αξιολόγηση και 

τα κατάλληλα κίνητρα για βελτίωση, τα εν λόγω plug-in χρησιμοποιούν μια στρατηγική 

βαθμολόγησης που κάνει περισσότερα από το να δώσει απλά ένα είδος σκορ 

“ορθότητας” του κώδικα του φοιτητή. Το Web-CAT βαθμολογεί την εγκυρότητα και 



την πληρότητα των δοκιμών του φοιτητή. Βαθμολογεί τις εργασίες σύμφωνα με τρεις 

βαθμολογίες: 

1. Ένα σκορ ορθότητας του κώδικα μετρά το πόσο “σωστός” είναι ο κώδικας του 

φοιτητή. Για την ενδυνάμωση των φοιτητών στην ικανότητα τους να κάνουν 

δοκιμές, αυτό το σκορ βασίζεται αποκλειστικά στο πόσα από τα τεστ που 

έγραψε ο φοιτητής μπορεί να περάσει ο κώδικας που στάλθηκε. 

2. Το σκορ πληρότητας της δοκιμής μετρά πόσο καλά καλύπτουν, οι δοκιμές που 

έγραψε ο φοιτητής, το πρόβλημα της εργασίας. Τόσο για τα plug-ins της Java 

όσο και για τη C++, γίνεται συλλογή δεδομένων από τα κομμάτια του κώδικα 

που πραγματικά ελέγχονται από τα τεστ του φοιτητή. Ο καθηγητής μπορεί να 

επιλέξει τη μέθοδο για βαθμολόγηση που θα χρησιμοποιηθεί (Εικόνα 4.24). Σε 

άλλες γλώσσες, όπου αυτές οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες, υπάρχει η 

δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί κάτι διαφορετικό. 

3. Ένα σκορ εγκυρότητας μετρά πόσα από τα τεστ του φοιτητή είναι ακριβή, 

σύμφωνα με το ανατεθέν πρόβλημα. Τα plug-ins της Java και της C++,  κάνουν 

χρήση ενός ανεξάρτητου (κρυφού) συνόλου από reference test γραμμένα από 

τον καθηγητή για τη μέτρηση του συγκεκριμένου σκορ. 

 

 

Εικόνα 4.24 – Παραμετροποίηση plug-in 
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  Αυτές οι τρεις μετρικές, που λαμβάνονται ως ποσοστά, πολλαπλασιάζονται στη 

συνέχεια από κοινού για τη διαμόρφωση ενός σύνθετου αποτελέσματος. Οι μετρικές 

αυτές εξασφαλίζουν πως καμιά πτυχή της προσέγγισης δε θα αγνοηθεί.  

  Πέρα από τη συγκεκριμένη προσέγγιση της βαθμολογίας, το plug-in της Java 

ενσωματώνει επίσης εργαλεία ανοιχτού κώδικα για να ελέγχει τις νεότερες συμβάσεις 

για ορθή χρήση των σχολίων στον κώδικα, για οδηγούς στυλ του κώδικα και για χρήση 

πρακτικών κωδικοποίησης που ενδεχομένως να προκαλούν bugs. Περαιτέρω, κατά την 

εκτέλεση των τεστ που παρέχονται από τον φοιτητή, ανιχνεύει ποια τμήματα της λύσης 

του φοιτητή εκτελούνται στην πραγματικότητα έτσι ώστε να παρέχει ανατροφοδότηση 

για το πώς γίνεται να βελτιωθεί η πληρότητα των δοκιμών-τεστ που γράφει ο φοιτητής. 

Όλα αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στον χρήστη σε μια ολοκληρωμένη έκθεση 

ανατροφοδότησης. 

  Τα αριθμητικά αποτελέσματα καταδεικνύουν πως οι μαθητές παράγουν υψηλότερης 

ποιότητας κώδικα χρησιμοποιώντας αυτή την προσέγγιση, με μείωση 28% στον αριθμό 

των bugs ανά χίλιες γραμμές κώδικα κατά μέσο όρο (Thornton 2008). Εκτός από την 

ανατροφοδότηση, είναι σαφές πως οι μαθητές μπορούν να δουν πραγματική αξία στη 

προσέγγιση του Web-CAT. Η αξία αυτή μεταφράζεται σε αυξημένη εμπιστοσύνη όταν 

οι φοιτητές κάνουν αλλαγές στον κώδικα τους καθώς ξέρουν πως έχουν πάντα ένα 

σύστημα που “τρέχει” συνεχώς για αυτούς για να τους φτάσει σταδιακά στη λύση. Οι 

φοιτητές έχουν επιβεβαιώσει τις αντιλήψεις τους για αυτά τα οφέλη σε έρευνες όπου 

εξέφρασαν την ιδιαίτερη προτίμηση τους στο Web-CAT από πιο παραδοσιακά 

αυτόματα συστήματα βαθμολόγησης όπου είχαν εμπειρία. 

  Το Web-CAT είναι μια εφαρμογή ιστού χτισμένη πάνω στο πλαίσιο WebObjects της 

Apple. Το υποσύστημα βαθμολόγησης “Grader” δεν είναι σχεδιασμένο σε μια 

συγκεκριμένη γλώσσα και συνεισφέρει στη διαδικασία που απαιτείται για τη 

βαθμολόγηση μιας εργασίας. Διαιρεί τη διαδικασία της βαθμολόγησης σε μια σειρά από 

βήματα, ο αριθμός και η φύση των οποίων εξαρτάται από τον καθηγητή. Η δράση που 

αναλαμβάνεται σε καθένα από τα βήματα μπορεί να ελεγχθεί από script ή από 

προγράμματα που μεταφορτώνει ο καθηγητής. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει το Web-

CAT να υποστηρίξει τα πάντα, από τη μη-αυτόματη αξιολόγηση ενός αρχείου που 

μπορεί να μην περιλαμβάνει τη δομή του αρχείου που περιμένει ο καθηγητής να δει έως 

την παραδοσιακή αξιολόγηση του μεταφρασμένου κώδικα με όποια προσέγγιση 

επιθυμεί ο καθηγητής. 
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4.3.1 Ακολουθία της επεξεργασίας 

  Η επεξεργασία της κάθε αποστολής ακολουθεί 4 φάσεις:  

1η Φάση: Από τη στιγμή που η εργασία υποβάλλεται στο Web-CAT, ο πηγαίος κώδικας 

μεταφράζεται χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο compiler της γλώσσας που έχει ορίσει ο 

καθηγητής. Αν η μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα αποτύχει, παρέχονται κατάλληλες 

διαγνωστικές πληροφορίες στον φοιτητή. Αν η μεταγλώττιση ολοκληρωθεί με επιτυχία 

οι πληροφορίες παραδίδονται στο επόμενο στάδιο μέσω της XML. Το script είναι 

υπεύθυνο για την παραγωγή της εξόδου XML. 

2η Φάση: Μόλις δημιουργηθεί το εκτελέσιμο, το δεύτερο στάδιο είναι υπεύθυνο για τη 

διόρθωση του προγράμματος. Στο στάδιο αυτό, τρέχουν τα τεστ που εστάλησαν από 

τους φοιτητές εξετάζοντας το εκτελέσιμο αρχείο και το σκορ ορθότητας παράγεται για 

χρήση στο επόμενο επίπεδο. Παράγεται ένα σκορ σε μορφή ποσοστού από τον 

συνολικό αριθμό των τεστ που παρέδωσε ο φοιτητής και από το συνολικό αριθμό των 

τεστ που περνάν την εφαρμογή του φοιτητή. 

3η Φάση: Σε αυτή τη φάση αξιολογείται η εγκυρότητα των τεστ που απεστάλησαν από 

τον φοιτητή. Για να συμβεί αυτό, τα τεστ αυτά τρέχουν ως προς μια εφαρμογή 

αναφοράς που παρέχει ο καθηγητής. Οποιοδήποτε τεστ αποτυχαίνει στην εφαρμογή της 

αναφοράς του καθηγητή, θεωρείται έξω από την περιοχή του προβλήματος και 

θεωρείται άκυρο. Ένας περιορισμός αυτής της προσέγγισης είναι πως ο φοιτητής 

μπορεί να τιμωρηθεί για επέκταση του προβλήματος ακόμα και αν αυτή θεωρείται 

αντικειμενικά έγκυρη. 

