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Παράρτημα: Ο Κώδικας του Λογισμικού

Πρόλογος

ix

Πρόλογος
Η διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού, όπως είναι γνωστό, παρουσιάζει
αρκετές δυσκολίες. Σε πολλά Πανεπιστήμια του εξωτερικού, τις τελευταίες δεκαετίες,
και πιο πρόσφατα και της Ελλάδας, έχει γίνει αξιόλογη έρευνα στην περιοχή της
Διδακτικής της Πληροφορικής και ειδικότερα στην περιοχή της διδασκαλίας και
εκμάθησης του προγραμματισμού. Αξιόλογη έρευνα έχει γίνει και στην περιοχή της
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και ειδικότερα της στήριξης που παρέχει αυτή στη
διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού.
Παρόλο που τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν τα διάφορα
παραδείγματα προγραμματισμού - όταν χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στον
προγραμματισμό - δεν έχουν διερευνηθεί, μέχρι πριν λίγα χρόνια η συντριπτική
πλειοψηφία

των

εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων

χρησιμοποιούσε

το

δομημένο

προγραμματισμό. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα η έρευνα που διεξήχθη και τα
εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν για τη διδασκαλία του προγραμματισμού να
αναφέρονται, σχεδόν στο σύνολο τους, στον δομημένο προγραμματισμό. Ωστόσο, από
άρθρα που δημοσιεύονται σε διεθνή συνέδρια σχετικά με το περιεχόμενο των
εισαγωγικών μαθημάτων προγραμματισμού, τα προγράμματα σπουδών των
Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς λογισμικού,
γίνεται προφανής η ανάγκη μετάβασης στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό ή
τουλάχιστον η ανάγκη διδασκαλίας του αντικειμενοστραφούς παραδείγματος
προγραμματισμού.
Ανεξάρτητα από το παράδειγμα προγραμματισμού που χρησιμοποιείται, οι βασικές
έννοιες του προγραμματισμού είναι ίδιες και η διδασκαλία του, όπως ήδη
αναφέρθηκε, παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες. Όπως προκύπτει από τη σχετική
βιβλιογραφία, ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που έχει διαπιστωθεί ότι
αποτελεί πηγή δυσκολιών για την εκμάθηση του προγραμματισμού έγκειται στο
γεγονός ότι, όπως φαίνεται, η κλασική προσέγγιση διδασκαλίας (classic approach)
είναι ασύμβατη με τις πραγματικές διδακτικές ανάγκες των σπουδαστών. Με τον όρο
κλασική προσέγγιση διδασκαλίας εννοούμε τη διδασκαλία που συνίσταται i) στη χρήση
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μιας γλώσσας γενικού σκοπού (όπως οι Pascal, C, κλπ), (ii) ενός επαγγελματικού
περιβάλλοντος προγραμματισμού για τη γλώσσα αυτή, και (iii) στην επίλυση ενός
συνόλου προβλημάτων επεξεργασίας αριθμών και συμβόλων. Η διδασκαλία λοιπόν του
αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού με ένα επαγγελματικό
περιβάλλον προγραμματισμού και μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού,
όπως η C++ και η Java, θεωρούμε ότι δεν θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Υπάρχει επομένως η ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου ολοκληρωμένου προγραμματιστικού
περιβάλλοντος για την εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτέλεσαν το κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας
διδακτορικής διατριβής που έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου
προγραμματιστικού περιβάλλοντος για την εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή
προγραμματισμό, το οποίο θα καλύπτει τις διδακτικές ανάγκες των σπουδαστών.
Πριν να αναφερθούμε εκτενέστερα στους στόχους της διατριβής, θα θέλαμε να
επισημάνουμε ότι για την επίτευξη του βασικού στόχου κρίθηκε απαραίτητη:

–

Η ταξινόμηση των προσεγγίσεων διδασκαλίας του προγραμματισμού που έχουν
προταθεί και των εκπαιδευτικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της
κάθε προσέγγισης. Η ταξινόμηση αυτή αφενός θα καλύψει το κενό που υπάρχει
στη βιβλιογραφία για το εν λόγω θέμα και αφετέρου πιστεύουμε ότι θα καταδείξει
σημαντικές μεθόδους, πηγές και προτάσεις που θα χρησιμοποιηθούν και θα
προσαρμοστούν

κατάλληλα

για

την

αποτελεσματική

διδασκαλία

του

αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού.

–

Η ταξινόμηση των αρχών που πρέπει να διέπουν τη σχεδίαση προγραμματιστικών
περιβαλλόντων για αρχάριους. Όπως έχει αναφερθεί, έχουν ερευνηθεί πολλές
«απόψεις» του προγραμματισμού, αποκαλύπτοντας σημαντικούς παράγοντες που
καθιστούν την εκμάθηση των αρχών του δύσκολη, που δικαιολογούν την
αποτελεσματικότητα ή όχι των υπαρχουσών γλωσσών και ολοκληρωμένων
προγραμματιστικών περιβαλλόντων, καθώς και των διαφόρων μεθόδων
διδασκαλίας. Ωστόσο, τα περισσότερα προγραμματιστικά περιβάλλοντα δεν
εκμεταλλεύονται τα σχετικά στοιχεία, ίσως γιατί αυτά είναι διάσπαρτα στη
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βιβλιογραφία. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό αποφασίσαμε
να καταγράψουμε και να αναλύσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει
διεξαχθεί για τις δυσκολίες, τα λάθη και τις λανθασμένες αντιλήψεις/παρανοήσεις
των αρχάριων προγραμματιστών, και κατ΄ επέκταση να εντοπίσουμε τις αρχές που
πρέπει να διέπουν τη σχεδίαση του νέου προγραμματιστικού περιβάλλοντος.
Απώτερος στόχος της παρούσας διατριβής είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός
εκπαιδευτικού

προγραμματιστικού

περιβάλλοντος

για

την

εισαγωγή

στον

αντικειμενοστραφή προγραμματισμό που θα έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1. Η σχεδίασή του θα είναι αποτέλεσμα της προαναφερθείσας ερευνητικής
δουλειάς και συνδυασμός των διαφόρων μορφών της Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας,

έτσι

ώστε

να

αξιοποιηθούν

τα

πλεονεκτήματα

που

χαρακτηρίζουν την κάθε μία.
2. Θα εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς
παραδείγματος προγραμματισμού και τις δομές ελέγχου, προετοιμάζοντάς τους
παράλληλα για την ευκολότερη μετάβαση σε μια γλώσσα προγραμματισμού
γενικού σκοπού, όπως η C++ και η Java.
3. Θα

ενσωματώνει

μια

σειρά

μαθημάτων

για

την

εισαγωγή

στον

δυσκολιών

που

αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
4. Θα

ενσωματώνει

αντιμετωπίζουν

οι

δυνατότητες
φοιτητές

καταγραφής
όταν

των

διδάσκονται

αντικειμενοστραφή

προγραμματισμό, μιας και η μέχρι τώρα έρευνα έχει καταδείξει σημαντικά
στοιχεία για τη διδασκαλία του προγραμματισμού, αλλά ελάχιστα για τη
διδασκαλία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
Τέλος, βασικός μας στόχος είναι η εφαρμογή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος
και της σειράς μαθημάτων που θα ενσωματώνει, καθώς επίσης και η αξιολόγησή τους,
προκειμένου να διερευνηθεί:
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1. Η στήριξη που παρέχει το προγραμματιστικό περιβάλλον στο σπουδαστή κατά
την εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, στα πλαίσια της
συγκεκριμένης σειράς μαθημάτων.
2. Η βοήθεια που παρέχουν στο σπουδαστή οι διάφορες λειτουργίες - μορφές της
εκπαιδευτικής

τεχνολογίας

που

ενσωματώνει

το

προγραμματιστικό

περιβάλλον.
3. Η χρήση της δυνατότητας της καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών
για τη διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές, των
λαθών και των παρανοήσεών τους.
Η παρούσα διατριβή αποτελείται από 2 μέρη, τα οποία χωρίζονται σε 13 κεφάλαια.
Στο πρώτο μέρος, που αποτελείται από 9 κεφάλαια, παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας που διεξήχθη τις τελευταίες δεκαετίες για
τους αρχάριους προγραμματιστές.
Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια σύνοψη των δυσκολιών, λαθών και λανθασμένων
αντιλήψεων/παρανοήσεων των σπουδαστών κατά την εισαγωγή τους στον
προγραμματισμό. Επίσης, περιγράφονται σύντομα διδακτικές καταστάσεις που
έχουν προταθεί για την αντιμετώπιση των δυσκολιών των αρχάριων
προγραμματιστών και τη μεταφορά των ικανοτήτων που αποκτούν και σε άλλες
γνωστικές περιοχές.
Στα κεφάλαια 2 έως 8 παρουσιάζεται η ταξινόμηση των διάφορων προσεγγίσεων
διδασκαλίας του προγραμματισμού και των εκπαιδευτικών εργαλείων που έχουν
αναπτυχθεί στα πλαίσια της κάθε προσέγγισης. Συγκεκριμένα:
Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της κλασικής προσέγγισης
διδασκαλίας του προγραμματισμού και τα κυριότερα διδακτικά προβλήματα
που εμφανίζονται στα πλαίσια της. Επίσης, δίνεται μια σύντομη περιγραφή των
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εναλλακτικών προσεγγίσεων διδασκαλίας του προγραμματισμού – οι οποίες
αναλύονται στα επόμενα κεφάλαια – και οι λύσεις που παρέχουν για την
αντιμετώπιση των διδακτικών προβλημάτων της κλασικής προσέγγισης.
Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στην προσέγγιση των μικρόκοσμων
– μικρογλωσσών προγραμματισμού.
Στο 4ο κεφάλαιο περιγράφεται η προσέγγιση διδασκαλίας που έχει ως βασικό
χαρακτηριστικό

τη

βελτίωση

των

διαγνωστικών

δυνατοτήτων

των

μεταγλωττιστών.
Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους εκδότες σύνταξης και τις εικονικές
γλώσσες προγραμματισμού.
Στο 6ο κεφάλαιο περιγράφονται έννοιες της οπτικοποίησης λογισμικού
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα συστήματα δυναμικής προσομοίωσης
εκτέλεσης προγραμμάτων.
Στο 7ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη χρήση τεχνικών δυναμικής
προσομοίωσης εκτέλεσης αλγορίθμων και στο 8ο κεφάλαιο στη δυναμική
ηχητική προσομοίωση εκτέλεσης προγραμμάτων.
Στο 9ο κεφάλαιο δίνεται μια συνθετική παρουσίαση των βασικότερων αρχών
σχεδίασης ολοκληρωμένων προγραμματιστικών περιβαλλόντων για αρχάριους.
Στο δεύτερο μέρος που αποτελείται από 4 κεφάλαια περιγράφεται το ολοκληρωμένο
προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε.
Στο 10ο κεφάλαιο περιγράφεται η διδακτική και ερευνητική προβληματική που
διέπει

τη

σχεδίαση

του

προγραμματιστικού

περιβάλλοντος.

Επίσης,

περιγράφεται το προγραμματιστικό περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα
στην παρουσίαση της παιδαγωγικής αξίας των διάφορων χαρακτηριστικών του.
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Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθεται αυτούσια και η σειρά των μαθημάτων που έχει
ενσωματωθεί στο προγραμματιστικό περιβάλλον.
Στο 11ο κεφάλαιο περιγράφεται η αρχιτεκτονική του λογισμικού που
αναπτύχθηκε. Συγκεκριμένα, περιγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος και ο τρόπος υλοποίησης των τεχνολογιών
που ενσωματώνει. Το κεφάλαιο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός
αναφοράς για την υλοποίηση ανάλογων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.
Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η περιγραφή της υλοποίησης του εκδότη δομής του
προγραμματιστικού μικρόκοσμου, μιας και δεν υπάρχει – ή τουλάχιστον δεν
εντοπίστηκε – σχετική βιβλιογραφία.
Στο 12ο κεφάλαιο γίνεται εκτενής αναφορά στη σχεδίαση και τα αποτελέσματα
της

πιλοτικής

περιβάλλοντος.
αποτελεσμάτων

εφαρμογής
Ιδιαίτερη
της

και

αξιολόγησης

βαρύτητα

πιλοτικής

δίνεται

εφαρμογής

του

προγραμματιστικού

στην

παρουσίαση

των

του

προγραμματιστικού

περιβάλλοντος και της προτεινόμενης σειράς μαθημάτων για τη διδασκαλία του
αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού. Στο κεφάλαιο αυτό
μπορεί κανείς να βρει πληθώρα στοιχείων για περαιτέρω έρευνα, όσον αφορά τη
διερεύνηση των δυσκολιών, λαθών και παρανοήσεων των σπουδαστών κατά
την εισαγωγή τους στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
Στο 13ο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την
εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής. Αρχικά γίνεται μια σύντομη
αναφορά στην προηγούμενη έρευνα και το ρόλο της στη σχεδίαση του
προγραμματιστικού

περιβάλλοντος.

Στη

συνέχεια

παρουσιάζονται

τα

συμπεράσματα που προέκυψαν από την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος αναφορικά με τους ερευνητικούς και
διδακτικούς στόχους της. Επίσης, γίνεται μια σύγκριση του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος που αναπτύξαμε με άλλα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Τέλος,
γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος,
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αλλά και τη χρήση του για περαιτέρω έρευνα όσον αφορά τη διδασκαλία και
εκμάθηση του αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού.
Τέλος, παρατίθεται η βιβλιογραφία και σε παράρτημα ο κώδικας του
λογισμικού που αναπτύχθηκε.
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1.1 Εισαγωγή
Η διδασκαλία των αρχών του προγραμματισμού ακόμα και σήμερα προκαλεί πολλές
δυσκολίες στους σπουδαστές. Οι δυσκολίες αυτές αποτέλεσαν αντικείμενο
εκτεταμένης έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες (Du Boulay, 1989; Du Boulay et al.,
1989; Mendelsohn et al., 1990; Sleeman et al., 1988; Soloway et al., 1989; Sprohrer &
Soloway, 1986; Δαγδιλέλης, 1996a), αποκαλύπτοντας σημαντικούς παράγοντες που
καθιστούν την εκμάθηση των αρχών του προγραμματισμού δύσκολη, που
δικαιολογούν την αποτελεσματικότητα ή όχι των γλωσσών και των ολοκληρωμένων
περιβαλλόντων προγραμματισμού που υπάρχουν, καθώς και των μεθόδων
διδασκαλίας. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών είναι διάσπαρτα στη
διεθνή βιβλιογραφία, καθιστώντας έτσι δύσκολη την αξιοποίησή τους.
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι δυσκολίες, τα λάθη και οι λανθασμένες
αντιλήψεις των αρχάριων προγραμματιστών. Μετά από μια σύντομη επιστημολογική
παρουσίαση

των

κατηγοριών

των

δυσκολιών

και

λαθών

των

αρχάριων

προγραμματιστών, συνοψίζονται οι δυσκολίες, τα λάθη και οι λανθασμένες
αντιλήψεις/παρανοήσεις

που

σχετίζονται

με

τις

δομές

μιας

γλώσσας

προγραμματισμού. Αν και αρκετές εμπειρικές μελέτες περιορίζονται στον εντοπισμό
και την καταγραφή λαθών που γίνονται με συγκεκριμένες συντακτικές δομές των
ευρύτερα

χρησιμοποιούμενων

συμβατικών

γλωσσών

προγραμματισμού

τις

τελευταίες δεκαετίες (Pascal, Basic, Logo), δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στην
καταγραφή των λανθασμένων αντιλήψεων στις οποίες, τις περισσότερες τουλάχιστον
φορές, οφείλονται τα λάθη των σπουδαστών.
Στο κεφάλαιο παρουσιάζονται επίσης διδακτικές καταστάσεις που έχουν προταθεί για
την αντιμετώπιση των δυσκολιών των σπουδαστών ή/και τη «μεταφορά» των
ικανοτήτων που αποκτάει ο σπουδαστής -στα πλαίσια εκμάθησης προγραμματισμού-,
σε άλλες γνωστικές «περιοχές». Ο λόγος για τον οποίο συμπεριλήφθηκαν τα σχετικά
στοιχεία στην εργασία είναι η πεποίθησή μας ότι η διαμόρφωση κατάλληλων
διδακτικών καταστάσεων παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο με το προγραμματιστικό
περιβάλλον που χρησιμοποιείται. Πιστεύουμε ότι κατά την ανάπτυξη ενός
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προγραμματιστικού περιβάλλοντος για αρχάριους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ή
καλύτερα να συνεκτιμάται η διδακτική κατάσταση, στα πλαίσια της οποίας θα
χρησιμοποιηθεί το προγραμματιστικό περιβάλλον.

1.2 Κατηγορίες Δυσκολιών
1.2.1 Εισαγωγή
Η εκμάθηση του προγραμματισμού είναι αναμφισβήτητα δύσκολη. Οι δυσκολίες
εκμάθησης του προγραμματισμού, σύμφωνα με τον (Du Boulay, 1989),
κατατάσσονται με μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
1. Προσανατολισμός (orientation): τι είναι ο προγραμματισμός, τι είδους
προβλήματα μπορούν να λυθούν, ποιες είναι οι θετικές επιδράσεις της εκμάθησης
προγραμματισμού;
2. Νοητή μηχανή (notional machine): οι δυσκολίες της κατηγορίας αυτής
εντοπίζονται στην κατανόηση των γενικών ιδιοτήτων της «μηχανής» που μαθαίνει
να ελέγχει ο σπουδαστής και της σχέσης της με τη φυσική μηχανή.
3. Οι κανόνες της γλώσσας προγραμματισμού (notation): η σύνταξη και η
σημασιολογία ως επέκταση των ιδιοτήτων και της συμπεριφοράς της νοητής
μηχανής.
4. Εκμάθηση των καθιερωμένων δομών (structures).
5. Pragmatics: απόκτηση της ικανότητας καθορισμού, ανάπτυξης, ελέγχου και
αποσφαλμάτωσης ενός προγράμματος με τα διαθέσιμα εργαλεία.
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Όπως ήδη θα έγινε φανερό υπάρχει επικάλυψη μεταξύ των πέντε κατηγοριών
δυσκολιών, τις οποίες ο σπουδαστής καλείται και προσπαθεί να αντιμετωπίσει
συνολικά.
Τα λάθη που κάνουν οι σπουδαστές ως αποτέλεσμα των δυσκολιών των παραπάνω
κατηγοριών οφείλονται σε τρεις κυρίως αιτίες:
1. Λανθασμένη εφαρμογή αναλογιών (misapplication of analogy): για παράδειγμα, οι
σπουδαστές πιστεύουν ότι εφόσον μια μεταβλητή μοιάζει με ένα «κουτί» μπορεί
να κρατάει περισσότερες από μία τιμές.
2. Υπεργενίκευση (overgeneralization): για παράδειγμα, ο διαχωρισμός των
ορισμάτων στην κλήση μιας διαδικασίας στην Pascal με ερωτηματικά εξαιτίας της
χρήσης ερωτηματικών για το διαχωρισμό των παραμέτρων στον ορισμό της
διαδικασίας.
3. «Κακός» χειρισμός πολυπλοκότητας και αλληλεπιδράσεων (interactions): για
παράδειγμα, λανθασμένος συνδυασμός των τμημάτων ενός προγράμματος.

1.2.2 Νοητή μηχανή
Ο (Du Boulay, 1989) κάνει μια ποιοτική ανάλυση συγκεκριμένων λαθών που
οφείλονται στην πρώτη και τρίτη αιτία, που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη
ενότητα. Η ανάλυση αυτή, στην οποία δεν παρέχονται στοιχεία για τη συχνότητα
εμφάνισης των λαθών/λανθασμένων αντιλήψεων που αναλύονται, επικεντρώνεται σε
λάθη

που αφορούν

τη

νοητή

μηχανή και

τους κανόνες

της γλώσσας

προγραμματισμού. Στην ενότητα αυτή αναφέρονται οι δυσκολίες, τα λάθη και οι
λανθασμένες αντιλήψεις που σχετίζονται με τη νοητή μηχανή:
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Η εκτέλεση ενός προγράμματος είναι ένα είδος μηχανισμού και όπως έχει
διαπιστωθεί ένας σπουδαστής χρειάζεται πολύ χρόνο για να εντοπίσει τη σχέση
ανάμεσα σε ένα πρόγραμμα και το μηχανισμό της εκτέλεσής του.



Ο υπολογιστής μαζί με το προγραμματιστικό σύστημα συνιστούν επίσης ένα
μηχανισμό, ο οποίος όμως χρησιμοποιείται για τη δημιουργία άλλων μηχανισμών
(π.χ. προγραμμάτων). Η θεώρηση του υπολογιστικού συστήματος ως μια μηχανή
πρέπει να αναπτυχθεί σε ένα σωστό επίπεδο λεπτομέρειας. Πρέπει να δοθεί
κάποια περιγραφή στον σπουδαστή αλλά όχι λεπτομερής (π.χ. πύλες,
λεπτομέρειες χαμηλού επιπέδου κ.τ.λ). Ωστόσο, πρέπει να δοθεί κάποια
περιγραφή για το τι συμβαίνει εσωτερικά, γιατί διαφορετικά ο σπουδαστής θα
αναπτύξει τη δική του θεωρία, η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα είναι
ανεπαρκής, αν όχι λανθασμένη.



Οι σπουδαστές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τι παρουσιάζεται κάθε φορά στην
οθόνη: οι πληροφορίες στην οθόνη του τερματικού είναι καταγραφή
προηγούμενων αλληλεπιδράσεων χρήστη-υπολογιστή, ένα μέρος εμφάνισης των
αποτελεσμάτων συγκεκριμένων εντολών ή ένα «παράθυρο» στο εσωτερικό της
μηχανής;



Αρκετές δυσκολίες και λάθη σχετίζονται με τη διαχείριση της νοητής μηχανής:


Εκμάθηση της γλώσσας διαχείρισης (ανάκληση, αποθήκευση κ.τ.λ) και
έκδοσης (χρήση editor) των προγραμμάτων.



Το γεγονός ότι ένα πρόγραμμα γίνεται κατανοητό από το σύστημα βάσει
των πολύ «αυστηρών» κανόνων του είναι μια κρίσιμη ιδέα, την οποία οι
αρχάριοι προγραμματιστές δύσκολα αντιλαμβάνονται. Πολλές φορές
μάλιστα εκπλήσσονται από το βαθμό της λεπτομέρειας που απαιτεί ο
προγραμματισμός,

ιδιαίτερα

λόγω

χαρακτηριστικών που προσδίδουν στο σύστημα.

των

ανθρωπομορφικών
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Η χρήση αγγλικών λέξεων στις γλώσσες προγραμματισμού εκτός από το ότι
προσδίδει στο σύστημα, φαινομενικά τουλάχιστον, μεγαλύτερη «νοημοσύνη» από
εκείνη που έχει, δημιουργεί και τα εξής προβλήματα:


Κάποιες από τις λέξεις που χρησιμοποιούνται έχουν αρκετές σημασίες, με
αποτέλεσμα

τη

λανθασμένη

ερμηνεία

τους

από

τον

αρχάριο

προγραμματιστή στα πλαίσια της γλώσσας προγραμματισμού.


Στη γλώσσα προγραμματισμού έχουν διαφορετικό νόημα από την Αγγλική
γλώσσα.



Πολλές σημαντικές εσωτερικές αλλαγές της κατάστασης της μηχανής δεν
παρουσιάζονται στο χρήστη.



Τέλος, αρκετές δυσκολίες δημιουργούνται στην περίπτωση που η πρώτη γλώσσα
με την οποία έρχεται σε επαφή ο αρχάριος προγραμματιστής βασίζεται σε
μεταγλωττιστή:


Ο βαθμός δυσκολίας χρήσης του συντάκτη (editor) και παρακολούθησης
της κατάστασης του συστήματος είναι μεγαλύτερος.



Μόνο

ολοκληρωμένα

προγράμματα

μπορούν

να

εκτελεστούν,

καθιστώντας αδύνατο τον πειραματισμό με μεμονωμένες εντολές,
διαδικασίες και συναρτήσεις. Έτσι όμως ο σπουδαστής δύσκολα μαθαίνει
να αναπτύσσει προγράμματα χρησιμοποιώντας μικρότερα τμήματα
κώδικα (σχέδια) με τα οποία έχει ήδη εξοικειωθεί.


Συνήθως, υπάρχει μικρή στήριξη κατά την αποσφαλμάτωση αφού ως
γνωστό η πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα είναι περιορισμένη και κατά
συνέπεια η αναφορά φιλικών προς το χρήστη μηνυμάτων λάθους
δύσκολη, αν όχι αδύνατη.
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1.3 Κατηγορίες λαθών
1.3.1 Σχήματα κατηγοριοποίησης λαθών
1.3.1.1 Ανεξάρτητο του προβλήματος σχήμα
Οι Johnson, Soloway, Cutler και Draper, όπως αναφέρουν οι Sprohrer, Soloway και
Pope στο (Sprohrer et al., 1989), ανέπτυξαν ένα σχήμα για την ταξινόμηση των
λαθών των αρχάριων προγραμματιστών, το οποίο βασίζεται στις διαφορές μεταξύ
ενός λανθασμένου προγράμματος και του σχεδίου που επιχειρήθηκε να υλοποιηθεί.
Το σχήμα αυτό δηλαδή, περιγράφει τα λάθη ως διαφορές ανάμεσα στον τρόπο
υλοποίησης των σχεδίων που περιλαμβάνει ένα πρόγραμμα και στον σωστό τρόπο
υλοποίησής τους.
Προκειμένου να εφαρμοστεί αυτό το σχήμα απαιτείται (i) ο καθορισμός του σχεδίου
που σκόπευε να υλοποιήσει ο αρχάριος προγραμματιστής και (ii) ο χαρακτηρισμός
των διαφορών μεταξύ του σχεδίου αυτού και της σωστής υλοποίησής του. Για τον
χαρακτηρισμό των διαφορών, οι οποίες συνήθως εντοπίζονται σε κάποιο τμήμα ενός
σχεδίου και σπανιότερα σε ολόκληρο το σχέδιο, χρησιμοποιείται ένα από τα
ακόλουθα συστατικά ενός σχεδίου (plan component):
1. Είσοδος (Input): εντολές READ και READLN.
2. Eξοδος (Output): εντολές WRITE και WRITELN για την εμφάνιση είτε
μηνυμάτων είτε τιμών μεταβλητών.
3. Αρχικοποίηση (Init): αρχικοποίηση μεταβλητών.
4. Ενημέρωση (Update): εντολές ανάθεσης που αλλάζουν τις τιμές μεταβλητών.
5. Eλεγχος (Guard): εντολές IF και συνθήκες τερματισμού των εντολών WHILE,
REPEAT και FOR.
6. Σύνταξη (Syntax): συντακτικά «ζεύγη» που μειώνουν την εμβέλεια μπλοκ
κώδικα, όπως BEGIN, END, THEN, ELSE και DO.
7. Σχέδιο (plan): ένα ολόκληρο σχέδιο, πιθανότατα αποτελούμενο από πολλά από τα
παραπάνω συστατικά.
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Τα παραπάνω συστατικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα που έχουν
γραφεί σε Pascal, Fortran ή παρόμοιες γλώσσες προγραμματισμού. Επιπλέον,
υπάρχουν τέσσερις τύποι διαφορών ή αλλιώς λόγοι για τους οποίους ένα συστατικό
μπορεί να είναι λάθος:
1. Ανύπαρκτο (Missing): το συστατικό δεν υπάρχει στο πρόγραμμα.
2. Λανθασμένη μορφή (Malformed): το συστατικό υπάρχει, αλλά όχι σωστά
υλοποιημένο.
3. Περιττό (Spurious): το συστατικό υπάρχει, ενώ δεν θα έπρεπε.
4. Λάθος θέση (Misplaced): το συστατικό υπάρχει, αλλά σε λάθος θέση στο
πρόγραμμα.
Με το σχήμα αυτό λοιπόν έχουμε συνολικά 28 κατηγορίες λαθών ανεξάρτητες
προβλήματος, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε πρόγραμμα
τόσο σε Pascal ή Fortran όσο και σε παρόμοιες γλώσσες προγραμματισμού.

1.3.1.2 Εξαρτημένο του προβλήματος σχήμα: Goal/Plan Analysis
Το ανεξάρτητο προβλήματος σχήμα της προηγούμενης παραγράφου έχει δύο βασικές
αδυναμίες σύμφωνα με τους Sprohrer, Soloway και Pope (Sprohrer et al., 1989):
1. Η ανάλυση και ο χαρακτηρισμός των σφαλμάτων γίνεται βάσει των συστατικών
ενός σχεδίου (plan), ανεξάρτητα από την ευρύτερη «περιοχή» στην οποία
εντάσσεται το σχέδιο αυτό.
2. Εξετάζοντας καθένα από τα συστατικά χωριστά μπορεί να μην εντοπιστεί ένα
κοινό στοιχείο ή καλύτερα μια κοινή-γενική λανθασμένη αντίληψη στην οποία
οφείλονται όλα τα λάθη μιας ομάδας συστατικών. Μερικές φορές κάποια από τα
συστατικά σχετίζονται μεταξύ τους, αφού υλοποιούν ένα κοινό στόχο/σχέδιο.
Οι Sprohrer, Soloway και Pope προσπαθώντας να εξαλείψουν τις παραπάνω
αδυναμίες ανέπτυξαν μια περιγραφική θεωρία για τα λάθη των προγραμμάτων που
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αναπτύσσουν οι αρχάριοι προγραμματιστές. Η θεωρία αυτή βασίζεται στη γνώση των
προγραμματιστών που αφορά τους στόχους και τα σχέδια που αντικατοπτρίζει ένα
πρόγραμμα (Sprohrer et al., 1989). Η προσέγγιση αυτή βασίστηκε σε εμπειρικές
μελέτες αρκετών ερευνητών (όπως οι Shneiderman, Ehrlich, McKeithen, Reitman,
Rueter, Hirtle, Soloway) σύμφωνα με τις οποίες οι προγραμματιστές αντιλαμβάνονται
τα προγράμματα ως τμήματα κώδικα (σχέδια-plans) που «δουλεύουν» σε συνδυασμό
για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων (στόχων-goals). Για παράδειγμα,
ένας προγραμματιστής δεν αντιλαμβάνεται τις δύο γραμμές κώδικα που ακολουθούν
απλά ως δύο εντολές απόδοσης τιμής («επιφανειακή» δομή – surface structure), αλλά
ως ένα σχέδιο ενημέρωσης ενός μετρητή και ένα σχέδιο ενημέρωσης ενός συνόλου
(«βαθιά» δομή – deep structure).
Κώδικας

«Επιφανειακή» δομή

«Βαθιά» δομή

COUNT:=COUNT + 1;

εντολή απόδοσης τιμής

ενημέρωση μετρητή

TOTAL:=TOTAL + RAIN;

εντολή απόδοσης τιμής

ενημέρωση συνόλου

Δύο σημεία που πρέπει να επισημανθούν σχετικά με τους στόχους και τα σχέδια
είναι:
1. Ένας στόχος αποτελείται από υποστόχους και τα σχέδια οργανώνουν τους
υποστόχους ενός στόχου.
2. Συνήθως υπάρχουν πολλά διαφορετικά σχέδια για την επίτευξη του ίδιου στόχου.
Παράδειγμα: έστω ο στόχος G:VALID-DATA-ENTRY ή G:VDE εν συντομία
(G=Goal, P=Plan) που αντιστοιχεί στην είσοδο έγκυρων δεδομένων σε ένα
πρόγραμμα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου παρατίθενται δύο διαφορετικά
σχέδια, τα οποία χρησιμοποιούν τις ίδιες μεταβλητές εισόδου:
Status: παίρνει την τιμή ‘s’ που σημαίνει single ή ‘m’ που σημαίνει married.
Income: ένας μη αρνητικός αριθμός.
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P:INPUT-ALL/GUARD-ALL/RETRY-ALL

01 READLN(Status);

G:INPUT

01 READLN(Status, Income);

G:INPUT

02 WHILE ((Status <> ‘s’) AND (Status <> ‘m’) G:GUARD

02 WHILE ((Status <> ‘s’) AND (Status <> ‘m’)

03

G:RETRY

03

OR (Income < 0))

04 READLN(Income);

DO READLN(Status);

G:INPUT

04

DO READLN(Status, Income);

05 WHILE (Income < 0)

G:GUARD

06

G:RETRY

DO READLN(Income);

G:GUARD

G:RETRY

Όπως φαίνεται, ο στόχος G:VDE αποτελείται από τρεις υποστόχους: G:INPUT,
G:GUARD και G:RETRY. Όλοι οι στόχοι και τα σχέδια που χρησιμοποιούνται από
τους αρχάριους προγραμματιστές για την επίλυση ενός προβλήματος παρουσιάζονται
σε ένα είδος δένδρου που ονομάζεται Goal and Plan tree ή GAP tree του
προβλήματος. Ένα μικρό τμήμα ενός GAP tree για τον στόχο G:VDE είναι:
G:INPUT . . .
G:GUARD . . .

P:INPUT-GUARD-RETRY-EACH

G:RETRY . . .
G:VDE
G:INPUT . . .
P:INPUT-GUARD-RETRY-EACH

G:GUARD . . .
G:RETRY . . .

Για την κατανόηση της συγκεκριμένης τεχνικής ανάλυσης λαθών θεωρούμε το
ακόλουθο τμήμα λανθασμένου κώδικα:
Readln(Status, Income);
While ((Status <> ‘s’) and (Status <> ‘m’))

G:INPUT
G:GUARD

And (Income < 0))
Do Readln(Status, Income);

G:RETRY

1. Επιλέγουμε το σχέδιο που ταιριάζει περισσότερο στον κώδικα: στη συγκεκριμένη
περίπτωση P:INPUT-ALL/GUARD-ALL/RETRY-ALL.
2. Εντοπίζουμε διαφορές ανάμεσα στο υπό εξέταση σχέδιο και το σωστό σχέδιο: and
αντί για or στην 3η γραμμή.
3. Αναγνώριση του λάθους και κατάταξή του:
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G:VDE [P:INPUT-ALL/GUARD-ALL/RETRY-ALL] : : MALFORMED
G:GUARD (AND for OR)
Δηλαδή, το σχέδιο P:INPUT-ALL/GUARD-ALL/RETRY-ALL χρησιμοποιήθηκε
για την επίτευξη του στόχου G:VDE και ο υποστόχος G:GUARD έχει
λανθασμένη μορφή, αφού χρησιμοποιήθηκε and αντί για or.
Τελειώνοντας πρέπει να αναφέρουμε ότι η δημιουργία των GAP trees δεν είναι
εύκολη. Όπως επισημαίνουν και οι Soloway, Sprohrer και Pope:
Unfortunately, developing GAP trees is still an art. Further research is required
before we can automatically construct GAP trees and automate the analyses that the
GAP tree enables.
(Sprohrer et al., 1989), σελ. 398

1.3.2 Ταξινόμηση των λαθών βάσει του σχήματος Goal/Plan Analysis
Οι Sprohrer και Soloway διεξήγαγαν μια εμπειρική μελέτη (Sprohrer & Soloway,
1986) προκειμένου να διαπιστώσουν την ορθότητα των παρακάτω ευρέως αποδεκτών
υποθέσεων σχετικά με τα λάθη των αρχάριων προγραμματιστών:
1. Λίγοι τύποι λαθών ευθύνονται για την πλειοψηφία των λαθών στα προγράμματα
των σπουδαστών.
2. Τα περισσότερα λάθη οφείλονται σε λανθασμένες αντιλήψεις των σπουδαστών
για τις δομές της γλώσσας προγραμματισμού.
Η μελέτη διεξήχθη το 1984 στο Yale University στα πλαίσια ενός μαθήματος
εισαγωγής στον προγραμματισμό με Pascal. Από τις 10 εργασίες επιλέχθηκαν τρεις
για περαιτέρω μελέτη, από τις οποίες η πρώτη απαιτούσε τη χρήση (για πρώτη φορά)
φωλιασμένων IF-THEN-ELSE δομών, η δεύτερη βρόχων και η τρίτη διαδικασιών.
Μιας και σκοπός των ερευνητών ήταν η μελέτη μη συντακτικών λαθών επιλέχθηκαν
158 συντακτικά σωστά προγράμματα. Συγκεκριμένα, επιλέχθηκε η πρώτη συντακτικά
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σωστή έκδοση κάθε προγράμματος, αφού αυτή περιέχει κατά κανόνα τα περισσότερα
μη συντακτικά λάθη\σφάλματα σε σχέση με τις μεταγενέστερες μερικώς
αποσφαλματωμένες εκδόσεις. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος Goal/Plan Analysis των Sprohrer, Soloway και Poppe.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης η πρώτη υπόθεση είναι αληθής
σε αντίθεση με τη δεύτερη. Συγκεκριμένα, έγινε φανερό ότι οι λανθασμένες
αντιλήψεις σχετικά με τις δομές της γλώσσας προγραμματισμού δεν είναι τόσο
ευρέως διαδεδομένες ή προβληματικές όσο γενικά πιστεύεται. Τα περισσότερα λάθη
είναι αποτέλεσμα των δυσκολιών συνδυασμού σχεδίων ή αλλιώς των «κομματιών»
ενός προγράμματος. Στον Πίνακα 1.1 φαίνονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της
μελέτης. Περισσότερα στοιχεία για την ανάλυση και τα αποτελέσματα υπάρχουν στο
(Sprohrer & Soloway, 1986).
Πρόβλημα

Λάθη που δεν

Λάθη που ίσως

Λάθη που οφείλονται

οφείλονται στις δομές

οφείλονται στις δομές

στις δομές

If-Then-Else (Ν=28)

19 (68%)

9 (32%)

0 (0%)

Βρόχοι (Ν=46)

20 (43%)

21 (46%)

5 (11%)

Διαδικασίες (Ν=27)

13 (48%)

10 (37%)

4 (15%)

Σύνολο (Ν=101)

52 (52%)

40 (39%)

9 (9%)

Πίνακας 1.1. Τα αποτελέσματα του πειράματος.

Με βάση τα αποτελέσματα των μελετών οι παραπάνω ερευνητές κάνουν μια
ταξινόμηση των λαθών των αρχάριων προγραμματιστών. Όπως και οι ίδιοι
επισημαίνουν οι κατηγορίες που θα αναφερθούν στη συνέχεια δεν είναι ούτε
αμοιβαία αποκλειόμενες ούτε και πλήρεις.
Προβλήματα που οφείλονται στις δομές της γλώσσας προγραμματισμού
(construct-based problems). Πρόκειται

για προβλήματα που δυσκολεύουν τους

αρχάριους προγραμματιστές στην εκμάθηση της σωστής σημασιολογίας των δομών
της γλώσσας προγραμματισμού:


Πρόβλημα φυσικής γλώσσας (natural-language problem): πολλές δομές
των γλωσσών προγραμματισμού έχουν ονόματα που σχετίζονται με λέξεις
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της φυσικής γλώσσας δημιουργώντας έτσι προβλήματα κατανόησης των
δομών ή/και λανθασμένες αντιλήψεις.


Πρόβλημα ανθρώπινης μετάφρασης (Human interpreter problem): οι
αρχάριοι προγραμματιστές πολλές φορές υποθέτουν ότι ο υπολογιστής θα
μεταφράσει τις δομές με τον ίδιο τρόπο που τις μεταφράζουν και οι ίδιοι.



Πρόβλημα μη συνοχής (inconsistency problem): αρκετές φορές οι αρχάριοι
προγραμματιστές αφού καταλάβουν πως «δουλεύει» μια δομή σε μια
συγκεκριμένη κατάσταση, υποθέτουν ότι η δομή θα «δουλέψει» με τον
ίδιο τρόπο και σε μια άλλη παρόμοια κατάσταση.

Προβλήματα συνδυασμού σχεδίων (plan composition problems). Πρόκειται για
προβλήματα που δυσκολεύουν τους αρχάριους προγραμματιστές στο σωστό
συνδυασμό σχεδίων:


Πρόβλημα περίληψης (summarization problem): περίληψη πολύπλοκων
συνδυασμών σχεδίων σε μια κύρια συνάρτηση, παραβλέποντας τυχόν
αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των δευτερευουσών συναρτήσεων.



Πρόβλημα

βελτιστοποίησης

(optimization

problem):

οι

αρχάριοι

προγραμματιστές παρασύρονται τόσο από την επιθυμία τους να
βελτιστοποιήσουν τα σχέδια τους ώστε δεν ελέγχουν επαρκώς αν η
βελτιστοποίηση μπορεί όντως να πραγματοποιηθεί.


Πρόβλημα προηγούμενης εμπειρίας (previous-experience problem): η
ανάπτυξη, ανακύκλωση και προσαρμογή σχεδίων βασίζεται πολύ συχνά
σε

προϋπάρχουσες

εμπειρίες.

Συχνά,

ακατάλληλες

απόψεις

ήδη

αναπτυγμένων και χρησιμοποιημένων σχεδίων «παραβιάζουν» ή αλλιώς
«μολύνουν» ένα σχετικό σχέδιο που χρησιμοποιείται σε μια νέα
κατάσταση. Αυτό το πρόβλημα είναι γνωστό και ως plan pollution
problem.
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problem):
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αρχάριοι

προγραμματιστές αναπτύσσουν αφηρημένα σχέδια που πρέπει να
προσαρμοστούν σε μια δεδομένη νέα περίσταση. Συχνά, ένα τέτοιο σχέδιο
είναι ακατάλληλο ή λανθασμένο για την περίσταση.


Πρόβλημα φυσικής γλώσσας (natural-language problem): οι αρχάριοι
συνηθίζουν να αντιστοιχούν σχέδια που κατέχουν ή δημιουργούν σε
φυσική γλώσσα σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Αυτή η αντιστοίχιση
τις περισσότερες φορές οδηγεί σε λάθη.



Πρόβλημα μετάφρασης (interpretation problem): οι αρχάριοι βασίζονται εν
μέρη στις υπάρχουσες γνώσεις για τους στόχους και τα σχέδια όταν
«μεταφράζουν» μια εργασία, όταν μεταφράζουν δηλαδή τον ορισμό του
προς επίλυση προβλήματος. Απαιτήσεις που δεν εκφράζονται «ξεκάθαρα»
αγνοούνται ή λαμβάνονται υπόψη μόνο όταν σχέδια για την επίτευξή τους
μπορούν εύκολα να ανακληθούν.



Πρόβλημα απρόσμενων περιπτώσεων (unexpected cases problem): οι
αρχάριοι συχνά γράφουν προγράμματα που «δουλεύουν» σωστά για
συγκεκριμένες συνηθισμένες περιπτώσεις, αλλά όχι για όλες τις
περιπτώσεις.



Boundary problem: οι αρχάριοι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην
διαχείριση των οριακών σημείων κατά την εξειδίκευση των σχεδίων τους.



Πρόβλημα μνημονικού φορτίου (cognitive load problem): οι αρχάριοι
συχνά δεν αντιλαμβάνονται την απώλεια πληροφοριών από τη μνήμη τους
(working memory). Πολλές από τις πληροφορίες αυτές αντιπροσωπεύουν
μικρά αλλά σημαντικά τμήματα σχεδίων ή αλληλεπιδράσεις μεταξύ
σχεδίων, οι οποίες παραβλέπονται.
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1.3 Λάθη & λανθασμένες αντιλήψεις για τις δομές μιας γλώσσας
προγραμματισμού

1.4.1 Εισαγωγή
Οι δομές ελέγχου αποτελούν πηγή πολλών δυσκολιών για τους αρχάριους
προγραμματιστές, όπως προκύπτει από σχετικές μελέτες, την εμπειρία διδασκόντων,
αλλά και την προσωπική εμπειρία του γράφοντος τόσο ως φοιτητή του Τμήματος Εφ.
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας όσο και ως καθηγητή της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, το γεγονός ότι τα περισσότερα βιβλία
εισαγωγής στον προγραμματισμό επικεντρώνουν την προσοχή στη χρήση και την
κατανόηση των δομών ελέγχου, επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό ότι ο «χειρισμός» των
δομών ελέγχου είναι πολύ δύσκολος για τους αρχάριους προγραμματιστές.
Η ευκολία χρήσης και η μεγάλη επιτυχία των λογιστικών φύλλων έναντι των άλλων
γλωσσών προγραμματισμού οφείλεται σύμφωνα με τους Nardi και Lewis (Pane &
Myers, 1996) στην απουσία των δομών ελέγχου. Ο Lewis δε ισχυρίζεται ότι τα
λογιστικά φύλλα αποτελούν το μελλοντικό μοντέλο προγραμματισμού. Σε αντίθεση
με τους παραπάνω ερευνητές οι Arblaster, Sime και Green κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι οποιοσδήποτε τύπος δομής είναι καλύτερος από την πλήρη έλλειψη
κάποιου τύπου δομής, καθώς επίσης και ότι η ιεραρχική δόμηση (hierarchical
structuring) δεν είναι καλύτερη από άλλους τύπους δόμησης (Pane & Myers, 1996).
Εξάλλου, σύμφωνα με μελέτη των Sprohrer, Soloway και Pope (Sprohrer et al., 1989)
μόνο το 1/3 των λαθών των αρχάριων προγραμματιστών οφείλεται σε λανθασμένες
αντιλήψεις σχετικά με τις δομές ελέγχου και όχι η πλειοψηφία, όπως πιστεύεται.
Επίσης, πολλά από τα λάθη των αρχάριων προγραμματιστών με τις δομές ελέγχου
οφείλονται στην πραγματικότητα σε λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με τον τρόπο
χρήσης και συμπεριφοράς των μεταβλητών.
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1.4.2 Δομές επιλογής (Conditionals)
Η πιο συνηθισμένη κατηγορία λανθασμένων αντιλήψεων στους αρχάριους
προγραμματιστές έχει την πηγή της στην καθημερινή ζωή (Δαγδιλέλης, 1996a).
Πολλές φορές οι σπουδαστές «μεταφέρουν» τη διατύπωση της λύσης ενός
προβλήματος, η οποία είναι εκφρασμένη σε φυσική γλώσσα, ή ακόμα και
καθημερινές συνομιλίες μεταξύ ανθρώπων σε μια γλώσσα προγραμματισμού. Στη
συνέχεια παρατίθεται ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα (Δαγδιλέλης, 1996a):

Διατύπωση σε φυσική γλώσσα

«Μεταφορά» στη γλώσσα
προγραμματισμού
10 Input x

Κάτω από 30 είναι ΝΕΟΣ,

20 If x<30 then Print “ΝΕΟΣ “

κάτω από 50 είναι ΜΕΣΟΚΟΠΟΣ,

30 If x<50 then Print “ΜΕΣΟΚΟΠΟΣ”

αλλιώς είναι ΓΕΡΟΣ

40 Print “ ΓΕΡΟΣ ”

Στο (Rogalski & Samurcay, 1990) αναφέρεται σχετικά με τις δομές επιλογής:


Σύμφωνα με τον Green ο JUMP style προγραμματισμός (χρήση εντολών GOTO)
μπορεί να είναι πιο εύκολος όσον αφορά την εκφορά σε σχέση με τον NEST style
προγραμματισμό (εντολές IF. . THEN . . ELSE, CASE-OF), αλλά είναι πιο
δύσκολος όσο αφορά το χειρισμό του ελέγχου της ροής ενός προγράμματος.



Οι θετικές εναλλακτικές σε μια δομή επιλογής παρουσιάζουν λιγότερες δυσκολίες
από τις αρνητικές. Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στο (Δαγδιλέλης, 1996a) η
ύπαρξη σύνθετων εκφράσεων - boolean συναρτήσεων, συνδυασμοί προτάσεων
με λογικά AND, NOT, OR – καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την κατανόηση μιας
εντολής επιλογής.



Ο βαθμός δυσκολίας αυξάνεται όσο αυξάνεται το βάθος εμφώλευσης των
εντολών. Στο (Δαγδιλέλης, 1996a) μάλιστα επισημαίνεται ότι πολλοί ερευνητές,
όπως οι Barron D. W. και Green T.R.G., συνιστούν την κατάργηση των
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εμφωλευμένων εντολών επιλογής γιατί προκαλούν σύγχυση στους σπουδαστές.
Βέβαια, άλλοι ερευνητές δεν συμφωνούν με την κατάργηση των εμφωλευμένων
εντολών επιλογής, αφού θεωρούν ότι σε πολύ μικρό βαθμό και σε ορισμένες μόνο
περιπτώσεις η παράθεση των δομών επιλογής είναι πιο κατανοητή από την
εμφώλευσή τους (Δαγδιλέλης, 1996a).


Οι Sime, Arblaster και Green επισημαίνουν ότι τα συντακτικά «σημάδια», όπως
τα BEGIN . . END που καθορίζουν την εμβέλεια των THENs και ELSEs και η
σωστή οργάνωση στο χώρο του πηγαίου κώδικα διευκολύνουν την εκμάθηση και
χρήση των δομών επιλογής.



Οι Gilmore και Green επισημαίνουν ότι δεν χρησιμοποιείται κάποια κοινή «νοητή
γλώσσα» από τους αρχάριους κατά την εξοικείωσή τους με τις δομές επιλογής.



Οι σπουδαστές με καλύτερο υπόβαθρο στα μαθηματικά μαθαίνουν ευκολότερα
νέες δομές, όποιες και αν είναι αυτές, σύμφωνα με τους Van der Veer, Van Beek,
Gruts και Van der Wolde.

Λάθη στην Pascal – Basic. Οι Putman, Sleeman, Baxter και Kuspa διεξήγαγαν δύο
διαφορετικές μελέτες για τον εντοπισμό των λαθών και των λανθασμένων
αντιλήψεων που σχετίζονται με τις δομές ελέγχου και γενικότερα με τα συστατικά
μιας γλώσσας προγραμματισμού. Και στις δύο μελέτες συμμετείχαν μαθητές
Γυμνασίου. Στην πρώτη μελέτη (Sleeman et al., 1988) συμμετείχαν τρία τμήματα (29,
19 και 22 ατόμων) ενός Γυμνασίου (High School: Grades 11 &12), οι μαθητές των
οποίων είχαν «ισχυρό» μαθηματικό υπόβαθρο. Οι μαθητές αυτοί παρακολούθησαν
ένα μάθημα εισαγωγής στην Pascal. Στην δεύτερη μελέτη (Putman et al., 1989)
συμμετείχαν πέντε τμήματα, από τα οποία τα τρία βρισκόταν στο δεύτερο εξάμηνο
ενός μαθήματος προγραμματισμού σε Basic. Στη συνέχεια αναφέρονται τα
συμπεράσματα που σχετίζονται με τις εντολές IF τόσο στην Basic όσο και στην
Pascal.
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Στη μελέτη που χρησιμοποιήθηκε ως γλώσσα προγραμματισμού η Basic
εντοπίστηκαν τρεις λανθασμένες αντιλήψεις, οι οποίες οφείλονταν σε λανθασμένη
γνώση σχετικά με τη «συμπεριφορά» του προγράμματος ή τη ροή του ελέγχου μετά
από την εκτέλεση μιας εντολής IF (Putman et al., 1989):
 Όταν η συνθήκη είναι ψευδής, ο έλεγχος πηγαίνει στην αρχή του προγράμματος.
 Όταν μια εντολή IF έχει ως αποτέλεσμα τη διακλάδωση σε μια εντολή PRINT,
τότε τόσο η τιμή της μεταβλητής της εντολής PRINT όσο και της έκφρασης της
συνθήκης εκτυπώνεται.
Στη μελέτη που χρησιμοποιήθηκε η Pascal (Sleeman et al., 1988) παρατηρήθηκαν
τέσσερις τύποι λαθών. Αν και τα λάθη που αναφέρονται στη συνέχεια ήταν σπάνια,
το 25% των σπουδαστών έκανε τουλάχιστο ένα από αυτά:


Τόσο το τμήμα THEN όσο και το τμήμα ELSE μιας εντολής IF εκτελείται.



Το τμήμα THEN της εντολής εκτελείται ανεξάρτητα από το αν αληθεύει η
συνθήκη.



Η εντολή
IF <a> THEN <b>; <c>;
ερμηνεύεται ως
IF <a> THEN <b> ELSE <c>;

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι οι σπουδαστές πιστεύουν ότι όταν η συνθήκη μιας εντολής
IF είναι ψευδής η εκτέλεση του προγράμματος τερματίζεται (Putman et al., 1989), αν
δεν υπάρχει τμήμα ELSE (Sleeman et al., 1988).
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1.4.3 Επαναληπτικές δομές (Loops)
Η δημιουργία ενός επαναληπτικού σχεδίου περιλαμβάνει την αναγνώριση των
βασικών ενεργειών οι οποίες πρέπει να επαναλαμβάνονται και της συνθήκης που
καθορίζει τον τερματισμό ή τη συνέχιση της επανάληψης. Συνεπώς, τρεις διαδικασίες
εμπλέκονται στη δημιουργία ενός βρόχου (Rogalski & Samurcay, 1990):
1. Αρχικοποίηση (initialization): καθορισμός της αρχικής κατάστασης των
μεταβλητών.
2. Ενημέρωση (updating): δημιουργία και εκφορά των αναλλοίωτων σχέσεων που
διέπουν μια επαναληπτική δομή (loop invariant).
3. Έλεγχος (test): προσδιορισμός της συνθήκης τερματισμού και της θέσης της
στο βρόχο.
Τα σημαντικότερα και πιο συνηθισμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι
προγραμματιστές, όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία, είναι:


Αδυναμία γενίκευσης. Οι αρχάριοι προγραμματιστές παρουσιάζουν την τάση να
χρησιμοποιούν στα προγράμματά τους μια λίστα επαναλαμβανόμενων εντολών
αντί να χρησιμοποιούν ένα βρόχο (Hoc, 1989).



Ανεπαρκή νοητά μοντέλα. Όπως προκύπτει από την έρευνα των (Kessler &
Anderson, 1989) οι αρχάριοι προγραμματιστές διαθέτουν ανεπαρκή μοντέλα για
τις επαναληπτικές δομές. Επιπλέον, μερικές φορές τα λάθη στα νοητά μοντέλα
των αρχάριων προγραμματιστών είναι ανεπαίσθητα και δύσκολο να εντοπιστούν
(Kahney, 1989).



Οι αναλλοίωτες σχέσεις που διέπουν μια επαναληπτική δομή (Loop invariant). Οι
αρχάριοι προγραμματιστές δυσκολεύονται στον καθορισμό του τμήματος
ενημέρωσης ενός βρόχου (loop invariant) που αποτελεί σημαντικό συστατικό του.
Οι αρχάριοι προγραμματιστές βασίζουν τα μοντέλα των βρόχων στην
αναπαράσταση μιας αλληλουχίας ενεργειών (δυναμικό μοντέλο) και όχι στην
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αναπαράσταση των αναλλοίωτων σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών (στατικό
μοντέλο). Επίσης, χρησιμοποιούν διαφορετικά ονόματα σε κάθε βήμα της
επανάληψης για τη σηματοδότηση μιας μεταβλητής με συγκεκριμένη λειτουργία
(functional variable) και δεν έχουν την ικανότητα να προσδιορίσουν αυθόρμητα
μια συνθήκη εξόδου. (Rogalski & Samurcay, 1990).


Επιλογή κατάλληλης επαναληπτικής δομής. Η επιλογή της καταλληλότερης
επαναληπτικής δομής για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα είναι αρκετά δύσκολη.
Ακόμη και δευτεροετείς – τριτοετείς φοιτητές συναντούν δυσκολίες στην
έκφραση σύνθετων επαναληπτικών δομών (Δαγδιλέλης, 1996a).



Έξοδος από ένα βρόχο. Οι βρόχοι ανάλογα με το σημείο στο οποίο ελέγχεται η
συνθήκη εξόδου διακρίνονται σε:
Top-exit: η συνθήκη ελέγχεται πριν να εκτελεστεί το σώμα του βρόχου.
Bottom-exit: η συνθήκη ελέγχεται (σε κάθε επανάληψη) μετά από την
εκτέλεση του σώματος του βρόχου.
Middle-exit: έξοδος από ένα σημείο ελέγχου στο μέσο του βρόχου.
Daemon-exit: η έξοδος μπορεί να πραγματοποιηθεί από οπουδήποτε μέσα στο
βρόχο εφόσον η συνθήκη αποτυγχάνει.

Όπως αναφέρεται στο (Pane & Myers, 1996), σύμφωνα με τους Wu και Anderson οι
αρχάριοι προγραμματιστές χρησιμοποιούν τη στρατηγική bottom-exit όταν θεωρούν
ότι είναι εύκολη, αλλά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούν τη στρατηγική
middle-exit. Ο ισχυρισμός αυτός ενισχύεται και από τους Rogalski και Samurcay που
επισημαίνουν ότι οι αρχάριοι προγραμματιστές δυσκολεύονται περισσότερο με
σχέδια που βασίζονται στην στρατηγική ‘test variable/process variable’ παρά στην
στρατηγική ‘process/test’ (Rogalski & Samurcay, 1990). Ο μεγαλύτερος βαθμός
δυσκολίας που παρουσιάζει η χρήση της στρατηγικής top-exit σε σχέση με την
bottom-exit από τους αρχάριους προγραμματιστές (Δαγδιλέλης, 1996a) ίσως να
οφείλεται στη δυσκολία αναπαράστασης και εκφοράς μιας συνθήκης για ένα
αντικείμενο το οποίο ακόμα δεν έχουν επεξεργαστεί (Rogalski & Samurcay, 1990).
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Οι Soloway, Bonar και Ehrlich διεξήγαγαν μια εμπειρική μελέτη για τον έλεγχο της
εξής υπόθεσης:
A programming language construct that has a closer “cognitive fit” with an
individual’s preferred cognitive strategy will be easier to use effectively.
(Soloway et al., 1989), σελ. 191
Μετά από την ανάλυση προγραμμάτων σε Pascal, τα οποία περιλάμβαναν βρόχους,
εντοπίστηκαν δύο στρατηγικές υλοποίησης βρόχων:
1. Read/Process: στη ν-οστή επανάληψη διαβάζεται και επεξεργάζεται το ν-οστό
στοιχείο.
2. Process/Read: στη ν-οστή επανάληψη επεξεργάζεται το ν-οστό στοιχείο και
διαβάζεται το ν+1 στοιχείο.
Τα συμπεράσματα της μελέτης, η οποία περιγράφεται στο (Soloway et al., 1989)
είναι:


Η στρατηγική που προτιμάει η συντριπτική πλειοψηφία των αρχάριων
προγραμματιστών είναι η Read/Process.



Οι χρήστες αναπτύσσουν σωστά προγράμματα πιο συχνά όταν χρησιμοποιούν μια
γλώσσα προγραμματισμού που υποστηρίζει τη στρατηγική υλοποίησης βρόχων
που προτιμούν.



Η ακρίβεια, η «ευαισθησία» σε μια συγκεκριμένη στρατηγική και η προτίμηση
μιας συγκεκριμένης στρατηγικής μπορούν να αλλάξουν με την εμπειρία.



Οι σπουδαστές αναπτύσσουν πιο συχνά σωστά προγράμματα όταν χρησιμοποιούν
μια δομή που επιτρέπει την έξοδο από τη μέση του βρόχου (middle-exit loop). Σ’
αυτή την παρατήρηση της ομάδας του Soloway αντιτίθεται, όπως επισημαίνεται
στο (Soloway et al., 1989), ο Ledgard που υποστηρίζει ότι η έξοδος από ένα
βρόχο πρέπει να γίνεται μόνο από «πάνω» ή από «κάτω», γιατί έτσι το πρόγραμμα
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έχει καλύτερη δομή και μπορεί να συντηρηθεί καλύτερα. Επιπλέον, ορισμένοι
ερευνητές ισχυρίζονται ότι η έξοδος από τη μέση ενός βρόχου κάνει ένα
πρόγραμμα λιγότερο ευανάγνωστο/κατανοητό. Ωστόσο, οι Sheppard, Curtis,
Milliman και Love μετά από μια σειρά πειραμάτων κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι μια δομή που επιτρέπει την έξοδο από τη μέση δεν κάνει ένα πρόγραμμα
λιγότερο ή περισσότερο κατανοητό.
Λάθη στην Basic – Pascal. Τα συχνότερα λάθη και λανθασμένες αντιλήψεις των
μαθητών στην Basic και την Pascal που σχετίζονται με βρόχους, όπως προκύπτει από
τις δύο μελέτες των Putman, Sleeman, Baxter και Kuspa, αλλά και μελέτες άλλων
ερευνητών, είναι:


Οι εντολές Writeln (Pascal) και Print (Basic) αμέσως μετά από ένα βρόχο
συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτόν (Sleeman et al., 1988; Putman et al., 1989).



Data-driven looping: το πλήθος των δεδομένων καθορίζει πόσες φορές εκτελείται
το σώμα του βρόχου ή αλλιώς οι επαναλήψεις συνεχίζονται όσο υπάρχουν
δεδομένα να διαβαστούν (Sleeman et al., 1988; Putman et al., 1989).



Προβλήματα

εμβέλειας

(scope

problems):

αρκετά

λάθη

οφείλονται

σε

παρανοήσεις σχετικά με την αρχή και το τέλος των βρόχων, καθώς και τις εντολές
που επαναλαμβάνονται σε αυτούς (Sleeman et al., 1988):


Μόνο η τελευταία εντολή ενός βρόχου εκτελείται κατ’ επανάληψη, ενώ οι
υπόλοιπες μία μόνο φορά. Τα λάθος αυτό που ήταν αρκετά συχνό
παρατηρήθηκε μόνο σε βρόχους στους οποίους η τελευταία εντολή ήταν η
writeln.



Τα Begin/End καθορίζουν ένα βρόχο.



Η στοίχιση καθορίζει την εμβέλεια ενός βρόχου.
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Μετά την εκτέλεση ενός βρόχου, ο έλεγχος πηγαίνει στην πρώτη εντολή του
προγράμματος.

Αν και τα παραπάνω λάθη ήταν σπάνια, το 1/3 των σπουδαστών που πέρασαν από
συνέντευξη είχαν δυσκολίες που σχετίζονταν με την εμβέλεια των βρόχων.
FOR Loops:


Η μεταβλητή ελέγχου (control variable) δεν έχει τιμή μέσα στο βρόχο
(Sleeman et al., 1988).



Μερικοί σπουδαστές δεν κατανοούν ότι η μεταβλητή ελέγχου είναι μια
μεταβλητή που αυξάνεται κατά ένα βήμα σε κάθε επανάληψη (du Boulay,
1989; Sleeman et al., 1988) και επομένως έχουν τη δυνατότητα να
αλλάζουν την τιμή της στο σώμα του βρόχου (Putman et al., 1989).



Οι παραπάνω παρανοήσεις σχετικά με τους βρόχους for ενδεχομένως να
οφείλονται στο γεγονός ότι τόσο η μεταβολή της μεταβλητής ελέγχου όσο
και η πραγματοποίηση του ελέγχου είναι έμμεσες (Δαγδιλέλης, 1996a).



Το πεδίο τιμών της μεταβλητής ελέγχου αποτελεί περιορισμό για τις τιμές
που μπορούν να διαβαστούν στις μεταβλητές στο σώμα του βρόχου με μια
εντολή readln (Pascal) ή read (Basic) (Sleeman et al., 1988; Putman et al.,
1989). Το λάθος αυτό ήταν σπάνιο στην Pascal, αλλά συχνό στη Basic.

WHILE Loops:
Πολλοί σπουδαστές πιστεύουν ότι ένας βρόχος τερματίζεται τη στιγμή που η συνθήκη
ελέγχου παύει να αληθεύει (daemon-exit) και όχι αφού η συνθήκη ελεγχθεί κατά την
αμέσως επόμενη επανάληψη (du Boulay, 1989; Sleeman et al., 1988).
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WHILE – REPEAT Loops:
Ο Soloway και οι συνεργάτες του, όπως αναφέρεται στο (du Boulay, 1989), έχουν
συλλέξει πολλά παραδείγματα δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές με τις
δομές WHILE και REPEAT (και όχι μόνο) της Pascal. Πολλές από τις δυσκολίες
αυτές παρουσιάζονται σε προγράμματα στα οποία διαβάζεται μια αλληλουχία τιμών
που τερματίζεται με μια τιμή-σημαία (π.χ. 99999) και υπολογίζεται η μέση τιμή των
τιμών εκτός της τιμής-σημαίας (99999). Οι δυσκολίες εντοπίζονται στην
αλληλεπίδραση του διαβάσματος των δεδομένων και του βρόχου. Για παράδειγμα, το
πρώτο δεδομένο διαβάζεται εκτός του βρόχου και δεν υπολογίζεται στο σύνολο ή η
τιμή 99999 συμπεριλαμβάνεται στο σύνολο.

1.4.4 Αναδρομή (Recursion)
Η διδασκαλία και η εκμάθηση της έννοιας της αναδρομής είναι πολύ δύσκολη.
Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν δυσκολίες ακόμα
και σε απλά προβλήματα αναδρομής (Rogalski & Samurcay, 1990). Οι δυσκολίες
αυτές επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην κατανόηση της ροής εκτέλεσης στα
αναδρομικά προγράμματα.
Ένα κοινό συμπέρασμα των σχετικών μελετών είναι ότι η πλειοψηφία των αρχάριων
προγραμματιστών χρησιμοποιούν ένα επαναληπτικό μοντέλο για την αναδρομή
(Kahney, 1989; Kessler et al., 1989; Kurland et al., 1989). Αν και το μοντέλο αυτό
είναι επαρκές στην περίπτωση της tail recursion στην οποία το «πέρασμα» του
ελέγχου είναι «ενεργητικό» (active), όπως το χαρακτηρίζουν οι Kurland et al., είναι
ανεπαρκές στην περίπτωση της embedded recursion στην οποία απαιτείται η
κατανόηση τόσο της «ενεργητικής» όσο και της «παθητικής» (passive) ροής του
ελέγχου. Στο (Kurland et al., 1989) μάλιστα, επισημαίνεται ότι το επαναληπτικό
μοντέλο της αναδρομής που είχαν υιοθετήσει οι σπουδαστές μετά από ένα χρόνο
προγραμματισμού σε Logo ήταν τόσο «ισχυρό» ώστε ακόμα και στην περίπτωση που
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η εκτέλεση ενός προγράμματος δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, οι
σπουδαστές δεν αναθεωρούσαν το μοντέλο αυτό.
Σε μια πιο λεπτομερή μελέτη των μοντέλων αναδρομής των αρχάριων
προγραμματιστών ο (Kahney, 1989) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ η πλειοψηφία
των αρχάριων προγραμματιστών κατέχει φαινομενικά ένα επαναληπτικό μοντέλο,
στην πραγματικότητα οι περισσότεροι δεν έχουν υιοθετήσει ένα αμετάβλητο/σταθερό
μοντέλο.
Οι δυσκολίες των αρχάριων προγραμματιστών και το επαναληπτικό μοντέλο της
αναδρομής που υιοθετούν, όπως ήταν φυσικό οδήγησε στην αναζήτηση και το
σχεδιασμό κατάλληλων διδακτικών καταστάσεων. Στα πλαίσια αυτής της
αναζήτησης οι Kessler και Anderson διεξήγαγαν μια σειρά πειραμάτων με σκοπό τη
μελέτη της ικανότητας ανάπτυξης επαναληπτικών και αναδρομικών προγραμμάτων
από τους σπουδαστές και τη «μεταφορά» γνώσεων μεταξύ των δύο ικανοτήτων. Από
τα πειράματα που διεξήχθησαν προέκυψε ότι υπάρχει θετική «μεταφορά» από την
ανάπτυξη επαναληπτικών στην ανάπτυξη αναδρομικών συναρτήσεων, αλλά όχι και
το αντίστροφο. Από μια μελέτη που έγινε

μετά τη διεξαγωγή των πειραμάτων

προέκυψε ότι οι σπουδαστές που ξεκίνησαν μαθαίνοντας την αναδρομή είχαν
υιοθετήσει ένα τόσο «φτωχό» νοητό μοντέλο για την αναδρομή ώστε οι στρατηγικές
μάθησης που ανέπτυξαν να είναι εξίσου φτωχές, επηρεάζοντας έτσι αρνητικά την
κατανόηση των επαναληπτικών δομών στη συνέχεια. Καταλήγοντας λοιπόν, οι
παραπάνω ερευνητές προτείνουν τη διδασκαλία των επαναληπτικών δομών πριν από
την αναδρομή. Αντίθετα, οι Rogalski και Samurcay προτείνουν τη διδασκαλία της
αναδρομής πριν από τις επαναληπτικές δομές. Συγκεκριμένα αναφέρουν:
. . . a crucial factor in programming recursion appears to be the use of static
representations of situations in a functional or relational view of programming. It
seems difficult to start a training process with novices directly with this type of
representation. There is some empirical evidence, however, suggesting that more
appropriate teaching situations can be designed. In particular these should not
employ an iterative model but rather should start with full recursion problems.
(Rogalski & Samurcay, 1990), σελ. 168
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Γενικά Λάθη. Τέλος, στο (Kurland et al., 1989) αναφέρεται ότι εκτός από το
επαναληπτικό μοντέλο της αναδρομής, οι δυσκολίες των σπουδαστών πηγάζουν και
από τα παρακάτω γενικά λάθη κατά την ερμηνεία ενός προγράμματος:
 Ερμηνεία κάθε εντολής χωριστά (decontextualized interpretation of commands),
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η εντολή
και οι αλληλεπιδράσεις με τις υπόλοιπες εντολές.


Απόδοση πρόθεσης σε μια εντολή (assignment of intentionality to program code)
βάσει της σημασίας των εντολών που ο σπουδαστής πιστεύει ότι ακολουθούν. Για
παράδειγμα, στο πρόγραμμα
embedded recursion (:SIDE = 80)
TO SHAPE:SIDE
IF :SIDE=10 STOP
SHAPE : SIDE/2
REPEAT 4 [FORWARD :SIDE RIGHT 90]
RIGHT 90 FORWARD :SIDE LEFT 90
END

όταν ένας μαθητής έφτασε στην εντολή IF είπε απλά: “this makes it draw a square”,
ενώ κάποιος άλλος είπε: “If :SIDE equals 100 stop. O.K., I think this will make a box
that has a hundred side”.


Αντιμετώπιση ενός προγράμματος ως μια μορφή διαλόγου (treating programs as
conversation-like). Στην περίπτωση της Logo για παράδειγμα οι Kurland και Pea
αναφέρουν ότι οι σπουδαστές, ακολουθώντας τη στρατηγική που εφαρμόζουν
στις καθημερινές συνομιλίες τους κατά την κατανόηση του κώδικα ενός
προγράμματος, «προχωρούν» πέρα από τις πληροφορίες που παρέχει ο κώδικας
κάνοντας υποθέσεις βασιζόμενοι σε μια γραμμή κώδικα για τη σημασία μιας
άλλης γραμμής κώδικα.
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Απόδοση σημασίας βάσει της φυσικής γλώσσας (overgeneralization of natural
language semantics). Αρκετοί σπουδαστές ερμηνεύουν τις εντολές βάσει της
σημασίας τους στη φυσική γλώσσα. Για παράδειγμα, στη μελέτη των (Kurland et
al., 1989), οι μαθητές απέδωσαν στις εντολές END & STOP

της Logo τη

σημασία που έχουν στη φυσική γλώσσα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η
παρανόηση ότι όποτε εμφανίζονται σε ένα πρόγραμμα η εκτέλεσή του
τερματίζεται.

1.4.5 Μεταβλητές (variables)
Επιστημολογική Ανάλυση. Πολλά από τα λάθη των αρχάριων προγραμματιστών
οφείλονται σε λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με τις μεταβλητές (Pane & Myers,
1996). Η περιγραφή μιας μεταβλητής ως μιας διεύθυνσης ή ενός ονόματος δεν είναι
αρκετή για την ανάλυση του τρόπου λειτουργίας της μεταβλητής.
Η ομάδα της (Samurcay, 1989) διεξήγαγε μια εμπειρική μελέτη στο Laboratoire de
Psychologie du Travail EPHE/CNRS στο Παρίσι, με σκοπό να διαπιστώσει τις
ικανότητες «διαχείρισης» της έννοιας της μεταβλητής από μια ομάδα σπουδαστών, οι
οποίοι φοιτούσαν στο 5ο έτος της δευτεροβάθμιας εκπ/σης στη Γαλλία, μετά από 15
ώρες διδασκαλίας προγραμματισμού σε Pascal. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής,
τα οποία θα αναφερθούν στη συνέχεια, παρουσιάζονται στα πλαίσια της
επιστημολογικής σημασίας της έννοιας της μεταβλητής και της πολυπλοκότητας που
παρουσιάζει η έννοια αυτή για τους σπουδαστές. Η πολυπλοκότητα δεν αναφέρεται
μόνο στην ποσότητα της πληροφορίας που επεξεργάζεται ταυτόχρονα ο σπουδαστής
όταν χρησιμοποιεί μεταβλητές, αλλά και στη νοητική δυσκολία που σχετίζεται με την
έννοια της μεταβλητής και καθορίζεται από:
1. Την εσωτερική ανάλυση (intrinsic analysis) της έννοιας της μεταβλητής.
2. Παρατηρηθείσες συμπεριφορές.
3. Ιδιότητες των συνθηκών στις οποίες «παράγονται» αυτές οι συμπεριφορές.
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Η ομάδα της (Samurcay, 1989) λοιπόν διακρίνει:


Τέσσερις τύπους χρήσης του τελεστή απόδοσης τιμής όταν αυτός χρησιμοποιείται
με μεταβλητές:
1. Ανάθεση μιας σταθερής τιμής (assignment of a constant value):
name :=’Maria’, flag := false
2. Ανάθεση μιας τιμής ως αποτέλεσμα υπολογισμών (attribution of a calculated
value): b := x * 4
3. Αντιγραφή (duplication): l := m
4. Συσσώρευση (accumulation): sum := sum + number
Με εξαίρεση την τέταρτη περίπτωση, ο σπουδαστής μπορεί να χρησιμοποιήσει
τις γνώσεις του από τα μαθηματικά που σχετίζονται με την έννοια της
μεταβλητής και της ισότητας. Το μαθηματικό μοντέλο όμως δεν είναι κατάλληλο
για την τέταρτη περίπτωση, καθώς και για την περίπτωση που οι μεταβλητές
εμπλέκονται σε βρόχους. Η μεταβλητή δεν είναι πλέον μια διεύθυνση με μια
τιμή, είναι και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια συνάρτηση της εκτέλεσης του
προγράμματος ή μια αλληλουχία τιμών.



Δύο είδη μεταβλητών βάσει της λειτουργικής τους σημασίας (functional meaning)
στο μοντέλο του σχεδίου δράσης ενός σπουδαστή:
1. Εξωτερικές μεταβλητές (external variables): οι τιμές τους ελέγχονται από τους
χρήστες ενός προγράμματος.
2. Εσωτερικές μεταβλητές (internal variables): οι τιμές τους ελέγχονται από τον
προγραμματιστή.
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Όπως επισημαίνει και η ομάδα της Samurcay, ο χειρισμός των εσωτερικών
μεταβλητών είναι νοητικά πιο δύσκολος γιατί απαιτεί την συνεχή ανάπτυξη
αναπαραστάσεων της τόσο ευμετάβλητης κατάστασης του υπολογιστικού
συστήματος.


Τρεις τύπους επεξεργασίας των μεταβλητών κατά την επίλυση προβλημάτων με
βρόχους:
1. Ενημέρωση (update): αναγνώριση, αφομοίωση και έκφραση από το
σπουδαστή της έννοιας των μεταβλητών συσσώρευσης. Οι τιμές αυτών των
μεταβλητών μεταβάλλονται στο σώμα του βρόχου.
2. Έλεγχος (test): αναγνώριση και έκφραση της συνθήκης τερματισμού του
βρόχου σε σχέση με το λειτουργικό ρόλο της μεταβλητής ελέγχου (test
variable). Καθορισμός της μεταβλητής ελέγχου του βρόχου, καθώς και της
τιμής βάσει της οποίας γίνεται ο έλεγχος.
3. Αρχικοποίηση

(initialization):

καθορισμός

των

αρχικών

τιμών

των

μεταβλητών που περιλαμβάνονται στο σώμα του βρόχου.
Εμπειρικές Μελέτες. Στη συνέχεια συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα της
εμπειρικής μελέτης που διεξήχθη (Samurcay, 1989):


Οι σπουδαστές μπορούν να επεξεργαστούν με μεγαλύτερη ευκολία μεταβλητές για
τις οποίες ήδη διαθέτουν ένα σύστημα αναπαράστασης και επεξεργασίας από
κάποια άλλη γνωστική περιοχή από εκείνη του προγραμματισμού. Για
παράδειγμα, οι σπουδαστές διαθέτουν ένα «σχήμα» για τη μεταβλητή μετρητή.
Ωστόσο, ακόμα και αν δεν είναι διαθέσιμο το σχήμα αυτό μπορεί εύκολα να γίνει
«κτήμα» των σπουδαστών μέσω της διδασκαλίας.



Η αρχικοποίηση των μεταβλητών είναι μια πολύπλοκη νοητική διαδικασία.
Επιπλέον, οι σπουδαστές κατανοούν ευκολότερα μια εντολή Read παρά μια
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εντολή απόδοσης τιμής. Η πολυπλοκότητα εντοπίζεται: (i) στη δυσκολία
διατύπωσης μιας υπόθεσης σχετικά με την αρχική κατάσταση του συστήματος, η
οποία αφορά νοητικές δραστηριότητες πιο γενικές από τον προγραμματισμό, (ii) η
αρχικοποίηση κατά την επίλυση προβλημάτων πραγματοποιείται ασυναίσθητα
από το σπουδαστή. Η ανάδειξη των διαδικασιών όμως που απαιτούνται για την
αρχικοποίηση των μεταβλητών σε ένα πρόγραμμα δεν είναι εύκολη.


Οι δυσκολίες που σχετίζονται με την ενημέρωση και τον έλεγχο των τιμών των
μεταβλητών σε προβλήματα με βρόχους παρουσιάζουν την ίδια πολυπλοκότητα.
Η (Samurcay, 1989) επισημαίνει ότι απαιτείται πιο εκτεταμένη έρευνα
προκειμένου να διαπιστωθεί ο ρόλος των μεταβλητών στην ανάπτυξη των
βρόχων. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι οι δυσκολίες των σπουδαστών
στην ενημέρωση συνδέονται στενά με την πολυπλοκότητα της περιοχής του
προβλήματος.

Τέλος, η ομάδα της Samurcay αναφέρει μια διαπίστωση, η οποία είναι ίσως ακόμα
πιο σημαντική και από τα ίδια τα συμπεράσματα της εμπειρικής μελέτης.
Συγκεκριμένα, αναφέρουν:
…the novice’s representation of the program is based on the mental execution
of the procedure which corresponds to a dynamic model of computer
functioning. In contrast, to obtain a good level in programming, the students
have to develop a more static model in which the variables are represented in
terms of their invariant inter-relations and not in terms of their successive
values obtained in the execution process.
(Samurcay, 1989), σελ. 177-178
Ο (Δαγδιλέλης, 1996a) αναφέρει επιπλέον τις εξής δυσκολίες:


Μεταβλητές με «πεπλεγμένο» υπολογισμό τιμών. Όταν οι μεταβολές μιας
μεταβλητής - έστω Ν - εξαρτώνται από τις μεταβολές μια άλλης μεταβλητής –
έστω Μ -, η οποία εξαρτάται από κάποιες άλλες μεταβλητές – έστω Χ και Υ –
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(όπως στο παρακάτω τμήμα κώδικα) τότε ο σπουδαστής δυσκολεύεται να
προσδιορίσει τόσο την τιμή της μεταβλητής Ν όσο και τον ρόλο της.
Χ : = Χ – 3;
…
Λ := Υ +2;
…
Μ := Υ + Χ;
…
Ν := Ν + Μ;



Δυσκολία διάκρισης της δήλωσης ενός τύπου από τη δήλωση μιας μεταβλητής.



Δυσκολία κατανόησης του γεγονότος ότι οι πράξεις επιτρέπονται – κατά κανόνα –
μεταξύ μεταβλητών του ίδιου ή συγγενούς τύπου & του γεγονότος ότι υπάρχουν
επιτρεπτές και μη πράξεις για κάθε κατηγορία μεταβλητών.

Λάθη στην Basic – Pascal. Άλλα λάθη και λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών
στην Basic και την Pascal που σχετίζονται με τις μεταβλητές σύμφωνα με τις μελέτες
των (Sleeman et al., 1988; Putman et al., 1989) είναι:


Αρκετοί σπουδαστές δυσκολεύονται να κατανοήσουν πως γίνεται η απόδοση
τιμής σε μια μεταβλητή με μια εντολή Readln (Pascal) ή Read (Basic).
Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες λαθών:
1. Πολλές τιμές διαβάζονται σε μια μεταβλητή (Multiple-value read): Αρκετοί
σπουδαστές πιστεύουν ότι με μια εντολή Readln (Pascal) ή Read (Basic)
μπορούν να διαβαστούν περισσότερες από μία τιμές σε μια μεταβλητή.
Για παράδειγμα:
Readln(Even, Odd)

Even = 2 και 10

Δεδομένα: 5 2 10 7

Odd = 5 και 7

Αυτή είναι η σημαντικότερη λανθασμένη αντίληψη που σχετίζεται με τις
μεταβλητές και παρουσιάζεται με διάφορες μορφές. Εκτός από εκείνη που
αναφέρθηκε, μερικοί σπουδαστές θεωρούν ότι οι τιμές συλλέγονται σε μια
μεταβλητή μετά από κάθε διάβασμα ή ανάθεση.
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2. Σημασιολογικά περιορισμένη απόδοση τιμής (Semantically Constrained
Reads): μια εντολή Readln (Pascal) ή Read(Basic) στην οποία το όνομα
της μεταβλητής έχει κάποια σημασία στη φυσική γλώσσα, έχει ως
αποτέλεσμα την επιλογή μιας τιμής που βασίζεται στη σημασία του
ονόματος. Για παράδειγμα:
Readln(Largest, Smallest)

Largest = 10

Δεδομένα: 5 10

Smallest = 5

3. Η σειρά δήλωσης καθορίζει τη σειρά διαβάσματος:
Var
A, B, C : integer;
Begin

A = 15
B = 20

Readln(C,B,A)

C = 30

End.
Δεδομένα: 15 20 30


Συγχέονται δύο μεταβλητές.
Για παράδειγμα στην αλληλουχία
Readln(P); Q:= Q + 1;
η δεύτερη εντολή εντολή εκτελείται σαν να ήταν
Q := P + 1;



Αντιστροφή της εντολής απόδοσης τιμής. Η εντολή Α := Β

θεωρείται ότι

ανταλλάσσει τις τιμές των δύο μεταβλητών.


Χρησιμοποιείται κατ’ επανάληψη η αρχική τιμή της μεταβλητής και όχι η τελευταία
τιμή της.



Οι τιμές των μεταβλητών εκτυπώνονται όταν η μεταβλητή συναντάται στο αριστερό
μέρος μιας έκφρασης.
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Η τιμή της μεταβλητής που βρίσκεται στο αριστερό μέρος εκτυπώνεται όποτε
αλλάζει η τιμή της.