4η Φάση: Για να αξιολογηθεί η πληρότητα των τεστ του φοιτητή, συλλέγεται μια 

βαθμολογία που βασίζεται σε κλίμακα ποσοστού από το τρέξιμο των τεστ απέναντι από 

έναν κώδικα εφαρμογής που έχει γραφτεί από τον καθηγητή. 

  Τα αποτελέσματα της εργασίας μπορούν πλέον να δοθούν στον φοιτητή (Εικόνα 

4.10). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: Αποτελέσματα από τη χρήση TDD και 

Web-CAT 

5.1 Έρευνα στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια 

  Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στα δεδομένα που συλλέχτηκαν στο 

πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και πιο συγκεκριμένα στο μάθημα  “Comparative 

Languages” (Edwards 2003). Οι φοιτητές του τμήματος συνήθως γράφουν τέσσερις 

προγραμματιστικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, κάθε μια από τις οποίες 

απαιτεί 2-3 βδομάδες για την ολοκλήρωση της. Βασικές οδηγίες σχετικά με το TDD 

δίνονται στους φοιτητές, μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο της μιας ώρας διάλεξης καθώς 

και διάφορες αναφορές σε TDD που οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν 

εκτός διάλεξης. 

  Την άνοιξη του 2003, 59 φοιτητές χρησιμοποίησαν το Web-CAT για την αποστολή 

όλων των προγραμματιστικών τους εργασιών. Στους μαθητές αυτούς ανατέθηκαν οι 

ίδιες εργασίες που είχαν ανατεθεί στους φοιτητές και την άνοιξη του 2001, όπου είχε 

χρησιμοποιηθεί ένα διαφορετικό σύστημα αυτόματης βαθμολόγησης το οποίο δε 

χρησιμοποιούσε την τεχνική TDD (οι φοιτητές χρησιμοποιούσαν δοκιμές στον κώδικα 

τους πριν από την αποστολή και τους δινόταν επίσης βιβλιογραφικό υλικό σχετικά με 

βασικές πρακτικές δοκιμών). 

  Επίσης 59 στον αριθμό ήταν οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση του 

συγκεκριμένου μαθήματος την άνοιξη του 2001. Οι αποστολές και των 2 εξαμήνων 

αποτέλεσαν τα στοιχεία πάνω στα οποία στηρίχτηκε η έρευνα. Ο πίνακας 5.1 συνοψίζει 

τα αποτελέσματα που συλλέχτηκαν από τη σύγκριση των προγραμματιστικών εργασιών 

των δυο ομάδων. Επειδή το Web-CAT και το προγενέστερο σύστημα βαθμολόγησης, 

το οποίο ήταν το Curator, χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές στη βαθμολόγηση, οι 

εργασίες του 2001 στάλθηκαν επίσης στο Web-CAT για αναβαθμολόγηση. 

 

 

 

 



Πίνακας 5.1 – Σύγκριση μεταξύ των δυο συνόλων (Οι διαφορές που επισημαίνονται με 

έντονους χαρακτήρες είναι σημαντικές). 

 

  

  Την άνοιξη του 2001, οι φοιτητές δεν έγραφαν δοκιμές. Αντί να χρησιμοποιηθεί ένα 

σταθερό σύνολο δεδομένων για δοκιμές που θα το παρείχε ο καθηγητής, τα 

προγράμματα του 2001 βαθμολογήθηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα δοκιμών που 

παραγόντουσαν από μια γεννήτρια που παρείχε ο καθηγητής. Αυτή η γεννήτρια 

παρήγαγε ένα τυχαίο σύνολο 40 περιπτώσεων δοκιμών για κάθε εργασία, παρέχοντας 

ευρεία κάλυψη του συνόλου του προβλήματος. 

  Για την εκ νέου βαθμολόγηση κάθε εργασίας του 2001 χρησιμοποιώντας το Web-

CAT, η γεννήτρια παραγωγής των περιπτώσεων δοκιμών παρήγαγε ακριβώς τις ίδιες 

δοκιμές και το Web-CAT τις χρησιμοποίησε σαν αυτές να απεστάλησαν από τους 

ίδιους τους φοιτητές. 

  Στον πίνακα 5.1, το πεδίο “Recorded Grades” αναπαριστά τη μέση τελική βαθμολογία 

που καταγράφεται στο τέλος όλης της διαδικασίας. Το μισό κομμάτι αυτής της 

βαθμολογίας ανήκει στο αυτοματοποιημένο σύστημα ενώ το άλλο μισό στη 

βαθμολογία που υποστήριξε ο καθηγητής ή ο βοηθός του. Το πεδίο “TA Assessment” 

αναπαριστά το μέσο όρο της βαθμολογίας που δόθηκε από τον καθηγητή ή τον βοηθό 

του, ενώ το “Curator Assessment” είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας που δόθηκε από 

το Curator. Το πεδίο “Web-CAT Assessment” αναπαριστά τη βαθμολογία που δόθηκε 

από το νέο αυτόματο σύστημα του Web-CAT. 

  Ενώ ο μέσος όρος του 2003 για το “Curator Assessment” είναι ελαφρώς υψηλότερος 

από εκείνον για το 2001, η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Μια πιθανή 

ερμηνεία αυτού του αποτελέσματος είναι πως, αν υπάρχει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ 
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του κώδικα των 2 ομάδων, η μέθοδος αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε το 2001 δεν 

ήταν αρκετά ευαίσθητη έτσι ώστε να την εντοπίσει. 

  Ωστόσο, η διαφορά στη σύγκριση του “Web-CAT Assessment” είναι σημαντική. Το 

αποτέλεσμα εδώ είναι κατανοητό αφού οι φοιτητές το 2003 είχαν την ευκαιρία μέσω 

της ανατροφοδότησης που τους δινόταν από το Web-CAT, να μελετήσουν το ποσοστό 

του προβλήματος που κάλυπταν οι δοκιμές τους. Έτσι είχαν την ευκαιρία να 

μεγιστοποιήσουν την πληρότητα των δοκιμών τους στο μεγαλύτερο βαθμό των 

δυνατοτήτων τους. 

  Τελικά, τα προγράμματα των φοιτητών αναλύθηκαν για να αποκαλυφτούν τα 

σφάλματα που περιείχαν. Ένας από τους πιο κοινούς τρόπους για τη μέτρηση των 

σφαλμάτων είναι η εύρεση της “πυκνότητας σφαλμάτων”. Με αυτό τον όρο εννοείται ο 

μέσος όρος των σφαλμάτων για κάθε 1000 γραμμές πηγαίου κώδικα (KSLOC Source 

Lines Of Code), χωρίς την προσμέτρηση των σχολίων. 

  Για να υπάρχει μια ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος, αναπτύχθηκε μια 

ολοκληρωμένη ακολουθία δοκιμών, για τους σκοπούς της ανάλυσης. Μια ακολουθία 

που παρείχε το 100% της κάλυψης των συνθηκών/αποφάσεων πάνω σε μια 

αναφερόμενη υλοποίηση του καθηγητή, αποτέλεσε την αρχή. Στη συνέχεια 

επιθεωρήθηκαν όλες οι ακολουθίες δοκιμών που παρήχθησαν από τις δοκιμές που 

απέστειλαν οι φοιτητές το 2003 και τις δοκιμές που παρήχθησαν αυτόματα το 2001. Οι 

μη-διπλότυπες δοκιμές από αυτή την επιθεώρηση, προστέθηκαν σε μια ολοκληρωμένη 

ακολουθία. 

  Για το συγκεκριμένο πείραμα, δυο δοκιμές θεωρείται ότι είναι διπλότυπες όταν το 

κάθε πρόγραμμα στην κάθε ομάδα επιφέρει για αυτές τις δοκιμές το ίδιο αποτέλεσμα 

(επιτυχία ή αποτυχία). Η μη-διπλότυπες περιπτώσεις δοκιμών θεωρούνται επομένως 

ανεξάρτητες για τουλάχιστον ένα πρόγραμμα που εξετάζεται. Από τη στιγμή που 

κατασκευάστηκε η ολοκληρωμένη ακολουθία δοκιμών, κάθε πρόγραμμα δοκιμάστηκε 

σύμφωνα με αυτήν.  

  Ενώ οι αριθμοί που προκύπτουν αποτυπώνουν τον σχετικό αριθμό των ανωμαλιών 

στα προγράμματα, δεν εκπροσωπούν την πυκνότητα σφαλμάτων. Για την άντληση 

αυτής της πληροφορίας, πραγματοποιήθηκε επιλογή 18 προγραμμάτων, 9 από κάθε 

ομάδα. Σε αυτά τα προγράμματα αφαιρέθηκαν τα σχόλια και οι κενές γραμμές. Στη 
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συνέχεια, αποσφαλματώθηκαν με το χέρι, εκτελώντας μόνο τις αναγκαίες αλλαγές για 

την επίτευξη 100% ποσοστού περάσματος από την ολοκληρωμένη ακολουθία δοκιμών. 

  Ο συνολικός αριθμός των γραμμών που προστέθηκαν, άλλαξαν ή απομακρύνθηκαν 

χρησιμοποιήθηκε ως σφάλματα/KSLOC για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σύμφωνα με 

κάποιους μαθηματικούς τύπους, έγινε μια προσπάθεια για την εύρεση μιας 

μαθηματικής σχέσης ανάμεσα στα σφάλματα/KSLOC και στον αριθμό των δοκιμών 

που απέτυχαν σε αυτό το δείγμα των προγραμμάτων. Αυτό οδήγησε σε σημαντικό 

συσχετισμό στο επίπεδο 0,05 το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την εκτίμηση 

των σφαλμάτων/KSLOC στα υπόλοιπα προγράμματα των φοιτητών των δυο ομάδων. 

  Ο πίνακας 5.1 συνοψίζει τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης. Βλέπουμε πως οι 

φοιτητές που χρησιμοποίησαν την τακτική του TDD και το Web-CAT για την 

αποστολή των εργασιών τους, οι κώδικες τους περιέχουν περίπου 45% λιγότερα 

σφάλματα ανά 1000 γραμμές κώδικα. Οι τιμές των σφαλμάτων/KSLOC που 

παρουσιάζονται στο πείραμα απέχουν πολύ από τις τιμές των ορίων που ανέχονται σε 

βιομηχανικό επίπεδο (το όριο βρίσκεται στα 4-5 σφάλματα/KSLOC), εντούτοις για την 

ποιότητα κώδικα του φοιτητή οι τιμές είναι αποδεκτές. 

  Ενώ τα αποτελέσματα του Πίνακα 5.1 δείχνουν πως οι φοιτητές παράγουν 

υψηλότερης ποιότητας κώδικα χρησιμοποιώντας την προσέγγιση του Web-CAT, είναι 

επίσης σημαντικό να αντιληφθούν οι μαθητές τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν στην 

τακτική TDD και στο Web-CAT.  

 

5.1.1 Ερωτηματολόγιο για τους φοιτητές 

Το 2003 οι φοιτητές συμπλήρωσαν μια ανώνυμη έρευνα που σχεδιάστηκε για να 

προκαλέσει τις αντιλήψεις τους τόσο για τη διαδικασία TDD όσο και για το Web-CAT 

(Πίνακας 5.2). Όλοι οι φοιτητές του εξαμήνου της άνοιξης του 2003 είχαν 

χρησιμοποιήσει ξανά στο παρελθόν ένα αυτοματοποιημένο σύστημα βαθμολόγησης 

(Curator). 

 

 

 



Πίνακας 5.2 - Ερωτηματολόγιο 
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  Οι μαθητές εξέφρασαν την ιδιαίτερη προτίμηση τους για το Web-CAT έχοντας στην 

πλάτη τους τις εμπειρίες του παρελθόντος. Βρήκαν ότι το Web-CAT ήταν περισσότερο 

χρήσιμο στον εντοπισμό των λαθών στα προγράμματά τους από ότι το Curator (89,8% 

συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα). Οι φοιτητές επίσης εξέφρασαν την έντονη προτίμηση 

τους για τα οφέλη της τακτικής TDD. Η χρήση του TDD αυξάνει την εμπιστοσύνη που 

έχουν οι φοιτητές για την ορθότητα του κώδικα που αναπτύσσουν (65,3% συμφωνεί ή 

συμφωνεί απόλυτα). Η χρήση του TDD αυξάνει επίσης την εμπιστοσύνη των φοιτητών 

στην αλλαγή του ίδιου τους του κώδικα (67,3% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα). Τέλος, 

οι περισσότεροι φοιτητές θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν το Web-CAT και τη τεχνική 

TDD σε μελλοντικές εργασίες ακόμα και αν αυτό δεν απαιτείται από το μάθημα. 

 

5.1.2 Συμπεράσματα από την έρευνα 

  Τα αποτελέσματα του πειράματος χαρακτηρίζονται θετικά. Η δυνατότητα 

απεριόριστων υποβολών, με μια προβολή web και μια αναφορά ανατροφοδότησης πίσω 

από έντονα χρώματα και σε χρόνο μικρότερο από ένα λεπτό, ενθαρρύνει τη χρήση από 

τους φοιτητές. Επιπλέον οι μαθητές κατανοούν την έμφαση που δίνεται στη στρατηγική 

της δοκιμής, ενώ η φυσική προσπάθεια τους για υψηλότερη βαθμολογία ενισχύει τις 

επιθυμητές δεξιότητες.  

  Στον αντίλογο βρίσκεται η άποψη πως παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των 

εκπαιδευτικών της επιστήμης των υπολογιστών, οι φοιτητές συχνά δεν αποκτούν τις 

επιθυμητές αναλυτικές ικανότητες σκέψης. Θα πρέπει να εμποτίσουν με συνεχή 

πρακτική, τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ορθή αντιμετώπιση της ανάπτυξης 

μιας εφαρμογής, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Η χρήση της αυτόματης 

βαθμολόγησης ενισχύει την επιθυμητή συμπεριφορά των φοιτητών.  

  Η προκαταρκτική εμπειρία, στη στρατηγική TDD στην τάξη και στη συνέχεια 

αυτοματοποιημένη αξιολόγηση επιφέρει σημαντική πιθανότητα για αύξηση της 

ποιότητας του κώδικα των φοιτητών. Ο σχεδιασμός των πανεπιστημίων βρίσκεται προς 

την κατεύθυνση του να εφαρμοστεί η τεχνική του TDD και του Web-CAT, σε όλη τη 

σειρά των εισαγωγικών μαθημάτων του προγραμματισμού. 
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5.2 Δοκιμές σε κώδικα που περιλαμβάνει στοιχεία γραφικής 

διασύνδεσης χρήστη 

  Για την ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών γύρω από την τεχνική TDD, είναι 

απαραίτητο να υπάρχει ένα αρκετά απλό πλαίσιο για τη συγγραφή των δοκιμών του 

κώδικα. Το πλαίσιο JUnit της Java και παρομοίως το XUnit για την C++, έχουν δείξει 

πως ακόμα και οι φοιτητές που προγραμματίζουν σε εισαγωγικό επίπεδο τα 

καταφέρνουν σε ικανοποιητικό βαθμό στις εργασίες τους. Υπάρχει επίσης μια σειρά 

από IDEs που απευθύνονται στην εκπαιδευτική κοινότητα όπως το BlueJ, που παρέχει 

άριστη υποστήριξη στις δοκιμές. 

  Ταυτόχρονα, θα πρέπει οι εργασίες να είναι ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές για να 

ελκύουν την προσοχή των φοιτητών. Είναι λοιπόν όλο και πιο συχνό, σε εισαγωγικά 

μαθήματα προγραμματισμού, να περιλαμβάνονται γλώσσες προγραμματισμού με 

γραφική διασύνδεση χρήστη (Thornton 2008). Το περιβάλλον GUI είναι πολύ χρήσιμο 

διότι η κατανόηση του χειρισμού ενός σχήματος ή ενός κουμπιού όσον αφορά το 

χρώμα, το μέγεθος και άλλων ιδιοτήτων είναι έννοιες που οι φοιτητές μπορούν εύκολα 

να συλλάβουν. Η γενικότερη αύξηση των πλαισίων GUI, όπως το Swing, το 

ObjectDraw (Bruce, Danyluk, Murtagh 2006) και το LIFT (Snyder, Edwards, Manuel, 

Perez 2011) κάνουν τους φοιτητές να προγραμματίζουν σε ένα πιο φιλικό περιβάλλον. 