1.5 Η Εισαγωγή στον Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό: Διδακτικά
Προβλήματα, Λάθη & Παρανοήσεις των Σπουδαστών

1.5.1 Διδακτικά Προβλήματα
Παρόλο που τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν τα διάφορα
παραδείγματα προγραμματισμού - όταν χρησιμοποιούνται για την εισαγωγή στον
προγραμματισμό - δεν έχουν διερευνηθεί, μέχρι πριν λίγα χρόνια η συντριπτική
πλειοψηφία

των

εκπαιδευτικών

διαδικαστικό-κατηγορηματικό

ιδρυμάτων

προγραμματισμό.

χρησιμοποιούσε
Το

γεγονός

το
αυτό

δομημένοείχε

ως

αποτέλεσμα η έρευνα που διεξήχθη και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν
για τη διδασκαλία του προγραμματισμού να αναφέρονται, σχεδόν στο σύνολο τους, στο
δομημένο προγραμματισμό.
Αν

και

οι

εργασίες

που

έχουν

ως

αντικείμενο

τον

αντικειμενοστραφή

προγραμματισμό είναι πολλές, παρουσιάζουν στη συντριπτική πλειοψηφία τους
απόψεις διδασκόντων και ερευνητών (Brilliant & Wiseman, 1996; Decker &
Hirshfield, 1994; Leska et al., 1996) και όχι αποτελέσματα μελετών για τη
διδασκαλία και εκμάθηση του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Ωστόσο, από
άρθρα που δημοσιεύονται σε διεθνή συνέδρια σχετικά με το περιεχόμενο των
μαθημάτων CS1 και CS2 (Berman et al., 1994; Leska et al., 1996; Tucker & Wegner,
1994; Kolling et al., 1995), τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων, καθώς και τις απαιτήσεις της αγοράς λογισμικού, γίνεται προφανής η
ανάγκη μετάβασης στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό ή τουλάχιστον η
ανάγκη διδασκαλίας του αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού.
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Στη συνέχεια συνοψίζονται κάποια γενικά διδακτικά προβλήματα που έχουν
καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία για τη διδασκαλία και εκμάθηση του
αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού:
Μετάβαση από το διαδικαστικό στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
(paradigm shift). Αρκετές εργασίες έχουν εκπονηθεί με αντικείμενο τη «θέση» των
διάφορων παραδειγμάτων προγραμματισμού

στο

πρόγραμμα

σπουδών των

Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι εργασίες αυτές παρουσιάζουν απόψεις και εμπειρίες
διδασκόντων σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και αφορούν κατά κύριο λόγο τον
αντικειμενοστραφή και τον διαδικαστικό προγραμματισμό, καθώς και τη σειρά με
την οποία πρέπει να διδάσκονται αυτά τα παραδείγματα προγραμματισμού.
Αν και οι απόψεις διίστανται, η πλειοψηφία των διδασκόντων/ερευνητών (Decker &
Hirshfield, 1993; Decker & Hirshfield, 1994; Hadjerrouit, 1998; Tempte, 1991; Wick,
1995) πιστεύει ότι οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όταν
μεταβαίνουν από τον κατηγορηματικό (imperative) – διαδικαστικό (procedural)
προγραμματισμό στον αντικειμενοστραφή, ενώ το αντίστροφο δεν ισχύει.
Συγκεκριμένα, οι (Decker & Hirshfield, 1994) αναφέρουν ότι η μετάβαση είναι
δύσκολη μόνο προς τη μια κατεύθυνση – από το διαδικαστικό στον
αντικειμενοστραφή

προγραμματισμό.

Επιπλέον,

ο

αντικειμενοστραφής

προγραμματισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο ανάπτυξης και διαδικαστικών
ικανοτήτων (procedural skills). Ο (Tempte, 1991) αναφέρει ότι παρά τους
ισχυρισμούς ότι η αντικειμενοστραφής προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων είναι πιο
εύκολη -φυσική για την ακρίβεια-, ο νέος τρόπος σκέψης που απαιτεί δεν «έρχεται»
τόσο εύκολα/φυσικά σε σπουδαστές που έχουν εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων
με μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού.
Ο (Handjerrouit, 1998; Handjerrouit, 1999) αναφέρει ότι οι σπουδαστές, οι οποίοι
είχαν προηγούμενη εμπειρία με διαδικαστικές γλώσσες προγραμματισμού, κατά την
εισαγωγή

τους

στη

Java

αντιμετώπισαν

δυσκολίες

με

τις

έννοιες

του

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και συγκεκριμένα με την αξιοποίησή τους.
Για παράδειγμα, οι σπουδαστές παρουσίασαν την τάση να χρησιμοποιούν τις
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ρόλο

τους

στα

πλαίσια
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του

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Επιπλέον, οι σπουδαστές θεώρησαν
περιττό το ρόλο αρκετών εννοιών της Java που παίζουν καθοριστικό ρόλο στη
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, με αποτέλεσμα να μην τις αξιοποιήσουν κατά την
ανάπτυξη προγραμμάτων (Handjerrouit, 1998). Για την αντιμετώπιση του
προβλήματος

ο

(Handjerrouit,

1998;

Handjerrouit,

1999)

προτείνει

ένα

εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης (constructivist model of learning), σύμφωνα με το
οποίο η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία κατά την οποία η νέα γνώση
οικοδομείται

πάνω

στην προϋπάρχουσα

γνώση.

Στο

(Handjerrouit,

1998)

περιγράφονται οι αρχές του παραπάνω μοντέλου για τη διδασκαλία της
αντικειμενοστραφούς σχεδίασης και του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, και
στο (Handjerrouit, 1999) περιγράφονται οι αρχές του εν λόγω μοντέλου μάθησης για
την ενσωμάτωση της Java στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Τέλος, οι (Brilliant & Wiseman, 1996) μετά από τη μελέτη των απαντήσεων σε
ερωτηματολόγιο, που έστειλαν σε τμήματα Επιστήμης των Υπολογιστών σε διάφορα
Πανεπιστήμια, αναφέρουν ότι τα αποτελέσματα ήταν αντικρουόμενα. Όσον αφορά
στον ισχυρισμό ότι είναι ευκολότερο για έναν αρχάριο σπουδαστή παρά για ένα
σπουδαστή που έχει εμπειρία προγραμματισμού σε μια διαδικαστική γλώσσα να
μάθει αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, οι περισσότεροι διδάσκοντες ήταν
ουδέτεροι ή διαφώνησαν. Ωστόσο, εκείνοι που διδάσκουν αντικειμενοστραφή
προγραμματισμό ανέφεραν λιγότερες δυσκολίες, όσον αφορά στη μετάβαση σε άλλα
παραδείγματα προγραμματισμού, σε σχέση με εκείνους που διδάσκουν διαδικαστικό
προγραμματισμό.
Η αντικειμενοστραφής τεχνική ανάπτυξης προγραμμάτων είναι δύσκολη για τους
σπουδαστές. Όπως αναφέρει ο (Handjerrouit, 1999) η εκμάθηση της τεχνικής
ανάπτυξης προγραμμάτων που προτείνει το αντικειμενοστραφές παράδειγμα
προγραμματισμού είναι δύσκολη για τους αρχάριους. Η δυσκολία έγκειται στο
γεγονός ότι η τεχνική αυτή είναι πιο αφηρημένη από την τεχνική του δομημένου
προγραμματισμού, απαιτεί νέους τρόπους σκέψης και είναι πιο απαιτητική όσον
αφορά τις διαδικασίες της ανάλυσης και σχεδίασης.
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Οι (Ramalingam & Wiedenbeck, 1997) διεξήγαγαν μια εμπειρική μελέτη με στόχο να
διερευνήσουν αν οι νοητές αναπαραστάσεις που δημιουργούν οι αρχάριοι
προγραμματιστές
διαφέρουν. Η

για

αντικειμενοστραφή

και

κατηγορηματικά

προγράμματα

μελέτη διεξήχθη στα πλαίσια ενός μαθήματος εισαγωγής στον

προγραμματισμό που χρησιμοποιούσε ως γλώσσα προγραμματισμού τη C++. Οι 75
συμμετέχοντες μελέτησαν τρία κατηγορηματικά και τρία αντικειμενοστραφή
προγράμματα – τα οποία ήταν απλά-, και απάντησαν σε ερωτήσεις που αφορούσαν
τις αναπαραστάσεις που δημιούργησαν οι φοιτητές. Από τη μελέτη αυτή προέκυψε
ότι τα νοητά μοντέλα που δημιουργούν οι φοιτητές για τα αντικειμενοστραφή και τα
κατηγορηματικά προγράμματα διαφέρουν ουσιαστικά. Συγκεκριμένα:
•

Οι

φοιτητές

κατανόησαν

σε

μεγαλύτερο

βαθμό

τα

κατηγορηματικά

προγράμματα.
•

Τα νοητά μοντέλα που δημιούργησαν οι φοιτητές για τα κατηγορηματικά
προγράμματα επικεντρώθηκαν στις στοιχειώδης διαδικασίες (elementary
operations) και τη ροή ελέγχου (control flow) του προγράμματος που
περιγράφονται από τον πηγαίο κώδικα, δημιούργησαν δηλαδή ένα μοντέλο για
το πρόγραμμα (program model). Αντίθετα, τα νοητά μοντέλα που δημιούργησαν
οι

φοιτητές

για

τα

αντικειμενοστραφή

προγράμματα

επικεντρώθηκαν

περισσότερο στη ροή των δεδομένων (data flow) και τη λειτουργία του
προγράμματος (function knowledge), δημιούργησαν δηλαδή ένα μοντέλο για τη
λειτουργία του προγράμματος συνολικά (domain model).
Σε ένα ανάλογο πείραμα (Wiedenbeck & Ramalingam, 1999) προέκυψε ότι τα νοητά
μοντέλα

που

αναπτύσσουν

οι

αρχάριοι

προγραμματιστές

για

μικρά

αντικειμενοστραφή προγράμματα είναι ισχυρά όσον αφορά στη λειτουργία του
προγράμματος (function-related knowledge), αλλά είναι πιο αδύναμα όσον αφορά στη
ροή δεδομένων και τις στοιχειώδης διαδικασίες του προγράμματος (program-related
knowledge). Αντίθετα, τα νοητά μοντέλα που αναπτύσσουν οι σπουδαστές για μικρά
διαδικαστικά προγράμματα είναι πιο ισχυρά όσον αφορά στις γνώσεις που
σχετίζονται με το πρόγραμμα – πηγαίο κώδικα (program-related knowledge).
Φαίνεται λοιπόν ότι οι κανόνες μια γλώσσας προγραμματισμού (language notations)
υποστηρίζουν την εξαγωγή συγκεκριμένων ειδών πληροφοριών από ένα πρόγραμμα.
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Αδυναμία διδασκαλίας του παραδείγματος στα πλαίσια των μαθημάτων εισαγωγής
στον προγραμματισμό (problems in fitting all the necessary material into the
introductory programming sequence). Οι (Decker & Hirshfield, 1994) αναφέρουν ότι
το πρόβλημα αυτό δεν υφίσταται, ενώ οι (Brilliant & Wiseman, 1996) επισημαίνουν
ότι από την ανάλυση των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από διδάσκοντες σε
διάφορα τμήματα Επιστήμης των Υπολογιστών προκύπτουν αντικρουόμενα
αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, 2 διδάσκοντες ανέφεραν σοβαρά προβλήματα, ένας
ανέφερε λιγότερο σοβαρά προβλήματα και 4 ανέφεραν ότι δεν αντιμετωπίζουν
κανένα πρόβλημα όσον αφορά στη διδασκαλία όλης της ύλης.
Ο (Handjerrouit, 1998) επισημαίνει ότι ένα μάθημα δεν είναι αρκετό για τη
διδασκαλία του αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού, αλλά
απαιτείται μια σειρά ανεξάρτητων μαθημάτων. Συγκεκριμένα, η εισαγωγή στο
αντικειμενοστραφές παράδειγμα προγραμματισμού πρέπει να γίνεται αρκετά νωρίς
και να ενισχύεται σε όλο το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Οι υπάρχουσες αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού δεν είναι
κατάλληλες

για

την

εισαγωγή

στο

αντικειμενοστραφές

παράδειγμα

προγραμματισμού. Οι απόψεις των διδασκόντων/ερευνητών για το θέμα αυτό, σε
αντίθεση με τα προηγούμενα, συμπίπτουν. Οι Dung Nguyen, Wallingford (Berman et
al., 1994), Kolling, Koch και Rosenberg (Kolling et al., 1995) επισημαίνουν ότι οι
σπουδαστές αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τη σύνταξη της C++, ενώ πολύς χρόνος
αφιερώνεται στην εκμάθησή της. Οι Kolling et al. μετά από μια αναφορά στα
«μειονεκτήματα» των C++, Smalltalk, Eiffel και Sather καταλήγουν στο εξής
συμπέρασμα:
“There is currently a strong interest in teaching object-oriented concepts at the first
year level. None of the existing languages can be considered appropriate for teaching
object-orientation to beginners. A new teaching language is required to meet the
needs for teaching the object-oriented paradigm. This language does not have to be a
real world production language and thus can avoid the compromises in conceptual
cleanness for efficiency that cause many of the problems with existing languages”.
(Kolling et al., 1995), σελ. 177
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Οι σπουδαστές δεν παρακινούνται μέσω της χρήσης εννοιών, πριν να ασχοληθούν
με την υλοποίησή τους (Wick, 1995).
Τα μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό διδάσκουν τους σπουδαστές να
είναι μόνο «καταναλωτές» και όχι «παραγωγοί», λογισμικού που μπορεί να
επαναχρησιμοποιηθεί (Wick, 1995). Ο Dung Nguyen επισημαίνει ότι οι σπουδαστές
δυσκολεύονται να χρησιμοποιούν, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν μια κλάση, με
αποτέλεσμα να χρειάζεται ο διδάσκοντας να σχεδιάζει τις κλάσεις γι’ αυτούς
(Berman et al., 1994).
Έλλειψη θεωρητικού υποβάθρου. Οι (Lindskov Knudsen & Lehrmann Madsen,
1988) επισημαίνουν ότι οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν πολύ λιγότερες δυσκολίες σε
μια οποιαδήποτε αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού, όταν προηγείται της
παρουσίασης της γλώσσας η παρουσίαση των θεωρητικών αρχών του παραδείγματος
και η απόκτηση του απαιτούμενου θεωρητικού υποβάθρου.

1.5.2 Δυσκολίες & Παρανοήσεις των Σπουδαστών
Στη συνέχεια συνοψίζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές κατά την
εισαγωγή τους στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και οι παρανοήσεις λανθασμένες αντιλήψεις που αναπτύσσουν. Τα στοιχεία προέρχονται, κατά κύριο
λόγο, από συνεντεύξεις σπουδαστών (Aurora University & University of Kent at
Canterbury) στα πλαίσια εισαγωγικών μαθημάτων στον αντικειμενοστραφή
προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη Java ως γλώσσα προγραμματισμού (Fleury,
2000; Fleury, 2001; Carter & Fowler, 1998) και την παρατήρηση των σπουδαστών
(The Open University, United Kingdom) στα πλαίσια του εξ’ αποστάσεως
προπτυχιακού εισαγωγικού μαθήματος “Computing: an Object-oriented approach”
και του μεταπτυχιακού μαθήματος “Object-oriented Software Technology” (Holland
et al., 1997).
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Παρανοήσεις. Όπως είναι φυσικό, οι παρανοήσεις των σπουδαστών για τις δομές
ελέγχου και γενικότερα τις δομές μιας γλώσσας προγραμματισμού, που αναφέρθηκαν
στις προηγούμενες παραγράφους, εμφανίζονται και στα πλαίσια διδασκαλίας του
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Οι παρανοήσεις των φοιτητών που
αναφέρονται

στη

συνέχεια

αφορούν

αποκλειστικά

τις

έννοιες

του

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
•

Ταύτιση κλάσης/αντικειμένου: οι Holland, Griffiths και Woodman, σε αντίθεση με
τους Carter και Fowler (Carter & Fowler, 1998), αναφέρουν ότι κάποιοι
σπουδαστές μπερδεύονται και δεν μπορούν να διαχωρίσουν τις κλάσεις από τα
στιγμιότυπά τους. Το πρόβλημα είναι πιο έντονο όταν στα παραδείγματα
χρησιμοποιείται μόνο ένα στιγμιότυπο της κάθε κλάσης (Holland et al., 1997).

•

Ταύτιση αντικειμένου/μεταβλητής: οι (Holland et al., 1997) – σελίδα 132 αναφέρουν σχετικά με αυτή την παρανόηση:
“Many early examples feature classes with a single instance variable. There
is a danger that some students with previous experience of procedural
programming may generalize prematurely from these examples to develop
the misconception that objects are in some sense mere wrappers for
variables.”

•

Σύγχυση ταυτότητας/χαρακτηριστικού (Identity/attribute confusion): η σύγχυση
αυτή μπορεί να συντελέσει στη δημιουργία αρκετών παρανοήσεων (Holland et al.,
1997):
–

μόνο μια μεταβλητή μπορεί να αναφέρεται σε ένα δεδομένο αντικείμενο μια
δεδομένη στιγμή,

–

από τη στιγμή που μια μεταβλητή αναφέρεται σε ένα δεδομένο αντικείμενο,
θα αναφέρεται πάντα σε αυτό,

–

αν υπάρχουν δύο διαφορετικές μεταβλητές, αυτές πρέπει να αναφέρονται σε
δύο διαφορετικά αντικείμενα,

–

δύο αντικείμενα της ίδιας κλάσης με την ίδια κατάσταση είναι το ίδιο
αντικείμενο,
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δύο αντικείμενα με την ίδια τιμή για ένα χαρακτηριστικό (attribute) που
σχετίζεται με την απόδοση ονόματος στα αντικείμενα, έστω name, είναι το
ίδιο αντικείμενο.

•

Τα αντικείμενα είναι απλές εγγραφές χωρίς συμπεριφορά: είναι πολύ πιθανό οι
σπουδαστές να μην καταλάβουν ότι η συμπεριφορά ενός αντικειμένου μπορεί να
αλλάξει ουσιαστικά ανάλογα με την κατάστασή του (Holland et al., 1997).

•

Προαιρετική χρήση κατασκευαστών (Constructors): ο μόνος λόγος χρήσης της
ειδικής συνάρτησης μέλους για την κατασκευή ενός αντικειμένου, γνωστή ως
constructor, είναι η αρχικοποίηση των μεταβλητών του αντικειμένου (Fleury,
2000). Η δημιουργία ενός αντικειμένου μπορεί να επιτευχθεί και με μια μέθοδο,
έστω set_values, που δίνει αρχικές τιμές στις μεταβλητές του νέου αντικειμένου.

•

Μια μέθοδος μεταβάλει την κατάσταση ενός αντικειμένου απλά και μόνο με
ανάθεση και όχι με πέρασμα μηνυμάτων: όταν τα παραδείγματα που
χρησιμοποιούνται στα πρώτα μαθήματα βασίζονται σε αντικείμενα που η
κατάστασή τους είναι αμετάβλητη, όπως για παράδειγμα αριθμητικά αντικείμενα,
είναι δύσκολο να αποφευχθεί η εν λόγω παρανόηση. Ακόμη και έμπειροι
σπουδαστές πέφτουν στην παγίδα (Holland et al., 1997).

•

Η χρήση dot operator είναι έγκυρη μόνο για μεθόδους και όχι για μεταβλητές
(Fleury, 2000).

•

Η μικρή έκταση ενός προγράμματος είναι προτιμότερη από την ενθυλάκωση:
πολλοί σπουδαστές θεωρούν τη μείωση του αριθμού των γραμμών κώδικα και
των κλάσεων πιο σημαντική από την ενθυλάκωση. Αυτό τους διευκολύνει και
στην ευκολότερη ανίχνευση των προγραμμάτων τους (Fleury, 2001).

•

Πολυμορφισμός υπό προϋπόθεση: μέθοδοι διαφορετικών κλάσεων μπορούν να
έχουν το ίδιο όνομα μόνο αν έχουν διαφορετικές υπογραφές (Fleury, 2000).
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Δυσκολίες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
σπουδαστές κατά την εισαγωγή τους στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
•

Ανάπτυξη προγραμμάτων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία κλάσεις:
συγκεκριμένα, σύγχυση προκαλείται στους σπουδαστές για το αν πρέπει να
τοποθετήσουν όλες τις κλάσεις σε ένα αρχείο ή σε διαφορετικά (Carter & Fowler,
1998).

•

Χρήση

πολλαπλών

κατασκευαστών

(constructors):

η

χρήση

πολλαπλών

κατασκευαστών προκαλεί σύγχυση στους σπουδαστές (Carter & Fowler, 1998).
•

Χρήση της εντολής return: η χρήση μιας εντολής return για την έξοδο από ένα
βρόχο δεν είναι εύκολη για κάποιον που έχει προγραμματιστική εμπειρία στην
Pascal (Carter & Fowler, 1998).

•

Μέθοδοι με παραμέτρους: οι μέθοδοι με παραμέτρους κατανοούνται δυσκολότερα
σε σχέση με τις μεθόδους χωρίς παραμέτρους (Fleury, 2001).

•

Αδυναμία δημιουργίας ενός νοητού μοντέλου για την εκτέλεση του προγράμματος.
Από τη στατιστική ανάλυση ερωτηματολογίων (τα οποία διατέθηκαν στο
διαδίκτυο) σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές στα
πλαίσια ενός εισαγωγικού μαθήματος αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού
προέκυψε ότι οι μεγαλύτερες δυσκολίες οφείλονται στην αδυναμία κατανόησης
της έννοιας του δείκτη και των εννοιών που σχετίζονται με τη μνήμη. Το
πρόβλημα έγκειται στην αδυναμία των σπουδαστών να δημιουργήσουν ένα νοητό
μοντέλο της εκτέλεσης ενός προγράμματος (Milne & Rowe, 2002).
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Διδακτικές Καταστάσεις για την Αντιμετώπιση των Δυσκολιών και τη
«Μεταφορά» Ικανοτήτων

1.6.1 Εισαγωγή
Ένα βασικό επιχείρημα για τη διδασκαλία του προγραμματισμού σε παιδιά είναι η
προαγωγή των νοητικών ικανοτήτων και η στήριξη της «μεταφοράς» αυτών των
ικανοτήτων σε μη προγραμματιστικές καταστάσεις. Ωστόσο, αρκετοί ερευνητές
(μεταξύ άλλων οι Salomon, Perkins και Johanson) επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα
σχετικών ερευνών, στην πλειοψηφία τους, δεν συμφωνούν με τον παραπάνω
ισχυρισμό. Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται, σύμφωνα και με τον Johanson, στην
αναποτελεσματική μέθοδο διδασκαλίας, η οποία δεν ενσωματώνει τους στόχους της
ανάπτυξης και μεταφοράς νοητικών ικανοτήτων. Η εκμάθηση μιας γλώσσας
προγραμματισμού και μόνο αυτή δεν έχει απαραίτητα ως αποτέλεσμα την εκμάθηση
και μεταφορά υψηλότερου επιπέδου νοητικών ικανοτήτων. Προφανώς το διδακτικό
περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης και της γλώσσας προγραμματισμού πρέπει να
παρέχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και «μεταφορά» νοητικών
ικανοτήτων. Οι υψηλότερου επιπέδου νοητικές ικανότητες πρέπει να διδάσκονται
«ξεκάθαρα» χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού ως μέσο για τη
διδασκαλία τους και όχι ως αυτοσκοπό. (Seidman, 1988)

1.6.2 Διδασκαλία Εναλλακτικών Σχεδίων
Οι Soloway, Spohrer και Littman (Soloway et al., 1988) παραθέτουν ένα πειστικό
επιχείρημα για τη διδασκαλία αρχών που αφορούν τη διαδικασία (process principles)
και όχι το αποτέλεσμα (product) της επίλυσης προβλημάτων, προκειμένου να
αποκτήσουν οι σπουδαστές όσο το δυνατόν καλύτερη γνώση του προγραμματισμού
και να υπάρχει πιθανότητα «μεταφοράς» των νοητικών ικανοτήτων που αποκτούν. Οι
Soloway et al. επισημαίνουν ότι καθοριστικό ρόλο στην απόκτηση ικανοτήτων
επίλυσης προβλημάτων παίζει η διδασκαλία και εκπαίδευση των σπουδαστών
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προκειμένου να μάθουν να αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης του ίδιου
προβλήματος. Οι παραπάνω ερευνητές για τη διδασκαλία “ικανοτήτων αναζήτησης
εναλλακτικών σχεδίων” (“variability exploration skills”) χρησιμοποιούν ως μέσο την
Pascal, ενώ παράλληλα δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία κάποιων
κριτηρίων (variability heuristics) ανάλυσης και σχεδίασης, η εκμάθηση των οποίων
είναι απαραίτητη μιας και καθιστά δυνατή τη «μεταφορά» τους σε άλλες περιοχές. Τα
τρία κριτήρια που προτείνονται για την εισαγωγή της ποικιλότητας στις τρεις πρώτες
φάσεις της ανάπτυξης προγραμμάτων από τους αρχάριους προγραμματιστές είναι:
Κριτήριο 1 – Κατανόηση των Προδιαγραφών του Προβλήματος (Understand
Problem Specification):
Οι σπουδαστές διδάσκονται να εξερευνούν εναλλακτικούς χαρακτηρισμούς
(characterizations) ενός προβλήματος χρησιμοποιώντας διαφορετικά εργαλεία
αναπαράστασης, όπως κανόνες, πίνακες, γραφήματα (rules, tables, graphs,
payoff matrices). Ο όρος χαρακτηρισμός αναφέρεται στον προσδιορισμό του
τύπου, των στόχων, των ενδεχόμενων παγίδων, την αναγνώριση εύκολων και
δύσκολων σημείων του προβλήματος.
Κριτήριο 2 – Αποσύνθεση του Προβλήματος σε Στόχους και Αντικείμενα
(Decompose Problem into Programmable Goals and Objects):
Πριν να αναφερθούμε στο 2ο κριτήριο θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο όρος
αντικείμενα (objects) αναφέρεται στα δεδομένα – απλά ή σύνθετα – που
εμπλέκονται στη λύση ενός προβλήματος. Σύμφωνα με το 2ο κριτήριο, οι
σπουδαστές διδάσκονται να εξερευνούν εναλλακτικούς τρόπους αποσύνθεσης
των προβλημάτων. Τα σχέδια (plans) που βασίζονται στην κοινή λογική
παρέχουν μια πηγή γνώσης για την αποσύνθεση ενός προβλήματος. Η
προσεκτική εξέταση των υποστόχων σε σχέδια που βασίζονται στην κοινή
λογική, μπορεί να βοηθήσει στην αναγνώριση ενδιάμεσων βημάτων που
μπορεί να αποτελούν ή όχι τμήμα της τελικής λύσης, καθώς επίσης και να
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αναδείξει τις διαφορές ανάμεσα στην προφανή λύση και σε μια όχι τόσο
προφανή, ή αλλιώς άμεση, λύση/αποσύνθεση.
Κριτήριο 3 – Επιλογή και Σύνθεση Σχεδίων για την Επίλυση ενός Προβλήματος
(Select and Compose Plans to Solve Problem):
Οι σπουδαστές διδάσκονται να χρησιμοποιούν εναλλακτικές μεθόδους
σύνθεσης σχεδίων, όπως παράθεση (abuting), εμφώλευση (nesting),
εναλλακτική επιλογή (interleaving) και συγχώνευση (merging).
Εναλλακτικές μέθοδοι σύνθεσης σχεδίων:
Παράθεση (Abuting): το ένα σχέδιο (plan) μετά το άλλο, ως μια γραμμική
αλληλουχία.
Εμφώλευση (Nesting): το ένα σχέδιο εντός του άλλου.
Εναλλακτική

επιλογή

(Interleaving):

δύο

σχέδια

με

πολλούς

υποστόχους

αναμειγνύονται έτσι ώστε οι υποστόχοι να εναλλάσσονται.
Συγχώνευση (Merging): αντί να διπλασιάζονται παρόμοιοι υποστόχοι (εναλλάσσοντάς
τους), ένα και μόνο ολοκληρωμένο σχέδιο μοιράζεται ότι είναι κοινό μεταξύ τους.

1.6.3 Διδασκαλία Metacomponents
Αν και οι Soloway, Spohrer και Littman (Soloway et al., 1988) επισημαίνουν την
ανάγκη διδασκαλίας νοητικών ικανοτήτων στα πλαίσια ενός προγραμματιστικού
περιβάλλοντος, οι Clements και Merriman είναι εκείνοι που παρέχουν το πλαίσιο της
διδασκαλίας αυτής (Clements & Merriman, 1988). Το περιβάλλον της Logo που
χρησιμοποιούν στα πειράματά τους βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο informationprocessing componential model of cognitive processes of Stenburg. Σύμφωνα με το
μοντέλο αυτό διαφορετικού τύπου διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων διενεργούνται
από διαφορετικά τμήματα (components) του συστήματος επεξεργασίας πληροφοριών
των ανθρώπων. Τα τμήματα του συστήματος είναι βασικές διαδικασίες που
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λειτουργούν «πάνω» σε εσωτερικές αναπαραστάσεις αντικειμένων. Υπάρχουν τρεις
κατηγορίες τμημάτων:
1. Performance Components: σχετίζονται με την εκτέλεση διαδικασιών όπως:

κωδικοποίηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, αναγνώριση σχέσεων/συσχετίσεων,
σύγκριση πληροφοριών, συνδυασμός πληροφοριών και ανταπόκριση.
2. Knowledge-Acquisition Components: διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην

απόκτηση νέας γνώσης και στη δημιουργική σκέψη. Επιλεκτική κωδικοποίηση,
συνδυασμός και σύγκριση πληροφοριών προκειμένου να αποφασιστεί τι είναι
σχετικό, να συνδυαστούν διάφορες γνώσεις και να συσχετισθούν νέες
πληροφορίες με παλιότερες. Τα τμήματα της κατηγορίας αυτής αποτελούν βασικές
πηγές μάθησης, κατανόησης και δημιουργικότητας.
3. Metacomponents: διαδικασίες που ελέγχουν τη λειτουργία του συστήματος

(ανθρώπου) στο σύνολό του και σχεδιάζουν/αξιολογούν την επεξεργασία
πληροφοριών: καθορισμός της «φύσης» του προβλήματος, επιλογή των
κατάλληλων performance components για τη λύση του προβλήματος, επιλογή
στρατηγικής για τον συνδυασμό τους, επιλογή νοητής αναπαράστασης,
καταμερισμός πόρων (π.χ. χρόνος) για τη λύση του προβλήματος και έλεγχος των
διαδικασιών.

Τα

metacomponents

είναι

τα

μοναδικά

components

που

ενεργοποιούν και λαμβάνουν πληροφορίες από άλλα components. Τα τμήματα της
κατηγορίας αυτής αποτελούν βασικές πηγές νοητικής ανάπτυξης.
Με βάση το παραπάνω θεωρητικό μοντέλο οι Clements και Merriman αναλύουν και
αξιολογούν την ικανότητα προγραμματισμού στη Logo χρησιμοποιώντας ως κριτήρια
metacomponents όπως ο έλεγχος της λύσης, ο καθορισμός της «φύσης» του
προβλήματος, η επιλογή μιας νοητής αναπαράστασης, η επιλογή και ο συνδυασμός
performance components και ο καταμερισμός των πόρων. Μετά από μια σειρά
πειραμάτων έγινε φανερό ότι οι σπουδαστές που διδάσκονται Logo σε εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα βασισμένα στο παραπάνω θεωρητικό μοντέλο παρουσιάζουν
σημαντική βελτίωση σε metacognitive tasks και δραστηριότητες δημιουργικότητας,
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ειδικά σχεδιασμένες για τον εντοπισμό των παραπάνω components, σε σχέση με
σπουδαστές που έγιναν δέκτες διδασκαλίας βασισμένης στον υπολογιστή (computerassisted instruction) ή συμμετείχαν σε μη προγραμματιστικές δραστηριότητες. Οι
Clements και Merriman παραθέτουν κάποιες αποδείξεις για τον ισχυρισμό ότι η
μακροχρόνια διδασκαλία του προγραμματισμού σε Logo, κατά την οποία οι
διδάσκοντες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία των metacomponents, επιδρά
θετικά στην ικανότητα των σπουδαστών να «μεταφέρουν» συγκεκριμένες ικανότητες
επίλυσης προβλημάτων σε μη προγραμματιστικές «περιοχές». Ωστόσο, οι Clements
και Merriman επισημαίνουν ότι ο προγραμματισμός σε Logo, ειδικά αν δεν
συνοδεύεται από την κατάλληλη διδασκαλία, δεν αποτελεί εκπαιδευτική πανάκεια
όπως λανθασμένα θεωρείται ότι έχει ισχυριστεί ο Papert. Ένα εκπαιδευτικό
περιβάλλον πρέπει να είναι δομημένο έτσι ώστε να προάγει την ανάπτυξη των
προαναφερθέντων components. Με βάση τα συμπεράσματα των δικών τους ερευνών
αλλά και άλλων ερευνητών παραθέτουν κάποιες οδηγίες για τη δημιουργία
βασισμένων στη Logo περιβαλλόντων.

1.6.4 Συμπληρωματικά Μαθήματα Metacourse
Παρόλο που οι Clements και Merriman (Clements & Merriman, 1988) υποστηρίζουν
ότι το περιβάλλον και όχι το πολύ καλό επίπεδο προγραμματιστικής ικανότητας
συντελεί περισσότερο στη «μεταφορά» νοητικών ικανοτήτων, οι Perkins, Schwartz
και Simmons υποστηρίζουν ότι ένα παιδαγωγικό περιβάλλον είναι κρίσιμο για την
απλούστευση της εκμάθησης του προγραμματισμού. Το κοινό σημείο των δύο
ερευνητικών ομάδων είναι η πεποίθηση ότι η διδασκαλία μιας γλώσσας
προγραμματισμού με την κλασική προσέγγιση δεν εγγυάται την απόκτηση
προγραμματιστικών ικανοτήτων. Η λύση που προτείνει η ομάδα του Perkins για το
παραπάνω πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην απόκτηση προγραμματιστικών
ικανοτήτων και όχι στη «μεταφορά» νοητικών ικανοτήτων όπως η ομάδα του
Clements.
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Η ομάδα του Perkins αναφέρει τρεις βασικές πηγές δυσκολιών για τους αρχάριους
προγραμματιστές (Perkins et al., 1988):
1. Εύθραυστη γνώση (fragile knowledge) : μετά από έρευνα έγινε φανερό ότι

σπουδαστές της Basic και της Logo παρουσίαζαν ελλιπή γνώση του σκοπού, του
αποτελέσματος και της σύνταξης εντολών που είχαν μελετήσει. Ο λόγος που
χρησιμοποιείται ο όρος εύθραυστη γνώση είναι το γεγονός ότι οι δυσκολίες των
σπουδαστών δεν οφείλονταν στην έλλειψη γνώσεων αλλά σε ελλιπείς γνώσεις και
λανθασμένες αντιλήψεις. Η εύθραυστη γνώση δεν αναφέρεται μόνο στις εντολές
αλλά στον προγραμματισμό γενικότερα.
2. Έλλειψη βασικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων.
3. Προβλήματα αυτοπεποίθησης και ελέγχου.

Η ομάδα του Perkins λοιπόν δημιούργησε και αξιολόγησε μια σειρά εννέα
μαθημάτων, τα οποία διδάχθηκαν ως συμπληρωματικά μαθήματα στα πλαίσια ενός
μαθήματος εισαγωγής στη Basic. Η σειρά αυτή των εννέα μαθημάτων που
ονομάστηκε metacourse είχε ως βασικό στόχο την επίλυση των παραπάνω
προβλημάτων βοηθώντας τους σπουδαστές να δημιουργήσουν νοητά μοντέλα του
υπολογιστή, να κατανοήσουν τα συστατικά στοιχεία του κώδικα ενός προγράμματος,
να μάθουν να χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές ανάπτυξης προγραμμάτων και
να έχουν αυτοπεποίθηση και έλεγχο όσον αφορά την αντιμετώπιση των διάφορων
προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διαδικασία ανάπτυξης προγραμμάτων. Τα
θετικά αποτελέσματα του metacourse μας προτρέπουν να αποδεχτούμε τον ισχυρισμό
ότι υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις όσο αφορά τις γνώσεις που πρέπει να κατέχει ο
σπουδαστής και οι οποίες στηρίζουν

την αποτελεσματική εκμάθηση του

προγραμματισμού. Τέλος, η ομάδα του Perkins επισημαίνει ότι ένα metacourse, όχι
αναγκαστικά για την Basic, μπορεί να έχει ως στόχο είτε την απόκτηση
προγραμματιστικών ικανοτήτων είτε τη «μεταφορά» γενικών νοητικών ικανοτήτων.
Για την επίτευξη και των δύο στόχων θα πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στο
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metacourse, όπως αυτό παρουσιάζεται στο (Clements & Merriman, 1988), και
κάποιοι συμβιβασμοί.

1.6.5 Δομημένα Διδακτικά Περιβάλλοντα
Οι Littlefield, Delclos, Lever, Clayton, Bradsford και Franks (Littlefield et al., 1988)
προτείνουν τη μετάβαση από περιβάλλοντα στα οποία οι σπουδαστές μαθαίνουν
προγραμματισμό μέσω εξερεύνησης σε πιο δομημένα διδακτικά περιβάλλοντα. Η
ομάδα του Littlefield εξέτασε τις επιδράσεις τριών μεθόδων διδασκαλίας στην
εκμάθηση της Logo και στη μεταφορά των αποκτηθέντων ικανοτήτων σε άλλες
περιοχές επίλυσης προβλημάτων. Οι τρεις μέθοδοι διδασκαλίας είναι:
1. Μη δομημένη μέθοδος (unstructured method): δίνει έμφαση στην εκμάθηση μέσω

εξερεύνησης με τον ιδιαίτερο τρόπο και ρυθμό του κάθε σπουδαστή.
2. Δομημένη μέθοδος (structured method): δίνει έμφαση σε καθοδηγούμενες από το

διδάσκοντα δραστηριότητες.
3. Συνδετική μέθοδος (mediational method): παρόμοια με τη δομημένη μέθοδο με τη

διαφορά ότι ο διδάσκοντας επισημαίνει στους σπουδαστές πώς συγκεκριμένες
ικανότητες που αποκτούνται στα πλαίσια της διδασκαλίας του προγραμματισμού
μπορούν να εφαρμοστούν σε άλλες «περιοχές».
Μετά από μια σειρά μελετών προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
• Οι σπουδαστές έκαναν «κτήμα» τους τις εντολές της Logo στον ίδιο ή σε
μεγαλύτερο βαθμό στη δομημένη ή τη συνδετική ομάδα σε σύγκριση με τη μη
δομημένη.
• Η συνδετική μέθοδος ήταν η πιο επιτυχημένη όσο αφορά τη «μεταφορά»
ικανοτήτων σε άλλες «περιοχές».
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• Η εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού αποτελεί προϋπόθεση για τη
«μεταφορά», ενώ η συνδετική μέθοδος διδασκαλίας στηρίζει τόσο την εκμάθηση
της γλώσσας προγραμματισμού όσο και τη «μεταφορά» κάποιων ειδών
ικανοτήτων.
Το τελευταίο συμπέρασμα έρχεται σε σύγκρουση με τη θέση των Clements και
Merriman οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η απόκτηση προγραμματιστικής ικανότητας δεν
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη «μεταφορά» νοητικών ικανοτήτων.

1.6.6 Μοντέλο Νοητικών Αλλαγών
Η θέση των Clements και Merriman (Clements & Merriman, 1988) όμως, έρχεται σε
σύγκρουση και με τα αποτελέσματα της έρευνας των Fay και Mayer (Fay & Mayer,
1988) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η εκμάθηση προγραμματισμού στη Logo
προϋποθέτει την απόκτηση τριών τύπων γνώσης και μάλιστα με συγκεκριμένη σειρά.
Συγκεκριμένα, η γνώση της σύνταξης της γλώσσας προγραμματισμού αποτελεί
προϋπόθεση για την επιτυχή εκμάθηση των σημασιολογικών κανόνων, η οποία με τη
σειρά της είναι απαραίτητη για τη «μεταφορά» ικανοτήτων σε «περιοχές» εκτός
προγραμματισμού. Το μοντέλο αυτό που παρέχει κατευθύνσεις για τη σωστή
διαδικασία εκμάθησης του προγραμματισμού ήταν προϊόν έρευνας των γνώσεων που
αποκτάει ένας σπουδαστής και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει μαθαίνοντας να
προγραμματίζει σε Logo. Κάποια από τα συμπεράσματα της έρευνας που διεξήχθη
και τα οποία οδήγησαν στη δημιουργία του παραπάνω μοντέλου που ονομάστηκε
cognitive changes model, είναι τα εξής:
• Συντακτική γνώση: η εκμάθηση της σύνταξης της Logo μπορεί να είναι δύσκολη
για κάποιους σπουδαστές και κάποιες φορές απαιτεί εκτεταμένη πρακτική
εξάσκηση και εμπειρία.
• Σημασιολογική γνώση: πολλοί σπουδαστές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη
σημασιολογική

δομή

του

προγραμματιστικού

περιβάλλοντος.

Μια

πηγή
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δυσκολιών είναι οι γνώσεις και οι αντιλήψεις, τις περισσότερες φορές
λανθασμένες, που «κουβαλάει» ο σπουδαστής στο προγραμματιστικό περιβάλλον.
Σε περίπτωση που οι λανθασμένες αντιλήψεις συγκρούονται με τη δομή του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος δημιουργούνται λανθασμένα ή ανακριβή νοητά
μοντέλα των εντολών και του περιβάλλοντος γενικότερα. Μετά από μελέτη στην
οποία συμμετείχαν μαθητές, οι Fay και Mayer διαπίστωσαν ότι τα περισσότερα
λάθη που έκαναν οι μαθητές μετά από μια εισαγωγή στη Logo οφείλονταν σε δύο
κυρίως λανθασμένες αντιλήψεις:
1. Λάθη μετάφρασης (interpretation bugs):

ο σπουδαστής αντιστοιχεί

λανθασμένη ενέργεια σε μια λέξη κλειδί. Για παράδειγμα, μεταφράζει την
εντολή turn ως move ή turn και move, μιας και στην καθημερινή ζωή όταν
λέμε σε κάποιον να στρίψει συνήθως εννοούμε να στρίψει και να συνεχίσει
να προχωρά.
2. Εγωκεντρικά λάθη (egocentric bugs): ο σπουδαστής λανθασμένα θεωρεί ως

αποδέκτη των διάφορων ενεργειών (εντολών) τον εαυτό του και όχι τη
χελώνα στην οποία απευθύνονται οι εντολές στην Logo.
• «Μεταφορά» της γνώσης: όπως προέκυψε από σχετική μελέτη για τη μεταφορά
των γνώσεων που αποκτούνται όταν κάποιος μαθαίνει να προγραμματίζει σε
άλλες «περιοχές», εκτός προγραμματισμού, πρέπει να ικανοποιούνται δύο
συνθήκες:
1. Οι σχετικές γνώσεις σύνταξης και σημασιολογίας πρέπει να αποκτηθούν,

τουλάχιστο σε κάποιο βαθμό, στην «περιοχή» του προγραμματισμού.
2. Πρέπει να αναγνωριστεί ποια σχέση συνδέει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν

στην «περιοχή» του προγραμματισμού με τη νέα «περιοχή».
Με το τελευταίο συμπέρασμα των Fay και Mayer συμφωνούν και οι Lehrer,
Guckenberg και Sancilio (Lehrer et al., 1988). Συγκεκριμένα, η ομάδα του Lehrer
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επισημαίνει ότι η συνδετική διδασκαλία (mediated instruction) της Logo αποτελεί
προϋπόθεση για τη χρήση των γνώσεων που αποκτήθηκαν στα πλαίσια εκμάθησης
της Logo στο σχεδιασμό και την εκτέλεση άλλων δραστηριοτήτων. Οι παραπάνω
ερευνητές εκτός από αυτό το συμπέρασμα προσδιορίζουν επίσης, μετά από μια σειρά
μελετών, τις «απόψεις» του προγραμματισμού σε Logo που είναι δυνατόν να
«μεταφερθούν» και σε άλλες περιοχές.

1.6.7 Αλυσίδα νοητικών Επιτευγμάτων
Οι (Linn & Dalbey, 1989) περιγράφουν μια ιδανική αλυσίδα νοητικών επιτευγμάτων
–

chain

of

cognitive

accomplishments

ως

αποτέλεσμα

της

διδασκαλίας

προγραμματισμού. Σε αντίθεση με το μοντέλο νοητικών αλλαγών των Fay και Mayer
όμως απώτερος σκοπός της αλυσίδας αυτής δεν είναι η «μεταφορά» ικανοτήτων αλλά
η διδασκαλία μιας γλώσσας προγραμματισμού και η επίλυση προβλημάτων. Ο
προσδιορισμός της αλυσίδας αυτής βασίστηκε, σύμφωνα με τους εμπνευστές της, σε
μελέτες σύγκρισης επαγγελματιών και αρχάριων προγραμματιστών, στην εξέταση
βιβλίων προγραμματισμού που θεωρούνται πρότυπα και σε προγενέστερη εργασία
περιγραφής των χαρακτηριστικών των περιβαλλόντων εκμάθησης προγραμματισμού
που τα καθιστούν νοητικά απαιτητικά. Η αλυσίδα έχει τρεις βασικούς συνδέσμους:
1. Χαρακτηριστικά της γλώσσας.
2. Ικανότητες σχεδιασμού. Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για το συνδυασμό των
χαρακτηριστικών της γλώσσας με σκοπό την ανάπτυξη ενός προγράμματος για
την επίλυση ενός προβλήματος. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν:
i)

Πρότυπα (templates): τμήματα κώδικα που αποτελούνται από αρκετά
χαρακτηριστικά της γλώσσας και επιτελούν μια συγκεκριμένη
πολύπλοκη διαδικασία (π.χ. ταξινόμηση αλφαριθμητικών).
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Procedural skills: χρησιμοποιούνται για το συνδυασμό προτύπων και
χαρακτηριστικών της γλώσσας με σκοπό την επίλυση νέων
προβλημάτων. Περιλαμβάνουν:
Σχεδιασμός (Planning): πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο
σχεδιασμό των διδακτικών καταστάσεων έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί

ότι

οι

σπουδαστές

αντιλαμβάνονται

τη

σπουδαιότητα του σχεδιασμού. Επίσης, πρέπει να δίνεται
στους σπουδαστές η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης.
Έλεγχος (testing): οι αρχάριοι συνήθως ελέγχουν τον κώδικα
χρησιμοποιώντας μόνο την προφανή ή συνηθισμένη είσοδο.
Αναδιοργάνωση

/

αλλαγή

(Reformulating):

οι

αρχάριοι

παρουσιάζουν την τάση να κάνουν τοπικές αλλαγές στα
προγράμματά τους, με αποτέλεσμα να μην αποκτούν την
ικανότητα διόρθωσης μεγαλύτερων προγραμμάτων.
3. Γενικές ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.
Μετά από μελέτη στην οποία συμμετείχαν πάνω από 500 σπουδαστές προέκυψε ότι η
μορφή της διδασκαλίας, η πρόσβαση στους υπολογιστές και η ικανότητα των
σπουδαστών επηρεάζει τα αποτελέσματα της διδασκαλίας προγραμματισμού.
Συγκεκριμένα, η διδασκαλία που δίνει έμφαση στις παραπάνω ικανότητες έχει ως
αποτέλεσμα οι σπουδαστές να «προχωρούν» περισσότερο στην αλυσίδα των
νοητικών επιτευγμάτων σε σχέση με σπουδαστές που είναι αποδέκτες της τυπικής
διδασκαλίας. Επίσης, ενώ στις τυπικές τάξεις τόσο η πρόσβαση στους υπολογιστές
όσο και η γενική ικανότητα των σπουδαστών σχετίζεται με την πρόοδό τους, στις
τάξεις που ακολουθούν το παραπάνω πρότυπο ούτε η ικανότητα ούτε η πρόσβαση
στους υπολογιστές εκτός τάξης, σπουδαστών τόσο με μέτριες όσο και με αυξημένες
ικανότητες, επηρεάζει την απόδοση.
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1.7 Διδακτικές Καταστάσεις για τη Διαμόρφωση των Αντιλήψεων των
Σπουδαστών για την Κατασκευή και Επικύρωση Προγραμμάτων
Οι διδακτικές καταστάσεις που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα είχαν ως
βασικό στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολιών των σπουδαστών κατά την εκμάθηση
του προγραμματισμού και τη «μεταφορά» των αποκτηθέντων ικανοτήτων σε άλλες
γνωστικές περιοχές. Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται στοιχεία από διδακτορική
διατριβή που είχε ως στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των σπουδαστών για την
κατασκευή και επικύρωση προγραμμάτων και την κατασκευή διδακτικών
καταστάσεων για τη διαμόρφωσή τους. Συγκεκριμένα οι στόχοι της εργασίας, όπως
διατυπώνονται στο (Δαγδιλέλης, 1996a) ήταν:
•

τι ακριβώς κάνουν οι σπουδαστές όταν κατασκευάζουν έναν καινούριο
αλγόριθμο ή ένα πρόγραμμα;

•

γιατί οι σπουδαστές λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν;

•

τι μπορούν να κάνουν οι διδάσκοντες για να αντιμετωπίσουν την
κατάσταση;

Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των σπουδαστών και το μετασχηματισμό τους
σχεδιάστηκαν, τέθηκαν σε εφαρμογή και αναλύθηκαν τρεις διδακτικές καταστάσεις.
Βασικός στόχος των καταστάσεων αυτών ήταν να συνειδητοποιήσουν οι σπουδαστές
ότι υπάρχει ανάγκη εφαρμογής άλλων μεθόδων – και όχι των εμπειρικών που
συνήθως χρησιμοποιούν – για την κατασκευή των αλγορίθμων. Συγκεκριμένα, οι
διδακτικές καταστάσεις που κατασκευάστηκαν είχαν ως στόχο «να καταδείξουν την
αναγκαιότητα της εφαρμογής των τεχνικών του δομημένου προγραμματισμού, των
αποδείξεων και της λεπτομερούς και τυπικής (μέσα σε κάποιο μέτρο) έκφρασης των
προδιαγραφών ενός αλγορίθμου ή ενός προγράμματος», όπως επισημαίνεται στο
(Δαγδιλέλης, 1996a).
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Για τη διερεύνηση και ανάλυση των αντιλήψεων των σπουδαστών δημιουργήθηκε
ένα ιεραρχικό μοντέλο που παρουσιάζεται συνοπτικά στον Πίνακα 1.2 (Δαγδιλέλης,
1996a). Το μοντέλο αυτό ήταν αποτέλεσμα της θεωρητικής ανάλυσης των μεθόδων
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις εξής βασικές δραστηριότητες που
προγραμματισμού:
1. τον προσδιορισμό των προδιαγραφών,
2. την κατασκευή του αλγορίθμου ή προγράμματος, και
3. την επικύρωσή του (χωρίς δοκιμές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή).
Το ιεραρχικό μοντέλο των μεθόδων που προτείνεται έχει τα εξής βασικά
χαρακτηριστικά:
1. η ιεράρχηση των μεθόδων βασίζεται στη σχέση τους με τις “διανοητικές
αποδείξεις”, αποδείξεις δηλαδή που είναι αποτέλεσμα λογικού συμπερασμού,
αντιδιαστέλλοντάς τις από τις εμπειρικές μεθόδους,
2. επιχειρεί να αναδείξει την αντιστοιχία που υπάρχει ανάμεσα στα διάφορα
επίπεδα της ιεραρχίας και στις τρεις βασικές όψεις του προγραμματισμού.
Στη συνέχεια περιγράφονται πολύ συνοπτικά οι τρεις διδακτικές καταστάσεις που
επινοήθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή και τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν
από την ανάλυσή τους. Οι τρεις διδακτικές καταστάσεις που τέθηκαν σε εφαρμογή
είχαν τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:
1. οι σπουδαστές εργάστηκαν σε ομάδες, στις δύο πρώτες περιπτώσεις των 2
ατόμων και στην τρίτη των έξι.
2. υπήρχε απαίτηση κατασκευής αξιόπιστων και πειστικών, για ένα τρίτο
πρόσωπο, αλγορίθμων. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως θα δούμε στη συνέχεια,
το πρόσωπο αυτό ήταν φανταστικό και σε άλλες πραγματικό.
3. η πολυπλοκότητα των προβλημάτων που προτάθηκαν επέβαλε μια
συστηματική αντιμετώπισή τους.
Από τις διδακτικές καταστάσεις που επινοήθηκαν, οι δύο πρώτες είχαν πειραματικό,
κατά κύριο λόγο, χαρακτήρα. Την οργάνωση των καταστάσεων αυτών επέβαλε η
έλλειψη σχετικών με το θέμα στοιχείων στη διεθνή βιβλιογραφία και η ανάγκη
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ύπαρξής τους για τη σχεδίαση αποτελεσματικών διδακτικών καταστάσεων. Οι
καταστάσεις αυτές, όπως θα γίνει εμφανές και στη συνέχεια, έδωσαν τη δυνατότητα
καταγραφής και ανάλυσης στοιχείων σχετικά με τις αντιλήψεις των σπουδαστών για
την κατασκευή και επικύρωση προγραμμάτων. Η τρίτη διδακτική κατάσταση
αντίθετα είναι μια καθαρά διδακτική κατάσταση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως πρότυπο.
Σχεδίαση και Κατασκευή

Αποδείξεις και
Επαληθεύσεις

Προδιαγραφές

Ανυπαρξία σχεδίασης ή
κατασκευή τμημάτων
Μια περίπτωση προφανούς
σχεδίασης: η απαρίθμηση
των εργασιών

Προφανής:

η ίδια η κατασκευή του
αλγορίθμου εγγυάται την
ορθότητά του

Προφανής

Η κρίσιμη δοκιμασία:

μια δοκιμασία που επιτρέπει τον
έλεγχο μιας πρότασης
χρησιμοποιώντας ένα
παράδειγμα στο οποίο “δεν
χαριζόμαστε”

Προσομοίωση σε
χαρακτηριστικά
παραδείγματα

Το παράδειγμα με
γενικευτική αξία:

εφαρμογή του αλγορίθμου σε
συγκεκριμένα δεδομένα

Διανοητικό πείραμα:

Κατασκευή με τη βοήθεια
νοητής εκτέλεσης του
προγράμματος

Ανάμεσα στη νοητή
εκτέλεση και την εφαρμογή
τυπικών σχημάτων: χρήση
μοντέλου
Τυπικός λογισμός επί της
εκφωνήσεως: εφαρμογή
σχημάτων

εφαρμόζεται μια διαδικασία
δοκιμασίας του αλγορίθμου
χρησιμοποιώντας νοητά
δεδομένα (όχι συγκεκριμένες
τιμές, αλλά τα γενικά
χαρακτηριστικά των
δεδομένων)

Το μοντέλο:

ένα είδος συμβολικής
αναπαράστασης των δεδομένων

Τυπικός λογισμός επί της
εκφωνήσεως, περιγραφή
αρχικής και τελικής
καταστάσεως κλπ

Το παράδειγμα με
γενικευτική αξία:

οι προδιαγραφές
προσδιορίζονται έμμεσα χάρη
στη χρήση ενός συγκεκριμένου
παραδείγματος

Νοητά παραδείγματα:

τα δεδομένα δεν εκφράζονται
ρητά, αλλά απλώς ο
προγραμματιστής τα επικαλείται
έχοντας τα εσωτερικευμένα

Το μοντέλο

Προδιαγραφές ρητά και
άμεσα εκφρασμένες

Πίνακας 1.2 Το ιεραρχικό μοντέλο των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για την έκφραση των
προδιαγραφών, την κατασκευή και την επικύρωση των αλγορίθμων.
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1η Διδακτική Κατάσταση: «Ροή Τηλεγραφημάτων»
Στο πείραμα αυτό συμμετείχαν 10 εθελοντές σπουδαστές του 2ου έτους θετικής
κατεύθυνσης, οι οποίοι είχαν διδαχθεί προγραμματισμό – χρησιμοποιώντας ως
γλώσσα την Pascal - τόσο κατά τη διάρκεια του 1ου έτους όσο και του 2ου (το πείραμα
διεξήχθη το Μάρτιο). Το πείραμα διήρκεσε 2 ώρες και περιλάμβανε 2 φάσεις:
1η φάση – Κατασκευή: Κάθε ομάδα όφειλε να αναπτύξει ένα πρόγραμμα για την
επίλυση μιας παραλλαγής ενός κλασικού προβλήματος γνωστού στη διεθνή
βιβλιογραφία με το όνομα “Ροή Τηλεγραφημάτων”. Κάθε ομάδα όφειλε να
υπογράψει το πρόγραμμά της.
2η φάση – Επαλήθευση: Τα προγράμματα που ανέπτυξαν οι ομάδες διανεμήθηκαν με
τυχαίο τρόπο. Κάθε ομάδα όφειλε να ελέγξει το πρόγραμμα μιας άλλης ομάδας
προκειμένου να εντοπίσει τυχόν λάθη ή να διαπιστώσει την ορθότητά του. Όλοι οι
φοιτητές όφειλαν και πάλι να υπογράψουν τα προγράμματα.
Οι στόχοι του πειράματος ήταν οι εξής:
1. Βασικός στόχος ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των σπουδαστών σχετικά
με την επικύρωση του προγράμματος (σε όλη τη διάρκεια κατασκευής του)
που θα ανέπτυσσαν και το οποίο θα ελέγχονταν και από άλλα άτομα.
2. Ένας δεύτερος στόχος ήταν να διαπιστωθεί αν η σχετική πολυπλοκότητα του
προβλήματος και οι εξωγενείς απαιτήσεις για ορθότητα του προγράμματος θα
είχαν ως αποτέλεσμα την αμφισβήτηση, από τους σπουδαστές, των μεθόδων
επικύρωσης που χρησιμοποιούσαν.
Τα βασικότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν είναι τα εξής:
•

Το ιεραρχικό μοντέλο που προτάθηκε αντιστοιχούσε στο σύνολο των
αντιλήψεων των σπουδαστών για την περιγραφή των προδιαγραφών, την
κατασκευή και την επικύρωση ενός προγράμματος και μπορεί να αποτελέσει
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ένα «πλέγμα» για την περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι
σπουδαστές για τις παραπάνω δραστηριότητες.
•

Οι μέθοδοι που κυριάρχησαν ήταν: η κατασκευή που βασίζεται σε ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα, η εμπράγματη επικύρωση και οι προδιαγραφές
που συνάγονται έμμεσα. Οι σπουδαστές δηλαδή χρησιμοποιούν μεθόδους που
είναι πιο κοντά στην εμπειρία τους και όχι σε μια αναλυτική μεθοδολογία.

•

Η διδακτική κατάσταση λειτούργησε αποτελεσματικά και έδωσε τη
δυνατότητα για μια εισαγωγή στην προβληματική της μεθοδικής κατασκευής
και απόδειξης.

2η Διδακτική Κατάσταση: «Ο Συντάκτης»
Στο δεύτερο πείραμα συμμετείχαν 24 εθελοντές σπουδαστές του 2ου έτους θετικής
κατεύθυνσης, ενώ η διάρκεια του πειράματος ήταν 2 ώρες. Το πείραμα αποτελούνταν
από δύο φάσεις:
1η φάση – Κατασκευή αλγορίθμου & Καθορισμός Επιπέδου Εμπιστοσύνης για την
Εγκυρότητά του: Προτείνεται σε κάθε ομάδα να κατασκευάσει ένα αλγόριθμο για
την επίλυση του προβλήματος «Ο Συντάκτης», το οποίο ονομάστηκε έτσι γιατί
αφορούσε στην κατασκευή ενός αλγορίθμου πού θα έδινε σε ένα επεξεργαστή
κειμένου τη δυνατότητα της ανάλυσης του στυλ και εμφάνισης των σχετικών
πληροφοριών για ένα κείμενο (πλήθος συμβόλων/φράσεων/παραγράφων/λέξεων,
μέσο μήκος λέξεων/φράσεων). Στη συνέχεια οι σπουδαστές αξιολογούν έμμεσα τον
αλγόριθμο που κατασκεύασαν, σημειώνοντας το επίπεδο εμπιστοσύνης τους για την
εγκυρότητά του σε μια ράβδο βαθμολογημένη από 10% έως 100%. Η κατασκευή του
αλγορίθμου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μιας υποτιθέμενης πρόσληψης των
σπουδαστών από μια εταιρεία κατασκευής λογισμικού.
2η φάση – Οι διαψεύσεις: Πριν να αναφερθούμε στο περιεχόμενο αυτής της φάσης
θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο όρος διάψευση αναφέρεται στη διαδικασία κατά την
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οποία ο σπουδαστής (ή μια ομάδα σπουδαστών) έχει κατασκευάσει έναν αλγόριθμο τον
οποίο θεωρεί ορθό – αλλά ένας εξωτερικός παρατηρητής επισημαίνει λάθη
(Δαγδιλέλης, 1996a). Στα πλαίσια της 2ης φάσης ο παρατηρητής προσπάθησε να
διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι σπουδαστές πίστευαν ότι θα μπορούσαν να
πείσουν τον εργοδότη τους για την εγκυρότητα του αλγορίθμου που κατασκεύασαν,
καθώς επίσης, και τις πηγές της εμπιστοσύνης τους στο πρόγραμμά τους. Επίσης,
μέσα από μια σειρά διαψεύσεων ο παρατηρητής υποδείκνυε στους σπουδαστές τα
λάθη του αλγορίθμου τους και παράλληλα διερευνούσε τις αντιλήψεις των
σπουδαστών για τις ενδεχόμενες μεθόδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν
για την κατασκευή πιο αξιόπιστων αλγορίθμων και προγραμμάτων.
Ο βασικός στόχος της κατάστασης αυτής ήταν η ανάπτυξη μιας λογικής του
συστηματικού προγραμματισμού μέσα από μια σειρά συστηματικών διαψεύσεων,
καθώς επίσης και η μελέτη του αποτελεσματικού τρόπου διαχείρισης των
διαψεύσεων για την επίτευξη του βασικού στόχου.
Τα βασικότερα συμπεράσματα που εξήχθησαν είναι τα εξής:
•

Η διδακτική κατάσταση λειτούργησε αποτελεσματικά, αφού ένα μεγάλο
ποσοστό σπουδαστών αμφισβήτησε τις χρησιμοποιούμενες (από τους ίδιους)
μεθόδους και αναγνώρισε την ανάγκη εφαρμογής πιο αποτελεσματικών
μεθόδων προσδιορισμού των προδιαγραφών, κατασκευής και επικύρωσης
ενός προγράμματος. Προκειμένου όμως να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι
διαψεύσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράγοντες.

•

Οι σπουδαστές δείχνουν μεγάλη εμπιστοσύνη στην «κεντρική ιδέα» των
αλγορίθμων που κατασκευάζουν, όχι όμως και στον αλγόριθμο αυτό κάθε
αυτό. Επιπλέον, η ορθότητα της «κεντρικής ιδέας» ενός αλγορίθμου δεν
συνεπάγεται και την ορθότητα του προγράμματος, η οποία μπορεί να
διαπιστωθεί μόνο με τη μεταγλώττιση και την πολλαπλή δοκιμή του στον
ηλεκτρονικό υπολογιστή.
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3η Διδακτική Κατάσταση: «Εισαγωγή στο Συστηματικό Προγραμματισμό»
Στο πείραμα αυτό συμμετείχαν 36 δευτεροετείς σπουδαστές ενός τμήματος
Πληροφορικής. Η διάρκεια αυτής της διδακτικής κατάστασης υπολογίστηκε γύρω
στις 3 ώρες και αποτελούνταν από 2 φάσεις:
1η φάση – Επίλυση του Προβλήματος «Ροή Τηλεγραφημάτων»: Οι σπουδαστές
επιλύουν σε ομάδες των 6 ατόμων το πρόβλημα που προτάθηκε και στην 1η διδακτική
κατάσταση και στη συνέχεια αντιγράφουν τον αλγόριθμο σε διαφάνειες.
2η φάση – Παρουσίαση του Αλγορίθμου της Κάθε Ομάδας: Ένας εκπρόσωπος από
κάθε ομάδα παρουσιάζει με τη βοήθεια ενός προβολέα διαφανειών τον αλγόριθμο
που κατασκεύασε η ομάδα του. Οι σπουδαστές των υπόλοιπων ομάδων αποφασίζουν
αν ο αλγόριθμος είναι σωστός και εφόσον δεν είναι προσδιορίζουν τα ενδεχόμενα
λάθη του. Ο εκπρόσωπος της ομάδας μπορεί να υπερασπιστεί τη θέση του.
Στα πλαίσια αυτής της κατάστασης ο καθηγητής:
•

παρεμβαίνει όταν οι σπουδαστές αδυνατούν να εντοπίσουν λάθη ή αδυναμίες
του προγράμματος,

•

συνοψίζει και γενικεύει τα λάθη που εντοπίζονται από τους σπουδαστές και
επισημαίνει ότι στην πραγματικότητα ορισμένα από αυτά αποτελούν
διαψεύσεις,

•

συνοψίζει τα χαρακτηριστικά των αλγορίθμων που παρουσιάστηκαν,

•

στο τέλος της διαδικασίας πραγματοποιείται από τον καθηγητή μια εισαγωγή
των σπουδαστών στο συστηματικό προγραμματισμό. Βέβαια, προκειμένου να
γίνουν αποδεκτές οι νέες μέθοδοι, οι οποίες είναι χρονοβόρες και απαιτούν
έντονη διανοητική προσπάθεια, θα πρέπει να έχει γίνει σαφές ότι οι μέχρι
πρότινος χρησιμοποιούμενες μέθοδοι είναι αναποτελεσματικές.

Ο βασικός στόχος της κατάστασης αυτής ήταν να συνειδητοποιήσουν οι σπουδαστές
ότι οι εμπειρικές μέθοδοι που χρησιμοποιούν συνήθως για να κατασκευάσουν
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Ένας

δεύτερος

στόχος
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να

πραγματοποιηθεί μια εισαγωγή στο συστηματικό προγραμματισμό.
Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
•

Η διδακτική κατάσταση λειτούργησε αποτελεσματικά όσον αφορά στο πρώτο
στόχο.

Συγκεκριμένα,

η

τάξη

δεν

έκρινε

τους

αλγόριθμους

που

παρουσιάστηκαν πειστικούς, αν και σε αρκετές περιπτώσεις δεν εντοπίστηκαν
σημαντικά λάθη.
•

Ο δεύτερος στόχος δεν επιτεύχθηκε στον ίδιο βαθμό. Λόγω ελλείψεως χρόνου
πραγματοποιήθηκε από τον καθηγητή μια εισαγωγή στην προβληματική του
συστηματικού προγραμματισμού, όχι όμως στον επιθυμητό βαθμό. Ο χρόνος
αποδείχθηκε ανεπαρκής και στις δύο προηγούμενες καταστάσεις.
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Κεφάλαιο 2
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2.1 Εισαγωγή
Η διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού, όπως είναι γνωστό, παρουσιάζει
αρκετές δυσκολίες. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει αξιόλογη ερευνητική δουλειά
στην περιοχή της Διδακτικής της Πληροφορικής και ειδικότερα στην περιοχή της
διδασκαλίας του προγραμματισμού. Όπως προκύπτει από τη σχετική βιβλιογραφία
(Δαγδιλέλης, 1996a), ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που έχει
διαπιστωθεί ότι αποτελεί πηγή δυσκολιών για την εκμάθηση του προγραμματισμού
έγκειται στο γεγονός ότι, όπως φαίνεται, η κλασική προσέγγιση διδασκαλίας (classic
approach (Brusilovsky et al., 1997) είναι ασύμβατη με τις πραγματικές διδακτικές
ανάγκες των σπουδαστών. Με τον όρο κλασική προσέγγιση διδασκαλίας εννοούμε τη
διδασκαλία που συνίσταται:


στη χρήση μιας γλώσσας γενικού σκοπού (όπως οι Pascal, C, κλπ),



ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος προγραμματισμού για τη γλώσσα αυτή, και



στην επίλυση ενός συνόλου προβλημάτων επεξεργασίας αριθμών και συμβόλων.

Στo κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά της κλασικής
προσέγγισης διδασκαλίας του προγραμματισμού και των κυριότερων διδακτικών
προβλημάτων που εμφανίζονται στα πλαίσια της. Στη συνέχεια δίνεται μια σύντομη
περιγραφή των εναλλακτικών προσεγγίσεων διδασκαλίας του προγραμματισμού που
αναπτύχθηκαν έχοντας ως στόχο τη στήριξη της διδακτικής πράξης και την εξάλειψη
των σχετικών διδακτικών προβλημάτων.

2.2 Η Κλασική Προσέγγιση Διδασκαλίας του Προγραμματισμού
Περιγραφή. Όπως ήδη αναφέρθηκε και στην εισαγωγή η κλασική προσέγγιση
διδασκαλίας του προγραμματισμού συνίσταται:


στη χρήση μιας γλώσσας γενικού σκοπού (όπως οι Pascal, C, κλπ)



ενός επαγγελματικού περιβάλλοντος προγραμματισμού για τη γλώσσα αυτή, και



την επίλυση ενός συνόλου προβλημάτων επεξεργασίας αριθμών και συμβόλων.

Προσεγγίσεις Διδασκαλίας του Προγραμματισμού

63

Διδακτικά προβλήματα. Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, η υιοθέτηση της
κλασικής προσέγγισης διδασκαλίας του προγραμματισμού αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους παράγοντες που καθιστά

την εκμάθηση του προγραμματισμού

δύσκολη. Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι
προγραμματιστές που διδάσκονται τις αρχές του προγραμματισμού με την κλασική
προσέγγιση, όπως προκύπτει από εμπειρικές παρατηρήσεις και μελέτες ερευνητών
αλλά και μαρτυρίες των ίδιων των σπουδαστών, είναι τα εξής:
1. Οι γλώσσες προγραμματισμού γενικού σκοπού διαθέτουν, κατά κανόνα, ένα μεγάλο

ρεπερτόριο εντολών και είναι πολύπλοκες. Το υλικό που πρέπει να καλύψει ο
σπουδαστής, το οποίο περιλαμβάνει το θεωρητικό πλαίσιο μιας γλώσσας
προγραμματισμού σε συνδυασμό με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, είναι
πολύ μεγάλο. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο σπουδαστής να δυσκολεύεται
να κατανοήσει όλο το υλικό και να αποκτήσει το απαιτούμενο υπόβαθρο.
(Brusilovsky et al., 1997; Ruckert & Halpern, 1993)
2. Η προσοχή των μαθητών επικεντρώνεται στην εκμάθηση της σύνταξης της γλώσσας

και όχι στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων (Brusilovsky et al., 1997;
Freund & Roberts, 1996; Studer et al., 1995; Ziegler & Crews, 1999). Οι
συντακτικοί κανόνες των γλωσσών προγραμματισμού γενικού σκοπού είναι
πολύπλοκοι, με αποτέλεσμα οι σπουδαστές να αφιερώνουν πολύ χρόνο στην
εκμάθηση της σύνταξης της γλώσσας προγραμματισμού. Ενώ λοιπόν ο σκοπός
ενός μαθήματος εισαγωγής στον προγραμματισμό είναι η χρήση μιας γλώσσας
προγραμματισμού για τη διδασκαλία εννοιών του προγραμματισμού, την
υλοποίηση αλγορίθμων και την ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων,
τελικά η προσοχή επικεντρώνεται στη γλώσσα προγραμματισμού.
3. Δεν υπάρχει, κατά κανόνα, επαρκής στήριξη του σπουδαστή στην κατανόηση των

βασικών ενεργειών και δομών ελέγχου, αφού το προγραμματιστικό περιβάλλον
συνήθως δεν παρέχει δυνατότητες οπτικοποίησης (η διαδικασία εκτέλεσης ενός
προγράμματος δεν είναι ορατή από τον σπουδαστή). Εφόσον ο σπουδαστής δεν
μπορεί να ακολουθήσει οπτικά την εκτέλεση ενός προγράμματος, το αντιμετωπίζει
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απλά ως μια διαδικασία εισόδου-εξόδου. (Brusilovsky et al., 1997; Ross, 1991;
Sangwan et al., 1998)
4. Οι εμπορικοί μεταγλωττιστές δεν ικανοποιούν τις ανάγκες των αρχάριων

προγραμματιστών. Οι περισσότεροι εμπορικοί μεταγλωττιστές απευθύνονται σε
επαγγελματίες και όχι σε σπουδαστές, προκαλώντας έτσι αρκετά προβλήματα όταν
χρησιμοποιούνται στα πλαίσια ενός μαθήματος εισαγωγής στον προγραμματισμό.
Τα σημαντικότερα προβλήματα αναφέρονται στην ενότητα 4.1. (Freund &
Roberts, 1996; Lewis, 1998; Schorsch, 1995)
5. Η διανοητική πολυπλοκότητα που απαιτεί η εκφορά ενός αλγορίθμου σε μια γλώσσα

προγραμματισμού είναι μεγάλη. Οι προγραμματιστές πολύ συχνά κατά την
ανάπτυξη προγραμμάτων δημιουργούν νοητά μοντέλα του προγράμματός τους,
του τρόπου λειτουργίας του και χρήσης των δεδομένων. Η διανοητική
«απόσταση» ανάμεσα στις νοητές αναπαραστάσεις των αλγορίθμων ενός αρχάριου
προγραμματιστή και στην περιγραφή τους σε μια γλώσσα προγραμματισμού είναι
πολύ μεγάλη, εξαιτίας της «φύσης» της γλώσσας. (Smith et al., 1994; Pane &
Myers, 1996)
6. Η επίλυση ενδιαφερόντων προβλημάτων απαιτεί την εκμάθηση ενός μεγάλου

υποσυνόλου της γλώσσας και την ανάπτυξη αρκετά μεγάλων προγραμμάτων, απαιτεί
δηλαδή την επικέντρωση της προσοχής στην εκμάθηση της γλώσσας (βλέπε
παραπάνω σημείο 2) (Brusilovsky et al., 1997).

2.3 Εναλλακτικές Προσεγγίσεις Διδασκαλίας του Προγραμματισμού
Το γεγονός ότι η κλασική προσέγγιση διδασκαλίας του προγραμματισμού δεν
ικανοποιεί τις διδακτικές ανάγκες των σπουδαστών είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη
ειδικών μεθοδολογιών διδασκαλίας, γλωσσών προγραμματισμού και εκπαιδευτικών
εργαλείων. Στη συνέχεια περιγράφονται σύντομα οι βασικές προσεγγίσεις
διδασκαλίας του προγραμματισμού που έχουν προταθεί από διακεκριμένους
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ερευνητές. Κάθε μία από τις προσεγγίσεις αυτές διαφέρει από την κλασική
προσέγγιση διδασκαλίας του προγραμματισμού τουλάχιστον σε ένα από τα τρία
βασικά χαρακτηριστικά της.
Μικρόκοσμοι – Μικρογλώσσες Προγραμματισμού. Η βασική ιδέα των
μικρόκοσμων

(microworlds)

και

των

μικρογλωσσών

(mini-languages)

προγραμματισμού είναι η δημιουργία μιας γλώσσας προγραμματισμού που
αποτελείται από ένα περιορισμένο ρεπερτόριο εντολών με απλή σύνταξη και
σημασιολογία. Ο σπουδαστής μαθαίνει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού
ελέγχοντας ένα πρωταγωνιστή – μια χελώνα, ένα ρομπότ ή κάποια άλλη οντότητα –
που ζει στον μικρόκοσμο. Τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που βασίζονται στην
προσέγγιση των μικρόκοσμων ενσωματώνουν συνήθως την τεχνολογία της δυναμικής
προσομοίωσης εκτέλεσης των προγραμμάτων (program animation). Ο σπουδαστής
δηλαδή έχει τη δυνατότητα να εκτελεί τα προγράμματα που αναπτύσσει βήμα προς
βήμα, παρακολουθώντας το αποτέλεσμα εκτέλεσης της κάθε εντολής στην
κατάσταση του μικρόκοσμου. Βασικό πλεονέκτημα της προσέγγισης των
μικρόκοσμων, εκτός βέβαια από το περιορισμένο ρεπερτόριο εντολών και την
οπτικοποίηση της εκτέλεσης ενός προγράμματος, είναι και το γεγονός ότι οι
μικρόκοσμοι βασίζονται – στην πλειοψηφία τους – σε κάποιο φυσικό μοντέλο που
είναι ήδη γνωστό στους σπουδαστές και όχι σε κάποιο άγνωστο και δυσνόητο (για
τους σπουδαστές) μοντέλο αναφοράς, όπως η μηχανή του Von Neumman. Ένα
αντιπροσωπευτικό εκπαιδευτικό εργαλείο που έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια αυτής της
προσέγγισης είναι το Karel Genie (Miller et al., 1994) (ενότητα 3.3.3).
Βελτίωση των Διαγνωστικών Δυνατοτήτων των Μεταγλωττιστών. Αρκετοί
ερευνητές (Freund & Roberts, 1996; Schorsch, 1995) υποστηρίζουν ότι οι δυσκολίες
και η απογοήτευση των σπουδαστών κατά την εισαγωγή τους στον προγραμματισμό
είναι

περισσότερο

συνάρτηση

του

προγραμματιστικού

περιβάλλοντος

που

χρησιμοποιείται και όχι της γλώσσας προγραμματισμού. Το πρόβλημα, σύμφωνα με
τους παραπάνω ερευνητές, έγκειται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι εμπορικοί
μεταγλωττιστές δεν παρέχουν την απαραίτητη στήριξη στους σπουδαστές. Λύση στο
πρόβλημα μπορεί να δώσει ένας μεταγλωττιστής με βελτιωμένες διαγνωστικές
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δυνατότητες. Αντιπροσωπευτικά εκπαιδευτικά εργαλεία αυτής της κατηγορίας είναι
τα THETIS (Freund & Roberts, 1996) (ενότητα 4.2) και CAP (Schorsch, 1995)
(ενότητα 4.3).
Εκδότες Σύνταξης – Εικονικές Γλώσσες Προγραμματισμού. Οι εκδότες σύνταξης
παρέχουν ένα μενού με τις συντακτικά σωστές μετατροπές που μπορεί να γίνουν για
κάθε ημιτελές τμήμα ενός προγράμματος. Τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται σε ένα
εκδότη σύνταξης μπορεί να βασίζονται είτε σε κείμενο - εκδότης δομής (structure
editor) - είτε σε κάποιου είδους εικονικές-συμβολικές αναπαραστάσεις - εικονικόςγραφικός εκδότης ή αλλιώς εικονική γλώσσα προγραμματισμού (iconic programming
language). Ο βασικός στόχος των εκπαιδευτικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων
με εκδότες σύνταξης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της επικέντρωσης της
προσοχής των σπουδαστών στις συντακτικές λεπτομέρειες της χρησιμοποιούμενης
γλώσσας προγραμματισμού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εικονική
γλώσσα προγραμματισμού BACCI - BACCII++ (Calloni & Bagert, 1994; Calloni &
Bagert., 1997) (ενότητα 5.3.2).
Συστήματα Δυναμικής Προσομοίωσης Εκτέλεσης Προγραμμάτων. Τα συστήματα
δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης προγραμμάτων (program animation) παρέχουν
λεπτομερείς, οπτικές αναπαραστάσεις του πηγαίου κώδικα ενός προγράμματος κατά
την εκτέλεσή του, παρέχοντας στους σπουδαστές τη δυνατότητα να μελετήσουν και
να κατανοήσουν τα προγράμματα που αναπτύσσουν και τις καθιερωμένες δομές, τις
συναρτήσεις, τις διαδικασίες, την αναδρομή, τις μεταβλητές, το μηχανισμό
περάσματος παραμέτρων, τις δομές δεδομένων και τη ροή εκτέλεσης ενός
προγράμματος. Το πιο αντιπροσωπευτικό σύστημα δυναμικής προσομοίωσης
εκτέλεσης προγραμμάτων είναι το DYNALAB (Birch et al., 1995; Boroni et al.,
1996) (ενότητα 6.4).
Χρήση Τεχνικών δυναμικής Προσομοίωσης Εκτέλεσης Αλγορίθμων. Η
προσέγγιση αυτή που έχει προταθεί από τους Mukherjia και Stasko (Mukherjia &
Stasko, 1993; Mukherjia & Stasko, 1994), προτείνει τη χρήση τεχνικών δυναμικής
προσομοίωσης εκτέλεσης αλγορίθμων (algorithm animation) για την ανίχνευση,
αποσφαλμάτωση και κατανόηση των προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, οι Mukherjia και
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Stasko προτείνουν το συνδυασμό των εκπαιδευτικών τεχνολογιών της δυναμικής
προσομοίωσης εκτέλεσης προγραμμάτων και της δυναμικής προσομοίωσης
εκτέλεσης αλγορίθμων για τη δημιουργία ενός συστήματος που θα εκμεταλλεύεται τα
πλεονεκτήματα και των δύο. Το σύστημα αυτό θα παρέχει τις πληροφορίες που
παρέχει ένα κλασικό σύστημα δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης προγραμμάτων
κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος και επιπλέον θα παρέχει και μια συνολική
εικόνα του προγράμματος (μια οπτική παρουσίαση του νοητού μοντέλου του) που
παρέχει

ένα

σύστημα

δυναμικής

προσομοίωσης

εκτέλεσης

αλγορίθμων.

Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα αποτελεί το σύστημα LENS (Mukherjia & Stasko,
1993; Mukherjia & Stasko, 1994) (ενότητα 7.2).
Δυναμική Ηχητική Προσομοίωση της Εκτέλεσης Προγραμμάτων. Η δυναμική
ηχητική

προσομοίωση

της

εκτέλεσης

προγραμμάτων

(program

auralization)

αναφέρεται στην οπτικοποίηση του λογισμικού (software visualization) μέσω του
ήχου. Συγκεκριμένα, είναι η διαδικασία δημιουργίας νοητών εικόνων της
συμπεριφοράς, δομής και λειτουργίας των προγραμμάτων με τη βοήθεια ακουστικών
αναπαραστάσεων της εκτελέσεώς τους. Η χρήση του ήχου ως μέσου οπτικοποίησης
παρέχει βοήθεια κατά την αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων χωρίς να επεμβαίνει
στο γραφικό ενδιάμεσο, δίνοντας λύση στο πρόβλημα του προγραμματισμού σε
συσκευές με περιορισμένο μέγεθος οθόνης. Επιπλέον, η χρήση του ήχου παρέχει ένα
ισχυρό μέσο για την παρακολούθηση της κατάστασης μεγάλων ποσοτήτων
δεδομένων. Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα προγραμματιστικών περιβαλλόντων
που βασίστηκαν σε αυτή την προσέγγιση είναι τα CAITLIN (Vickers & Alty, 1996)
(ενότητα 8.1) και LogoMedia (Baecker et al., 1997) (ενότητα 8.2).
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2.4 Τα Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα των διάφορων Προσεγγίσεων
Διδασκαλίας του Προγραμματισμού
Οι διάφορες προσεγγίσεις διδασκαλίας του προγραμματισμού που έχουν προταθεί
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα διδακτικά προβλήματα που παρουσιάζονται όταν
η διδασκαλία του προγραμματισμού πραγματοποιείται με την κλασική προσέγγιση.
Όπως προκύπτει όμως από τη σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών των
εναλλακτικών προσεγγίσεων διδασκαλίας του προγραμματισμού, κάθε προσέγγιση
στοχεύει στην αντιμετώπιση εκείνων των διδακτικών προβλημάτων που οι
εμπνευστές-υποστηρικτές της προσέγγισης θεωρούν πιο σημαντικά. Στον Πίνακα 2.1
δίνεται

μια

συνθετική

παρουσίαση

των

διδακτικών

προβλημάτων

που

παρουσιάζονται στα πλαίσια της διδασκαλίας του προγραμματισμού με την κλασική
προσέγγιση και των λύσεων που παρέχουν οι εναλλακτικές προσεγγίσεις
διδασκαλίας.
Από τη μελέτη του Πίνακα 2.1 και της σχετικής βιβλιογραφίας προκύπτουν τα εξής:

•

Οι μικρόκοσμοι προγραμματισμού είναι η μοναδική προσέγγιση που ξεπερνάει το
πρόβλημα του μεγάλου ρεπερτορίου εντολών, ενώ ταυτόχρονα παρέχει τη
δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που προκαλούν το ενδιαφέρον των
σπουδαστών. Η προσέγγιση των μικρόκοσμων – μικρογλωσσών προγραμματισμού
δίνει λύση στο σύνολο σχεδόν των διδακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται
στα πλαίσια της διδασκαλίας του προγραμματισμού με την κλασική προσέγγιση.
Το πρόβλημα που χρίζει αντιμετώπισης αφορά στο μεταγλωττιστή που θα
ενσωματωθεί

στον

προγραμματιστικό

μικρόκοσμο.

Παρόλο

που

οι

προγραμματιστικοί μικρόκοσμοι αναπτύσσονται για διδακτικούς σκοπούς σε
αρκετές περιπτώσεις, όπως θα δούμε και στο επόμενο κεφάλαιο, ενσωματώνουν
μεταγλωττιστές ανάλογους με εκείνους των εμπορικών προγραμματιστικών
περιβαλλόντων. Επίσης, αν και η γλώσσα προγραμματισμού χαρακτηρίζεται από
απλή σύνταξη και σημασιολογία σε σχέση με μια γλώσσα προγραμματισμού
γενικού σκοπού, δεν είναι εξολοκλήρου απαλλαγμένη από τις συντακτικές
λεπτομέρειες που δυσκολεύουν τους σπουδαστές.
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Μεγάλο ρεπερτόριο
εντολών

ΜικρόκοσμοιΜικρογλώσσες
Προγραμματισμού

Η γλώσσα αποτελείται
από ένα περιορισμένο
ρεπερτόριο εντολών.

Επικέντρωση στην
εκμάθηση της σύνταξης
της γλώσσας
Η σύνταξη και η
σημασιολογία των
εντολών είναι απλή.
Ωστόσο, ο σπουδαστής
πρέπει να μάθει αρκετούς
συντακτικούς κανόνες.

Ελλιπής στήριξη στην
κατανόηση των βασικών
ενεργειών & δομών
ελέγχου

Συστήματα Δυναμικής
Προσομοίωσης
Εκτέλεσης
Προγραμμάτων

Χρήσης Τεχνικών
Δυναμικής
Προσομοίωσης
Εκτέλεσης Αλγορίθμων
Δυναμική Ηχητική
Προσομοίωση
Εκτέλεσης
Προγραμμάτων

Η διανοητική
πολυπλοκότητα της
εκφοράς ενός
αλγορίθμου στη γλώσσα
προγραμματισμού είναι
μεγάλη
Η πολυπλοκότητα αυτή
μειώνεται δραματικά όταν
ο μικρόκοσμος βασίζεται
σε κάποιο υπαρκτό
μοντέλο.

Η διαδικασία εκτέλεσης
ενός προγράμματος είναι
ορατή από τον
σπουδαστή.
Τα μηνύματα λάθους είναι
σαφή και κατανοητά,
γίνεται έλεγχος
εντοπισμού λογικών
λαθών & λαθών στυλ.

Βελτίωση των
Διαγνωστικών
Δυνατοτήτων των
Μεταγλωττιστών

Εκδότες Σύνταξης –
Εικονικές Γλώσσες
Προγραμματισμού

Οι εμπορικοί
μεταγλωττιστές δεν
ικανοποιούν τις ανάγκες
των σπουδαστών

Ο σπουδαστής επιλέγει τις
εντολές από μενού και το
αναπτυσσόμενο
πρόγραμμα παραμένει
πάντα συντακτικά σωστό.
Η διαδικασία εκτέλεσης
ενός προγράμματος είναι
ορατή από τον
σπουδαστή. Επιπλέον, ο
σπουδαστής έχει τη
δυνατότητα της βήμα
προς βήμα εκτέλεσης.
Η διαδικασία εκτέλεσης
ενός προγράμματος είναι
ορατή από τον
σπουδαστή, ενώ
παρέχεται και μια
συνολική εικόνα του
προγράμματος.
Δημιουργία νοητού
μοντέλου ενός
προγράμματος μέσω του
ήχου.

Όταν χρησιμοποιείται μια
εικονική γλώσσα
(ανάπτυξη διαγραμμάτων
ροής) μειώνεται
δραματικά η
πολυπλοκότητα.

Πίνακας 2.1 Οι λύσεις που παρέχουν οι διάφορες διδακτικές προσεγγίσεις στα διδακτικά προβλήματα της κλασικής προσέγγισης.
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Επίλυση προβλημάτων
χωρίς ενδιαφέρον
Τα προβλήματα
παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον,
συνδυάζοντας τις
διδασκόμενες έννοιες και
εμπειρίες τις καθημερινής
ζωής.
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Το πρόβλημα της επικέντρωσης στις συντακτικές λεπτομέρειες μια γλώσσας
προγραμματισμού αντιμετωπίζεται ριζικά από τους εκδότες σύνταξης. Οι εκδότες
σύνταξης επιτρέπουν την επικέντρωση της προσοχής στη διαδικασία επίλυσης
προβλημάτων και την απόκτηση ανάλογων ικανοτήτων. Ωστόσο, αρκετές φορές
οι εκδότες σύνταξης επιβάλλουν δυσκολίες ευχρηστίας στους αρχάριους χρήστες.

•

Η βελτίωση των διαγνωστικών δυνατοτήτων των μεταγλωττιστών και η δυναμική
προσομοίωση της εκτέλεσης των προγραμμάτων παρέχουν ουσιαστική στήριξη στην
αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, η αναφορά φιλικών προς το
χρήστη μηνυμάτων λάθους βοηθάει το σπουδαστή στη διόρθωση των λαθών που
εντοπίζονται κατά τη μεταγλώττιση ενός προγράμματος, ενώ η δυναμική
προσομοίωση της εκτέλεσης των προγραμμάτων βοηθάει το σπουδαστή στον
εντοπισμό των λογικών λαθών κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Με αυτό
τον τρόπο εξαλείφεται το πρόβλημα των αλυσιδωτών αλλαγών στον πηγαίο
κώδικα και η χρήση αμιγώς εμπειρικών μεθόδων για τη διόρθωση των λαθών.

•

Η χρήση τεχνικών δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης αλγορίθμων παρέχει μια
συνολική εικόνα ενός προγράμματος. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να βοηθήσει το
σπουδαστή να κατανοήσει πως συμπεριφέρονται οι διάφορες διαδικασίες και τα
δεδομένα σε συνδυασμό μεταξύ τους. Παρόλο, όμως, που η διαδικασία
δημιουργίας της οπτικής παρουσίασης του νοητού μοντέλου ενός προγράμματος
δεν είναι τόσο χρονοβόρα όσο η δημιουργία δυναμικών προσομοιώσεων
εκτέλεσης

αλγορίθμων,

εξακολουθούν

να

υπάρχουν

προβλήματα.

Στα

προβλήματα αυτά θα αναφερθούμε στο 7ο κεφάλαιο.

•

Η δυναμική προσομοίωση της εκτέλεσης των προγραμμάτων στηρίζει ουσιαστικά
το σπουδαστή όχι μόνο στην αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων, αλλά και στην
κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
παρουσίαση έτοιμων παραδειγμάτων στην τάξη και τη μελέτη τους από τον
σπουδαστή με τον προσωπικό του ρυθμό. Η ενσωμάτωσή της δυναμικής
προσομοίωσης

εκτέλεσης

των

προγραμμάτων

σε

ένα

προγραμματιστικό περιβάλλον θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη.

εκπαιδευτικό
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Η δυναμική ηχητική προσομοίωση εκτέλεσης προγραμμάτων, όπως και η χρήση

•

τεχνικών

δυναμικής

προσομοίωσης

εκτέλεσης

αλγορίθμων,

δεν

έχουν

χρησιμοποιηθεί ευρέως σε αντίθεση με τις άλλες προσεγγίσεις. Αν και υπάρχουν
ελάχιστα στοιχεία για την αξιολόγηση της τεχνολογίας της δυναμικής ηχητικής
προσομοίωσης της εκτέλεσης προγραμμάτων, πιστεύουμε ότι αυτή δεν μπορεί και
δεν πρέπει να αντικαταστήσει τις καθιερωμένες μεθόδους οπτικοποίησης. Μπορεί
ωστόσο να τις εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο.
Στα κεφάλαια που ακολουθούν περιγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά και τα
πλεονεκτήματα των παραπάνω προσεγγίσεων διδασκαλίας του προγραμματισμού και
δίνεται μια περιγραφή των εκπαιδευτικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στα
πλαίσια της κάθε προσέγγισης.
Στόχος αυτής της ταξινόμησης των διδακτικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών
εργαλείων είναι να καλύψει το κενό που υπάρχει στη βιβλιογραφία για το εν λόγω
θέμα. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο να παρουσιαστούν και να σχολιαστούν
σημαντικές μέθοδοι, πηγές και προτάσεις που μπορούν να προσαρμοστούν και να
χρησιμοποιηθούν στη διδακτική πράξη και να αποτελέσουν οδηγό για τους ερευνητές
που

έχουν

ως

αντικείμενο

έρευνας

τη

διδασκαλία

και

εκμάθηση

του

προγραμματισμού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε επίσης στον εντοπισμό πειραμάτων,
εμπειρικών μελετών και γενικότερα της έρευνας που έχει διεξαχθεί για την
αξιολόγηση τόσο των προσεγγίσεων διδασκαλίας του προγραμματισμού όσο και των
εκπαιδευτικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί. Ο διαχωρισμός των διάφορων
προσεγγίσεων δεν είναι απόλυτος, αφού κάποιες από αυτές έχουν κοινά στοιχεία,
όπως για παράδειγμα η τεχνολογία που χρησιμοποιούν. Εξάλλου, αρκετά
εκπαιδευτικά εργαλεία αναπτύχθηκαν συνδυάζοντας στοιχεία από περισσότερες της
μιας προσέγγισης. Η κατάταξη τους σε μία από τις προσεγγίσεις έγινε με βάση την
προσέγγιση εκείνη που έπαιξε τον πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξή τους. Κατά την
περιγραφή των εκπαιδευτικών εργαλείων κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη
βαρύτητα στην περιγραφή της προβληματικής που καθοδήγησε την ανάπτυξη του
κάθε εργαλείου, στα προβλήματα που έλυσε ή τουλάχιστον που σκόπευε να λύσει,
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στον τρόπο χρήσης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και στην καταγραφή τυχόν νέων
προτάσεων.
Αρκετά από τα εκπαιδευτικά εργαλεία που περιγράφονται στα κεφάλαια 3 έως 8
διατίθενται ελεύθερα, ενώ κάποια από αυτά διατίθενται στο εμπόριο. Για κάποια
εργαλεία δεν κατορθώσαμε να εντοπίσουμε πληροφορίες για τον τρόπο προμήθειάς
τους, παρόλο που επικοινωνήσαμε (μέσω e-mail) με τους δημιουργούς τους. Στη
συνέχεια αναφέρονται τα εργαλεία που μπορέσαμε να προμηθευτούμε και να
χρησιμοποιήσουμε:

Μικρόκοσμοι – Μικρογλώσσες Προγραμματισμού
SuperLogo

Demo της διατίθεται στη διεύθυνση:
http://www.logo.com/download/index.html

BPS Robot Simulator

Διατίθεται ελεύθερα για μια δοκιμαστική περίοδο 30
ημερών στη διεύθυνση:
http://home.att.net/~David.D.Barnett/

Ward’s Karel the Robot

Διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση:
http://www.c-com.net/~jwwardd/toys.html

Karel The Robot

Διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση:
http://ocweb.otterbein.edu/csc/cs115/web/Karel

Karel++ World for Windows

Διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση:
http://csis.pace.edu/%7Ebergin/karel.html

JKarel

Διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση:
http://math.otterbein.edu/JKarelRobot

Knobby’s World

http://fizbin.eecs.lehigh.edu/~glennb/um/GetKnob.ht
m

Karel Genie

The MacGNOME Project, Computer Science
Department, Carnegie Mellon University, Pittsburgh,
PA 15213

Εκδότες Σύνταξης – Εικονικές Γλώσσες Προγραμματισμού
BACCII-BACII++

Demo διατίθεται στη διεύθυνση:
http://www.csusa.net/~bacii/
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Alice Pascal

Διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση:
http://www.templetons.com/brad/alice.html

Συστήματα Δυναμικής Προσομοίωσης Εκτέλεσης Προγραμμάτων
DYNALAB

Διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση:
http://www.cs.montana.edu/~dynalab/

AnimPascal

Διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση:
http://macedonia.uom.gr/~maya
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Κεφάλαιο 3
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3.1 Γενικά για τους μικρόκοσμους προγραμματισμού
Περιγραφή. Η βασική ιδέα των μικρόκοσμων (microworlds) και των μικρογλωσσών
(mini-languages) προγραμματισμού είναι η δημιουργία μιας μικρής και απλής
γλώσσας προγραμματισμού για τη στήριξη των πρώτων βημάτων της εκμάθησης του
προγραμματισμού. Η πλειοψηφία των μικρόκοσμων προγραμματισμού ενσωματώνει
ένα ανοιχτό περιβάλλον που βασίζεται σε κάποιο φυσικό μοντέλο, ενώ ο χρήστης
ελέγχει ένα πρωταγωνιστή που «ζει» στο περιβάλλον αυτό. Ο πρωταγωνιστής μπορεί
να είναι μια χελώνα, ένα ρομπότ ή κάποια άλλη οντότητα. Ο σπουδαστής μαθαίνει
βασικές έννοιες του προγραμματισμού ελέγχοντας με τις διαθέσιμες εντολές τον
πρωταγωνιστή του μικρόκοσμου. Οι εντολές είναι ιδιαίτερα απλοποιημένες, ενώ το
αποτέλεσμα της εκτέλεσης τους είναι ορατό στην οθόνη. Συγκεκριμένα, ο χρήστης
βλέπει τον πρωταγωνιστή του μικρόκοσμου να εκτελεί μία προς μία τις εντολές, οι
οποίες μεταβάλλουν την κατάστασή του και την κατάσταση του περιβάλλοντος στο
οποίο ζει. Αν και το σύνολο των διαθέσιμων εντολών είναι μικρό, ωστόσο υπάρχει η
δυνατότητα επίλυσης τόσο απλών όσο και αρκετά πολύπλοκων προβλημάτων. Εκτός
από τις εντολές ελέγχου τις οποίες εκτελεί ο πρωταγωνιστής του μικρόκοσμου
υπάρχουν και αρκετά ερωτήματα (συναρτήσεις) στα οποία μπορεί να απαντήσει, έχει
δηλαδή τη δυνατότητα να ελέγχει την κατάσταση του κόσμου που «ζει». Επίσης, οι
περισσότεροι μικρόκοσμοι περιλαμβάνουν όλες τις βασικές δομές ελέγχου και ένα
μηχανισμό δημιουργίας νέων εντολών και υποπρογραμμάτων.
Πεδία εφαρμογής. Η προσέγγιση διδασκαλίας του προγραμματισμού που προτείνουν
οι μικρόκοσμοι είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα αποτελεσματική. Όπως επισημαίνουν και
οι Brusilovsky, Calabrese, Hvorecky, Kouchnirenko και Miller :
“Mini-languages are a visually intuitive, simple and powerful way to introduce
students to programming. They are a good foundation for general computer science
instruction, provide insight into programming for the general population, and teach
algorithmic thinking.” (Brusilovsky et al., 1997), σελ. 65
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χρησιμοποιηθούν

αποτελεσματικά:
 στα πλαίσια ενός μαθήματος εισαγωγής στον προγραμματισμό, το οποίο μπορεί να
επικεντρωθεί αποκλειστικά στη διδασκαλία εννοιών του προγραμματισμού ή να
προετοιμάσει παράλληλα τους σπουδαστές για την ευκολότερη μετάβαση σε μια
γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού.
 σε προχωρημένα στάδια σπουδών για τη στήριξη των σπουδαστών στην
κατανόηση δύσκολων εννοιών (π.χ. αναδρομή, δείκτες κ.τ.λ).
 για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και αλγοριθμικού τρόπου
σκέψης.
 από άτομα που θέλουν να αποκτήσουν κάποιες βασικές γνώσεις γύρω από τον
προγραμματισμό αλλά και την επιστήμη των υπολογιστών γενικότερα.
Πλεονεκτήματα. Η διδασκαλία του προγραμματισμού με την προσέγγιση των
μικρόκοσμων παρουσιάζει αρκετά πλεονεκτήματα:
• Η γλώσσα προγραμματισμού αποτελείται από ένα περιορισμένο ρεπερτόριο εντολών
με απλή σύνταξη και σημασιολογία. Παρόλο που το ρεπερτόριο εντολών είναι
περιορισμένο περιλαμβάνει όλες τις βασικές δομές ελέγχου και

δίνει τη

δυνατότητα διδασκαλίας των βασικών εννοιών του προγραμματισμού. Ο χρόνος
που απαιτείται για την εκμάθηση της γλώσσας είναι μικρός, με αποτέλεσμα ο
σπουδαστής να μπορεί να αφιερώσει το χρόνο του σε σημαντικότερα θέματα, όπως
είναι η κατανόηση των εννοιών του προγραμματισμού και η απόκτηση ικανοτήτων
επίλυσης προβλημάτων.
• Βασίζονται σε υπαρκτά μοντέλα. Οι μικρόκοσμοι, στην πλειοψηφία τους,
βασίζονται σε κάποιο φυσικό μοντέλο προκαλώντας έτσι περισσότερο ενδιαφέρον
στους σπουδαστές. Επίσης, μειώνεται δραματικά η διανοητική «απόσταση»
ανάμεσα στα νοητά μοντέλα ή την περιγραφή σε φυσική γλώσσα των αλγορίθμων
και στην περιγραφή τους στη γλώσσα προγραμματισμού.
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• Τα προβλήματα που καλούνται να λύσουν οι σπουδαστές παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, συνδυάζοντας τις προς διδασκαλία έννοιες και εμπειρίες της
καθημερινής ζωής. Ακόμα και τα πρώτα προβλήματα που καλούνται να λύσουν οι
σπουδαστές, χρησιμοποιώντας τις λιγοστές εντολές ελέγχου του πρωταγωνιστή
του μικρόκοσμου, παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
• Η εκτέλεση ενός προγράμματος είναι ορατή, αποκαλύπτοντας έτσι τη σημασία των
διδασκόμενων δομών, καθώς και τις έννοιες που σχετίζονται με τη δομή και την
εκτέλεση των προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, ένα πρόγραμμα - στα πλαίσια ενός
μικρόκοσμου - είναι μια σειρά από ενέργειες (εντολές) τις οποίες εκτελεί ο
πρωταγωνιστής του και οι οποίες μεταβάλλουν την κατάστασή του και την
κατάσταση του περιβάλλοντος στο οποίο «ζει». Όπως ήδη αναφέρθηκε, το
αποτέλεσμα της εκτέλεσης της κάθε εντολής είναι ορατό.
• Υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής του μικρόκοσμου στις ανάγκες του κοινού στο
οποίο απευθύνεται. Μιας και οι μικρόκοσμοι σχεδιάζονται για αποκλειστικά
διδακτικούς σκοπούς

μπορούν να σχεδιαστούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να

ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνονται. Για
παράδειγμα, η γλώσσα

προγραμματισμού μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τους

απαραίτητους, για το συγκεκριμένο κοινό, τύπους δεδομένων και τις απαραίτητες
δομές ελέγχου, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και λέξεις της φυσικής
γλώσσας ως δεσμευμένες λέξεις.
3.2 Το πρώτο παράδειγμα μικρόκοσμου: Logo
3.2.1 Περιγραφή της Logo
Το πιο γνωστό παράδειγμα μικρόκοσμου είναι η Logo, η οποία αναπτύχθηκε από τον
Papert. Αν και δεν σχεδιάστηκε ειδικά για τη διδασκαλία του προγραμματισμού,
αποτέλεσε ένα χρήσιμο εργαλείο για τη στήριξή της. Γι’ αυτό το λόγο η Logo
θεωρείται το πρώτο παράδειγμα μικρόκοσμου. (Brusilovsky et al., 1997)
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Η Logo ως απόγονος της LISP κατατάσσεται στην κατηγορία των γλωσσών
συναρτησιακού προγραμματισμού. Βέβαια το ρεπερτόριο των εντολών της είναι
περιορισμένο και η σύνταξή της είναι πολύ πιο απλή από εκείνη της LISP. Στην
αρχική μορφή της Logo η χελώνα (ο πρωταγωνιστής του μικρόκοσμου) είχε τη
δυνατότητα να προχωράει προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά ένα ορισμένο μήκος
αφήνοντας ή όχι πίσω της ένα ίχνος, όπως επίσης είχε τη δυνατότητα να «στρίψει»
αριστερά ή δεξιά κατά ένα αριθμό μοιρών. Όλες οι κινήσεις (εντολές) εφαρμόζονταν
ως προς την τρέχουσα θέση και διεύθυνση της χελώνας. Αν και η Logo διέθετε μια
εξαιρετικά απλή σύνταξη και ένα γραφικό περιβάλλον για την άμεση «οπτική»
εκτέλεση των εντολών, είχε και κάποια μειονεκτήματα. Σε αντίθεση με τους
περισσότερους μικρόκοσμους που θα εξετάσουμε στη συνέχεια ο πρωταγωνιστής της
δεν μπορούσε να ελέγξει το περιβάλλον του, ενώ δεν υποστήριζε βασικές δομές
ελέγχου όπως οι Pascal-like if και while.
Η εκπαιδευτική αξία της Logo, παρά τα όποια μειονεκτήματά της, είναι
αναμφισβήτητη. Η Logo χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,
ακόμα και στην ανώτατη, για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και των
μαθηματικών (κυρίως της γεωμετρίας). Στην Ελλάδα, μέχρι πριν λίγα χρόνια,
χρησιμοποιούνταν μία από τις πολλές εκδόσεις της Logo για Windows, για τη
διδασκαλία εννοιών του προγραμματισμού στους μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου.

3.2.2 Συστήματα βασισμένα στη Logo
Η ευρεία χρήση της Logo για ποικίλους εκπαιδευτικούς σκοπούς είχε ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία αναρίθμητων παραλλαγών της Logo και συστημάτων βασισμένων σε
αυτή, τόσο από Πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα όσο και από
εταιρείες παραγωγής λογισμικού. Τα περισσότερα από τα συστήματα αυτά
απευθύνονται σε παιδιά μικρής, ακόμα και προσχολικής ηλικίας. Ωστόσο, υπάρχουν
και συστήματα που αναπτύχθηκαν ακόμα και για την κατάρτιση εργαζομένων. Για
παράδειγμα, το σύστημα CARISTO, χρησιμοποιήθηκε για την κατάρτιση
εργαζομένων στη χρήση αυτόματων μηχανών και ρομπότ (Δαγδιλέλης, 1996b). Στη
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συνέχεια αναφέρονται ενδεικτικά κάποιες από τις παραλλαγές και τα βασισμένα στη
Logo συστήματα:
Boxer. Το Boxer (diSessa, 1986) σχεδιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 στο
Berkeley University και έχει ως στόχο τη δημιουργία προσομοιώσεων. Ο
προγραμματισμός των προσομοιώσεων είναι σχετικά εύκολος και οι εντολές που
χρησιμοποιεί μοιάζουν με εκείνες της Logo. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε κατά τη
σχεδίαση του περιβάλλοντος, έτσι ώστε να μην επαναληφθούν οι αδυναμίες της
Logo.
LOGOmotion. Η LOGOmotion σχεδιάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 με
σκοπό τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της Logo. Συγκεκριμένα, η LOGOmotion
παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης σε ένα πρόγραμμα διαδικασιών δυναμικής
προσομοίωσης (animation).
StarLogo. H StarLogo (Resnick, 1994) αναπτύχθηκε από τον Resnick στα
εργαστήρια του MIT και επιτρέπει τη δημιουργία μικρόκοσμων και τον
προγραμματισμό προσομοιώσεων με σκοπό την εξερεύνηση της εξέλιξης των
μικρόκοσμων. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει ένα μικρόκοσμο
για την προσομοίωση του

μποτιλιαρίσματος. Ο χρήστης καθορίζει την αρχική

κατάσταση του μικρόκοσμου και τους κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά των
πρωταγωνιστών του (στη συγκεκριμένη περίπτωση των οδηγών των αυτοκινήτων)
χρησιμοποιώντας εντολές Logo-like. Στη συνέχεια μπορεί να παρακολουθήσει στην
οθόνη την εξέλιξη του μικρόκοσμου, καθώς επίσης και να τον εξερευνήσει (π.χ.
παρατηρώντας την επίδραση που έχει στο μικρόκοσμο η αλλαγή ενός κανόνα). Στους
μικρόκοσμους που δημιουργούνται με τη StarLogo είναι δυνατή η αλληλεπίδραση
μεταξύ

του

περιβάλλοντος

και

των

πρωταγωνιστών

μέσω

παράλληλου

προγραμματισμού.
MultiLogo. Η MultiLogo είναι μια παραλλαγή της Logo για τη διδασκαλία των
αρχών του παράλληλου προγραμματισμού. Προκειμένου να προσελκύσει τους

Μικρόκοσμοι – Μικρογλώσσες Προγραμματισμού

80

νεαρούς σπουδαστές, στους οποίους απευθύνεται, χρησιμοποιεί ως πρωταγωνιστές
του μικρόκοσμου παιχνίδια ρομπότ. Η ίδια λογική υιοθετήθηκε και στη Lego-Logo.
SuperLogo. Η SuperLogo είναι μία παραλλαγή της Logo με ιδιαίτερα διευρυμένες
γραφικές δυνατότητες, μιας και απευθύνεται σε παιδιά μικρής ηλικίας. Η γλώσσα
προγραμματισμού μοιάζει με τη Logo, ενώ το περιβάλλον (Εικόνα 3.1) είναι
ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει
προγράμματα χωρίς να χρειάζεται να γράφει εντολές, χρησιμοποιώντας δηλαδή έναν
εκδότη σύνταξης. Μπορεί απλά να επιλέξει τις εντολές με το ποντίκι και να καθορίσει
τις απαραίτητες παραμέτρους (π.χ. μήκος μετακίνησης) μέσω πλαισίων διαλόγου, ενώ
υπάρχουν και δυνατότητες άμεσης διαχείρισης. Για παράδειγμα, μπορεί κάνοντας
«κλικ» πάνω σε μία χελώνα να επιλέξει από το αναδυόμενο μενού την εντολή Move
Turtle και στη συνέχεια να μετακινήσει τη χελώνα στο σημείο που θέλει
χρησιμοποιώντας το ποντίκι. Εκτός από τις εντολές ελέγχου του πρωταγωνιστή του
μικρόκοσμου (όχι απαραίτητα χελώνας) υπάρχουν και εντολές (Εικόνα 3.2) για την
ενσωμάτωση ήχου, την επιλογή της μορφής των πρωταγωνιστών, την επιλογή του
χρώματος του φόντου κ.τ.λ. Τα project που μπορούν να αναπτυχθούν παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι χελώνες που φαίνονται στην Εικόνα 3.1 για παράδειγμα
ακολουθούν την κίνηση του δείκτη του ποντικιού.

Εικόνα 3.1 Το περιβάλλον της SuperLogo.
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Εικόνα 3.2 Οι εντολές της SuperLogo.

Η SuperLogo είναι προϊόν της εταιρείας Logotron. Demo της SuperLogo διατίθεται
στη διεύθυνση http://www.logo.com/download/index.html.
3.3 Ο μικρόκοσμος Karel the Robot
3.3.1 Περιγραφή του ‘Karel the Robot’
Ένας από τους πιο δημοφιλείς μικρόκοσμους προγραμματισμού όπως επισημαίνουν
αρκετοί ερευνητές (Brusilovsky et al., 1995) είναι ο “Karel the Robot” (Pattis et al.,
1995) που σχεδιάστηκε από τον Richard E. Pattis προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για
το μάθημα της εισαγωγής στον προγραμματισμό. Ο Karel, ο πρωταγωνιστής του
μικρόκοσμου, εκτελεί διάφορες αποστολές (προγράμματα) σε ένα κόσμο που
αποτελείται από οριζόντιους δρόμους και κάθετες λεωφόρους. Στον κόσμο του Karel
μπορεί να υπάρχουν τμήματα τοίχου που τοποθετούνται μεταξύ των διασταυρώσεων
δημιουργώντας εμπόδια (π.χ. λαβύρινθους) που καλείται να ξεπεράσει ο Karel και
beepers, μικροί πλαστικοί κώνοι που παράγουν ένα ήχο (μπιπ). Ο Karel έχει τη
δυνατότητα να κινείται προς την τρέχουσα κατεύθυνση κατά 1 μπλοκ, να στρίβει
κατά 90 μοίρες, να εντοπίζει beepers που βρίσκονται στην ίδια διασταύρωση μ’
αυτόν, να εντοπίζει τοίχους που βρίσκονται μπροστά του σε απόσταση μισού μπλοκ
χρησιμοποιώντας μια κάμερα, να σηκώνει και να κατεβάζει beepers με το μηχανικό
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του χέρι και τέλος μπορεί να καθορίζει προς ποια κατεύθυνση βλέπει
χρησιμοποιώντας την πυξίδα του. Η γλώσσα προγραμματισμού εκτός από τις εντολές
ελέγχου του Karel (move, turnleft, pickbeeper, putbeeper) περιλαμβάνει όλες τις
βασικές δομές ελέγχου (if, if-else, while, loop), αλλά δεν περιλαμβάνει μεταβλητές,
τύπους και εκφράσεις.
Εκδόσεις του Karel. Η πρώτη έκδοση του Karel the Robot περιγράφτηκε από τον
Richard Pattis στο βιβλίο “Karel the Robot: A Gentle Introduction to the Art of
Programming” που κυκλοφόρησε το 1981. Το 1995 εκδόθηκε η

δεύτερη

αναθεωρημένη έκδοση από τους Jim Roberts και Mark Stehlik, στην οποία βασίστηκε
και η παραπάνω περιγραφή (Pattis et al., 1995). Το 1997 κυκλοφόρησε από τους
Joseph Bergin, Mark Stehlik, Jim Roberts και Richard Pattis η έκδοση “Karel++: A
Gentle Introduction to the Art of Object-Oriented Programming” (Bergin et al., 1997)
για την εισαγωγή των αρχάριων προγραμματιστών στον αντικειμενοστραφή
προγραμματισμό. Η σύνταξη και η μεθοδολογία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη C++
και τη Java. Μία αποστολή μπορεί να ανατεθεί σε ένα ή περισσότερα ρομπότ. Το
βασικό μέσο επίλυσης προβλημάτων είναι ο σχεδιασμός κλάσεων για την περιγραφή
των ρομπότ (αντικειμένων), αφού στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό οι
κλάσεις είναι το βασικό μέσο διάσπασης ενός πολύπλοκου προβλήματος σε
μικρότερα τμήματα, τα οποία ο προγραμματιστής μπορεί να διαχειριστεί ευκολότερα.
3.3.2 Υλοποιήσεις / παραλλαγές του ‘Karel the Robot’
Στην ενότητα αυτή γίνεται αναφορά στις υλοποιήσεις και τις παραλλαγές του Karel
the Robot οι οποίες εντοπίστηκαν μετά από έρευνα στο διαδίκτυο. Οι εκδόσεις του
Karel που αναφέρονται αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ή χρησιμοποιούνται
ακόμα σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα και κολέγια. Ο αριθμός των Πανεπιστημίων και
κολεγίων στα οποία χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται ο Karel για την εισαγωγή
στον προγραμματισμό, όπως επισημαίνεται και στο (Brusilovsky et al., 1997), είναι
μεγάλος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα: Carnegie Mellon University (Computer
Science Department), Bethel College (Computer Science Department), Pace
University, University of Sydney (Kay & Prosser, 1989).
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Υλοποιήσεις του Karel
BPS Robot simulator (Barnett Personal Systems Group). Ο προσομοιωτής του Karel
της ομάδας Barnett Personal Systems (BPS) του David Barnett αναπτύχθηκε σε
περιβάλλον Dos και παρέχει τις παρακάτω δυνατότητες:
 Έκδοση προγραμμάτων σε ένα περιβάλλον παρόμοιο (υπάρχουν λιγότερες

δυνατότητες) με εκείνο της Turbo Pascal.
 Δημιουργία, με σχετικά εύκολο τρόπο, του κόσμου του Karel (και αποθήκευση)

που αντιστοιχεί στην αρχική κατάσταση ενός προβλήματος.
 Προσομοίωση της εκτέλεσης ενός προγράμματος στον κόσμο του Karel. Αν ο

χρήστης επιθυμεί να εκτελεί βήμα προς βήμα το πρόγραμμά του και να βλέπει τον
πηγαίο κώδικα να «ακολουθεί» οπτικά τις ενέργειες του Karel (εντολές του
προγράμματος), όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.3, πρέπει να εισάγει breakpoints
στον πηγαίο κώδικα.

Εικόνα 3.3 Προσομοίωση της εκτέλεσης ενός προγράμματος στον BPS Robot simulator.

Ο BPS Robot simulator διατίθεται ελεύθερα, για μια δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών,
στη διεύθυνση http://home.att.net/~David.D.Barnett/.
Karel the Robot (Mr. Ward’s Attic). Ο John W. Ward ανέπτυξε στην Turbo Pascal
ένα διδακτικό εργαλείο (στην ουσία μία μονάδα) για τη διδασκαλία της Turbo Pascal.
Οι σπουδαστές κατευθύνουν τον Karel στον κόσμο του, ο οποίος είναι παρόμοιος με
εκείνο της Εικόνας 3.3, χρησιμοποιώντας 5 εντολές (move, turnleft, pickup, drop,
finish) και 4 συναρτήσεις (facing, blocked(side), emptyBag, beeperHere). Οι
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σπουδαστές χρησιμοποιούν το περιβάλλον της Turbo Pascal (4.0, 6.0 ή 7.0 με BGI
γραφικά) για την ανάπτυξη των προγραμμάτων τους, τα οποία έχουν την εξής δομή:
program sample(input, output));
uses robot2;

{ η μονάδα “robot2” υλοποιεί το Robot Karel}

begin
end.
Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος ο χρήστης παρακολουθεί τον Karel να
εκτελεί τις εντολές στον κόσμο του, ενώ ταυτόχρονα βλέπει τον πηγαίο κώδικα να
«ακολουθεί» οπτικά την εκτέλεση του προγράμματος. Για τη δημιουργία του κόσμου
που αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ο χρήστης πρέπει να «τρέξει» το
SCENEBLD.PAS, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας του κόσμου με
εύκολο τρόπο. Οι πληροφορίες για τον κόσμο αποθηκεύονται σε ένα αρχείο κειμένου
στο οποίο ο χρήστης πρέπει να προσθέσει (χρησιμοποιώντας ένα επεξεργαστή
κειμένου) πληροφορίες για την περιγραφή του προβλήματος, καθώς και τα κριτήρια
για την επιτυχή επίλυσή του. Το λογισμικό και αρκετά παραδείγματα διατίθενται
ελεύθερα στη διεύθυνση http://www.c-com.net/~jwwardd/toys.html.
Karel The Robot. Η υλοποίηση αυτή του Karel, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.4,
χρησιμοποιεί ένα γραφικό ενδιάμεσο (Graphical User Interface). Το γεγονός αυτό και
μόνο την καθιστά πιο αποτελεσματική από τις δύο προηγούμενες υλοποιήσεις. Η
δημιουργία ενός κόσμου για την περιγραφή της αρχικής κατάστασης ενός
προβλήματος είναι αρκετά εύκολη, ενώ τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του ο
χρήστης κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος φαίνονται στην Εικόνα 3.4. Το
σύστημα υποστηρίζει όλες τις βασικές δομές ελέγχου ( if / then, iterate / times, if /
then / else, while / do). Δυστυχώς όμως κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος
φαίνεται μόνο ένα μικρό μέρος του πηγαίου κώδικα, με αποτέλεσμα η
παρακολούθηση της εκτέλεσης μεγάλων προγραμμάτων να είναι κουραστική.
Ωστόσο, η υλοποίηση αυτή του Karel ήταν η καλύτερη που βρέθηκε. Το λογισμικό
και υλικό για τη γλώσσα προγραμματισμού διατίθενται ελεύθερα στη διεύθυνση
http://ocweb.otterbein.edu/csc/cs115/web/Karel.
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Εικόνα 3.4 Το περιβάλλον του Karel The Robot.

Karel++ World for Windows. Ο Karel++ World είναι ένας προσομοιωτής του
Karel++, όπως αυτός περιγράφεται στο βιβλίο “Karel++ : a Gentle Introduction to the
Art of Object-Oriented Programming”. Το λογισμικό (Εικόνα 3.5) διατίθεται στη
διεύθυνση http://csis.pace.edu/%7Ebergin/karel.html. Η δημιουργία ενός κόσμου για
την περιγραφή της αρχικής κατάστασης ενός προβλήματος είναι εύκολη. Για την
ανάπτυξη των προγραμμάτων όμως απαιτείται ένας εκδότης κειμένου και κάθε φορά
που πρέπει να διορθωθούν λάθη ή να γίνουν αλλαγές στο πρόγραμμα ο χρήστης
πρέπει να χρησιμοποιεί τον εκδότη κειμένου, να αποθηκεύει τον πηγαίο κώδικα και
στη συνέχεια να ανοίγει ξανά στο περιβάλλον του Karel++ World το αρχείο του
προγράμματος. Όταν ο χρήστης επιλέγει ένα αρχείο για άνοιγμα γίνεται έλεγχος
ύπαρξης λαθών. Αν υπάρχουν λάθη στον πηγαίο κώδικα τότε το αρχείο δεν ανοίγει
και εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους. Σε αρκετές περιπτώσεις (π.χ. παράλειψη ; ή
}) τα μηνύματα λάθους αναφέρουν μόνο τη γραμμή του πηγαίου κώδικα στην οποία
εντοπίστηκε το λάθος, ενώ αρκετά από αυτά είναι δυσνόητα. Τέλος, ανεξάρτητα από
τον αριθμό των λαθών, εμφανίζεται πάντα μήνυμα μόνο για το πρώτο λάθος που
εντοπίζεται στο πρόγραμμα.

Μικρόκοσμοι – Μικρογλώσσες Προγραμματισμού

86

Εικόνα 3.5 Karel++ World for Windows.

JkareRobot. Το προγραμματιστικό περιβάλλον JkarelRobot (Buck & Stucki, 2001),
το οποίο βασίζεται στο ρομπότ Karel, παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού του
ομώνυμου ρομπότ χρησιμοποιώντας μια γλώσσα προγραμματισμού που μοιάζει με
την Pascal, τη Java ή τη Lisp. Στην ουσία το περιβάλλον αυτό είναι μια νεότερη
έκδοση της υλοποίησης KarelTheRobot που περιγράψαμε σε προηγούμενη
παράγραφο. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.6 το περιβάλλον αποτελείται από τις εξής
καρτέλες:
•

World: σε αυτή την καρτέλα ο σπουδαστής μπορεί να δημιουργήσει και να
ανακαλέσει καταστάσεις του κόσμου. Σ’ αυτή την καρτέλα καθορίζει επίσης
την αρχική κατάσταση του Karel (αναπαριστάνεται με το βέλος) που είναι το
μοναδικό ρομπότ που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ακόμα και στην περίπτωση
που ως γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιείται η Java. Σύμφωνα με τις
οδηγίες που υπάρχουν στη βοήθεια, ο σπουδαστής μετακινεί τον κέρσορα (το
τετράγωνο που φαίνεται στη διασταύρωση (2, 7) της Εικόνας 3.6) στην
επιθυμητή διασταύρωση χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βελάκια (του
πληκτρολογίου) ή τα κουμπιά που υπάρχουν στην καρτέλα και στη συνέχεια
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πατάει το κατάλληλο κουμπί της καρτέλας World για την εμφάνιση ενός
τμήματος τοίχου, beeper ή την τοποθέτηση του ρομπότ. Παρόλο που στη
βοήθεια προτείνεται ο παραπάνω τρόπος δημιουργίας μιας κατάστασης του
κόσμου, υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας της κατάστασης κάνοντας απλά κλικ
με το ποντίκι στα κατάλληλα σημεία.

Εικόνα 3.6 Το περιβάλλον του JkarelRobot.

•

Program: στην καρτέλα αυτή ο σπουδαστής αναπτύσσει και μεταγλωττίζει τα
προγράμματά του. Επίσης, σ’ αυτή την καρτέλα αποθηκεύει και ανακαλεί τα
ήδη αποθηκευμένα προγράμματα.

•

Execute: στην καρτέλα αυτή (Εικόνα 3.7) ο σπουδαστής εκτελεί τα
προγράμματά του. Υπάρχει η δυνατότητα της βήμα προς βήμα εκτέλεσης τόσο
προς τα εμπρός όσο και προς τα πίσω.

•

Instant: σ’ αυτή την καρτέλα ο σπουδαστής μπορεί να γράψει μία ή
περισσότερες εντολές και να τις εκτελέσει όπως σε ένα ερμηνευτή.

•

Flow: η καρτέλα αυτή χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη ενός διαγράμματος
ροής για ένα υπάρχον πρόγραμμα (Εικόνα 3.8)
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Help: στην καρτέλα αυτή παρέχεται ένα πολύ σύντομο tutorial.

Εικόνα 3.7 Η καρτέλα Execute.

Εικόνα 3.8 Η καρτέλα Flow.

Η πορεία που πρέπει να ακολουθήσει ο σπουδαστής για την ανάπτυξη και εκτέλεση
ενός προγράμματος, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο tutorial, είναι:
1. Δημιουργία ή ανάκληση της αρχικής κατάστασης του κόσμου στην καρτέλα
World.
2. Ενεργοποίηση της καρτέλας Program.
3. Πάτημα του κουμπιού New για την εμφάνιση του σκελετού του προγράμματος
(στην περίπτωση της Java).
class program {
program () {
;
turnoff();
}
}

4. Αποθήκευση του προγράμματος πατώντας το κουμπί Save.
5. Ανάπτυξη του προγράμματος.
6. Μεταγλώττιση του προγράμματος πατώντας το κουμπί Compile.
7. Ενεργοποίηση της καρτέλας Execute (Εικόνα 3.7), οπότε εμφανίζεται στο
αριστερό μέρος αυτής το πρόγραμμα.
8. Πάτημα του κουμπιού Initialize προκειμένου να εμφανιστεί η αρχική
κατάσταση του κόσμου που δημιούργησε ή ανακάλεσε ο σπουδαστής στην
καρτέλα World.
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9. Ο σπουδαστής μπορεί πλέον να εκτελέσει το πρόγραμμά του βηματικά
πατώντας το κουμπί Step.
Παρόλο που οι παραπάνω ενέργειες πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμοστούν με τη
συγκεκριμένη σειρά, ο σπουδαστής δεν καθοδηγείται από το περιβάλλον αφού όλες
οι καρτέλες και τα κουμπιά είναι συνεχώς ενεργοποιημένα. Για παράδειγμα, αν
γράψει το εξής πρόγραμμα στην καρτέλα Program
class program {
program () {
move()
turnoff();
}
}

και πατήσει το κουμπί Run στην καρτέλα Execute θα εμφανιστεί το μήνυμα λάθους
“You must initialize before you can Run”. Πατώντας το κουμπί Initialize στην ίδια
καρτέλα εμφανίζεται το μήνυμα “Edited program tab has not been compiled!
Compile it, or if you don’ t want to use it, click New.”. Πατώντας το κουμπί Compile
στην καρτέλα Program εμφανίζεται το μήνυμα “Syntax Error: Encountered
“turnoff” at line 5, column 7. Was expecting “;” … “.
Όπως ήδη αναφέρθηκε στην αρχή, ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τα
προγράμματά του σε μια Java-like γλώσσα. Σ’ αυτή την περίπτωση το πρόγραμμά
του θα έχει την εξής μορφή:
class program {
define turnRight () {
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
}
program() {
turnRight();
move();
turnoff();
}
}

Στο πρόγραμμα δεν χρησιμοποιούνται εντολές δημιουργίας και αρχικοποίησης
αντικειμένων, αφού το περιβάλλον υποστηρίζει τη χρήση ενός μόνο αντικειμένου
(ρομπότ) το οποίο αρχικοποιείται στα πλαίσια καθορισμού της αρχικής κατάστασης
του κόσμου. Επίσης, στο tutorial του JKarelRobot, τα περιεχόμενα του οποίου
φαίνονται στην Εικόνα 3.9, δεν γίνεται καμία αναφορά στις βασικές έννοιες του
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μήνυμα,

κλάση, κληρονομικότητα, πολυμορφισμός. Παρόλο λοιπόν που το περιβάλλον
υποστηρίζει μια Java-like γλώσσα προγραμματισμού, πιστεύουμε ότι δεν μπορεί να
στηρίξει τη διδασκαλία του αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού.

Εικόνα 3.9 Το περιεχόμενα του tutorial για τη Java.

Παραλλαγές του Karel
Karel-3D. Το προγραμματιστικό περιβάλλον Karel-3D (Εικόνα 3.10) είναι μια
παραλλαγή του Karel the Robot και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το ρομπότ κινείται σε ένα τρισδιάστατο
χώρο και μπορεί (με τρισδιάστατες κινήσεις) να ακουμπήσει στο χώρο ένα τούβλο,
να σταθεί πάνω σ’ αυτό και να το μετακινήσει προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ο
χρήστης μπορεί να ελέγχει το ρομπότ τόσο γράφοντας εντολές όσο και πατώντας
κουμπιά. Η δυνατότητα προγραμματισμού με το πάτημα κουμπιών είναι ιδιαίτερα
χρήσιμη στις μικρές ηλικίες. Το Karel-3D χρησιμοποιείται σε πολλά σχολεία της
Τσεχίας και της Σλοβακίας. (Brusilovsky et al., 1997)
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Εικόνα 3.10 Το περιβάλλον του Karek-3D (αριστερά η έκδοση για Dos και δεξιά για Windows).

Marta. Η Marta είναι ένα ρομπότ που χρησιμοποιεί μια γλώσσα προγραμματισμού
που βασίζεται στη Logo, η οποία χρησιμοποιήθηκε και για την ανάπτυξή της, και
είναι παρόμοια με το robot Karel. Απευθύνεται σε μια ευρεία κλίμακα ηλικιών, από
παιδιά προσχολικής ηλικίας έως ενήλικες. Μιας και απευθύνεται και σε παιδιά
προσχολικής ηλικίας υπάρχει η δυνατότητα καθοδήγησης της Marta πατώντας
κουμπιά. Η Marta μπορεί να χτίσει η ίδια τον κόσμο της, ο οποίος όμως έχει μικρή
διάσταση (7*15). Τα προγράμματα μπορούν να αποτελούνται από μία ή από πολλές
εντολές, ή ακόμα και από Logo procedures. Επίσης, μπορούν εύκολα να οριστούν
νέες εντολές γράφοντας Logo procedures. (Brusilovsky et al., 1997)
Darel. Ο Darel (Kay & Tyler, 1992) είναι ένα ρομπότ που βασίστηκε στο ρομπότ
Karel και στα γνωστά γραφικά της χελώνας, του πρωταγωνιστή της Logo.

Η

κεντρική ιδέα αυτής της παραλλαγής του Karel είναι η χρήση κατηγορημάτων που
καθορίζουν την κατάσταση του κόσμου στον οποίο βρίσκεται ο Darel. Τα
κατηγορήματα χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν ρητά τους στόχους, τους
υποστόχους και τις υποθέσεις ενός προγράμματος. Στόχος του συστήματος είναι να
υιοθετήσουν οι σπουδαστές μια συστηματική προσέγγιση επίλυσης προβλημάτων.
Συγκεκριμένα, οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τα κατηγορήματα
ως μια στρατηγική σχεδίασης αλγορίθμων.
RoboPascal for Delphi. Το λογισμικό RoboPascal for Delphi (Carey, 1996)
χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία των τεχνικών του δομημένου προγραμματισμού
σε μαθητές (Wynnum North State High School, Queensland). Οι μαθητές
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διδάσκονται τη δομή της ακολουθίας, τις επαναληπτικές δομές for..do, while..do και
repeat until και τις δομές επιλογής if..then ..else και case. Επίσης, παρουσιάζονται
στους μαθητές τα πλεονεκτήματα των διαδικασιών και των συναρτήσεων, ενώ
έμφαση δίνεται στη σχεδίαση αλγορίθμων. Το λογισμικό RoboPascal παρουσιάζει το
πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιεί το περιβάλλον της Delphi, το οποίο χρησιμοποιείται
από τους μαθητές σε επόμενα μαθήματα για την ανάπτυξη εφαρμογών.
Knobby’s World. O Knobby (Εικόνα 3.11) είναι, σύμφωνα με τους δημιουργούς του
(Glenn Blank et al., 1998), ένας συγγενής του ρομπότ Karel. Οι σπουδαστές έχουν τη
δυνατότητα να καθοδηγήσουν τον Knobby είτε πατώντας κουμπιά είτε γράφοντας ένα
πρόγραμμα (Εικόνα 3.12). Η γλώσσα προγραμματισμού του Knobby, όπως φαίνεται
και στην Εικόνα 3.12, παρουσιάζει ορισμένες διαφορές σε σχέση με τη γλώσσα
προγραμματισμού του Karel.

Εικόνα 3.12 Knobby’s World.
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Εικόνα 3.12 Η γλώσσα προγραμματισμού (αριστερά) και τα κουμπιά (δεξιά) που
χρησιμοποιούνται για την καθοδήγηση του Knobby.

3.3.3 Εκδότες δομής και πολλαπλές απόψεις ενός προγράμματος: Karel Genie
Ο μικρόκοσμος Karel Genie (Brusilovsky et al., 1997; Miller et al., 1994), ο οποίος
βασίζεται στο ρομπότ Karel, είναι ένα από τα περιβάλλοντα προγραμματισμού για
αρχάριους (novice programming environments) που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του
project MacGnome στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Carnegie Mellon
University. Τα περιβάλλοντα που αναπτύχθηκαν ονομάζονται Genies και βασίζονται
όλα σε ένα εκδότη δομής (structure editor). Η τεχνολογία των εκδοτών δομής
αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης στο Carnegie Mellon University από τις αρχές της
δεκαετίας του 1980 και για διάστημα μεγαλύτερο από μια δεκαετία. Τα project που
προηγήθηκαν του MacGnome ήταν τα Gandalf και GNOME, ενώ το project που
διαδέχτηκε το MacGnome είναι το ACSE (Miller et al., 1994). Όλα τα περιβάλλοντα
του project MacGnome υλοποιήθηκαν για πλατφόρμα Macintosh.
Για την κατανόηση της λειτουργίας ενός εκδότη δομής είναι απαραίτητη η
αντιπαράθεσή του με τα παραδοσιακά περιβάλλοντα προγραμματισμού στα οποία η
ανάπτυξη των προγραμμάτων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ένα εκδότη
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κειμένου. Πριν την εκτέλεση ενός προγράμματος το αρχείο κειμένου που
περιλαμβάνει

τον

πηγαίο

κώδικα

τροφοδοτείται

στο

μεταγλωττιστή.

Ο

μεταγλωττιστής αρχικά πραγματοποιεί τη λεκτική ανάλυση (scanning) με σκοπό την
αφαίρεση όλων των «περιττών» λέξεων του προγράμματος (σχόλια, κενές γραμμές,
κενά, control χαρακτήρες) και τη δημιουργία του πίνακα συμβόλων (symbol table)
στον οποίο καταχωρούνται όλες οι χρήσιμες για τη μετάφραση πληροφορίες (λεκτικές
μονάδες ή tokens). Η επόμενη φάση της μεταγλώττισης είναι η συντακτική ανάλυση
(parsing) κατά την οποία διαβάζονται τα tokens ένα-ένα και επαληθεύεται η
ικανοποίηση των συντακτικών κανόνων της γλώσσας προγραμματισμού. Σκοπός της
συντακτικής ανάλυσης είναι ο εντοπισμός των διαφόρων λαθών και η παραγωγή του
συντακτικού δένδρου (abstract syntax tree) που συμβολίζει τη δομή του
προγράμματος, και το οποίο είναι απαραίτητο για την σημασιολογική ανάλυση, την
παραγωγή ενδιάμεσου κώδικα, τη βελτιστοποίησή του και τελικά την παραγωγή του
κώδικα μηχανής. Ένας εκδότης δομής, σε αντίθεση με τα συμβατικά περιβάλλοντα,
παράγει

το

συντακτικό

δένδρο

ενώ

αναπτύσσεται

το

πρόγραμμα.

Κάθε

διόρθωση/προσθήκη στο πρόγραμμα έχει ως αποτέλεσμα την μετατροπή ενός
συντακτικά σωστού προγράμματος σε ένα άλλο επίσης συντακτικά σωστό. Για κάθε
ημιτελές τμήμα ενός προγράμματος ο εκδότης δομής παρέχει ένα μενού με τις
συντακτικά σωστές μετατροπές που μπορούν να γίνουν. Στους εκδότες δομής, τα
βασικά χαρακτηριστικά τους, τα είδη τους και τα πλεονεκτήματά τους θα
αναφερθούμε εκτενέστερα στο 5ο Κεφάλαιο.
Το περιβάλλον του Karel Genie (Εικόνα 3.13) εκτός από τον εκδότη δομής παρέχει
ένα σύνολο ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων για τη στήριξη των αρχάριων
προγραμματιστών. Το Karel Genie, αλλά και τα Genies γενικότερα παρέχουν
πολλαπλές απόψεις (multiple views) ενός προγράμματος ταυτόχρονα. Κάθε μία από
τις απόψεις αυτές είναι μια προβολή του συντακτικού δένδρου και παρέχει εργαλεία
διόρθωσης. Συγκεκριμένα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να δει σε διαφορετικά
παράθυρα:

Μικρόκοσμοι – Μικρογλώσσες Προγραμματισμού

95

Εικόνα 3.13 Το περιβάλλον Karel Genie.

 Code view: τον πηγαίο κώδικα με ή χωρίς το σώμα των υποπρογραμμάτων

(Εικόνες 3.13 & 3.14).
 Outline view: τις επικεφαλίδες των υποπρογραμμάτων (Εικόνα 3.14). Κάνοντας

διπλό «κλικ» πάνω σε μια επικεφαλίδα εμφανίζεται ο κώδικας του αντίστοιχου
υποπρογράμματος στο παράθυρο Code view.
 Subprogram view: τον κώδικα μιας μόνο διαδικασίας ή συνάρτησης (Εικόνα 3.14).
 Call stack view: τη στοίβα των ενεργών υποπρογραμμάτων (Εικόνα 3.13). Η

στοίβα ενημερώνεται δυναμικά κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος. Στα άλλα
Genies, όπως για παράδειγμα στο Pascal Genie, υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των
παραμέτρων και των μεταβλητών μέσω τεχνικών οπτικοποίησης.
 Design view: το «σκελετό» ενός προγράμματος με τη μορφή ενός δένδρου, στη

ρίζα του οποίου βρίσκεται το κυρίως πρόγραμμα (Εικόνα 3.14). Ο χρήστης έχει τη
δυνατότητα να προσθέσει ένα νέο κόμβο στο δένδρο και να συμπληρώσει στη
συνέχεια το όνομα της διαδικασίας η οποία καλείται σε εκείνο το σημείο του
προγράμματος.
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Εικόνα 3.14 Οι απόψεις ενός προγράμματος στο περιβάλλον Karel Genie.

Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος μαρκάρεται η τρέχουσα εντολή (στο
παράθυρο Code view), ενώ ταυτόχρονα ο Karel την εκτελεί στον κόσμο του (Εικόνα
3.13). Ένα πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί βήμα προς βήμα, είτε προς τα εμπρός
είτε προς τα πίσω.
Το Karel Genie χρησιμοποιήθηκε για περισσότερα από δέκα χρόνια σε σχολεία και
πανεπιστήμια της Αμερικής. Στη λίστα των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στα οποία έχει
χρησιμοποιηθεί περιλαμβάνονται τα Harvard University, New York University,
Stanford University, Swarthmore College και Ohio State. Ο αριθμός και η ποιότητα
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που έχουν επιλέξει τα περιβάλλοντα Genie για τα
μαθήματα

της

εισαγωγής

στον

προγραμματισμό

επιβεβαιώνουν

την

αποτελεσματικότητά τους. Το πιο δημοφιλές στοιχείο τους, σύμφωνα με τους Miller,
Pane, Meter και Vorthman του Carnegie Mellon University, είναι οι οπτικοποιήσεις
που παρέχουν :
“The visualizations have proven to be the single most popular feature of the Genie
environments.”
(Miller et al., 1994), σελ. 20
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3.4 Προγραμματισμός δι’ επιδείξεως και γραφικοί κανόνες: KidSim
Το KidSim, προϊόν της Apple, είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον για τη
δημιουργία συμβολικών προσομοιώσεων. Ο όρος συμβολική προσομοίωση (symbolic
simulation) αναφέρεται στη δημιουργία ενός, ελεγχόμενου από τον υπολογιστή,
μικρόκοσμου που αποτελείται από αντικείμενα ή αλλιώς πράκτορες (agents) που
κινούνται μέσα στον μικρόκοσμο αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους σύμφωνα με τους
κανόνες που καθορίζει ο δημιουργός του μικρόκοσμου. Το κοινό στο οποίο
απευθύνεται το KidSim είναι παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών. (Smith et al., 1994;
Cypher & Smith, 1995)
Το παράδειγμα που υποστηρίζει το KidSim είναι το αντικειμενοστραφές, αφού οι
πράκτορες του έχουν όλα τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων, όπως αυτά ορίζονται
σύμφωνα με το αντικειμενοστραφές παράδειγμα. Αν και δεν υπάρχει η έννοια της
κληρονομικότητας, υπάρχει τρόπος να δοθεί ο ίδιος κανόνας σε όλα τα αντικείμενα.
Οι δημιουργoί του KidSim προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον αμιγώς
οπτικό. Κίνητρο για τη δημιουργία ενός αμιγώς οπτικού περιβάλλοντος έδωσαν τα
αποτελέσματα της χρήσης του παλιότερου συστήματος Playground, στο οποίο τα
παιδιά συνάντησαν μεγάλη δυσκολία με την περιγραφική γλώσσα (scripting language)
παρόλο που είχαν στη διάθεσή τους ένα εκδότη δομής (structure editor). Ωστόσο,
σύμφωνα με εμπειρικά τεστ του KidSim, το κείμενο κρίθηκε χρήσιμο σε ορισμένες
περιπτώσεις (π.χ. το κείμενο “and if” έκανε τους κανόνες πιο ευνόητους) και γι’ αυτό
χρησιμοποιήθηκε (Pane & Myers, 1996).
Κατά την ανάπτυξη δόθηκε μεγάλη βαρύτητα στις αρχές που διέπουν τη δημιουργία
ενός καλού γραφικού ενδιάμεσου, ενώ συνδυάστηκαν για πρώτη φορά, σύμφωνα με
τους δημιουργούς, οι εξής τεχνολογίες :
1. Γραφικοί κανόνες (graphical rewrite rules). Ένας γραφικός κανόνας αποτελείται
από μια οπτική εικόνα και κανένα ή περισσότερους ελέγχους ικανοποίησης
κάποιων επιμέρους κανόνων που αναφέρονται στις ιδιότητες των αντικειμένων
που περιλαμβάνονται στην εικόνα. Προκειμένου να εκτελεστεί ένας κανόνας,
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πρέπει η οπτική του εικόνα να συμφωνεί με μια κατάσταση στον μικρόκοσμο (ο
οποίος είναι ορατός στην οθόνη) και να αληθεύουν όλοι οι επιμέρους κανόνες του
που αναφέρονται στις ιδιότητες. Το σύστημα είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να
γενικεύει αυτόματα ένα κανόνα που δημιουργεί ο χρήστης, μετατρέποντάς τον σε
ένα πιο αφηρημένο κανόνα.
2. Προγραμματισμός δι’ επιδείξεως (programming by demonstration). Πρόκειται για
μια τεχνική κατά την οποία ο χρήστης, αφού θέσει το σύστημα σε κατάσταση
εγγραφής, αλληλεπιδρά με αυτό. Το σύστημα καταγράφει τις ενέργειες του
χρήστη (π.χ την μετακίνηση με το ποντίκι ενός γορίλα πάνω από ένα βράχο) σε
ένα εκτελέσιμο πρόγραμμα, το οποίο ο χρήστης βλέπει με τη μορφή γραφικών
κανόνων.
Για την καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας του συστήματος, παρουσιάζεται η
προσομοίωση των ψαριών στον ωκεανό (Εικόνα 3.15). Η προσομοίωση φαίνεται
πάνω αριστερά. Δεξιά, φαίνονται τα δύο σημειωματάρια που έχει ανοίξει ο χρήστης.
Το πάνω αναφέρεται σε ένα ψάρι κλώνο και είναι ανοιγμένο στη σελίδα των κανόνων
(eat, mate, swim). Το κάτω αναφέρεται σε ένα καρχαρία και είναι ανοιγμένο στη
σελίδα των ιδιοτήτων, παρουσιάζοντας το όνομα του καρχαρία (πράκτορα) και τις
δημιουργημένες από το χρήστη ιδιότητες του επιπέδου ενέργειας (energy level) και
της πείνας (hunger). Στο κάτω μέρος της οθόνης φαίνεται ο εκδότης των κανόνων,
στον οποίο παρουσιάζεται ο κανόνας swim. Σύμφωνα με τον κανόνα αν ένα ψάρι
κλώνος έχει κενό χώρο δεξιά του και το επίπεδο της ενέργειάς του είναι μεγαλύτερο
του 0, τότε το ψάρι-κλώνος θα κινηθεί ένα τετράγωνο προς τα δεξιά.
Το KidSim, το οποίο έχει μετονομαστεί σε Cocoa, έχει δοκιμαστεί σε 300 παιδιά
ηλικίας 5 έως 15 ετών. Όλα τα παιδιά έμαθαν να προγραμματίζουν στο περιβάλλον
του Cocoa συνήθως μετά από 5 - 30 λεπτά διδασκαλίας. Αν και οι έλεγχοι που έγιναν,
όπως δηλώνουν και οι δημιουργοί, είναι μικρής κλίμακας καθιστούν προφανές ότι τα
παιδιά μπορούν να μάθουν να προγραμματίζουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον και
επιπλέον τους αρέσει το συγκεκριμένο στυλ προγραμματισμού. (Smith et al., 1996)
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Εικόνα 3.15 Συμβολική προσομοίωση των ψαριών στο KidSim.

Τόσο το KidSim/Cocoa, όσο και το Playground θεωρούνται δύο καλά παραδείγματα
μικρόκοσμων που υποστηρίζουν το αντικειμενοστραφές παράδειγμα (Brusilovsky et
al., 1997). Ωστόσο, το σχεδόν αμιγώς οπτικό περιβάλλον του KidSim μάλλον δεν
είναι κατάλληλο για ένα γενικότερου σκοπού προγραμματιστικό περιβάλλον. Αν και
το περιβάλλον του KidSim είναι κατάλληλο για την περιορισμένη περιοχή που
καλύπτει (Pane & Myers, 1996), που δεν είναι άλλη από την προσομοίωση
μικρόκοσμων και την παρακολούθηση συγκεκριμένων καταστάσεων σε αυτούς, δεν
είναι εύκολο και ίσως ούτε και ωφέλιμο να επεκταθεί ώστε να εισάγει όλες τις
βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
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3.5 “Ένας μικρόκοσμος - ένα πρόβλημα“ : AlgoArena
Το AlgoArena (Kato & Ide, 1995) είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που αναπτύχθηκε
στην Ιαπωνία για τη διδασκαλία της σχεδίασης λογισμικού σε μαθητές γυμνασίου.
Πιο συγκεκριμένα, στόχος του είναι η ανάπτυξη αλγοριθμικού τρόπου σκέψης, καθώς
και της ικανότητας μιας συστηματικής θεώρησης των πραγμάτων μέσω
δραστηριοτήτων επίλυσης προβλημάτων. Το εργαλείο είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο
τρόπο, ώστε η διαδικασία της μάθησης να συντελείται μέσα από την συναναστροφή
και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών.
Στην ουσία πρόκειται για ένα παιχνίδι που προσομοιώνει την πάλη Sumo, το
παραδοσιακό σπορ της Ιαπωνίας. Οι μαθητές προγραμματίζουν τις ενέργειες του
δικού τους παλαιστή χρησιμοποιώντας μια γλώσσα βασισμένη στη LOGO,
προκειμένου να κερδίσουν κάποιον αντίπαλο (συνήθως κάποιο συμμαθητή ή
καθηγητή). Το AlgoArena αποτελείται από το περιβάλλον προσομοίωσης της πάλης
(Εικόνα 3.16), ένα περιβάλλον γνωστό από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, και τον εκδότη
στον οποίο γράφονται τα προγράμματα. Ο εκδότης είναι έτσι σχεδιασμένος, ώστε οι
μαθητές να μπορούν να αναπτύσσουν τα προγράμματά τους επιλέγοντας σχεδόν όλες
τις δεσμευμένες λέξεις (Πίνακας 3.1) με το ποντίκι από ένα μενού.

Εικόνα 3.16 Το περιβάλλον προσομοίωσης του AlgoArena.
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Σε αντίθεση με τους περισσότερους μικρόκοσμους, οι οποίοι θα μπορούσαν να
χαρακτηριστούν ως “ένας μικρόκοσμος-πολλά προβλήματα” (Brusilovsky et al.,
1997), ο συγκεκριμένος μικρόκοσμος μπορεί να χαρακτηριστεί ως

“ένας

μικρόκοσμος-ένα πρόβλημα”. Ο χρήστης αναλύει τον αγώνα, ανακαλύπτει τους
λόγους της ήττας, αναθεωρεί την τακτική του και ενσωματώνει τα συμπεράσματά του
στο νέο πρόγραμμα ελέγχου του παλαιστή του. Αναπτύσσει δηλαδή όλο και πιο
πολύπλοκες και καλύτερες λύσεις για το ίδιο πρόβλημα, επαναλαμβάνοντας τις
παραπάνω ενέργειες.

Εντολές
ενεργειών

move_forward,

move_back,

bend_forward,

step_forward,

step_back,

throw,

Μεταβλητές
συστήματος

my_position, his_position, distance, my_posture, his_posture, my_arm, his_arm,

Εντολές και
ειδικά
σύμβολα

if, ifelse, select, endselect, case, caseelse, repeat, while, until, to, end, stop, stopall,

slap_down, push_forward, grasp_mawashi, disturb hishand, release_mawasi, wait

upper_arm, my_leg, his_leg

make, local, table, tmake, search, and, or, not, #, +, -, *, /, >, <, >=, <=, =
Πίνακας 3.1. Δεσμευμένες λέξεις.

Για την αξιολόγηση του εργαλείου αυτού διεξήχθη ένα πείραμα (Kato & Ide, 1995),
το οποίο περιγράφεται συνοπτικά στον Πίνακα 3.2
Συμμετέχοντες
• Αριθμός

27

• Ιδιότητα

μαθητές γυμνασίου

• Ηλικία

13-15

Διαλέξεις
• Αριθμός

6

• Συχνότητα

εβδομαδιαία

• Διάρκεια

50 λεπτά

• Περιεχόμενο

ανάπτυξη προγραμμάτων (ελάχιστος χρόνος αφιερώθηκε στην εξήγηση της
λειτουργίας του συστήματος).

• Αναμενόμενο
αποτέλεσμα
Υλικό:

απόκτηση γνώσης μέσω της συναναστροφής και της ανταλλαγής απόψεων με
τους συμμαθητές
εγχειρίδιο με τις εντολές του μικρόκοσμου
Πίνακας 3.2 Περιγραφή του πειράματος.

Τα δύο βασικά συμπεράσματα του πειράματος ήταν:
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1. Η συναναστροφή με τους συμμαθητές κατά τη διάρκεια των διαλέξεων ήταν
διασκεδαστική για τους μαθητές, ενώ παράλληλα είχε και το επιθυμητό
αποτέλεσμα όσον αφορά την απόκτηση γνώσης μέσω της συναναστροφής.
2. Η απόδοση όσον αφορά τη μάθηση, ήταν στο ίδιο επίπεδο με εκείνο των
συμβατικών μεθόδων (π.χ. διδασκαλία BASIC), αλλά επιτεύχθηκε σε λιγότερο
χρόνο.
Αν και δεν υπήρχε η δυνατότητα δοκιμής του AlgoArena, μπορούμε να πούμε ότι
πρόκειται για ένα εργαλείο ιδιαίτερα ελκυστικό και διασκεδαστικό για το κοινό στο
οποίο απευθύνεται. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα παίζοντας να έρθουν σε επαφή
με βασικές έννοιες της διαδικασίας σχεδίασης λογισμικού και να αναπτύξουν
αλγοριθμική σκέψη. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ποικιλία προβλημάτων στον
συγκεκριμένο μικρόκοσμο αντισταθμίζεται με την δυσκολία επίλυσης του μοναδικού
προβλήματος. Εξάλλου, ακόμα και αν το πρόβλημα λυθεί υπάρχει η δυνατότητα
βελτιστοποίησης της λύσης ή όπως θα έλεγε ένας μαθητής ακόμα και αν ο αντίπαλος
ηττηθεί εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα μιας νίκης με λιγότερες κινήσεις.

3.6 Φυσικά αντικείμενα ως πηγαίος κώδικας : AlgoBlock & Slot machine
AlgoBlock. Η AlgoBlock (Suzuki & Kato, 1995) είναι μια «χειροπιαστή» γλώσσα
προγραμματισμού βασισμένη στη θεωρία situated cognition/learning. Βασικός
στόχος των ερευνητών της NEC Corporation, όπου αναπτύχθηκε ο συγκεκριμένος
μικρόκοσμος, ήταν η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού εργαλείου βασισμένου στον
υπολογιστή το οποίο θα εξυπηρετούσε την ανάπτυξη προγραμμάτων από μια
«κοινότητα μαθητευομένων». Ο όρος «κοινότητα μαθητευομένων» αναφέρεται σε
μια ομάδα μαθητευομένων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, άλλες φορές συνειδητά
και άλλες υποσυνείδητα, προκειμένου να φέρουν σε πέρας κάποια εργασία. Στην
συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια η εργασία δεν είναι άλλη από την ανάπτυξη ενός
προγράμματος για την επίλυση ενός προβλήματος. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται
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είναι παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού (elementary school) και των
πρώτων τάξεων του γυμνασίου (high school).
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού είναι η
φυσική

της

υπόσταση.

Σε

αντίθεση

με

την

πλειοψηφία

των

γλωσσών

προγραμματισμού, η AlgoBlock έχει ως εντολές φυσικά αντικείμενα. Τα αντικείμενα
αυτά είναι κύβοι (blocks) με ηλεκτρονικά κυκλώματα στο εσωτερικό και υποδοχές
στο εξωτερικό έτσι ώστε να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους. Σε κάθε ένα από
τους κύβους αυτούς έχει αντιστοιχηθεί μια εντολή παρόμοια με εκείνη της γλώσσας
Logo (GO-FORWARD, GO-RIGHT, GO-LEFT, ROTATE, LEG-FOLD).Τα
προγράμματα δημιουργούνται συνδέοντας τους κύβους αυτούς μεταξύ τους. Το
αποτέλεσμα της εκτέλεσης ενός προγράμματος φαίνεται στην οθόνη με τη μορφή
ενός υποβρυχίου που κινείται με βάση τις εντολές του προγράμματος (Εικόνα 3.17).
Κάθε κύβος έχει στο πάνω μέρος ένα λαμπάκι, το οποίο αναβοσβήνει τη στιγμή που
εκτελείται η εντολή που αντιπροσωπεύει.

Εικόνα 3.17 Εκτέλεση της προγράμματος στην AlgoBlock.

Αξιολόγηση. Οι δημιουργοί του μικρόκοσμου διεξήγαγαν ένα πείραμα αξιολόγησης
στο οποίο συμμετείχαν τρία παιδιά ηλικίας 12 ετών. Τα παιδιά συνεργάστηκαν για
την ανάπτυξη της προγράμματος με στόχο τη μετακίνηση του υποβρυχίου, ανάμεσα
από κάποια εμπόδια, σε ένα συγκεκριμένο προορισμό. Σκοπός του πειράματος ήταν
να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο ο συγκεκριμένος μικρόκοσμος επηρεάζει την
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αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητευομένων και όχι ο βαθμός απόκτησης ικανοτήτων
επίλυσης προβλημάτων. Εξάλλου, σύμφωνα με της οπαδούς της θεωρίας situated
cognition

η

απόκτηση

γνώσης/ικανοτήτων

είναι

φυσικό

αποτέλεσμα

της

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της «κοινότητας των μαθητευομένων». Τα
αποτελέσματα του πειράματος έδειξαν ότι η AlgoBlock ήταν πολύ αποτελεσματική
όσον αφορά την ανάπτυξη της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητευομένων.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ικανοποίηση ή μη συγκεκριμένων αρχών
της θεωρίας situated cognition υπάρχουν στο (Suzuki & Kato, 1995).
Μειονεκτήματα. Αν και η AlgoBlock μπορεί να φανεί χρήσιμη για την ανάπτυξη
ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και την εισαγωγή εννοιών του προγραμματισμού
σε μικρά παιδιά, παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα :
• Αν και δεν αναφέρεται το κόστος, είναι βέβαιο ότι η απόκτηση των απαραίτητων
μέσων για ιδιωτική χρήση της συγκεκριμένης γλώσσας προγραμματισμού δεν
είναι εύκολη.
• Δεν υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης ή αντιγραφής της προγράμματος.
• Η διόρθωση των προγραμμάτων δεν είναι εύκολη.
Αναφορά στην AlgoBlock, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της
συγκεκριμένης προσέγγισης προγραμματισμού, καθώς και σε της μη συμβατικούς
τρόπους προγραμματισμού γίνεται στο (Kahn, 1996).
Slot machine. Στο (Kahn, 1996) γίνεται αναφορά και στο περιβάλλον της slot
machine που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια του MIT (από τους Radia Perlman και
Danny Hillis) και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στη slot machine,
όπως και στην AlgoBlock, για την ανάπτυξη των προγραμμάτων χρησιμοποιούνται
φυσικά αντικείμενα. Συγκεκριμένα, η slot machine είναι μια συσκευή στην οποία τα
παιδιά μπορούν να προγραμματίσουν χρησιμοποιώντας ένα υποσύνολο εντολών της
Logo. Η συσκευή αποτελείται από τέσσερις μονάδες, οι οποίες διαφέρουν μόνο στο
χρώμα. Κάθε μονάδα αποτελείται από 10 σχισμές (slots) στις οποίες μπορούν να
εισαχθούν πλαστικές κάρτες, οι οποίες έχουν τρύπες στο κάτω μέρος έτσι ώστε η
μηχανή να τις αναγνωρίζει. Υπάρχουν κάρτες με εικόνες βασικών λειτουργιών, με
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αριθμούς και με χρώματα που ταιριάζουν με τα χρώματα των μονάδων. Οι κάρτες με
της αριθμούς χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις κάρτες λειτουργιών, ενώ οι
κάρτες με τα χρώματα για την κλήση διαδικασιών. Η πρωτότυπη μηχανή δεν
μπορούσε να εκφράσει αριθμούς μεγαλύτερους του 10, οι διαδικασίες δεν μπορούσαν
να περιλαμβάνουν περισσότερες από 10 εντολές, και δεν υπήρχε δυνατότητα χρήσης
μεταβλητών (αν και υπήρχαν λεπτομερή σχέδια για τον τρόπο προσθήκης της).
Ωστόσο,

υπήρχε

η

δυνατότητα

ανάπτυξης

μιας

ενδιαφέρουσας

κλάσης

προγραμμάτων. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των προγραμμάτων φωτιζόταν η σχισμή
της οποίας η εντολή/εντολές εκτελούνταν εκείνη τη στιγμή, ενώ υπήρχε δυνατότητα
μετακίνησης και προσθήκης καρτών. Λογισμικό που μοιάζει πολύ με την slot
machine των Radia Perlman και Danny Hillis περιλαμβάνεται στην “Thinkin‘ Things
Collection 3” της Edmark Corporation.

3.7 “Ευρείας περιοχής μικρόκοσμος”: AdventurePlayer
Το σύστημα AdventurePlayer (Crews, 1995) είναι ένα από τα ευφυή περιβάλλοντα
που αναπτύσσονται στα πλαίσια του project The Adventures of Jasper Woodbury
Series, μιας σειράς βιντεοσκοπημένων περιπετειών που σχεδιάστηκαν με σκοπό να
βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων. Το
σύστημα AdventurePlayer εντάσσεται στο επιστημολογικό και διδακτικό πλαίσιο της
θεωρίας situated cognition.
Στο περιβάλλον AdventurePlayer (Εικόνα 3.18) οι μαθητές καλούνται να λύσουν
προβλήματα σχεδιασμού ταξιδιών. Αφού παρουσιαστεί στους μαθητές μια
βιντεοσκοπημένη ιστορία καλούνται στη συνέχεια να λύσουν ένα πολύπλοκο,
ρεαλιστικό πρόβλημα που σχετίζεται με αυτή την ιστορία. Για την επίλυση του
προβλήματος απαιτείται η επίλυση ενός συνόλου αλληλοεξαρτώμενων, ρεαλιστικών
προβλημάτων. Για το λόγο αυτό τα αναπτυσσόμενα περιβάλλοντα του project
ονομάστηκαν από τους δημιουργούς (Cognition and Technology Group

at

Vanderbilt) τους “ευρείας περιοχής μικρόκοσμοι” (macrocontext microworlds). Οι
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν όποιον μικρόκοσμο, από εκείνους
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που σχετίζονται με το προς επίλυση πρόβλημα, επιθυμούν. Έτσι, σε αντίθεση με τους
περισσότερους

μικρόκοσμους,

που

χαρακτηρίζονται

ως

“αυξανόμενης

πολυπλοκότητας μικρόκοσμοι”, οι μαθητές αναπτύσσουν ικανότητες επίλυσης
προβλημάτων όχι με ένα προκαθορισμένο τρόπο αλλά με τον δικό τους ιδιαίτερο
τρόπο.

Εικόνα 3.18 Το περιβάλλον του συστήματος AdventurePlayer.

Το σύστημα περιλαμβάνει τα εξής εργαλεία: μια παλέτα με εικόνες, ένα
σημειωματάριο για την καταγραφή των σχεδίων δράσης,

ένα προσομοιωτή των

σχεδίων, ένα “προπονητή” και τέλος το εργαλείο timeline, τις λειτουργίες του οποίου
βλέπουμε στην Εικόνα 3.18.
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Στον Πίνακα 3.3 φαίνονται τα χαρακτηριστικά της μελέτης αξιολόγησης του
συστήματος, καθώς και τα αποτελέσματά της:
Συμμετέχοντες
• Αριθμός : 48

| όλοι οι μαθητές κλήθηκαν να λύσουν το ίδιο

• Ιδιότητα : μαθητές έκτης τάξης

| πρόβλημα

Ομάδα 1
Διαθέσιμα εργαλεία :
• παλέτα εικόνων
• σημειωματάριο

μόνο το 8% κατάφερε να αναπτύξει πλήρη λύση

• ο χάρτης από
το βίντεο
Ομάδα 2

το 77% (17 μαθητές) ανέπτυξε πλήρη λύση :

Επιπλέον διαθέσιμα

5 βρήκαν τη βέλτιστη λύση χωρίς καθοδήγηση

εργαλεία :

7 βρήκαν τη βέλτιστη λύση αλληλεπιδρώντας 1 φορά με

• timeline
• προσομοιωτής
• “προπονητής”

τον “προπονητή”
2 βρήκαν τη βέλτιστη λύση αλληλεπιδρώντας 2 φορές με
τον “προπονητή
3 δεν βρήκαν τη βέλτιστη λύση
Πίνακας 3.3 Περιγραφή του πειράματος.