  Ωστόσο σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα δίλλημα. Ενώ υπάρχουν πλαίσια που κάνουν 

τις δοκιμές του λογισμικού πιο λειτουργικές, καθώς επίσης και πλαίσια που καθιστούν 

τον προγραμματισμό σε GUI πιο εύκολο, δεν υπάρχει κατάλληλου επιπέδου 

υποστήριξη για τη δοκιμή κώδικα που περιλαμβάνει στοιχεία γραφικής διασύνδεσης 

χρήστη. Δεν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να επιτρέπει στους φοιτητές που 

προγραμματίζουν σε περιβάλλον γραφικής διασύνδεσης χρήστη να αναπτύξει δοκιμές 

για τον κώδικα τους. 

  Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, αναπτύχθηκε ένα πακέτο γραφικής 

διασύνδεσης χρήστη που ονομάζεται ObjectDraw. H συγκεκριμένη προσέγγιση 

ενσωματώνεται εύκολα σε IDEs όπως το BlueJ και το Eclipse και ακόμα υποστηρίζει 

την αυτόματη εκτέλεση δοκιμών κώδικα που περιλαμβάνουν στοιχεία γραφικής 

διασύνδεσης χρήστη χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Web-CAT. Η εμπειρία στην 

τάξη δείχνει πως οι φοιτητές μπορούν να γράψουν βασικές δοκιμές κώδικα που 

περιλαμβάνει στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη με την ίδια ευκολία που γράφουν 

δοκιμές για κώδικα που δεν περιλαμβάνει στοιχεία GUI. 
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  Τα τελευταία χρόνια η επιστημονική κοινότητα απασχολείται έντονα με την πρακτική 

της δοκιμής και της ενσωμάτωσή της στις εκπαιδευτικές διατάξεις. Υπήρξε μεγάλη 

έρευνα σε αυτόματα συστήματα βαθμολόγησης όπως το Web-CAT, για την αξιολόγηση 

των επιδόσεων των φοιτητών σε εργασίες προγραμματισμού, ωστόσο κανένα από αυτά 

τα αυτοματοποιημένα συστήματα δεν απέδειξε την ικανότητα τους για δοκιμή κώδικα 

που περιλαμβάνει γραφική διασύνδεση χρήστη. 

  Η βιβλιοθήκη objectdraw του Kim Bruce, κληρονομεί τη Swing και απλοποιεί το API 

για το σχεδιασμό αντικειμένων και σχημάτων στην οθόνη. Το Abbot είναι ένα πλαίσιο, 

επαγγελματικού επιπέδου ελέγχου, διαθέσιμο για δοκιμές GUI. Βασίζεται στο JUnit. Το 

πλαίσιο objectdraw χρησιμοποιεί το Abbot, αν και οι φοιτητές δε χρειάζεται να 

γνωρίζουν τα του επαγγελματικού επιπέδου του Abbot, παρά μόνο τις βασικές 

δεξιότητες του JUnit, για να γράψουν δοκιμές GUI. 

5.2.1 Υλοποίηση του πλαισίου ObjectDraw 

  Για να έχει επιτυχία το πλαίσιο, για τις δοκιμές του κώδικα που περιλαμβάνει στοιχεία 

γραφικής διασύνδεσης GUI, απαιτεί δυο πράγματα. Πρώτον χρειάζεται ένας τρόπος για 

τον προγραμματιστικό χειρισμό των γραφικών αντικειμένων στην οθόνη και τη 

διαχείριση των αντίστοιχων γεγονότων. Δεύτερον, χρειάζεται ένα σύνολο δηλώσεων 

(assertions) για τον εντοπισμό και την επικύρωση των ιδιοτήτων των αντικειμένων που 

παρουσιάζονται με γραφικό τρόπο.  

  Το ObjectDraw είναι ένα πακέτο Java που έχει εξαλείψει την πολυπλοκότητα του 

πλαισίου Swing. Οι κλάσεις που αναπαριστούν τα σχήματα επιτρέπουν στον χρήστη να 

καθορίσει και να ανακτήσει τις ιδιότητες των σχημάτων, περιλαμβανομένων του 

πλάτος, του ύψος, του μήκος των γραμμών, του χρώματος, της ορατότητας καθώς και 

άλλων ιδιοτήτων. Ο κατασκευαστής ενός γραφικού αντικειμένου προκαλεί αυτόματα 

την αναπαράσταση του στην οθόνη στην καθορισμένη τοποθεσία πάνω στον καμβά. 

  Το πακέτο ObjectDraw έχει μια κύρια κλάση, την FrameWindowController, από την 

οποία εκπορεύονται όλα τα κύρια προγράμματα. Αυτή η κλάση διαχειρίζεται αυτό που 

«βλέπουν» οι χρήστες στο πρόγραμμα. Τα περισσότερα από τα προγράμματα που 

αναπτύσσουν οι φοιτητές κάνουν χρήση της συγκεκριμένης κλάσης. Η κλάση 

FrameWindowController παρέχει αρκετές μεθόδους που επιτρέπουν την υλοποίηση 

διαφόρων ενεργειών με απλές κινήσεις της συσκευής του ποντικιού. Εναλλακτικά, 

αυτές οι μέθοδοι μπορούν να κληθούν άμεσα από μια περίπτωση δοκιμής για να 



προσομοιωθεί το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το πρόγραμμα. 

Αυτή η προσέγγιση γραφής δοκιμών δεν απαιτεί αλλαγές στη βιβλιοθήκη ObjectDraw ή 

κάποια μακρήγορη εξήγηση για τους φοιτητές. Στην εικόνα 5.1 φαίνεται μια περίπτωση 

δοκιμής γραμμένη από έναν φοιτητή που χρησιμοποιεί την συγκεκριμένη προσέγγιση. 

  

 

Εικόνα 5.1 – Περίπτωση δοκιμής για τον έλεγχο γεμίσματος με χρώμα ενός 

παραλληλόγραμμου. 

 

  Την ίδια στιγμή ωστόσο, το πακέτο ObjectDraw δεν παρέχει δηλώσεις assertions για 

έλεγχο των ιδιοτήτων διαφορετικών αντικειμένων που είναι ορατά στη γραφική 

διασύνδεση των προγραμμάτων. Για να γίνει δυνατή η πρακτική των δηλώσεων assert 

για την παρουσία ή απουσία βασικών σχημάτων στον καμβά, καθώς και για τον 

εντοπισμό σχημάτων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν 

δηλώσεις assert για τις ιδιότητές τους, δημιουργήθηκε μια υποκλάση της 

FrameWindowController, η TestAbleWindowController. Αυτή η κλάση προσθέτει 

διάφορες δηλώσεις assert που επιτρέπουν σε κάποιον να εκφράσει δηλώσεις assert 

σχετικά με δισδιάστατα και άλλα ωστόσο απλά σχήματα, που μπορούν να 

δημιουργηθούν στον καμβά.  

  Αυτές οι δυνατότητες αρχικού επιπέδου είναι αρκετά περίπλοκες και δύσχρηστες για 

άμεση χρήση από τους φοιτητές που τώρα εισάγονται στον προγραμματισμό, ωστόσο 
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είναι απαραίτητες για να καταστήσουν προσβάσιμη την εσωτερική κατάσταση του 

καμβά. Κατά συνέπεια, αναπτύχθηκε η StudentTestAbleWindowController κατ’ 

επέκταση της TestAbleWindowController. Παρέχει απλουστευμένες μεθόδους που 

περιλαμβάνουν μεθόδους όπως η AssertCanvasEmpty(), την 

AssertExistsFramedRectangle() και άλλες. Όλες οι δηλώσεις assert που παρέχονται 

συμπεριφέρονται παρόμοια με τις δηλώσεις assert που περιλαμβάνονται στη JUnit και 

είναι πλήρως συμβατές με αυτό το πλαίσιο δοκιμών. 

 

5.2.2 Υλοποίηση του πλαισίου LIFT (Library for InterFace Testing) 

  Το πλαίσιο ObjectDraw, παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για δοκιμές σε κώδικα 

που περιλαμβάνει γραφική διασύνδεση χρήστη, ωστόσο είναι περίπλοκο και δύσκολο 

στη χρήση από νέους προγραμματιστές, απαιτώντας τη διάθεση αρκετού χρόνου για την 

εκμάθηση του. Το πλαίσιο LIFT, προχωρά τις δοκιμές του κώδικα που περιλαμβάνει 

στοιχεία γραφικής διασύνδεσης στο επίπεδο ευκολίας γραφής δοκιμών για κώδικα που 

δεν περιλαμβάνει γραφική διασύνδεση. 

  Παρέχοντας ένα σύνολο φίλτρων για τον εντοπισμό στοιχείων GUI και ένα σύνολο 

από λειτουργίες για τις ενέργειες αυτών των στοιχείων, το πλαίσιο LIFT επιτρέπει τους 

προγραμματιστές να δοκιμάζουν, τον κώδικα που περιέχει στοιχεία γραφικής 

διασύνδεσης, εύκολα και γρήγορα. 

  Ο πρωταρχικός στόχος του LIFT είναι, να επιτραπεί στους προγραμματιστές, κυρίως 

σε αυτούς που εισάγονται στον προγραμματισμό, να γράψουν δοκιμές για εφαρμογές 

Java, χωρίς να χρειάζεται να μάθουν ένα νέο περίπλοκο εργαλείο. Το πλαίσιο LIFT το 

καταφέρνει με διάφορους τρόπους.  

  Ο πρώτος τρόπος είναι, με το να συμπεριφέρεται στις δοκιμές κώδικα που 

περιλαμβάνει στοιχεία γραφικής διασύνδεσης, όπως τις παραδοσιακές δοκιμές κώδικα 

στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό. Η πλειοψηφία των δοκιμών που χρησιμοποιούν το 

LIFT, ακολουθούν το πρότυπο της ανάκτησης μιας αναφοράς για ένα αντικείμενο. Στη 

συνέχεια, το αντικείμενο μεταχειρίζεται (συνήθως με την κλήση μιας ή περισσοτέρων 

από τις μεθόδους του) και τέλος ελέγχεται η κατάσταση του αντικειμένου προκειμένου 

να διασφαλιστεί ότι η συμπεριφορά του ήταν η αναμενόμενη. 



  Δεύτερον το LIFT, βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό τις μεθόδους που χρησιμοποιούν άλλα 

πλαίσια, για να ανακτήσουν και να χειριστούν στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη, 

ενώ το επιτυγχάνει με ένα ασφαλή τρόπο πληκτρολόγησης. Τέλος, το LIFT τα 

καταφέρνει με ξεκάθαρο τρόπο στο συγχρονισμό μεταξύ των γεγονότων που 

παράγονται από το γραφικό περιβάλλον και της ροής εκτέλεσης των δοκιμών. 

  Το πλαίσιο LIFT, παρέχει την κλάση GUITestCase, μια επέκταση της 

junit.framework.TestCase, η οποία προσθέτει υποστήριξη για δοκιμές που 

περιλαμβάνουν στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη. 

 

Χρήση της βιβλιοθήκης LIFT 

  Το πιο διαδεδομένο πλαίσιο, για δοκιμές κώδικα Java που περιλαμβάνει στοιχεία 

γραφικής διασύνδεσης, αποτελεί το Abbot. Στο Abbot, ο κλασικός τρόπος ανάκτησης 

ενός στοιχείου της γραφικής διασύνδεσης χρησιμοποιεί έναν Matcher, που περιγράφει 

το στοιχείο που θέλουμε να ανακτήσουμε. Στην εικόνα 5.2 φαίνεται ένα παράδειγμα 

ενός Matcher, ο οποίος βρίσκει ένα JButton με τίτλο “OK”. 

 

Εικόνα 5.2 – Χρήση του Abbot Matcher 

 

 

Εικόνα 5.3 – Χρήση της βασικής έκδοσης του getComponent 

 

  Ένας τέτοιος Matcher πρέπει να γράφεται κάθε φορά που χρειάζεται να ανακτηθεί 

κάποιο στοιχείο. Αν και δεν είναι περίπλοκοι όλοι οι Matchers, ωστόσο η σύνταξη των 

Matchers μπορεί να παρουσιάσει δυσκολίες και να καταστεί επίπονη. Το LIFT, 
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βελτιώνει αυτή τη δυσκολία παρέχοντας ένα απλό σύνολο από αντικείμενα που 

μοιάζουν με τα Matchers και καλούνται Φίλτρα (Filters). Η κλάση Filter περιέχει ένα 

σύνολο στατικών μεθόδων που επιστρέφουν συνηθισμένα φίλτρα. Για παράδειγμα η 

στατική μέθοδος Filter.-textIs(String text), επιστρέφει ένα Filter που θα ταιριάξει 

(match), όπου η getText επιστρέφει το text που έχει περάσει μέσα στη μέθοδο. 

  Πέρα από τα Φίλτρα, το πλαίσιο LIFT προσφέρει επίσης πολλές μεθόδους αντίστοιχες 

με τη find() του πλαισίου Abbot που είδαμε παραπάνω (Εικόνα 5.2), που δέχονται το 

φίλτρο ως παράμετρο και επιστρέφουν ένα ή περισσότερα στοιχεία που ταιριάζουν με 

το φίλτρο. Η κυριότερη από αυτές τις μεθόδους είναι η getComponent() – μια γενική 

μέθοδος που δέχεται και έναν τύπο στοιχείου και ένα φίλτρο. 

  Ο κώδικας του Abbot Matcher της εικόνας 5.2, χρησιμοποιώντας το πλαίσιο LIFT 

ξαναγράφεται στην εικόνα 5.3. Αυτή η συμπαγής έκδοση αναφοράς είναι πιο ασφαλής 

για πληκτρολόγηση από τον προγραμματιστή και εγγυάται πως το αντικείμενο που θα 

επιστραφεί είναι του ζητούμενου τύπου. Με τον τρόπο αυτό ο κώδικας κατασκευάζεται 

πιο ισχυρός, ενώ επίσης μετατρέπεται στο σωστό τύπο, το αντικείμενο που 

επιστρέφεται.   

 

Χρήση του LIFT στην τάξη 

  Το πλαίσιο LIFT, κατασκευάστηκε για να υποστηρίξει την εκπαίδευση στα 

πανεπιστήμια. Η χρήση του είναι να μπορούν οι φοιτητές να γράφουν δοκιμές για τον 

κώδικα που κατασκευάζουν. Το κλικ του ποντικιού, το σύρσιμο και η κίνηση των 

αντικειμένων, το πάτημα κουμπιών, καθώς και άλλες βασικές ενέργειες, αποτελούν 

απλές κλήσεις μεθόδων, που οι φοιτητές μπορούν να καταλάβουν χωρίς δυσκολία. Ο 

λόγος είναι πως όλα τα άλλα ζητήματα που κάνουν, τη δοκιμή του κώδικα που 

περιλαμβάνει στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη, πιο περίπλοκη έχουν αφαιρεθεί 

και έχουν κρυφτεί από τον φοιτητή. Το αποτέλεσμα είναι το γράψιμο δοκιμών να 

πλησιάζει αυτό για τον κώδικα που δεν περιλαμβάνει στοιχεία γραφικής διασύνδεσης 

χρήστη. 
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5.2.3 Έρευνα για τη χρήση δοκιμών σε κώδικα που περιλαμβάνει 

στοιχεία γραφικής διασύνδεσης.   

  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη των αποτελεσμάτων από τη χρήση 

δοκιμών που περιλαμβάνει στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη. Την άνοιξη του 

2007, το πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια ενσωμάτωσε την πρακτική των δοκιμών, σε 

προγράμματα των φοιτητών που περιελάμβαναν στοιχεία γραφικής διασύνδεσης 

χρήστη. Ήταν η πρώτη χρονιά που οι πρωτοετείς φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να 

γράφουν δοκιμές που περιλάμβαναν στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη. Δυο 

χρόνια νωρίτερα το φθινόπωρο του 2005, ήταν το τελευταίο εξάμηνο που οι πρωτοετείς 

φοιτητές συνέτασσαν προγράμματα αποκλειστικά σε non-GUI περιβάλλον, ενώ το 

φθινόπωρο του 2006, ήταν το πρώτο εξάμηνο του κύκλου σπουδών που οι πρωτοετείς 

προγραμμάτιζαν για γραφικό περιβάλλον. 