3.8 Χρήση μιας αλληλουχίας μικρόκοσμων: Pen worlds & Geo Worlds
Οι μικρόκοσμοι Pen worlds και Geo worlds (Tomek, 1995) είναι δύο μικρόκοσμοι
που αναπτύχθηκαν στο περιβάλλον της Smalltalk και έχουν ως στόχο τη διδασκαλία
των βασικών εννοιών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και της γλώσσας
προγραμματισμού Smalltalk. Συγκεκριμένα, οι μικρόκοσμοι αυτοί αναπτύχθηκαν για
να καλύψουν ένα μικρό, εισαγωγικό τμήμα του μαθήματος διδασκαλίας της Smalltalk
στοuς σπουδαστές του Jodrey School of Computer Science του Acadia University,
στον Καναδά.
Οι δύο μικρόκοσμοι παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με τους
γνωστούς μικρόκοσμους. Συγκεκριμένα :
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• Κάθε ένας από τους δύο μικρόκοσμους είναι στην πραγματικότητα μια
αλληλουχία από 5 παρόμοιους μικρόκοσμους που χρησιμοποιούνται με
συγκεκριμένη σειρά, εισάγοντας τη μια μετά την άλλη τις έννοιες του
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και αποκαλύπτοντας το περιβάλλον και
τη γλώσσα της Smalltalk βήμα-προς-βήμα.
• Κάθε αλληλουχία ξεκινάει με ένα μικρόκοσμο, στον οποίο ο σπουδαστής
πατώντας απλά κάποια κουμπιά μπορεί να δει τα ίδια αποτελέσματα που θα
έβλεπε προγραμματίζοντας σε Smalltalk. Τον μη-προγραμματιστικό, με την
κλασσική έννοια, μικρόκοσμο διαδέχεται ένας μικρόκοσμος στον οποίο ο
χρήστης μπορεί να δει τον (αυτόματα παραγόμενο) κώδικα σε Smalltalk που
αντιστοιχεί στις ενέργειες που εκτελούνται με το πάτημα των κουμπιών. Στον
τελευταίο μικρόκοσμο της κάθε αλληλουχίας ο σπουδαστής γράφει και εκτελεί
κώδικα Smalltalk.
Στο μικρόκοσμο Pen world υπάρχουν δύο τύποι (κλάσεις) αντικειμένων: ένα μολύβι
για τη δημιουργία σχεδίων και μια γόμα για το σβήσιμο σχεδίων. Ο σπουδαστής
χρησιμοποιώντας τις δύο κλάσεις (οι οποίες στον πρώτο μικρόκοσμο ονομάζονται
εργοστάσια) δημιουργεί αντικείμενα, τα επιλέγει, τους στέλνει μηνύματα και εξετάζει
τις ιδιότητές τους. Ο δεύτερος μικρόκοσμος δημιουργήθηκε για να καλύψει την
αδυναμία του πρώτου να εισάγει την έννοια του πολυμορφισμού. Στο μικρόκοσμο
Geo world υπάρχουν οι εξής κλάσεις αντικειμένων: ορθογώνιο, έλλειψη και ένα
αντικείμενο (collector) για την επιλογή και ομαδοποίηση ορθογωνίων και ελλείψεων
που έχουν σχεδιαστεί, και την αποστολή μηνυμάτων σε αυτά. Ο σπουδαστής
χρησιμοποιώντας το αντικείμενο collector ομαδοποιεί αντικείμενα (ελλείψεις και
ορθογώνια) και τους στέλνει μηνύματα. Τα αντικείμενα της ομάδας εκτελούν το ίδιο
μήνυμα με τον ιδιαίτερο τρόπο που καθορίζει η κλάση στην οποία ανήκουν, αλλά το
αποτέλεσμα της εκτέλεσης είναι το ίδιο για όλα τα αντικείμενα. Έτσι, οι φοιτητές
αντιλαμβάνονται τον πολυμορφισμό ως τη δυνατότητα διαφορετικών τύπων
αντικειμένων (κλάσεων) να καταλαβαίνουν το ίδιο μήνυμα και να ανταποκρίνονται
σε αυτό εκτελώντας την ίδια ενέργεια (π.χ. κίνηση) με τον ιδιαίτερο τρόπο τους.
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3.9 Σύνοψη
Οι μικρόκοσμοι που παρουσιάσαμε σε αυτό το κεφάλαιο έχουν ορισμένα κοινά
χαρακτηριστικά, αλλά και ουσιαστικές διαφορές. Τα κοινά χαρακτηριστικά των
μικρόκοσμων είναι τα εξής:
•

Η γλώσσα προγραμματισμού αποτελείται από ένα περιορισμένο ρεπερτόριο
εντολών

με

απλή

σύνταξη

και

σημασιολογία.

Ωστόσο,

η

γλώσσα

προγραμματισμού περιλαμβάνει όλες τις βασικές δομές ελέγχου και παρέχει τη
δυνατότητα διδασκαλίας των βασικών εννοιών του προγραμματισμού. Αν και η
διδασκαλία

του

προγραμματισμού

(στα

πλαίσια

ενός

μικρόκοσμου)

επικεντρώνεται στις έννοιες και όχι στις συντακτικές ιδιαιτερότητες μιας
γλώσσας προγραμματισμού ή την ευκολία δόμησης μιας πραγματικής
εφαρμογής, ένας μικρόκοσμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να
προετοιμάσει τους σπουδαστές για την ευκολότερη μετάβαση σε μια γλώσσα
προγραμματισμού γενικού σκοπού. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο
μικρόκοσμος Karel the Robot που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια εισαγωγή
στις βασικές δομές της Pascal.
•

Χρησιμοποιούν ως μοντέλο αναφοράς (metaphor) ένα πραγματικό σύστημα του
κόσμου. Το μοντέλο αυτό, σε αντίθεση με τη μηχανή του Von Neumman που
διέπεται από ένα σύνολο δυσνόητων (για τον αρχάριο προγραμματιστή) κανόνων,
είναι ήδη γνωστό στο σπουδαστή, με αποτέλεσμα: 1) να μπορεί ο σπουδαστής να
κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του προγραμματιστικού περιβάλλοντος
χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες γνώσεις για τη λειτουργία του μοντέλου, 2) να
μειώνεται δραματικά η διανοητική πολυπλοκότητα που απαιτεί η εκφορά ενός
αλγορίθμου στη γλώσσα προγραμματισμού, 3) να προκαλείται το ενδιαφέρον του
σπουδαστή και να μην αντιμετωπίζεται ο προγραμματισμός ως μια εξαιρετικά
δύσκολη και διανοητικά πολύπλοκη δραστηριότητα.

•

Βασίζονται σε μια λογική οπτικοποίησης και εξεικόνισης, η οποία αποκαλύπτει
στους σπουδαστές τη σημασιολογία των καθιερωμένων εννοιών και των εννοιών
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εκτέλεση των προγραμμάτων. Οι

λεπτομέρειες της εκτέλεσης ενός προγράμματος αποκαλύπτονται, με αποτέλεσμα
οι σπουδαστές να μην αντιμετωπίζουν ένα πρόγραμμα ως μια διαδικασία
εισαγωγής-εξαγωγής δεδομένων. Οι τεχνικές οπτικοποίησης λογισμικού που
χρησιμοποιούνται

βοηθούν

τους

φοιτητές

στην

αποσφαλμάτωση

των

προγραμμάτων τους και στην αποκάλυψη των παρανοήσεων στις οποίες συνήθως
οφείλονται τα λάθη τους.

•

Οι

μικρόκοσμοι

προγραμματισμού,

ιδιαίτερα

στην

περίπτωση

που

ενσωματώνουν ένα ανοιχτό περιβάλλον μάθησης, παρέχουν τη δυνατότητα
διερεύνησης και πειραματισμού.

•

Είναι η μοναδική, κατά την άποψη μας, προσέγγιση, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία των βασικών αρχών του προγραμματισμού σε
μαθητές μικρής ηλικίας, όπως φαίνεται, ακόμα και προσχολικής.

•

Οι μικρόκοσμοι προγραμματισμού είναι η μοναδική προσέγγιση διδασκαλίας που
αντιμετωπίζει τα διδακτικά προβλήματα που παρουσιάζονται στα πλαίσια της
κλασικής προσέγγισης σχεδόν στο σύνολό τους.

Στον Πίνακα 3.4 παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μικρόκοσμων που
παρουσιάστηκαν σε αυτό το κεφάλαιο. Επίσης, για τους μικρόκοσμους που
μπορέσαμε να προμηθευτούμε και να χρησιμοποιήσουμε (σηματοδοτούνται με
πλάγια γράμματα) παρουσιάζονται και τα μειονεκτήματα που εντοπίσαμε.
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Μικρόκοσμος

Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Boxer

Βασίστηκε στη Logo, αλλά δόθηκε βαρύτητα κατά τη
σχεδίασή του στην αποφυγή των αδυναμιών της.
Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία προσομοιώσεων.

LOGOmotion

Παρέχει τη δυνατότητα ενσωμάτωσης διαδικασιών δυναμικής
προσομοίωσης σε ένα πρόγραμμα.

StarLogo

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μικρόκοσμων και των
προγραμματισμό προσομοιώσεων για τη διερεύνηση της
εξέλιξής τους.
Επιτρέπει την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος και των
πρωταγωνιστών μέσω παράλληλου προγραμματισμού.

MultiLogo

Παραλλαγή της Logo για τη διδασκαλία των αρχών του
παράλληλου προγραμματισμού.
Παραλλαγή της Logo με ιδιαίτερες γραφικές δυνατότητες, η
οποία απευθύνεται σε παιδιά μικρής ηλικίας.
Ενσωματώνει έναν εκδότη σύνταξης και τεχνικές άμεσης
διαχείρισης.
Υλοποίηση (σε περιβάλλον DOS) του μικρόκοσμου Karel the
Robot.
Για τη βηματική εκτέλεση ο χρήστης πρέπει να εισάγει
breakpoints στον πηγαίο κώδικα.

SuperLogo

BPS Robot
Simulator
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Μειονεκτήματα

Τρέχει σε περιβάλλον DOS.
Εισαγωγή breakpoints για
βηματική εκτέλεση.

Για την ανάπτυξη των προγραμμάτων χρησιμοποιείται το
περιβάλλον της Turbo Pascal.

Τρέχει σε περιβάλλον DOS.

Χρησιμοποιεί γραφικό ενδιάμεσο.
Υπάρχει δυνατότητα προς τα πίσω εκτέλεσης.

Κατά την εκτέλεση είναι
ορατό ένα μικρό τμήμα του
πηγαίου κώδικα,
καθιστώντας την
παρακολούθηση μεγάλων
προγραμμάτων κουραστική.

Υλοποίηση του μικρόκοσμου Karel++.
Υπάρχει δυνατότητα προς τα πίσω εκτέλεσης.

Για την ανάπτυξη/διόρθωση
των προγραμμάτων
απαιτείται ένας εκδότης
κειμένου (π.χ. notepad).
Τα μηνύματα λάθους σε
αρκετές περιπτώσεις είναι
δυσνόητα.

JKarelRobot

Υλοποίηση του μικρόκοσμου Karel the Robot, η οποία
παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού σε μια γλώσσα που
μοιάζει με την Pascal, τη Java ή τη Lisp.
Υπάρχει δυνατότητα προς τα πίσω εκτέλεσης.
Παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαγραμμάτων ροής για
υπάρχοντα προγράμματα.

Η εκτέλεση κάποιων
λειτουργιών δεν είναι
προφανής και ο χρήστης δεν
καθοδηγείται με την
ενεργοποίηση –
απενεργοποίηση τoυς.
Τα μηνύματα λάθους σε
αρκετές περιπτώσεις δεν
είναι φιλικά προς το χρήστη.

Karel-3D

Υλοποίηση του μικρόκοσμου Karel the Robot για παιδιά
προσχολικής ηλικίας και μαθητές.
Ο μαθητής ελέγχει το ρομπότ - που κινείται σε ένα
τρισδιάστατο χώρο – είτε γράφοντας εντολές είτε πατώντας
κουμπιά.

Marta

Βασίστηκε στη Logo και το ρομπότ Karel.
Υπάρχει δυνατότητα καθοδήγησης του ρομπότ πατώντας
κουμπιά.

Ward’s Karel
the Robot

Karel the Robot
(Otterbein)

Karel++ for
Windows

Πίνακας 3.4 Τα Χαρακτηριστικά των Μικρόκοσμων Προγραμματισμού.
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Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

Μειονεκτήματα

Darel

Βασίστηκε στη Logo και το ρομπότ Karel και έχει ως στόχο
την υιοθέτηση από τους σπουδαστές μιας συστηματικής
προσέγγισης επίλυσης προβλημάτων (εισαγωγή στις τυπικές
μεθόδους προγραμματισμού).

Knobby’s
World

Ο μικρόκοσμος αυτός είναι παρόμοιος με το ρομπότ Karel. Η
σημαντικότερη διαφορά στη γλώσσα προγραμματισμού είναι
η ύπαρξη 2 μεταβλητών τύπου χαρακτήρα.
Ο πρωταγωνιστής (Knobby) καθοδηγείται είτε πατώντας
κουμπιά είτε γράφοντας το πρόγραμμα.

Κατά την εκτέλεση, η
τρέχουσα εντολή εμφανίζεται
σε διαφορετικό πλαίσιο και
δεν σηματοδοτείται στον
πηγαίο κώδικα.

Karel Genie

Η καλύτερη υλοποίηση του μικρόκοσμου Karel the Robot.
Ενσωματώνει ένα εκδότη δομής, αλλά παρέχει τη δυνατότητα
επεξεργασίας ενός προγράμματος και ως κείμενο.
Δυνατότητα προς τα πίσω εκτέλεσης.
Παρέχει πολλαπλές αναπαραστάσεις ενός προγράμματος:
Κώδικας, Λίστα επικεφαλίδων υποπρογραμμάτων, Κώδικας
μιας διαδικασία/συνάρτησης, Στοίβα ενεργών
υποπρογραμμάτων, Δενδροειδής παρουσίαση.

KidSim

Χρησιμοποιείται για τη δημιουργία συμβολικών
προσομοιώσεων.
Ο προγραμματισμός πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας
γραφικούς κανόνες και προγραμματισμό δι’ επιδείξεως.
Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών.

AlgoArena

Πρόκειται για ένα παιχνίδι που προσομοιώνει την πάλη Sumo.
Οι μαθητές καλούνται να λύσουν ένα και μοναδικό
πρόβλημα: να προγραμματίσουν τον παλαιστή τους σε μια
γλώσσα βασισμένη στη Logo προκειμένου να κερδίσουν τον
αντίπαλό τους.
Όλες σχεδόν οι εντολές επιλέγονται από μενού.

AlgoBlock

Για την ανάπτυξη των προγραμμάτων χρησιμοποιούνται
φυσικά αντικείμενα (κύβοι) που συνδέονται μεταξύ τους.
Απευθύνεται σε παιδιά μικρής ηλικίας.
Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης φαίνεται στην οθόνη με τη
μορφή ενός υποβρυχίου που κινείται βάση των εντολών
(κύβων), ενώ τη στιγμή που εκτελείται μια εντολή ανάβει ένα
λαμπάκι στο πάνω μέρος του κύβου.

Slot machine

Το ρεπερτόριο εντολών της είναι υποσύνολο της Logo και
απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.
Οι εντολές έχουν τη μορφή πλαστικών καρτών οι οποίες
εισάγονται στις σχισμές μιας ειδικά σχεδιασμένης μηχανής.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος φωτίζεται η
σχισμή της οποίας εκτελείται η εντολή.

Andenture
Player

Πρόκειται για ένα ευφυές περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές
λύνουν προβλήματα σχεδιασμού ταξιδιών μετά από την
παρουσίαση μιας βιντεοσκοπημένης ιστορίας.
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν όποιον
μικρόκοσμο – από εκείνους που σχετίζονται με το πρόβλημα
– επιθυμούν.

Pen worlds &
Geo Worlds

Χρησιμοποιείται μια αλληλουχία από μικρόκοσμους για τη
σταδιακή εισαγωγή στη γλώσσα και το περιβάλλον της
Smalltalk.
Αρχικά ο σπουδαστής παρατηρεί το αποτέλεσμα της
εκτέλεσης των εντολών πατώντας κουμπιά και στη συνέχεια
γράφει κώδικα.

Πίνακας 3.4 Συνέχεια…

Μεγάλο κόστος.
Δεν υπάρχει δυνατότητα
αποθήκευσης ή αντιγραφής
ενός προγράμματος.

Ίδια με την AlgoBlock.
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στο

κατηγορηματικό παράδειγμα προγραμματισμού, ενώ η πλειοψηφία τους βασίζεται στη
Logo

και

το

ρομπότ

Karel

που

χρησιμοποιεί

μια

Pascal-like

γλώσσα

προγραμματισμού. Όλοι οι μικρόκοσμοι που παρουσιάστηκαν αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικά τα διδακτικά προβλήματα που αφορούν στη γλώσσα προγραμματισμού,
ενώ τα προβλήματα που καλούνται να λύσουν οι σπουδαστές προκαλούν το
ενδιαφέρον τους. Η χρήση ενός πραγματικού συστήματος του κόσμου ως μοντέλου
αναφοράς καθιστά τους μικρόκοσμους κατάλληλους για τη διδασκαλία του
προγραμματισμού ακόμα και σε μαθητές μικρής ηλικίας. Για την περαιτέρω στήριξη
των μαθητών μικρής ηλικίας – ακόμα και προσχολικής – κατά την εισαγωγή τους
στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού μπορούν να χρησιμοποιηθούν
μικρόκοσμοι στους οποίους οι εντολές είναι φυσικά αντικείμενα (για παράδειγμα
AlgoBlock, Slot machine), μικρόκοσμοι στους οποίους ο προγραμματισμός
πραγματοποιείται παραδειγματικά (για παράδειγμα KidSim) και μικρόκοσμοι που
ενσωματώνουν κάποιου είδους εκδότη σύνταξης ή/και τεχνικές άμεσης διαχείρισης
(για παράδειγμα SuperLogo, Karel-3D, Marta, Knobby, Karel Genie, KidSim,
AlgoArena). Βέβαια, οι εκδότες σύνταξης είναι αποτελεσματικοί όχι μόνο για
μαθητές, αλλά και για σπουδαστές. Για παράδειγμα, ο μικρόκοσμος Karel Genie έχει
χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία του κατηγορηματικού προγραμματισμού σε πολλά
Πανεπιστήμια. Η ενσωμάτωση ενός εκδότη σύνταξης σε ένα μικρόκοσμο
προγραμματισμού εξαλείφει ολοκληρωτικά το πρόβλημα της δυσκολίας εκμάθησης
των συντακτικών κανόνων της γλώσσας προγραμματισμού. Επιπλέον, παρέχει τη
δυνατότητα χρήσης του μικρόκοσμου στα πλαίσια ενός μαθήματος προγραμματισμού
που έχει ως απώτερο στόχο τη διδασκαλία μιας γλώσσας προγραμματισμού γενικού
σκοπού, αφού η εισαγωγή στις σχετικές έννοιες πραγματοποιείται με πολύ λιγότερα
προβλήματα και σε λιγότερο χρόνο.
Είναι προφανές ότι οι μικρόκοσμοι προγραμματισμού είναι ιδανικοί για την εισαγωγή
στις βασικές έννοιες του προγραμματισμού ή ακόμα και για την προετοιμασία για την
ευκολότερη μετάβαση σε μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού. Ωστόσο,
ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί κατά τη σχεδίαση του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος προκειμένου να αποφευχθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται
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περιβάλλοντα.

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί σε θέματα ευχρηστίας και στα
μηνύματα λάθους που αναφέρει ο μεταγλωττιστής. Όπως προκύπτει από τη μελέτη του
Πίνακα 3.4 όλοι οι μικρόκοσμοι που χρησιμοποιήσαμε, με μοναδική εξαίρεση τον
μικρόκοσμο Karel Genie, παρουσιάζουν τέτοιου είδους προβλήματα.
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Κεφάλαιο 4

Βελτίωση των Διαγνωστικών Δυνατοτήτων των
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4.1 Μειονεκτήματα των εμπορικών μεταγλωττιστών
Σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές (μεταξύ των οποίων είναι και οι (Freund & Roberts,
1996; Schorsch, 1995), οι δυσκολίες και η απογοήτευση των σπουδαστών κατά την
εισαγωγή

τους

στον

προγραμματισμό

είναι

περισσότερο

συνάρτηση

του

προγραμματιστικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιείται και όχι της γλώσσας
προγραμματισμού. Ένα από τα προβλήματα των προγραμματιστικών περιβαλλόντων,
το σημαντικότερο σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, είναι το γεγονός ότι οι
εμπορικοί μεταγλωττιστές στους οποίους βασίζονται τα περιβάλλοντα αυτά δεν
παρέχουν την απαραίτητη στήριξη στους αρχάριους προγραμματιστές. Συνεπώς, για
τη στήριξη των σπουδαστών κατά την εισαγωγή τους στον προγραμματισμό μπορεί
να χρησιμοποιηθεί μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού και ένα σύνολο
προβλημάτων επεξεργασίας αριθμών και συμβόλων, όπως υπαγορεύει η κλασική
προσέγγιση

διδασκαλίας

του

προγραμματισμού,

αλλά

το

περιβάλλον

προγραμματισμού πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει ένα μεταγλωττιστή με βελτιωμένες
διαγνωστικές δυνατότητες.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που παρουσιάζουν οι εμπορικοί μεταγλωττιστές,
όταν

χρησιμοποιούνται

στα

πλαίσια

ενός

εισαγωγικού

μαθήματος

στον

προγραμματισμό, είναι τα εξής:
• Τα μηνύματα λάθους συχνά δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες, ενώ μερικές φορές
είναι και παραπλανητικά: οι μεταγλωττιστές συχνά εμφανίζουν μηνύματα
συντακτικών λαθών αρκετές γραμμές κάτω από τη γραμμή όπου βρίσκεται το
λάθος, μιας και ο parser δεν εντοπίζει το πρόβλημα πριν να φτάσει σε κάποιο
σημείο του κώδικα μετά από εκείνο στο οποίο βρίσκεται το λάθος. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα οι αρχάριοι προγραμματιστές να μην μπορούν να κατανοήσουν τα,
φαινομενικά άσχετα, μηνύματα λάθους και να μη μπορούν να διορθώσουν ακόμα
και πολύ συνηθισμένα λάθη, όπως η παράλειψη του ελληνικού ερωτηματικού ή
της δεξιάς αγκύλης “}” στη C και C++. Για παράδειγμα:
–

οι εντολές char ch; ch = “A”; στη C και C++ έχουν συνήθως ως αποτέλεσμα
την αναφορά του μηνύματος “type mismatch” ή “cannot convert ‘char*’ to
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‘char’”. Και τα δύο μηνύματα λάθους δεν παρέχουν επαρκείς πληροφορίες
στον αρχάριο προγραμματιστή, ενώ το δεύτερο χρησιμοποιεί και όρους που
δεν μπορεί να κατανοήσει.
–

οι εντολές
10:
11:
12:
13:
14:
15:
25:
26:
30:

έχουν

if ( flag )
{
x = y + 100;
z = x * 10;
else
z = 0;
…
while ( z > 0 )
{
…
}

συνήθως

ως

αποτέλεσμα

την

αναφορά

μιας

αλληλουχίας

παραπλανητικών μηνυμάτων λάθους της μορφής:


(14) “Misplaced else”



ένα ή περισσότερα άσχετα μηνύματα λάθους, ανάλογα με το τμήμα
κώδικα μεταξύ των γραμμών 15 και 25



(32): “Compound statement missing }”

• Τα μηνύματα λάθους συχνά δεν είναι κατανοητά, αφού χρησιμοποιούν όρους που
δεν μπορεί να κατανοήσει ο αρχάριος προγραμματιστής.
• Δεν κάνουν καθόλου ή σχεδόν καθόλου έλεγχο για τον εντοπισμό λογικών λαθών,
όπως για παράδειγμα χρήση μη αρχικοποιημένης μεταβλητής, διαίρεση με το 0,
εκτός ορίων προσπέλαση πίνακα κ.τ.λ.
• Οι αλληλεπιδραστικοί αποσφαλματωτές απαιτούν την κατανόηση από τους
σπουδαστές «προχωρημένων» εννοιών, χωρίς αυτοί να είναι σε θέση να τις
αφομοιώσουν.
• Παρέχουν ένα σύνολο επιλογών και ειδικών χαρακτηριστικών που όχι μόνο είναι
άχρηστα, αλλά αυξάνουν και την πολυπλοκότητα του συστήματος περιορίζοντας την
κατανόηση και την αυτοπεποίθηση του αρχάριου προγραμματιστή.
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4.2 Χρήση ερμηνευτή για την αναφορά βελτιωμένων μηνυμάτων: THETIS
Οι διαθέσιμοι εμπορικοί μεταγλωττιστές, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη
παράγραφο, δεν είναι κατάλληλοι για χρήση στα πλαίσια εισαγωγικών μαθημάτων
στον προγραμματισμό ή γενικότερα στην επιστήμη των υπολογιστών. Ιδιαίτερα οι
μεταγλωττιστές για μια γλώσσα προγραμματισμού σαν την ANSI C προϋποθέτουν
εμπειρία, την οποία δεν διαθέτουν οι αρχάριοι προγραμματιστές, όπως διαπιστώθηκε
μετά από τη χρήση της στα μαθήματα CS1 / CS2 στο τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
του Πανεπιστημίου του Stanford το 1991. Για το λόγο αυτό αναπτύχθηκε το
περιβάλλον προγραμματισμού THETIS (Freund & Roberts, 1996), το οποίο
αποτελείται από ένα ερμηνευτή της C και ένα ενδιάμεσο που παρέχει εύχρηστα
εργαλεία ανάπτυξης, αποσφαλμάτωσης και οπτικοποίησης προγραμμάτων.
Ο λόγος για τον οποίο αποφασίστηκε να αναπτυχθεί ένας ερμηνευτής και όχι ένας
μεταγλωττιστής είναι το γεγονός ότι ο μεταγλωττιστής παράγει εντολές σε γλώσσα
μηχανής οι οποίες εκτελούνται ως μια ανεξάρτητη διαδικασία, περιορίζοντας έτσι την
πρόσβαση κατά την εκτέλεση και την αποσφαλμάτωση στις πληροφορίες που
παράγονται κατά τη μεταγλώττιση. Αντίθετα, ένας ερμηνευτής συνδυάζει τις
παραπάνω διαδικασίες σε μία, παρέχοντας έτσι πρόσβαση σε όλες τις παραγόμενες
πληροφορίες, επιβαρύνοντας όμως την ταχύτητα εκτέλεσης των προγραμμάτων.
Ωστόσο, για τους αρχάριους προγραμματιστές η απλοποίηση της αποσφαλμάτωσης
είναι σημαντικότερη από την ταχύτητα εκτέλεσης ενός προγράμματος.
Τα

σημαντικότερα

χαρακτηριστικά

του

THETIS,

το

οποίο

είναι

προϊόν

εμπεριστατωμένης προβληματικής (Freund & Roberts, 1996), είναι τα εξής:
• Βελτίωση των μηνυμάτων λάθους.
Τα μηνύματα λάθους που αναφέρει το THETIS είναι ευνόητα και παρέχουν όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες. Για παράδειγμα, οι εντολές
char a;
a = “c”;
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έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση του ακριβούς μηνύματος “cannot assign a value
of type string to a variable of type char.”, ενώ ένας εμπορικός μεταγλωττιστής θα
εμφάνιζε ένα μήνυμα του τύπου “type mismatch”, το οποίο δεν παρέχει αρκετές
πληροφορίες ή “assignment makes integer from pointer without cast”, το οποίο
εκφράζει το λάθος με τρόπο που ένας αρχάριος προγραμματιστής δεν μπορεί να
κατανοήσει.
• Ενδυνάμωση των συντακτικών περιορισμών.
Οι C και C++ λαμβάνουν ως έγκυρες συγκεκριμένες συντακτικές δομές οι οποίες
είναι σχεδόν πάντα λανθασμένες όταν γράφονται από αρχάριους προγραμματιστές.
Το πιο συνηθισμένο παράδειγμα είναι η χρήση του τελεστή απόδοσης τιμής “=” στη
θέση του τελεστή συσχέτισης “= =”. Για παράδειγμα, η εντολή “ if (j = 0)…” η οποία
είναι συντακτικά σωστή, έχει ως αποτέλεσμα την ανάθεση της τιμής 0 στη μεταβλητή
j, που μεταφράζεται τελικά ως FALSE. Φυσικά, η πρόθεση του προγραμματιστή είναι
ο έλεγχος ικανοποίησης της συνθήκης “j ίσο με 0” και για το λόγο αυτό το THETIS
θεωρεί την εντολή λανθασμένη και εμφανίζει σχετικό μήνυμα. Οι περισσότεροι
συντακτικοί περιορισμοί που έχουν ενσωματωθεί στο THETIS είναι παρόμοιοι με
εκείνους που έχουν προτείνει οι δημιουργοί της Educational C (EC) (Ruckert &
Halpern, 1993), ενός υποσυνόλου της C για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
• Εντοπισμός λαθών εκτέλεσης.
Η πιο χρονοβόρα και δύσκολη φάση της αποσφαλμάτωσης είναι η εύρεση των
λογικών λαθών ενός προγράμματος. Γι’ αυτό το λόγο το THETIS ελέγχει για την
ύπαρξη των παρακάτω λαθών εκτέλεσης:
- διαίρεση με το 0
- χρήση μη αρχικοποιημένης μεταβλητής
- αναφορά ή αποδέσμευση μη έγκυρου δείκτη
- εκτός ορίων προσπέλαση πίνακα
- έξοδος, χωρίς επιστροφή τιμής, από μια συνάρτηση που επιστρέφει τιμή
- πέρασμα μη έγκυρων ορισμάτων σε μια συνάρτηση
- ανάθεση μη έγκυρης τιμής σε ένα βαθμωτό τύπο
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• Εργαλεία αποσφαλμάτωσης και οπτικοποίησης.
Τα εργαλεία αποσφαλμάτωσης και οπτικοποίησης του THETIS διαθέτουν μόνο τις
αναγκαίες επιλογές, διατηρώντας έτσι την απλότητα του συστήματος, και
παρουσιάζουν τις απαραίτητες πληροφορίες με τρόπο κατανοητό.

Εικόνα 4.1. Ο εκδότης του THETIS.

Στην Εικόνα 4.1 φαίνεται ο εκδότης του THETIS. Στο αριστερό περιθώριο του
παραθύρου υπάρχουν διάφορα σύμβολα, τα οποία ο χρήστης τοποθετεί κάνοντας
χρήση του ποντικιού. Η σημασία των συμβόλων είναι προφανής: το σύμβολο stop
αντιστοιχεί σε ένα breakpoint, ενώ το βελάκι δείχνει την προς εκτέλεση εντολή.
Ένα εργαλείο αποσφαλμάτωσης, το Listener, που παρέχει τη δυνατότητα εκτίμησης
εκφράσεων που περιέχουν μεταβλητές και κλήσεις συναρτήσεων του προγράμματος
ενώ αυτό εκτελείται. Οι χρήστες μπορούν επίσης να ελέγξουν την ορθότητα
συναρτήσεων χωρίς να χρειάζεται να γράφουν επιπλέον κώδικα.
Στην Εικόνα 4.2 φαίνεται το εργαλείο οπτικοποίησης το οποίο παρέχει πληροφορίες
για τις μεταβλητές των συναρτήσεων του προγράμματος, τους πίνακες και τις δομές,
την εμβέλεια των μεταβλητών, τη χρήση των παραμέτρων και την έννοια της στοίβας
των κλήσεων. Σύμφωνα με τους Freund και Roberts, το εργαλείο αυτό βοηθάει
ιδιαίτερα τους φοιτητές στη δημιουργία ενός νοητού μοντέλου του τρόπου
λειτουργίας των προγραμμάτων τους.
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Εικόνα 4.2 Το εργαλείο οπτικοποίησης.

4.3 Αναφορά φιλικών προς το χρήστη μηνυμάτων συντακτικών - λογικών λαθών
& λαθών στυλ : CAP
Το CAP (Code Analyzer for Pascal) (Schorsch, 1995) αναλύει προγράμματα τα οποία
έχουν αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας ως γλώσσα προγραμματισμού ένα υποσύνολο της
Pascal, με σκοπό την αναφορά φιλικών προς το χρήστη μηνυμάτων για τα λάθη που
εντοπίζει. Σε αντίθεση με τους περισσότερους μεταγλωττιστές, εκτός από συντακτικά
λάθη, το CAP εντοπίζει και λογικά λάθη, καθώς επίσης και λάθη που αφορούν το
στυλ προγραμματισμού. Τα μηνύματα λάθους δίνουν τις εξής πληροφορίες: τι είναι
λάθος, γιατί είναι λάθος και πως διορθώνεται. Συχνά, τα μηνύματα περιλαμβάνουν
και ένα παράδειγμα σωστού κώδικα για περαιτέρω βοήθεια.
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Το υποσύνολο της Pascal , το οποίο μπορεί να αναλύσει το CAP περιλαμβάνει:
• τους τύπους δεδομένων: integer, real, char, string, boolean και μονοδιάστατους
πίνακες
• τις τυπικές προκαθορισμένες διαδικασίες και συναρτήσεις (write, writeln, read,
sqrt, …)
• καθορισμένες από το χρήστη διαδικασίες και συναρτήσεις
• τις δομές ελέγχου: if-then-else, case, for-do, repeat-until, while-do
Το CAP διαθέτει ένα πλήρες μενού βοήθειας, ενώ όλες οι λειτουργίες του
εκτελούνται μέσω επιλογών καταλόγων. Μετά από την ανάλυση ενός προγράμματος
το CAP εμφανίζει τον αριθμό των συντακτικών και λογικών λαθών και των λαθών
στυλ που εντόπισε, και στη συνέχεια τον πηγαίο κώδικα με τα μηνύματα λάθους στα
κατάλληλα σημεία. Το CAP αναφέρει 111 διαγνωστικά μηνύματα, από τα οποία 62
είναι για συντακτικά λάθη, 21 για λογικά και 28 για λάθη που αφορούν το στυλ
προγραμματισμού. Αν και ο αριθμός των λογικών λαθών που εντοπίζονται είναι
μικρός, περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα λογικά λάθη που γίνονται συνήθως.
Εξάλλου, αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι αρχάριοι προγραμματιστές
επαναλαμβάνουν συνεχώς τα ίδια λογικά λάθη.
Το παράθυρο του CAP που φαίνεται στην Εικόνα 4.3 περιέχει τον κώδικα ενός
προγράμματος και τα διαγνωστικά μηνύματα για τα δύο συντακτικά λάθη που
εντοπίστηκαν κατά την αυτόματη ανάλυση του. Σε περίπτωση εντοπισμού μιας
αλληλουχίας αλληλένδετων λαθών (cascading errors) το CAP αναφέρει μόνο το
πρώτο λάθος της αλληλουχίας.
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Εικόνα 4.3 Αναφορά συντακτικών λαθών στο CAP.

Στην Eικόνα 4.4 φαίνονται κάποια από τα λογικά λάθη που εντοπίζει το CAP και τα
οποία σχετίζονται με έννοιες δύσκολες, όπως το πέρασμα παραμέτρων και η εμβέλεια
των μεταβλητών. Τα πιο συνηθισμένα λογικά λάθη είναι συντακτικά σωστές
αλληλουχίες εντολών οι οποίες όμως δεν έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα και οι
οποίες, τις περισσότερες φορές, είτε δεν γράφονται σκόπιμα, είτε είναι αποτέλεσμα
λανθασμένων αντιλήψεων των αρχάριων προγραμματιστών. Κατά την ανίχνευση των
λογικών λαθών το CAP αναγκαστικά κάνει κάποιες υποθέσεις, μιας και είναι
αδύνατον να κατανοήσει το σκοπό ενός αλγορίθμου για να αποφασίσει αν μια
αλληλουχία εντολών (η οποία θα μπορούσε

να είναι λογικό λάθος) γράφτηκε

σκόπιμα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα κάποια από τα λογικά λάθη που
αναφέρει το CAP να μην είναι στην πραγματικότητα λογικά λάθη. Εκτός από
συντακτικά και λογικά λάθη το CAP αναφέρει και λάθη που αφορούν το στυλ
προγραμματισμού. Μεταξύ άλλων ελέγχει αν ικανοποιούνται οι εξής κανόνες:
ύπαρξη σχολίων στις δηλώσεις και τις παραμέτρους ( {in}, {out}, {in/out} ), στοίχιση
φωλιασμένων εντολών, χρήση της εντολής write αντί της writeln στις προτροπές για
εισαγωγή δεδομένων, μορφοποίηση πραγματικών αριθμών κ.τ.λ.
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Εικόνα 4.4 Αναφορά λογικών λαθών στο CAP.

Αξιολόγηση. Το CAP αναπτύχθηκε το 1993 στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών της
Ακαδημίας United States Air Force, όπου και χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα CS110.
Οι 520 φοιτητές που το παρακολούθησαν συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, στο
οποίο μεταξύ άλλων, κλήθηκαν να βαθμολογήσουν το CAP με άριστα το 8. Η μέση
βαθμολογία ήταν 6.85, ενώ ιδιαίτερα θετικά ήταν και τα σχόλια τους όταν τους
ζητήθηκε να περιγράψουν πως τους βοήθησε το CAP να μάθουν να προγραμματίζουν
καλύτερα. Θετικά ήταν και τα σχόλια των διδασκόντων οι οποίοι ανέφεραν ότι το
CAP βοήθησε τόσο τους ίδιους στη διόρθωση των εργασιών των φοιτητών, όσο και
τους φοιτητές οι οποίοι παρουσίασαν βελτιωμένη απόδοση. Ωστόσο, διαπιστώθηκαν
και κάποια ανεπιθύμητα φαινόμενα, όπως για παράδειγμα η μη ενσωμάτωση των
κανόνων που αφορούν το στυλ προγραμματισμού, γνωρίζοντας ότι το CAP θα
αναφέρει τα λάθη. Έτσι, αντί το CAP να βοηθήσει τους φοιτητές να αποκτήσουν
σωστές προγραμματιστικές συνήθειες, έγινε το αντίθετο.
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Κεφάλαιο 5

Εκδότες Σύνταξης - Εικονικές Γλώσσες
Προγραμματισμού
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5.1 Γενικά για τους Εκδότες Σύνταξης
Οι εκτεταμένες έρευνες που έχουν γίνει με αντικείμενο τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές κατά την εισαγωγή τους στον προγραμματισμό
κατέδειξαν ότι το μεγάλο ρεπερτόριο εντολών και η πολυπλοκότητα των γλωσσών
προγραμματισμού, η αναγκαστική επικέντρωση των σπουδαστών στις συντακτικές
λεπτομέρειες της γλώσσας προγραμματισμού και η πληθώρα των δυσνόητων
μηνυμάτων λάθους οδηγούν στην απογοήτευση των σπουδαστών και την «αποτυχία»
τους στα μαθήματα προγραμματισμού. Το ερώτημα που τίθεται όμως είναι: Ο στόχος
των μαθημάτων εισαγωγής στον προγραμματισμό είναι η διδασκαλία μιας γλώσσας
προγραμματισμού ή η χρήση της για την κατανόηση των αρχών του
προγραμματισμού και την υλοποίηση αλγορίθμων, την απόκτηση επομένως
ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων;
Αρκετοί ερευνητές αναζήτησαν λύσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα
της επικέντρωσης των αρχάριων προγραμματιστών στις συντακτικές λεπτομέρειες
μιας γλώσσας προγραμματισμού. Μια από τις πιο αξιόλογες λύσεις που προτάθηκαν
είναι η χρήση εκπαιδευτικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων με εκδότες
σύνταξης.
Περιγραφή. Στη συνέχεια περιγράφονται σύντομα τα βασικά χαρακτηριστικά των
εκπαιδευτικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων που βασίζονται σε εκδότες
σύνταξης. Τα χαρακτηριστικά αυτά αποτελούν υποσύνολο των χαρακτηριστικών που
περιγράφουν οι (Khwaja & Urban, 1993) για τη σχεδίαση και τη χρήση βασισμένων
σε εκδότες σύνταξης περιβαλλόντων. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται εκείνα τα
χαρακτηριστικά που κρίνονται σημαντικά για τα εκπαιδευτικά προγραμματιστικά
περιβάλλοντα:
1. Εξωτερική αναπαράσταση (external representation): σε έναν εκδότη σύνταξης
μπορεί να χρησιμοποιούνται πρότυπα που βασίζονται είτε σε κείμενο είτε σε
κάποιου είδους εικονικές-συμβολικές αναπαραστάσεις. Με βάση αυτό το
χαρακτηριστικό ένας εκδότης σύνταξης μπορεί να χαρακτηριστεί ως εκδότης
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δομής (structure editor) ή εικονικός εκδότης, οπότε συνήθως χρησιμοποιείται ο
όρος εικονική γλώσσα προγραμματισμού (iconic programming language).
2. Παραγόμενο έγγραφο (target document): στην περίπτωση των προγραμματιστικών
περιβαλλόντων το έγγραφο που παράγεται είναι ο κώδικας του προγράμματος σε
μια συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού ή κάποιου είδους εικονικήσυμβολική αναπαράσταση, για παράδειγμα ένα λογικό διάγραμμα.
3. Τύποι λαθών που εντοπίζονται κατά την ανάπτυξη (types of errors): ένας εκδότης
σύνταξης εντοπίζει πάντα συντακτικά λάθη, ενώ κάποιοι εκδότες έχουν και τη
δυνατότητα εντοπισμού στατικών σημασιολογικών λαθών.
4. Διαχείριση λαθών (error handling): ένας εκδότης σύνταξης μπορεί να
διαχειρίζεται τα λάθη που εντοπίζονται με έναν από τους παρακάτω τρόπους ή με
ένα συνδυασμό αυτών:
•

απαιτεί τη διόρθωση του λάθους τη στιγμή που εντοπίζεται,

•

αναφέρει άμεσα το λάθος, αλλά δεν απαιτεί την άμεση διόρθωσή του,

•

αυτόματη διόρθωση του λάθους.

5. Τμηματική μεταγλώττιση – δημιουργία συντακτικού δένδρου (Incremental system):
όταν ένας εκδότης σύνταξης ενσωματώνει αυτή τη δυνατότητα δεν χρειάζεται να
γίνεται επαναδημιουργία του συντακτικού δένδρου ή μεταγλώττιση κάθε φορά
που ο χρήστης θέλει να εκτελέσει ένα πρόγραμμα.
6. Επίπεδο εκτέλεσης (execution level): ένας εκδότης σύνταξης μπορεί να επιτρέπει
την τμηματική ή μόνο την πλήρη εκτέλεση ενός προγράμματος. Βέβαια υπάρχει
περίπτωση ένας εκδότης σύνταξης να μην επιτρέπει καθόλου την εκτέλεση, οπότε
χρησιμοποιείται μόνο για την ανάπτυξη συντακτικά σωστών προγραμμάτων.
7. Διαθέσιμα

εργαλεία:

όπως

αποσφαλματωτές,

ανιχνευτές

εκτέλεσης

προγραμμάτων και παρουσίαση του προγράμματος με διάφορες απόψεις.

των

Εκδότες Σύνταξης - Εικονικές Γλώσσες Προγραμματισμού

128

Πλεονεκτήματα. Ο βασικός στόχος των εκπαιδευτικών προγραμματιστικών
περιβαλλόντων με εκδότες σύνταξης είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της
επικέντρωσης της προσοχής των σπουδαστών στις συντακτικές λεπτομέρειες της
χρησιμοποιούμενης γλώσσας προγραμματισμού. Άλλα παιδαγωγικά οφέλη, κάποια
από τα οποία απορρέουν από το προηγούμενο είναι:
•

Αντιμετώπιση του προβλήματος της επικέντρωσης σε χαμηλού επιπέδου
λεπτομέρειες γενικότερα: εκμάθηση κανόνων για τη μορφοποίηση ενός
προγράμματος έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστο, εξοικείωση με δύσχρηστους
εκδότες κειμένου και σωστή διαχείριση του κύκλου ζωής λογισμικού (Goldenson,
1989).

•

Επικέντρωση της προσοχής στη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και την
απόκτηση ανάλογων ικανοτήτων (Ziegler & Crews, 1999; Calloni & Bagert,
1994).

•

Επικέντρωση της προσοχής σε θέματα δομής και σχεδίασης: εξαλείφοντας το
πρόβλημα της επικέντρωσης σε λεπτομέρειες χαμηλού επιπέδου δίνεται η
δυνατότητα ανάθεσης πιο απαιτητικών, σε θέματα δομής και σχεδίασης, εργασιών
στους σπουδαστές (Goldenson, 1989).

Προβλήματα ευχρηστίας. Η μέχρι τώρα έρευνα έχει δείξει ότι οι εκδότες σύνταξης
μπορούν και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της επικέντρωσης στις
συντακτικές λεπτομέρειες μιας γλώσσας προγραμματισμού, αλλά πολλές φορές
δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στους αρχάριους χρήστες. Οι δυσκολίες αυτές
ποικίλουν και εξαρτώνται από την υλοποίηση του εκδότη σύνταξης. Ανεξάρτητα από
την υλοποίηση του εκδότη σύνταξης όμως, τα περισσότερα προβλήματα
εμφανίζονται κατά την διόρθωση παρά κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων. Όπως
είναι γνωστό ο πιο εύκολος και προφανής τρόπος πραγματοποίησης αλλαγών σε ένα
πρόγραμμα συνήθως απαιτεί την προσωρινή παραβίαση των συντακτικών κανόνων
της γλώσσας προγραμματισμού. Οι εκδότες σύνταξης όμως επιτρέπουν την ανάπτυξη
αυστηρά σωστού συντακτικά πηγαίου κώδικα με αποτέλεσμα η πραγματοποίηση
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αλλαγών να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Δυσκολίες προκαλεί αρκετές φορές και η
εισαγωγή εντολών μεταξύ άλλων.
5.2 Ανάλυση Προγραμματιστικών Περιβαλλόντων με Εκδότες Δομής
Στον Πίνακα 5.1 αναλύονται τέσσερα εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα
που βασίζονται σε εκδότες δομής. Η ανάλυση γίνεται βάση των χαρακτηριστικών που
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο, ενώ τα στοιχεία προέρχονται από την
αναφερόμενη βιβλιογραφία. Το περιβάλλον Karel Genie της οικογένειας MacGnome
Genies περιγράφεται και στην ενότητα 3.3.3.
Τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα με εκδότες δομής που αναλύονται στον Πίνακα
5.1 δεν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές, με εξαίρεση το Cornell Program Synthesizer
(Teitelbaum & Reps, 1981) που είχε περιορισμένες δυνατότητες. Συγκεκριμένα, τα
προγράμματα που αναπτύσσονταν στο περιβάλλον αυτό δεν ξεπερνούσαν τις 24
γραμμές και δεν υπήρχε η δυνατότητα ανάπτυξης υποπρογραμμάτων. Ωστόσο, το
περιβάλλον αυτό μαζί με κάποια άλλα που αναπτύχθηκαν εκείνη την περίοδο
αποτέλεσε την αφετηρία για την ανάπτυξη της τεχνολογίας των εκδοτών δομής. Τα
περιβάλλοντα Genies (Miller et al., 1994) που βασίστηκαν στα περιβάλλοντα που
αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του project Gnome είναι από τα καλύτερα
προγραμματιστικά περιβάλλοντα που βασίζονται σε εκδότες δομής. Τα περιβάλλοντα
Genies είναι τα μοναδικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα με εκδότη δομής που
παρέχουν τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός προγράμματος και ως κείμενο. Βέβαια σ’
αυτή την περίπτωση απαιτείται άμεση διόρθωση των λαθών που εντοπίζονται. Ένα
άλλο, επίσης μοναδικό χαρακτηριστικό των περιβαλλόντων Genies είναι η παροχή
πολλαπλών αναπαραστάσεων ενός προγράμματος και η δυναμική οπτικοποίηση των
δεδομένων (dynamic data visualization). Ωστόσο, τα περιβάλλοντα Genies
αναπτύχθηκαν

για

πλατφόρμα

Macintosh.

Αντίθετα,

το

προγραμματιστικό

περιβάλλον Alice Pascal (Templeton) τρέχει σε PC (περιβάλλον Dos). Επιπλέον,
υπάρχει δυνατότητα απόκτησης του Alice Pascal και του εγχειριδίου χρήσης –
εγχειριδίου της γλώσσας προγραμματισμού δωρεάν από το διαδίκτυο.

Εκδότες Σύνταξης - Εικονικές Γλώσσες Προγραμματισμού

Cornell Program
Synthesizer
(Teitelbaum,

Gnome
(Miller, 1994)

1981)
Εξωτερική
αναπαράσταση

MacGnome
Genies
(Miller, 1994;
Chandhok)

130

Alice Pascal
(Templeton)

Κειμενική

Κειμενική

Κειμενική

Κειμενική

Παραγόμενο
έγγραφο

PL/CS:
υποσύνολο της
PL/I

Pascal, Fortran, Lisp,
Karel the Robot

Pascal,
Karel the Robot

Pascal

Τύποι λαθών
που
εντοπίζονται

Συντακτικά,
Στατικά
σημασιολογικά

Συντακτικά,
Στατικά
σημασιολογικά

Συντακτικά

Συντακτικά,
Σημασιολογικά

Διαχείριση
λαθών

Αναφέρει άμεσα
το λάθος, αλλά
δεν απαιτεί την
άμεση διόρθωσή
του

Απαιτείται άμεση
διόρθωση του λάθους

Απαιτείται άμεση
διόρθωση του λάθους
όταν το πρόγραμμα
επεξεργάζεται ως
κείμενο. Κάποια λάθη
αναφέρονται όταν ο
χρήστης ζητάει να
εκτελεστεί το
πρόγραμμα.

Αναφέρει άμεσα το
λάθος, αλλά δεν
απαιτεί την άμεση
διόρθωσή του

Δυνατότητα
εκτέλεσης

Τμηματική έως
πλήρης

Ο εκτελέσιμος
κώδικας παραγόταν
μέσω του ερμηνευτή
Berkeley Unix Pascal.

Τμηματική έως
πλήρης

Τμηματική έως
πλήρης

Ιεραρχική
παρουσίαση
προγράμματος: μία
διαδικασία κάθε φορά
με τις επικεφαλίδες
μόνο των
εμφωλευμένων
υποπρογραμμάτων

Δυνατότητα
επεξεργασίας ενός
προγράμματος και ως
κείμενο.
Πολλαπλές
αναπαραστάσεις ενός
προγράμματος:
Κώδικας, Λίστα
επικεφαλίδων
υποπρογραμμάτων,
Κώδικας μιας
διαδικασίας ή
συνάρτησης, Στοίβα
ενεργών
υποπρογραμμάτων,
Δενδροειδής
παρουσίαση.
Ανίχνευση &
αποσφαλμάτωση.
Οπτικοποίηση
δεδομένων.

Αποσφαλματωτής
Ερμηνευτής.
Συμβατό με Turbo
Pascal

Διαθέσιμα
εργαλεία

Ερμηνευτής,
αποσφαλματωτής

Πίνακας 5.1 Ανάλυση εκπαιδευτικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων με εκδότες δομής.
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5.3 Εικονικές Γλώσσες Προγραμματισμού
5.3.1 Σχετική έρευνα: Δομημένα διαγράμματα ροής & Ψευδοκώδικας
Οι υποστηρικτές (Calloni & Bagert, 1994; Ziegler & Crews, 1999) των εικονικών
γλωσσών προγραμματισμού θεωρούν ότι η διδασκαλία του προγραμματισμού σε
αρχάριους πρέπει να βασίζεται σε ένα εικονικό - βασισμένο σε διαγράμματα ροής
περιβάλλον και όχι σε ένα περιβάλλον στο οποίο η εκφορά των αλγορίθμων είναι
κειμενική. Αρκετοί από τους ερευνητές αυτούς χρησιμοποιούν ως απόδειξη των
ισχυρισμών τους τα αποτελέσματα των πειραμάτων που διεξήγαγε ο ερευνητικός
ψυχολόγος David A. Scanlan και τα οποία είχαν ως αντικείμενο την
αποτελεσματικότητα των διαφόρων μεθόδων κατανόησης των αλγορίθμων. Στη
συνέχεια θα αναφερθούν στοιχεία από το πείραμα που διεξήγαγε ο (Scanlan, 1989),
το οποίο είχε ως αντικείμενο τη σύγκριση των δομημένων διαγραμμάτων ροής
(structured flowcharts) και του ψευδοκώδικα ως μέσων κατανόησης αλγορίθμων.
Το συγκεκριμένο πείραμα ανέτρεψε τα αποτελέσματα προηγούμενων πειραμάτων
στα οποία δεν διαπιστώθηκε καμία διαφορά ανάμεσα στα δομημένα διαγράμματα
ροής και στον ψευδοκώδικα, ως μέσο κατανόησης των αλγορίθμων. Όπως
αναφέρεται στο (Scanlan, 1989) πολλά από τα πειράματα αυτά δεν μπορούν να
χαρακτηριστούν αξιόπιστα είτε γιατί δεν σχεδιάστηκαν σωστά, είτε γιατί
χρησιμοποίησαν μη δομημένα διαγράμματα. Ένα από αυτά είναι και το πείραμα του
Shneiderman και των συνεργατών του, στο οποίο δεν θεωρήθηκε ο χρόνος ως ένδειξη
της

αποτελεσματικότητας

των

εξεταζόμενων

μορφών

αναπαράστασης

των

αλγορίθμων, ενώ παράλληλα χρησιμοποιήθηκε ένας πολύ απλός αλγόριθμος, παρόλο
που ήταν γνωστό ότι η χρησιμότητα των διαγραμμάτων αυξάνεται όταν μεγαλώνει η
πολυπλοκότητα του αλγορίθμου. Ο Shneiderman και οι συνεργάτες του δήλωσαν
“detailed flowcharts are merely a redundant presentation of the information
contained in the programming statements. Since detailed flowcharts may be merely
an alternative representation of the syntax of a program, it should not be helpful to
programmers familiar with a programming language”. Η έρευνα αυτή, σύμφωνα με
τον Scanlan, συντέλεσε ουσιαστικά στην μείωση της χρήσης των διαγραμμάτων
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ροής, μιας και πολλοί ήταν εκείνοι που τη χρησιμοποίησαν ως αναφορά σε βιβλία και
άρθρα για να κάνουν δηλώσεις του τύπου “Research has shown that flowcharts are
almost totally useless” (Higgins).
Στο πείραμα του Scanlan συμμετείχαν 82 φοιτητές του Τμήματος Management
Information Science του California State University. Στο πείραμα εξετάστηκαν τρεις
αλγόριθμοι: μικρής, μέτριας και μεγάλης πολυπλοκότητας. Λεπτομέρειες για τον
προσεκτικό σχεδιασμό, τον τρόπο διεξαγωγής και τη στατιστική ανάλυση του
πειράματος υπάρχουν στο (Scanlan, 1989). Τα αποτελέσματα, τα οποία φαίνονται και
στον Πίνακα 5.2, ήταν τα εξής:
1. Οι σπουδαστές

χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο για την κατανόηση των δομημένων

διαγραμμάτων ροής.
2. Τα δομημένα διαγράμματα ροής είναι πιο αποτελεσματικά όσο αυξάνει η

πολυπλοκότητα του αλγορίθμου.
Επίσης, χρησιμοποιώντας τα δομημένα διαγράμματα ροής οι σπουδαστές:
3. Έκαναν λιγότερα λάθη.
4. Είχαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
5. Είδαν τους αλγόριθμους λιγότερες φορές.
6. Χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο για να απαντήσουν τις ερωτήσεις.
Πολυπλ. μέθοδος

Μικρή - ΔΡ
ΨΚ
Μέτρια - ΔΡ
ΨΚ
Μεγάλη- ΔΡ
ΨΚ

αριθμός
ερωτήσεων

12
12
36
36
60
60

χρόνος
κατανόησης
ανά ερώτηση

% σωστές
απαντήσεις

(1)
9.50
9.01
6.83
7.47
7.25
8.73

(3)
97.7
93.80
98.81
94.92
98.68
91.71

βαθμός
αυτοπεποίθησης
από 1-4
(4)
3.96
3.85
3.95
3.81
3.94
3.71

φορές
ανα ερώτ.
(5)
1.30
1.41
.86
.92
.72
.82

χρόνος
απαντήσεως
ανά
ερώτηση
(6)
9.50
9.01
6.83
7.47
7.25
8.73

ΔΡ=Δομημένο Διάγραμμα Ροής, ΨΚ= Ψευδοκώδικας, Οι χρόνοι είναι σε δευτερόλεπτα.

Πίνακας 5.2. Τα αποτελέσματα του πειράματος.

Στο παραπάνω πείραμα, όπως αναφέρθηκε, γίνεται αναφορά σε όλες τις εικονικές
γλώσσες που θα εξετάσουμε στις επόμενους παραγράφους. Ωστόσο, αυτό που δεν
αναφέρεται είναι ότι το συγκεκριμένο πείραμα εξέτασε την αποτελεσματικότητα των
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δομημένων διαγραμμάτων ροής ως μέσων κατανόησης ήδη σχεδιασμένων
αλγορίθμων και όχι ως μέσων σχεδιασμού νέων αλγορίθμων.

5.3.2 Εικονικές γλώσσες προγραμματισμού : BACCII & BACCII++
BACCII. Η εικονική γλώσσα προγραμματισμού ή καλύτερα το βασισμένο στα
Microsoft Windows προγραμματιστικό περιβάλλον BACCII (Calloni & Bagert, 1994;
Calloni & Bagert, 1997) αναπτύχθηκε στο Texas Tech University το 1992, έχοντας
ως στόχο τη στήριξη της διδασκαλίας του διαδικαστικού προγραμματισμού. Το
περιβάλλον του BACCII επιτρέπει στο χρήστη να προγραμματίζει χρησιμοποιώντας
εικόνες που αναπαριστάνουν όλες τις βασικές δομές, ενώ μετά το τέλος της
υλοποίησης ενός αλγορίθμου υπάρχει η δυνατότητα αυτόματης παραγωγής
συντακτικά σωστού πηγαίου κώδικα σε Pascal, C, Fortran και Basic. Για την
παραγωγή συντακτικά σωστού πηγαίου κώδικα το περιβάλλον του BACCII διαθέτει
ένα συντακτικά καθοδηγούμενο ενδιάμεσο (syntax directed interface).
Περιγραφή. Για την καθοδήγηση του χρήστη κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων
παρέχεται σε αυτόν το παράθυρο που φαίνεται στην Εικόνα 5.1. Προκειμένου να
προχωρήσει ο χρήστης σε οποιαδήποτε δήλωση, στην ανάπτυξη υπορουτινών ή του
κυρίου προγράμματος πρέπει να κάνει «κλικ» στο αντίστοιχο κουμπί. Περαιτέρω
βοήθεια παρέχεται στο χρήστη μέσω της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης των
κουμπιών και της εμφάνισης μηνυμάτων.

Εικόνα 5.1. Το βασικό παράθυρο του BACCII.

Στην

Εικόνα

5.2

προγραμματισμού.

παρουσιάζεται

το

ρεπερτόριο

εντολών

της

γλώσσας
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Εικόνα 5.2 Το ρεπερτόριο εντολών της γλώσσας προγραμματισμού BACCII.

Οι εικόνες δεδομένων (Εικόνα 5.3) σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι προφανές ποιος
από τους βασικούς τύπους δεδομένων αντιστοιχεί σε κάθε εικόνα, ενώ η δήλωση των
μεταβλητών, των τύπων και των παραμέτρων πραγματοποιείται γραφικά,
χρησιμοποιώντας εικόνες (είτε προκαθορισμένες, είτε καθορισμένες από το χρήστη)
με τρόπο παρόμοιο με εκείνο των προγραμμάτων ζωγραφικής.

Εικόνα 5.3 Οι εικόνες δεδομένων & η δήλωση μεταβλητών στο BACCII.

Η υλοποίηση ενός προγράμματος πραγματοποιείται με τη μορφή ενός διαγράμματος
ροής (Εικόνα 5.4). Το συντακτικά καθοδηγούμενο ενδιάμεσο επιτρέπει την εισαγωγή
στο διάγραμμα μόνο σωστών συνδυασμών εντολών (εικόνων). Αφού ο χρήστης
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επιλέξει την κατάλληλη εικόνα και τη συσχετίσει με την κατάλληλη ενέργεια (π.χ.
μια συνθήκη με την εικόνα της εντολής if-then-else), τοποθετεί την εικόνα στη δομή
κάνοντας «κλικ». Οι απαραίτητες συνδέσεις και γενικότερα οι απαραίτητες αλλαγές
που πρέπει να γίνουν στο διάγραμμα πραγματοποιούνται αυτόματα.

Εικόνα 5.4 Ανάπτυξη προγράμματος στο BACCII.

Αξιολόγηση. Το προγραμματιστικό περιβάλλον BACCII χρησιμοποιήθηκε το 1993
στο μάθημα της εισαγωγής στον προγραμματισμό “Computer Science 1462”
(Fundamentals of Computer Science I) στο Texas Tech University. Η διδασκόμενη
γλώσσα προγραμματισμού ήταν η Pascal. Στον Πίνακα 5.3 φαίνονται τα βασικά
χαρακτηριστικά του πειράματος.
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126
φοιτητές: 59 από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών,
50 από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών
17 από άλλα τμήματα

Βαθμός μαθήματος
• 60% από 4 εξετάσεις σχετικά με τη σύνταξη της PASCAL
• 20% από 10 εργαστηριακές ασκήσεις: ολοκλήρωση μερικώς υλοποιημένων προγρ.
• 20% από 7 προγραμματιστικές εργασίες: ανάπτυξη προγραμμάτων
Ομάδα 1
74
• Αριθμός
μόνο VAX PASCAL
• Χρήση
• Εργαστήριο
10 εβδομάδες
Διάρκεια
1 φορά την εβδομάδα
Συχνότητα
οδηγίες από έμπειρο βοηθό για τις εργαστηριακές ασκήσεις &
Περιεχόμενο
τις προγραμματιστικές εργασίες
Ομάδα 2
52
• Αριθμός
VAX PASCAL & BACCII
• Χρήση
• Εργαστήριο
για 3 εβδομάδες υποχρεωτικά
Διάρκεια
εβδομαδιαία
Συχνότητα
Περιεχόμενο στα 3 πρώτα εργαστήρια (περίπου 6 ώρες) δόθηκαν οδηγίες για τη
χρήση του BACCII, ενώ στα επόμενα γινόταν απλά ανάθεση των
εργασιών (υποχρεωτική παρακολούθηση 15-20 λεπτά) χωρίς να
δίνονται οδηγίες για τις εργασίες.
Οι φοιτητές ήταν υποχρεωμένοι να παραδίδουν για κάθε
προγραμματιστική εργασία το αρχείο BACCII για αξιολόγηση και
Παρατήρηση
τον κώδικα σε PASCAL για βαθμολόγηση.
Πίνακας 5.3 Περιγραφή του πειράματος.

Όπως ήταν αναμενόμενο, σύμφωνα με τους Calloni και Bagert, η απόδοση της 2ης
ομάδας στις εργασίες ήταν

καλύτερη από εκείνη της 1ης. Το μη αναμενόμενο

αποτέλεσμα ήταν ο βαθμός των εξετάσεων. Μιας και οι εξετάσεις αναφέρονταν στη
σύνταξη της PASCAL, οι προαναφερθέντες δεν περίμεναν η ομάδα του BACCII να
έχει καλύτερη απόδοση από την άλλη ομάδα, όπως τελικά έγινε. Στον Πίνακα 5.4
παρουσιάζονται οι επιδόσεις των φοιτητών στο παραπάνω πείραμα, ενώ περισσότερες
πληροφορίες υπάρχουν στο (Calloni & Bagert, 1994).
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VAX
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71.86
81.99
79.06
78.44
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BACCII
79.67
89.28
83.77
84.05

Πίνακας 5.4 Αποτελέσματα του πειράματος.

BACCII++. Η εικονική γλώσσα προγραμματισμού BACCII++ (Calloni & Bagert,
1997) είναι επέκταση της BACCII και έχει ως στόχο τη στήριξη της διδασκαλίας
εννοιών και γλωσσών τόσο του διαδικαστικού, όσο και του αντικειμενοστραφούς
προγραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα, η BACCII++ έχει ως στόχο τη στήριξη τόσο
του μαθήματος “εισαγωγή στον προγραμματισμό” (CS1462), όσο και του μαθήματος
“δομές

δεδομένων/

αντικειμενοστραφής

προγραμματισμός”

(CS2463),

χρησιμοποιώντας τη C++. Στο πρώτο μάθημα παρόλο που χρησιμοποιείται η C++
εξακολουθεί να διδάσκεται ο διαδικαστικός προγραμματισμός.
Περιγραφή. Οι διαφορές του περιβάλλοντος BACCII++ σε σχέση με το BACCII
είναι ελάχιστες. Εκτός βέβαια από την προσθήκη των απαραίτητων στοιχείων, έτσι
ώστε το περιβάλλον να υποστηρίζει το αντικειμενοστραφές

παράδειγμα

προγραμματισμού, η μοναδική ουσιαστική διαφορά είναι η ανάπτυξη ενός
αλληλεπιδραστικού πολυμεσικού συστήματος για τη στήριξη των εργαστηρίων. Τα
πολυμεσικά εργαστήρια (multimedia labs) αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας την
εφαρμογή Asymetrix Toolbook. Επίσης, αναπτύχθηκε υλικό και για τα δύο
μαθήματα. Το υλικό αυτό περιλαμβάνει : ένα βιβλίο για τη χρήση του BACCII++ με
τη C++, υλικό για τα εργαστήρια χρησιμοποιώντας κλασσικά και πολυμεσικά (όπως
αναφέρθηκε) συστήματα και παραδείγματα (on-line και off-line ) προβλημάτων
εξετάσεων.
Αξιολόγηση. Το BACCII++ χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία των δύο
μαθημάτων κατά το ακαδημαϊκό έτος 1995-96. Το πείραμα που διεξήχθη ήταν
ανάλογο με εκείνο που περιγράψαμε για το περιβάλλον BACCII. Τα αποτελέσματα
(Calloni & Bagert, 1997) του πειράματος αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια.
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Αποτελέσματα CS1462. Η χρήση του BACCII++ στη διδασκαλία του διαδικαστικού
προγραμματισμού χρησιμοποιώντας τη C++ είχε θετικές επιπτώσεις μόνο στις
εξετάσεις. Παρά το γεγονός ότι η απόδοση της ομάδας BACCII++ στις
εργαστηριακές και τις προγραμματιστικές εργασίες δεν ήταν η αναμενόμενη,
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα παλιότερων πειραμάτων, οι Calloni και Bagert
θεώρησαν τα αποτελέσματα ικανοποιητικά. Επίσης, η ομάδα BACCII++ κατανόησε
σε μεγαλύτερο βαθμό τη σύνταξη της C++.
Αποτελέσματα

CS2463.

αντικειμενοστραφούς

Η

χρήση

προγραμματισμού

του

BACCII++

χρησιμοποιώντας

στη
τη

διδασκαλία
C++

είχε

του
ως

αποτέλεσμα την καλύτερη επίδοση των φοιτητών. Με εξαίρεση τις εργαστηριακές
ασκήσεις στις οποίες δεν διαπιστώθηκε σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο
ομάδες, η ομάδα του BACCII++ παρουσίασε σημαντικά καλύτερη επίδοση στις
προγραμματιστικές εργασίες, στις γραπτές εξετάσεις, στην πρακτική εξέταση στο
εργαστήριο και κατ’ επέκταση στο μάθημα συνολικά. Επίσης, φάνηκε ότι το
BACCII++ βοήθησε περισσότερο στη διδασκαλία του αντικειμενοστραφούς
προγραμματισμού παρά του διαδικαστικού. Όπως και στο προηγούμενο μάθημα η
ομάδα BACCII++ κατανόησε σε μεγαλύτερο βαθμό τη σύνταξη της C++. Τέλος, και
στα δύο μαθήματα οι ομάδες BACCII++ παρουσίασαν μικρότερη απόκλιση από το
μέσο σκορ σε όλες τις κατηγορίες.

5.3.3 Ένα εργαλείο για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη προγραμμάτων: FLINT
Το αναπτυσσόμενο, στο Tμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Western
Kentucky, διδακτικό περιβάλλον (instructional environment) FLINT (Flowchart
INTerpreter) (Ziegler & Crews, 1999) ενσωματώνει τις διαδικασίες του σχεδιασμού
λύσεων, της ανάπτυξης αλγορίθμων, του ελέγχου και της αποσφαλμάτωσης. Το
περιβάλλον αυτό, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στο πρώτο μισό του
μαθήματος CS1, αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των συντακτικών λεπτομερειών και
είναι ανεξάρτητο οποιασδήποτε γλώσσας προγραμματισμού.
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Σχεδίαση λύσης. Για τη σχεδίαση μιας λύσης για ένα δεδομένο πρόβλημα οι
φοιτητές ακολουθούν τη μέθοδο της βήμα-προς βήμα βελτίωσης (step-wise
refinement) του σχεδίου τους, το οποίο έχει τη μορφή ενός από πάνω προς τα κάτω
δομημένου διαγράμματος (top-down structure chart). Στην Εικόνα 5.5 φαίνεται ένα
παράδειγμα ενός τέτοιου διαγράμματος. Η πρώτη γραμμή σε κάθε ορθογώνιο
δηλώνει το είδος της εργασίας που πρέπει να γίνει (π.χ υπολογισμός κάποιων τιμών calculate), το αναγνωριστικό με τα έντονα γράμματα είναι το όνομα του βήματος και
οι υπόλοιπες πληροφορίες περιγράφουν με συντομία τι γίνεται στο συγκεκριμένο
βήμα. Ο καθορισμός ενός τέτοιου σχεδίου είναι υποχρεωτικός πριν από την ανάπτυξη
οποιουδήποτε αλγορίθμου για οποιοδήποτε από τα βήματα του σχεδίου. Για κάθε
ορθογώνιο του διαγράμματος ο φοιτητής μπορεί να αναπτύξει ένα αλγόριθμο
κάνοντας διπλό «κλικ» σε αυτό. Δεν μπορεί να αναπτυχθεί αλγόριθμος για βήμα που
δεν έχει καθοριστεί στο βασικό διάγραμμα. Όταν ο φοιτητής ξεκινήσει την ανάπτυξη
του πρώτου αλγορίθμου, το βασικό σχέδιο λύσης του προβλήματος αποθηκεύεται
αυτόματα προκειμένου να αξιολογηθεί από τον καθηγητή.

Εικόνα 5.5 Σχεδίαση λύσης στο FLINT.

Ανάπτυξη αλγορίθμου. Για την αναπαράσταση των αλγορίθμων χρησιμοποιούνται
δομημένα διαγράμματα ροής (Εικόνα 5.6). Το FLINT επιτρέπει την εισαγωγή,
διαγραφή, μεταφορά και αντιγραφή μόνο ολοκληρωμένων εντολών, με αποτέλεσμα
το αναπτυσσόμενο διάγραμμα να παραμένει πάντα δομημένο και συντακτικά σωστό.
Οι διαθέσιμες δομές είναι η σειριακή, η επαναληπτική και η δομή με επιλογή. Ο
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σχεδιασμός των διαγραμμάτων γίνεται μέσω ενός καταλόγου επιλογών κάνοντας
χρήση του ποντικιού. Κάθε μεταβλητή πριν να χρησιμοποιηθεί πρέπει να δηλωθεί,
όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.7.

Εικόνα 5.6 Ανάπτυξη αλγορίθμου στο FLINT.

Έλεγχος & αποσφαλμάτωση. Κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, κάθε εντολή
φωτίζεται πριν να εκτελεστεί, ενώ ταυτόχρονα φωτίζονται και οι μεταβλητές που
σχετίζονται με τη συγκεκριμένη εντολή. Υπάρχει δυνατότητα καθορισμού της
ταχύτητας εκτέλεσης του προγράμματος, καθώς επίσης και δυνατότητα καθορισμού
της στιγμής εκτέλεσης της επόμενης εντολής. Προκειμένου να ελεγχθεί η ορθότητα
ενός προγράμματος ο καθηγητής ορίζει τον αριθμό των δοκιμαστικών εκτελέσεων
του. Το FLINT πριν από κάθε δοκιμαστική εκτέλεση ενός προγράμματος “ζητάει”
από το φοιτητή την είσοδο και την αναμενόμενη έξοδο, και αποθηκεύει αυτές τις
πληροφορίες για χρήση από τον καθηγητή. Μετά το τέλος κάθε εκτέλεσης ο φοιτητής
καλείται να εξετάσει αν η έξοδος ήταν η αναμενόμενη, προκειμένου να διαπιστώσει
αν υπάρχουν λάθη.
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Εικόνα 5.7 Δήλωση μεταβλητών στο FLINT.

5.3.4 Μια εικονική γλώσσα για παιδιά: Youngster
Η Youngster (Studer et al., 1995) είναι μια εικονική γλώσσα που αναπτύχθηκε στο
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών της United States Air Force Academy και
απευθύνεται σε παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως μάλιστα αναφέρουν οι
δημιουργοί της, η γλώσσα δοκιμάστηκε σε παιδιά της πρώτης τάξης. Στόχος της είναι
η αποφυγή της απομνημόνευσης των συντακτικών και σημασιολογικών κανόνων των
συμβατικών γλωσσών προγραμματισμού.
Περιγραφή. Οι βασικές διαφορές της Youngster σε σχέση με τις συμβατικές γλώσσες
προγραμματισμού, σύμφωνα με τους δημιουργούς της, είναι οι εξής:
•

Ο συντακτικός έλεγχος πραγματοποιείται όταν γράφεται ο κώδικας αποφεύγοντας
έτσι τα ασαφή μηνύματα που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των
προγραμμάτων.

•

Οι μαθητές προγραμματίζουν χρησιμοποιώντας μόνο εικονίδια, τα οποία
αναπαριστάνουν τις διαθέσιμες εντολές. Η γλώσσα δεν υποστηρίζει ακόμα
βρόχους και δομές επιλογής.

•

Οι συντακτικοί κανόνες είναι ενσωματωμένοι στο περιβάλλον ανάπτυξης των
προγραμμάτων, με αποτέλεσμα ο μαθητής να μπορεί να αναπτύσσει μόνο
συντακτικά σωστά προγράμματα. Για να επιτευχθεί αυτό, ο γραφικές εντολές
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(εικονίδια) μοιάζουν με κομμάτια puzzle. Έτσι οι μαθητές καταλαβαίνουν
καλύτερα πως αλληλεπιδρούν και συνδυάζονται μεταξύ τους οι διάφορες εντολές.
•

Στην επιφάνεια ανάπτυξης των προγραμμάτων υπάρχει το σύμβολο του
ερωτηματικού σε κάθε σημείο που απαιτείται η εισαγωγή μιας εντολής,
προκειμένου να καθοδηγηθεί ο μαθητής κατά την ανάπτυξη του προγράμματος.
Κάθε φορά που εισάγεται μια εντολή ενημερώνεται αυτόματα η επιφάνεια.

Αξιολόγηση. Για την αξιολόγηση της γλώσσας, οι δημιουργοί της διεξήγαγαν ένα
πείραμα στο οποίο συμμετείχαν 30 παιδιά της πρώτης τάξης του Apollo Elementary
School στο Milford, Michigan. Το πείραμα μεταξύ άλλων περιλάμβανε ανάπτυξη
προγραμμάτων που απαιτούσαν τη χρήση μεταβλητών. Τα βασικότερα αποτελέσματα
ήταν τα εξής:
•

Οι μαθητές εξοικειώθηκαν εύκολα με τη χρήση των γραφικών εντολών, οι οποίες
όπως αναφέρθηκε έχουν τη μορφή κομματιών puzzle. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με την καθοδήγηση που πρόσφεραν τα ερωτηματικά, είχαν ως
αποτέλεσμα την ανάπτυξη απλών προγραμμάτων σε λιγότερο από 10 λεπτά.

•

Οι μαθητές δυσκολεύτηκαν στη κατανόηση της εντολής εισόδου και της έννοιας
της μεταβλητής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στο (Studer et al., 1995) μόνο
το 50% κατανόησε την έννοια της μεταβλητής.

Το λογισμικό Youngster, όπως προκύπτει από την παραπάνω συνοπτική περιγραφή
είναι αρκετά απλό στη χρήση. Ωστόσο, το λογισμικό αυτό δεν είναι είναι κατάλληλο
για το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αφού δεν λαμβάνει υπόψη την ηλικία, τις
ανάγκες και το υπόβαθρο του. Πώς είναι δυνατόν να περιμένουμε από ένα μαθητή
που θεωρεί την πράξη “14+12” το δυσκολότερο πρόβλημα που μπορεί να του
αναθέσει ο δάσκαλός του, να μπορέσει να κατανοήσει την έννοια της μεταβλητής;
Και πολύ περισσότερο πώς είναι δυνατό να μπορέσει να γράψει προγράμματα
χρησιμοποιώντας μεταβλητές;

Εκδότες Σύνταξης - Εικονικές Γλώσσες Προγραμματισμού

143

5.3.5 Ανάλυση Εικονικών Γλωσσών Προγραμματισμού
Στον Πίνακα 5.5 αναλύονται βάσει των χαρακτηριστικών που περιγράψαμε στην
παράγραφο 5.1, οι τρεις εικονικές γλώσσες προγραμματισμού που περιγράψαμε στην
παράγραφο 5.3, καθώς επίσης και το προγραμματιστικό περιβάλλον KidSim (ενότητα
3.4).

BACCII/
BACCII++
(Calloni & Bagert,
1994 & 1997)
Εξωτερική
αναπαράσταση

FLINT
(Crews & Ziegler,
1998 & 1999)

KidSim
(Smith et al., 1994)

Youngster
(Studer et al., 1995)

Γραφική:
διάγραμμα ροής

Γραφική:
διάγραμμα ροής

Γραφική: γραφικοί
κανόνες

Γραφική

Παραγόμενο
έγγραφο

Διάγραμμα ροής

Ανεξάρτητο
γλώσσας –
δημιουργία
διαγραμμάτων ροής

Χρησιμοποιούνται
γραφικοί κανόνες &
προγραμματισμός
δι’ επιδείξεως

Οι εντολές έχουν τη
μορφή κομματιών
puzzle

Τύποι λαθών
που
εντοπίζονται

Δεν επιτρέπει λάθη

Δεν επιτρέπει λάθη

Δεν επιτρέπει λάθη

Δεν επιτρέπει λάθη

Καμία

Τμηματική

Υπάρχει δυνατότητα
εκτέλεσης, αλλά δεν
προσδιορίζεται το
επίπεδό της

Παραγωγή
συντακτικά σωστού
πηγαίου κώδικα (σε
μορφή ASCII) σε
Pascal, C, Fortran,
Basic, C++.

Ο χρήστης
παρακολουθεί την
εξέλιξη της
κατάστασης ενός
μικρόκοσμου.

Ερμηνευτής –
Αποσφαλματωτής
διαγραμμάτων ροής

Προγραμματισμός
δι’ επιδείξεως.
Συμβολική
προσομοίωση
μικρόκοσμων.

Ερμηνευτής

Δυνατότητα
εκτέλεσης

Διαθέσιμα
εργαλεία

Πίνακας 5.5 Ανάλυση εικονικών γλωσσών προγραμματισμού.

Όλα τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που αναλύονται στον Πίνακα 5.5
χρησιμοποιούν ένα συντακτικά καθοδηγούμενο γραφικό ενδιάμεσο που δεν επιτρέπει
στο σπουδαστή να κάνει λάθη. Τα τέσσερα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που
αναλύονται αν και βασίζονται σε εικονικούς εκδότες διαφέρουν σε αρκετά σημεία.
Κατ’ αρχήν τα περιβάλλοντα KidSim (Smith et al., 1994) και Youngster (Studer et
al., 1995) απευθύνονται σε μαθητές, ενώ τα BACII/BACCII++ (Calloni & Bagert
1994; Calloni & Bagert 1997) και FLINT (Crews & Ziegler 1998; Ziegler & Crews
1999) σε φοιτητές. Συγκεκριμένα, το KidSim απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 18
ετών και το Youngster σε μαθητές της Α’θμιας εκπαίδευσης. Αντίθετα τα
BACII/BACCII++ αναπτύχθηκαν για να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία των
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μαθημάτων CS1 και CS2, και το FLINT για να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια του
μαθήματος CS1. Βέβαια αυτό δε σημαίνει ότι τα περιβάλλοντα αυτά δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και στη Β’θμια εκπαίδευση, στα προγράμματα σπουδών της οποίας
υποδεικνύεται σαφέστατα η διδασκαλία της αλγοριθμικής και όχι μιας συγκεκριμένης
γλώσσας προγραμματισμού. Από τα τέσσερα περιβάλλοντα που αναλύονται στον
Πίνακα 5.5, τα BACII/BACCII++ είναι τα μόνα που δεν παρέχουν τη δυνατότητα
εκτέλεσης των προγραμμάτων, στην ουσία αλγορίθμων, που αναπτύσσονται. Ωστόσο
αυτές οι εικονικές γλώσσες προγραμματισμού, μετά το τέλος της ανάπτυξης ενός
αλγορίθμου παρέχουν τη δυνατότητα αυτόματης παραγωγής συντακτικά σωστού
πηγαίου κώδικα - σε μορφή ASCII - σε Pascal, C, Fortran, Basic και C++. Τέλος, το
KidSim σε αντίθεση με τα άλλα περιβάλλοντα χρησιμοποιείται για τη δημιουργία
συμβολικών προσομοιώσεων (symbolic simulations), ελεγχόμενων δηλαδή από τον
υπολογιστή μικρόκοσμων που αποτελούνται από αντικείμενα ή αλλιώς πράκτορες
(agents) που κινούνται μέσα στο μικρόκοσμο αλληλεπιδρώντας σύμφωνα με τους
κανόνες που έχει καθορίσει ο δημιουργός του. Ο καθορισμός της αρχικής
κατάστασης του μικρόκοσμου και των κανόνων πραγματοποιείται με προγραμματισμό
δι’ επιδείξεως (programming by demonstration) και γραφικούς κανόνες (graphical
rewrite rules).