  Η έρευνα πραγματοποιήθηκε πάνω στα δεδομένα που συλλέχτηκαν  από τα 3 

παραπάνω εξάμηνα. Οι εργασίες των φοιτητών συγκεντρώθηκαν ηλεκτρονικά και 

αξιολογήθηκαν από τo Web-CAT. Ένα από τα συμπεράσματα που κατέληξαν οι ειδικοί 

ήταν και το εξής: Όταν οι φοιτητές αρχίζουν να γράφουν προγράμματα που δεν 

περιλάμβαναν στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη (όπως το Φθινόπωρο του 2005), 

ξεκινούν με παραγωγή αρκετά σωστού κώδικα στα αρχικά προβλήματα που τους 

τίθενται, όμως η ορθότητα των λύσεων τους φαίνεται να μειώνεται στο πέρασμα του 

χρόνου. Σε αντίθεση, οι φοιτητές που ξεκίνησαν γράφοντας κώδικα που περιλαμβάνει 

στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη, δυσκολεύτηκαν στο ξεκίνημα όμως καθώς 

προχωρούσαν σε δυσκολότερα προβλήματα που δεν περιλάμβαναν στοιχεία γραφικής 

διασύνδεσης χρήστη, η απόδοση τους αυξήθηκε σημαντικά. 

  Το παραπάνω συμπέρασμα εξάχθηκε από την ακολουθία των παρακάτω μελετών. 

Συγκρίθηκε, η απόδοση των προγραμμάτων της άνοιξης του 2007 που περιλάμβαναν 

στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη (πραγματοποιήθηκαν στις αρχές του 

εξαμήνου), με τα προγράμματα που δεν περιλάμβαναν στοιχεία γραφικής διασύνδεσης 

χρήστη (πραγματοποιήθηκαν αργότερα στο ίδιο εξάμηνο, αφού οι φοιτητές είχαν 

εμπλουτίσει τις γνώσεις τους). Ο κώδικας των φοιτητών ελέγχθηκε από δοκιμές 

αναφοράς που συντάχθηκαν για χάρη της έρευνας. Οι συγκεκριμένες δοκιμές έδειξαν 

πως το ποσοστό του κώδικα που περιλάμβανε στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη, 

που αντιστοιχούσε σε σωστό κώδικα ήταν 68,9%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό, που δεν 

περιλάμβανε στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη, ήταν 83,9%. Γίνεται φανερό πως 
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οι φοιτητές αύξησαν την απόδοση τους κατά το πέρασμα από τις εργασίες που 

περιλάμβαναν γραφική διασύνδεση χρήστη σε αυτές που δεν περιελάμβαναν. 

  Πόσο καλά τα πηγαίνουν οι φοιτητές, που δεν έγραψαν εργασίες που περιλάμβαναν 

στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη στις μετέπειτα εργασίες που δεν περιλάμβαναν; 

Αν συγκρίνουμε μόνο τις προχωρημένες εργασίες που δεν περιλάμβαναν στοιχεία 

γραφικής διασύνδεσης χρήστη (δεύτερο μέρος του εξαμήνου) ανάμεσα και στα τρία 

εξάμηνα που γίνεται η εξέταση, εξάγεται ένα σημαντικό συμπέρασμα: 

• Άνοιξη 2007, 83.9% 

• Φθινόπωρο 2006, 78.9% 

• Φθινόπωρο 2005, 66.2% 

   

  Ένα τεστ Tukey-Kramer δείχνει πως τα αποτελέσματα της άνοιξης του 2007 

διαφέρουν σημαντικά από αυτά του φθινοπώρου του 2005, αν και τα αποτελέσματα του 

φθινοπώρου του 2006 δε διαφέρουν αρκετά από αυτά των άλλων δυο, για να θεωρηθεί 

η διαφορά τους σημαντική. Δεδομένα από τις εργασίες των φοιτητών της άνοιξης του 

2006, σημειώνουν πως η απόδοση των φοιτητών σε μεταγενέστερες εργασίες 

επωφελήθηκε από την προσπάθεια δημιουργίας κώδικα που περιλαμβάνει στοιχεία 

γραφικής διασύνδεσης χρήστη, αν και δε φάνηκε να βελτιώνεται τόσο όσο αυτή των 

φοιτητών που επίσης έγραφαν και τις δοκιμές για τον κώδικα που υποβάλανε. 

  Επιπλέον, η έρευνα προχώρησε στην ολοκλήρωση του συμπεράσματος με μια ακόμα 

διαπίστωση. Πραγματοποιήθηκε σύγκριση μεταξύ, των αποτελεσμάτων που έφεραν οι 

δοκιμές αναφοράς που γράφτηκαν από τον καθηγητή στις εργασίες που περιλάμβαναν 

στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη, της άνοιξης του 2007, με το σύνολο των 

αποτελεσμάτων και για τα τρία υπό εξέταση εξάμηνα, επίσης στις δοκιμές αναφοράς 

που δε γράφτηκαν από τους φοιτητές, στις εργασίες που περιείχαν αποκλειστικά 

κώδικα που δεν περιλάμβανε στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη.  

  Κατά μέσο όρο, τα προγράμματα που περιλάμβαναν στοιχεία γραφικής διασύνδεσης 

χρήστη πέρασαν το 68.9% των δοκιμών αναφοράς, ενώ τα προγράμματα που δεν 

περιλάμβαναν στοιχεία γραφικής διασύνδεσης χρήστη πέρασαν το αντίστοιχο 80,2%. 

Αυτό μπορεί να συμβαίνει διότι, οι δοκιμές αναφοράς ήταν υψηλής δυσκολίας ή επειδή 

τα προγράμματα ήταν δύσκολα. Ωστόσο, μια κοντινή ματιά στα ποσοστά όλων των 

προγραμμάτων της άνοιξης του 2007, που περνάνε τις δοκιμές αναφοράς, 



συγκρινόμενα με τα προηγούμενα εξάμηνα, αποδεικνύει πως δεν υπάρχει σημαντική 

διαφορά: 

• Άνοιξη 2007: 78,3% 

• Φθινόπωρο 2006: 78,9% 

• Φθινόπωρο 2005: 76,5% 

 

5.2.4 Η ανταπόκριση των φοιτητών από τη χρήση δοκιμών σε γραφικό 

περιβάλλον 

  Πέρα από την ανάλυση των στοιχείων επίδοσης των φοιτητών, οι φοιτητές ρωτήθηκαν 

σχετικά με την εμπειρία τους από τη χρήση της συγκεκριμένης προσέγγισης των 

εργασιών. Οι φοιτητές βαθμολόγησαν σε μια κλίμακα από το 1 (διαφωνώ απόλυτα) εώς 

το 5 (συμφωνώ απόλυτα). Τα αποτελέσματα από ένα υποσύνολο των ερωτήσεων 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3. 

 

Πίνακας 5.3 – Μέρος των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου. 
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5.2.5 Συμπεράσματα από την έρευνα    

  Καθώς οι καθηγητές αυξάνουν τις δραστηριότητες του γραψίματος δοκιμών, η ανάγκη 

για κατάλληλου-υψηλότερου επιπέδου τεχνικές δοκιμών αυξάνει. Πράγματι κάτι τέτοιο 

ισχύει ιδιαίτερα σε εφαρμογές GUI, οι οποίες συναντώνται όλο και συχνότερα σε 

εργασίες εισαγωγικών μαθημάτων. 

  Στις έρευνες παρατηρήθηκε επίσης πως οι φοιτητές που ξεκινούν με δοκιμές σε 

κώδικα GUI, ξεκινούν τις εργασίες τους γρηγορότερα και τελειώνουν νωρίτερα. 