5.4 Επισκόπηση των Αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης
Ο αριθμός των εμπειρικών μελετών που έχουν διεξαχθεί, με στόχο την αξιολόγηση
της μαθησιακής διαδικασίας όταν χρησιμοποιούνται προγραμματιστικά περιβάλλοντα
βασισμένα σε εκδότες σύνταξης, είναι αρκετά μεγαλύτερος σε σχέση με τις
εμπειρικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί για την αξιολόγηση των προγραμματιστικών
περιβαλλόντων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια των άλλων προσεγγίσεων
διδασκαλίας. Γι’ αυτό το λόγο στην παράγραφο αυτή συνοψίζονται τα συμπεράσματα
από τη μέχρι τώρα χρήση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμματιστικών
περιβαλλόντων με εκδότες σύνταξης.
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Εμπειρικές Μελέτες. Αρκετές εμπειρικές μελέτες έχουν διεξαχθεί έχοντας ως
αντικείμενο τη διερεύνηση της επίδρασης των προγραμματιστικών περιβαλλόντων με
εκδότες σύνταξης και των εμπορικά διαθέσιμων προγραμματιστικών περιβαλλόντων
στην επίδοση των σπουδαστών σε μαθήματα εισαγωγής στον προγραμματισμό.
Τουλάχιστον τέσσερις μελέτες διεξήχθησαν στα πλαίσια υποχρεωτικών μαθημάτων
σε Κολέγια και Πανεπιστήμια. Τρεις από αυτές διεξήχθησαν στα πλαίσια μαθημάτων
«Εισαγωγής στον Προγραμματισμό» (CS1) τα οποία βασίζονταν στο κατηγορηματικό
παράδειγμα προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας την Pascal (σε δύο) (Calloni &
Bagert, 1994; Goldenson, 1989) και την C++ (σε ένα) ως γλώσσα προγραμματισμού
(Calloni & Bagert, 1997). Μια μελέτη διεξήχθηκε στα πλαίσια του μαθήματος
«Δομές Δεδομένων» (CS2) το οποίο βασίζονταν στο αντικειμενοστραφές παράδειγμα
προγραμματισμού, χρησιμοποιώντας την C++ ως γλώσσα προγραμματισμού (Calloni
& Bagert, 1997). Τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που
εξήχθησαν από τις μελέτες συνοψίζονται ως εξής:
1. Οι

σπουδαστές

που

χρησιμοποίησαν

συντακτικά

καθοδηγούμενα

προγραμματιστικά περιβάλλοντα, όπως τα BACII & BACCII++ (Calloni &
Bagert, 1994; Calloni & Bagert, 1997) και Genies (Goldenson, 1989),
παρουσίασαν υψηλότερη επίδοση τόσο στις εργασίες όσο και στις τελικές εξετάσεις.
Οι (Gondelson et al., 1990) επίσης αναφέρουν ότι τεστ που διεξήχθησαν σε
αρκετά Πανεπιστήμια και σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα πλαίσια
υποχρεωτικών μαθημάτων χρησιμοποιώντας τα περιβάλλοντα Genies έδειξαν
σημαντικές διαφορές στην επίδοση των σπουδαστών.
2. Η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων BACCII και BACCII++ στα μαθήματα
CS1 και CS2 στο Texas Tech University έδειξε ότι το περιβάλλον είχε μεγαλύτερη
επίδραση στο μάθημα CS2, το οποίο βασίζονταν στο αντικειμενοστραφές
παράδειγμα προγραμματισμού. Οι Calloni και Bagert συμπέραναν “the iconic
representations play more to the strengths of the object-oriented paradigm than to
the imperative design issues…”, σελ. 266, (Calloni & Bagert, 1997). Επιπλέον, οι
βαθμοί των σπουδαστών παρουσίασαν μικρότερη απόκλιση από το μέσο βαθμό
σε όλες τις κατηγορίες, γεγονός που υποδηλώνει μια πιο ομοιόμορφη μάθηση.
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3. Το πιο απρόσμενο αποτέλεσμα των μελετών με τα περιβάλλοντα BACCII και
BACCII++ ήταν η μεγαλύτερη κατανόηση, από την ομάδα των φοιτητών που τα
χρησιμοποίησαν, της σύνταξης της Pascal και της C++ αντίστοιχα σε σχέση με
τους φοιτητές που χρησιμοποίησαν συμβατικά περιβάλλοντα (Calloni & Bagert,
1994; Calloni & Bagert, 1997). Οι Calloni και Bagert απέδωσαν το αποτέλεσμα
αυτό το γεγονός ότι οι σπουδαστές έβλεπαν συνεχώς συντακτικά σωστά
προγράμματα.
4. Οι διδάσκοντες που χρησιμοποίησαν τα περιβάλλοντα Genies στο Carnegie
Mellon University και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα συμπέραναν από τις
ερωτήσεις των σπουδαστών ότι οι τελευταίοι επικέντρωναν την προσοχή τους σε
ουσιαστικά προβλήματα δομής παρά σε συντακτικές λεπτομέρειες (Goldenson,
1989).
Τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα με εκδότες σύνταξης ή αλλιώς εκδότες γλωσσών
(language-based editors) αρκετές φορές προσφέρουν κειμενικές ή γραφικές
αναπαραστάσεις της ιεραρχικής δομής των μπλοκ ή τμημάτων (modules) ενός
προγράμματος. Η αλληλεπίδραση με αυτές τις αναπαραστάσεις βασίζεται κατά
κανόνα

σε

τεχνικές άμεσης διαχείρισης ενώ

για

την παρουσίασή τους

χρησιμοποιούνται μενού που μπορεί να έχουν τη μορφή ενός γραφήματος
δομής/δένδρου (structure chart model) ή μιας λίστας με τα ονόματα των
μπλοκ/τμημάτων ενός προγράμματος στοιχημένα έτσι ώστε να αποδίδουν τη δομή
του. Ένα σχετικό πείραμα (Toleman et al., 1992) έδειξε ότι:
1. Δεν υπάρχει διαφορά, στον χρόνο που απαιτείται για την κατανόηση μιας
δεδομένης ερώτησης που αφορά την ιεραρχική δομή και την εύρεση του
ζητούμενου στοιχείου στην δομή, μεταξύ των δυο υλοποιήσεων του μενού (μορφή
δένδρου και λίστας).
2. Οι συμμετέχοντες προτίμησαν την γραφική αναπαράσταση από την βασισμένη σε
κείμενο λίστα με αναλογία 2:1. Ωστόσο, η προτίμηση αυτή δεν επηρέασε την
απόδοσή τους.
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Οι υποστηρικτές των εκπαιδευτικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων με
εικονικούς εκδότες – τα οποία μπορεί να βασίζονται σε μια εικονική γλώσσα
προγραμματισμού ή σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογικών διαγραμμάτων
ανεξαρτήτου γλώσσας – ισχυρίζονται ότι τα συγκεκριμένα περιβάλλοντα είναι πιο
αποτελεσματικά για τους αρχάριους από τα αντίστοιχα περιβάλλοντα στα οποία η
εκφορά των αλγορίθμων είναι κειμενική. Για να στηρίξουν τη θέση τους, όπως
αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, οι περισσότεροι ερευνητές (Calloni &
Bagert, 1994; Crews & Ziegler, 1998) αναφέρονται στα αποτελέσματα των μελετών
διακεκριμένων ερευνητών και κυρίως στα αποτελέσματα των πειραμάτων του
Scanlan που είχαν ως αντικείμενο τη σύγκριση των δομημένων διαγραμμάτων ροής
(structured

flowcharts) και

του

ψευδοκώδικα

ως βοηθήματα

κατανόησης

αλγορίθμων. Τα συμπεράσματα των πειραμάτων του (Scanlan, 1989) συνοψίζονται
ως εξής:
1. Οι φοιτητές χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο για την κατανόηση των δομημένων
διαγραμμάτων ροής.
2. Οι φοιτητές έκαναν λιγότερα λάθη, είχαν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, είδαν τους
αλγόριθμους λιγότερες φορές και χρειάστηκαν λιγότερο χρόνο για να απαντήσουν
στις ερωτήσεις όταν χρησιμοποιούσαν διαγράμματα ροής.
3. Η αποτελεσματικότητα των διαγραμμάτων ροής αυξάνεται όσο αυξάνεται η
πολυπλοκότητα των αλγορίθμων.
Στα ίδια συμπεράσματα οδήγησε και ανάλογο πείραμα με αντικείμενο τη σύγκριση
των δομημένων διαγραμμάτων ροής και προγραμμάτων σε Qbasic (Crews & Ziegler,
1998). Παρόλο που τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών και ο ίδιος ο Scanlan
ενθαρρύνουν τη χρήση γραφικών αναπαραστάσεων, πρέπει να επισημάνουμε ότι σε
κανένα από τα πειράματα αυτά δεν εξετάστηκε η χρησιμότητα των δομημένων
διαγραμμάτων ροής κατά το στάδιο της σχεδίασης αλγορίθμων. Αντίθετα, τα
πειράματα που διεξήγαγαν οι (Shneiderman et al., 1977) με στόχο τον έλεγχο της
χρησιμότητας των λεπτομερών διαγραμμάτων ροής (detailed flowcharts) ως
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(comprehension),

αποσφαλμάτωση (debugging) και τροποποίηση (modification) προγραμμάτων
έδειξαν ότι δεν υπάρχει σημαντικά στατιστική διαφορά στην απόδοση μεταξύ των
σπουδαστών που χρησιμοποιούν διαγράμματα ροής και εκείνων που χρησιμοποιούν
κώδικα για τις παραπάνω δραστηριότητες.
Ανάλυση Ερωτηματολογίων. Δεδομένα από ερωτηματολόγια συγκεντρώθηκαν στο
Carnegie Mellon University και σε πέντε άλλες τοποθεσίες από μαθητές και
καθηγητές που χρησιμοποίησαν τα περιβάλλοντα Genies. Η ανάλυση των
ερωτηματολογίων έδειξε ότι (Goldenson, 1989):
1. Οι σπουδαστές που χρησιμοποιούν τα περιβάλλοντα Genies δεν παρουσιάζουν τις
τυπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συνήθως οι αρχάριοι, όπως προβλήματα με
την σύνταξη της Pascal και την χρήση υποπρογραμμάτων σε μεγάλα
προγράμματα.
2. Ακόμα και όταν οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν ένα
πρόγραμμα ως κείμενο, όπως στα περιβάλλοντα Genies, προτιμούν να το
επεξεργαστούν χρησιμοποιώντας έναν εκδότη δομής.
3. Οι σπουδαστές που χρησιμοποιούν τα περιβάλλοντα Genies είναι πιο
ικανοποιημένοι με το περιβάλλον τους από άλλους σπουδαστές που ερωτήθηκαν,
ενώ εκείνοι που έχουν χρησιμοποιήσει περισσότερα από ένα περιβάλλοντα
προτιμούν τα περιβάλλοντα Genies.
Ανάλυση Καταγεγραμμένων Ενεργειών των Σπουδαστών. Η ανάλυση ενός
τεράστιου όγκου δεδομένων που συγκεντρώθηκαν καταγράφοντας τις ενέργειες των
σπουδαστών ενώ χρησιμοποιούσαν τα περιβάλλοντα Genie οδήγησε τους ερευνητές
στα ακόλουθα συμπεράσματα (Miller et al., 1994):

Εκδότες Σύνταξης - Εικονικές Γλώσσες Προγραμματισμού

149

1. Τα μενού δομής, όπως ήταν αναμενόμενο, χρησιμοποιούνται περισσότερο στην
αρχή του εξαμήνου, αλλά ακόμα και έμπειροι χρήστες χρησιμοποιούν τα μενού
συχνά.
2. Οι σπουδαστές δεν χρησιμοποίησαν πολλά από τα «δυνατά» χαρακτηριστικά των
περιβαλλόντων Genies. Τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποίησαν ήταν κατά κύριο
λόγο εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν και στην τάξη. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε
εν μέρει στην έλλειψη προσοχής σε θέματα διεπιφάνειας χρήστη.
3. Το σύστημα βοήθειας χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα.
4. Οι σπουδαστές που υιοθέτησαν ένα τμηματικό τρόπο προγραμματισμού είχαν
καλύτερη επίδοση.
5. Η δυναμική εκτέλεση των προγραμμάτων ωφελεί ακόμα και τους πιο
«ταλαντούχους» σπουδαστές.
6. Από την ανάλυση των καταγεγραμμένων ενεργειών των σπουδαστών έγινε
φανερό ότι η παρατήρηση του τρόπου αλληλεπίδρασης χρήστη - συστήματος
αποκαλύπτει προβλήματα που δεν αναμενόταν από τους ερευνητές.
Εμπειρίες

Διδασκόντων.

Οι

εμπειρίες

όσων

έχουν

χρησιμοποιήσει

προγραμματιστικά περιβάλλοντα με εκδότες σύνταξης, τις οποίες θεωρούμε εξίσου
σημαντικές με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές:
1. Οι διδάσκοντες που χρησιμοποίησαν τα περιβάλλοντα Genies δεν ήθελαν να
μεταβούν σε άλλα περιβάλλοντα (Miller et al., 1994).
2. Οι Goldenson et al. αναφερόμενοι στους εκδότες δομής δηλώνουν: “At worst
their environmental semantics can be as difficult to learn as the language syntax
they are meant to avoid.”, σελ.267, (Goldenson et al., 1990).
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3. Οι εκδότες δομής λύνουν όχι μόνο το πρόβλημα της επικέντρωσης σε χαμηλού
επιπέδου συντακτικές λεπτομέρειες, αλλά και σε λεπτομέρειες χρήσης του εκδότη
και του λειτουργικού συστήματος (Goldenson, 1989). Ο ισχυρισμός επομένως ότι
ένας εκδότης σύνταξης επιβάλλει δυσκολίες ευχρηστίας δεν επαληθεύεται,
τουλάχιστον για τα περιβάλλοντα Genies.
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Κεφάλαιο 6

Συστήματα Δυναμικής Προσομοίωσης Εκτέλεσης
Προγραμμάτων
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6.1 Οπτικοποίηση λογισμικού
Στη βιβλιογραφία σχετικά με την οπτικοποίηση λογισμικού (software visualization)
εμφανίζονται αρκετοί όροι, συχνά με ένα τρόπο ανακριβή. Για παράδειγμα, το όνομα
του δυναμικού προσομοιωτή εκτέλεσης προγραμμάτων DYNAMOD προέρχεται από
τα αρχικά των λέξεων DYNamic Algorithm MODerator, δίνοντας τη λανθασμένη
εντύπωση ότι πρόκειται για ένα δυναμικό προσομοιωτή εκτέλεσης αλγορίθμων. Όπως
επισημαίνει και ο Ross (Ross, 1991) το λανθασμένο όνομα ήταν αποτέλεσμα της
σύγχυσης που επικρατούσε στο παρελθόν όσο αφορά την ορολογία που
χρησιμοποιούνταν στη βιβλιογραφία. Επειδή και στις επόμενους παραγράφους θα
αναφερθούμε σε όρους της οπτικοποίησης λογισμικού κρίθηκε σκόπιμο να δοθεί ο
ορισμός της, καθώς και των διάφορων μορφών της, κάθε μία από τις οποίες
οπτικοποιεί ένα συγκεκριμένο είδος πληροφοριών.
Ο όρος οπτικοποίηση λογισμικού (software visualization) αναφέρεται στη χρήση
τεχνικών της τυπογραφίας, του σχεδιασμού γραφικών, της δυναμικής προσομοίωσης
(animation) και της κινηματογραφίας, καθώς και των σύγχρονων τεχνολογιών της
αλληλεπίδρασης ανθρώπου-υπολογιστή και των γραφικών υπολογιστή με σκοπό τη
στήριξη των ανθρώπων στην κατανόηση εννοιών και την αποτελεσματική χρήση του
λογισμικού των υπολογιστών (Price et al., 1997).
Ο όρος οπτικοποίηση προγράμματος (program visualization) αναφέρεται στην
οπτικοποίηση του κώδικα ή/και των δομών δεδομένων ενός προγράμματος και μπορεί
να είναι είτε στατική, είτε δυναμική (Price et al., 1997). Ένα παράδειγμα στατικής
οπτικοποίησης δομής δεδομένων είναι η παρουσίαση των περιεχομένων μιας
συνδετικής λίστας ως ενός διαγράμματος, ενώ στην περίπτωση της δυναμικής
οπτικοποίησης το ίδιο διάγραμμα με τα περιεχόμενα και τα βέλη αλλάζει δυναμικά
κατά την εκτέλεση

του προγράμματος. Ένα παράδειγμα στατικής οπτικοποίησης

κώδικα είναι ο συνδυασμός της τεκμηρίωσης των προγραμμάτων και του πηγαίου
κώδικα. Ένα εργαλείο για την αυτόματη παραγωγή πιο ευανάγνωστου πηγαίου
κώδικα σε C είναι το SEE visual compiler (Baecker et al., 1997). Το πιο απλό
παράδειγμα δυναμικής οπτικοποίησης κώδικα είναι η επισήμανση της γραμμής του
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κώδικα που εκτελείται. Τα συστήματα που έχουν δυνατότητες δυναμικής
προσομοίωσης κώδικα αναφέρονται συχνά ως δυναμικοί προσομοιωτές εκτέλεσης
προγραμμάτων (program animators) (Ross, 1991).
Όπως η οπτικοποίηση προγραμμάτων, έτσι και η οπτικοποίηση αλγορίθμων
(algorithm visualization), μπορεί να είναι είτε στατική, είτε δυναμική. Το πιο απλό
ίσως παράδειγμα στατικής οπτικοποίησης είναι τα διαγράμματα ροής. Ιδιαίτερο
διδακτικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δυναμικές οπτικοποιήσεις αλγορίθμων, οι
οποίες μέσω δυναμικών προσομοιώσεων απλοποιούν την περιγραφή και βοηθούν
στην κατανόηση των αλγορίθμων. Συχνά ονομάζονται δυναμικές προσομοιώσεις
εκτέλεσης αλγορίθμων (algorithm animation) (Price et al., 1997). Η έννοια αυτή (αλλά
και της οπτικοποίησης λογισμικού γενικότερα) πρωτοεμφανίστηκε το 1981 στο 30λεπτο φιλμ Sorting Out Sorting (Baecker, 1997; Baecker et al., 1997) του Ron
Baecker το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε αρκετά πανεπιστήμια και σχολεία για τη
διδασκαλία των εννέα αλγορίθμων εσωτερικής ταξινόμησης που περιλαμβάνει. Το
φιλμ Sorting Out Sorting θεωρείται σταθμός στην ιστορία της οπτικοποίησης
λογισμικού, μιας και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξή της.
Ένας όρος ή καλύτερα μια γνωστική περιοχή που συχνά

συγχέεται με την

οπτικοποίηση

είναι

προγραμμάτων

ή

λογισμικού

γενικότερα

ο

οπτικός

προγραμματισμός. Ο οπτικός προγραμματισμός (visual programming) αναφέρεται στη
χρήση «οπτικών» τεχνικών για τον καθορισμό ενός προγράμματος. Ενώ λοιπόν ο
οπτικός προγραμματισμός έχει ως στόχο την απλοποίηση του καθορισμού ενός
προγράμματος μέσω της χρήσης γραφικών ή «οπτικών» τεχνικών, η οπτικοποίηση
λογισμικού έχει ως στόχο την απλοποίηση της περιγραφής των προγραμμάτων και
των αλγορίθμων και συνεπώς την καλύτερη κατανόησή τους, χρησιμοποιώντας
διάφορες τεχνικές.
Μια άλλη περιοχή που σχετίζεται με τον οπτικό προγραμματισμό και μοιάζει με την
οπτικοποίηση

λογισμικού

είναι

ο

προγραμματισμός

που

πραγματοποιείται

παραδειγματικά (programming by example), ή αλλιώς δι’ επιδείξεως (programming
by demonstration). Ο όρος αυτός αναφέρεται στον καθορισμό ενός προγράμματος
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χρησιμοποιώντας παραδείγματα που παρουσιάζει ο χρήστης. Ο υπολογιστής δηλαδή
καταγράφει τις ενέργειες του χρήστη (πρόγραμμα) τις οποίες στη συνέχεια μιμείται.
Αυτό συνήθως επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας ένα γραφικό ενδιάμεσο το οποίο
παράγει ένα αποτέλεσμα παρόμοιο με εκείνο της οπτικοποίησης λογισμικού.
Συστήματα που ενσωματώνουν τέτοιες δυνατότητες είναι το KidSim (ενότητα 3.4)
και το LENS (ενότητα 7.2).

6.2 Θετικές επιπτώσεις της οπτικοποίησης λογισμικού
Τα εργαλεία οπτικοποίησης (visualization tools) μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε
αρκετές διδακτικές καταστάσεις, όπως για παράδειγμα σε παρουσιάσεις στην τάξη,
σε εργαστήρια και στην εκπόνηση εργασιών. Στη συνέχεια αναλύονται σύντομα
κάποιες από τις θετικές επιπτώσεις της οπτικοποίησης, οι οποίες ενθαρρύνουν τη
χρήση της για διδακτικούς σκοπούς (Bergin et al., 1996):
• Κατανόηση πολύπλοκων εννοιών μέσω της χρήσης εικόνων. Η διδασκαλία
πολύπλοκων εννοιών κάνοντας χρήση μόνο της γλώσσας απαιτεί ένα φορμαλισμό,
ο οποίος δημιουργεί δυσκολίες στους φοιτητές. Η οπτικοποίηση των εννοιών
μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στην κατανόηση των εννοιών
• Εναλλακτικός τρόπος παρουσίασης εννοιών. Σύμφωνα με έρευνα του Tom West,
όπως αναφέρεται στο (Bergin et al., 1996), μερικοί σπουδαστές σκέφτονται
καλύτερα δημιουργώντας νοητές εικόνες των διδασκόμενων εννοιών. Με τα
εργαλεία οπτικοποίησης δίνεται η δυνατότητα, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως,
της παρουσίασης διάφορων εννοιών, ακόμα και πολύπλοκων, κατ’ αυτόν τον
τρόπο.
• Διατήρηση της προσοχής των διδασκόμενων.
• Διδασκαλία περισσότερης ύλης σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερα λάθη.

Συστήματα Δυναμικής Προσομοίωσης Εκτέλεσης Προγραμμάτων

155

• Αύξηση του βαθμού κατανόησης. Μια αλληλεπιδραστική εικονοποίηση έχει έναν
ισχυρό αναδραστικό χαρακτήρα, ο οποίος έχει θετικό αποτέλεσμα τόσο στην
κατανόηση νέων εννοιών όσο και στην ταχύτητα αφομοίωσης τους. Επίσης,
επιτρέπει την παρουσίαση ενός αλγορίθμου με την μορφή βημάτων τα οποία
εκτελούνται με τον ρυθμό που επιθυμεί ο χρήστης, την παρουσίαση των αλλαγών
με εικόνες, καθώς και το αποτέλεσμα που έχουν διαφορετικά σύνολα δεδομένων
εισόδου σε ένα αλγόριθμο.
• Ενθαρρύνει επιθυμητές μορφές μάθησης. Τα διάφορα εργαλεία οπτικοποίησης
παρέχουν τη

δυνατότητα πειραματισμού με διαφορετικά δεδομένα και

εξερεύνησης ποικίλων απόψεων ενός προβλήματος, μιας έννοιας ή ενός
αλγορίθμου με το ρυθμό που επιθυμεί ο χρήστης. Παρέχουν δηλαδή τη
δυνατότητα κατανόησης θεωρητικών εννοιών μέσω πρακτικής εξάσκησης.
• Υποστηρίζει χρήστες με διαφορετικό υπόβαθρο γνώσεων. Ένα από τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι διδάσκοντες είναι η παροχή κινήτρου σε σπουδαστές με
διαφορετικό επίπεδο γνώσεων. Τα εργαλεία οπτικοποίησης που περιλαμβάνουν
θεωρητικές επεξηγήσεις και δύσκολα προβλήματα μπορούν να διατηρήσουν το
ενδιαφέρον των προχωρημένων φοιτητών και να βοηθήσουν τους ασθενέστερους
στην κατανόηση των απαιτούμενων εννοιών με το δικό τους ρυθμό.
• Στηρίζει το σπουδαστή στη διαδικασία της αποσφαλμάτωσης των προγραμμάτων.
• Επιτρέπει τη χρήση τεχνικών οι οποίες έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικές στην τάξη.
Η παρουσίαση πολύπλοκων δομών, η οποία γινόταν παλιότερα στον πίνακα,
πραγματοποιείται πλέον χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία οπτικοποίησης. Τα
εργαλεία αυτά απαιτούν λιγότερο χρόνο για την παρουσίαση πολύπλοκων δομών
και παράγουν πιο κατανοητές αναπαραστάσεις των προς εξέταση δομών. Επίσης,
αποφεύγονται τα λάθη που, πολύ συχνά, γίνονται όταν οι δομές αυτές
παρουσιάζονται με στατικό τρόπο.
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6.3 Αρχές σχεδιασμού μιας αποτελεσματικής οπτικοποίησης
Για να είναι μια οπτικοποίηση αποτελεσματική και να έχει τις θετικές επιπτώσεις που
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα πρέπει να ικανοποιούνται κάποιες αρχές
σχεδιασμού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνοπτικά κάποιες αρχές σχεδιασμού μιας
αποτελεσματικής οπτικοποίησης, οι οποίες αναφέρονται κατά κύριο λόγο στο (Bergin
et al., 1996).
• Εκπλήρωση του διδακτικού στόχου. Πρωταρχικός στόχος μιας παιδαγωγικής
οπτικοποίησης είναι η διδασκαλία και όχι η διασκέδαση. Η χρήση γραφικών και
άλλων τεχνασμάτων που αποβλέπουν στη διατήρηση της προσοχής των
σπουδαστών πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.
• Γραφικό ενδιάμεσο. Ένας από τους λόγους για τον οποίο διδάσκοντες και
σπουδαστές αποφεύγουν τη χρήση εργαλείων οπτικοποίησης είναι η προσπάθεια
και ο χρόνος που απαιτούνται για την εξοικείωσή τους με τα εργαλεία αυτά. Η
χρήση ενός γραφικού ενδιάμεσου μπορεί να λύσει το πρόβλημα.
• Παρουσίαση διάφορων απόψεων των δεδομένων, προγραμμάτων και αλγορίθμων.
Σε αντίθεση με τις περισσότερες επιστήμες, στις οποίες οι έννοιες που τις
απαρτίζουν συναντώνται σε κάποιο φυσικό μοντέλο, στην Επιστήμη των
Υπολογιστών οι έννοιες είναι «καθαρά» νοητές. Το γεγονός αυτό έχει ως
αποτέλεσμα ο σπουδαστής να δυσκολεύεται να τις κατανοήσει. Λύση στο
πρόβλημα αυτό μπορεί να δώσει η οπτικοποίηση με την παρουσίαση διάφορων
απόψεων του εξεταζόμενου αντικειμένου.
• Ταυτόχρονη παρουσίαση των ίδιων απόψεων διαφορετικών αλγορίθμων, οι οποίοι
διαχειρίζονται τα ίδια δεδομένα. Η αρχή αυτή, η οποία συμπληρώνει την
προηγούμενη, είναι πολύ σημαντική όταν συγκρίνονται διαφορετικοί αλγόριθμοι.
Η ταυτόχρονη παρακολούθηση του τρόπου διαχείρισης του ίδιου συνόλου
δεδομένων από διαφορετικούς αλγόριθμους, χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο
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παρουσίασης, συντελεί όχι μόνο στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των
αλγορίθμων αλλά και των διαφορών στην αποτελεσματικότητά τους.
• Επικέντρωση της προσοχής του χρήστη στην κρίσιμη περιοχή της οπτικοποίησης. Σε
κάθε αλγόριθμο υπάρχει μια κρίσιμη περιοχή, μια περιοχή δηλαδή που παίζει
πρωτεύοντα ρόλο στην εξέλιξη του αλγορίθμου. Για παράδειγμα, στη μελέτη
αλγορίθμων αναζήτησης σε γραφήματα, η κρίσιμη περιοχή είναι ο υπό εξέταση
κόμβος και οι γειτονικοί κόμβοι. Για την επικέντρωση της προσοχής του χρήστη
στην κρίσιμη περιοχή γίνεται χρήση χρωμάτων ή μεγέθυνση της περιοχής αυτής.
Σημαντική επίδραση έχει και η χρήση ήχου, η οποία μπορεί να συντελέσει
ουσιαστικά στην αφομοίωση της προς εξέταση έννοιας.
• Χρήση κειμένου κατά την οπτικοποίηση. Η οπτικοποίηση δεν είναι τίποτα άλλο
παρά η παρουσίαση εννοιών, σχέσεων, αλγορίθμων με τη βοήθεια εξεικονίσεων
και εικόνων. Όπως επισημαίνουν οι Stasko, Badre και Lewis στο (Stasko et al.,
1993) για να καταλάβει κάποιος την εξεικόνιση ή καλύτερα τη δυναμική
προσομοίωση της εκτέλεσης ενός αλγορίθμου πρέπει να καταλαβαίνει τόσο τον
αλγόριθμο όσο και την εξεικόνισή του, τη σχέση δηλαδή μεταξύ των
χρησιμοποιούμενων εικόνων και των εννοιών, στοιχείων, διαδικασιών του
αλγορίθμου που αναπαριστούν. Όταν όμως κάποιος βρίσκεται στη διαδικασία
κατανόησης ενός αλγορίθμου δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τη σχέση μεταξύ
του αλγορίθμου και της εξεικόνισής του. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η
ύπαρξη ενός παραθύρου στο οποίο γίνεται χρήση κειμένου για την εξήγηση του
αλγορίθμου και της οπτικοποίησης του. Το παράθυρο αυτό πρέπει να δίνει έμφαση
όχι στον κώδικα, αλλά σε καθαρά διδακτικό υλικό. Στο αναπτυσσόμενο στο
Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λογισμικό
DIDAGRAPH (Dagdilelis & Satratzemi, 1998) που αποσκοπεί στην διδασκαλία
και την έρευνα στη θεωρία γραφημάτων, έχει ενσωματωθεί η δυνατότητα
εμφάνισης ενός ψευδοκώδικα του αλγορίθμου ο οποίος «ακολουθεί» οπτικά την
εκτέλεση του αλγορίθμου και/ή τις μεταβολές στις δομές δεδομένων.
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• Υψηλός βαθμός αλληλεπίδρασης και δυνατότητες ελέγχου της οπτικοποίησης. Ακόμα
και αν μια οπτικοποίηση ή δυναμική προσομοίωση είναι προσεκτικά σχεδιασμένη,
υπάρχει η πιθανότητα ο χρήστης κάποια στιγμή να μην μπορεί να την
παρακολουθήσει. Αν δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγξει την οπτικοποίηση, τότε θα
γίνει παθητικός θεατής μιας αλληλουχίας εικόνων, οι οποίες πλέον δεν έχουν
κανένα νόημα. Δυνατότητες ελέγχου όπως η εστίαση (zoom), η προσωρινή
διακοπή και ο καθορισμός της ταχύτητας εκτέλεσης είναι πολύ σημαντικές. Ακόμη
πιο σημαντική είναι η δυνατότητα να επιστρέφει ο χρήστης πίσω στο χρόνο. Αυτό
μπορεί να γίνει επιτρέποντας βήματα προς τα πίσω ή χρησιμοποιώντας
τρισδιάστατα γραφικά, στα οποία η τρίτη διάσταση αναπαριστά το χρόνο.
Οι Stasko, Badre και Lewis διεξήγαγαν μια εμπειρική μελέτη με σκοπό να
διαπιστώσουν αν οι δυναμικές προσομοιώσεις εκτέλεσης αλγορίθμων συμβάλλουν
στην καλύτερη κατανόηση των αλγορίθμων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
μελέτης η δυναμική προσομοίωση είχε θετικά αποτελέσματα, αλλά σε πολύ
μικρότερο βαθμό από τον αναμενόμενο. Στο (Stasko et al., 1993) αναλύονται τα
αποτελέσματα της μελέτης και γίνονται κάποιες υποθέσεις για την επεξήγηση των μη
αναμενόμενων αποτελεσμάτων, ενώ δίνονται και κάποιες οδηγίες που μπορούν να
συντελέσουν στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών δυναμικών προσομοιώσεων.
Τέλος, οι Stasko, Badre και Lewis εκφράζουν την πεποίθησή ότι η κατασκευή των
δυναμικών προσομοιώσεων από τους ίδιους τους σπουδαστές θα έχει πολύ καλύτερα
αποτελέσματα από την παθητική παρακολούθησή τους.
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εκτέλεσης

προγραμμάτων: DYNALAB
To DYNALAB Version 3.0 είναι η τελευταία έκδοση μιας σειράς δυναμικών
προσομοιωτών εκτέλεσης προγραμμάτων, η ανάπτυξη των οποίων ξεκίνησε στις
αρχές της δεκαετίας του ’80 στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Montana State
University και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να αποτελεί ένα ενεργό project.
Παλιότερες εκδόσεις. Με το project αυτό ασχολήθηκε πλήθος επιστημόνων, ενώ
εκπονήθηκαν αρκετές διατριβές με θέμα σχετικό με το project. Αρκετές από αυτές τις
διατριβές διατίθενται στη διεύθυνση http://www.cs.montana.edu/~dynalab/, στην
οποία γίνεται αναφορά και σε παλιότερες εκδόσεις του DYNALAB. Όλες οι εκδόσεις
του DYNALAB απέδειξαν ότι η δυναμική προσομοίωση της εκτέλεσης
προγραμμάτων αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο διδασκαλίας και εκμάθησης
(Ross, 1991).
DYNAMOD. Μια από τις πρώτες εκδόσεις του συστήματος ήταν το DYNAMOD
(DYNamic Algorithm MODerator ) (Ross, 1991) το οποίο αναπτύχθηκε το 1982 και
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1988 στα μαθήματα της σχεδίασης και
ανάλυσης προγραμμάτων. Σκοπός του DYNAMOD ήταν η στήριξη της διδασκαλίας
και εκμάθησης εννοιών του προγραμματισμού σε Pascal, καθώς και της
πολυπλοκότητας χρόνου και χώρου. Αν και αναπτύχθηκε το 1982 έχει σχεδόν τις
ίδιες δυνατότητες με το DYNALAB, αλλά όχι βέβαια σε παραθυρικό περιβάλλον. Η
συμπλήρωση ερωτηματολογίων από φοιτητές τόσο του πρώτου, όσο και του
δεύτερου εξαμήνου έδειξε ότι το DYNAMOD τους βοήθησε στην κατανόηση των
προγραμμάτων τους και έκανε εμφανή την ανάγκη προσθήκης στο σύστημα της
δυνατότητας της “προς τα πίσω” εκτέλεσης των εντολών.
DYNALAB. Η τελευταία έκδοση του DYNALAB (Birch et al., 1995; Boroni et al.,
1996) αποτελείται από ένα ιδεατό υπολογιστή που ονομάζεται Education Machine (Emachine),

ένα

E-machine

Emulator,

ένα

μεταγλωττιστή

της

Pascal,

ένα

μεταγλωττιστή για ένα υποσύνολο της Ada, ένα μεταγλωττιστή για ένα υποσύνολο
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της C, δυναμικούς προσομοιωτές εκτέλεσης προγραμμάτων για X-windows και MSwindows, ένα εκδότη για την εισαγωγή και μεταγλώττιση προγραμμάτων και
βιβλιοθήκες με έτοιμα προγράμματα. Προς το παρόν μόνο η έκδοση του DYNALAB
για την Pascal είναι πλήρως λειτουργική και διατίθεται ελεύθερα στη διεύθυνση
http://www.cs.montana.edu/~dynalab/download/download.html

σε

τέσσερις

διαφορετικές εκδόσεις:
1. Minimal version : περιλαμβάνει μόνο το σύστημα DYNALAB.
2. Bierman textbook version: εκτός από την πλήρη έκδοση του DYNALAB
περιλαμβάνει και μια βιβλιοθήκη με όλα τα προγράμματα του βιβλίου Great Ideas
in Computer Science του Alan W. Bierman.
3. MSU version: περιλαμβάνει το σύστημα DYNALAB και κάποια προγράμματα
που αναπτύχθηκαν για τον έλεγχο του συστήματος και για χρήση στα μαθήματα
του τμήματος.
4. Nance textbook version: περιλαμβάνει το σύστημα DYNALAB και μια
βιβλιοθήκη με τα περισσότερα προγράμματα του βιβλίου Pascal - Understanding
Programming and Problem Solving του Douglas W. Nance, Central Michigan
University.
Περιγραφή. Στην Εικόνα 6.1 φαίνεται το περιβάλλον του συστήματος. Η οθόνη είναι
χωρισμένη σε πέντε τμήματα. Στο

τμήμα SOURCE εμφανίζεται ο κώδικας του

προγράμματος, στο τμήμα VARIABLES εμφανίζονται οι τιμές όλων των μεταβλητών,
σταθερών, και παραμέτρων (ή εφόσον δεν έχουν τιμή εμφανίζεται σχετικό μήνυμα)
και στο τμήμα I/O εμφανίζονται οι τιμές που εισάγονται από το χρήστη στο
πρόγραμμα και οι τιμές / μηνύματα που εξάγει το πρόγραμμα. Στο κάτω αριστερό
τμήμα του παραθύρου υπάρχουν διάφορα κουμπιά που δίνουν τη δυνατότητα στο
χρήστη να προσαρμόσει στις ανάγκες του τη δυναμική προσομοίωση της εκτέλεσης
ενός προγράμματος. Τέλος, στο τμήμα που βρίσκεται κάτω δεξιά εμφανίζεται ο
αριθμός των εντολών που έχουν εκτελεστεί μέχρι στιγμής στην E-machine, ενώ
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υπάρχει και το κουμπί RESET COST. Το κουμπί αυτό μηδενίζει το μετρητή των
εκτελούμενων εντολών, παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα ελέγχου του αριθμού των
εντολών που εκτελούνται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του προγράμματος, όπως για
παράδειγμα σε ένα βρόχο.
Ο χρήστης έχει δύο βασικές επιλογές εκτέλεσης ενός προγράμματος, οι οποίες
εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες. Πατώντας το κουμπί EXECUTE TO END το
πρόγραμμα εκτελείται αυτόματα, χωρίς να σταματάει σε καμία εντολή. Η επιλογή
αυτή, η οποία μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, είναι χρήσιμη όταν
εξετάζεται ο αριθμός των εντολών που εκτελούνται (πολυπλοκότητα χρόνου) για
διαφορετικά δεδομένα εισόδου. Στην περίπτωση όμως που ο χρήστης επιθυμεί να
«ακολουθήσει» τη ροή του προγράμματος πρέπει να χρησιμοποιήσει το κουμπί
ADVANCE ή EXECUTE. Το κουμπί έχει την ετικέτα ADVANCE αν η επιλογή
PAUSE είναι τσεκαρισμένη και την ετικέτα EXECUTE διαφορετικά. Αν η επιλογή
PAUSE δεν είναι τσεκαρισμένη, πατώντας το κουμπί

EXECUTE μαρκάρεται η

επόμενη κάθε φορά εντολή με κόκκινο χρώμα και με το επόμενο πάτημα εκτελείται
και ενημερώνονται κατάλληλα τα τμήματα VARIABLES και I/O , καθώς και ο
μετρητής των εκτελούμενων εντολών. Αν η επιλογή PAUSE είναι τσεκαρισμένη,
πατώντας το κουμπί ADVANCE μαρκάρεται η επόμενη κάθε φορά εντολή με κόκκινο
χρώμα και αλλάζει η ετικέτα του κουμπιού σε EXECUTE. Με το επόμενο πάτημα
του η τρέχουσα εντολή μαρκάρεται με πράσινο χρώμα και εκτελείται. Ανά πάσα
στιγμή ο χρήστης μπορεί να τερματίσει την εκτέλεση του προγράμματος πατώντας το
RESET PROGRAM. Επίσης, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα της «προς τα πίσω»
εκτέλεσης του προγράμματος τσεκάροντας την επιλογή BACKWARD. Τέλος, υπάρχει
δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων εισόδου σε ένα πρόγραμμα είτε από το
πληκτρολόγιο, είτε από αρχείο.
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Εικόνα 6.1. Το περιβάλλον του DYNALAB.

Πλεονεκτήματα. Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου περιβάλλοντος σε σχέση με
συναφή συστήματα είναι τα εξής:
•

Βήμα προς βήμα εκτέλεση ενός προγράμματος τόσο προς τα εμπρός όσο και προς
τα πίσω.

•

Οπτικοποίηση της εκτέλεσης τόσο του κυρίως προγράμματος όσο και των
υποπρογραμμάτων.

•

Οι γραμμές κώδικα τονίζονται τμηματικά.

•

Διάβασμα δεδομένων από αρχείο.

•

Υπολογισμός του κόστους εκτέλεσης .
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προγράμματα:

http://esus.cs.montana.edu/~dynalab
Εργαστήρια. Στο (Boroni et al., 1996) αναφέρονται κάποιες από τις χρήσεις που
μπορεί να έχει το DYNALAB και κάποια πειράματα που μπορούν να διεξαχθούν από
τους φοιτητές:
•

Αλγόριθμοι και προγραμματισμός: για φοιτητές που έρχονται για πρώτη φορά σε
επαφή με τον αλγοριθμικό τρόπο επίλυσης προβλημάτων ή / και τον
προγραμματισμό το DYNALAB μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολύ αποτελεσματικά
για την παρουσίαση διάφορων εννοιών και συστατικών μιας γλώσσας
προγραμματισμού που είναι δύσκολο να κατανοηθούν από τους φοιτητές. Για
παράδειγμα στο MSU αναπτύχθηκε μια εργαστηριακή άσκηση με σκοπό τη
σύγκριση και την κατανόηση των διαφορών της επανάληψης και της αναδρομής.

•

Ανάλυση πολυπλοκότητας αλγορίθμων.

•

Πειράματα για την κατανόηση δύσκολων προβλημάτων.

6.5 Ένα σύστημα δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης προγραμμάτων με
δυνατότητες καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών: AnimPascal
Το AnimPascal (Σατρατζέμη κ.α., 2000; Satratzemi et al., 2001) είναι ένα σύστημα
δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης προγραμμάτων, το οποίο ενσωματώνει επιπλέον
τη δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών. Η γλώσσα
προγραμματισμού που υποστηρίζει είναι η Pascal, ενώ οι στόχοι αυτού του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος είναι:
• η αντιμετώπιση των προβλημάτων των σπουδαστών που αφορούν στην
κατανόηση

και

προγραμματισμού,

εφαρμογή

των

βασικών

εννοιών

του

δομημένου
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• η απόδοση της δυναμικής φύσης εκτέλεσης των προγραμμάτων,
• η παροχή, στον καθηγητή, της δυνατότητας εντοπισμού των λανθασμένων
αντιλήψεων των σπουδαστών.

Εικόνα 6.2 Το βασικό παράθυρο του AnimPascal.

Το βασικό παράθυρο του AnimPascal (Εικόνα 6.2 ) χωρίζεται στις εξής περιοχές:
•

Περιοχή Source Code: η περιοχή αυτή χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη,
τροποποίηση, αποθήκευση/ανάκτηση ενός προγράμματος σε Pascal.

•

Περιοχή Compiler Output: στην περιοχή αυτή παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα της μεταγλώττισης του προγράμματος της περιοχής Source
Code. Ο μεταγλωττιστής Free Pascal που χρησιμοποιείται δεν ενημερώνει
απλά το σπουδαστή για τα σφάλματα (errors), αλλά τον προειδοποιεί και για
πιθανές παραλείψεις (warnings, hints, notes) του προγράμματός του.
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Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι το υπόβαθρο των μηνυμάτων
λάθους και των προειδοποιήσεων χρωματίζεται με διαφορετικό χρώμα, ενώ
κάνοντας κλικ σε κάποιο μήνυμα λάθους ή προειδοποίηση ο κέρσορας
μεταβαίνει στην γραμμή του πηγαίου κώδικα στην οποία εντοπίστηκε το
λάθος/παράλειψη.
•

Περιοχή

Program

Output:

στην

περιοχή

αυτή

εμφανίζονται

τα

αποτελέσματα των εντολών εξόδου κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος.
Στην παρούσα έκδοση της εφαρμογής οπτικοποιείται μόνο το κύριο μέρος
ενός προγράμματος.
•

Περιοχή Display Variables: η περιοχή αυτή ενημερώνεται κατά την
εκτέλεση ενός προγράμματος με τις μεταβλητές και τις αντίστοιχες τιμές
τους.

Μια λειτουργία του AnimPascal, που δεν υπάρχει στα άλλα συστήματα που
περιγράφονται σε αυτό το κεφάλαιο, είναι η δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών
των σπουδαστών. Συγκεκριμένα, το AnimPascal αποθηκεύει το πρόγραμμα, τα
αποτελέσματα της μεταγλώττισης, την ημερομηνία και την ώρα της μεταγλώττισης.
Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται σε ένα διαφορετικό παράθυρο του
συστήματος, το οποίο φαίνεται στην Εικόνα 6.3.
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Εικόνα 6.3 Η ιστορία των μεταγλωττίσεων.

6.6 Οπτικοποίηση προγραμμάτων ως εργαλείο αποσφαλμάτωσης: τα ευφυή
περιβάλλοντα προγραμματισμού ITEM/IP & ITEM/IP-II
Η οπτικοποίηση χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τη στήριξη της διδασκαλίας και
της εκμάθησης ή καλύτερα της κατανόησης εννοιών του προγραμματισμού και
αλγορίθμων. Στην παράγραφο αυτή γίνεται αναφορά σε μια οικογένεια ευφυών
περιβαλλόντων προγραμματισμού (intelligent programming environments) που
απευθύνονται σε αρχάριους προγραμματιστές και χρησιμοποιούν την οπτικοποίηση
ως ένα εργαλείο αποσφαλμάτωσης των προγραμμάτων τους. Βασικός σκοπός της
αναφοράς αυτής δεν είναι η περιγραφή των συστημάτων, αλλά των αποτελεσμάτων
του πειράματος που διεξήχθη με σκοπό να διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα της
οπτικοποίησης ως μέσο αποσφαλμάτωσης προγραμμάτων.
ITEM/IP. Το περιβάλλον ITEM/IP (Brusilovsky, 1993) σχεδιάστηκε το 1985 στο
Πανεπιστήμιο της Μόσχας για τη στήριξη του μαθήματος της εισαγωγής στον
προγραμματισμό, το οποίο ήταν βασισμένο στον εκπαιδευτικό μικρόκοσμο Turingal
(Brusilovsky et al., 1997). Μεταξύ των διαφόρων τμημάτων που διαθέτει το σύστημα
για τη στήριξη των δραστηριοτήτων των φοιτητών και των καθηγητών
συμπεριλαμβάνονται ο οπτικός διερμηνέας για την Turingal και ένα τμήμα
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αξιολόγησης των λύσεων των φοιτητών. Για κάθε πρόβλημα που καλούνται να
λύσουν οι φοιτητές, στο τμήμα αξιολόγησης υπάρχει αποθηκευμένη μια λύση
«μοντέλο» και ένα σύνολο από ελέγχους. Το τμήμα αξιολόγησης λοιπόν συγκρίνει τα
αποτελέσματα που δίνει η λύση «μοντέλο» και η λύση του φοιτητή για κάθε έλεγχο
και σε περίπτωση διαφορετικών αποτελεσμάτων ο έλεγχος και το πρόγραμμα του
φοιτητή θεωρούνται λανθασμένα. Αν και το σύστημα χαρακτηρίστηκε από τον
Brusilovsky ευφυές δεν διέθετε κανένα ευφυές εργαλείο αποσφαλμάτωσης για την
ανάλυση του προγράμματος του φοιτητή, την εύρεση λαθών και την αποκάλυψη
πιθανών λανθασμένων αντιλήψεων του φοιτητή που είχαν ως αποτέλεσμα τα
συγκεκριμένα λάθη. Η μοναδική βοήθεια που παρείχε το σύστημα για την
αποσφαλμάτωση ήταν η οπτική εκτέλεση του προγράμματος του φοιτητή
χρησιμοποιώντας τον λανθασμένο έλεγχο. Μη επίσημες μετρήσεις έδειξαν ότι η
οπτική εκτέλεση είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό του 80% των λαθών.
ITEM/IP-II. Το περιβάλλον ITEM/IP-II (Brusilovsky, 1993) σχεδιάστηκε για τη
στήριξη του μαθήματος της πληροφορικής (”computer literacy”) που απευθύνεται σε
μαθητές ηλικίας 14-16 χρόνων των σχολείων της Μόσχας. Το περιβάλλον αυτό είναι
παρόμοιο, όσο αφορά την αρχιτεκτονική του με το ITEM/IP και χρησιμοποιεί ένα
επίσης παρόμοιο μικρόκοσμο, τον Tortoise (Brusilovsky et al., 1997). Το
σημαντικότερο νέο χαρακτηριστικό του συστήματος είναι η «επεξηγηματική
οπτικοποίηση» («explanatory visualization»), όπως χαρακτηριστικά την αποκαλεί ο
Brusilovsky. Η επεξηγηματική οπτικοποίηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά επεξηγήσεις
σε φυσική γλώσσα κατά τη διάρκεια της οπτικοποιημένης ροής του προγράμματος,
προκειμένου να διευκολυνθούν οι μαθητές στην κατανόηση της.
Αξιολόγηση. Για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας της οπτικοποίησης ως
εργαλείο αποσφαλμάτωσης διεξήχθη ένα πείραμα στο οποίο συμμετείχαν 30 μαθητές
του Lyceum of Information Technologies. Η πλειοψηφία των μαθητών, ηλικίας 15-16
χρόνων, δεν είχε καμία προγραμματιστική εμπειρία. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο
ομάδες και συμμετείχαν σε 14 μαθήματα, διάρκειας 40 λεπτών περίπου το καθένα.
Έξι από τα μαθήματα αφιερώθηκαν στην παρουσίαση του νέου υλικού και στην
επίλυση προβλημάτων στον πίνακα. Μετά από κάθε ένα από τα έξι μαθήματα
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ακολούθησε ένα μάθημα στο εργαστήριο, στο οποίο οι μαθητές χρησιμοποιώντας τον
εκδότη δομής (structure editor) και τον οπτικό διερμηνέα του συστήματος ITEM/IP-II
έλυσαν και στη συνέχεια έλεγξαν, χρησιμοποιώντας το τμήμα αξιολόγησης μια σειρά
προβλημάτων σχετικών με το μάθημα που προηγήθηκε. Μετά τον έλεγχο κάθε
προγράμματος, εφόσον ήταν σωστό, ο μαθητής καλούνταν να λύσει ένα νέο
πρόβλημα. Διαφορετικά, ένας βοηθός καλούνταν στον υπολογιστή του μαθητή με
σκοπό να του υποδείξει κάποια εργαλεία, που είχαν ως στόχο να βοηθήσουν το
μαθητή να εντοπίσει την πηγή ενός λάθους. Στην αρχή της συνέντευξης και μετά από
την εφαρμογή του κάθε εργαλείου ο βοηθός έλεγχε αν ο μαθητής είχε εντοπίσει την
πηγή του λάθους. Τα εργαλεία, με τη σειρά που χρησιμοποιήθηκαν, ήταν τα εξής:
•

Παρουσίαση των διαφορετικών αποτελεσμάτων που παρήχθησαν από τη λύση
«μοντέλο» και τη λύση του μαθητή στο λανθασμένο έλεγχο.

•

Οπτική εκτέλεση του λανθασμένου προγράμματος στο λανθασμένο έλεγχο.

•

Ο βοηθός προσομοιώνει με τη φωνή του την επεξηγηματική οπτικοποίηση κατά
την οπτική εκτέλεση του προγράμματος.

•

Ο βοηθός χρησιμοποιεί άλλα μέσα, όπως την δική του νοημοσύνη / εμπειρία για
να εξηγήσει το λάθος στο μαθητή.

Στον Πίνακα 6.1 φαίνονται τα αποτελέσματα των 167 συνεντεύξεων που διεξήγαγαν
οι 6 βοηθοί. Συγκεκριμένα, φαίνεται η αναλογία των μαθητών που κατάλαβαν την
πηγή του λάθους μετά από την εφαρμογή του κάθε εργαλείου.
Εργαλείο

Συνεντεύξεις

%

Πριν την εφαρμογή των εργαλείων

10

6

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

32

19

Οπτική εκτέλεση προγράμματος

64

39

Προσομοίωση επεξηγηματικής

34

20

27

16

167

100

οπτικοποίησης
Άλλα μέσα
Σύνολο

Πίνακας 6.1 Τα αποτελέσματα του πειράματος.
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6.7 Επιλογή των μεταβλητών που θα οπτικοποιηθούν
Στην παράγραφο αυτή δίνεται μια σύντομη παρουσίαση των κυριότερων
χαρακτηριστικών ενός συστήματος οπτικοποίησης προγραμμάτων σε C/C++
(Sangwan et al., 1998), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διδακτικό εργαλείο και
ως αποσφαλματωτής. Απευθύνεται σε φοιτητές των μαθημάτων CS1 και CS2 και το
βασικότερο χαρακτηριστικό του είναι η οπτικοποίηση εκείνων μόνο των
χαρακτηριστικών ενός προγράμματος που επιθυμεί ο χρήστης, κατά τη δυναμική
προσομοίωση της εκτέλεσης προγραμμάτων. Η οπτικοποίηση και η δυναμική
προσομοίωση της εκτέλεσης των προγραμμάτων είναι σχεδόν αυτόματη, αφού
χρειάζεται να γίνουν αλλαγές μόνο στις δηλώσεις των τύπων.
Το βασικό παράθυρο του συστήματος αποτελείται από τα εξής τμήματα:
1. CODE: περιέχει το τμήμα του κώδικα που εκτελείται κάθε φορά είτε αυτό είναι
το κυρίως πρόγραμμα, είτε κάποια συνάρτηση. Κάθε εντολή πριν να εκτελεστεί
μαρκάρεται.
2. OPERATIONS: χρησιμοποιείται για την παρουσίαση, χρησιμοποιώντας κίνηση,
των εκφράσεων κατά την εκτίμησή τους, του υπολογισμού και της ανάθεσης
τιμών σε μεταβλητές και του περάσματος παραμέτρων. Η κίνηση συντελεί
ουσιαστικά στην κατανόηση των παραπάνω διαδικασιών.
3. CALL STACK: περιέχει τα ονόματα των εκτελούμενων συναρτήσεων της
στοίβας.
Οι υπόλοιπες περιοχές αναφέρονται στις μεταβλητές που επιλέγει κάθε φορά ο
χρήστης να οπτικοποιηθούν κατά τη δυναμική προσομοίωση της εκτέλεσης ενός
προγράμματος, και είναι οι εξής:
4. GLOBALS: περιέχει τις γενικές μεταβλητές.
5. HEAP: περιέχει τις μεταβλητές στο σωρό.
6. LOCALS: περιέχει τις τοπικές μεταβλητές της τρέχουσας συνάρτησης.
7. PARAMETERS: περιέχει τις παραμέτρους που περάστηκαν στη τρέχουσα
συνάρτηση.
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Σε όλες τις παραπάνω περιοχές χρησιμοποιούνται χρώματα, κάθε ένα από τα οποία
υποδηλώνει κάτι συγκεκριμένο, όπως για παράδειγμα τον τύπο μιας μεταβλητής. Ο
χρήστης έχει τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει την παρουσίαση συναρτήσεων,
καθώς επίσης και να παρακολουθήσει τη δυναμική προσομοίωση της εκτέλεσης μιας
συνάρτησης που βρίσκεται στη στοίβα, σταματώντας την εκτέλεση της τρέχουσας
συνάρτησης και κάνοντας «κλικ» στη συνάρτηση που επιθυμεί. Επίσης, μπορεί να
αποκρύψει κάποιο από τα τμήματα.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, για τη δυναμική προσομοίωση της εκτέλεσης ενός
προγράμματος δεν χρειάζεται να γίνουν ιδιαίτερες αλλαγές στον κώδικα. Αφού ο
χρήστης αποφασίσει ποια μέσα αποθήκευσης δεδομένων θέλει να οπτικοποιήσει δεν
έχει παρά να αλλάξει τις δηλώσεις χρησιμοποιώντας τη λέξη INT αντί για int και
PTR<type> αντί για type* και να δηλώσει τη βιβλιοθήκη vc++.h στην οποία έχουν
δηλωθεί οι τύποι INT και PTR<type>. Προς το παρόν το σύστημα υποστηρίζει μόνο
ακέραιους τύπους δεδομένων

και τύπους που προέρχονται από ακέραιους και

χρησιμοποιούν δείκτες, πίνακες και δομές.

6.8 Οπτικοποίηση εμβέλειας μεταβλητών & περάσματος παραμέτρων: PSVE
Το PSVE (Parameter and Scope Visualization Environment) (Naps & Stenglein,
1996) είναι ένα εργαλείο για τη στήριξη της μελέτης του περάσματος παραμέτρων
(parameter passing) και της εμβέλειας (scope) των μεταβλητών που δεν είναι τοπικές
σε μια διαδικασία. Ως γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιείται μια μικροσκοπική
γλώσσα βασισμένη στην Pascal, ενώ το PSVE συνδέεται με το σύστημα
οπτικοποίησης αλγορίθμων GAIGS, παρέχοντας έτσι γραφική αναπαράσταση της
στοίβας που απεικονίζει την κατάσταση των παραμέτρων και των μεταβλητών, σε
επιλεγμένα από τον χρήστη σημεία εκτέλεσης του προγράμματος.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού του συστήματος είναι τα
εξής:
•

Η δομή του προγράμματος είναι ίδια με εκείνη ενός προγράμματος σε Pascal.
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Μοναδικός τύπος δεδομένων: ακέραιος (integer).

•
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1. Πέρασμα με τιμή (pass by value).
2. Πέρασμα με αναφορά (pass by reference).
3. Πέρασμα με αντιγραφή-ενημέρωση (pass by copy-restore).
4. Πέρασμα με macro (pass by macro).

•

Διαθέσιμες εντολές:
1.Η εντολή TRACE: μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε μέσα σε ένα μπλοκ
εντολών και έχει ως αποτέλεσμα τη γραφική παρουσίαση της τρέχουσας
κατάστασης της στοίβας.
2. Κλήση διαδικασιών (όπως στην Pascal).
3. Εντολή απόδοσης τιμής : identifier := expression;

όπου expression είναι : ένας ακέραιος, μια δηλωμένη μεταβλητή, μια
παράμετρος ή μια έκφραση της μορφής expression+ expression, expressionexpression, expression* expression, expression DIV expression, expression
MOD expression, expression ή - expression.
Για τη μελέτη της σκοπιάς μη τοπικών μεταβλητών υπάρχουν τρεις επιλογές:
1. Static binding implemented with static chains.
2. Static binding implemented with displays.
3. Dynamic binding.

Τα συστήματα PSVE και GAIGS υλοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το Borland Delphi
και τρέχουν κάτω από τα Microsoft Windows 3.1. Ο διερμηνέας που είναι
ενσωματωμένος στο σύστημα PSVE αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας το εργαλείο
Visual Parse++ της Sandstone Technology, Inc. Και τα δύο συστήματα που
αναπτύχθηκαν στο Lawrence University είναι διαθέσιμα μέσω του ανώνυμου ftp
ftp.lawrence.edu.
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εκτέλεσης

προγραμμάτων: Dr. Pascal
Εκτός από τους δυναμικούς προσομοιωτές της εκτέλεσης προγραμμάτων που
αναπτύχθηκαν

για

καθαρά

διδακτικούς

λόγους,

υπάρχουν

και

αρκετοί

αποσφαλματωτές συμβατικών γλωσσών προγραμματισμού οι οποίοι μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως δυναμικοί προσομοιωτές της εκτέλεσης προγραμμάτων.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα, όπως αναφέρει και ο (Ross, 1991), είναι οι
αποσφαλματωτές Turbo Debugger της Borland και Dr. Pascal της Visible Software.
Dr. Pascal. Το Dr. Pascal δεν είναι απλά ένας αποσφαλματωτής, αλλά ένα
ολοκληρωμένο σύστημα στο οποίο μπορεί κανείς να γράψει, να εκτελέσει και να
αποσφαλματώσει προγράμματα σε Pascal. Το σύστημα αυτό παρέχει αρκετές από τις
δυνατότητες των εκπαιδευτικών προσομοιωτών, όπως το μαρκάρισμα της εντολής
που εκτελείται και η αυτόματη ενημέρωση των τιμών των μεταβλητών. Το σύστημα
πραγματοποιεί εκτεταμένο έλεγχο λαθών και έχει τη δυνατότητα εντοπισμού λαθών
που δεν εντοπίζονται εύκολα σε άλλα συστήματα, όπως για παράδειγμα μη
αρχικοποιημένες μεταβλητές. Τέλος, το Dr. Pascal είναι συμβατό με τα περισσότερα
συστήματα Pascal.
Το σύστημα διατίθεται από τη Visible Software, Box 949, Newark, DE 19715-0949.
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Κεφάλαιο 7

Xρήση Τεχνικών Δυναμικής Προσομοίωσης
Εκτέλεσης Αλγορίθμων
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7.1 Η προβληματική των Mukherjia και Stasko
Οι Mukherjia και Stasko στα (Mukherjia & Stasko, 1993; Mukherjia & Stasko, 1994;
Stasko, 1997a) προτείνουν τη χρήση τεχνικών δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης
αλγορίθμων για την ανίχνευση, αποσφαλμάτωση και κατανόηση προγραμμάτων.
Όπως είναι γνωστό, οι προγραμματιστές πολύ συχνά κατά την ανάπτυξη
προγραμμάτων δημιουργούν νοητά μοντέλα του προγράμματός τους, του τρόπου
λειτουργίας του και χρήσης των δεδομένων. Είναι πιο εύκολο να έχει κάποιος μια,
έστω και νοητή, γενική εικόνα ενός προγράμματος παρά να προσπαθεί να κατανοήσει
πως συμπεριφέρονται οι διάφορες διαδικασίες και τα δεδομένα σε συνδυασμό μεταξύ
τους. Τα συστήματα δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης προγραμμάτων, αν και
παρέχουν αυτόματα πολλές πληροφορίες κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος δεν
παρέχουν μια συνολική εικόνα.
Τη συνολική εικόνα ενός προγράμματος, ή καλύτερα την οπτική παρουσίαση του
νοητού μοντέλου του, μπορεί να την προσφέρει η δυναμική προσομοίωση εκτέλεσης
αλγορίθμων. Το πρόβλημα είναι ότι η δυναμική προσομοίωση εκτέλεσης αλγορίθμων
είναι μια διαδικασία χρονοβόρα, η οποία απαιτεί την εκμάθηση και χρήση ενός
πακέτου γραφικών και η οποία συνήθως περιορίζεται σε προγράμματα που είναι ήδη
σωστά. Μια τέτοια διαδικασία όμως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ανάπτυξη
και αποσφαλμάτωση προγραμμάτων, στις οποίες ο χρόνος είναι σημαντικός
παράγοντας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα προβλήματα των παραπάνω
προσεγγίσεων οι Mukherjia και Stasko προτείνουν το συνδυασμό της οπτικοποίησης
προγραμμάτων και της δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης αλγορίθμων για τη
δημιουργία ενός συστήματος που θα εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα και των δύο.
Στην επόμενη παράγραφο περιγράφονται οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν και η
λειτουργία του συστήματος LENS που υλοποιεί αυτό το στόχο.
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7.2 Το σύστημα LENS
Το σύστημα LENS (Mukherjia & Stasko, 1993; Mukherjia & Stasko, 1994; Stasko,
1997a)

επιτρέπει

τη

δημιουργία

δυναμικών

προσομοιώσεων

εκτέλεσης

προγραμμάτων, αλλά με τη μορφή που έχουν οι δυναμικές προσομοιώσεις εκτέλεσης
αλγορίθμων. Για την οπτικοποίηση και την εξεικόνιση των μεταβλητών ενός
προγράμματος δεν απαιτείται η χρήση κάποιου εργαλείου γραφικών και η ανάπτυξη
κώδικα. Αντίθετα, η δημιουργία των δυναμικών προσομοιώσεων πραγματοποιείται
μέσω τεχνικών άμεσης διαχείρισης (direct manipulation) και προγραμματισμού που
πραγματοποιείται παραδειγματικά (demonstration). Κατ’ αυτό τον τρόπο μειώνεται
δραματικά ο χρόνος ανάπτυξης δυναμικών προσομοιώσεων και γίνεται δυνατή η
χρήση τεχνικών δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης αλγορίθμων για τη στήριξη της
ανάπτυξης και της αποσφαλμάτωσης προγραμμάτων. Επίσης, για την αποφυγή της
κυκλικής διαδικασίας διόρθωση-μεταγλώττιση-εκτέλεση κατά την τμηματική
ανάπτυξη της προσομοίωσης, το σύστημα δουλεύει σε συνδυασμό με ένα
αποσφαλματωτή.
Στόχοι σχεδίασης. Βασικός στόχος των Mukherjia και Stasko ήταν η δημιουργία
ενός εύχρηστου εργαλείου που θα έκανε δυνατή τη δημιουργία δυναμικών
προσομοιώσεων σε ελάχιστο χρόνο. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο:
1. Να συμπεριληφθεί στο σύστημα το σύνολο των πιο συνηθισμένων διαδικασιών
δυναμικής προσομοίωσης, τις οποίες οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν
άμεσα.
2. Να δημιουργηθεί ένας γραφικός εκδότης (graphical editor) για τον προσδιορισμό
της εμφάνισης των μεταβλητών μέσω σχεδιασμού και άμεσης διαχείρισης.
3. Να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο αριθμός των διαδικασιών
δυναμικής προσομοίωσης και έκδοσης / διόρθωσης των εξεικονίσεων.
Αποτελέσματα μελέτης. Προκειμένου να εντοπιστούν τα πιο συνηθισμένα γραφικά
αντικείμενα και οι πιο συνηθισμένες ενέργειες μελετήθηκαν 42 δυναμικές
προσομοιώσεις εκτέλεσης αλγορίθμων, οι οποίες δημιουργήθηκαν από 25
διαφορετικά άτομα χρησιμοποιώντας το σύστημα XTango. Παρόλο που το XTango
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υποστηρίζει ένα μεγάλο αριθμό γραφικών αντικειμένων η μελέτη έδειξε ότι μόνο
γραμμές (15 φορές), ορθογώνια (13 φορές), κύκλοι (11 φορές) και κείμενο (17 φορές)
χρησιμοποιούνται κατ’ επανάληψη, ενώ οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες είναι:
• Μετακίνηση ενός αντικειμένου σε μια συγκεκριμένη θέση, ή σε μια θέση σε σχέση
με κάποιο άλλο αντικείμενο.
• Αλλαγή του χρώματος ενός αντικειμένου.
• Αλλαγή του στυλ γεμίσματος (περίγραμμα ή ολόκληρη επιφάνεια) ενός
αντικειμένου.
• Φωτισμός (flash) ενός αντικειμένου.
• Ανταλλαγή της θέσεως δύο αντικειμένων.
• Διαγραφή ή απόκρυψη ενός αντικειμένου.
Λειτουργία. Το LENS υλοποιήθηκε «πάνω» στο UNIX, το X Window System, το
σύστημα δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης αλγορίθμων XTango, και τον
αποσφαλματωτή dbx και χρησιμοποιείται για τον έλεγχο και την αποσφαλμάτωση
προγραμμάτων σε. C. Οι ενέργειες του χρήστη για τη δημιουργία μιας δυναμικής
προσομοίωσης είναι οι εξής:
1. Για την εκκίνηση του συστήματος, ο χρήστης εισάγει την εντολή % lens foo,
οπότε και εμφανίζεται το βασικό παράθυρο του συστήματος. Στο αριστερό τμήμα
του παραθύρου υπάρχει ο πηγαίος κώδικας, πάνω δεξιά ο γραφικός εκδότης για το
σχεδιασμό της εμφάνισης των αντικειμένων και κάτω δεξιά η περιοχή εισαγωγής
των εντολών του αποσφαλματωτή.
2. Ο χρήστης επιλέγει μέσω του μενού File ένα αρχείο.
3. Ο χρήστης δίνει εντολές στον αποσφαλματωτή ή αντιστοιχεί εντολές με σκοπό τη
δυναμική προσομοίωση, σε εντολές του πηγαίου κώδικα. Οι εντολές, τις οποίες
μπορεί ο χρήστης να επιλέξει από το μενού Animation, είναι οι εξής:
(1) Define coordinate system
(2) Create graphical object
(3) Create location marker
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(4) Move
(5) Fill
(6) Color
(7) Flash
(8) Exchange
(9) Delete.

Αν ο χρήστης επιλέξει την εντολή Create graphical object ή Create location marker
εμφανίζεται ένα μήνυμα για την εισαγωγή του ονόματος της μεταβλητής που
αντιστοιχεί στο αντικείμενο ή την «τοποθεσία» που εξεικονίζεται. Το όνομα αυτό
χρησιμοποιείται στη συνέχεια για την αναγνώριση ενός αντικειμένου. Ο σχεδιασμός
γίνεται χρησιμοποιώντας τον γραφικό εκδότη, καθώς επίσης και μέσω πλαισίων
διαλόγου και άμεσης διαχείρισης. Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού, το
σύστημα ζητάει από το χρήστη να επιλέξει με το ποντίκι τη γραμμή του κώδικα στην
οποία θα λάβει χώρα η δημιουργία του αντικειμένου ή της τοποθεσίας.
Αν ο χρήστης επιλέξει μια από τις επόμενες έξι εντολές, το σύστημα ζητάει το όνομα
της μεταβλητής (ή τα ονόματα των μεταβλητών) και συνεπώς και του αντικειμένου
(των αντικειμένων) στο οποίο θα εφαρμοστούν οι εντολές. Το σύστημα υποστηρίζει
μόνο μεμονωμένες μεταβλητές (π.χ. b), δείκτες και μεταβλητή πίνακα (π.χ c[i+1]).
Μπροστά από κάθε εντολή του πηγαίου κώδικα στην οποία ο χρήστης έχει
αντιστοιχίσει μια εντολή δυναμικής προσομοίωσης εμφανίζεται το γράμμα “a”, ενώ
στην περίπτωση που έχει αντιστοιχίσει πολλές εντολές το “Α”. Ο χρήστης μπορεί
οποιαδήποτε στιγμή να δει τις εντολές που έχει αντιστοιχίσει σε μια γραμμή κώδικα
κάνοντας «κλικ» πάνω της.
4. Για την εκτέλεση ενός προγράμματος ο χρήστης επιλέγει την εντολή Run από το

μενού Debug ή δίνει την εντολή Run στον αποσφαλματωτή. Η δυναμική
προσομοίωση της εκτέλεσης του προγράμματος πραγματοποιείται σε ένα
παράθυρο του συστήματος XTango, αφού όπως ήδη αναφέρθηκε για τη δυναμική
προσομοίωση χρησιμοποιούνται οι διαδικασίες του XTango.
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Στο (Mukherjia & Stasko, 1994) περιγράφονται δύο παραδείγματα δημιουργίας
δυναμικών προσομοιώσεων.
Το LENS παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των δυναμικών προσομοιώσεων, ενώ
παρέχει και πρότυπα οπτικοποίησης των πιο συνηθισμένων δομών δεδομένων:
scalars, πίνακες συνδετικές λίστες και δυαδικά δένδρα.
Προβλήματα. Στο LENS, όπως ήδη έγινε φανερό, η δημιουργία των εξεικονίσεων
πραγματοποιείται μέσω άμεσης διαχείρισης και της χρήσης ενός γραφικού εκδότη,
ενώ οι εντολές που ενεργούν στα αντικείμενα μεταβάλλοντας την κατάστασή τους
επιλέγονται από μενού. Το γεγονός ότι το σύστημα δεν διαθέτει κάποιο γραφικό
πακέτο ή κάποια βιβλιοθήκη για τη στήριξη του προγραμματισμού των δυναμικών
προσομοιώσεων, σε αντίθεση με τα κλασσικά συστήματα δυναμικής προσομοίωσης
εκτέλεσης αλγορίθμων, μειώνει δραματικά το χρόνο και την προσπάθεια που πρέπει
να καταβληθεί. Ωστόσο αυτή η απλότητα δεν παρέχεται χωρίς κόστος, αφού το
σύστημα παρουσιάζει τις εξής δυσκολίες (Mukherjia & Stasko, 1994):
• Επαναλαμβανόμενη ή υπό συνθήκη εκτέλεση εντολών δυναμικής προσομοίωσης: σε
ορισμένες περιπτώσεις ο προγραμματιστής επιθυμεί μια από τις προκαθορισμένες
εντολές του συστήματος να εκτελείται όταν αληθεύει μια συγκεκριμένη συνθήκη
ή να εκτελείται ένα συγκεκριμένο αριθμό φορών. Επειδή στο LENS δεν υπάρχει
δυνατότητα προγραμματισμού με την κλασσική έννοια, πρέπει οπωσδήποτε να
υπάρχει η αντίστοιχη δομή (με επιλογή ή επαναληπτική) στο πρόγραμμα που
οπτικοποιείται.
• Καθορισμός της διάταξης των γραφικών αντικειμένων: σε πολλές δυναμικές
προσομοιώσεις απαιτείται μια πολύπλοκη διάταξη των γραφικών στοιχείων,
προκειμένου η παραγόμενη αναπαράσταση να ταιριάζει με το νοητό μοντέλο του
προγράμματος, του

χρήστη. Επίσης, σε αρκετές περιπτώσεις ακόμα και η

δημιουργία των γραφικών στοιχείων είναι δύσκολη. Η σχεδίαση, για παράδειγμα,
ενός δένδρου ή ενός γραφήματος χρησιμοποιώντας μόνο απλή διαχείριση και
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επικοινωνία μέσω πλαισίων διαλόγου είναι πολύ δύσκολη. Γι’ αυτό το λόγο έχουν
συμπεριληφθεί στο σύστημα τα πρότυπα κάποιων βασικών δομών δεδομένων, τα
οποία πολλές φορές όμως δεν καλύπτουν τις ανάγκες του χρήστη. Είναι προφανές
ότι η δυνατότητα προγραμματισμού παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε όλες τις
παραπάνω περιπτώσεις.
• Εξεικόνιση των μεταβλητών του προγράμματος: σε μια δυναμική προσομοίωση
χρησιμοποιούνται γραφικά στοιχεία για την εξεικόνιση των μεταβλητών του
προγράμματος, ενώ οι διάφορες συναρτήσεις παίρνουν την μορφή πράξεων που
εφαρμόζονται στα γραφικά αντικείμενα. Συχνά, η αντιστοίχηση γραφικών
στοιχείων στις μεταβλητές του προγράμματος είναι δύσκολη, είτε λόγω τις
έλλειψης δομών στο πρόγραμμα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για
την αντιστοίχηση, είτε λόγω του περιορισμένου γραφικού λεξιλογίου του
συστήματος.
• Εξάρτηση από τον αποσφαλματωτή του συστήματος: οι διάφορες πράξεις που έχει
καθορίσει ο χρήστης εφαρμόζονται στα γραφικά αντικείμενα πριν από την
εκτέλεση της αντίστοιχης εντολής του προγράμματος. Ένα από τα προβλήματα
που δημιουργούνται είναι η αδυναμία του LENS να εφαρμόσει την πράξη ή τις
πράξεις που επιθυμεί ο χρήστης μετά από το, αποτελούμενο από μία εντολή,
σώμα ενός βρόχου. Έτσι, ο χρήστης πρέπει να καταφύγει σε τεχνάσματα, όπως
για παράδειγμα η προσθήκη μιας «κενής» εντολής (π.χ. printf) στο σώμα του
βρόχου. Τέλος, όπως επισημαίνουν οι Mukherjia και Stasko, διαφορετικές
εκδόσεις του αποσφαλματωτή dbx συμπεριφέρονται με διαφορετικό τρόπο.
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7.3 Άλλα συστήματα
Στα (Mukherjia & Stasko, 1993; Mukherjia & Stasko, 1994) γίνεται αναφορά και σε
κάποια άλλα συστήματα στα οποία έχει υιοθετηθεί η προβληματική των Mukherjia
και Stasko και έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες συνδυασμού της παρουσίασης δομών
δεδομένων /οπτικοποίησης προγραμμάτων και της δυναμικής προσομοίωσης
εκτέλεσης αλγορίθμων:
Incense - σύστημα παρουσίασης δομών δεδομένων: επιτρέπει στο χρήστη να
σχεδιάσει «αφηρημένες» αναπαραστάσεις δομών δεδομένων, όπως για παράδειγμα η
αναπαράσταση ακέραιων τιμών ως ώρες και λεπτά ενός ρολογιού. Η υλοποίηση μιας
τέτοιας αναπαράστασης απαιτεί την ανάπτυξη χαμηλού-επιπέδου κώδικα για τα
γραφικά από το χρήστη.
Movie - σύστημα δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης αλγορίθμων: το σύστημα
παρέχει

λίγες

απλές

εντολές

για

τη

γρήγορη

ανάπτυξη

οπτικοποιήσεων

προγραμμάτων. Και σε αυτό το σύστημα ο χρήστης πρέπει να μάθει τις εντολές του
συστήματος το οποίο δεν παράγει ομαλές και συνεχείς δυναμικές προσομοιώσεις.
Gestural system : παρέχει τη δυνατότητα ανάπτυξης «καθαρά» γραφικών δυναμικών
προσομοιώσεων προγραμμάτων σε Smalltalk. Τα μοναδικά γραφικά αντικείμενα
είναι μαύρα ορθογώνια και η μοναδική πράξη που μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτά
είναι η κίνηση σε μονοπάτια που καθορίζονται με τη χρήση του ποντικιού.
Dance (Stasko, 1997a): το σύστημα αυτό επιτρέπει τη δημιουργία δυναμικών
προσομοιώσεων

μέσω

άμεσης

διαχείρισης

και

προγραμματισμού

που

πραγματοποιείται παραδειγματικά. Συγκεκριμένα, το σύστημα επιτρέπει τη
δημιουργία δυναμικών προσομοιώσεων μέσω ενός γραφικού εκδότη και στη συνέχεια
παράγει αυτόματα κώδικα συμβατό με το σύστημα δυναμικής προσομοίωσης
εκτέλεσης αλγορίθμων Tango. Το σύστημα αυτό, το οποίο μοιάζει με το LENS,
παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα:
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Οι χρήστες πρέπει να μάθουν το παράδειγμα δημιουργίας δυναμικών
προσομοιώσεων που έχει υιοθετήσει το Tango.

•

Δεν υπάρχει δυνατότητα τμηματικού ελέγχου της αναπτυσσόμενης δυναμικής
προσομοίωσης.

•

Δεν υπάρχει δυνατότητα, μετά τη μεταγλώττιση και εκτέλεση, αλλαγών.

University of Washington Program Illustrator: το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του
συστήματος είναι η αυτόματη παραγωγή δυναμικών προσομοιώσεων. Το σύστημα
αναλύει τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος και παράγει μια «αφηρημένη»
εξεικόνιση. Το σύστημα μπορεί να αναλύσει μόνο αλγόριθμους ταξινόμησης και
γραφημάτων και χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο τρόπο αναπαράστασής τους.
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8.1. Γενικά
Ο όρος δυναμική ηχητική προσομοίωση εκτέλεσης προγραμμάτων (program
auralization) αναφέρεται στην οπτικοποίηση του λογισμικού μέσω του ήχου.
Συγκεκριμένα, είναι η διαδικασία δημιουργίας νοητών εικόνων της συμπεριφοράς,
δομής

και

λειτουργίας

των

προγραμμάτων

με

τη

βοήθεια

ακουστικών

αναπαραστάσεων της εκτελέσεώς τους. Σε αντίθεση δηλαδή με τα κλασικά
συστήματα οπτικοποίησης λογισμικού, τα οποία χρησιμοποιούν κείμενο ή γραφικά,
στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιούνται μουσικοί τόνοι, λόγος και άλλες
ηχογραφημένες συνθέσεις ήχων για την καλύτερη κατανόηση των προγραμμάτων.
(DiGiano et al., 1993)
Πλεονεκτήματα. Οι ερευνητές Baecker, DiGiano, Marcus (Baecker et al., 1997) και
Francioni, Albright, Jackson (Francioni et al., 1991) αναφέρουν αρκετούς λόγους για
τη χρήση του ήχου ως μέσου οπτικοποίησης:
• Η οπτικοποίηση είναι σε μεγάλο βαθμό υποκειμενική, και ότι είναι χρήσιμο για
κάποιο άτομο είναι επουσιώδες για κάποιο άλλο. Ο ήχος παρέχει ένα ακόμη μέσο
οπτικοποίησης ενός προγράμματος, το οποίο μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα
χρήσιμο για κάποια άτομα.
• Παρέχει βοήθεια κατά την αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων, χωρίς να
επεμβαίνει στο γραφικό ενδιάμεσο.
• Ο ήχος είναι ίσως πιο κατάλληλος από τη χρήση γραφικών μεθόδων για την
παρουσίαση συγκεκριμένων τύπων πληροφορίας (π.χ. επαναληπτικές δομές).
• Δίνει λύση στο πρόβλημα του προγραμματισμού σε συσκευές με περιορισμένο
μέγεθος οθόνης.
• Η παρακολούθηση του ήχου μπορεί να γίνει παθητικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν
χρειάζεται κανείς να είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος για να αντιληφθεί ότι κάτι
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ασυνήθιστο συμβαίνει κατά τη εκτέλεση ενός προγράμματος. Επιπλέον, οι
προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν ταυτόχρονα με το
γραφικό ενδιάμεσο.
• Η χρήση του ήχου παρέχει ένα ισχυρό μέσο για την παρακολούθηση της
κατάστασης μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων.
Οι Francioni, Albright και Jackson ήταν από τους πρώτους ερευνητές που
χρησιμοποίησαν τον ήχο ως μέσο οπτικοποίησης παράλληλων προγραμμάτων.
Σκοπός τους ήταν η δημιουργία ενός εργαλείου για την υποστήριξη της
αποσφαλμάτωσης

κατανεμημένης-μνήμης,

παράλληλων

προγραμμάτων.

Τα

πειράματά τους επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι η χρήση του ήχου θα βοηθούσε στην
παρακολούθηση της συμπεριφοράς και στην αποσφαλμάτωση παράλληλων
προγραμμάτων. Επίσης, επισήμαναν ότι η χρήση του ήχου δεν θα έπρεπε να
αντικαταστήσει τις κλασικές πλέον μεθόδους οπτικοποίησης, αλλά να τις εμπλουτίσει
ακόμα περισσότερο. (Brown & Hershberger, 1997)
To project CAITLIN. Ένα άλλο project που αναπτύχθηκε με σκοπό να διαπιστώσει
αν η μουσική ανάδραση μπορεί να βοηθήσει τους αρχάριους στην αποσφαλμάτωση
των προγραμμάτων τους, ήταν το project CAITLIN (Vickers & Alty, 1996). Το
CAITLIN (Εικόνα 8.1 ) είναι ένας προεπεξεργαστής της Pascal (Εικόνα 8.2), ο οποίος
επιτρέπει στους χρήστες να αντιστοιχίσουν κάποιο ήχο σε κάθε τύπο δομής του
προγράμματος (π.χ. ένα βρόχο WHILE). Οι χρήστες δεν έχουν τη δυνατότητα να
αντιστοιχίσουν ήχους σε γραμμές κώδικα, κλήσεις διαδικασιών ή τη ροή των
δεδομένων. Η αντιστοίχιση ήχου σε κάθε δομή αποτελείται από τρία μέρη: ένα ήχο
που σηματοδοτεί την είσοδο σε μια δομή, μια σύνθεση που αναπαριστά την εκτέλεση
της δομής και ένα ήχο που σηματοδοτεί την έξοδο από τη δομή. Προκαταρκτικά
πειράματα απέδειξαν ότι οι χρήστες μπορούσαν να παρακολουθήσουν την εκτέλεση
απλών προγραμμάτων, να αναγνωρίσουν δηλαδή τις βασικές δομές των
προγραμμάτων. Ωστόσο, οι χρήστες ξεχνούσαν συχνά τον ήχο που είχαν
αντιστοιχίσει σε κάθε δομή (Brown & Hershberger, 1997).
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Εικόνα 8.1 Το βασικό παράθυρο του CAITLIN.

Εικόνα 8.2 Η αρχιτεκτονική του CAITLIN.

8.2 LogoΜedia
Το LogoMedia (Baecker et al., 1997) είναι ένα προγραμματιστικό περιβάλλον,
βασισμένο στη Logo, το οποίο χρησιμοποιεί ήχο και εικόνες για την οπτικοποίηση
των προγραμμάτων. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αντιστοιχίσουν σε γραμμές
του κώδικά τους ήχους χρησιμοποιώντας το γραφικό ενδιάμεσο του LogoMedia,
χωρίς να επεμβαίνουν στον κώδικα του προγράμματος. Κατά την εκτέλεση του
προγράμματος η αναπαραγωγή των ήχων βοηθάει τον χρήστη στην κατανόηση και
ανάλυση της συμπεριφοράς του προγράμματος, στην ουσία δηλαδή στην
αποσφαλμάτωσή του.
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Το LogoMedia βασίστηκε στο πρότυπο του LogoMotion, μια επέκταση της Logo με
δυνατότητες ενσωμάτωσης κίνησης στα προγράμματα. Στο περιβάλλον του
LogoMedia οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να αντιστοιχίσουν ήχους τόσο σε
εντολές του προγράμματος (control probes), όσο και σε μεταβλητές ή εκφράσεις (data
probes). Στην Εικόνα 8.3 φαίνεται το παράθυρο μέσα από το οποίο ο χρήστης μπορεί
να αντιστοιχίσει ήχους στις εντολές του προγράμματος.

Εικόνα 8.3 Αντιστοίχιση ήχων στις εντολές του προγράμματος.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο προγραμματιστής έχει αντιστοιχίσει τον ήχο του
πιάνου σε μια γραμμή-κλειδί του κώδικα του λανθασμένου προγράμματος. Κατά την
εκτέλεση του προγράμματος η απουσία του ήχου του πιάνου βοηθάει στον εντοπισμό
του λάθους. Στην Εικόνα 8.4 φαίνεται το παράθυρο μέσα από το οποίο ο χρήστης
αντιστοιχεί ήχους σε μεταβλητές και εκφράσεις. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, ο
ήχος του σαξοφώνου θα ακούγεται κάθε φορά που θα αλλάζει η τιμή της μεταβλητής
x.
Εκτός από ήχο (audio probes), ο χρήστης μπορεί να ενσωματώσει στα προγράμματά
του κίνηση (graphics probes), μηνύματα ανίχνευσης (text probes), καθώς και να
εκτελέσει δικές του εκφράσεις γραμμένες σε Logo για τη δημιουργία αποκλειστικά
προσωπικών

οπτικοποιήσεων

(generic

probes).

Οι

παραπάνω

ενέργειες

πραγματοποιούνται μέσω της αλληλεπίδρασης με το γραφικό ενδιάμεσο (αναδυόμενα
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μενού, κουμπιά, ποντίκι, κ.τ.λ) χωρίς καμία επέμβαση στον κώδικα του
προγράμματος.

Εικόνα 8.4 Αντιστοίχιση ήχου σε μεταβλητή.

Για την αξιολόγηση του LogoMedia διεξήχθη ένα πείραμα, το οποίο περιγράφεται
συνοπτικά στον Πίνακα 8.1.

Συμμετέχοντες
• Αριθμός

3

• Εμπειρία

μικρή προγραμματιστική εμπειρία σε Logo και Lisp

Διαλέξεις
• Αριθμός

3

• Διάρκεια

2 ώρες

• Περιεχόμενο

1η διάλεξη: αναφορά στις βασικές δομές της Logo και εισαγωγή στον
τρόπο χρήσης του ήχου στο περιβάλλον του LogoMedia.
2η διάλεξη: σύνθεση διαδικασιών για τον αλγόριθμο προσομοίωσης
Game of Life & χρήση ήχου για τον έλεγχο του κώδικα.
η

3 διάλεξη: οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να υλοποιήσουν τον
παραπάνω αλγόριθμο με διαφορετικό τρόπο &
ενθαρρύνθηκαν να χρησιμοποιήσουν ήχο για την
αποσφαλμάτωση.
Πίνακας 8.1. Περιγραφή του πειράματος αξιολόγησης.
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Λόγω του πολύ μικρού αριθμού των συμμετεχόντων στο πείραμα θα αναφέρουμε
μόνο κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα (περισσότερες πληροφορίες στο (Baecker et
al., 1997):
1. Οι συμμετέχοντες έκαναν εκτεταμένη χρήση του ήχου για την παρακολούθηση της
ροής του προγράμματος / δεδομένων και την αποσφαλμάτωσή του.
2. Το σημαντικότερο πρόβλημα, πέρα από την κακοφωνία, ήταν η δυσκολία
παρακολούθησης της ροής κάποιων δεδομένων τα οποία λόγω της συναρτησιακής
μορφής της Logo δεν αναπαριστάνονταν με μεταβλητές. Σ’ αυτή την περίπτωση οι
συμμετέχοντες έπρεπε να επέμβουν στον κώδικα και να αναθέσουν το αποτέλεσμα
εκφράσεων της Logo σε προσωρινές μεταβλητές.
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9.1 Εισαγωγή
Η διδασκαλία και εκμάθηση του προγραμματισμού εξακολουθεί ακόμα και σήμερα,
παρά την εκτεταμένη έρευνα που έχει γίνει, να παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες.
Πολλά περιβάλλοντα προγραμματισμού για αρχάριους αναπτύχθηκαν χωρίς να είναι
σαφής η εκπαιδευτική τους αξία. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τα
περιβάλλοντα αυτά βασίστηκαν κατά κύριο λόγο στην επίτευξη τεχνολογικών στόχων
και καινοτομίας και όχι στα αποτελέσματα των ερευνών που έχουν γίνει για τους
αρχάριους προγραμματιστές - τα οποία είναι δύσκολο να αξιοποιηθούν, μιας και
είναι διάσπαρτα στη διεθνή βιβλιογραφία.
Η ταξινόμηση των βασικότερων αρχών σχεδίασης ολοκληρωμένων περιβαλλόντων
προγραμματισμού

για

αρχάριους

(Ξυνόγαλος

&

Σατρατζέμη,

2001)

που

παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο οδηγό τόσο για
τη σχεδίαση νέων ολοκληρωμένων προγραμματιστικών περιβαλλόντων για
αρχάριους, όσο και για την αξιολόγηση υπαρχόντων. Κρίθηκε δε αναγκαία
προκειμένου να κατασκευαστεί, με βάση αυτή την ταξινόμηση, το εκπαιδευτικό
περιβάλλον του Karel++. Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι αρχές
σχεδίασης.

9.2 Διδακτικός στόχος
Η ανάπτυξη ενός προγραμματιστικού περιβάλλοντος για αρχάριους πρέπει να
αποσκοπεί στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού εργαλείου για την εκπλήρωση
συγκεκριμένων διδακτικών στόχων. Αν και η ύπαρξη ενός ή περισσότερων
διδακτικών στόχων θεωρείται αυτονόητη, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες
οι διδακτικοί στόχοι απουσιάζουν ή δεν είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια. Αρκετά
περιβάλλοντα προγραμματισμού για αρχάριους παρουσιάζουν ως στόχο τους την
αντιμετώπιση των προβλημάτων των αρχάριων προγραμματιστών. Τα προβλήματα
των αρχάριων προγραμματιστών όμως είναι ποικίλα (Du Boulay, 1989; Du Boulay et
al., 1989; Sleeman et al., 1988; Soloway et al., 1989; Sprohrer & Soloway, 1986),
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όπως και οι τρόποι αντιμετώπισής τους σύμφωνα με σχετικές μελέτες (Calloni &
Bagert, 1997; Freund & Roberts, 1996; Mendelsohn et al., 1990; Myers, 1998), οι
οποίες τις περισσότερες φορές δεν λαμβάνονται υπόψη. Η αξιοποίηση της διδακτικής
γνώσης σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που παρέχουν οι Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας αποτελεί παράμετρο-κλειδί για την ανάπτυξη
προγραμματιστικών περιβαλλόντων που ικανοποιούν τις διδακτικές ανάγκες των
σπουδαστών.

9.3 Μινιμαλιστικός σχεδιασμός
Το σύστημα δεν πρέπει να παρέχει στο χρήστη πληροφορίες που χρειάζονται σπάνια
και πολύ περισσότερο πληροφορίες που δεν είναι σχετικές με την τρέχουσα εργασία.
Κάθε επιπλέον πληροφορία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του όγκου των
πληροφοριών και κατά συνέπεια τη μείωση της πιθανότητας της σωστής
εκμετάλλευσής τους από τον αρχάριο προγραμματιστή. Όσον αφορά στη γλώσσα
προγραμματισμού, σύμφωνα με την αρχή της περιεκτικότητας (principle of
conciseness), πρέπει να αποφεύγονται τα περιττά σύμβολα, όπως οι επικεφαλίδες των
προγραμμάτων, τα σημεία στίξης και η «ξεκάθαρη» δήλωση των μεταβλητών και των
τύπων τους (Pane & Myers, 1996). Ωστόσο αρκετοί ερευνητές, όπως οι Mendelsohn,
Green και Brna (Mendelsohn et al., 1990) επισημαίνουν ότι τα δόγματα περί
οικονομίας πρέπει να αποφεύγονται στο σχεδιασμό γλωσσών προγραμματισμού για
αρχάριους.

9.4 Σχέση συστήματος - πραγματικού κόσμου
Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά το σχεδιασμό πρέπει να δίνεται στην συνοχή ανάμεσα στο
προγραμματιστικό περιβάλλον και τον πραγματικό κόσμο. Όπως επισημαίνουν οι
(Smith et al., 1994) όταν κάποιος έρχεται αντιμέτωπος με μια νέα κατάσταση,
χρησιμοποιεί τις γνώσεις του για να την αντιμετωπίσει. Το προγραμματιστικό
περιβάλλον θα πρέπει να μπορεί να εκμεταλλεύεται τις γνώσεις και τις προσδοκίες
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του αρχάριου προγραμματιστή και να υποστηρίζει τις υπάρχουσες συμπεριφορές,
προκειμένου η εξοικείωση με τον προγραμματισμό να γίνει όσο το δυνατόν πιο
εύκολα.
Επιλογή ενός κατάλληλου μοντέλου αναφοράς (metaphor): Ο όρος μοντέλο
αναφοράς (metaphor) αναφέρεται σε ένα πραγματικό σύστημα του κόσμου, το οποίο
ο προγραμματιστής μπορεί να χρησιμοποιήσει ως αναφορά για τον τρόπο λειτουργίας
του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (Pane & Myers, 1996). Το μοντέλο αυτό
πρέπει να είναι γνωστό στο χρήστη, έτσι ώστε να μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο
λειτουργίας του προγραμματιστικού περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες
γνώσεις για τη λειτουργία του μοντέλου. Οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού
ωστόσο βασίζονται στη μηχανή του Von Neumann που διέπεται από ένα σύνολο
δυσνόητων, για τον αρχάριο προγραμματιστή, κανόνων (Du Boulay, 1989).
Συνοχή

γλώσσας

προγραμματισμού

–

μοντέλου

αναφοράς:

Η

γλώσσα

προγραμματισμού πρέπει να συμφωνεί με το μοντέλο αναφοράς που χρησιμοποιείται
μεταφορικά για την περιγραφή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Προβλήματα
δημιουργούνται όταν: 1) το μοντέλο αναφοράς έχει χαρακτηριστικά που δεν
υπάρχουν στο προγραμματιστικό περιβάλλον και αντιστρόφως, και 2) κάποια κοινά
χαρακτηριστικά του μοντέλου αναφοράς και του προγραμματιστικού περιβάλλοντος
λειτουργούν διαφορετικά. Σύμφωνα δε με εμπειρικές αναλύσεις, τα πιο συνηθισμένα
λάθη των αρχάριων προγραμματιστών οφείλονται στη δυσκολία τους να
κατανοήσουν: 1) τους περιορισμούς του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, και 2) το
βαθμό στον οποίο το μοντέλο αναφοράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για
τον τρόπο λειτουργίας του προγραμματιστικού περιβάλλοντος (Du Boulay, 1989).
Συνοχή γλώσσας προγραμματισμού - γνώσεων του χρήστη από άλλες γνωστικές
περιοχές: Όπως ήδη αναφέρθηκε όταν οι αρχάριοι προγραμματιστές συναντούν
προβλήματα κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων επιχειρούν να τα λύσουν
χρησιμοποιώντας γνώσεις από άλλες γνωστικές περιοχές (Myers, 1998; Pane &
Myers, 1996). Σύμφωνα με εμπειρικές μελέτες και αναλύσεις μεγάλος αριθμός λαθών
οφείλεται στο γεγονός ότι οι γλώσσες προγραμματισμού χρησιμοποιούν λέξεις της
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φυσικής γλώσσας και μαθηματικά σύμβολα δίνοντάς τους διαφορετικό νόημα, από το
ήδη γνωστό. Η προσπάθεια λοιπόν των αρχάριων προγραμματιστών να κατανοήσουν
ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας φυσική γλώσσα και γνώσεις από τα μαθηματικά
οδηγεί σε μια λανθασμένη

ερμηνεία του προγράμματος. Το πρόβλημα αυτό

αναφέρεται ως human interpreter problem (Sprohrer & Soloway, 1986). Για
παράδειγμα, η εντολή “b = b + 1” δεν έχει νόημα αν διαβαστεί όπως στα μαθηματικά.
Η επιλογή λοιπόν των δεσμευμένων λέξεων και των συντακτικών κανόνων μιας
γλώσσας προγραμματισμού πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική προκειμένου να
αποφευχθεί η χρήση λέξεων, συμβόλων και εκφράσεων που δεν συμφωνούν με
ερμηνείες που δίνονται σε άλλες γνωστικές περιοχές (Du Boulay, 1989; Myers, 1998;
Sprohrer & Soloway, 1986).
«Φυσικότητα» της γλώσσας προγραμματισμού: Αρκετές εμπειρικές μελέτες έχουν
διεξαχθεί με θέμα τη φυσικότητα που πρέπει να διακρίνει τις γλώσσες
προγραμματισμού. Έρευνα με σκοπό τη δημιουργία γλωσσών προγραμματισμού, οι
οποίες θα «συμπεριφέρονται» με τον τρόπο που αναμένουν άτομα χωρίς
προγραμματιστική εμπειρία διεξάγεται στο Carnegie Mellon University στα πλαίσια
του project “Natural Programming” (Myers, 1998). Η χρήση αγγλικών λέξεων και
εκφράσεων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή (όπως ήδη αναφέρθηκε) μιας και
προσδίδει στο σύστημα, φαινομενικά τουλάχιστον, νοημοσύνη. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με τη δυσκολία των αρχάριων προγραμματιστών να αντιληφθούν ότι το
πρόγραμμα γίνεται κατανοητό από το σύστημα βάσει των πολύ αυστηρών κανόνων
που το διέπουν (Du Boulay, 1989) ενισχύει το φαινόμενο της απόδοσης
ανθρωπομορφικών χαρακτηριστικών στο σύστημα (attribution of anthropomorphic
characteristics to the system).
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9.5 Απλότητα του συστήματος
Η απλότητα του συστήματος (simplicity) και η ορατότητα της κατάστασής του
(visibility), στην οποία θα αναφερθούμε στην επόμενη ενότητα, πρέπει να είναι δύο
βασικά χαρακτηριστικά των γλωσσών προγραμματισμού για αρχάριους (Du Boulay
et al., 1989; Mendelsohn et al., 1990). Οι αρχάριοι ξεκινούν να προγραμματίζουν
έχοντας μόνο μια μικρή γνώση/ιδέα για τις ιδιότητες της νοητής μηχανής (notional
machine), του νοητού δηλαδή υπολογιστή του οποίου οι ιδιότητες υπονοούνται από
τις δομές της γλώσσας προγραμματισμού. Για τη στήριξη των σπουδαστών στην
εκμάθηση αυτών των ιδιοτήτων, η νοητή μηχανή πρέπει να είναι απλή, να
αποτελείται δηλαδή από μικρό πλήθος τμημάτων που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με
τέτοιο τρόπο που μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητός. Συγκεκριμένα, η νοητή μηχανή
πρέπει να χαρακτηρίζεται από (Du Boulay et al., 1989):
1) Λειτουργική απλότητα (functional simplicity): διαθέτει ένα μικρό σύνολο
διεργασιών (“transactions”) και καμία εντολή δεν χρειάζεται πολλές
διεργασίες για την περιγραφή της ενέργειας που αντιπροσωπεύει.
2) Λογική απλότητα (logical simplicity): προβλήματα που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον λύνονται με μικρά προγράμματα.
3) Συντακτική απλότητα (syntactic simplicity): οι κανόνες της γλώσσας
προγραμματισμού είναι ομοιόμορφοι, ενώ οι εξαιρέσεις περιορίζονται στο
ελάχιστο έτσι ώστε η γενίκευση των κανόνων να μην οδηγεί σε λάθη. Επίσης,
οι συντακτικοί κανόνες πρέπει να αποφεύγουν τις ανεπαίσθητες διαφορές, οι
οποίες μπορεί να μην εντοπισθούν ή να μπερδέψουν τους αρχάριους
προγραμματιστές. Το πιο κοινό πρόβλημα αυτής της κατηγορίας στη C είναι η
διάκριση ανάμεσα στον τελεστή ανάθεσης (=) και ισότητας (= =). Τέλος, οι
χρήστες δεν πρέπει να αναρωτιούνται αν διαφορετικές λέξεις, σύμβολα,
καταστάσεις ή ενέργειες έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Σε αυτή την αρχή
βασίζονται οι δημιουργοί της Educational C (EC) (Ruckert & Halpern, 1993)
- ενός υποσυνόλου της C για εκπαιδευτικούς σκοπούς -, καθώς και οι
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δημιουργοί του THETIS (Freund & Roberts, 1996) - ενός ερμηνευτή της
ANSI C με βελτιωμένες διαγνωστικές δυνατότητες.

9.6 Ορατότητα της κατάστασης του συστήματος
Το σύστημα πρέπει να κρατά τους χρήστες ενήμερους για την κατάστασή του, μέσω
κατάλληλης ανάδρασης σε πραγματικό χρόνο. Τόσο η γλώσσα προγραμματισμού όσο
και

το προγραμματιστικό

περιβάλλον πρέπει

να

παρέχουν συγκεκριμένες

πληροφορίες στον αρχάριο προγραμματιστή.
Τμηματική εκτέλεση και έλεγχος με άμεση ανάδραση: Η άμεση ανάδραση
(immediate feedback) βοηθάει σε μεγάλο βαθμό τον αρχάριο προγραμματιστή στη
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και κυρίως στην αποσφαλμάτωση των
προγραμμάτων του. Πολλά συστήματα ενσωματώνουν μηχανισμούς άμεσης οπτικής
ανάδρασης υποστηρίζοντας στην ουσία μια μορφή προγραμματισμού που βασίζεται
στις αρχές των συστημάτων άμεσης διαχείρισης (direct manipulation systems): 1)
Συνεχής αναπαράσταση των αντικειμένων που ενδιαφέρουν το χρήστη, 2) Φυσικές
ενέργειες ή πάτημα κουμπιών με ετικέτες αντί για πολύπλοκη σύνταξη, και 3) Άμεσα
εκτελούμενες, τμηματικές και αναστρέψιμες λειτουργίες των οποίων το αποτέλεσμα
σε ένα αντικείμενο είναι άμεσα ορατό.
Ο (du Boulay, 1989) αναφέρει ότι στις παραδοσιακές γλώσσες προγραμματισμού η
ανάγκη μεταγλώττισης μετά από κάθε αλλαγή, καθώς και η ανάγκη ολοκλήρωσης
ενός προγράμματος προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα εκτέλεσής του προκαλεί
προβλήματα στους αρχάριους προγραμματιστές. Αυτό που χρειάζεται είναι ένας
χαμηλού επιπέδου αποσφαλματωτής (low-level debugger) και ένας ανιχνευτής
εκτέλεσης ενός προγράμματος (tracer) με ταυτόχρονη οπτικοποίηση των δεδομένων
(automatic data visualisation).
Δευτερεύοντες κανόνες σύνταξης – Τυπογραφική σηματοδότηση: Ο όρος
δευτερεύοντες κανόνες σύνταξης (secondary notation) αναφέρεται στις πληροφορίες
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που ενσωματώνονται στον πηγαίο κώδικα ενός προγράμματος και οι οποίες δεν
λαμβάνονται υπόψη κατά την παραγωγή του κώδικα μηχανής. Τα πιο γνωστά
παραδείγματα δευτερευόντων κανόνων σύνταξης είναι τα σχόλια, τα κενά, η στοίχιση
και οι εσοχές. Σε ένα σύστημα προγραμματισμού για αρχάριους πρέπει να
χρησιμοποιούνται δευτερεύοντες κανόνες σύνταξης για την πρόσβαση σε
απαραίτητες πληροφορίες οι οποίες είναι «κρυμμένες». Επίσης, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν τεχνικές τυπογραφικής σηματοδότησης, όπως πρότυπα (typefaces),
διάστιχο, διαβαθμίσεις του γκρι, διαγράμματα, εικόνες κ.τ.λ. (Baecker et al., 1997).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πειραματικό εργαλείο SEE visual compiler
(Baecker et al., 1997), που βελτιώνει αυτόματα την παρουσίαση του πηγαίου κώδικα
προγραμμάτων γραμμένων στη C.
Ενημέρωση των χρηστών για παραπλανητικές εμφανίσεις: Το προγραμματιστικό
περιβάλλον πρέπει να ενημερώνει τον χρήστη για παραπλανητικές εμφανίσεις που
δημιουργούν πληθώρα παρανοήσεων. Για παράδειγμα, η λανθασμένη στοίχιση μπορεί
να δημιουργήσει την εντύπωση ότι κάποιο τμήμα κώδικα είναι μέρος μιας δομής
ελέγχου, ενώ στην πραγματικότητα δεν ανήκει σε αυτή. Το πρόβλημα αυτό στο CAP
(Code Analyzer for Pascal) (Schorsch, 1995), αντιμετωπίζεται με τον εντοπισμό και
την αναφορά λαθών που αφορούν το στυλ προγραμματισμού (στοίχιση, εσοχές, κ.τ.λ.).
Αρκετοί σπουδαστές επίσης πιστεύουν ότι όλες οι εντολές ενός προγράμματος
συμπεριλαμβανομένου και των εντολών των διαδικασιών εκτελούνται με τη σειρά
που εμφανίζονται στο πρόγραμμα (Sleeman et al., 1988). Η παρανόηση αυτή, καθώς
και άλλες που σχετίζονται

με την ροή εκτέλεσης ενός προγράμματος, μπορούν

εύκολα να εξαλειφθούν ενσωματώνοντας στο προγραμματιστικό περιβάλλον την
τεχνολογία της δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης των προγραμμάτων (program
animation).
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9.7 Στήριξη των σπουδαστών στην κατανόηση των δομών της γλώσσας

Οι αρχάριοι προγραμματιστές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τις δομές των
γλωσσών προγραμματισμού. Είναι απαραίτητο λοιπόν κατά την ανάπτυξη
προγραμματιστικών περιβαλλόντων για αρχάριους να ληφθούν υπόψη οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι, τα λάθη που κάνουν και οι λανθασμένες αντιλήψεις
στις οποίες οφείλονται τα λάθη αυτά. Στο κεφάλαιο 1 υπάρχει πληθώρα σχετικών
στοιχείων από μελέτες πολλών διακεκριμένων ερευνητών.
9.8 Στήριξη της διαδικασίας ανάπτυξης αλγορίθμων
Ο προγραμματισμός περιγράφεται από αρκετούς επιστήμονες (όπως οι Hoc &
Nguyen-Xuan, 1990; Green, 1990) ως μια διαδικασία προσαρμογής ενός
σχεδίου/αλγορίθμου σε μια αποδεκτή από τον υπολογιστή μορφή. Η διαδικασία αυτή
είναι αρκετά δύσκολη για τους αρχάριους προγραμματιστές:
1) Όσον αφορά την ανάπτυξη αλγορίθμων τα σημαντικότερα προβλήματα είναι η
αδυναμία εντοπισμού των στοιχείων «κλειδιών» για την επίλυση ενός προβλήματος
και συνδυασμού των επιμέρους βημάτων των αλγορίθμων λόγω της αδυναμίας
εντοπισμού των αλληλεξαρτήσεών τους (Sprohrer & Soloway, 1986).
2) Πολλές φορές οι αρχάριοι προγραμματιστές δεν αντιλαμβάνονται την απώλεια
πληροφοριών που αντιπροσωπεύουν σημαντικά τμήματα των αλγορίθμων τους ή
αλληλεπιδράσεις μεταξύ αυτών, πρόβλημα γνωστό ως cognitive load problem
(Sprohrer & Soloway, 1986). Η χρήση τεχνικών για την ελαχιστοποίηση του
μνημονικού φορτίου μπορεί να συντελέσει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση αυτού του
προβλήματος. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θα μπορούσε, για
παράδειγμα, το προγραμματιστικό περιβάλλον να καταγράφει και να παρουσιάζει
στον σπουδαστή τις διορθώσεις/αλλαγές που έκανε κατά την ανάπτυξη ενός
προγράμματος.
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3) Η εκφορά της νοητικής αναπαράστασης ενός αλγορίθμου σε μια μορφή
αποδεκτή από τον υπολογιστή είναι μια διαδικασία επίπονη και διανοητικά
πολύπλοκη. Ο χρήστης πρέπει να συνδυάσει αρκετές εντολές προκειμένου να
μεταφράσει κάθε βήμα του αλγορίθμου του σε μια κατανοητή από τον υπολογιστή
μορφή. Επίσης, αρκετές φορές κατά την προσαρμογή του αλγορίθμου εντοπίζονται
αρκετές ασυμβατότητες μεταξύ των βημάτων του και των δυνατοτήτων του
υπολογιστή. Είναι επομένως απαραίτητο μια γλώσσα προγραμματισμού να είναι όσο
το δυνατόν πιο εκφραστική (expressive) (Bell et al., 1991), ελαχιστοποιώντας έτσι τη
διανοητική

«απόσταση»

ανάμεσα

στις

νοητικές

αναπαραστάσεις

των

εννοιών/αλγορίθμων του αρχάριου προγραμματιστή και στις αναπαραστάσεις που
είναι αποδεκτές από τον υπολογιστή (Pane & Myers, 1996; Smith et al., 1994).
Λύση στα παραπάνω προβλήματα δίνουν οι μικρόκοσμοι προγραμματισμού
(microworlds) (Brusilovsky et al., 1997; Ξυνόγαλος, 2000) και τα υποσύνολα των
γλωσσών (sub-language approach). Άλλες λύσεις που έχουν προταθεί είναι η χρήση
εικονικών γλωσσών προγραμματισμού (iconic programming languages) και εκδοτών
δομής (structure editors). Για παράδειγμα, στην εικονική γλώσσα BACCII (Calloni &
Bagert, 1997) ο χρήστης αναπτύσσει αλγόριθμους με τη μορφή διαγραμμάτων ροής
χρησιμοποιώντας μόνο εικόνες, ενώ στον μικρόκοσμο Karel Genie (Miller et al.,
1994) η ανάπτυξη ενός προγράμματος γίνεται χρησιμοποιώντας ένα εκδότη δομής
που παρέχει ένα μενού με τις συντακτικά σωστές εντολές για κάθε ημιτελές τμήμα
του προγράμματος.

9.9 Στήριξη στη δημιουργία νοητών αναπαραστάσεων των προγραμμάτων.
Είναι γνωστό ότι οι προγραμματιστές τόσο κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων όσο
και κατά την μελέτη έτοιμων προγραμμάτων δημιουργούν νοητά μοντέλα των
προγραμμάτων προκειμένου να τους βοηθήσουν στην κατανόησή τους. Μια
αποτελεσματική αναπαράσταση ενός προγράμματος, μια αναπαράσταση δηλαδή που
συντελεί ουσιαστικά στην κατανόηση ενός προγράμματος, παρουσιάζει πέντε
χαρακτηριστικά (Fix et al., 1993):
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1. Είναι ιεραρχικά δομημένη και πολυεπίπεδη (hierarchical & multi-layered): τα

επιμέρους τμήματα ενός προγράμματος δημιουργούν ένα πολυεπίπεδο δίκτυο, το
βάθος και το πλάτος του οποίου είναι συνάρτηση του κάθε προγράμματος.
2. Περιλαμβάνει σαφείς αντιστοιχίες μεταξύ συγκεκριμένων τμημάτων κώδικα και

στόχων ενός προγράμματος (explicit mappings).
3. Βασίζεται στον εντοπισμό/αναγνώριση βασικών μοντέλων (recurring basic

patterns).
4. Αντανακλά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων τμημάτων ενός προγράμματος

(well connected).
5. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη θέση δομών και λειτουργιών στον πηγαίο

κώδικα (well grounded).
Οι Fix, Wiedenbeck και Scholtz διεξήγαγαν ένα πείραμα (Fix et al., 1993)
προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παραπάνω χαρακτηριστικά εμφανίζονται, και αν
ναι σε τι βαθμό, στις νοητές αναπαραστάσεις των προγραμμάτων που δημιουργούν
τόσο επαγγελματίες όσο και αρχάριοι προγραμματιστές. Οι 20 προγραμματιστές της
κάθε ομάδας μετά από 15 λεπτά μελέτης ενός 3-σέλιδου προγράμματος (135
γραμμές) σε Pascal κλήθηκαν να απαντήσουν, χωρίς περιορισμό χρόνου, σε έντεκα
ερωτήσεις. Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι και τα πέντε
χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται στις νοητές αναπαραστάσεις που δημιουργούν
οι επαγγελματίες προγραμματιστές. Αντίθετα, οι αναπαραστάσεις των αρχάριων
προγραμματιστών στερούνται όλων των χαρακτηριστικών αν και υπάρχουν οι βάσεις,
όχι όμως ιδιαίτερα αναπτυγμένες, για την ενσωμάτωση των πέντε χαρακτηριστικών.
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9.10 Αξιοποίηση των λαθών – εξάλειψη των παρανοήσεων
Οι αρχάριοι προγραμματιστές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα με τις δομές των
γλωσσών προγραμματισμού και τη ροή εκτέλεσης ενός προγράμματος, γεγονός που
επιβεβαιώνεται από την πληθώρα των λαθών που περιέχουν τα προγράμματά τους.
Τις

περισσότερες

φορές

μάλιστα

τα

λάθη

οφείλονται

σε

λανθασμένες

αντιλήψεις/παρανοήσεις (misconceptions) που αναπτύσσουν οι σπουδαστές. Ένα
σύστημα προγραμματισμού για αρχάριους πρέπει να εκμεταλλεύεται τα λάθη τους
προκειμένου να αποκαλυφθούν και να εξαλειφθούν οι λανθασμένες αντιλήψεις στις
οποίες οφείλονται. Το CAP (Schorsch, 1995) για παράδειγμα αναφέρει μηνύματα
λάθους που παρέχουν τις εξής πληροφορίες: 1) τι είναι λάθος, 2) γιατί είναι λάθος, 3)
πώς διορθώνεται και 4) κάποιο παράδειγμα σωστού κώδικα (όχι πάντα).

9.11 Παροχή βοήθειας για την αναγνώριση, διάγνωση και διόρθωση λαθών
Το σύστημα πρέπει να στηρίζει το χρήστη στη διαδικασία ελέγχου και
αποσφαλμάτωσης των προγραμμάτων, διαδικασία δύσκολη για τους αρχάριους. Οι
(du Boulay et al., 1989) αναγνωρίζοντας το πρόβλημα εκφράζουν την άποψη ότι η
υπολογιστική μηχανή πρέπει να αποκαλύπτει τις διάφορες διεργασίες που λαμβάνουν
χώρα σ’ αυτή με όρους της ίδιας της γλώσσας προγραμματισμού, διαφορετικά οι
σπουδαστές την αντιμετωπίζουν σαν ένα μαύρο κουτί. Η χρήση ενός χαμηλού
επιπέδου αποσφαλματωτή και ανιχνευτή εκτέλεσης ενός προγράμματος με
ταυτόχρονη οπτικοποίηση των δεδομένων είναι λοιπόν απαραίτητη, όχι μόνο για την
τμηματική εκτέλεση ενός προγράμματος (δες ενότητα 9.5). Επιπλέον, τα μηνύματα
λάθους που παρέχει το σύστημα πρέπει: 1) να χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα και όχι
κωδικούς όπως γίνεται στα συμβατικά συστήματα, 2) να προσδιορίζουν με ακρίβεια
το λάθος, και 3) να προτείνουν ένα τρόπο διόρθωσης του λάθους (όπως στο CAP
(Schorsch, 1995)).
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9.12 Παροχή βοήθειας για τη χρήση του περιβάλλοντος
Είναι πλεονέκτημα για ένα σύστημα να μη χρειάζεται συνοδευτικό υλικό για τον
τρόπο χρήσης του. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές είναι απαραίτητη η παροχή
βοήθειας/συνοδευτικού υλικού ή αλλιώς η παροχή καθοδηγητικής γνώσης (doctrine),
όπως την ονομάζουν οι (Bell et al., 1991). Η καθοδηγητική γνώση πρέπει να έχει
μικρή έκταση, να είναι σαφής και να περιλαμβάνει οτιδήποτε πρέπει να γνωρίζει ο
αρχάριος χρήστης για το περιβάλλον: περιγραφή του μοντέλου αναφοράς, εξήγηση
γενικών εννοιών του περιβάλλοντος και του τρόπου χρήσης του και συμβουλές για τη
στήριξη των πρώτων βημάτων επίλυσης προβλημάτων. Η καθοδηγητική γνώση είναι
καλό να έχει τη μορφή ενός ενσωματωμένου στο περιβάλλον προγραμματισμού
υπερκειμένου (hypertext). Η επιλογή ενός καλού μοντέλου αναφοράς που μπορεί να
εξηγηθεί και να κατανοηθεί εύκολα είναι πολύ σημαντική, μιας και συνοδεύεται από
μιας μικρής έκτασης καθοδηγητική γνώση.
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Κεφάλαιο 10

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Προγραμματιστικού
Περιβάλλοντος
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Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται μια περιγραφή του ολοκληρωμένου προγραμματιστικού
περιβάλλοντος που αναπτύξαμε. Αρχικά, αναλύεται η ερευνητική και διδακτική
προβληματική του νέου ολοκληρωμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Στη
συνέχεια δίνεται μια λεπτομερής περιγραφή των λειτουργιών του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος και της σημασίας τους για τον αρχάριο προγραμματιστή. Στην
περιγραφή αυτή περιλαμβάνεται και η σειρά των μαθημάτων που έχει αναπτυχθεί για
τη διδασκαλία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, και η οποία έχει
ενσωματωθεί στο προγραμματιστικό περιβάλλον.

10.1 Ερευνητική και Διδακτική Προβληματική
Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα βασικά σημεία της ερευνητικής και διδακτικής
προβληματικής στην οποία βασίστηκε το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό
περιβάλλον που αναπτύχθηκε. Αρχικά, αναφέρονται κάποια γενικά συμπεράσματα
που

εξήχθησαν

από

την

επισκόπηση

της

έρευνας

για

τους

αρχάριους

προγραμματιστές που παρουσιάστηκε στα προηγούμενα κεφάλαια. Στη συνέχεια,
γίνεται μια σύντομη αναφορά στην επιλογή της προσέγγισης διδασκαλίας, της
γλώσσας προγραμματισμού και των εκπαιδευτικών τεχνολογιών που ενσωματώνει το
προγραμματιστικό περιβάλλον.

10.1.1

Γενικά

Συμπεράσματα

από

την

Έρευνα

για

τους

Αρχάριους

Προγραμματιστές
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται μερικά γενικά συμπεράσματα, τα οποία είναι
αποτέλεσμα της επισκόπησης της έρευνας για τους αρχάριους προγραμματιστές, που
παρουσιάσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια. Η απόφαση μας να σχεδιάσουμε και να
αναπτύξουμε ένα νέο ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον για τη
διδασκαλία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού βασίστηκε σε αυτά τα
συμπεράσματα:
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1. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συντελεί στη δυσκολία
εκμάθησης του προγραμματισμού έγκειται στο γεγονός ότι η διδασκαλία του
πραγματοποιείται με την κλασική προσέγγιση (Brusilovsky et al., 1997), η οποία
βασίζεται σε:


μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού, η οποία κατά κανόνα
αποτελείται από ένα μεγάλο ρεπερτόριο εντολών και είναι πολύπλοκη με
αποτέλεσμα ο σπουδαστής να δυσκολεύεται να κατανοήσει όλο το υλικό
και πολύ περισσότερο να το αφομοιώσει. Επιπλέον, η προσοχή
επικεντρώνεται στη εκμάθηση της δύσκολης σύνταξης της γλώσσας και
όχι στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων.



ένα επαγγελματικό περιβάλλον προγραμματισμού για τη γλώσσα αυτή που
δεν στηρίζει τον σπουδαστή στην κατανόηση των βασικών αρχών και
δομών ελέγχου, αλλά και την αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων του.



ένα σύνολο προβλημάτων επεξεργασίας αριθμών και συμβόλων που
συνήθως δεν προκαλούν το ενδιαφέρον του σπουδαστή.

2. Η γλώσσα προγραμματισμού και το αντίστοιχο προγραμματιστικό περιβάλλον
που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ενός αρχάριου στον προγραμματισμό
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην μετέπειτα επίδοσή του.
3. Αν και έχουν διερευνηθεί πολλές απόψεις του προγραμματισμού, με αποτέλεσμα
την αποκάλυψη σημαντικών παραγόντων που καθιστούν την εκμάθησή του
δύσκολη,

που

δικαιολογούν

την

αποτελεσματικότητα

ή

την

αναποτελεσματικότητα των γλωσσών και των ολοκληρωμένων περιβαλλόντων
προγραμματισμού που υπάρχουν, καθώς και των διάφορων μεθόδων διδασκαλίας,
εντούτοις τα περισσότερα προγραμματιστικά περιβάλλοντα δεν εκμεταλλεύτηκαν
τα ευρήματα αυτά.
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4. Οι δημιουργοί των προγραμματιστικών περιβαλλόντων για αρχάριους στην
προσπάθεια

ανάπτυξης

πρωτότυπων

συστημάτων

δεν

εκμεταλλεύονται

επιτυχημένες γλώσσες-περιβάλλοντα προγραμματισμού ή/και προτάσεις άλλων
ερευνητών. Αντί λοιπόν να βελτιώνονται κάποια περιβάλλοντα/γλώσσες που
έχουν βοηθήσει σημαντικά τους αρχάριους προγραμματιστές δημιουργούνται
συνεχώς πρωτότυπα, φαινομενικά τουλάχιστον, περιβάλλοντα που στην
πραγματικότητα δεν έχουν να συνεισφέρουν σημαντικά στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
5. Τα περισσότερα λάθη των αρχάριων προγραμματιστών οφείλονται σε
λανθασμένες αντιλήψεις ή/και ελλιπή γνώση. Αν και έχουν διεξαχθεί αρκετές
έρευνες και έχει εντοπιστεί πληθώρα λανθασμένων αντιλήψεων για τις βασικές
δομές των γλωσσών προγραμματισμού, τα περιβάλλοντα προγραμματισμού που
έχουν αναπτυχθεί – με ελάχιστες εξαιρέσεις - δεν εκμεταλλεύονται τα λάθη των
σπουδαστών προκειμένου να τους βοηθήσουν στην εξάλειψη των λανθασμένων
αντιλήψεων και την «ολοκλήρωση» της ελλιπούς γνώσης τους. Η δυναμική
προσομοίωση της εκτέλεσης προγραμμάτων (Stasko et al., 1997) συντελεί
ουσιαστικά στην κατανόηση των εννοιών του προγραμματισμού, αλλά ως γνωστό
δεν κάνει θαύματα. Λανθασμένες αντιλήψεις εξακολουθούν να υπάρχουν και το
καλύτερο μέσο εξάλειψης τους είναι η εξήγηση των λαθών που προκαλούν.
6. Αρκετά προγραμματιστικά περιβάλλοντα για αρχάριους έχουν ως στόχο την
ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων, με απώτερο σκοπό τη «μεταφορά»
των ικανοτήτων αυτών σε άλλες γνωστικές περιοχές. Τα περισσότερα από αυτά
βασίζονται στα αντικρουόμενα συμπεράσματα της έρευνας (Littlefield et al.,
1988) που έχει διεξαχθεί με αντικείμενο τη «μεταφορά» ή όχι των ικανοτήτων
που αποκτούνται στα πλαίσια εκμάθησης του προγραμματισμού σε άλλες
γνωστικές περιοχές. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η εκμάθηση του προγραμματισμού
παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων, αλλά
όπως επισημαίνουν και οι (Mendelsohn et al., 1990) “we should forget about the
transfer of competence dispute…”. Ένα προγραμματιστικό περιβάλλον για
αρχάριους πρέπει να έχει ως στόχο:
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ενός

αλγοριθμικού τρόπου σκέψης που αναμφισβήτητα θα βοηθήσει τον σπουδαστή
στην εκμάθηση του προγραμματισμού και στην κατανόηση των αρχών των
επιμέρους πεδίων της Επιστήμης των Υπολογιστών.


την εξοικείωση του σπουδαστή με τις βασικές αρχές του προγραμματισμού και την
προετοιμασία για την ευκολότερη μετάβαση σε μια γλώσσα προγραμματισμού
γενικού σκοπού, εφόσον βέβαια το προγραμματιστικό περιβάλλον ενσωματώνει
μια εκπαιδευτική και όχι μια συμβατική γλώσσα προγραμματισμού.

7. Δεν έχει ερευνηθεί, ή τουλάχιστον στάθηκε αδύνατο να εντοπιστεί κάποια έρευνα
σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που παρουσιάζουν τα
διάφορα παραδείγματα προγραμματισμού όταν χρησιμοποιούνται για την
εισαγωγή στον προγραμματισμό. Αν εξαιρέσουμε κάποια σχετικά άρθρα που
αναφέρονται στις απόψεις (και όχι σε μελέτες) διδασκόντων ή και ερευνητών
(Brilliant & Wiseman, 1996; Decker & Hershfield, 1994; Leska et al., 1996), η
συντριπτική πλειοψηφία των ερευνών που έχουν διεξαχθεί και των εκπαιδευτικών
εργαλείων

που

έχουν

αναπτυχθεί

αναφέρεται

στον

κατηγορηματικό

προγραμματισμό. Ωστόσο, από άρθρα σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων
CS1 και CS2 στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα (Berman et al., 1994; Leska et al.,
1996; Tucker & Wegner, 1994; Kolling et al., 1995), αλλά και τις απαιτήσεις της
αγοράς

λογισμικού

γίνεται

προφανής

η

ανάγκη

μετάβασης

στον

αντικειμενοστραφή προγραμματισμό ή τουλάχιστον η ανάγκη διδασκαλίας και
του συγκεκριμένου παραδείγματος προγραμματισμού.
8. Η

αναγκαιότητα

εκμάθησης

του

αντικειμενοστραφούς

παραδείγματος

προγραμματισμού σε συνδυασμό με την αναποτελεσματικότητα / δυσκολία των
συμβατικών

γλωσσών

προγραμματισμού

που

υποστηρίζουν

το

αντικειμενοστραφές παράδειγμα καθιστούν απαραίτητη την κατασκευή ενός
εκπαιδευτικού

περιβάλλοντος

αντικειμενοστραφούς

προγραμματισμού.

Οι

Kolling, Roch και Rosenberg σε ένα άρθρο σχετικά με τις απαιτήσεις μιας
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αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού για την εισαγωγή στον
προγραμματισμό επισημαίνουν:
“There is currently a strong interest in teaching object-oriented concepts at the
first year level. None of the existing languages can be considered appropriate
for teaching object-orientation to beginners. A new teaching language is
required to meet the needs for teaching the object-oriented paradigm. This
language does not have to be a real world production language and thus can
avoid the compromises in conceptual cleanness for efficiency that cause many
of the problems with existing languages.”

(Kolling et al, 1995), σελ. 177

10.1.2 Επιλογή Προσέγγισης Διδασκαλίας – Μορφών της Εκπαιδευτικής
Τεχνολογίας
Τα περισσότερα προγραμματιστικά περιβάλλοντα προγραμματισμού που έχουν
αναπτυχθεί έχουν υιοθετήσει μία από τις παρακάτω προσεγγίσεις, που περιγράφονται
λεπτομερώς στα κεφάλαια 2 έως 8:
1. Μικρόκοσμοι προγραμματισμού. Ένα από τα καλύτερα εκπαιδευτικά εργαλεία που
έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης είναι το Karel Genie
(Brusilovsky et al., 1997; Miller et al., 1994).
2. Βελτίωση

των

διαγνωστικών

δυνατοτήτων

των

μεταγλωττιστών.

Αντιπροσωπευτικά περιβάλλοντα της κατηγορίας αυτής είναι τα THETIS (Freund
& Roberts, 1996) και CAP (Schorsch, 1995).
3. Εικονικές γλώσσες προγραμματισμού. Η πιο αξιόλογη εφαρμογή αυτής της
προσέγγισης είναι το περιβάλλον BACCII – BACCII++ (Calloni & Bagert, 1994;
Calloni & Bagert, 1997).

4. Συστήματα δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης προγραμμάτων. Το ευρύτερα
γνωστό, αλλά και το πιο αντιπροσωπευτικό σύστημα δυναμικής προσομοίωσης
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εκτέλεσης προγραμμάτων είναι το DYNALAB (Birch et al., 1995; Boroni et al.,
1996; DYNALAB).
5. Χρήση τεχνικών δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης αλγορίθμων. Μοναδικός
αντιπρόσωπος είναι το σύστημα LENS (Mukherjia & Stasko, 1993; Mukherjia &
Stasko, 1994; Stasko, 1997a).
6. Δυναμική ηχητική προσομοίωση εκτέλεσης προγραμμάτων. Από τα πρώτα και πιο
αντιπροσωπευτικά παραδείγματα είναι το CAITLIN (Vickers & Alty, 1996).
Πιστεύουμε η καλύτερη προσέγγιση διδασκαλίας του προγραμματισμού σε
αρχάριους είναι οι μικρόκοσμοι προγραμματισμού. Οι σημαντικότεροι λόγοι που
καθιστούν τους μικρόκοσμους προγραμματισμού ιδανικούς για την εισαγωγή στον
προγραμματισμό είναι οι εξής (Brusilovsky et al., 1997; Ξυνόγαλος, 2000):
1. Οι μικρόκοσμοι προγραμματισμού είναι η μοναδική προσέγγιση που ξεπερνάει το
πρόβλημα του μεγάλου ρεπερτορίου εντολών και της πολυπλοκότητας των γλωσσών
προγραμματισμού γενικού σκοπού. Οι μικρόκοσμοι αν και έχουν ένα
περιορισμένο ρεπερτόριο εντολών με απλή σύνταξη και σημασιολογία
περιλαμβάνουν όλες τις βασικές δομές ελέγχου και δίνουν τη δυνατότητα
διδασκαλίας των βασικών εννοιών του προγραμματισμού.
2. Ένας μικρόκοσμος προγραμματισμού μπορεί όχι μόνο να βοηθήσει τον
σπουδαστή να κατανοήσει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού, αλλά και να
αποκτήσει ένα ισχυρό υπόβαθρο για τη μετάβαση σε μια γλώσσα προγραμματισμού
γενικού σκοπού.
3. Ένας μικρόκοσμος προγραμματισμού που βασίζεται σε κάποιο φυσικό μοντέλο:


προκαλεί ενδιαφέρον στους σπουδαστές,
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παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων που παρουσιάζουν
ενδιαφέρον, ακόμα και από τα πρώτα μαθήματα,



συντελεί στην ουσιαστική μείωση της διανοητικής «απόστασης» ανάμεσα
στα νοητά μοντέλα ή την περιγραφή σε φυσική γλώσσα των αλγορίθμων και
στην περιγραφή τους στη γλώσσα προγραμματισμού.

4. Ένας μικρόκοσμος προγραμματισμού ενσωματώνει εξ’ ορισμού τεχνικές
οπτικοποίησης και πιο συγκεκριμένα δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης
προγραμμάτων. Ένα πρόγραμμα, στα πλαίσια ενός μικρόκοσμου, είναι μια σειρά
από ενέργειες (εντολές) τις οποίες εκτελεί ο πρωταγωνιστής του και οι οποίες
μεταβάλλουν τόσο την κατάστασή του όσο και την κατάσταση του «κόσμου»
στον οποίο «ζει». Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της κάθε εντολής είναι άμεσα
ορατό, βοηθώντας έτσι το σπουδαστή να κατανοήσει τη σημασία των
διδασκόμενων δομών και εννοιών. Επιπλέον, ο σπουδαστής δεν παρακολουθεί
παθητικά την οπτικοποίηση, κατάσταση όχι ιδιαίτερα αποτελεσματική για τους
αρχάριους σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές (Stasko, 1993; Stasko, 1997b), αλλά
είναι

ο

ίδιος

ο

δημιουργός

της

οπτικοποίησης

μέσω

του

αλγορίθμου/προγράμματος που αναπτύσσει.
5. Ένας μικρόκοσμος προγραμματισμού είναι προφανώς ο πιο κατάλληλος τρόπος
για την εισαγωγή στον προγραμματισμό και ειδικά στο αντικειμενοστραφές
παράδειγμα, όπου ο προγραμματισμός βασίζεται στην αποστολή μηνυμάτων σε
αντικείμενα που βάσει των χαρακτηριστικών/δυνατοτήτων/ιδιοτήτων τους
ανήκουν σε συγκεκριμένες οικογένειες (κλάσεις), στη δημιουργία οικογενειών
που κληρονομούν χαρακτηριστικά από άλλες (κληρονομικότητα) και την
αποστολή του ίδιου μηνύματος σε διαφορετικά αντικείμενα καθένα από τα οποία
το εκτελεί με τον ιδιαίτερο τρόπο του (πολυμορφισμός). Σε ένα μικρόκοσμο
υπάρχει δυνατότητα παρουσίασης των παραπάνω εννοιών με απόλυτα «φυσικό»
τρόπο, αφού οι εντολές ενεργούν «φυσικά» στα εξεικονισμένα αντικείμενα.
Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα άμεσης διαχείρισης των αντικειμένων του
μικρόκοσμου.
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Για τους παραπάνω λόγους αποφασίσαμε το νέο ολοκληρωμένο προγραμματιστικό
περιβάλλον να βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στην προσέγγιση των μικρόκοσμων
προγραμματισμού. Ωστόσο, το νέο προγραμματιστικό περιβάλλον θα ενσωματώνει
στοιχεία και από τις άλλες προσεγγίσεις διδασκαλίας του προγραμματισμού που έχει
διαπιστωθεί ότι στηρίζουν τους σπουδαστές στην εκμάθησή του. Συγκεκριμένα:
1. Παρόλο που η γλώσσα προγραμματισμού ενός μικρόκοσμου αποτελείται από ένα
περιορισμένο ρεπερτόριο εντολών, κρίναμε σκόπιμο να ενσωματώσουμε στο
προγραμματιστικό περιβάλλον έναν εκδότη δομής (5ο Κεφάλαιο) για τους εξής
λόγους:
•

Η σχετική έρευνα έχει δείξει ότι οι εκδότες σύνταξης αντιμετωπίζουν το
πρόβλημα της επικέντρωσης στις συντακτικές λεπτομέρειες μιας γλώσσας
προγραμματισμού και παρέχουν τη δυνατότητα επικέντρωσης στις έννοιες
και στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων.

•

Θα επιτρέψει τη διδασκαλία των βασικών εννοιών του αντικειμενοστραφούς
και των δομών ελέγχου σε μικρότερο χρονικό διάστημα. Έτσι, το
προγραμματιστικό περιβάλλον θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα στα
πρώτα μαθήματα ενός μαθήματος εισαγωγής στον αντικειμενοστραφή
προγραμματισμό που έχει ως στόχο τη διδασκαλία μιας γλώσσας
προγραμματισμού γενικού σκοπού.

•

Θα δώσει τη δυνατότητα διδασκαλίας των βασικών αρχών του
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού σε μαθητές μικρότερης ηλικίας.

Όσον αφορά τον εκδότη δομής που θα ενσωματωθεί στο ολοκληρωμένο
προγραμματιστικό περιβάλλον κρίναμε σκόπιμο αυτός να είναι λιγότερο
«αυστηρός» σε σχέση με τους τυπικούς εκδότες δομής, προκειμένου να
αποφευχθούν τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διόρθωση των
προγραμμάτων. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει στο 5ο Κεφάλαιο, ένας τυπικός
εκδότης δομής επιτρέπει την ανάπτυξη μόνο συντακτικά σωστού πηγαίου κώδικα.
Ωστόσο, η διόρθωση ενός προγράμματος απαιτεί συνήθως την προσωρινή
παραβίαση των συντακτικών κανόνων της γλώσσας προγραμματισμού. Η
δυνατότητα αυτή θα παρέχεται στον εκδότη δομής του νέου προγραμματιστικού
περιβάλλοντος. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπάρχει περίπτωση να προκύψουν
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κάποια συντακτικά λάθη κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων. Ωστόσο, όπως
θα αναφέρουμε στη συνέχεια, δεν πιστεύουμε ότι το γεγονός αυτό θα
δημιουργήσει πρόβλημα, αφενός γιατί ο αριθμός των συντακτικών λαθών θα είναι
μικρός και αφετέρου γιατί η απεριόριστη πρόσβαση στο συντακτικό δένδρο θα
δώσει τη δυνατότητα αναφοράς φιλικών προς το χρήση μηνυμάτων λάθους.
Έτσι τα προβλήματα που δημιουργούνται από την αναφορά δυσνόητων
μηνυμάτων λάθους (4ο Κεφάλαιο) θα αποφευχθούν.
2. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το προγραμματιστικό περιβάλλον θα ενσωματώνει την
τεχνολογία της δυναμικής προσομοίωσης εκτέλεσης των προγραμμάτων, η
οποία περιγράφεται στο 6ο Κεφάλαιο. Η δυναμική προσομοίωση της εκτέλεσης
των προγραμμάτων στηρίζει τον αρχάριο προγραμματιστή στην κατανόηση της
σημασίας των διδασκόμενων εννοιών και δομών, αλλά και της ροής εκτέλεσης ενός
προγράμματος. Τέλος, στηρίζει ουσιαστικά τον αρχάριο προγραμματιστή στην
αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων του, διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη και
χρονοβόρα.
3. Για να είναι αποτελεσματική μία οπτικοποίηση όμως, όπως επισημαίνουν οι
(Stasko et al., 1993), πρέπει να χρησιμοποιείται κείμενο για την εξήγηση του
αλγορίθμου

και

της

οπτικοποίησής

του.

Κρίναμε

λοιπόν

σκόπιμο

να

ενσωματώσουμε στο προγραμματιστικό περιβάλλον την τεχνολογία της
επεξηγηματικής οπτικοποίησης (ενότητα 6.5), της επεξήγησης δηλαδή σε
φυσική γλώσσα της σημασίας της εκτελούμενης εντολής. Βέβαια για την
τεχνολογία αυτή γίνεται αναφορά μόνο από τον (Brusilovsky, 1993), ο οποίος
διεξήγαγε ένα πείραμα για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της
οπτικοποίησης ως εργαλείου αποσφαλμάτωσης. Από το πείραμα αυτό (ενότητα
6.5) προέκυψε ότι το 20% των μαθητών κατάφερε να εντοπίσει τα λάθη ενός
προγράμματος με τη βοήθεια της επεξηγηματικής οπτικοποίησης, κάτι που δεν είχε
καταφέρει με την δυναμική προσομοίωση της εκτέλεσης του προγράμματος (που
προηγήθηκε της επεξηγηματικής οπτικοποίησης). Αν και τα διαθέσιμα στοιχεία
για την τεχνολογία της επεξηγηματικής οπτικοποίησης είναι ελάχιστα, πιστεύουμε
ότι θα αποδειχτεί ωφέλιμη για τους σπουδαστές. Εκτός βέβαια από την
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παρατήρηση των (Stasko et al., 1993) και το συμπέρασμα του (Brusilovsky, 1993)
πιστεύουμε ότι η επεξηγηματική οπτικοποίηση θα βοηθήσει στην καλύτερη
κατανόηση της σημασίας δομών που έχει διαπιστωθεί ότι δυσκολεύουν ιδιαίτερα
τους σπουδαστές (π.χ. δομές επιλογής), καθώς επίσης και της ροής εκτέλεσης ενός
προγράμματος.
4. Επίσης, κρίθηκε σκόπιμη η ενσωμάτωση μιας σειράς μαθημάτων στο
προγραμματιστικό
δραστηριότητες.

περιβάλλον,

Πιστεύουμε

η

οποία

ότι

η

θα

περιλαμβάνει

ενσωμάτωση

των

θεωρία

και

μαθημάτων

στο

προγραμματιστικό περιβάλλον:
•

Θα επιτρέψει τη διδασκαλία περισσότερης ύλης σε λιγότερο χρόνο, εφόσον
βέβαια

η

διδασκαλία

πραγματοποιηθεί

χρησιμοποιώντας

το

προγραμματιστικό περιβάλλον.
•

Οι δραστηριότητες των μαθημάτων θα βοηθήσουν τους σπουδαστές να
κατανοήσουν και να αφομοιώσουν τις διδασκόμενες έννοιες πιο εύκολα.

•

Η πρόσβαση στη θεωρία και τις δραστηριότητες για τυχούσες απορίες, θα
βοηθήσει τους σπουδαστές στην ανάπτυξη των προγραμμάτων τους.

5. Τέλος, αποφασίσαμε να ενσωματώσουμε στο προγραμματιστικό περιβάλλον τη
δυνατότητα καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών κατά την ανάπτυξη
προγραμμάτων. Η δυνατότητα αυτή θα επιτρέψει την καταγραφή των δυσκολιών
που

αντιμετωπίζουν οι

σπουδαστές όταν διδάσκονται

αντικειμενοστραφή

προγραμματισμό, δυνατότητα ιδιαίτερα σημαντική αφού η μέχρι τώρα έρευνα έχει
σημαντικά στοιχεία για τη διδασκαλία του προγραμματισμού, αλλά ελάχιστα για
τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.

10.1.3 Τα Χαρακτηριστικά του Μικρόκοσμου
Ένας από τους πιο δημοφιλείς μικρόκοσμους προγραμματισμού είναι ο “Karel the
Robot” που σχεδιάστηκε από τον (Richard E. Pattis, 1995) για την εισαγωγή
φοιτητών στον κατηγορηματικό προγραμματισμό και τη γλώσσα προγραμματισμού
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Pascal. Οι υλοποιήσεις και οι παραλλαγές του Karel είναι αρκετές (ενότητα 3.3), μιας
και ο μικρόκοσμος αυτός χρησιμοποιήθηκε και εξακολουθεί να χρησιμοποιείται σε
πολλά Πανεπιστημιακά ιδρύματα και κολέγια (όπως επισημαίνεται και στο
(Brusilovsky et al., 1997) μεταξύ των οποίων είναι τα: Stanford University, Carnegie
Mellon University, Pace University, Bethel College. Η αποτελεσματικότητα του
“Karel the Robot” για την εισαγωγή στον προγραμματισμό είχε ως αποτέλεσμα την
κυκλοφορία μιας αναθεωρημένης έκδοσης το 1995 (Pattis et al., 1995). Η καθιέρωση
του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού ως του σύγχρονου παραδείγματος
προγραμματισμού, η τάση αντικατάστασης του κατηγορηματικού παραδείγματος
προγραμματισμού από το αντικειμενοστραφές παράδειγμα στα Πανεπιστημιακά
ιδρύματα και η κυριαρχία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού στην αγορά
λογισμικού είχε ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία του Karel++ (Bergin et al., 1997). O
Karel++ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αναθεωρημένη έκδοση του Karel που
υποστηρίζει το αντικειμενοστραφές παράδειγμα προγραμματισμού. Η γλώσσα
προγραμματισμού του Karel++ διατηρεί την απλότητα του αρχικού μικρόκοσμου
παρέχοντας

παράλληλα

τη

δυνατότητα

διδασκαλίας

των

αρχών

του

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Για τον λόγο αυτό, αλλά και αρκετούς
άλλους που θα αναφερθούν στη συνέχεια, ο Karel++ κρίθηκε ως η καταλληλότερη
γλώσσα προγραμματισμού για το νέο σύστημα προγραμματισμού:
1. Ο πρόγονος του Karel++, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, χρησιμοποιείται από το
1981 σε αρκετά Πανεπιστημιακά ιδρύματα με αποτέλεσμα να θεωρείται ιδιαίτερα
αποτελεσματικός για την εισαγωγή στον προγραμματισμό. Πρέπει μάλιστα να
επισημανθεί ότι οι υλοποιήσεις του Karel που χρησιμοποιήθηκαν και
χρησιμοποιούνται,

με

εξαίρεση

το

Karel

Genie,

αποτελούν

απλούς

μεταγλωττιστές του Karel που δεν παρέχουν στον αρχάριο προγραμματιστή
επιπλέον εργαλεία/τεχνολογίες, όπως για παράδειγμα δυνατότητες άμεσης
διαχείρισης, «επεξηγηματικής οπτικοποίησης» κ.τ.λ. Επιπλέον, η πολυετής χρήση
του

Karel

είχε

ως

προτάσεων/παρατηρήσεων

αποτέλεσμα
για

την

τη

συσσώρευση

αποτελεσματικότερη

προγραμματισμού με τη χρήση του Karel.

παιδαγωγικών
διδασκαλία

του

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος

214

2. Υπάρχει πληθώρα ασκήσεων, ειδικά σχεδιασμένων για την κατανόηση και
αφομοίωση των διδασκόμενων εννοιών/δομών. Οι ασκήσεις αυτές έχουν όλα τα
χαρακτηριστικά μιας αποτελεσματικής άσκησης (Feldman & Zelenski, 1996):


Το υλικό που έχει ως στόχο να διδάξει η άσκηση βρίσκεται στο επίκεντρο
του προβλήματος που θέτει.



Είναι απαιτητική μόνο ως προς το υλικό που έχει ως στόχο να διδάξει.



Προκαλεί το ενδιαφέρον του σπουδαστή.



Δεν απαιτεί γνώσεις από άλλες γνωστικές περιοχές και δεν επικεντρώνεται
σε υπερβολικές λεπτομέρειες / ειδικές περιπτώσεις.



Το τελικό αποτέλεσμα ανταμείβει το σπουδαστή για τον χρόνο και την
προσπάθεια που κατέβαλε.

3. Ο Karel++ είναι κατάλληλος τόσο για τη διδασκαλία των εννοιών του
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού όσο και για την προετοιμασία του
σπουδαστή για τη μετάβαση στη συνέχεια στη C++ ή την Java, γλώσσες στις
οποίες βασίστηκε ο Karel++.
4. Η γλώσσα προγραμματισμού του Karel++ ικανοποιεί τις αρχές σχεδίασης των
προγραμματιστικών περιβαλλόντων για αρχάριους και πιο συγκεκριμένα των
αρχών που αναφέρονται στη γλώσσα προγραμματισμού (9ο Κεφάλαιο). Μεταξύ
άλλων ικανοποιεί τις εξής πολύ σημαντικές αρχές:


Βασίζεται σε ένα μοντέλο αναφοράς, που ο σπουδαστής μπορεί εύκολα να
κατανοήσει.



Υπάρχει συνοχή στη γλώσσα προγραμματισμού και το μοντέλο αναφοράς, καθώς
επίσης και στις γνώσεις του χρήστη από άλλες γνωστικές περιοχές.
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Η νοητή μηχανή, ο νοητός δηλαδή υπολογιστής του οποίου οι ιδιότητες
υπονοούνται από τις δομές της γλώσσας προγραμματισμού, χαρακτηρίζεται από
λειτουργική, λογική και συντακτική απλότητα.

5. Καμία από τις προσπάθειες δημιουργίας μιας νέας mini-language δεν οδήγησε σε
ένα αντικειμενικά καλύτερο αποτέλεσμα. Κρίθηκε λοιπόν σκόπιμο να
επικεντρωθεί η προσοχή στην όσο το δυνατόν καλύτερη υλοποίηση του νέου
συστήματος προγραμματισμού για αρχάριους, το οποίο θα χρησιμοποιεί ως
γλώσσα προγραμματισμού τον Karel++. Ο όρος «καλύτερη» υλοποίηση
αναφέρεται σε μια υλοποίηση που θα εκμεταλλεύεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό
τα στοιχεία των ερευνών που έχουν διεξαχθεί σχετικά με τις δυσκολίες, τις
λανθασμένες αντιλήψεις και τα λάθη των αρχάριων προγραμματιστών, θα
βασίζεται στις αρχές σχεδίασης των συστημάτων προγραμματισμού για
αρχάριους και θα ενσωματώνει εκπαιδευτικές τεχνολογίες που έχουν αποδειχθεί
ωφέλιμες.
Τα χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραμματισμού του Karel++ που αποτελούν τη
γλώσσα προγραμματισμού του ολοκληρωμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος
που αναπτύξαμε περιγράφονται στις ενότητες που ακολουθούν.

10.2 Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος

10.2.1 Τα Μαθήματα του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος
Το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον ενσωματώνει μια σειρά μαθημάτων
για τη στήριξη των σπουδαστών στην κατανόηση των βασικών εννοιών του
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και των βασικών δομών ελέγχου. Βασικός
στόχος των μαθημάτων που έχουν ενσωματωθεί στο προγραμματιστικό περιβάλλον
είναι:
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1. Να ελαχιστοποιήσουν την πιθανότητα δημιουργίας παρανοήσεων και
απόκτησης λανθασμένης ή ελλιπούς γνώσης από τους σπουδαστές.
2. Να παρέχουν στους σπουδαστές τη δυνατότητα πρόσβασης στη θεωρία για
τυχούσες απορίες κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων. Έτσι, όταν οι
σπουδαστές δυσκολεύονται κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων δεν θα
προσπαθούν – όπως συνηθίζεται - να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα
χρησιμοποιώντας υπάρχουσες γνώσεις από άλλες γνωστικές περιοχές, γεγονός
που δημιουργεί επιπλέον προβλήματα.
3. Να δοθεί στο διδάσκοντα η δυνατότητα να διδάξει - χρησιμοποιώντας το
προγραμματιστικό περιβάλλον - τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς
προγραμματισμού και των βασικών δομών ελέγχου σε μικρότερο χρονικό
διάστημα.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων κρίθηκε απαραίτητο τα μαθήματα, εκτός
βέβαια από τη σχετική θεωρία, να περιλαμβάνουν και δραστηριότητες. Συγκεκριμένα,
κάθε ενότητα περιλαμβάνει:
•

Θεωρία

που

έχει

ως

στόχο

τη

διδασκαλία

μιας

έννοιας

του

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού ή μιας δομής ελέγχου (Εικόνα 10.1). Οι
βασικότερες

έννοιες

προγραμματισμού

-

του

αντικειμενοστραφούς

αντικείμενο,

μήνυμα,

κλάση,

παραδείγματος
κληρονομικότητα,

πολυμορφισμός και επικάλυψη – παρουσιάζονται στους σπουδαστές πριν από
τις δομές ελέγχου, ενώ σε όλα τα μαθήματα δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις
έννοιες

του

αντικειμενοστραφούς

προγραμματισμού.

Οι

σπουδαστές

διαχειρίζονται αντικείμενα (ρομπότ) από την αρχή και δημιουργούν τις δικές
τους κλάσεις από τα πρώτα μαθήματα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται ώστε να
αποφευχθεί η δημιουργία παρανοήσεων από τους σπουδαστές. Συγκεκριμένα,
στα μαθήματα – που βασίζονται στο βιβλίο “Karel++: A Gentle Introduction to
the

Art

of

Object-Oriented

Programming

(Bergin

et

al.,

1996)

–

περιλαμβάνονται με τη μορφή παρατηρήσεων-σημείων που πρέπει να
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προσέξουν οι σπουδαστές στοιχεία από τη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά με τις
δυσκολίες και τις παρανοήσεις των σπουδαστών κατά την εισαγωγή τους στον
προγραμματισμό. Τέλος, έχει αλλάξει η σειρά και η δομή των μαθημάτων και
έχει περιοριστεί η έκτασή τους, έτσι ώστε:

–

Να επιτρέψει τη διδασκαλία των βασικότερων εννοιών του
αντικειμενοστραφούς

προγραμματισμού

(αντικείμενο,

μήνυμα,

κλάση, κληρονομικότητα) και των βασικών δομών ελέγχου σε
μαθητές της Β’θμιας Εκπαίδευσης.

–

Εφόσον

χρησιμοποιηθεί

στην

Τριτοβάθμια

Εκπαίδευση

να

προετοιμάσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τους φοιτητές για την
ευκολότερη

μετάβασή

τους

σε

μια

συμβατική

γλώσσα

προγραμματισμού.

Εικόνα 10.1 Το περιβάλλον των Μαθημάτων του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος.
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μια δραστηριότητα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έννοιας που στοχεύει να
διδάξει το αντίστοιχο μάθημα. Για παράδειγμα, ο σπουδαστής θα μπορεί να δει
στην οθόνη το αποτέλεσμα της αποστολής ενός μηνύματος σε ένα αντικείμενο
και τη σύνταξη της εντολής στη γλώσσα προγραμματισμού πατώντας απλά ένα
κουμπί (που έχει ως ετικέτα το όνομα του μηνύματος), όπως φαίνεται στην
Εικόνα 10.2. Βασικός στόχος αυτών των δραστηριοτήτων είναι να βοηθήσουν
τους σπουδαστές να αφομοιώσουν τις έννοιες του αντικειμενοστραφούς
προγραμματισμού καλύτερα και ευκολότερα. Επειδή πιστεύουμε, ότι η
παρουσίαση

των

εννοιών

του

αντικειμενοστραφούς

προγραμματισμού

παρέχοντας μόνο κειμενικές και προφορικές περιγραφές δεν έχει το επιθυμητό
αποτέλεσμα, γι’ αυτό ενσωματώσαμε δραστηριότητες αντίστοιχες της θεωρίας.

Εικόνα 10.2 Το περιβάλλον των Δραστηριοτήτων του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος.

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζονται αυτούσια τα μαθήματα που έχουν
ενσωματωθεί στο προγραμματιστικό περιβάλλον, παραθέτοντας αρχικά την
αντίστοιχη θεωρία και στη συνέχεια τη δραστηριότητα. Για κάθε δραστηριότητα
παρατίθεται αυτούσια η περιγραφή που υπάρχει στο πάνω μέρος της καρτέλας
Δραστηριότητα του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, και στη συνέχεια μια σύντομη
ερμηνεία – αναφορά του στόχου της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
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10.2.1.1 Η Θεωρία και η Δραστηριότητα της Ενότητας “Εισαγωγή”
Θεωρία
Ο Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (Object-Oriented Programming) βασίζεται
στις έννοιες των αντικειμένων (object) και των μηνυμάτων (messages):


Κάθε αντικείμενο περικλείει ένα σύνολο πληροφοριών και μεθόδων (τρόπων) με
τις οποίες αυτές οι πληροφορίες μπορούν να επεξεργαστούν.



Η επεξεργασία των πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω μηνυμάτων τα οποία
προσδιορίζουν την απαιτούμενη εργασία που πρέπει να επιτελέσει το αντικείμενο
– παραλήπτης του μηνύματος «πάνω» στις πληροφορίες που αυτό περικλείει.

Στον μικρόκοσμο του Karel++ τα μοναδικά αντικείμενα είναι τα ρομπότ που ζουν σε
ένα κόσμο που αποτελείται από οριζόντιους δρόμους και κάθετες λεωφόρους που
διασταυρώνονται δημιουργώντας μπλοκ (τμήματα δρόμου ή λεωφόρου) του ίδιου
μήκους. Οι δρόμοι και οι λεωφόροι είναι αριθμημένες και η θέση ενός ρομπότ μέσα
στον κόσμο προσδιορίζεται από τον αριθμό του δρόμου και της λεωφόρου, δηλαδή
της διασταύρωσης που βρίσκεται το ρομπότ (1ος δρόμος – 4η λεωφόρος ⇒
διασταύρωση (1, 4). Δυτικά και νότια αυτού του κόσμου υπάρχουν ένας κάθετος και
ένας οριζόντιος τοίχος αντίστοιχα, που εμποδίζουν την έξοδο των ρομπότ εκτός των
ορίων του κόσμου. Στον κόσμο αυτό εκτός από τα ρομπότ είναι δυνατόν να
υπάρχουν:


τμήματα τοίχου μήκους ενός μπλοκ που εμποδίζουν την άμεση μετάβαση ενός
ρομπότ από τη μια διασταύρωση στην άλλη και



beepers, μικροί πλαστικοί κώνοι που παράγουν ένα ήχο (μπιπ).

Στον απλό αυτό κόσμο ένα ή περισσότερα ρομπότ καλούνται να φέρουν εις πέρας
συγκεκριμένες αποστολές, όπως για παράδειγμα να κατορθώσουν να βγουν από ένα
λαβύρινθο, να «θερίσουν» ένα χωράφι από beepers που έχουν μια συγκεκριμένη
διάταξη κ.τ.λ. Τα ρομπότ όμως δεν διαθέτουν νοημοσύνη και δεν έχουν τη
δυνατότητα να φέρουν εις πέρας τις αποστολές αν δεν τους δοθούν ακριβείς οδηγίες.
Συγκεκριμένα, τα ρομπότ ενεργούν βάσει μηνυμάτων που τους στέλνουμε με τα
προγράμματά μας.
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Όλα τα ρομπότ κατασκευάζονται στο εργοστάσιο Karel-Werke, το οποίο μπορεί να
μας προμηθεύσει με όσα ρομπότ του βασικού μοντέλου χρειαζόμαστε. Τα ρομπότ του
βασικού μοντέλου όμως έχουν περιορισμένες δυνατότητες. Αν τα ρομπότ αυτής της
οικογένειας/μοντέλου ή όπως ονομάζεται στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό,
αυτής της κλάσης (class) δεν είναι ικανά να φέρουν εις πέρας μια αποστολή ή μας
είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε ένα τρόπο αποτελεσματικής αντιμετώπισης ενός
προβλήματος, μπορούμε να δώσουμε στο εργοστάσιο ακριβείς οδηγίες (εντολές) για
τη δημιουργία μιας νέας κλάσης (μοντέλου) ρομπότ. Κάθε νέα κλάση ρομπότ
κληρονομεί τα χαρακτηριστικά (ιδιότητες) και τις μεθόδους (τρόπους αντίδρασης
στα μηνύματα) της βασικής κλάσης ή κάποιας άλλης κλάσης που έχουμε
δημιουργήσει και τις επιπλέον δυνατότητες που εμείς προσδιορίζουμε. Κάθε νέα
κλάση όπως και η βασική κλάση μπορεί να μας εφοδιάσει με όσα αντικείμενα θέλουμε,
στη συγκεκριμένη περίπτωση ρομπότ.
Το ή τα ρομπότ που θα χρησιμοποιηθούν σε μια συγκεκριμένη αποστολή αφού
κατασκευασθούν στο εργοστάσιο μετά από δική μας εντολή, μεταφέρονται στον
κόσμο με ένα ελικόπτερο. Κάθε νέο ρομπότ εφοδιάζεται με ένα λεξικό με τα ονόματα
και τους ορισμούς των μηνυμάτων (μεθόδων) στα οποία μπορεί να ανταποκριθεί και
τα οποία βέβαια καθορίζονται από την κλάση στην οποία ανήκει. Ο πιλότος του
ελικοπτέρου τοποθετεί το ρομπότ στον κόσμο βάσει των δικών μας οδηγιών που
καθορίζουν την αρχική κατάσταση του ρομπότ, δηλαδή τον αριθμό του δρόμου και
της λεωφόρου, την κατεύθυνση του ρομπότ (ανατολή, βορράς, δύση, νότος) και τον
αριθμό των beepers στην τσάντα του. Είναι απαραίτητη λοιπόν η δική μας εντολή για
τη δημιουργία και την αρχικοποίηση ενός αντικειμένου που ανήκει σε μια δεδομένη
κλάση, που όπως αναφέραμε στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα ρομπότ. Αφού
λοιπόν ένα ρομπότ δημιουργηθεί και αρχικοποιηθεί, ο πιλότος του ελικοπτέρου του
διαβάζει με ακρίβεια μία-μία τις εντολές (μηνύματα) μας και εφόσον αυτές υπάρχουν
στο λεξιλόγιό του τις εκτελεί ολοκληρώνοντας την αποστολή του. Τα μηνύματα
στέλνονται στα ρομπότ μέσω ενός δορυφόρου που έχει περιορισμένη χωρητικότητα,
έχει δηλαδή τη δυνατότητα να στέλνει ένα μήνυμα κάθε φορά. Έτσι, κάθε στιγμή ένα
μόνο ρομπότ (αντικείμενο) μπορεί να είναι ενεργό. Όταν ένα ρομπότ ολοκληρώσει την
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εκτέλεση μιας εντολής ενημερώνει τον πιλότο μέσω του δορυφόρου, οπότε η επόμενη
εντολή μπορεί να σταλεί.
Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε για να προγραμματίσουμε τα ρομπότ δεν είναι η
φυσική μας γλώσσα, αλλά μια ειδική γλώσσα προγραμματισμού που όπως η φυσική
μας γλώσσα έτσι και αυτή έχει λεξιλόγιο, σημεία στίξης και κανόνες γραμματικής.
Δραστηριότητα
Ερμηνεία. Στην εισαγωγή των μαθημάτων παρουσιάζεται, χρησιμοποιώντας την
Εικόνα 10.3, ο προγραμματιστικός μικρόκοσμος.

Εικόνα 10.3 Παρουσίαση του Προγραμματιστικού Μικρόκοσμου.
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10.2.1.2 Η Θεωρία και η Δραστηριότητα της Ενότητας “ΑντικείμεναΜηνύματα”
Θεωρία
Στον κόσμο του Karel++ και πιο συγκεκριμένα σε κάθε διασταύρωση μπορεί να
υπάρχουν ένα ή περισσότερα ρομπότ τα οποία μπορεί να είναι στραμμένα σε ένα από
τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Τα ρομπότ της βασικής κλάσης έχουν τη
δυνατότητα ανταπόκρισης σε τέσσερα μόνο μηνύματα (messages). Τα τέσσερα
μηνύματα και οι αντίστοιχες μέθοδοι (methods) ή αλλιώς ο τρόπος με τον οποίο
συμπεριφέρεται ένα ρομπότ όταν λαμβάνει κάθε ένα από τα μηνύματα αυτά είναι:

move()

Μετακίνηση προς τα εμπρός κατά ένα μπλοκ, χωρίς να αλλάζει
κατεύθυνση το ρομπότ. Για την αποφυγή ζημιάς το ρομπότ δεν
προχωράει αν διαπιστώσει (με την κάμερα που διαθέτει) ότι μπροστά
του υπάρχει τοίχος, είτε αυτός είναι ο τοίχος που βρίσκεται στα όρια
του κόσμου του είτε ένα μεμονωμένο τμήμα τοίχου. Αντίθετα,
τερματίζει τη λειτουργία του με μια ενέργεια γνωστή ως κλείσιμο
λόγω λάθους (λάθος εκτέλεσης), error shutoff στη γλώσσα των
ρομπότ.

turnLeft()

Το ρομπότ στρίβει κατά 90 μοίρες προς τα αριστερά παραμένοντας
στην ίδια διασταύρωση.

pickBeeper() Το ρομπότ σηκώνει με το μηχανικό του χέρι ένα beeper από τη

διασταύρωση που βρίσκεται και το τοποθετεί στην ηχομονωμένη
τσάντα του. Αν δεν υπάρχει κανένα beeper στη διασταύρωση το
ρομπότ προχωρά σε κλείσιμο λόγω λάθους.

putBeeper()

Το ρομπότ βγάζει ένα beeper από την τσάντα του και το τοποθετεί
στη διασταύρωση που βρίσκεται. Αν δεν υπάρχει κανένα beeper
στην τσάντα το ρομπότ προχωρά σε κλείσιμο λόγω λάθους.
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Το ρομπότ τερματίζει τη λειτουργία του και δεν μπορεί να εκτελέσει
άλλες εντολές. Αν σε ένα πρόγραμμα δεν υπάρχει η μέθοδος
turnΟff()

τότε το ρομπότ εκτελεί όλες τις εντολές που

περιλαμβάνονται σε αυτό. Η μέθοδος αυτή χρειάζεται σε ελάχιστες
περιπτώσεις και αποτρέπει ένα ρομπότ από την εκτέλεση κάποιων
εντολών έπ’ άπειρο.
Προσοχή !
Κάθε αντικείμενο (ρομπότ) είναι αύταρκες, έχει δηλαδή τη δική του φυσική
υπόσταση και ταυτότητα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμη και αν έχουμε δύο
ρομπότ της βασικής οικογένειας/μοντέλου που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά και τις
ίδιες δυνατότητες, αυτά τα δύο ρομπότ εξακολουθούν να παραμένουν δύο
ανεξάρτητα αντικείμενα. Γι΄ αυτό το λόγο όταν δημιουργείται ένα ρομπότ του
δίνουμε ένα όνομα (διαφορετικό για κάθε ρομπότ) το οποίο πρέπει πάντα να
χρησιμοποιούμε όταν αναφερόμαστε σε αυτό. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να
στείλουμε το μήνυμα move σε ένα ρομπότ με όνομα Karel το μήνυμα θα έχει τη
μορφή
Karel.move();

και γενικότερα
Αντικείμενο.Μέθοδος()

Επιπλέον, ένα ρομπότ ανταποκρίνεται σε ένα μήνυμα εκτελώντας την αντίστοιχη
μέθοδο μόνο όταν το μήνυμα ανήκει στο λεξικό του και είναι απολύτως ακριβές.
Μιας και ένα ρομπότ είναι ένα αντικείμενο που δεν διαθέτει την παραμικρή
νοημοσύνη δεν θα ανταποκριθεί στο μήνυμα Move αφού το ‘M’ είναι κεφαλαίο και
όχι πεζό ( το ακριβές μήνυμα είναι move).
Δραστηριότητα
Στο πάνω μέρος της καρτέλας «Δραστηριότητα» περιγράφεται σε κάθε ενότητα η
δραστηριότητα. Για την καλύτερη κατανόηση της δραστηριότητας, όπως έχουμε ήδη
αναφέρει, παραθέτουμε εκτός από την σχετική εικόνα και την περιγραφή της
δραστηριότητας.
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Περιγραφή: Έστω ότι στον κόσμο του Karel++ υπάρχει ένα ρομπότ με όνομα Karel
χωρίς κανένα beeper στην τσάντα του. Πάτησε τα κουμπιά για να δεις το
αποτέλεσμα της εκτέλεσης των αντίστοιχων εντολών στον κόσμο του, καθώς και τη
σύνταξη των εντολών στη γλώσσα προγραμματισμού των ρομπότ. Σε περίπτωση
που ο Karel ανταποκριθεί σε ένα μήνυμα με ένα Κλείσιμο λόγω λάθους (λάθος
εκτέλεσης) - στη δραστηριότητα αυτή που έχει ως στόχο την εξοικείωση με την
αποστολή μηνυμάτων και την κατανόηση του αποτελέσματός τους - έχετε τη
δυνατότητα να συνεχίσετε να στέλνετε μηνύματα στον Karel. Αν όμως προκύψει
ανάλογο λάθος κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος, τότε η εκτέλεσή του
τερματίζεται.

Εικόνα 10.4 Η δραστηριότητα της ενότητας Αντικείμενα-Μηνύματα.