Επιπλέον υπάρχουν κάποια αποδεικτικά στοιχεία που δείχνουν πως αυτό το αρχικό τους 

έργο αποτελεί ένα πλεονέκτημα όταν αυτοί μετακινούνται αργότερα σε πιο 

εκλεπτυσμένη λογική που βρίσκεται στον κώδικα που δεν περιέχει στοιχεία γραφικής 

διασύνδεσης. 
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6 Συμπεράσματα 

  Τα σφάλματα του κώδικα εισάγουν έναν αρνητικό κύκλο ανατροφοδότησης στον 

προγραμματιστή. Όσο περισσότερα σφάλματα υπάρχουν στον κώδικα τόσο 

περισσότερα είναι πιθανό να εισαχθούν στη συνέχεια. Το αποτέλεσμα είναι το κόστος 

αλλαγής του κώδικα να γίνεται εκθετικό. Μόνο με την παραγωγή λιγότερων 

σφαλμάτων, οι προγραμματιστές μπορούν να δώσουν διαφορετική λειτουργικότητα στα 

προγράμματα τους και στη συνέχεια μπορούν να αλλάξουν αυτή τη λειτουργικότητα με 

ένα λογικό και σταθερό κόστος αλλαγής. 

  Με τη μέθοδο Test Driven Development, γίνεται φανερό πως τα προγραμματιστικά 

λάθη του κώδικα μειώνονται. Αποτελεί την πρακτική ανάπτυξης κώδικα που οδηγεί τον 

προγραμματιστή στον έλεγχο του κώδικα του, περιορίζοντας τα σφάλματα, ενώ τελικά 

κατασκευάζει σωστό και στιβαρό κώδικα.  

  Η μέθοδος TDD δεν είναι καινούρια. Η πρακτική της βρίσκεται στα 15-20 χρόνια 

προσπάθειας, ενώ τα συμπεράσματα από τη χρήση της ξεπερνούν τα δέκα χρόνια 

αναφοράς. Ένα μεγάλο μέρος της δυσκολίας στη μελέτη της μεθόδου TDD, είναι ότι 

χρειάζεται ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για την εκμάθηση και την αφομοίωση της. 

Ο λόγος είναι πως η μέθοδος TDD αλλάζει ριζικά τον τρόπο που σκέφτονται οι 

προγραμματιστές για τον κώδικα που γράφουν. 

  Η συνεισφορά του αυτόματου συστήματος βαθμολογίας Web-CAT, βρίσκεται 

ακριβώς σε αυτό το σημείο. Ο τρόπος σκέψης των προγραμματιστών πρέπει να 

διαμορφώνεται από τα πρώτα τους προγραμματιστικά βήματα. Το Web-CAT, ένα 

εκπαιδευτικό εργαλείο κατάλληλο για τους φοιτητές που εισάγονται στον 

προγραμματισμό, υπόσχεται γρήγορη αφομοίωση της τεχνικής της μεθόδου TDD. 

Παρέχει λειτουργίες που “σπρώχνουν” τους φοιτητές, στην κατεύθυνση αναζήτησης 

λύσης, μέσα από κύκλους ανατροφοδότησης που ακολουθούν τη μεθοδολογία TDD.  

  Επίσης, οδηγεί τους προγραμματιστές στην εύρεση ποιοτικότερων λύσεων, ενώ 

σημαντική εξέλιξη των τελευταίων χρόνων, αποτέλεσε η ένταξη δοκιμών κώδικα που 

περιλαμβάνουν στοιχεία γραφικής διασύνδεσης. Οι βιβλιοθήκες ObjectDraw αλλά και 

η νεότερη LIFT, ανεβάζουν τις δοκιμές σε κώδικα που περιλαμβάνει GUI, σε νέα ύψη.  

  Η μέθοδος TDD είναι σαν την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής και το Web-

CAT είναι το μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Εγκατάσταση του Web-CAT 

  Το Web-CAT τρέχει ως μια εφαρμογή servlet. Ως δηλαδή μια κλάση, της γλώσσας 

προγραμματισμού Java, που χρησιμοποιείται για να επεκτείνει τις δυνατότητες των 

διακομιστών που φιλοξενούν εφαρμογές προσβάσιμες μέσω ενός προγραμματιστικού 

μοντέλου αίτησης-απάντησης. Η εφαρμογή servlet χρειάζεται ένα δοχείο-container που 

θα τη φιλοξενεί ενώ είναι χτισμένη στην κορυφή μερικών άλλων πακέτων λογισμικού. 

Στη συνέχεια δίνεται ο πλήρης κατάλογος των απαιτήσεων για το τι χρειάζεται να 

υπάρχει διαθέσιμο στον διακομιστή πριν από την εγκατάσταση του Web-CAT.  

Απαιτήσεις συστήματος 

1. Java έκδοση 1.5.x ή νεότερη για να εκτελείται το Web-CAT. Προτείνεται η χρήση 

του Sun’s JDK. Πολλοί χρήστες του Linux έχουν αναφέρει ότι δε θα τρέξει με τη χρήση 

του gcj. 

2. Ένας servlet container για τη φιλοξενία εφαρμογών ιστού servlet. Το πανεπιστήμιο 

της Βιρτζίνια χρησιμοποιεί τον Apache Tomcat αλλά και το JBOSS, το BEA 

WebLogic, το WebSphere ή άλλη κατάλληλη εφαρμογή J2EE σε πλατφόρμα 

διακομιστή μπορεί επίσης να φέρει επιθυμητό αποτέλεσμα. 

3. MySQL για υποστήριξη της Βάσης Δεδομένων. Η αρχιτεκτονική του Web-CAT 

επιτρέπει τη χρησιμοποίηση άλλων Βάσεων Δεδομένων, που είναι όμως συμβατές με 

JDBC, για το υποκείμενο επίπεδο της σχεσιακής βάσης δεδομένων.  

4. Γλώσσα Perl για υποστήριξη των plug-ins βαθμολογίας που παρέχονται από τον 

καθηγητή και είναι γραμμένα σε Perl. Τα plug-ins μπορούν να γραφτούν ουσιαστικά σε 

οποιαδήποτε γλώσσα που υποστηρίζεται από τον διακομιστή όμως τα περισσότερα 

Plug-ins που παρέχει στην αρχή το Web-CAT είναι γραμμένα σε Perl.  

 Α. Βεβαιωθείτε ότι εγκαταστήσατε σωστά το HTML::Parser. 

 Β. Βεβαιωθείτε ότι εγκαταστήσατε σωστά το XML::Parser. 

  Συστήνεται στα πανεπιστήμια να αφιερώσουν έναν ξεχωριστό διακομιστή για τη 

λειτουργία του Web-CAT, δεδομένου πως η βαθμολόγηση των εργασιών των φοιτητών 

περιλαμβάνει το τρέξιμο του κώδικα τους σε έναν διακομιστή. Αν και υπάρχει 

μηχανισμός για τα διαφορετικά προγράμματα που τρέχουν σε ένα διακομιστή, ωστόσο 
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η χρήση ενός ξεχωριστού διακομιστή ελαχιστοποιεί τους τυχόν κινδύνους σε άλλες 

εφαρμογές που μπορούν να τρέχουν στο διακομιστή. 

 

Διαδικασία Εγκατάστασης 

  Η εγκατάσταση που χρησιμοποιήθηκε για το προγραμματιστικό μέρος της 
συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας αφορά το λειτουργικό σύστημα του Ubuntu, 
έκδοση 11.04 desktop 32-bit. Τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι, με τη 
σειρά που εγκαταστάθηκαν: 

 

• Java version 1.6.0.22 
• Apache Tomcat version 6.0.28 
• Apache Ant version 1.8.1 
• MySQL version 14.14 Distrib 5.1.54, for debian-linux-gnu (i686) using 

readline 6.2 
• Perl version 5.10.1, built for i686-linux-gnu-thread-multi 

 

Για την εγκατάσταση της τρέχουσας έκδοσης της Java γράφουμε: 

    apt-get install sun-java6-jdk 

   

Για την εγκατάσταση του Apache Tomcat: 

   apt-get install tomcat6 

  

Για την εγκατάσταση του Apache Ant: 

    apt-get install ant 

Από τη στιγμή που εγκαταστήσαμε και το Apache Ant, μπορούμε να ορίσουμε τις 
μεταβλητές περιβάλλοντος. Ανοίγουμε το αρχείο bash_profile : 

  vi ~ /.bash_profile 

  Πληκτρολογούμε στον κειμενογράφο τις ακόλουθες 3 δηλώσεις: 

    export ANT_HOME=/usr/local/ant 
    export JAVA_HOME=/usr/local/jdk-1.6.0.22 
    export PATH=${PATH}:${ANT_HOME}/bin 
  Μετά την αποθήκευση και το κλείσιμο του αρχείου συνίσταται επανεκκίνηση του 
συστήματος.  
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  Για την εγκατάσταση της Mysql: 

    apt-get install mysql –server 

  Θα χρειαστεί να δώσουμε κάποιες πρόσθετες πληροφορίες για τη βάση μας όπως 
όνομα χρήστη και συνθηματικό. 