Ερμηνεία. Η βασικότερη αρχή του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού είναι η
επιλογή αντικειμένων και η αποστολή μηνυμάτων σε αυτά. Η δραστηριότητα αυτή
έχει ως στόχο την εξοικείωση του σπουδαστή με την έννοια του αντικειμένου και της
αποστολής μηνυμάτων, πατώντας απλά κουμπιά και όχι χρησιμοποιώντας εξαρχής τη
γλώσσα προγραμματισμού. Όταν ο σπουδαστής πατάει ένα κουμπί (που έχει ως
ετικέτα το όνομα ενός μηνύματος) βλέπει: i) το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του
μηνύματος στην κατάσταση του κόσμου και του ρομπότ που το εκτελεί, και ii) τη
σύνταξη της εντολής, που εκτελέστηκε πατώντας το κουμπί, στη γλώσσα
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προγραμματισμού που θα χρησιμοποιήσει στη συνέχεια για την ανάπτυξη
προγραμμάτων. Είναι προφανές ότι κάθε σπουδαστής μπορεί να εξοικειωθεί με τις
έννοιες αντικείμενο και μήνυμα και φυσικά με τη σημασία των μεθόδων move(),
turnLeft(), pickBeeper() και putBeeper() με το δικό του ρυθμό. Φυσικά ο

σπουδαστής μπορεί ανά πάσα στιγμή να μεταβεί στη θεωρία για τυχόν απορίες.
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10.2.1.3 Η Θεωρία και η Δραστηριότητα της Ενότητας “Κλάσεις”
Θεωρία
√ Η έννοια της κλάσης
√ Δημιουργία & αρχικοποίηση αντικειμένου
√ Μορφή προγράμματος
Η έννοια της κλάσης
Κάθε ανεξάρτητο ρομπότ με τις δυνατότητες που αναφέραμε στην προηγούμενη
ενότητα αποτελεί ένα στιγμιότυπο (instance) του βασικού μοντέλου/οικογένειας
ρομπότ με όνομα Primitive_Robot. Στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό ένας
τέτοιος γενικός τύπος αντικειμένου ονομάζεται κλάση (class) και καθορίζει τις
αρχικές ιδιότητες και τη συμπεριφορά κάθε αντικειμένου που προέρχεται από αυτή.
Η

κλάση

Primitive_Robot

στη

γλώσσα

προγραμματισμού

των

ρομπότ

προσδιορίζεται ως εξής:
class

Primitive_Robot

{
void move();
void turnLeft();
void pickBeeper();
void putBeeper();
void turnOff();
};

όπου: class = δεσμευμένη λέξη με την οποία ξεκινάει η δήλωση μιας κλάσης. Οι
δεσμευμένες λέξεις (reserved words) ή λέξεις-κλειδιά αποτελούν το βασικό
λεξιλόγιο της γλώσσας προγραμματισμού και η σημασία τους είναι ειδική και
αμετάβλητη. Οι λέξεις αυτές δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα
πρόγραμμα για κανένα άλλο σκοπό.
void = δηλώνει ότι η μέθοδος δεν επιστρέφει καμία τιμή όταν εκτελείται.
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{ } = μεταξύ των συμβόλων αυτών δηλώνουμε τις μεθόδους που μπορούν να

εκτελέσουν τα μέλη της συγκεκριμένης κλάσης. Προσοχή, μετά τη δεξιά
παρένθεση ‘}’ πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει το ελληνικό ερωτηματικό.
Δημιουργία & αρχικοποίηση αντικειμένου
Όπως ήδη αναφέρθηκε, μια κλάση μπορεί να μας εφοδιάσει με όσα αντικείμενα
θέλουμε, αρκεί να δώσουμε την κατάλληλη εντολή για τη δημιουργία και την
αρχικοποίηση ενός αντικειμένου που ανήκει σε μια δεδομένη κλάση. Η εντολή για τη
δημιουργία ενός ρομπότ της κλάσης Primitive_Robot έχει την εξής μορφή:
Primitive_Robot <όνομα> (δρόμος, λεωφόρος, κατεύθυνση, beepers στην τσάντα);

όπου: <όνομα> = το όνομα του ρομπότ που πρόκειται να δημιουργηθεί. Το όνομα
του ρομπότ, ονομάζεται στη γλώσσα προγραμματισμού αναγνωριστικό.
Αναγνωριστικά (identifiers) ονομάζουμε όλες τις λέξεις ή σύμβολα που
χρησιμοποιούμε σ’ ένα πρόγραμμα για την ονομασία των αντικειμένων,
κλάσεων και την ονομασία των λειτουργικών μονάδων – μεθόδων – του
προγράμματος.

Οι

έγκυροι

χαρακτήρες

για

τη

δημιουργία

ενός

αναγνωριστικού είναι τα κεφαλαία και πεζά γράμματα του λατινικού
αλφαβήτου, τα αριθμητικά ψηφία 0-9 και ο χαρακτήρας υπογράμμισης ‘_’. Ο
πρώτος χαρακτήρας ενός αναγνωριστικού είναι πάντα ένα γράμμα.
δρόμος, λεωφόρος = θετικοί ακέραιοι αριθμοί που προσδιορίζουν το δρόμο

και τη λεωφόρο αντίστοιχα όπου θα τοποθετήσει ο πιλότος το νέο ρομπότ
μετά τη δημιουργία του.
κατεύθυνση = προσδιορίζει την αρχική κατεύθυνση (East, North, West,

South) του ρομπότ.
Με την εντολή αυτή δηλαδή δημιουργούμε ένα ρομπότ που έχει τις ιδιότητες και την
συμπεριφορά (μεθόδους) που χαρακτηρίζουν την κλάση Primitive_Robot, δίνουμε
στο ρομπότ ένα όνομα και τέλος δίνουμε στις ιδιότητές του αρχική τιμή. Οι τιμές των
ιδιοτήτων του ρομπότ (δρόμος, λεωφόρος, κατεύθυνση, αριθμός beepers στην
τσάντα) στη συνέχεια μεταβάλλονται μόνο με την εκτέλεση των τεσσάρων μεθόδων.
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Παράδειγμα: Με την εντολή
Primitive_Robot Karel (1, 5, East, 3);
1. δημιουργείται

ένα

ρομπότ με

όνομα

Karel

που ανήκει

στην κλάση

Primitive_Robot, μπορεί επομένως να ανταποκριθεί στα μηνύματα ή αλλιώς να
εκτελέσει τις μεθόδους move(), turnLeft(), pickBeeper(), putBeeper(),
turnoff()

2. προσδιορίζεται η αρχική του κατάσταση. Συγκεκριμένα, ο Karel τοποθετείται στην
διασταύρωση του 1ου δρόμου και της 5ης λεωφόρου (διασταύρωση (1, 5)), με
κατεύθυνση στην ανατολή και 3 beepers στην τσάντα του.
Μορφή προγράμματος
Ανάλογα με την αποστολή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα ή περισσότερα
ρομπότ. Η λίστα των μηνυμάτων που κατευθύνουν το/τα ρομπότ ονομάζεται στη
γλώσσα προγραμματισμού των ρομπότ αποστολή και ξεκινάει με τη δεσμευμένη
λέξη task. Οι εντολές περικλείονται σε { } και χωρίζονται μεταξύ τους με τον
χαρακτήρα του ελληνικού ερωτηματικού ‘ ; ’. Η πρώτη εντολή του κυρίως
μπλοκ/σώματος του προγράμματος, όπως ονομάζεται το τμήμα αυτό του
προγράμματος, είναι πάντα η εντολή δημιουργίας του ρομπότ. Το κυρίως
μπλοκ/σώμα ενός προγράμματος αποτελείται συνήθως από τις εντολές που
χαρακτηρίζουν τα εκτελέσιμα βήματα ενός προγράμματος. Με τη χρήση των
μεθόδων των κλάσεων και τη δημιουργία νέων κλάσεων, στην οποία θα αναφερθούμε
στην επόμενη ενότητα, μπορεί να περιοριστεί σε πολύ μικρό αριθμό εντολών.
Τοποθετείται πάντα μέσα σε λογικό μπλοκ, όπως και κάθε άλλη λογική ενότητα του
μεταφραζόμενου αλγορίθμου που υπάρχει στο πρόγραμμα, δηλαδή αρχίζει πάντα με {
και τελειώνει με }.
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task
{
<δημιουργία-αρχικοποίηση-ρομπότ1>
. . .
<δημιουργία-αρχικοποίηση-ρομπότN>
<εντολή>
. . .
<εντολή>
}

Δραστηριότητα
Περιγραφή: Πάτησε το κουμπί «Δημιουργία και Αρχικοποίηση Αντικειμένου» για
να δημιουργήσεις ένα ρομπότ της κλάσης Primitive_Robot. Στο πλαίσιο διαλόγου
που εμφανίζεται δώσε στο ρομπότ το όνομα που θέλεις και αρχικοποίησε τις
ιδιότητές του. Στη συνέχεια βοήθησε το ρομπότ να συγκεντρώσει όλα τα beepers
στην τσάντα του (χωρίς να εκτελέσει κλείσιμο λόγω λάθους) στέλνοντάς του τα
κατάλληλα μηνύματα. Παρατήρησε πώς η εκτέλεση των μηνυμάτων αλλάζει τις
τιμές των ιδιοτήτων του ρομπότ, καθώς και τη μορφή των μηνυμάτων στη γλώσσα
προγραμματισμού των ρομπότ. Σε περίπτωση που ο Karel ανταποκριθεί σε ένα
μήνυμα με ένα Κλείσιμο λόγω λάθους (λάθος εκτέλεσης) - στη δραστηριότητα αυτή
όπως και στην προηγούμενη - έχετε τη δυνατότητα να συνεχίσετε να στέλνετε
μηνύματα στον Karel. Αν όμως προκύψει ανάλογο λάθος κατά την εκτέλεση ενός
προγράμματος, τότε η εκτέλεσή του τερματίζεται.
Ερμηνεία. Στην προηγούμενη δραστηριότητα η προσοχή μας επικεντρώθηκε στην
ικανότητα των ρομπότ να ανταποκρίνονται στα μηνύματα που τους στέλνουμε,
εκτελώντας την αντίστοιχη μέθοδο. Καμία αναφορά δεν έγινε στις ιδιότητες, στις
εσωτερικές δηλαδή μεταβλητές του αντικειμένου που αντικατοπτρίζουν την
κατάστασή του. Ένας από τους βασικότερους στόχους αυτής της δραστηριότητας
είναι η εξοικείωση με την έννοια των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου, χωρίς ωστόσο να
γίνει ρητά αναφορά στην έννοια της μεταβλητής.
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Εικόνα 10.5 Η δραστηριότητα της ενότητας Κλάσεις.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 10.5, στην καρτέλα της τρέχουσας
δραστηριότητας υπάρχει – εκτός από την περιγραφή της και την αρχική κατάσταση
του κόσμου – το κουμπί «Δημιουργία και Αρχικοποίηση Αντικειμένου». Πατώντας
το κουμπί αυτό εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου «Δημιουργία αντικειμένου
(ρομπότ)» που φαίνεται στην Εικόνα 10.6. Το συγκεκριμένο πλαίσιο διαλόγου
εμφανίζεται και κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων για τη δημιουργία
αντικειμένων. Στο πάνω μέρος του πλαισίου διαλόγου υπάρχει ένα πρότυπο της
εντολής δημιουργίας και αρχικοποίησης του αντικειμένου και στο κάτω μέρος μια
σύντομη επεξήγηση της σημασίας αυτής της εντολής. Ο σπουδαστής επιλέγει από την
αναδιπλούμενη λίστα την κλάση στην οποία θα ανήκει το αντικείμενο που θα
δημιουργηθεί (στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι προκαθορισμένη), δίνει όνομα στο
αντικείμενο και αρχικοποιεί τις ιδιότητές του. Αν υπάρχει κάποιο λάθος στην εντολή
εμφανίζεται σχετικό μήνυμα όταν ο σπουδαστής πατήσει το κουμπί

. Για

παράδειγμα, στην Εικόνα 10.7 φαίνεται μια λανθασμένη εντολή δημιουργίας και το
μήνυμα λάθους που αναφέρεται.
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Εικόνα 10.6 Δημιουργία ρομπότ στα πλαίσια της δραστηριότητας της ενότητας Κλάσεις.

Αν η εντολή είναι σωστή το πλαίσιο διαλόγου κλείνει και η καρτέλα της
δραστηριότητας έχει ενημερωθεί με:
•

το όνομα του νέου ρομπότ,

•

τις αρχικές τιμές των ιδιοτήτων του,

•

τα μηνύματα στα οποία μπορεί να ανταποκριθεί το ρομπότ, και

•

τη μορφή των ενεργειών μας (δημιουργία αντικειμένου, αποστολή μηνυμάτων)
στη γλώσσα προγραμματισμού. Σ’ αυτή τη δραστηριότητα παρουσιάζεται στο
σπουδαστή και η μορφή του κυρίως προγράμματος.

Εικόνα 10.7 Αναφορά λάθους για την εντολή δημιουργίας ρομπότ .
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Ο σπουδαστής πατώντας τα κουμπιά των μηνυμάτων βλέπει:
•

το αποτέλεσμα της εκτέλεσης της αντίστοιχης μεθόδου στην κατάσταση του
ρομπότ και του κόσμου,

•

τη μορφή των ενεργειών του στη γλώσσα προγραμματισμού, και

•

επιπλέον βλέπει πως η εκτέλεση μιας μεθόδου αλλάζει την τιμή των ιδιοτήτων
του ρομπότ.
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10.2.1.4 Η Θεωρία και η Δραστηριότητα της Ενότητας “Κληρονομικότητα”
Θεωρία
√ Δήλωση νέας κλάσης
√ Ορισμός νέας μεθόδου
√ Παράδειγμα
√ Τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας νέων κλάσεων/μεθόδων
Πολλές φορές ακόμα και για απλά προβλήματα απαιτείται η ανάπτυξη
προγραμμάτων που αποτελούνται από πάρα πολλές εντολές. Έστω για παράδειγμα
ότι πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ρομπότ έτσι ώστε να ταξιδεύει διανύοντας
μεγάλες αποστάσεις (πρόβλημα του ρομπότ-ταξιδιώτη). Ας υποθέσουμε ότι ένα
ρομπότ ξεκινώντας από την 1η λεωφόρο και τον 2ο δρόμο πρέπει να κινηθεί
ανατολικά κατά μήκος του 2ου δρόμου για 10 χιλιόμετρα ( 1 χλμ = 8 μπλοκ), να
σηκώσει ένα beeper και στη συνέχεια να κινηθεί 5 χλμ βόρεια. Αφού τα ρομπότ της
κλάσης Primitive_Robot μπορούν να κινούνται κατά ένα μπλοκ και δεν κατανοούν
την έννοια του χιλιομέτρου πρέπει να μεταφράσουμε τη λύση μας σε εντολές που
μετακινούν το ρομπότ κατά ένα μπλοκ κάθε φορά. Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμά
μας θα περιλαμβάνει 120 εντολές move(), θα έχει επομένως μεγάλη έκταση και θα
είναι δύσκολο να διορθωθεί (αποσφαλματωθεί) σε περίπτωση λάθους και πολύ
περισσότερο να τροποποιηθεί προκειμένου να καθοδηγήσει ένα ρομπότ στη
διεξαγωγή μιας παρόμοιας αποστολής. Στη συνέχεια παρατίθεται το πρόγραμμα για
το πρόβλημα του ρομπότ-ταξιδιώτη.
task
{
Primitive_Robot Karel (1, 2, East, 0);
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
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Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();

Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.pickBeeper();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
}
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Το παραπάνω πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι οι λύσεις μας πρέπει να
μεταφράζονται στις στοιχειώδεις, βασικές εντολές των ρομπότ της κλάσης
Primitive_Robot.

Προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα αυτό, η γλώσσα

προγραμματισμού των ρομπότ μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε νέες
κλάσεις ρομπότ που περικλείουν νέες μεθόδους, κλάσεις δηλαδή που μπορούν να μας
εφοδιάσουν με ρομπότ που έχουν αυξημένες δυνατότητες. Το εργοστάσιο KarelWerke χρησιμοποιεί στη συνέχεια τον δικό μας ορισμό μιας κλάσης για τη
δημιουργία ρομπότ ικανών να εκτελέσουν τις νέες μεθόδους. Κάθε ρομπότ
εφοδιάζεται με ένα λεξικό με τα ονόματα και τους ορισμούς των μεθόδων που
περιγράφουν την κλάση στην οποία ανήκει. Ο ορισμός μιας νέας μεθόδου
αποτελείται από μια σειρά απλούστερων εντολών, ήδη γνωστών στα ρομπότ. Για το
παράδειγμά μας μπορούμε να ορίσουμε μια μέθοδο moveKlm() η οποία θα καλεί 8
φορές τη μέθοδο move(). Έτσι όταν στέλνεται σ’ ένα ρομπότ η εντολή moveKlm() το
ρομπότ βρίσκει τον ορισμό που αντιστοιχεί σ’ αυτό το όνομα μηνύματος/μεθόδου και
την εκτελεί, εκτελεί δηλαδή 8 φορές τη μέθοδο move(). Χρησιμοποιώντας αυτή τη
μέθοδο το πρόγραμμά μας θα αποτελείται από 23 εντολές.
Δήλωση νέας κλάσης
Για τον προσδιορισμό μιας νέας κλάσης ρομπότ πρέπει να συμπεριλάβουμε τη
δήλωση της κλάσης στο τμήμα δηλώσεων στην αρχή του προγράμματος:
class <όνομα-νέας-κλάσης> : <όνομα-γονικής-κλάσης>
{
<λίστα-νέων-μεθόδων>
};
<ορισμός-νέων-μεθόδων>

όπου: <όνομα-νέας-κλάσης> = αναγνωριστικό που προσδιορίζει το όνομα της νέας
κλάσης.
<όνομα-γονικής-κλάσης> = το όνομα μιας υπάρχουσας κλάσης, είτε
Primitive_Robot είτε το όνομα μιας άλλης κλάσης που έχει ήδη δηλωθεί στο

ίδιο πρόγραμμα.
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<λίστα-νέων-μεθόδων> = οι νέες μέθοδοι της κλάσης, τα ονόματα δηλαδή

των νέων μηνυμάτων στα οποία θα μπορούν να ανταποκρίνονται τα ρομπότ
αυτής της κλάσης.
<ορισμός-νέων-μεθόδων> = θα αναλυθεί στη συνέχεια

Έστω ότι θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα του ρομπότ-ταξιδιώτη που αναφέραμε
στην προηγούμενη παράγραφο. Εκτός από τη νέα δυνατότητα της μετακίνησης κατά
1 χλμ (moveKlm()) θέλουμε τα ρομπότ της νέας κλάσης να έχουν όλες τις
δυνατότητες της βασικής κλάσης, να μπορούν δηλαδή να μετακινούνται κατά 1
μπλοκ (move()), να στρίβουν αριστερά κατά 90 μοίρες (turnLeft()), να σηκώνουν
beeper (pickBeeper()) και να τοποθετούν beeper (putBeeper()) στην τρέχουσα
διασταύρωση και να τερματίζουν τη λειτουργία τους (turnoff()). Η δήλωση της
νέας κλάσης με όνομα Klm_Walker θα έχει τη μορφή:
class Klm_Walker : Primitive_Robot
{
void moveKlm ( );
};

Το όνομα της κλάσης Primitive_Robot μετά την άνω-κάτω τελεία ‘ : ‘ δηλώνει ότι
τα μέλη της νέας κλάσης θα έχουν όλες τις δυνατότητες της κλάσης Primitive_Robot.
Η κλάση Primitive_Robot ονομάζεται γονική κλάση (parent class) της Klm_Walker
ή διαφορετικά η κλάση Klm_Walker προέρχεται (derived from) από την
Primitive_Robot. Επίσης, λέμε ότι τα ρομπότ της νέας κλάσης κληρονομούν

(inherit) όλες τις δυνατότητες της γονικής κλάσης. Τα ρομπότ της κλάσης
Klm_Walker

λοιπόν εκτελούν όλες τις εντολές των ρομπότ της κλάσης

Primitive_Robot, δηλαδή move(), pickBeeper(), putBeeper(), turnLeft() και
turnOff() και επιπλέον εκτελούν την εντολή moveKlm. Διαφορετικά, λέμε ότι στο

λεξικό ενός αντικειμένου (ρομπότ) της κλάσης Klm_Walker περιλαμβάνεται η
μέθοδος moveKlm και οι κληρονομημένες μέθοδοι move(), pickBeeper(),
putBeeper(), turnLeft()και turnOff().

Στη δήλωση μιας κλάσης προσδιορίζονται τα ονόματα των νέων μεθόδων, αλλά όχι
και ο τρόπος εκτέλεσής τους από τα ρομπότ. Στον ορισμό των νέων μεθόδων
αναφέρεται η επόμενη παράγραφος.
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Ορισμός νέας μεθόδου
Ο ορισμός των νέων μεθόδων μιας κλάσης γίνεται μετά τη δήλωση της κλάσης στο
τμήμα δηλώσεων του προγράμματος και έχει τη μορφή:
void <όνομα-κλάσης> :: <όνομα-μεθόδου> ( )
{
<λίστα-εντολών>
}

όπου: void = δεσμευμένη λέξη που δηλώνει ότι η μέθοδος δεν επιστρέφει καμία
τιμή όταν εκτελείται. Στο επόμενο κεφάλαιο θα εξετάσουμε μεθόδους που
επιστρέφουν κάποια τιμή όταν εκτελούνται.
<όνομα-κλάσης> = το όνομα της κλάσης στην οποία ανήκει η νέα μέθοδος.

Το όνομα της κλάσης είναι απαραίτητο μιας και μπορεί να δηλώσουμε
αρκετές κλάσεις ρομπότ οι οποίες χρησιμοποιούν τα ίδια ονόματα μεθόδων.
:: = χρησιμοποιείται πάντα για να διαχωρίζει το όνομα της κλάσης από το

όνομα της μεθόδου και ονομάζεται τελεστής εμβέλειας (scope resolution
operator).
<λίστα-εντολών> = η λίστα των εντολών μεταξύ των παρενθέσεων { }, που

ονομάζεται μπλοκ (block) στο λεξιλόγιο των ρομπότ, περιγράφει στα ρομπότ
της κλάσης πώς να εκτελέσουν τη μέθοδο. Κάθε εντολή της λίστας
τερματίζεται με το ελληνικό ερωτηματικό ( ; ).
Για παράδειγμα, η εντολή moveKlm() της κλάσης Klm_Walker θα έχει τη μορφή:
void Klm_Walker : : moveKlm()
{
move();
move();
move();
move();
move();
move();
move();
move();
}
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Προσοχή !
Σε αντίθεση με τις εντολές του κυρίως προγράμματος, οι εντολές του μπλοκ εντολών
μιας μεθόδου δεν έχουν τη μορφή <όνομα-ρομπότ>.Μέθοδος() ή γενικότερα
Αντικείμενο.Μέθοδος(). Στο κυρίως πρόγραμμα στέλνουμε ένα μήνυμα σε ένα

συγκεκριμένο αντικείμενο (ρομπότ) για να εκτελέσει μια μέθοδο, για παράδειγμα
προκειμένου να κινηθεί ένα ρομπότ της κλάσης Klm_Walker με όνομα Karel κατά 1
χλμ χρησιμοποιούμε στο κυρίως πρόγραμμα την εντολή Karel.moveKlm(). Όταν το
μήνυμα moveKlm() σταλεί στον Karel, το ρομπότ θα ψάξει στο λεξικό του να βρει
τον ορισμό της μεθόδου και βάση αυτού θα εκτελέσει τη μέθοδο move() οκτώ φορές.
Αφού το ρομπότ μετακινεί τον εαυτό του και όχι κάποιο άλλο ρομπότ δεν χρειάζεται
να προηγείται της εντολής move() το όνομα του ρομπότ.
Παράδειγμα: Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το πρόβλημα του
ταξιδιώτη:
class Klm_Walker : Primitive_Robot
{
void moveKlm();
};
void Klm_Walker :: moveKlm()
{
move();
move();
move();
move();
move();
move();
move();
move();
}
task
{
Klm_Walker Karel (1, 2, East, 0);
Karel.moveKlm();
Karel.moveKlm();
Karel.moveKlm();
Karel.moveKlm();
Karel.moveKlm();
Karel.moveKlm();
Karel.moveKlm();
Karel.moveKlm();
Karel.moveKlm();

ρομπότ-
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Karel.moveKlm();
Karel.pickBeeper();
Karel.turnLeft();
Karel.moveKlm();
Karel.moveKlm();
Karel.moveKlm();
Karel.moveKlm();
Karel.moveKlm();
}

Τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας νέων κλάσεων/μεθόδων
1. Αν δυσκολευτήκατε να διαβάσετε το πρόγραμμα για το πρόβλημα του ρομπότταξιδιώτη, χωρίς τη δημιουργία της νέας κλάσης με την επιπλέον μέθοδο
moveKlm(), που είναι από τα ευκολότερα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ένα

ρομπότ, μιας και είναι απλά ένα πρόβλημα μετακίνησης, φανταστείτε τι θα
αντιμετωπίσετε αν σας δοθεί ένα πιο πολύπλοκο πρόγραμμα που περιλαμβάνει
μετακινήσεις

προς

διάφορες

κατευθύνσεις

σε

συνδυασμό

με

αποκομιδή/τοποθέτηση beepers στον κόσμο. Είναι προφανές ότι οι μεγάλες λίστες
εντολών μπορεί να επιλύουν σωστά ένα πρόβλημα, αλλά


είναι δύσκολο να διαβαστούν και να κατανοηθούν,



είναι δύσκολο να αποσφαλματωθούν και



πολύ περισσότερο είναι δύσκολο να τροποποιηθούν προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν στην επίλυση ενός παρόμοιου προβλήματος.

2. Αναπτύσσεται κώδικας που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
Δραστηριότητα
Περιγραφή: Στον κόσμο των ρομπότ υπάρχει η σκάλα που φαίνεται παρακάτω. Το
ρομπότ ξεκινώντας από τη διασταύρωση (1,1) με κατεύθυνση προς τα ανατολικά
πρέπει να ανέβει τη σκάλα συγκεντρώνοντας τα αντικείμενα (beeper) που βρίσκονται
σε κάθε σκαλοπάτι. Πάτησε πρώτα το κουμπί «Λύση χωρίς τη Δημιουργία Νέας
Κλάσης» για να μελετήσεις και να εκτελέσεις το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί για
την επίλυση του προβλήματος ένα ρομπότ της βασικής κλάσης Primitive_Robot. Στη
συνέχεια πάτησε το κουμπί «Λύση με τη Δημιουργία Νέας Κλάσης» για να
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μελετήσεις και να εκτελέσεις το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί για την επίλυση του
προβλήματος

ένα

ρομπότ

μιας

νέας

κλάσης

που

έχει

ως

γονική

την

Primitive_Robot. Και τα δύο προγράμματα λύνουν το ίδιο πρόβλημα σωστά. Ποιο

από τα δύο θεωρείς «καλύτερο» και γιατί; Αν η σκάλα είχε δέκα σκαλοπάτια ποιόν
από τους δύο τρόπους λύσης θα επέλεγες;

Εικόνα 10.8 Η δραστηριότητα της ενότητας Κληρονομικότητα .

Στη συνέχεια παρατίθεται το πρόγραμμα της λύσης χωρίς τη δημιουργία νέας
κλάσης:
task
{
Primitive_Robot Marta ( 1, 1, East, 0 );
Marta.turnLeft();
Marta.move();
Marta.turnLeft();
Marta.turnLeft();
Marta.turnLeft();
Marta.move();
Marta.pickBeeper();
Marta.turnLeft();
Marta.move();
Marta.turnLeft();
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Marta.turnLeft();
Marta.turnLeft();
Marta.move();
Marta.pickBeeper();
Marta.turnLeft();
Marta.move();
Marta.turnLeft();
Marta.turnLeft();
Marta.turnLeft();
Marta.move();
Marta.pickBeeper();
Marta.turnLeft();
Marta.move();
Marta.turnLeft();
Marta.turnLeft();
Marta.turnLeft();
Marta.move();
Marta.pickBeeper();
}

Στη συνέχεια παρατίθεται το πρόγραμμα της λύσης με τη δημιουργία νέας κλάσης:
class Stair_Sweeper : Primitive_Robot
{
void turnRight();
void sweepStair();
void sweepAllStairs ();
};
void Stair_Sweeper :: turnRight ( )
{
// Στροφή προς τα δεξιά κατά 90 μοίρες
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
}
void Stair_Sweeper :: sweepStair ( )
{
// Άνοδος στο επόμενο σκαλοπάτι και "σκούπισμα" του beeper
turnLeft();
move();
turnRight();
move();
pickBeeper();
}
void Stair_Sweeper :: sweepAllStairs ( )
{
// Σκούπισμα των 4 σκαλοπατιών της σκάλας
sweepStair();
sweepStair();
sweepStair();
sweepStair();
}
task
{
Stair_Sweeper Marta ( 1, 1, East, 0 );
Marta.sweepAllStairs();
}
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Ερμηνεία. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει στους σπουδαστές:
•

την έννοια της κληρονομικότητας,

•

τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας νέων κλάσεων, και

•

της επαναχρησιμοποίησης κλάσεων.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου παρουσιάζονται τα δύο διαφορετικά
προγράμματα, που παραθέτονται παραπάνω, για την επίλυση του ίδιου προβλήματος.
Μετά από τη μελέτη και την εκτέλεση των δύο προγραμμάτων από τους σπουδαστές
ακολουθεί συζήτηση για τα προγράμματα. Για να κατανοήσουν καλύτερα οι
σπουδαστές όλες τις παραπάνω έννοιες καλούνται να επιλέξουν ένα από τα δύο
παραπάνω προγράμματα και να προσδιορίσουν τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν
στην περίπτωση που η σκάλα έχει 10 σκαλοπάτια. Όποια και αν είναι η απάντηση οι
σπουδαστές καλούνται να την αιτιολογήσουν.
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10.2.1.5 Η Θεωρία και η Δραστηριότητα της Ενότητας “Πολυμορφισμός”
Θεωρία
Η έννοια του πολυμορφισμού (polymorphism) αναφέρεται στο γεγονός ότι τα
μηνύματα που στέλνονται στα αντικείμενα (ρομπότ), ακόμα και αν έχουν το ίδιο
όνομα, ερμηνεύονται διαφορετικά ανάλογα με την κλάση του αντικειμένου (ρομπότ)
που λαμβάνει το μήνυμα. Άλλωστε κάθε αντικείμενο είναι αυτόνομο. Εμείς
στέλνουμε μηνύματα σε ένα αντικείμενο (ρομπότ) και αυτό ανταποκρίνεται σε αυτά
συμβουλευόμενο το εσωτερικό λεξικό του.
Η έννοια του πολυμορφισμού θα κατανοηθεί καλύτερα με ένα παράδειγμα: έστω ότι
θέλουμε να δημιουργήσουμε δύο ρομπότ ικανά να ανεβούν τις σκάλες που φαίνονται
στην Εικόνα 10.9 «σκουπίζοντας» τα beepers. Παρατηρήστε ότι η σκάλα που
βρίσκεται αριστερά έχει σκαλοπάτια μήκους ενός μπλοκ, ενώ η σκάλα στα δεξιά έχει
σκαλοπάτι μήκους δύο μπλοκ.

Εικόνα 10.9 Το «σκούπισμα» στις σκάλες.

Στη συνέχεια παρατίθεται το πρόγραμμα:
class Augmented_Robot: Primitive_Robot
{
void turnRight();
};
void Augmented_Robot :: turnRight()
{
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
}

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος

244

class SmallStair_Sweeper: Augmented_Robot
{
void climbStair();
};
void SmallStair_Sweeper :: climbStair()
{
turnLeft();
move();
turnRight();
move();
pickBeeper();
}

class BigStair_Sweeper: Augmented_Robot
{
void climbStair();
};
void BigStair_Sweeper :: climbStair()
{
turnLeft();
move();
turnRight();
move();
pickBeeper();
move();
pickBeeper();
}
task
{
SmallStair_Sweeper Josef(1, 1, East, 0);
BigStair_Sweeper Marta(1, 6, East, 0);
Josef.climbStair();
Marta.climbStair();
Josef.climbStair();
Marta.climbStair();
Josef.climbStair();
Marta.climbStair();
}

Οι δύο από τις τρεις κλάσεις που δημιουργήσαμε, οι SmallStair_Sweeper και
BigStair_Sweeper, έχουν από μία μέθοδο με κοινό όνομα climbStair() που

περιγράφει σε ένα ρομπότ τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ανεβεί στο επόμενο κάθε
φορά σκαλοπάτι συγκεντρώνοντας τα beepers που υπάρχουν. Συγκεκριμένα, το
ρομπότ Josef της κλάσης SmallStair_Sweeper ανταποκρίνεται στο μήνυμα
climbStair()

ανεβαίνοντας στο επόμενο σκαλοπάτι μήκους ενός μπλοκ,

διασχίζοντάς το και σηκώνοντας το 1 beeper, ενώ το ρομπότ Marta της κλάσης
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BigStair_Sweeper ανταποκρίνεται στο μήνυμα climbStair() ανεβαίνοντας στο

επόμενο σκαλοπάτι μήκους δύο μπλοκ,

διασχίζοντάς το και σηκώνοντας τα 2

beepers.
Δραστηριότητα
Περιγραφή: Στον κόσμο των ρομπότ υπάρχουν δύο σκάλες με διαφορετικό μήκος
σκαλοπατιού. Τα δύο ρομπότ καλούνται να ανέβουν τη σκάλα συγκεντρώνοντας τα
αντικείμενα (beeper) που βρίσκονται σε κάθε σκαλοπάτι. Πάτησε το κουμπί
«Εκτέλεση του Προγράμματος» για να μελετήσεις και να εκτελέσεις το πρόγραμμα.
Παρατήρησε ότι και στα δύο ρομπότ στέλνουμε ένα μήνυμα με το ίδιο όνομα
(climbStair()), αλλά τα ρομπότ ανταποκρίνονται σε αυτό με τον ιδιαίτερο τρόπο
που υπαγορεύει η κλάση στην οποία ανήκει το καθένα.
Ερμηνεία. Οι σπουδαστές μελετούν και εκτελούν το πρόγραμμα που υπάρχει και στη
θεωρία.
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10.2.1.6 Η Θεωρία και η Δραστηριότητα της Ενότητας “Επικάλυψη”
Θεωρία
Μερικές φορές όταν δημιουργούμε μια νέα κλάση θέλουμε να αλλάξουμε μια από τις
μεθόδους που κληρονομούνται, θέλουμε δηλαδή να αλλάξουμε τον ορισμό μιας
μεθόδου δίνοντάς της νέο νόημα. Για παράδειγμα, μπορεί να μας ζητηθεί να
δημιουργήσουμε μια κλάση ρομπότ που θα χρειάζεται να μετακινούνται κατά 1 χλμ
(1 χλμ = 8 μπλοκ) κάθε φορά και όχι κατά 1 μπλοκ. Σ’ αυτή την περίπτωση μπορούμε
να δημιουργήσουμε μια νέα κλάση με γονική την Primitive_Robot και να την
εφοδιάσουμε με ένα νέο ορισμό της κληρονομημένης μεθόδου move(), έτσι ώστε τα
ρομπότ της νέας κλάσης να μετακινούνται κατά 1 χλμ (8 μπλοκ) όταν λαμβάνουν το
μήνυμα move(). Ο νέος ορισμός move της νέας κλάσης λέμε ότι επικαλύπτει
(overrides) τον αρχικό ορισμό της μεθόδου που κληρονομείται από την κλάση
Primitive_Robot.

Πώς όμως μπορούμε στο νέο ορισμό της move() που πλέον της δίνουμε το νόημα
“move a klm” να χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο move() με το αρχικό της νόημα
“move a block”; Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να πούμε απλά move 8 φορές.
Πρέπει να «ξεκαθαρίσουμε» ότι χρησιμοποιούμε την αρχική ή επικαλυμμένη
(overridden) μέθοδο move() της γονικής κλάσης Primitive_Robot. Συντακτικά αυτό
επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας το όνομα της κλάσης-προγόνου πριν το όνομα της
μεθόδου-μέλους (της κλάσης-προγόνου) και μεταξύ αυτών το γνωστό τελεστή
εμβέλειας (scope resolution operator) ::.
Η κλάση μας λοιπόν θα έχει την εξής μορφή:
class Klm_Mover : Primitive_Robot
{
void move();
};
void Klm_Walker :: move()
{
Primitive_Robot :: move();
Primitive_Robot :: move();
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move();
move();
move();
move();
move();
move();

}

Av δημιουργήσουμε ένα ρομπότ της κλάσης Primitive_Robot και ένα της
Klm_Walker και τους στείλουμε το μήνυμα move() αυτά θα ανταποκριθούν

διαφορετικά. Το πρώτο θα μετακινηθεί κατά 1 μπλοκ ενώ το δεύτερο κατά 1χλμ = 8
μπλοκ.
Προσοχή !
Ο πολυμορφισμός και η επικάλυψη δεν είναι έννοιες ταυτόσημες! Ο
πολυμορφισμός αναφέρεται στη δυνατότητα ύπαρξης μεθόδων με το ίδιο όνομα σε
κλάσεις που δεν σχετίζονται, ενώ η επικάλυψη αναφέρεται στην αλλαγή του ορισμού
μιας

μεθόδου

που

κληρονομείται.

Σε

κάθε

περίπτωση

ένα

αντικείμενο

ανταποκρίνεται σε ένα μήνυμα με τον ιδιαίτερο τρόπο που του υπαγορεύει η κλάση
που ανήκει.
Η επικάλυψη μιας μεθόδου μπορεί να έχει ως στόχο:
1) την ολοκληρωτική αλλαγή του ορισμού της επικαλυμμένης μεθόδου
2) την επέκταση της λειτουργικότητας της επικαλυμμένης μεθόδου, οπότε πρώτα
καλείται η επικαλυμμένη μέθοδος και στη συνέχεια προσθέτουμε τον νέο κώδικα.

Στη συνέχεια παρατίθεται μια διαφορετική έκδοση του προγράμματος για το γνωστό
πρόβλημα του «σκουπίσματος» στις σκάλες (Εικόνα 10.9). Σ' αυτή την έκδοση του
προγράμματος χρησιμοποιούνται δύο κλάσεις: 1) η κλάση SmallStair_Sweeper που
περιλαμβάνει τις μεθόδους turnRight() και climbStair(), 2) η κλάση
BigStair_Sweeper που περιλαμβάνει την μέθοδο climbStair() που επικαλύπτει

την ομώνυμη μέθοδο της γονικής της κλάσης SmallStair_Sweeper.
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class SmallStair_Sweeper : Primitive_Robot
{
void climbStair();
void turnRight();
};
void SmallStair_Sweeper :: climbStair()
{
turnLeft();
move();
turnRight();
move();
pickBeeper();
}
void SmallStair_Sweeper :: turnRight()
{
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
}
class BigStair_Sweeper : SmallStair_Sweeper
{
void climbStair();
};
void BigStair_Sweeper :: climbStair()
{
SmallStair_Sweeper::climbStair();
move();
pickBeeper();
}
task
{
SmallStair_Sweeper Josef ( 1, 1, East, 0 );
BigStair_Sweeper Marta ( 1, 6, East, 0 );
Josef.climbStair();
Marta.climbStair();
Josef.climbStair();
Marta.climbStair();
Josef.climbStair();
Marta.climbStair();
}

Δραστηριότητα
Περιγραφή: Πάτησε το κουμπί «Εκτέλεση του Προγράμματος» για να μελετήσεις
και να εκτελέσεις μια διαφορετική έκδοση του προγράμματος για το γνωστό
πρόβλημα του «σκουπίσματος» στις σκάλες. Σ' αυτή την έκδοση του προγράμματος
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χρησιμοποιούνται δύο κλάσεις: 1) η κλάση SmallStair_Sweeper που περιλαμβάνει
τις μεθόδους turnRight() και climbStair(), 2) η κλάση BigStair_Sweeper που
περιλαμβάνει την μέθοδο climbStair() που επικαλύπτει την ομώνυμη μέθοδο της
γονικής της κλάσης SmallStair_Sweeper. Παρατήρησε πως ο νέος ορισμός της
climbStair() επεκτείνει τον αρχικό-επικαλυμμένο ορισμό της.

Εικόνα 10.10 Η δραστηριότητα της ενότητας Επικάλυψη.

Ερμηνεία. Οι σπουδαστές μελετούν και εκτελούν το πρόγραμμα της θεωρίας.
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10.2.1.7 Η Θεωρία και η Δραστηριότητα της Ενότητας “Δομές Επιλογής”
Θεωρία
√ Η εντολή IF
√ Οι συνθήκες που μπορούν να ελέγξουν τα ρομπότ
√ Ορισμός νέων κατηγορημάτων
√ Η εντολή IF/ELSE
√ Εμφωλευμένες εντολές IF
√ Πολύπλοκες συνθήκες: οι λογικοί τελεστές AND και OR
Στις προηγούμενες ενότητες η ακριβής αρχική κατάσταση του κόσμου και των
ρομπότ ήταν γνωστή. Οι πληροφορίες αυτές μας έδιναν τη δυνατότητα να γράφουμε
προγράμματα για ένα ή περισσότερα ρομπότ που δεν προκαλούσαν κάποιο κλείσιμο
λόγω λάθους. Ωστόσο, τα προγράμματα αυτά «δουλεύουν» μόνο για τις
συγκεκριμένες αρχικές καταστάσεις. Η εκτέλεση ενός προγράμματος σε μια, έστω
και ελάχιστα, διαφορετική αρχική κατάσταση είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε
ένα κλείσιμο λόγω λάθους.
Αυτό που χρειάζεται ένα ρομπότ είναι η δυνατότητα ελέγχου του κόσμου του, έτσι
ώστε αυτό να ενεργεί διαφορετικά ανάλογα με αυτή την κατάσταση. Τη δυνατότητα
της ελεγχόμενης εκτέλεσης μιας ή περισσότερων εντολών (εντολές υπό συνθήκη) σ’
ένα πρόγραμμα μας την παρέχουν οι εντολές IF και IF/ELSE.
Η εντολή IF
Η γενική μορφή της εντολής IF είναι η εξής:
if ( <συνθήκη> )
{
<λίστα-εντολών>
}

όπου: if = δεσμευμένη λέξη με την οποία ξεκινά μια εντολή υπό συνθήκη.
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{ } = σύμβολα μεταξύ των οποίων περικλείεται η <λίστα-εντολών> που

μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες εντολές. Προσοχή, η δεξιά
παρένθεση ‘}’ δεν ακολουθείται από ερωτηματικό.
<λίστα-εντολών> = γνωστή και ως τμήμα THEN της εντολής IF.

Σημασία:
Ι. Εκτίμηση της συνθήκης (<συνθήκη >) που επιστρέφει πάντα μια λογική τιμή (true
= αληθής ή false = ψευδής).
ΙΙ. Αν η συνθήκη είναι αληθής (true), εκτέλεσε την <λίστα-εντολών> και προχώρησε
στην επόμενη (μετά το if) εντολή του προγράμματος.
ΙΙΙ. Αν η συνθήκη είναι ψευδής (false), αγνόησε την <λίστα-εντολών> και
προχώρησε στην επόμενη (μετά το if) εντολή του προγράμματος.
Παράδειγμα: Έστω ότι το παρακάτω τμήμα κώδικα περιλαμβάνεται σε κάποια
μέθοδο μιας κλάσης και ένα ρομπότ που ανήκει στην κλάση πρόκειται να εκτελέσει
αυτό το τμήμα κώδικα:
if ( nextToABeeper() )
{
pickBeeper();
}
turnLeft();

Όταν εκτελείται η εντολή if από το ρομπότ:
Ι. Το ρομπότ ελέγχει αν βρίσκεται δίπλα (στην ίδια διασταύρωση) σε ένα beeper.
II. Αν ο έλεγχος nextToABeeper() είναι αληθής, το ρομπότ δηλαδή βρίσκεται δίπλα
σε ένα beeper, τότε εκτελεί το τμήμα THEN της εντολής, δηλαδή την εντολή
pickBeeper(). Το ρομπότ αφού τελειώσει την εκτέλεση της εντολής if συνεχίζει με

την εκτέλεση των εντολών που ακολουθούν, ξεκινώντας με την εντολή turnLeft().
ΙΙΙ. Αν ο έλεγχος nextToABeeper() είναι ψευδής, το ρομπότ δηλαδή δεν βρίσκεται
δίπλα σε ένα beeper, τότε δεν εκτελεί το τμήμα THEN της εντολής. Το ρομπότ αγνοεί
το τμήμα THEN της εντολής if και εκτελεί την επόμενη εντολή του προγράμματος,
εκτελεί δηλαδή την εντολή turnLeft().
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Οι συνθήκες που μπορούν να ελέγξουν τα ρομπότ
Σε προηγούμενα κεφάλαια αναφέρθηκαν είτε άμεσα είτε έμμεσα κάποιες αισθητήριες
δυνατότητες των ρομπότ. Ένα ρομπότ μπορεί να δει τμήματα τοίχου σε απόσταση
μισού μπλοκ χρησιμοποιώντας την κάμερά του, να ακούσει τον ήχο που παράγουν τα
beepers που βρίσκονται στην ίδια διασταύρωση με το μικρόφωνό του, να καθορίσει
την κατεύθυνσή του χρησιμοποιώντας μια πυξίδα και τέλος να «αισθάνεται» με το
μηχανικό του χέρι αν υπάρχουν beepers στην ηχομονωμένη τσάντα του/διασταύρωση
και αν υπάρχουν άλλα ρομπότ στη ίδια διασταύρωση. Οι συνθήκες που μπορεί να
ελέγξει ένα ρομπότ κατατάσσονται στις παραπάνω κατηγορίες.
Στη συνέχεια παρατίθεται μια νέα κλάση με όνομα Robot η οποία κληρονομεί όλες
τις ιδιότητες και τις μεθόδους της κλάσης Primitive_Robot και επιπλέον διαθέτει
μεθόδους που καθιστούν τα αντικείμενα-μέλη της ικανά να ελέγχουν το περιβάλλον
τους:
class Robot : Primitive_Robot
{
bool frontIsClear();

//είναι ο δρόμος ελεύθερος;

bool nextToABeeper();

//υπάρχει ένα τουλάχιστον beeper στην ίδια
διασταύρωση;

bool nextToARobot();

//υπάρχει άλλο ρομπότ στην ίδια διασταύρωση;

bool facingNorth();

//είναι η κατεύθυνση βόρεια;

bool facingSouth();

//είναι η κατεύθυνση νότια;

bool facingEast();

//είναι η κατεύθυνση ανατολική;

bool facingWest();

//είναι η κατεύθυνση δυτική;

bool anyBeepersInBeeperBag();

// υπάρχουν beepers στην τσάντα;

};

Οι μέθοδοι της νέας κλάσης επιτρέπουν στα ρομπότ-μέλη της να ελέγχουν το
περιβάλλον τους και την κατάστασή τους. Για παράδειγμα, αν σε ένα ρομπότ με
όνομα

Marta

(που

ανήκει

στην

κλάση

Robot)

στείλουμε

το

μήνυμα

Marta.nextToABeeper(), τότε το ρομπότ αυτό θα ενεργοποιήσει το μικρόφωνό που

του δίνει τη δυνατότητα να ακούει τον ήχο των beepers και θα ανταποκριθεί στο
μήνυμα επιστρέφοντας την τιμή true (αληθής) ή false (ψευδής) στον μηχανισμό
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του ανάλογα με τον αν υπάρχει beeper ή όχι. Το γεγονός ότι κάθε μία από τις 7
μεθόδους επιστρέφει μια λογική τιμή, επιστρέφει δηλαδή την τιμή true (αληθής) ή
false (ψευδής) το δηλώνουμε χρησιμοποιώντας τη λέξη bool πριν το όνομα της κάθε
μεθόδου (στη δήλωση της κλάσης). Οι μέθοδοι αυτοί ονομάζονται κατηγορήματα
(predicates). Στη δήλωση της κλάσης Primitive_Robot (ενότητα Κλάσεις) είδαμε
ότι η δήλωση κάθε μίας από τις 4 μεθόδους, όπως η move(), ξεκινούσε με τη λέξη
void γιατί η εκτέλεσή τους δεν επέστρεφε καμία πληροφορία (τιμή). Στις γλώσσες

προγραμματισμού τo τμήμα ενός προγράμματος που έχει μια τιμή που προκύπτει από
κάποιο υπολογισμό ονομάζεται έκφραση ή παράσταση (expression). Οι εκφράσεις
σχετίζονται με ένα τύπο που προσδιορίζει το σύνολο των πληροφοριών απ’ όπου
μπορούν να πάρουν τιμές και ο οποίος χαρακτηρίζει την έκφραση. Για παράδειγμα,
κάθε μέθοδος της κλάσης Robot και γενικότερα κάθε κατηγόρημα αντιπροσωπεύει
μια λογική έκφραση.
Αρκετές φορές μπορεί να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στα προγράμματά μας τόσο
«θετικές» όσο και «αρνητικές» μορφές κάποιων κατηγορημάτων. Η κλάση Robot
όμως μας παρέχει μόνο «θετικές» μορφές. Ωστόσο, μπορούμε να γράψουμε
αρνητικές μορφές κατηγορημάτων χρησιμοποιώντας τον λογικό τελεστή της
άρνησης που στη γλώσσα προγραμματισμού των ρομπότ είναι ο “!”.
Ορισμός νέων κατηγορημάτων
Τα κατηγορήματα, όπως ήδη αναφέρθηκε επιστρέφουν μία από τις λογικές τιμές
(boolean values) true ή false. Επομένως, όταν ορίζουμε ένα κατηγόρημα πρέπει με
κάποιο τρόπο να καθορίσουμε ποια λογική τιμή επιστρέφεται. Για τον σκοπό αυτό
χρησιμοποιείται η εντολή return που έχει την εξής μορφή:
return λογική-έκφραση;

Μπορούμε να ορίσουμε κατηγορήματα που είναι αρνητικές μορφές των μεθόδωνκατηγορημάτων μιας κλάσης χρησιμοποιώντας τον λογικό τελεστή της άρνησης ‘!’.
Για παράδειγμα, μπορούμε να δημιουργήσουμε την νέα κλάση Checker_Robot η
οποία έχει ως γονική κλάση την Robot (ή αλλιώς κληρονομεί τις ιδιότητες και τις

Περιγραφή του Ολοκληρωμένου Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος

254

μεθόδους της κλάσης Robot) και επιπλέον διαθέτει και τις αρνητικές μορφές των
οκτώ κατηγορημάτων της κλάσης Robot. Ο ορισμός του κατηγορήματος
frontIsBlocked() θα έχει τη μορφή:

bool Checker_Robot :: frontIsBlocked()
{
return ! frontIsClear();
}

Όταν σε ένα ρομπότ - μέλος της κλάσης Checker_Robot - σταλεί το μήνυμα
frontIsBlocked() τότε το ρομπότ θα εκτελέσει την εντολή return:

Πρώτα θα εκτιμήσει το κατηγόρημα frontIsClear() το οποίο θα επιστρέψει την
τιμή true ή false.
1. Μετά θα επιστρέψει την αντίθετη αυτής της τιμής λόγω του τελεστή άρνησης !.
Επομένως, αν το κατηγόρημα frontIsClear() επιστρέψει την τιμή false τότε το
κατηγόρημα frontIsBlocked() θα επιστρέψει την τιμή true.
Φυσικά, μπορούμε να επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες της νέας
κλάσης ορίζοντας περισσότερα κατηγορήματα. Για παράδειγμα, μπορούμε να
«επεκτείνουμε» την όραση των ρομπότ δημιουργώντας τα κατηγορήματα
rightIsClear() ή/και leftIsClear().

Παράδειγμα: Στη συνέχεια παρατίθεται η μέθοδος rightIsClear():
bool Checker_Robot :: rightIsClear()
{
turnLeft();
ή turnRight, εφόσον έχει
turnLeft();
turnLeft();
οριστεί
if ( frontIsClear() )
{
turnLeft();
return true;
}
turnLeft();
return false;
}
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Προσοχή !
1. Οι εντολές return είναι έγκυρες μόνο στα κατηγορήματα.
2. Μια εντολή

return

προκαλεί τον τερματισμό του κατηγορήματος στο οποίο

περιλαμβάνεται, ακόμα και αν μετά την εντολή αυτή υπάρχουν και άλλες.
Η εντολή IF/ELSE
Η εντολή IF/ELSE είναι χρήσιμη όταν ένα ρομπότ πρέπει να εκτελέσει μία από δύο
εναλλακτικές λίστες εντολών ανάλογα με το αν ισχύει ή όχι μια συγκεκριμένη
συνθήκη. Η γενική μορφή της εντολής είναι η εξής:
if

( <συνθήκη> )

{
<λίστα-εντολών-1>
}
else
{
<λίστα-εντολών-2>
}

Σημασία:
Ι. Το ρομπότ ελέγχει την <συνθήκη> που επιστρέφει μια λογική τιμή.
ΙΙ. Αν η συνθήκη είναι αληθής (true), τότε το ρομπότ εκτελεί τη <λίστα-εντολών-1>
(τμήμα THEN της εντολής if/else) και συνεχίζει με την επόμενη εντολή (μετά την
if/else) του προγράμματος.
ΙΙΙ. Αν η συνθήκη είναι ψευδής (false), τότε το ρομπότ εκτελεί τη <λίστα-εντολών2> (τμήμα ELSE της εντολής if/else) και συνεχίζει με την επόμενη εντολή (μετά

την if/else) του προγράμματος.
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Παράδειγμα:
if ( frontIsClear() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
}

Προσοχή !
Ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου της συνθήκης (στην ουσία την κατάσταση
του ρομπότ/κόσμου) το ρομπότ εκτελεί είτε τη <λίστα-εντολών-1> είτε την <λίσταεντολών-2>, αλλά όχι και τις δύο.

Εμφωλευμένες εντολές IF
Εκτός από τις εντολές IF που αναλύσαμε υπάρχει και μια ομάδα πιο πολύπλοκων
εντολών IF, γνωστές ως εμφωλευμένες εντολές IF. Πρόκειται για εντολές IF που
περιέχονται στο τμήμα THEN ή ELSE μιας άλλης εντολής IF.
Παράδειγμα: Να δημιουργήσετε μια κλάση ρομπότ τα μέλη της οποίας θα είναι
ικανά να διασχίζουν ένα χωράφι και να φροντίζουν να υπάρχει ένα μόνο beeper σε
κάθε διασταύρωση. Σε κάθε διασταύρωση μπορεί να υπάρχει κανένα, ένα ή δύο
beepers.
Η νέα κλάση πρέπει να περιλαμβάνει μια μέθοδο που καθιστά ικανά τα ρομπότ μέλη
της να ικανοποιούν την απαίτηση ύπαρξης (μετά τη διάσχιση του χωραφιού) ενός
beeper σε κάθε διασταύρωση.
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class Replanter : Robot
{
void ReplantCorner();
}
void Replanter :: ReplantCorner()
{
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
else
{
pickBeeper();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
}

εξωτερική εντολή IF: μια
εντολή IF/ELSE

εσωτερική εντολή IF: μια
εντολή IF

Έλεγχος ορθότητας της μεθόδου ReplantCorner(). Στη συνέχεια προσομοιώνουμε
την εκτέλεση της εμφωλευμένης εντολής IF από ένα ρομπότ, έστω με το όνομα Karel,
στις τρεις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να συναντήσει:
Διασταύρωση χωρίς beeper:
Ι. Ο Karel εκτελεί το εξωτερικό IF, ελέγχει δηλαδή τη συνθήκη και διαπιστώνει ότι
είναι αληθής, οπότε
ΙΙ. Εκτελεί το τμήμα THEN του εξωτερικού IF που περιλαμβάνει την εντολή
putBeeper(), οπότε τοποθετεί ένα beeper στην τρέχουσα διασταύρωση.

ΙΙΙ. Ο Karel τελείωσε την εκτέλεση της εξωτερικής εντολής IF και επομένως και την
εκτέλεση της ReplantCorner().
Διασταύρωση με ένα beeper:
Ι. Ο Karel εκτελεί το εξωτερικό IF, ελέγχει δηλαδή τη συνθήκη και διαπιστώνει ότι
είναι ψευδής, οπότε
ΙΙ. Εκτελεί το τμήμα ELSE του εξωτερικού IF που περιλαμβάνει δύο εντολές:
1. την pickBeeper() οπότε ο Karel σηκώνει το beeper
2. την εμφωλευμένη-εσωτερική εντολή IF, οπότε
3. ελέγχει τη συνθήκη η οποία είναι αληθής και
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4. εκτελεί το τμήμα THEN της εμφωλευμένης εντολής IF, τοποθετεί
δηλαδή ένα beeper πίσω στην άδεια διασταύρωση.
ΙΙΙ. Ο Karel έχει τελειώσει με την εκτέλεση της εμφωλευμένης εντολής IF, του
τμήματος ELSE του εξωτερικού IF, και επομένως και την εκτέλεση της
ReplantCorner().

Διασταύρωση με δύο beeper:
Ι. Ο Karel εκτελεί το εξωτερικό IF, ελέγχει δηλαδή τη συνθήκη και διαπιστώνει ότι
είναι ψευδής, οπότε
ΙΙ. Εκτελεί το τμήμα ELSE του εξωτερικού IF που περιλαμβάνει δύο εντολές:
1. την pickBeeper() οπότε ο Karel σηκώνει το beeper
2. την εμφωλευμένη-εσωτερική εντολή IF, οπότε
3. ελέγχει τη συνθήκη η οποία είναι ψευδής και
4. αγνοεί το τμήμα THEN της εμφωλευμένης εντολής IF.
ΙΙΙ. Ο Karel τελείωσε με την εκτέλεση της εμφωλευμένης εντολής IF, του τμήματος
ELSE του εξωτερικού IF, και επομένως και της ReplantCorner().
Προσοχή !


Για τον έλεγχο ορθότητας ενός προγράμματος πρέπει να βεβαιωθούμε ότι:
Κάθε μέθοδος «δουλεύει» σωστά σε κάθε πιθανή κατάσταση στην οποία
ενδέχεται να εκτελεστεί.
Κάθε εντολή του κυρίως προγράμματος εκτελείται την κατάλληλη στιγμή.



Ακόμα και αν το τμήμα then ή else μιας εντολής if - if/else περιλαμβάνει μία μόνο
εντολή οι αγκύλες είναι απαραίτητες.



Η κάθε ‘}’ (τέλος τμήματος THEN ή ELSE) συνδέεται με την κοντινότερη
ασύνδετη ‘{‘ (αρχή τμήματος THEN ή ELSE). Η λανθασμένη τοποθέτηση των ‘}’
οδηγεί σε εντολές που δεν έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ιδιαίτερο ρόλο
στον εντοπισμό λαθών, σε τμήματα κώδικα που περιλαμβάνουν εμφωλευμένες
εντολές, παίζει η σωστή στοίχιση – εσοχές των εντολών.
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Επειδή η εμφώλευση εντολών μειώνει την αναγνωσιμότητα μιας εντολής είναι
καλό να αποφεύγεται η εμφώλευση πολλών επιπέδων, η οποία καλό είναι να μην
είναι μεγαλύτερη του ενός επιπέδου (όπως στο Παράδειγμα).



Όταν

οι

εμφωλευμένες

εντολές

κάνουν

ένα

πρόγραμμα

πολύπλοκο-

δυσανάγνωστο μπορούμε να αντικαταστήσουμε μια εμφωλευμένη εντολή IF με
μια νέα μέθοδο. Ο ορισμός αυτής της βοηθητικής μεθόδου θα περιλαμβάνει το
τμήμα κώδικα το οποίο αντικαθιστούμε. Για το προηγούμενο παράδειγμα θα
μπορούσαμε να έχουμε τις εντολές:
class Replanter : Robot
{
void ReplantCorner();
void nextToOneReplantOne();
}
void Replanter :: ReplantCorner()
{
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
else
{
nextToOneReplantOne();
}
}
void Replanter :: nextToOneReplantOne();
{
pickBeeper();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}

Πολύπλοκες συνθήκες: οι λογικοί τελεστές AND και OR
Αρκετές φορές ένα ρομπότ χρειάζεται να ελέγχει πολύπλοκες συνθήκες, συνθήκες
δηλαδή που απαιτούν την ικανοποίηση δύο ή περισσότερων συνθηκών συγχρόνως ή
συνθήκες που απαιτούν την ικανοποίηση μίας μόνο από ένα σύνολο συνθηκών.
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Παράδειγμα: Έστω ότι ένα ρομπότ πρέπει να ανακαλύψει ένα θησαυρό που
βρίσκεται σε κάποια διασταύρωση του κόσμου του, γνωρίζοντας ότι πρέπει να
αληθεύουν οι παρακάτω συνθήκες:


πρέπει να «βλέπει» προς το βορρά



δεξιά υπάρχει εμπόδιο



αριστερά υπάρχει εμπόδιο



ο δρόμος προς τα εμπρός είναι ανοιχτός



υπάρχει τουλάχιστον ένα beeper στη διασταύρωση

Είναι προφανές ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μία νέα κλάση ρομπότ που θα
περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο νέα κατηγορήματα, έστω rightIsBlocked() και
leftIsBlocked() στα οποία θα ελέγχεται αν δεξιά και αριστερά αντίστοιχα υπάρχει

εμπόδιο. Όσο αφορά την ταυτόχρονη ικανοποίηση των παραπάνω συνθηκών η πιο
πιθανή μορφή της εντολής if που θα πρότεινε κάποιος είναι η εξής:
if

(

facingNorth()
AND rightIsBlocked()
AND leftIsBlocked()
AND frontIsClear()
AND nextToABeeper() )

{
…
}

Δυστυχώς όμως τα ρομπότ δεν καταλαβαίνουν τον λογική τελεστή AND (ΚΑΙ) που
υπάρχει στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού. Μπορούμε όμως να
χρησιμοποιήσουμε φωλιασμένες εντολές if:
if
{

(
if
{

facingNorth()
(
if
{

)

rightIsBlocked ()
(
if
{

)

leftIsBlocked ()
(
if
{

)

frontIsClear()
(

)

nextToABeeper()

<λίστα-εντολών>
}
}
}
}
}

)
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Είναι προφανές ότι όλες οι συνθήκες πρέπει να αληθεύουν προκειμένου να εκτελεστεί
η <λίστα-εντολών>.
Εναλλακτικά, μπορούμε να ορίσουμε ένα νέο κατηγόρημα. Για παράδειγμα, για την
εντολή
if ( facingNorth() AND ! rightIsClear() )

θα μπορούσαμε να ορίσουμε το κατηγόρημα:
bool <όνομα-κλάσης>:: facingNorth_ AND_rightIsBlocked()
{
if ( facingNorth() )
{
if ( rightIsBlocked () )
{
return true;
if ( facingNorth() )
}
{
else
return rightIsBlocked();
{
ή }
return false;
return false;
}

}
return false;
}

Στην περίπτωση που θέλουμε ένα ρομπότ να εκτελέσει κάποιες εντολές εφόσον
αληθεύει μία από δύο ή περισσότερες συνθήκες, και αφού δεν μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε τον λογικό τελεστή OR (Ή) όπως σε άλλες γλώσσες
προγραμματισμού, βασιζόμαστε στην παραπάνω λογική. Για παράδειγμα για την
εντολή:
if( facingNorth() OR rightIsBlocked())

θα μπορούσαμε να ορίσουμε το κατηγόρημα:
bool <όνομα-κλάσης> :: facingNorth_ OR_rightIsBlocked()
{
if ( ! facingNorth() )
{
return rightIsBlocked();
}
return true;
}
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Για να διαπιστώσουμε αν ένα κατηγόρημα με δύο ή περισσότερες συνθήκες είναι
σωστό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον πίνακα αληθείας που μας δίνει όλους
τους πιθανούς συνδυασμούς για τις συνθήκες του:
facingNorth()

rightIsBlocked()

AND

OR

αληθής

αληθής

αληθής

αληθής

αληθής

ψευδής

ψευδής

αληθής

ψευδής

αληθής

ψευδής

αληθής

ψευδής

ψευδής

ψευδής

ψευδής

Δραστηριότητα
Περιγραφή: Το ρομπότ πρέπει να ανέβει τη σκάλα συγκεντρώνοντας τα αντικείμενα
(beeper) που υπάρχουν σε αυτή. Σε κάθε σκαλοπάτι μπορεί να υπάρχει 1 ή κανένα
beeper. Παρακάτω φαίνεται μία από τις πιθανές αρχικές καταστάσεις. (1) Στείλε στο
ρομπότ τα διαθέσιμα μηνύματα και παρατήρησε κάθε φορά ανάλογα με την θέση του
στον κόσμο και την κατάστασή του ποιες συνθήκες αληθεύουν και ποιες όχι. (2)
Πάτησε το κουμπί «Εκτέλεση του Προγράμματος» και μελέτησε/εκτέλεσε το
πρόγραμμα που δίνει λύση στο πρόβλημα οποιαδήποτε και αν είναι η αρχική
κατάσταση.

Εικόνα 10.11 Η δραστηριότητα της ενότητας Δομές Επιλογής.
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Ερμηνεία. Οι στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι:
•

Να κατανοήσει ο σπουδαστής τη σημασία των κατηγορημάτων της κλάσης
Robot, έτσι ώστε να τα χρησιμοποιήσει σωστά στα προγράμματα που θα
αναπτύξει στη συνέχεια.

•

Να εξοικειωθεί με την αρνητική μορφή των κατηγορημάτων, που προκαλεί
μεγαλύτερη δυσκολία στους αρχάριους προγραμματιστές σε σχέση με τη θετική
μορφή.

•

Να κατανοήσει τη σημασία των δομών επιλογής, καθώς και τη ροή εκτέλεσης
ενός προγράμματος που περιλαμβάνει δομές επιλογής. Προτείνεται
σπουδαστές

να

δώσουν

ιδιαίτερη

βαρύτητα

στις

επεξηγήσεις

στους
που

παρουσιάζονται στο κάτω μέρος του βασικού παραθύρου (επεξηγηματική
οπτικοποίηση) προκειμένου να αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατανόησης της
σημασίας των εντολών και της ροής εκτέλεσης.
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10.2.1.8 Η Θεωρία και η Δραστηριότητα της Ενότητας “Επαναληπτικές Δομές”
Θεωρία
Η Εντολή loop
√ Παράδειγμα
√ Εμφωλευμένες εντολές loop
Η Εντολή while
√ Γιατί χρειαζόμαστε την εντολή while;
√ Η μορφή της εντολής while
√ Τα 4 Βήματα για την δημιουργία μιας εντολής while
Σε πολλές περιπτώσεις θέλουμε ένα ρομπότ να εκτελεί κατ’ επανάληψη μια ομάδα
εντολών, είτε όσο ισχύει μια συνθήκη (άγνωστος αριθμός επαναλήψεων) είτε ένα
συγκεκριμένο αριθμό φορών. Στο κεφάλαιο αυτό θα περιγράψουμε δύο νέες εντολές,
την loop και την while, που επιτρέπουν την κατ’ επανάληψη εκτέλεση κάθε γνωστής
(σ’ ένα ρομπότ) εντολής, ακόμα και εμφωλευμένων εντολών loop και while. Για την
επίδειξη του τρόπου χρήσης των νέων εντολών υποθέτουμε ότι έχουμε την κλάση
Beeper_Manipulator που μας εφοδιάζει με ρομπότ που διαχειρίζονται τα beepers

που υπάρχουν στον κόσμο βάσει των μεθόδων που θα γράψουμε.
Η Εντολή loop
Η εντολή loop χρησιμοποιείται όταν θέλουμε ένα ρομπότ να εκτελέσει μια ομάδα
εντολών ένα συγκεκριμένο αριθμό φορών. Η γενική μορφή της εντολής είναι η εξής:
loop

(<αριθμός-επαναλήψεων>)

{
<λίστα-εντολών>
}
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όπου: loop = δεσμευμένη λέξη
<αριθμός-επαναλήψεων> = πόσες φορές θα εκτελέσει ένα ρομπότ τη <λίστα-

εντολών>.
<λίστα-εντολών> = αναφέρεται συνήθως ως το σώμα του βρόχου.

Παράδειγμα:

Το

πρόγραμμα

του

ρομπότ-ταξιδιώτη

της

ενότητας

«Κληρονομικότητα» χρησιμοποιώντας την εντολή loop γράφεται ισοδύναμα ως εξής:
class Klm_Walker : Primitive_Robot
{
void moveKlm();
};
void Klm_Walker :: moveKlm();
{
loop (8)
{
move();
}
}
task
{
Klm_Walker Karel (1, 2, East, 0);
loop (10)
{
Karel.moveKlm();
}
Karel.pickBeeper();
loop(5)
{
Karel.moveKlm();
}
}

Εμφωλευμένες εντολές loop
Για τις εμφωλευμένες εντολές loop, όπως και για τις εμφωλευμένες εντολές while
που θα αναλύσουμε στην επόμενη παράγραφο, ισχύουν οι κανόνες-παρατηρήσεις που
αναφέραμε για τις εμφωλευμένες εντολές if.
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Παράδειγμα: Να γράψετε μια μέθοδο έτσι ώστε τα ρομπότ – μέλη της κλάσης
Beeper_Manipulator να είναι σε θέση να διασχίζουν την περίμετρο ενός τετραγώνου
με πλευρά μήκους 6 μπλοκ. Υποθέτουμε ότι το ρομπότ βρίσκεται πριν από μία από
τις γωνίες του τετραγώνου, ενώ στην περίμετρο του τετραγώνου δεν υπάρχουν
τμήματα τοίχου.
void Beeper_Manipulator :: walk_6BlockSide_Square()
{
loop (4)
{
loop(6)
{
move();
}
turnLeft();
}
}

Το εξωτερικό loop εκτελείται 4 φορές, μία για κάθε πλευρά του τετραγώνου. Κάθε
φορά που εκτελείται το εξωτερικό loop, το ρομπότ εκτελεί δύο εντολές. Πρώτα,
εκτελεί το εμφωλευμένο loop, οπότε μετακινείται κατά 6 μπλοκ (διασχίζει την
τρέχουσα πλευρά του τετραγώνου), και στη συνέχεια την εντολή turnLeft(), οπότε
στρίβει αριστερά κατά 90 μοίρες παίρνοντας έτσι θέση για την διάσχιση της επόμενης
πλευράς. Επομένως, το ρομπότ εκτελεί 24 φορές την εντολή move() και 4 φορές την
εντολή turnLeft().
Η Εντολή while
Γιατί χρειαζόμαστε την εντολή while;
Έστω ότι ένα ρομπότ βρίσκεται σε κάποιο δρόμο με κατεύθυνση προς τα ανατολικά
και κάπου στον ίδιο δρόμο υπάρχει ένα beeper. Η αποστολή του ρομπότ είναι να
μετακινηθεί κατά μήκος του δρόμου μέχρι να βρει το beeper και να το σηκώσει.
Παρά την απλότητα του προβλήματος είναι αδύνατον να γράψουμε ένα πρόγραμμα
για την επίλυσή του χρησιμοποιώντας το γνωστό ρεπερτόριο εντολών. Οι πιο πιθανές
λύσεις που μπορεί να προτείνει κάποιος είναι οι εξής:
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{
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}
. . .
if ( ! nextToABeeper() )
{
move();
}
pickBeeper();
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loop (?)
{
move();
}
pickBeeper();

Τα ρομπότ όμως όπως είναι γνωστό δεν διαθέτουν νοημοσύνη και δεν μπορούν να
κατανοήσουν ούτε ‘ . . . ’ ούτε το ‘ ? ’. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι δεν
γνωρίζουμε εξ’ αρχής πόσες φορές πρέπει να εκτελέσει την εντολή move() το ρομπότ
μέχρι να φτάσει στη διασταύρωση με το beeper ή τουλάχιστον κάποιο άνω όριο.
Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια εντολή που να συνδυάζει την δυνατότητα της κατ’
επανάληψη εκτέλεσης των εντολών που παρέχει η εντολή loop με την δυνατότητα της
υπό συνθήκη εκτέλεσης εντολών που παρέχει η εντολή if. Η εντολή αυτή είναι η
while.
Η μορφή της εντολής while
Η εντολή while επιτρέπει σε ένα ρομπότ να εκτελεί κατ’ επανάληψη μια ομάδα
εντολών όσο ισχύει (αληθεύει) μια συνθήκη. Η γενική μορφή της εντολής while είναι
η εξής:
while ( <συνθήκη> )
{
<λίστα-εντολών>
}

όπου: while = δεσμευμένη λέξη με την οποία ξεκινάει η εντολή.
<συνθήκη> = οι συνθήκες που ελέγχονται είναι ίδιες με εκείνες των εντολών

if.
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Σημασία:
Ι. Το ρομπότ ελέγχει την <συνθήκη> που επιστρέφει μια λογική τιμή.
ΙΙ. Αν η συνθήκη είναι αληθής (true), τότε το ρομπότ εκτελεί την <λίστα-εντολών>
και επιστρέφει στο Ι.
ΙΙΙ. Αν η συνθήκη είναι ψευδής (false), τότε η εκτέλεση του while τερματίζεται και
το ρομπότ συνεχίζει με την εκτέλεση της εντολής που υπάρχει αμέσως μετά το while.
Δηλαδή, όσο η συνθήκη αληθεύει το ρομπότ εκτελεί το σώμα του βρόχου.
Παράδειγμα: Στη συνέχεια παρατίθεται μια νέα μέθοδος για την κλάση
Beeper_Manipulator που δίνει λύση στο πρόβλημα της προηγούμενης παραγράφου.

void
{

Beeper_Manipulator :: go_pickBeeper()
while ( ! nextToABeeper() )
{
move();
}
pickBeeper();

}

Τα 4 Βήματα για την δημιουργία μιας εντολής while
Ο βρόχος while χρησιμοποιείται όταν ένα ρομπότ πρέπει να κάνει κάτι για ένα
άγνωστο αριθμό φορών. Τα βήματα που ακολουθούμε για την δημιουργία του
κατάλληλου βρόχου while είναι τα εξής:
Βήμα 1ο: Προσδιορισμός της συνθήκης που πρέπει να αληθεύει όταν το ρομπότ
τελειώσει με την εκτέλεση του βρόχου.
Βήμα 2ο: Χρήση της αντίθετης μορφής της συνθήκης του Βήματος 1 ως συνθήκης
του while.
Βήμα 3ο: Στο σώμα του βρόχου πρέπει να γίνεται πρόοδος όσον αφορά στην
ολοκλήρωσή του. Πρέπει δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι κάποια στιγμή η συνθήκη θα
σταματήσει να ισχύει, έτσι ώστε ο βρόχος να τερματιστεί και μην έχουμε ένα
ατέρμονα βρόχο.
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Βήμα 4ο: Έλεγχος αν πρέπει να γίνει κάτι πριν ή μετά την εκτέλεση του βρόχου
προκειμένου:
-

Να μην χάσουμε κάποια επανάληψη του βρόχου.

-

Να φέρουμε το ρομπότ στην κατάλληλη «θέση».

Δραστηριότητα
Περιγραφή: Το ρομπότ πρέπει πάλι να ανέβει τη σκάλα σκουπίζοντας τα αντικείμενα
(beeper) που υπάρχουν σε αυτή. Μόνο που αυτή τη φορά σε κάθε σκαλοπάτι υπάρχει
άγνωστος αριθμός beepers. Παρακάτω φαίνεται μία από τις πιθανές αρχικές
καταστάσεις.

Πάτησε

το

κουμπί

«Εκτέλεση

του

Προγράμματος»

και

μελέτησε/εκτέλεσε το πρόγραμμα που δίνει λύση στο πρόβλημα οποιαδήποτε και αν
είναι η αρχική κατάσταση.

Εικόνα 10.12 Η δραστηριότητα της ενότητας Επαναληπτικές Δομές.
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10.2.2 Το Προγραμματιστικό Περιβάλλον

10.2.2.1 Γενική Περιγραφή
Το βασικό παράθυρο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, όπως φαίνεται στην
Εικόνα 10.13, αποτελείται από πέντε δομικά συστατικά: το μενού, τη μπάρα
εργαλείων και 3 περιοχές.

«Οπτικοποίηση της Εκτέλεσης του Προγράμματος»
«Πηγαίος Κώδικας»

«Έξοδος Μεταγλώττισης» / «Επεξηγηματική Οπτικοποίηση»

Εικόνα 10.13 Το βασικό παράθυρο του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος.

Στην περιοχή «Πηγαίος Κώδικας» ο σπουδαστής μπορεί να αναπτύξει ένα
πρόγραμμα μέσω του μενού Εντολές, να τροποποιήσει μέσω του μενού Επεξεργασία
και να αποθηκεύσει ή να ανακτήσει ένα ήδη αποθηκευμένο πρόγραμμα μέσω του
μενού Αρχείο.
Στην περιοχή «Οπτικοποίηση της Εκτέλεσης του Προγράμματος» παρουσιάζεται το
αποτέλεσμα της δυναμικής οπτικοποίησης του προγράμματος της περιοχής «Πηγαίος
Κώδικας».
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Η περιοχή «Έξοδος Μεταγλώττισης» / «Επεξηγηματική Οπτικοποίηση», που
βρίσκεται στο κάτω μέρος του παραθύρου, έχει διπλό ρόλο:
i) όταν ο σπουδαστής μεταγλωττίζει το πρόγραμμα της περιοχής «Πηγαίος Κώδικας»
στην περιοχή «Έξοδος Μεταγλώττισης» παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της
μεταγλώττισης.
ii) κατά τη διάρκεια της δυναμικής οπτικοποίησης της εκτέλεσης ενός προγράμματος
η περιοχή «Επεξηγηματική Οπτικοποίηση» χρησιμοποιείται για την παρουσίαση
επεξηγηματικών μηνυμάτων, την εξήγηση δηλαδή σε φυσική γλώσσα της σημασίας
της τρέχουσας εντολής.
Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται με λεπτομέρεια οι λειτουργίες του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Πριν την παρουσίαση των λειτουργιών αυτών
όμως θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για τον εύκολο εντοπισμό των λειτουργιών και
την αξιοποίησή τους από τους σπουδαστές δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα
εργονομίας-ευχρηστίας:
•

καλαίσθητος και μινιμαλιστικός σχεδιασμός,

•

χρήση ενός απλού και ευέλικτου γραφικού ενδιαμέσου που καθιστά τη χρήση
του συστήματος εύκολη και δεν απαιτεί πολύ χρόνο για την εξοικείωση με
αυτό,

•

ομαδοποίηση των μενού με λογική σειρά και σύντομη διατύπωση των
επιλογών. Επίσης, για την αποφυγή σφαλμάτων ενεργοποιούνται και
απενεργοποιούνται οι διάφορες επιλογές των μενού, ανάλογα με την εργασία
που εκτελεί την κάθε στιγμή ο σπουδαστής,

•

τα εικονίδια που χρησιμοποιούνται είναι αντιπροσωπευτικά των ενεργειών
στις οποίες αντιστοιχούν,

•

ο διάλογος χρήστη-συστήματος μπορεί να πραγματοποιείται είτε στα
ελληνικά είτε στα αγγλικά.
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10.2.2.2 Ανάπτυξη & Διόρθωση Προγραμμάτων
Εκδότης Σύνταξης
Η ανάπτυξη των προγραμμάτων πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας τον εκδότη
σύνταξης που έχει ενσωματωθεί στο ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον.
Πριν να περιγράψουμε τη διαδικασία ανάπτυξης προγραμμάτων στο συγκεκριμένο
προγραμματιστικό περιβάλλον θα αναφερθούμε σε κάποια γενικά χαρακτηριστικά
του εκδότη σύνταξης που σχεδιάσαμε, τα οποία τον διαφοροποιούν από ένα τυπικό
εκδότη σύνταξης:
•

Είναι γνωστό ότι ο πιο εύκολος και προφανής τρόπος πραγματοποίησης
αλλαγών σε ένα πρόγραμμα συνήθως απαιτεί την προσωρινή παραβίαση των
συντακτικών κανόνων της γλώσσας προγραμματισμού. Ένας τυπικός εκδότης
σύνταξης όμως επιτρέπει την ανάπτυξη αυστηρά σωστού συντακτικά πηγαίου
κώδικα, με αποτέλεσμα η πραγματοποίηση αλλαγών να είναι ιδιαίτερα
δύσκολη.

Αντίθετα,

στον

εκδότη

σύνταξης

του

συγκεκριμένου

προγραμματιστικού περιβάλλοντος παρέχεται η δυνατότητα άμεσης εισαγωγής
εντολών μεταξύ άλλων και διαγραφής εντολών ακόμα και αν η ενέργεια αυτή
συνεπάγεται την παραβίαση των συντακτικών κανόνων της γλώσσας
προγραμματισμού. Έτσι, η πραγματοποίηση αλλαγών δεν απαιτεί μια
εκτεταμένη σειρά ενεργειών από το χρήστη.
•

Είναι προφανές ότι η χρήση αυτού του λιγότερου «αυστηρού» εκδότη σύνταξης
έχει ως αποτέλεσμα την αναφορά κάποιων συντακτικών λαθών. Ωστόσο, το
γεγονός αυτό δεν δημιουργεί πρόβλημα, αφενός γιατί ο αριθμός των
συντακτικών λαθών που μπορεί να προκύψουν είναι μικρός και αφετέρου η
απεριόριστη πρόσβαση στο συντακτικό δένδρο επιτρέπει την αναφορά λαθών
που:
–

προσδιορίζουν τη γραμμή που πραγματικά βρίσκεται το λάθος,

–

επεξηγούν το λάθος με σαφήνεια και

–

προτείνουν ένα τρόπο διόρθωσής του.
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Είναι γνωστό ότι όλοι οι εκδότες σύνταξης εντοπίζουν συντακτικά λάθη κατά
την ανάπτυξη των προγραμμάτων, ενώ κάποιοι από αυτούς εντοπίζουν και
σημασιολογικά. Ο συγκεκριμένος εκδότης σύνταξης εντοπίζει, εκτός βέβαια
από συντακτικά λάθη, σημασιολογικά και κάποια λογικά λάθη. Αυτά τα λάθη
κρίθηκε σκόπιμο να μην αναφέρονται άμεσα και να μην διορθώνονται
αυτόματα. Πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό οι σπουδαστές να εξοικειωθούν με
τα μηνύματα λάθους που αφορούν σε θέματα κατανόησης βασικών εννοιών,
καθώς επίσης και με τη διαδικασία της αποσφαλμάτωσης. Εξάλλου, όπως
αναφέρθηκε

στην

προηγούμενη

παράγραφο,

τα

μηνύματα

λάθους

χαρακτηρίζονται από σαφήνεια και πληρότητα και φυσικά χρησιμοποιούν απλή
και κατανοητή γλώσσα.
Ανάπτυξη & Διόρθωση Προγράμματος
Στις παραγράφους που ακολουθούν θα περιγράψουμε τη διαδικασία ανάπτυξης και
διόρθωσης προγραμμάτων χρησιμοποιώντας τον εκδότη σύνταξης του συγκεκριμένου
προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Τα διάφορα χαρακτηριστικά του εκδότη
σύνταξης θα περιγραφούν με τη σειρά που παρουσιάζονται και χρησιμοποιούνται από
τους σπουδαστές στα πλαίσια της προτεινόμενης σειράς μαθημάτων, η οποία
περιγράφεται στο επόμενο κεφάλαιο. Όπως θα γίνει εμφανές στη συνέχεια αρκετά
μαθήματα περιλαμβάνουν περισσότερες από μία ενότητες.
Δημιουργία Αντικειμένων & Αποστολή Μηνυμάτων
Ανάπτυξη

προγράμματος.