 

  Για την εγκατάσταση της Perl: 

    apt-get install perl 

   

  Από τη στιγμή που ο διακομιστής έχει εγκατεστημένα τα απαραίτητα προγράμματα, 
σειρά έχει το κατέβασμα του μοναδικού αρχείου .WAR που είναι υλοποιημένο το Web-
CAT. Γράφουμε: 

   wget http://sourceforge.net/projects/web-cat/files/Web-
CAT%20Servlet/1.4.0/Web-CAT_1.4.0.war 

   

    Αφού αποσυμπιέσουμε το αρχείο Web-CAT_1.4.0.war, συστήνεται η μετονομασία 
του αποσυμπιεσμένου πλέον φακέλου σε Web-CAT. Πριν προχωρήσουμε στην 
αντιγραφή του στην τοποθεσία /var/lib/tomcat6/webapps, βεβαιωνόμαστε πως η 
υπηρεσία Tomcat είναι ανενεργή: 

  /etc/init.d/tomcat6 status 

 

  Οι εντολές που θα μας χρειαστούν στη συνέχεια για να σταματήσει και να ξεκινήσει ο 
Tomcat είναι αντίστοιχα: 

    /etc/init.d/tomcat6 start και 

    /etc/init.d/tomcat6 stop 

 

  Στην περίπτωση που ο Tomcat τρέχει τον σταματάμε. Αντιγράφουμε τον φάκελο 
Web-CAT στον κατάλογο: /var/lib/tomcat6/webapps 

 

  Πριν εκκινήσουμε τον Tomcat δίνουμε πλήρη δικαιώματα στον φάκελο του Web-
CAT: 

chmod –R 777 /var/lib/tomcat6/webapps/Web-CAT 



  Στη συνέχεια, εκκινούμε την υπηρεσία του Tomcat. Αυτή τη στιγμή μπορούμε να 
επισκεφτούμε, μέσω του φυλλομετρητή μας, την τοποθεσία του Tomcat. Ανοίγουμε 
τον Firefox της Mozilla και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση: 

  http://localhost:8080

 

  Το αποτέλεσμα είναι να μεταφερθούμε στη σελίδα του Tomcat (Εικόνα Π.1) 

 

 

Εικόνα Π.1 – H Ιστοσελίδα του Tomcat. 

 

    Εντοπίστε τη σύνδεση URL, η οποία θα διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο που έχει 

στηθεί ο διακομιστής και ανάλογα με τον servlet container που χρησιμοποιείται. Για 

τον Tomcat, το URL πρέπει να είναι κάτι σαν το επόμενο: 

http://localhost:8080/Web-CAT

  Μόλις δοθεί η συγκεκριμένη διεύθυνση, το Web-CAT μας ανακατευθύνει στην πρώτη 

σελίδα εγκατάστασης που ακούει στη διεύθυνση: 

http://localhost:8080/Web-CAT/WebObjects/Web-CAT

  74

http://localhost:8080/
http://localhost:8080/Web-CAT
http://localhost:8080/Web-CAT/WebObjects/Web-CAT


  Σημειώνεται ότι μπορεί να υπάρχει μια σημαντική καθυστέρηση (εώς μερικά λεπτά) 

πριν εμφανιστεί αυτή η σελίδα, δεδομένου ότι το διάστημα αυτό κατεβάζει όλες τις 

απαραίτητες ενημερώσεις και προβαίνει στην εγκατάστασή τους. Η καθυστέρηση είναι 

πολύ μικρότερη μετά την εγκατάσταση, όμως υπάρχει σίγουρα ένας μεγάλος αριθμός 

ενημερώσεων για μια εντελώς καινούρια εγκατάσταση. 

  Σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένος ο Apache server, μπορεί να θεωρηθεί η 

χρήση του mod_jk για τη δρομολόγηση αιτημάτων εφαρμογής μέσω του Apache. 

Επίσης, μπορεί να γίνει χρήση του SSL για την προστασία των συνδέσεων των 

φοιτητών, είτε άμεσα μέσω του Tomcat είτε έμμεσα μέσω του διακομιστή Apache στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται το mod_jk.  

 

Ρύθμιση των παραμέτρων εγκατάστασης 

  Έπειτα από μερικά λεπτά καθυστέρησης, η πρώτη οθόνη του οδηγού εγκατάστασης 

των ρυθμίσεων του Web-CAT εμφανίζεται στον περιηγητή (Εικόνα Π.2), με το πλέον 

σημαντικό στοιχείο να αποτελεί την επισήμανση ότι το Configuration File είναι 

Writable.  

 

 

Εικόνα Π.2 - Αρχική οθόνη εγκατάστασης του Web-CAT. 
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   Με τη σύμφωνη γνώμη του χρήστη για τους όρους της άδειας χρήσης του λογισμικού 

του Web-CAT οδηγούμαστε στο πρώτο πραγματικό βήμα της εγκατάστασης (Εικόνα 

Π.3) όπου αρχικά πρέπει να θεωρήσουμε τις πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση της 

MySQL με το Web-CAT. Ουσιαστική πληροφορία αποτελεί το checkbox “Drop 

existing database”, όπου διαγράφει την υπάρχουσα βάση, αν υπάρχει τέτοια, 

δημιουργώντας μια νέα. 

 

 

Εικόνα Π.3 – Βήμα 1ο : Πληροφορίες σύνδεσης με τη Βάση. 

  Στο δεύτερο βήμα ο διαχειριστής πρέπει να δώσει τις σχετικές πληροφορίες που 

αφορούν τις παραμέτρους της σελίδας όπου φιλοξενείται το Web-CAT. Εδώ ορίζουμε 

τον χώρο στο δίσκο όπου θα αποθηκεύονται οι εργασίες που στέλνουν οι φοιτητές και ο 

χώρος όπου θα γίνεται η μεταγλώττιση και η εκτέλεση του κώδικα των φοιτητών, που 

είναι διαφορετικός από αυτόν που ορίσαμε ότι θα αποθηκεύονται. Επίσης δίνεται η 

διεύθυνση του smtp που θα χρησιμοποιεί το Web-CAT. 

  Στο τρίτο βήμα, παρέχονται οι πληροφορίες που πιστοποιούν την ταυτότητα του 

πανεπιστημίου για το οποίο θα εκτελέσει καθήκοντα το Web-CAT μιας και ο σκοπός 

της λειτουργίας του είναι να χρησιμοποιηθεί από τα πανεπιστήμια. Σημείο αναφοράς 

αποτελεί η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ένας εσωτερικός (built-in) μηχανισμός για 

τις πληροφορίες πιστοποίησης της βάσης από το Web-CAT ή διαφορετικά την 

πιστοποίηση αυτή να την παρέχει ο διαχειριστής μέσα από μια εξωτερική κλάση που θα 

δημιουργήσει για αυτό τον σκοπό. 

  Στο τέταρτο βήμα της εγκατάστασης, ορίζονται οι πληροφορίες του λογαριασμού του 

διαχειριστή, ενώ στο πέμπτο κατασκευάζουμε τα πρώτα δεδομένα που θα 
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υποστηρίξουν τη διαδικασία των μαθημάτων του Web-CAT. Σε αυτό το σημείο 

μπορούμε να δημιουργήσουμε τη λίστα των μαθημάτων και του τμήματος όπου θα 

παραδίδονται, με τη δυνατότητα βεβαίως να μπορούμε να δώσουμε τέτοιες 

πληροφορίες στο σύστημα και μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης αλλά και κατά 

τη διάρκεια λειτουργίας της εφαρμογής. 

  Σε αυτό το σημείο η εγκατάσταση ολοκληρώνεται (Εικόνα Π.4) ενώ αξίζει να 

σημειωθεί η ένδειξη πως οι ρυθμίσεις στο configuration file έχουν αποθηκευτεί. 

 

Εικόνα Π.4 – Ολοκλήρωση της εγκατάστασης του Web-CAT. 
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