Οι

σπουδαστές

αναπτύσσουν

τα

πρώτα

τους

προγράμματα μετά από τη διδασκαλία των ενοτήτων “Αντικείμενα-Μηνύματα” και
“Κλάσεις”. Οι σπουδαστές αναπτύσσουν προγράμματα που περιλαμβάνουν ένα ή
περισσότερα αντικείμενα (ρομπότ) της βασικής κλάσης Primitive_Robot στα οποία
στέλνουν τα μηνύματα move(), turnLeft(), putBeeper() και pickBeeper().
Συγκεκριμένα,
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1. Αρχικά, στο μενού Εντολές είναι ενεργοποιημένες μόνο οι επιλογές Δήλωση
(Κλάσης-Μεθόδων) και task. Όταν ο σπουδαστής επιλέξει από το μενού τη
δεσμευμένη λέξη task ενημερώνεται τόσο η περιοχή του πηγαίου κώδικα όσο και
το μενού Εντολές. Συγκεκριμένα, απενεργοποιείται η επιλογή task και
ενεργοποιείται η επιλογή Δημιουργία ρομπότ.
2. Ο σπουδαστής καθοδηγούμενος και από το μενού Εντολές, επιλέγει Δημιουργία
ρομπότ, οπότε εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 10.14. Ο σπουδαστής
έχει εξοικειωθεί με αυτό το πλαίσιο διαλόγου στα πλαίσια της δραστηριότητας
της ενότητας “Κλάσεις” (δες ενότητα 10.2.1.3).

Εικόνα 10.14 Το πλαίσιο διαλόγου Δημιουργία αντικειμένου (ρομπότ).

Σ’ αυτό το πλαίσιο παρέχεται ένα πρότυπο της εντολής δημιουργίας και
αρχικοποίησης ενός αντικειμένου (ρομπότ), καθώς επίσης και μια επεξήγηση της
σημασίας της εντολής σε φυσική γλώσσα. Ο σπουδαστής αφού συμπληρώσει το
πρότυπο της εντολής δημιουργίας και αρχικοποίησης του αντικειμένου πατάει το
κουμπί Αποδοχή, οπότε κλείνει το πλαίσιο διαλόγου και εμφανίζεται σε πρώτο πλάνο
το βασικό παράθυρο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος με την περιοχή του
πηγαίου κώδικα ενημερωμένη με την παραπάνω εντολή. Επίσης, στο μενού Εντολές
ενεργοποιούνται οι επιλογές που αντιστοιχούν στα μηνύματα.
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3. Ο σπουδαστής, αφού δημιουργήσει το/τα ρομπότ που χρειάζονται, επιλέγει από το
μενού Εντολές τα κατάλληλα μηνύματα. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής έχει
δημιουργήσει περισσότερα από ένα ρομπότ εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της
Εικόνας 10.15, προκειμένου να επιλέξει σε ποιο ρομπότ θέλει να σταλεί το
μήνυμα.

Εικόνα 10.15 Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή αντικειμένου (ρομπότ).

4. Ο σπουδαστής επιλέγει το σημάδι τέλους ‘}’ του μπλοκ εντολών του κυρίως
προγράμματος.
Επειδή πιστεύουμε ότι η υιοθέτηση ενός καλού στυλ προγραμματισμού είναι πολύ
σημαντική, προτείνεται στους σπουδαστές να χρησιμοποιήσουν σχόλια στα
προγράμματά τους από το 1ο μάθημα. Επιλέγοντας ΕπεξεργασίαΕισαγωγήΣχόλιο
εμφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 10.16 στο οποίο ο σπουδαστής μπορεί να
γράψει το σχόλιο που θέλει, το οποίο μπορεί να εκτείνεται σε περισσότερες από μία
γραμμές. Κλείνοντας το παράθυρο αυτό ενημερώνεται ο πηγαίος κώδικας. Με
ανάλογο τρόπο – επιλέγοντας ΕπεξεργασίαΕισαγωγήΚενή γραμμή – ο σπουδαστής
μπορεί να εισάγει στο πρόγραμμά του κενές γραμμές, προκειμένου να είναι πιο
ευανάγνωστο ή να γίνει πιο εμφανής ο ρόλος των διαφόρων τμημάτων κώδικα ενός
προγράμματος.

Εικόνα 10.16 Το παράθυρο εισαγωγής σχολίων.

Διόρθωση προγράμματος. Όπως είναι γνωστό η τελική έκδοση ενός προγράμματος,
αρκετές φορές, διαφέρει ουσιαστικά από την αρχική έκδοση. Η πραγματοποίηση
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αλλαγών-διορθώσεων είναι συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα για τους αρχάριους
προγραμματιστές. Στα πλαίσια ανάπτυξης προγραμμάτων για το 1ο μάθημα οι
σπουδαστές ενδέχεται να κάνουν τις παρακάτω διορθώσεις:
•

Διόρθωση της εντολής δημιουργίας και αρχικοποίησης ρομπότ:
1. Ο σπουδαστής από το μενού Επεξεργασία επιλέγει ΔιόρθωσηΡομπότ.
2. Αν ο σπουδαστής έχει δημιουργήσει μόνο ένα ρομπότ τότε εμφανίζεται το
γνωστό πλαίσιο διαλόγου (Εικόνα 10.14) με το πρότυπο της εντολής
δημιουργίας και αρχικοποίησης του ρομπότ ενημερωμένο. Διαφορετικά,
εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 10.17 προκειμένου να επιλέξει ο
σπουδαστής το ρομπότ που επιθυμεί να διορθώσει.

Εικόνα 10.17 Το πλαίσιο διαλόγου για την επιλογή του ρομπότ που θα διορθωθεί.

3. Όταν ο σπουδαστής κάνει τις διορθώσεις που θέλει στο πλαίσιο «διόρθωση
ρομπότ» πατάει το κουμπί Αποδοχή, οπότε κλείνει το πλαίσιο διαλόγου και
ενημερώνεται ο πηγαίος κώδικας με τη διορθωμένη εντολή δημιουργίας και
αρχικοποίησης του ρομπότ. Αν ο σπουδαστής αποφασίσει ότι τελικά δεν θέλει
να αλλάξει την εντολή μπορεί στο πλαίσιο διαλόγου Διόρθωση ρομπότ να
πατήσει το κουμπί Ακύρωση.
•

Εισαγωγή εντολών, σχολίων και κενών γραμμών μεταξύ άλλων:
1. Ο σπουδαστής επιλέγει με το ποντίκι τη γραμμή στην οποία θέλει να εισαχθεί η
εντολή που θα προσθέσει. Η επιλογή της γραμμής σηματοδοτείται με αλλαγή
του χρώματος του υποβάθρου της από λευκό σε πράσινο και των χαρακτήρων
από μαύρο σε λευκό.
2. Ο σπουδαστής επιλέγει από το μενού Επεξεργασία να εισάγει σχόλιο ή κενή
γραμμή ή από το μενού Εντολές επιλέγει την εντολή που θέλει να εισαχθεί
στην επιλεγμένη γραμμή. Οι εντολές από την επιλεγμένη γραμμή και κάτω
μετακινούνται προς τα κάτω.
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3. Αν ο σπουδαστής αλλάξει γνώμη ενώ έχει επιλέξει κάποια γραμμή, μπορεί να
αναιρέσει την ενέργεια του επιλέγοντας Αναίρεση επιλογής γραμμής από το
μενού Επεξεργασία ή απλά πατώντας το κουμπί
•

της μπάρας εργαλείων.

Διαγραφή γραμμής (εντολή, σχόλιο, κενή γραμμή):
1. Ο σπουδαστής επιλέγει με το ποντίκι τη γραμμή που θέλει να διαγράψει, η
οποία σηματοδοτείται – όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο –
με αλλαγή του χρώματος του υποβάθρου της από λευκό σε πράσινο.
2. Στη συνέχεια ο σπουδαστής επιλέγει ΔιαγραφήΓραμμής από το μενού
Επεξεργασία ή απλά πατάει το κουμπί

της μπάρας εργαλείων.

Δήλωση Κλάσης – Ορισμός Μεθόδων
Ανάπτυξη προγράμματος. Ενώ στο 1ο μάθημα οι σπουδαστές χρησιμοποιούν απλά
την κλάση Primitive_Robot, στο 2ο μάθημα δημιουργούν δικές τους κλάσεις. Η
διαδικασία δήλωσης μιας κλάσης είναι εύκολη, αφού ο εκδότης σύνταξης καθοδηγεί
το σπουδαστή στα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει. Συγκεκριμένα:
1. Όπως ήδη αναφέρθηκε, αρχικά στο μενού Εντολές είναι ενεργές μόνο οι επιλογές
Δήλωση (Κλάσης-Μεθόδων) και task. Επιλέγοντας Δήλωση (Κλάσης-Μεθόδων»
εμφανίζεται το παράθυρο της Εικόνας 10.18 που περιλαμβάνει τις καρτέλες
Δήλωση κλάσης και Ορισμός μεθόδων.
2. Η καρτέλα Δήλωση κλάσης (Εικόνα 10.18) αποτελείται από τρία δομικά
συστατικά:
•

Ένα πρότυπο για τη δήλωση της κλάσης, στο αριστερό τμήμα του
παραθύρου. Ο σπουδαστής στο πλαίσιο που υπάρχει μετά τη δεσμευμένη
λέξη class προσδιορίζει το όνομα της νέας κλάσης, και από την
αναδιπλούμενη λίστα που υπάρχει μετά επιλέγει τη γονική της κλάση.
Στην αναδιπλούμενη λίστα, που ενημερώνεται αυτόματα με τα ονόματα
των κλάσεων που δηλώνει ο σπουδαστής, εμφανίζονται τα ονόματα των
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κλάσεων Primitive_Robot και Robot και εκείνων που έχει δηλώσει ο
σπουδαστής στο ίδιο πρόγραμμα. Πατώντας στη συνέχεια το κουμπί
Δήλωση Νέας Μεθόδου, που πριν ήταν ανενεργό, εμφανίζεται μια
αναδιπλούμενη λίστα από την οποία ο σπουδαστής επιλέγει τον τύπο της
τιμής – void ή bool – που θα επιστρέφει η νέα μέθοδος και δηλώνει το
όνομά της.
•

Πάνω δεξιά παρουσιάζεται η δήλωση της κλάσης. Στη χρησιμότητα αυτού
του συστατικού θα αναφερθούμε στη συνέχεια.

•

Μια σύντομη περιγραφή του τρόπου δήλωσης μιας κλάσης (κάτω και δεξιά),
προκειμένου να λυθούν τυχούσες απορίες του σπουδαστή.

Εικόνα 10.18 Το παράθυρο Ορισμός Νέας Κλάσης.

Όταν ο σπουδαστής ολοκληρώσει τη δήλωση της κλάσης κάνει κλικ στην καρτέλα
Ορισμός μεθόδων για να ορίσει τις μεθόδους που δήλωσε στη νέα κλάση. Βέβαια ο
σπουδαστής δεν είναι υποχρεωμένος να δηλώσει όλες τις μεθόδους της νέας κλάσης
και στη συνέχεια να τις ορίσει. Η δυνατότητα μετάβασης από τη μια καρτέλα στην
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άλλη επιτρέπει για παράδειγμα στο σπουδαστή να δηλώνει μια μέθοδο κάθε φορά
στην κλάση και να την ορίζει. Όταν ο σπουδαστής κάνει κλικ στην καρτέλα Ορισμός
μεθόδων γίνεται έλεγχος στη δήλωση της κλάσης. Αν εντοπιστούν λάθη εμφανίζεται
σχετικό μήνυμα προκειμένου ο σπουδαστής να τα διορθώσει, διαφορετικά έρχεται σε
πρώτο πλάνο η καρτέλα Ορισμός μεθόδων και ενεργοποιείται το μενού Εντολές.
3. Η καρτέλα Ορισμός μεθόδων (Εικόνα 10.19) αποτελείται από δύο περιοχές:
•

Αριστερά υπάρχει συνοπτική θεωρία σχετικά με τον ορισμό μεθόδων, την
οποία ο σπουδαστής μπορεί να συμβουλευτεί αν έχει κάποια απορία.

•

Δεξιά υπάρχει η περιοχή στην οποία ο σπουδαστής ορίζει, μέσω του μενού
Εντολές, τις μεθόδους. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 10.19, στην
περιοχή αυτή υπάρχει ένα πρότυπο για κάθε μέθοδο που έχει δηλώσει ο
σπουδαστής στη νέα κλάση. Επίσης, το μενού Εντολές ενημερώνεται
αυτόματα με τα ονόματα όλων των νέων μεθόδων. Ο ορισμός των
μεθόδων πραγματοποιείται μέσω του μενού Εντολές με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο που πραγματοποιείται και η ανάπτυξη του κυρίως προγράμματος.
Συνέπεια υπάρχει επίσης και όσον αφορά την εισαγωγή εντολών μεταξύ
άλλων, την εισαγωγή σχολίων και κενών γραμμών και τέλος τη διαγραφή
γραμμών.

4. Πατώντας το κουμπί

ή επιλέγοντας Αποδοχή-Επιστροφή από το μενού Aρχείο,

το παράθυρο αυτό κλείνει και επιστρέφουμε στο βασικό παράθυρο του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Φυσικά, η περιοχή του πηγαίου κώδικα έχει
ενημερωθεί με τη δήλωση της νέας κλάσης και το μενού Εντολές με τα ονόματα
των νέων μεθόδων. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής είχε ξεκινήσει την ανάπτυξη
του κυρίως προγράμματος πριν τη δήλωση της κλάσης, τότε ο κώδικας της
κλάσης προστίθεται πριν το κυρίως πρόγραμμα.
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Εικόνα 10.19 Η καρτέλα Ορισμός μεθόδων.

Διόρθωση προγράμματος. Προκειμένου ο σπουδαστής να κάνει αλλαγές/διορθώσεις
σε μια κλάση πρέπει να επιλέξει ΔιόρθωσηΚλάσης από το μενού Επεξεργασία. Αν
στο πρόγραμμά του έχει δηλώσει μία μόνο κλάση τότε εμφανίζεται το γνωστό
παράθυρο – Εικόνες 10.18 & 10.19 – ενημερωμένο με τη δήλωση της κλάσης και τον
ορισμό των μεθόδων. Διαφορετικά εμφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας
10.20 για να επιλέξει ποια κλάση θέλει να διορθώσει.

Εικόνα 10.20 Το πλαίσιο διαλόγου Επιλογή Κλάσης.

Όσον αφορά τη δήλωση κλάσης μπορούν να γίνουν οι παρακάτω διορθώσεις:
•

Αλλαγή του ονόματος της κλάσης, της γονικής της κλάσης, της επιστρεφόμενης τιμής ή
του ονόματος μιας μεθόδου απευθείας από το πρότυπο της καρτέλας Δήλωση
κλάσης.
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Διαγραφή μιας μεθόδου της κλάσης και του ορισμού της από την καρτέλα Ορισμός
μεθόδων:
1. Ο σπουδαστής κάνει κλικ στο όνομα της μεθόδου στην περιοχή «Η Δήλωση
της Κλάσης» στην καρτέλα Δήλωση κλάσης.
2. Επιλέγει Διαγραφή γραμμής από το μενού Επεξεργασία ή πατάει το κουμπί

•

Στη διόρθωση του ορισμού των μεθόδων αναφερθήκαμε παραπάνω, στο σημείο 3.

Πολυμορφισμός & Επικάλυψη
Ανάπτυξη προγράμματος. Επισημαίνεται στους σπουδαστές ότι, στην περίπτωση
του πολυμορφισμού και της επικάλυψης, στο μενού Εντολές του βασικού παραθύρου
μετά από τις μεθόδους με κοινό όνομα υπάρχει σε παρένθεση το όνομα της κλάσης
στην οποία ορίσθηκε η αντίστοιχη μέθοδος:
<όνομα-μεθόδου> (of <όνομα-κλάσης>)

Στην περίπτωση αυτή και μόνο, αν ο σπουδαστής επιλέξει μια μέθοδο χωρίς να έχει
δημιουργήσει ρομπότ της αντίστοιχης κλάσης, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους.
Στην περίπτωση της επικάλυψης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση του
τρόπου με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την επικαλυμμένη μέθοδο στον
ορισμό της μεθόδου που την επικαλύπτει:
<όνομα-κλάσης-προγόνου> :: <όνομα-μεθόδου>

Φυσικά, στο μενού Εντολές του παραθύρου «Δήλωση ή διόρθωση Κλάσης» υπάρχει
τόσο η επικαλυμμένη μέθοδος όσο και εκείνη που την επικαλύπτει με τη σωστή κατά
περίπτωση σύνταξη. Για παράδειγμα, στην άσκηση της δραστηριότητας της ενότητας
“Επικάλυψη” το μενού Εντολές του βασικού παραθύρου και του παραθύρου
Διόρθωση Κλάσης (όταν διορθώνεται η κλάση ) θα έχει την μορφή της Εικόνας 10.21.
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Εικόνα 10.21 Το μενού Εντολές του βασικού παραθύρου (αριστερά) και του παραθύρου
Διόρθωση Κλάσης (δεξιά).

10.2.2.3 Μεταγλώττιση Προγράμματος
Για τη μεταγλώττιση ενός προγράμματος ο σπουδαστής επιλέγει Μεταγλώττιση από το
μενού Εκτέλεση. Αν το πηγαίο πρόγραμμα που μεταγλωττίζει δεν έχει αποθηκευθεί
τότε εμφανίζεται ένα πλαίσιο διαλόγου για την αποθήκευση του πηγαίου κώδικα,
ενέργεια στην οποία θα αναφερθούμε σε επόμενη ενότητα. Στη συνέχεια εμφανίζεται
το παράθυρο της Εικόνας 10.22 που παρουσιάζει κάποια γενικά στοιχεία: όνομα και
διαδρομή του προγράμματος που μεταγλωττίστηκε, αριθμός γραμμών του πηγαίου
κώδικα, αριθμός προειδοποιήσεων και λαθών και χαρακτηρισμός της μεταγλώττισης
ως επιτυχής ή όχι. Όταν ο σπουδαστής κλείσει το παράθυρο αυτό μπορεί να δει στην
περιοχή «Έξοδος Μεταγλώττισης» του βασικού παραθύρου τα λάθη που
εντοπίστηκαν στο πρόγραμμά του, καθώς επίσης και κάποιες προειδοποιήσεις
(Εικόνα 10.23).

Εικόνα 10.22 Το παράθυρο «Μεταγλώττιση».
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παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μεταγλώττισης δεν είναι στατική, όπως

συμβαίνει στα περισσότερα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Αντίθετα, παρέχεται
μια

δυναμική

οπτικοποίηση

των

αποτελεσμάτων

της

μεταγλώττισης.

Συγκεκριμένα, όταν ο σπουδαστής κάνει διπλό κλικ σε κάποιο μήνυμα λάθους της
περιοχής «Έξοδος Μεταγλώττισης» αλλάζει το χρώμα του υποβάθρου της
αντίστοιχης γραμμής, καθώς επίσης και της γραμμής του πηγαίου κώδικα όπου
εντοπίστηκε το λάθος (Εικόνα 10.23). Συγκεκριμένα, το υπόβαθρο χρωματίζεται
κόκκινο σε περίπτωση λάθους και γκρι σε περίπτωση προειδοποίησης, ενώ το χρώμα
των γραμμάτων και στις δύο περιπτώσεις αλλάζει από μαύρο σε άσπρο.

Εικόνα 10.23 Αλληλεπίδραση με τα αποτελέσματα της μεταγλώττισης.

Τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου αλληλεπίδρασης με τα αποτελέσματα της
μεταγλώττισης είναι τα εξής:
•

Η ταυτόχρονη σηματοδότηση του μηνύματος λάθους και της γραμμής του
πηγαίου κώδικα όπου εντοπίζεται το λάθος βοηθάει το σπουδαστή να
επικεντρώσει την προσοχή του στο σωστό σημείο.
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Ο σπουδαστής δεν χρειάζεται να μετράει τις γραμμές του πηγαίου κώδικα
προκειμένου να εντοπίσει τη γραμμή στην οποία βρίσκεται το λάθος. Έτσι ο
χρόνος του αφιερώνεται σε πιο ουσιαστικά θέματα.

•

Τέλος, πιστεύουμε ότι οι σπουδαστές θα λάβουν υπόψη ακόμα και τις
προειδοποιήσεις. Έτσι θα αποφευχθούν τα σχετικά λάθη που προκύπτουν
συνήθως.

Επιπλέον, τα μηνύματα λάθους και οι προειδοποιήσεις που αναφέρονται, τα οποία
παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.1:
•

Είναι εξελληνισμένα.

•

Χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα και όχι κωδικούς.

•

Η γραμμή που αναφέρεται είναι η πραγματική γραμμή στην οποία βρίσκεται το
λάθος.

•

Τα μηνύματα λάθους δεν αναφέρουν μόνο τι είναι λάθος, αλλά και γιατί (όπου
δεν είναι εμφανές).

Για παράδειγμα, το παρακάτω τμήμα κώδικα
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
25:
26:
27:
28:

if ( Karel.frontIsClear() )
{
Karel.move();
Karel.putBeeper();
else
{
Karel.turnLeft();
}
. . .
while ( Karel.anyBeepersInBeeperBag() )
{
Karel.putBeeper();
}

Θα έχει ως αποτέλεσμα την αναφορά του εξής μηνύματος
14 (Λάθος): Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους '}' του τμήματος then της εντολής if.

ενώ ένας εμπορικός μεταγλωττιστής θα αναφέρει μια αλληλουχία λαθών της μορφής
(14) “Misplaced else.”
ένα ή περισσότερα άσχετα λάθη
(30) “Compound statement missing }.”
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Συντακτικά λάθη:
1.

Λείπει το ειδικό σύμβολο αρχής '{' του τμήματος then της εντολής if.

2.

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους '}' του τμήματος then της εντολής if.

3.

Λείπει το ειδικό σύμβολο αρχής '{' του τμήματος else της εντολής if.

4.

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους '}' του τμήματος else της εντολής if.

5.

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους '}' του τμήματος then ή else της εντολής if.

6.

Λείπει το ειδικό σύμβολο αρχής '{' του μπλοκ εντολών της while.

7.

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους '}' του μπλοκ εντολών της while.

8.

Λείπει το ειδικό σύμβολο αρχής '{' του μπλοκ εντολών της loop.

9.

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους '}' του μπλοκ εντολών της loop.

10. Μη αναμενόμενο τέλος αρχείου (λείπει το κυρίως πρόγραμμα -> task { ... }).
11. Λείπει το ειδικό σύμβολο αρχής '{' του μπλοκ εντολών του κυρίως προγράμματος.
12. Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους '}' του μπλοκ εντολών του κυρίως προγράμματος.
13. Μη αναμενόμενο else.
14. Μη αναμενόμενη {.
15. Μη αναμενόμενη }.
Σημασιολογικά/λογικά λάθη:
16. Η μέθοδος <αναγνωριστικό> δεν είναι μέλος της κλάσης <αναγνωριστικό>.
17. Η γονική κλάση <αναγνωριστικό> της κλάσης <αναγνωριστικό> δεν υπάρχει.
18. Το αντικείμενο <αναγνωριστικό> δεν μπορεί να δημιουργηθεί γιατί η γονική κλάση
<αναγνωριστικό> δεν υπάρχει.
19. Το αντικείμενο <αναγνωριστικό> δεν έχει οριστεί.
20. Η μέθοδος δεν είναι μέλος της κλάσης <αναγνωριστικό> στην οποία ανήκει το αντικείμενο
<αναγνωριστικό>.
21. Κλήση μη ορισμένης μεθόδου <αναγνωριστικό>.
22. Η μέθοδος <αναγνωριστικό> έχει δηλωθεί ότι δεν επιστρέφει καμία τιμή (void) και επομένως δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συνθήκη.
23. Η μέθοδος <αναγνωριστικό> δεν μπορεί να περιλαμβάνει μια εντολή return, αφού έχετε δηλώσει
ότι δεν επιστρέφει κάποια τιμή (void).
Προειδοποιήσεις:
24. Η εκτέλεση της μεθόδου <αναγνωριστικό> δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, αφού το μπλοκ
εντολών της δεν περιλαμβάνει καμία εντολή.
25. Έχετε δηλώσει ότι η μέθοδος <αναγνωριστικό> επιστρέφει κάποια λογική τιμή αλλά στον ορισμό
της μεθόδου δεν υπάρχει εντολή return.
26. Ο κώδικας μετά την εντολή return δεν θα εκτελεστεί ποτέ.
Πίνακας 10.1 Τα μηνύματα λάθους που αναφέρει το προγραμματιστικό περιβάλλον.
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10.2.2.4 Δημιουργία – Διόρθωση Κατάστασης του Κόσμου
Για τα περισσότερα προβλήματα που καλούνται να λύσουν οι σπουδαστές πρέπει να
υπάρχει μια συγκεκριμένη αρχική κατάσταση του κόσμου. Για τη δημιουργία της
αρχικής κατάστασης του κόσμου χρησιμοποιούνται τεχνικές άμεσης διαχείρισης. Σε
αντίθεση με ανάλογα περιβάλλοντα, όπου ο σπουδαστής πρέπει πρώτα να επιλέξει πατώντας συνήθως κάποιο κουμπί - το είδος του αντικειμένου (π.χ. οριζόντιο τμήμα
τοίχου) που θέλει να προσθέσει στον κόσμο και στη συνέχεια να το προσθέσει, στο
συγκεκριμένο περιβάλλον η αρχική κατάσταση του κόσμου δημιουργείται πολύ πιο
εύκολα. Η εκτεταμένη σειρά ενεργειών που απαιτείται σε αντίστοιχα περιβάλλοντα
αποφεύγεται, αφού ο σπουδαστής αρκεί να κάνει κλικ στο σημείο του κόσμου που
θέλει να προσθέσει ένα αντικείμενο. Συγκεκριμένα:
•

Αν ο σπουδαστής κάνει κλικ μεταξύ 2 λεωφόρων τότε προστίθεται στον πιο
κοντινό δρόμο ένα κατακόρυφο τμήμα τοίχου, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει ήδη
κατακόρυφο τμήμα τοίχου. Με ανάλογο τρόπο προστίθενται οριζόντια τμήματα
τοίχου. Για τη διαγραφή ενός οριζόντιου ή κατακόρυφου τμήματος τοίχου ο
σπουδαστής απλά κάνει κλικ πάνω του.

•

Για την προσθήκη beepers ο σπουδαστής κάνει κλικ στην κατάλληλη
διασταύρωση τόσες φορές όσα είναι και τα beepers που θέλει να προσθέσει. Για
τη διαγραφή beepers ο σπουδαστής κάνει δεξί κλικ τόσες φορές όσα είναι και τα
beepers που θέλει να διαγράψει.

Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει τις καταστάσεις του κόσμου που
δημιουργεί, να τις εκτυπώσει και φυσικά να τις ανακαλέσει. Επίσης, υπάρχει
δυνατότητα επέμβασης στην τρέχουσα κατάσταση του κόσμου ανά πάσα στιγμή.
Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με ανάλογα περιβάλλοντα, υπάρχει δυνατότητα
επέμβασης σε μια κατάσταση του κόσμου ακόμα και κατά την εκτέλεση ενός
προγράμματος. Η δυνατότητα αυτή πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική τόσο για το
σπουδαστή όσο και για το διδάσκοντα:
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Ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να πειραματιστεί και να διερευνήσει ποιο θα
είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης ενός τμήματος κώδικα ή ενός προγράμματος
για μια διαφορετική κατάσταση του κόσμου, χωρίς να απαιτείται να διακόψει την
εκτέλεση του προγράμματος, να αλλάξει την κατάσταση του κόσμου και να
εκτελέσει ξανά το πρόγραμμα από την αρχή. Επίσης, μπορεί να λύσει τυχόν
απορίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος άμεσα, κάτι που
μάλλον δεν θα έκανε αν χρειαζόταν να εκτελέσει τις ενέργειες που αναφέρθηκαν
παραπάνω.

•

Παρέχεται

η

δυνατότητα

στο

διδάσκοντα,

στα

πλαίσια

παρουσίασης

παραδειγμάτων κατά τη διδασκαλία:
1. να αλλάξει την κατάσταση του κόσμου κατά την εκτέλεση ενός
προγράμματος και να ζητήσει από τους σπουδαστές να προσδιορίσουν
ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης των εντολών του
προγράμματος που πρόκειται να εκτελεστούν, ελέγχοντας έτσι το βαθμό
κατανόησης των διδασκόμενων εννοιών,
2. να απαντήσει άμεσα και αποτελεσματικά σε ερωτήσεις των σπουδαστών
που

αφορούν

για

παράδειγμα

τον

τρόπο

ανταπόκρισης

ενός

αντικειμένου σε ένα μήνυμα ανάλογα με την κατάσταση του κόσμου, τη
ροή εκτέλεσης του προγράμματος κ.τ.λ.

10.2.2.5 Εκτέλεση – Αποσφαλμάτωση Προγράμματος
Εφόσον ένα πρόγραμμα έχει μεταγλωττιστεί επιτυχώς ο σπουδαστής έχει τη
δυνατότητα εκτέλεσής του με τους εξής τρόπους:
Εκτέλεση. Επιλέγοντας από το μενού Εκτέλεση την ομώνυμη επιλογή ή πατώντας το
F9 από το πληκτρολόγιο εκτελείται το πρόγραμμα με τον τυπικό τρόπο εκτέλεσης
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που παρέχουν όλα τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Παρουσιάζεται δηλαδή το
αποτέλεσμα της εκτέλεσης του προγράμματος στην κατάσταση του κόσμου.
Ανίχνευση. Η επιλογή αυτή παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης ενός προγράμματος
βήμα προς βήμα με προκαθορισμένη ταχύτητα, την οποία επιλέγει ο σπουδαστής.
Συγκεκριμένα, επιλέγοντας Ανίχνευση από το μενού Εκτέλεση εμφανίζεται το πλαίσιο
διαλόγου της Εικόνας 10.24 προκειμένου ο σπουδαστής να επιλέξει την ταχύτητα
ανίχνευσης. Κλείνοντας αυτό το πλαίσιο διαλόγου ξεκινάει η ανίχνευση του
προγράμματος. Η τρέχουσα εντολή σηματοδοτείται με αλλαγή του χρώματος του
υποβάθρου από άσπρο σε μπλε και των χαρακτήρων από μαύρο σε άσπρο, ενώ
ταυτόχρονα φαίνεται το αποτέλεσμα της εκτέλεσής της στην κατάσταση του κόσμου.

Εικόνα 10.24 Το πλαίσιο διαλόγου «Επιλογή ταχύτητας ανίχνευσης».

Βήμα προς Βήμα Εκτέλεση. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους τρόπους
εκτέλεσης ενός προγράμματος, ο σπουδαστής αναλαμβάνει ενεργό ρόλο και
αποφασίζει πότε θα εκτελεστεί η επόμενη εντολή. Κάθε εντολή εκτελείται με τον ίδιο
τρόπο που περιγράψαμε και για την ανίχνευση επιλέγοντας Βήμα προς Βήμα από το
μενού Εκτέλεση ή πατώντας το πλήκτρο F8 από το πληκτρολόγιο. Ο σπουδαστής
μπορεί ανά πάσα στιγμή να τερματίσει την εκτέλεση του προγράμματος επιλέγοντας
Τερματισμός από το μενού Εκτέλεση ή πατώντας το F10.
Οι δύο τελευταίες επιλογές εκτέλεσης ενός προγράμματος, γνωστή ως δυναμική
προσομοίωση της εκτέλεσης ενός προγράμματος (program animation), παρέχουν
ουσιαστική βοήθεια στον αρχάριο προγραμματιστή. Ιδιαίτερα η βήμα προς βήμα
εκτέλεση:
•

αποκαλύπτει το δυναμικό χαρακτήρα της εκτέλεσης ενός προγράμματος,
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στηρίζει ουσιαστικά τον σπουδαστή στην κατανόηση της σημασίας των
διδασκόμενων εννοιών και δομών ελέγχου,

•

βοηθούν στην κατανόηση της ροής ελέγχου και στην εξάλειψη των σχετικών
παρανοήσεων,

•

στηρίζει το σπουδαστή στον εντοπισμό, αλλά και την κατανόηση της πηγής των
λογικών λαθών,

•

παρέχει τη δυνατότητα στο διδάσκοντα να καλύψει περισσότερη ύλη σε λιγότερο
χρόνο και αποφεύγονται τα λάθη που γίνονται στην προσπάθεια παρουσίασης
«δυναμικών» εννοιών χρησιμοποιώντας το «στατικό» μέσο του πίνακα.

Επιπλέον, όταν ο σπουδαστής χρησιμοποιεί τους δύο τελευταίους τρόπους εκτέλεσης
των προγραμμάτων (ανίχνευση, βήμα προς βήμα), παρέχονται επεξηγήσεις της
σημασίας της τρέχουσας κάθε φορά εντολής. Οι επεξηγήσεις χρησιμοποιούν φυσική
γλώσσα και παρουσιάζονται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στην περιοχή που εκτείνεται
κατά μήκος του κάτω μέρους του βασικού παραθύρου του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος. Η δυνατότητα αυτή, γνωστή ως επεξηγηματική οπτικοποίηση,
παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:
•

Παρέχει ένα εναλλακτικό μέσο παρουσίασης της σημασίας των εντολών και
παρακολούθησης της ροής εκτέλεσης ενός προγράμματος. Ο σπουδαστής μπορεί
να συμβουλευτεί τις επεξηγήσεις που παρέχονται, όταν δεν μπορεί να αντιληφθεί
τι συμβαίνει παρακολουθώντας μόνο τη δυναμική οπτικοποίηση της εκτέλεσης
ενός προγράμματος.

•

Πιστεύουμε ότι μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στην κατανόηση και κυρίως στην
εξάλειψη παρανοήσεων που αφορούν έννοιες και δομές που είναι δύσκολες για
τους σπουδαστές, όπως για παράδειγμα οι δομές επιλογής. Παρόλο που με τη
βήμα προς βήμα εκτέλεση σηματοδοτείται η εντολή που εκτελείται κάθε φορά, ο
σπουδαστής σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορεί να «ακολουθήσει» την
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εκτέλεση ενός προγράμματος. Αν για παράδειγμα, πιστεύει ότι το τμήμα then μιας
δομής επιλογής εκτελείται ανεξάρτητα από το αν αληθεύει η συνθήκη (Sleeman,
1988), είναι πολύ πιθανό σε μια ανάλογη περίπτωση να μην καταλάβει γιατί δεν
εκτελείται το τμήμα then και να δημιουργηθεί σύγχυση όσον αφορά τη ροή
εκτέλεσης. Η επεξήγηση, σε φυσική γλώσσα, του λόγου για τον οποίο δεν θα
εκτελεστεί το τμήμα then, πιστεύουμε, ότι θα βοηθήσει το σπουδαστή να
κατανοήσει τη σημασία της εντολής και να εξαλείψει τη σχετική παρανόηση
ευκολότερα.
•

Ο σπουδαστής εξοικειώνεται με τις βασικές έννοιες και τη σχετική ορολογία.

Όποιον τρόπο εκτέλεσης και αν επιλέξει ο σπουδαστής υπάρχουν δύο περιπτώσεις:
•

Η εκτέλεση του προγράμματος ολοκληρώνεται επιτυχώς. Σ’ αυτή την περίπτωση
εμφανίζεται το ενημερωτικό μήνυμα της Εικόνας 10.25. Ο σπουδαστής
ενημερώνεται για τον επιτυχή τερματισμό του προγράμματος, το γεγονός δηλαδή
ότι δεν προέκυψε κάποιο λάθος εκτέλεσης. Ταυτόχρονα όμως, επισημαίνεται ότι
πρέπει να ελέγξει την ορθότητά του προγράμματος.

Εικόνα 10.25 Ενημέρωση του σπουδαστή για τον επιτυχή τερματισμό της εκτέλεσης
•

Να προκύψει κλείσιμο λόγω λάθους, δηλαδή λάθος εκτέλεσης. Η βοήθεια που
παρέχει το προγραμματιστικό περιβάλλον στο σπουδαστή για την εντοπισμό του
λογικού λάθους που προκάλεσε το λάθος εκτέλεσης είναι ουσιαστική. Κατ’ αρχήν
εμφανίζεται σχετικό μήνυμα λάθους που ενημερώνει το σπουδαστή για το λάθος
εκτέλεσης που προέκυψε (Εικόνα 10.26). Πατώντας το κουμπί OK και εφόσον ο
σπουδαστής εκτελούσε το πρόγραμμά του βήμα προς βήμα μπορεί να δει (Εικόνα
10.27):
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Εικόνα 10.26 Μήνυμα λάθους εκτέλεσης

i) στην περιοχή «Πηγαίος Κώδικας» την εντολή (σηματοδοτείται με το
γνωστό τρόπο) που προκάλεσε το λάθος εκτέλεσης,
ii) στην περιοχή «Οπτικοποίηση της Εκτέλεσης του Προγράμματος» την
ακριβή θέση του ρομπότ και της κατάστασης του κόσμου εκείνη τη
στιγμή, και
iii) στην περιοχή «Επεξηγηματική Οπτικοποίηση» την επεξήγηση του λόγου
που οδήγησε στο λάθος εκτέλεσης.

Εικόνα 10.27 Παρουσίαση πληροφοριών σε περίπτωση λάθους εκτέλεσης
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10.2.2.6 Διαχείριση των Προγραμμάτων – Καταστάσεων του Κόσμου
Στο συγκεκριμένο ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον ο σπουδαστής έχει
τη δυνατότητα:
•

να δημιουργήσει,

•

να αποθηκεύσει,

•

να ανακαλέσει, και

•

να εκτυπώσει

τα προγράμματα που αναπτύσσει, καθώς επίσης και τις καταστάσεις του κόσμου που
δημιουργεί. Όλες οι παραπάνω λειτουργίες εκτελούνται μέσω των επιλογών του
μενού Αρχείο του βασικού παραθύρου του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, το
οποίο φαίνεται στην Εικόνα 10.28.

Εικόνα 10.28 Το μενού αρχείο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος.

Οι επιλογές του μενού Αρχείο ενεργοποιούνται - απενεργοποιούνται κατάλληλα, έτσι
ώστε να αποφεύγονται πιθανά σφάλματα που αφορούν τη διαχείριση των
προγραμμάτων και των καταστάσεων του κόσμου. Ο διάλογος σπουδαστή –
συστήματος πραγματοποιείται μέσω των καθιερωμένων πλέον πλαισίων διαλόγου που
χρησιμοποιούνται στα γραφικά περιβάλλοντα επικοινωνίας (Εικόνα 10.29). Μόνο
που στη συγκεκριμένη περίπτωση ο σπουδαστής απλά επιλέγει ή δίνει το όνομα του
αρχείου που θέλει να ανακαλέσει ή να αποθηκεύσει αντίστοιχα, αφού ο κατάλογος
είναι προκαθορισμένος.
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Εικόνα 10.29 Το πλαίσιο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου Πηγαίου Κώδικα.

Επιπλέον, στο συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον σε αντίθεση με ανάλογα
περιβάλλοντα, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης τόσο του προγράμματος που
αναπτύσσει ο σπουδαστής όσο και της κατάστασης του κόσμου που δημιουργεί
ταυτόχρονα επιλέγοντας ΑποθήκευσηΠηγαίου Κώδικα-Κατάστασης του Κόσμου. Σ’
αυτή την περίπτωση και τα δύο αρχεία αποθηκεύονται με το ίδιο όνομα (οι
επεκτάσεις φυσικά διαφέρουν). Αν ο σπουδαστής έχει αποθηκεύσει ένα πρόγραμμα
και την αντίστοιχη κατάσταση του κόσμου με το ίδιο όνομα μπορεί να τα ανακαλέσει
με μια ενέργεια – μέσω της επιλογής Άνοιγμα αρχείουΠηγαίου Κώδικα-Κατάστασης
του Κόσμου. Στο πλαίσιο διαλόγου της Εικόνας 10.29 επιλέγει το όνομα του αρχείου
πηγαίου κώδικα (που σίγουρα υπάρχει) και πατάει το κουμπί Άνοιγμα. Αν δεν υπάρχει
αρχείο κατάστασης του κόσμου με το ίδιο όνομα εμφανίζεται το μήνυμα λάθους της
Εικόνας 10.30.

Εικόνα 10.30

10.2.2.7 Εγχειρίδιο Χρήσης
Το εγχειρίδιο χρήσης έχει ενσωματωθεί στο ολοκληρωμένο προγραμματιστικό
περιβάλλον και έχει τη μορφή ενός υπερκειμένου (Εικόνα 10.31). Το υπερκείμενο
αυτό είναι περιεκτικό και σαφές ως προς το περιεχόμενό του. Οι ενέργειες που
απαιτούνται για την εκτέλεση μιας λειτουργίας παρουσιάζονται με τη μορφή
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βημάτων για την ευκολότερη κατανόηση και εκτέλεσή τους από τους σπουδαστές.
Για την εμφάνιση του εγχειριδίου χρήσης απαιτείται η εγκατάσταση του
φυλλομετρητή Internet Explorer.

Εικόνα 10.31 Εγχειρίδιο χρήσης.

10.2.2.8 Καταγραφή των Ενεργειών των Σπουδαστών
Στο προγραμματιστικό περιβάλλον έχει ενσωματωθεί η δυνατότητα καταγραφής των
ενεργειών των σπουδαστών κατά την ανάπτυξη και αποσφαλμάτωση των
προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, κάθε φορά που ο σπουδαστής μεταγλωττίζει ένα
πρόγραμμά το σύστημα αποθηκεύει αυτόματα τόσο τον πηγαίο κώδικα όσο και τα
αποτελέσματα της μεταγλώττισης.
Η ιστορία των μεταγλωττίσεων παρουσιάζεται σε ένα διαφορετικό παράθυρο
επιλέγοντας Εκδόσεις από το μενού του βασικού παραθύρου του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 10.32 το παράθυρο αυτό αποτελείται από
τρεις περιοχές. Στην περιοχή Εκδόσεις Προγραμμάτων παρουσιάζεται με τη μορφή
ενός δένδρου δύο επιπέδων η ιστορία των μεταγλωττίσεων των προγραμμάτων που
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έχει αναπτύξει ο σπουδαστής. Συγκεκριμένα, στο πρώτο επίπεδο παρουσιάζονται τα
ονόματα όλων των αρχείων των προγραμμάτων που έχει αναπτύξει ο σπουδαστής.
Επιλέγοντας το όνομα ενός αρχείου (κάνοντας κλικ πάνω στο + που βρίσκεται
μπροστά από το όνομα του ή διπλό κλικ πάνω στο όνομα) παρουσιάζονται σε δεύτερο
επίπεδο ο αύξων αριθμός, η ημερομηνία και η ώρα της κάθε έκδοσης. Το γράμμα ‘Α’
μετά από τον αύξοντα αριθμό σημαίνει ότι η συγκεκριμένη έκδοση προέρχεται από
αποθήκευση και όχι από μεταγλώττιση του προγράμματος. Κάνοντας κλικ πάνω σε
μία έκδοση παρουσιάζεται το αντίστοιχο πρόγραμμα στην περιοχή Πηγαίος Κώδικας
του Προγράμματος και τα αποτελέσματα της μεταγλώττισης, εφόσον δεν πρόκειται
για αποθηκευμένη έκδοση, στην περιοχή Λάθη. Οι γραμμές του πηγαίου κώδικα είναι
αριθμημένες για την ευκολότερη μελέτη των εκδόσεων ενός προγράμματος. Όπως
φαίνεται στην Εικόνα 10.32 υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης της τρέχουσας
έκδοσης του προγράμματος μαζί με τα αποτελέσματα της μεταγλώττισης, καθώς
επίσης και των στοιχείων για τις εκδόσεις ενός προγράμματος που παρουσιάζονται
στο δεύτερο επίπεδο του δένδρου της περιοχής «Εκδόσεις Προγραμμάτων».

Εικόνα 10.32 Ιστορία των μεταγλωττίσεων.
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Η δυνατότητα αυτή:
•

Θα επιτρέψει την καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι
σπουδαστές όταν διδάσκονται αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και των
παρανοήσεών τους, μιας και η μέχρι τώρα έρευνα έχει καταδείξει σημαντικά
στοιχεία για τη διδασκαλία του προγραμματισμού γενικά αλλά ελάχιστα για τον
αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.

•

Θα επιτρέψει τη διερεύνηση των στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων των
σπουδαστών, αφού κάθε έκδοση του προγράμματος αντιπροσωπεύει ένα βήμα
της διαδικασίας επίλυσης ενός προβλήματος.

•

Θα βοηθήσει το διδάσκοντα να προσαρμόσει το μάθημα στις ανάγκες των
σπουδαστών.

Αρχιτεκτονική Λογισμικού

297

Κεφάλαιο 11

Αρχιτεκτονική Λογισμικού
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11.1 Εισαγωγή
Στο 11ο Κεφάλαιο περιγράφεται η αρχιτεκτονική του λογισμικού που παρουσιάστηκε
στο προηγούμενο Κεφάλαιο. Το λογισμικό αναπτύχθηκε χρησιμοποιώντας το πακέτο
προγραμματισμού Borland C++ Builder. Όλα τα τμήματα του λογισμικού,
συμπεριλαμβανομένου και του επεξεργαστή της γλώσσας προγραμματισμού,
αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της παρούσας διατριβής και το λογισμικό πληρεί τις αρχές
σχεδίασης που παρουσιάστηκαν στο 9ο Κεφάλαιο.
Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται αρχικά τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν
μια μικρογλώσσα (little language) και συνεπώς και ένα προγραμματιστικό μικρόκοσμο
(programming microworld) από μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού. Στη
συνέχεια παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή μιας γλώσσας (language
processor)

προγραμματισμού,

έτσι

όπως

αυτή

περιγράφεται

στη

σχετική

βιβλιογραφία (Aho et al., 1986; Bentley, 1988; Holmes, 1995; Kaplan, 1994;
Γεωργούλη & Ξανθάκη, 1992). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση των
απλοποιήσεων που μπορούν να γίνουν στην υλοποίηση του επεξεργαστή μιας
μικρογλώσσας (Kaplan, 1994). Οι αλγόριθμοι που παρουσιάζονται στην ενότητα 11.4
με τη μορφή διαγραμμάτων ροής βασίζονται στον ψευδοκώδικα που περιλαμβάνεται
στο (Kaplan, 1994).
Την περιγραφή του θεωρητικού πλαισίου που αφορά στην αρχιτεκτονική ενός
μεταγλωττιστή/ερμηνευτή

διαδέχεται

η

περιγραφή

της

αρχιτεκτονικής

του

λογισμικού που αναπτύχθηκε. Αν και το προγραμματιστικό περιβάλλον ενσωματώνει
έναν εκδότη σύνταξης η περιγραφή του πραγματοποιείται βάσει του θεωρητικού
πλαισίου που αναφέρεται στην αρχιτεκτονική των μεταγλωττιστών/ερμηνευτών,
αφού δεν υπάρχει βιβλιογραφία για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την υλοποίηση
ενός εκδότη σύνταξης. Γενικά, η περιγραφή που δίνεται για τα διάφορα τμήματα του
λογισμικού, καθώς επίσης και τα διαγράμματα ροής που παρουσιάζονται είναι
συνοπτικά και έχουν ως στόχο την παρουσίαση των βασικών χαρακτηριστικών της
αρχιτεκτονικής του λογισμικού και την παροχή οδηγιών για την ανάπτυξη ενός
εκδότη σύνταξης για μια μικρογλώσσα και γενικότερα ανάλογων λογισμικών.
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11.2 Χαρακτηριστικά Μικρογλωσσών
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν
μια μικρογλώσσα από μια συμβατική γλώσσα προγραμματισμού. Η παρουσίαση αυτή
γίνεται προκειμένου να δειχθεί ότι η γλώσσα προγραμματισμού που ενσωματώνει το
ολοκληρωμένο

προγραμματιστικό

περιβάλλον που

αναπτύχθηκε μπορεί

να

χαρακτηριστεί ως μικρογλώσσα. Και κατ’ επέκταση αν ο επεξεργαστής της γλώσσας
μπορεί να βασιστεί στο θεωρητικό πλαίσιο που αφορά στη δημιουργία επεξεργαστών
για μικρογλώσσες.
Τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν μια μικρογλώσσα από μια συμβατική γλώσσα
προγραμματισμού (Kaplan, 1994), είναι τα εξής:
1. Αριθμός Εντολών. Ο αριθμός των εντολών μιας γλώσσας προγραμματισμού
σχετίζεται με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της γλώσσας. Μια γλώσσα
προγραμματισμού με μεγάλο ρεπερτόριο εντολών, έχει ως στόχο την ανάπτυξη
ποικίλων εφαρμογών. Είναι προφανές ότι μια τέτοια γλώσσα προγραμματισμού
γενικού σκοπού θα απαιτεί ένα πολύπλοκο επεξεργαστή. Βέβαια, η γενικότητα
(generality) μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο με το μεγάλο ρεπερτόριο εντολών,
αλλά και με: i) τη δυνατότητα της επεκτασιμότητας (extensibility) – για
παράδειγμα τη δυνατότητα ορισμού δομών δεδομένων (data structures), και ii) τη
χρήση βιβλιοθηκών συναρτήσεων. Μια μικρογλώσσα έχει σημαντικά μικρότερο
αριθμό εντολών από μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού. Ένας
ικανοποιητικός μέγιστος αριθμός, σύμφωνα με τον (Kaplan, 1994) είναι περίπου
20 εντολές. Ο μικρός αριθμός εντολών εγγυάται την ευκολότερη εκμάθηση και
χρήση της γλώσσας για την ανάπτυξη προγραμμάτων. Φυσικά, ο επεξεργαστής
μιας μικρογλώσσας δεν θα είναι τόσο πολύπλοκος όσο ο επεξεργαστής μιας
γλώσσας προγραμματισμού γενικού σκοπού.
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2. Ο Σκοπός της Γλώσσας. Είναι σημαντικό κατά τη σχεδίαση μιας γλώσσας
προγραμματισμού, ειδικά στην περίπτωση μιας μικρογλώσσας, να προσδιοριστεί
με ακρίβεια ο σκοπός της. Ο προσεκτικός ορισμός μιας μικρογλώσσας μπορεί να
περιορίσει τις λειτουργίες που υποστηρίζει. Έτσι μπορεί να αποφευχθεί το
πρόβλημα σχεδίασης μιας ειδικού σκοπού γλώσσας η οποία δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί μικρογλώσσα λόγω του μεγάλου αριθμού εντολών. Δύο τέτοιες
γλώσσες είναι οι γλώσσες SAS και SPSS που χρησιμοποιούνται για τη στατιστική
ανάλυση δεδομένων (Kaplan, 1994).
3. Το Παράδειγμα στο οποίο βασίζεται η γλώσσα. Το παράδειγμα (paradigm)
καθορίζει πως λειτουργεί/συμπεριφέρεται μια γλώσσα, ή αλλιώς πως υφίστανται
επεξεργασία οι εντολές που υποστηρίζει ο επεξεργαστής της γλώσσας. Το
παράδειγμα σχετίζεται άμεσα με τη σημασία (semantics) των εντολών της
γλώσσας. Σε μια γλώσσα προγραμματισμού η σημασία της εντολής καθορίζεται
από τη συμπεριφορά της ή αλλιώς τη λειτουργία της εντολής (statement’s behavior
or operation). Όταν κάποιος αντιλαμβάνεται το παράδειγμα στο οποίο βασίζεται η
γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιεί τότε μπορεί να προβλέψει ποιο θα
είναι το αποτέλεσμα εκτέλεσης ενός προγράμματος και συνεπώς μπορεί να
χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τη γλώσσα προγραμματισμού. Είναι προφανές
ότι

το

παράδειγμα

προγραμματισμού

που

χρησιμοποιείται

–

π.χ.

αντικειμενοστραφές, κατηγορηματικό – παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία
σχεδίασης μιας γλώσσας. Στην περίπτωση βέβαια των μικρογλωσσών, τα
παραδείγματα στα οποία βασίζονται μπορεί να είναι εξειδικευμένα.
4. Εύκολη Χρήση της Γλώσσας. Ένα βασικό χαρακτηριστικό μιας μικρογλώσσας
είναι η εύκολη επίτευξη του σκοπού που εξυπηρετεί η γλώσσα. Ο μικρός αριθμός
εντολών και η απλή σύνταξη, όπως ήδη αναφέρθηκε, έχει ως αποτέλεσμα την
ευκολότερη εκμάθηση της γλώσσας και ανάπτυξη των προγραμμάτων.
Περιγραφή συγκεκριμένων μικρογλωσσών για την επεξεργασία δεδομένων (AWK),
τη δημιουργία έμπειρων συστημάτων (Small-X), τη σχεδίαση χρησιμοποιώντας
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γραμμές (Pic), τη σχεδίαση χημικών δομών (Chem) γίνεται από τους (Bentley, 1988;
Kaplan, 1994).

11.3 Γλώσσες και Γραμματικές
Μία γλώσσα αποτελείται από:
•

Ένα αλφάβητο (alphabet), ένα σύνολο δηλαδή από επιτρεπτά σύμβολα που
συμβολίζεται με το Σ (sigma). Το σύνολο όλων των πιθανών αλφαριθμητικών που
μπορούν να δημιουργηθούν χρησιμοποιώντας ένα αλφάβητο συμβολίζεται με Σ+
(sigma plus).

•

Μια γραμματική (grammar), ένα σύνολο κανόνων που προσδιορίζουν πως
δημιουργούμε, χρησιμοποιώντας το αλφάβητο της γλώσσας, προτάσεις. Μια
γραμματική, με βάση το συμβολισμό Extended Backus – Naur Form (EBNF)
αποτελείται από 4 δομικά συστατικά:
1. Τερματικά σύμβολα (terminals): είναι τα μοναδικά σύμβολα που μπορούν να
εμφανιστούν στις προτάσεις μιας γλώσσας. Στην ουσία δηλαδή είναι ένα
άλλο όνομα για το σύνολο Σ.
2. Μη-τερματικά σύμβολα (non terminals): σύμβολα που αναπαριστάνουν
κλάσεις στοιχείων σε μια γλώσσα, όπως για παράδειγμα τα αναγνωριστικά.
Είναι προφανές ότι ένα μη-τερματικό σύμβολο είναι αδύνατο να εμφανιστεί
σε μια πρόταση της γλώσσας.
Στο συμβολισμό (EBNF) τα μη-τερματικά σύμβολα ξεκινάνε πάντα με ένα
κεφαλαίο γράμμα, ενώ τα τερματικά με ένα πεζό. Για να σηματοδοτήσουμε ένα
ειδικό σύμβολο ως τερματικό το περικλείουμε σε ‘ ‘.
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3. Σύμβολο αρχής (start symbol): ένα ειδικό μη τερματικό σύμβολο της
γλώσσας.
4. Ένα σύνολο κανόνων παραγωγής (production/rewrite rules): οι κανόνες
αυτοί προσδιορίζουν πως δημιουργούνται οι προτάσεις μιας γλώσσας. Η
γενική μορφή ενός τέτοιου κανόνα είναι:
Left-hand side  Right-hand side

όπου Left-hand

side & Right-hand

side μπορεί να είναι μια

αλληλουχία τερματικών και μη-τερματικών συμβόλων. Για λόγους
απλότητας όμως οι κανόνες έχουν την εξής γενική μορφή:
μη-τερματικό σύμβολο  αλληλουχία τερματικών και
μη-τερματικών συμβόλων

Για να αποδείξουμε ότι μια πρόταση είναι μέρος της γλώσσας που ορίζεται από μια
γραμματική μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν από τους παρακάτω τρόπους:
Α’ τρόπος: Εξαγωγή (derivation)
Η πρόταση εξάγεται χρησιμοποιώντας τη γραμματική της γλώσσας. Σε κάθε βήμα
αυτής της διαδικασίας χρησιμοποιείται ένας κανόνας παραγωγής προκειμένου να
αντικατασταθεί ένα μη-τερματικό σύμβολο. Η διαδικασία τελειώνει όταν δεν
υπάρχουν

πλέον

μη-τερματικά

σύμβολα.

Η

διαδικασία

αυτή

μπορεί

να

πραγματοποιηθεί μόνο αν ο κανόνας περιλαμβάνει το σύμβολο αρχής στην αριστερή
πλευρά.
Β’ τρόπος: Δημιουργία Συντακτικού Δένδρου (parse or phrase marker tree)
Η ρίζα του δένδρου είναι πάντα το σύμβολο αρχής της γραμματικής. Σε κάθε βήμα
της διαδικασίας το δένδρο επεκτείνεται, προσθέτοντας ως παιδιά ενός κόμβου τα
σύμβολα του δεξιού μέλους του κανόνα παραγωγής που χρησιμοποιείται στο
συγκεκριμένο βήμα. Η διαδικασία τελειώνει όταν όλα τα φύλλα του δένδρου είναι
τερματικά σύμβολα. Αν έστω και ένα φύλλο του δένδρου είναι ένα μη-τερματικό
σύμβολο, τότε η πρόταση δεν ανήκει στη γλώσσα που καθορίζεται από τη
γραμματική.
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11.4 Η Αρχιτεκτονική του Επεξεργαστή μιας Γλώσσας
Ο επεξεργαστής μιας γλώσσας (language processor) αποτελείται από τρία και σε
κάποιες περιπτώσεις από τέσσερα μέρη:
1. τον λεκτικό αναλυτή - lexical analyzer ή scanner,
2. τον συντακτικό αναλυτή – parser,
3. τον γεννήτορα κώδικα ή συμπεριφοράς – code or behavior generator,
4. και προαιρετικά τον βελτιστοποιητή κώδικα - optimizer.
Στην Εικόνα 11.1 παρουσιάζεται διαγραμματικά η αρχιτεκτονική ενός επεξεργαστή
μιας γλώσσας, και συγκεκριμένα ενός μεταγλωττιστή ή ενός ερμηνευτή.

Μεταγλωττιστής - Compiler

Λεκτικός Αναλυτής – Lexical
Analyzer/Scanner

Ερμηνευτής - Interpreter

Λεκτικός Αναλυτής – Lexical
Analyzer/Scanner

διαβάζει τον πηγαίο κώδικα, αναγνωρίζει και απομονώνει τα
στοιχεία της γλώσσας (π.χ. μεταβλητές, αναγνωριστικά)
που ονομάζονται λεκτικές
μονάδες – tokens.
Συντακτικός Αναλυτής –
Συντακτικός Αναλυτής –

Parser

Parser

χρησιμοποιεί τα tokens για να παράγει το συντακτικό δένδρο
και συνεπώς να επαληθεύσει ότι το πρόγραμμα ικανοποιεί
τους κανόνες της γραμματικής
της γλώσσας.
Γεννήτορας Κώδικα – Code
Βελτιστοποιητής Κώδικα –

Generator

Optimizer

Βελτιστοποιητής Κώδικα –
Optimizer

Γεννήτορας Συμπεριφοράς –
Behavior Generator

Εικόνα 11.1 Η αρχιτεκτονική του επεξεργαστή μιας γλώσσας.

11.4.1 Λεκτικός Αναλυτής - Lexical Analyser/Scanner
Ο scanner διαβάζει το αρχείο του πηγαίου κώδικα ενός προγράμματος, διαβάζει
δηλαδή ένα αρχείο κειμένου και το επεξεργάζεται ως εξής:
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Αφαιρεί όλες τις περιττές πληροφορίες του προγράμματος, όπως σχόλια,
κενές γραμμές και κενά.

•

Απομονώνει τα αλφαριθμητικά που αποτελούν στοιχεία της γλώσσας και
ονομάζονται λεκτικά (lexemes).

•

Αναγνωρίζει τις αντίστοιχες λεκτικές μονάδες (tokens), οι οποίες αποτελούνται
από ένα τύπο (type) και μια τιμή (value). Ο τύπος καθορίζει την κλάση του
token – αν δηλαδή είναι αναγνωριστικό, δεσμευμένη λέξη κ.τ.λ. – και η τιμή
είναι το λεκτικό βάσει του οποίου έγινε η αναγνώριση.

Η έξοδος του scanner μπορεί να είναι άλλο αρχείο ή μια δομή στη μνήμη του
υπολογιστή. Μόλις τελειώσει η λεκτική ανάλυση (ή γραμμική ανάλυση ή σάρωση) τα
tokens διαβάζονται ένα-ένα από τον parser. Βέβαια υπάρχει η δυνατότητα ο parser να
ελέγχει τον scanner. Σ’ αυτή την περίπτωση ο scanner αναζητά το επόμενο token του
προγράμματος, καθορίζει τον τύπο του και επιστρέφει το token στον parser κάθε
φορά που του το ζητάει.
Υλοποίηση. Για την παρουσίαση του τρόπου αναγνώρισης των tokens από τον
scanner χρησιμοποιείται η θεωρία των αυτομάτων. Η απεικόνιση ενός αυτόματου
(automata) έχει συνήθως τη μορφή ενός διαγράμματος με κορυφές τις διάφορες
αρχικές και τελικές καταστάσεις και βέλη που συμβολίζουν τη μετάβαση από μια
κατάσταση στην άλλη (Μποζαπαλίδης, 1997), κάθε φορά που διαβάζεται ένας
χαρακτήρας από το αρχείο του πηγαίου κώδικα. Για κάθε τύπο token που μπορεί να
αναγνωρίσει ο scanner – για παράδειγμα αναγνωριστικό, δεσμευμένη λέξη –
δημιουργούμε ένα αυτόματο. Όσον αφορά την υλοποίηση του scanner για κάθε
αυτόματο θα πρέπει να αναπτύξουμε μια συνάρτηση. Κάθε τέτοια συνάρτηση δέχεται
ως είσοδο ένα αλφαριθμητικό και επιστρέφει μια τιμή που εκφράζει τον τύπο του
token στην περίπτωση που το αλφαριθμητικό αναγνωριστεί ως στοιχείο της γλώσσας
ή μια τιμή που δηλώνει ότι το αλφαριθμητικό δεν αναγνωρίστηκε. Οι συναρτήσεις
αυτές καλούνται συνήθως χρησιμοποιώντας μια δομή πολλαπλής επιλογής. Προσοχή
πρέπει να δοθεί στη σειρά με την οποία θα κληθούν οι συναρτήσεις αυτές. Για
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παράδειγμα, πρέπει πρώτα να κληθεί η συνάρτηση που ελέγχει αν ένα αλφαριθμητικό
είναι δεσμευμένη λέξη και μετά η συνάρτηση που ελέγχει αν είναι αναγνωριστικό.
Απλοποιήσεις. Η δημιουργία αυτομάτων για την αναγνώριση των στοιχείων μιας
γλώσσας είναι η πιο γενική προσέγγιση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την
υλοποίηση του scanner. Ωστόσο, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της γλώσσας μπορεί
να υιοθετηθεί μια πιο απλή προσέγγιση για την υλοποίηση του scanner. Για
παράδειγμα, αν χρησιμοποιείται ως διαχωριστής (delimiter) των εντολών του
προγράμματος το κενό τότε η διαδικασία της λεκτικής ανάλυσης μπορεί να
πραγματοποιηθεί σαρώνοντας απλά το αρχείο του πηγαίου κώδικα μέχρι να
συναντηθεί το επόμενο κάθε φορά κενό. Οι δεσμευμένες λέξεις μπορούν να
αναγνωριστούν συγκρίνοντας το υπό εξέταση αλφαριθμητικό με τα περιεχόμενα ενός
πίνακα, στον οποίο έχουν αποθηκευθεί οι δεσμευμένες λέξεις της γλώσσας. Η
αποτελεσματικότητα της αναζήτησης στον πίνακα δεν μας απασχολεί, αφού στην
περίπτωση των μικρογλωσσών ο πίνακας αυτός θα έχει πολύ μικρό μέγεθος. Στην
Εικόνα 11.2 παρουσιάζεται ο αλγόριθμος υλοποίησης του scanner στην περίπτωση
που χρησιμοποιείται ως διαχωριστής των εντολών του προγράμματος ο κενός
χαρακτήρας.
11.4.2 Συντακτικός Αναλυτής – Parser
Ο parser είναι υπεύθυνος για τις εξής εργασίες (Holmes, 1995):
•

Διαβάζει ένα-ένα τα tokens και ελέγχει αν ικανοποιούνται οι κανόνες της
γραμματικής.

•

Δημιουργεί το συντακτικό δένδρο (parse tree) που αναπαριστά το
πρόγραμμα.

Το συντακτικό δένδρο χρησιμοποιείται για (Holmes, 1995):
•

Την αποθήκευση των κατάλληλων πληροφοριών που απαιτούνται για την
παραγωγή σε επόμενο στάδιο του κώδικα μηχανής (μεταγλωττιστής) ή την
εκτέλεση του προγράμματος (ερμηνευτής). Στην πραγματικότητα, όπως
αναφέρει ο (Kaplan, 1994), η δομή δεδομένων που χρησιμοποιείται για την
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αναπαράσταση των εντολών ενός προγράμματος μπορεί να μην είναι το
συντακτικό δένδρο, αλλά κάποια άλλη δομή – για παράδειγμα μια
συνδετική λίστα.
•

Ελέγχει την ικανοποίηση των σημασιολογικών κανόνων της γλώσσας
προγραμματισμού.

Scanner
ΟΧΙ

eof(αρχείου πηγαίου κώδικα)

ΤΕΛΟΣ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

line = διάβασμα της επόμενης κάθε φορά γραμμής του αρχείου

υπάρχουν χαρακτήρες στη line που
δεν έχουν διαβαστεί
ΝΑΙ

lexeme = το επόμενο λεκτικό της line,
που εντοπίζεται ως εξής:
1. Διαβάζουμε ένα-ένα τους χαρακτήρες της line μέχρι να
συναντήσουμε τον 1ο μη κενό χαρακτήρα, έστω στη θέση from.
2. Εντοπίζουμε τον 1ο κενό χαρακτήρα, έστω στη θέση to, μετά τον
χαρακτήρα from.
3. To λεκτικό βρίσκεται μεταξύ των χαρακτήρων from και to της
line.

Κλήση των συναρτήσεων για την αναγνώριση του lexeme

αναγνωρίστηκε ο τύπος του token

ΝΑΙ

Γράψε τον τύπο και την τιμή του
token στο αρχείο εξόδου

ΟΧΙ

Αναφορά μηνύματος λάθους

Εικόνα 11.2 Αλγόριθμος υλοποίησης Scanner.
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Υλοποίηση – Απλοποιήσεις. Η υλοποίηση του parser, όπως άλλωστε και του
scanner, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να απλοποιηθεί. Ο parser στην ουσία επιλέγει
τον κατάλληλο κανόνα παραγωγής (production rule) και τον εφαρμόζει σε μια
συγκεκριμένη εντολή ή ένα στοιχείο της γλώσσας. Αν ο κανόνας που πρέπει να
χρησιμοποιηθεί μπορεί να προσδιοριστεί από το τρέχον token τότε η συντακτική
ανάλυση μπορεί να πραγματοποιηθεί καλώντας τις κατάλληλες συναρτήσεις για την
επεξεργασία των tokens και τον έλεγχο ικανοποίησης των κανόνων της γραμματικής
της γλώσσας. Στην Εικόνα 11.3 παρουσιάζεται ο αλγόριθμος υλοποίησης του parser.

Par ser
Για κάθε εντολή που έχει αναλυθεί λεκτικά
(έχει μετατραπεί σε ένα σύνολο tokens)

έλεγχος του τύπου της
τρέχουσας εντολής

Case 1 κλήση της συνάρτησης StmType1 για τη
συντακτική ανάλυση της εντολής και τη
δημιουργία του συντακτικού δένδρου

...

Case n κλήση της συνάρτησης StmTypeΝ

έλεγχος του τύπου της εντολής για την οποία
δημιουργήθηκε το συντακτικό δένδρο

Case 1 κλήση της συνάρτησης
Cr eate_Str uctur e_StmType1 για τηδημιουργία
της δομής της εντολής, χρησιμοποιώντας ως είσοδο
το συντακτικό δένδρο
...

Case n κλήση της συνάρτησης Cr eate_Str uctur e_StmTypeN

Εικόνα 11.3 Αλγόριθμος υλοποίησης Parser.
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11.4.3 Γεννήτορας Κώδικα ή Συμπεριφοράς – Δημιουργία Ερμηνευτή
Ο parser, όπως αναφέραμε στην προηγούμενη παράγραφο, δημιουργεί τις
απαραίτητες δομές δεδομένων για την αναπαράσταση των εντολών του
προγράμματος. Οι δομές αυτές στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση του
προγράμματος από ένα ερμηνευτή ή για την παραγωγή του κώδικα μηχανής από ένα
μεταγλωττιστή. Τυπικά, στην περίπτωση του μεταγλωττιστή, ο κώδικας αυτός
επεξεργάζεται από ένα άλλο βοηθητικό πρόγραμμα που ονομάζεται συνδέτηςφορτωτής (linker-loader), το οποίο με κατάλληλες προσαρμογές και προσθήκες από
βιβλιοθήκες έτοιμων λειτουργιών δημιουργεί το εκτελέσιμο πρόγραμμα (executable
program).
Βέβαια στην περίπτωση των μικρογλωσσών η διαδικασία αυτή μπορεί να
απλουστευθεί. Για παράδειγμα, αν θέλουμε τα προγράμματα που γράφονται σε μια
μικρογλώσσα να μεταγλωττίζονται, δεν χρειάζεται να υλοποιήσουμε ένα γεννήτορα
κώδικα που παράγει κάποια μορφή κώδικα μηχανής. Είναι πιο εύκολο - και λογικό –
το αποτέλεσμα της μεταγλώττισης ενός προγράμματος να είναι ένα πρόγραμμα σε μια
γλώσσα υψηλού επιπέδου, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να μετατραπεί σε
εκτελέσιμο πρόγραμμα από ένα επαγγελματικό μεταγλωττιστή. Τα πλεονεκτήματα
αυτής της προσέγγισης είναι:
•

Ο κώδικας που παράγει ο γεννήτορας κώδικα μπορεί να κατανοηθεί εύκολα,
με αποτέλεσμα να είναι πιο εύκολος ο εντοπισμός λαθών/σφαλμάτων στην
υλοποίηση του γεννήτορα.

•

Με μικρές αλλαγές η ίδια διαδικασία παραγωγής κώδικα μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση ενός ερμηνευτή. Μπορούμε δηλαδή
χωρίς επιπλέον δουλειά να δημιουργήσουμε ένα μεταγλωττιστή και ένα
ερμηνευτή.

Ας δούμε όμως πως υλοποιούμε ένα ερμηνευτή. Ένα από τα πεδία των δομών
δεδομένων που δημιουργεί ο parser είναι ο τύπος της λειτουργίας (operation type) που
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καθορίζει πως θα επεξεργαστεί η κάθε δομή δεδομένων. Οι τιμές των υπόλοιπων
πεδίων της δομής μιας εντολής χρησιμοποιούνται ως παράμετροι στη συνάρτηση που
επεξεργάζεται τη δομή της εντολής. Είναι προφανές λοιπόν ότι για κάθε εντολή θα
πρέπει να υλοποιήσουμε μια συνάρτηση που προσομοιώνει τη συμπεριφορά της. Οι
συναρτήσεις αυτές στην ουσία αποτελούν τη νοητή μηχανή (abstract machine) της
γλώσσας. Η τιμή του πεδίου που καθορίζει τον τύπο της λειτουργίας – στη δομή της
εντολής – καθορίζει ποια συνάρτηση θα εκτελεστεί κάθε φορά. Οι δομές δεδομένων
που αναπαριστάνουν τις εντολές είναι στοιχεία μιας συνδετικής λίστας (linked list). Ο
ερμηνευτής διασχίζει τη συνδετική λίστα των δομών που αναπαριστάνουν τις εντολές
του προγράμματος και επιλέγει βάσει του τύπου της εντολής τη συνάρτηση που θα
εκτελέσει. Στην Εικόνα 11.4 παρουσιάζεται ο αλγόριθμος υλοποίησης ενός
ερμηνευτή.

Ερμηνευτής

ptr = δείκτης στον 1ο κόμβο της συνδετικής λίστας των δομών που
αναπαριστάνουν το πρόγραμμα

ptr δείχνει στο τέλος της
λίστας

ΝΑΙ

ΤΕΛΟΣ

ΟΧΙ

Επιλογή της συνάρτησης f της νοητής μηχανής βάσει του τύπου της
εντολής της δομής στην οποία δείχνει ο δείκτης ptr.

Κλήση της συνάρτησης f με παραμέτρους τις τιμές των κατάλληλων
πεδίων του κόμβου στον οποίο δείχνει ο δείκτης ptr.

ptr ++

Εικόνα 11.4 Αλγόριθμος υλοποίησης Ερμηνευτή.
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11.4.4 Βελτιστοποιητής Κώδικα – Optimizer
Στην περίπτωση του μεταγλωττιστή η έξοδος του γεννήτορα κώδικα αναλύεται και
γίνονται αλλαγές για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας (efficiency) του κώδικα.
Στην περίπτωση του ερμηνευτή εξετάζεται η μορφή του προγράμματος που παρήγαγε
o parser προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητά του. Όπως αναφέρθηκε
στην αρχή της ενότητας ο βελτιστοποιητής είναι ένα προαιρετικό τμήμα του
επεξεργαστή μιας γλώσσας.

11.4.5 Δομές Δεδομένων – Πίνακας Συμβόλων
Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά τη συντακτική ανάλυση ενός
προγράμματος από τον parser αποθηκεύονται σε ειδικά σχεδιασμένες δομές
δεδομένων μέχρι να εκτελεστεί το πρόγραμμα (ερμηνευτής) ή να παραχθεί ο
εκτελέσιμος κώδικας. Για κάθε εντολή του προγράμματος, όπως έχουμε ήδη
αναφέρει, αποθηκεύεται ο τύπος της λειτουργίας που αντιπροσωπεύει η εντολή και
κατ’ επέκταση η συνάρτηση που θα κληθεί για την εκτέλεσή της ή για την παραγωγή
του εκτελέσιμου κώδικα και κάποιες άλλες πληροφορίες που χρησιμοποιούνται ως
παράμετροι της συνάρτησης. Το ερώτημα που τίθεται όμως είναι ποια δομή
δεδομένων είναι η καταλληλότερη. Για την επιλογή της κατάλληλης δομής θα πρέπει
να λάβουμε υπόψη τα εξής:
•

Επειδή οι εντολές επεξεργάζονται γραμμικά είναι λογικό να χρησιμοποιηθεί
μια γραμμική δομή δεδομένων.

•

Αυτή η γραμμική δομή δεδομένων πρέπει να είναι δυναμική, αφού δεν μπορεί
να προβλεφθεί ο αριθμός των εντολών ενός προγράμματος.

•

Τέλος, επειδή η συνάρτηση της κάθε εντολής έχει το δικό της σύνολο
παραμέτρων, η δομή που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να επιτρέπει την
αποθήκευση των ποικίλων στοιχείων της.
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Η δομή δεδομένων που ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις είναι η συνδετική λίστα.
Το βασικό στοιχείο της συνδετικής λίστας του προς εκτέλεση προγράμματος
ονομάζεται κόμβος του προγράμματος (program node). Ένα πρόγραμμα προς
ερμήνευση (interpreted program) είναι στην ουσία μια συνδετική λίστα αποτελούμενη
από τέτοιους κόμβους. Ο κόμβος του προγράμματος έχει την εξής μορφή.

struct programNode
{
int statementType;
struct stetementDefinition *sd;
struct programNode *next;
}

όπου: statementType = ακέραια τιμή που καθορίζει τον τύπο της εντολής που
αναπαριστάνει ο κόμβος

sd =

next =

δείκτης σε μια άλλη δομή τύπου stetementDefinition, η
οποία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο της εντολής. Η
δομή αυτή μπορεί να είναι ένας προκαθορισμένος τύπος – int,
char -, ένα string ή ακόμα και μια άλλη δομή.
δείκτης στον επόμενο κόμβο της λίστας

Πίνακας Συμβόλων (Symbol Table). Μια άλλη σημαντική δομή δεδομένων ενός
επεξεργαστή μιας γλώσσας είναι ο πίνακας συμβόλων, ο οποίος τυπικά περιλαμβάνει
πληροφορίες για τα αναγνωριστικά που χρησιμοποιούνται σε ένα πρόγραμμα. Στις
πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται το όνομα και συνήθως ο τύπος του
αναγνωριστικού. Επιπλέον, αν η γλώσσα προγραμματισμού επιτρέπει τη δήλωση
πολύπλοκων τύπων αναγνωριστικών αποθηκεύονται στον πίνακα συμβόλων και
πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος (π.χ. αριθμός εγγραφών ενός πίνακα) και το
σχήμα τους (shape) – στοιχεία από τα οποία αποτελείται το αναγνωριστικό και τρόπος
οργάνωσής τους. Σε κάθε περίπτωση, στον πίνακα συμβόλων αποθηκεύεται η
τρέχουσα τιμή ενός συμβόλου, η οποία και ανακαλείται όποτε χρειάζεται, και στην
περίπτωση του μεταγλωττιστή αποθηκεύεται συνήθως και η διεύθυνση του
αναγνωριστικού.
Η υλοποίηση του πίνακα συμβόλων επηρεάζει την αποτελεσματικότητα με την οποία
πραγματοποιείται η αναζήτηση ενός συμβόλου σε αυτόν, και κατ’ επέκταση την
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αποτελεσματικότητα του επεξεργαστή της γλώσσας. Αν είναι δεδομένο ότι ο αριθμός
των αναγνωριστικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα πρόγραμμα είναι
μικρός τότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια συνδετική λίστα. Αν όμως ο αριθμός των
αναγνωριστικών μπορεί να είναι μεγάλος – 100 ή περισσότερα – τότε απαιτείται η
χρήση μιας άλλης δομής δεδομένων που επιτρέπει τη γρηγορότερη αναζήτηση. Η
δομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι ένα δένδρο δυαδικής ανίχνευσης (binary
search tree), αλλά συνήθως χρησιμοποιείται η τεχνική του κατακερματισμού
(hashing). Οι παραπάνω δομές δεδομένων και οι σχετικοί αλγόριθμοι περιγράφονται
λεπτομερώς στο (Sedgewick, 1988). Στο βιβλίο αυτό παρέχονται και στοιχεία για την
πολυπλοκότητα των αλγορίθμων.
11.5 Η Αρχιτεκτονική του Λογισμικού
Στην Εικόνα 11.5 παρουσιάζεται διαγραμματικά η αρχιτεκτονική του λογισμικού που
αναπτύχθηκε. Στο διάγραμμα αυτό φαίνονται τα βασικά τμήματα του λογισμικού και
οι αλληλεξαρτήσεις τους. Στις ενότητες που ακολουθούν περιγράφονται τα βασικά
στοιχεία των διάφορων τμημάτων του λογισμικού.

11.6 Η Αρχιτεκτονική του Επεξεργαστή της Γλώσσας του Συγκεκριμένου
Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος
11.6.1 Εισαγωγή
Στο προγραμματιστικό περιβάλλον, όπως αναφέρθηκε στο 10ο Κεφάλαιο, έχει
ενσωματωθεί ένας εκδότης σύνταξης. Αυτό, σύμφωνα με όσα έχουμε αναφέρει στο 4ο
Κεφάλαιο, σημαίνει ότι η ανάπτυξη του συντακτικού δένδρου ή γενικότερα της δομής
που αναπαριστά ένα πρόγραμμα γίνεται κατά τη φάση της ανάπτυξης του
προγράμματος. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος εκδότης σύνταξης παρουσιάζει κάποιες
διαφορές σε σχέση με ένα τυπικό εκδότη σύνταξης. Η σημαντικότερη διαφορά
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PARSING
Μεταγλώττιση

Ανάπτυξη

1. Συντακτική/Σημασιολογική
Ανάλυση.
2. Δημιουργία της Δομής που
αναπαριστά το προς εκτέλεση
Πρόγραμμα.

1. Ενημέρωση των Δομών Δεδομένων
που αναπαριστάσνουν το πρόγραμμα.
2. Ενημέρωση του πηγαίου κώδικα

Ιστορία των Μεταγλωττίσεων

Διαχείριση των Προγρ/των & των
Καταστάσεων του Κόσμου

Συναρτήσεις για την αποθήκευση της
έκδοσης του προγράμματος που
μεταγλωττίζεται & των
αποτελεσμάτων της μεταγλώττισης τη διαχείρισή τους.

Συναρτήσεις για την αποθήκευση,
ανάκληση και εκτύπωση.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ
Ερμηνευτής
Κατάσταση του Κόσμου

Η Νοητή Μηχανή
Συναρτήσεις για τη δημιουργία,
επεξεργασία & ενημέρωση της Συναρτήσεις που προσομοιώνουν τη
κατάστασης του κόσμου κατά την
λειτουργία της νοητής μηχανής
εκτέλεση.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Θεωρία

Δραστηριότητες

Εικόνα 11.5 Η Αρχιτεκτονική του Λογισμικού.

έγκειται στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος εκδότης επιτρέπει κάποια συντακτικά λάθη
προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία της διόρθωσης των προγραμμάτων. Είναι
προφανές λοιπόν ότι ο επεξεργαστής της γλώσσας δεν αποτελεί μια τυπική
περίπτωση επεξεργαστή, όπως επίσης και ο εκδότης σύνταξης δεν αποτελεί ένα
τυπικό εκδότη σύνταξης. Βέβαια, όσον αφορά στην τεχνολογία των εκδοτών
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σύνταξης δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία στη διεθνή βιβλιογραφία – ή τουλάχιστον
δεν εντοπίστηκαν – για τη δομή και την υλοποίηση ενός εκδότη σύνταξης. Έτσι η
περιγραφή του επεξεργαστή της γλώσσας και του εκδότη σύνταξης θα γίνει βάσει της
θεωρίας που αφορά στην ανάπτυξη επεξεργαστών για γλώσσες προγραμματισμού και
ειδικότερα για μικρογλώσσες.
Κατ’ αρχήν δεν υπάρχει ανάγκη να αναλύεται λεκτικά το πρόγραμμα. Εφόσον οι
εντολές επιλέγονται από μενού μπορούμε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζουμε ποια
εντολή επιλέγει ο σπουδαστής και φυσικά μπορούμε να ενημερώνουμε απ’ ευθείας
τις δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση των εντολών και
του προγράμματος. Σε αντίθεση δηλαδή με έναν τυπικό επεξεργαστή μιας γλώσσας η
ενημέρωση

των

δομών

δεδομένων

που

αναπαριστάνουν

το

πρόγραμμα

πραγματοποιείται κατά την ανάπτυξη του προγράμματος και όχι μετά την
ολοκλήρωσή του. Βέβαια, η δομή δεδομένων που δημιουργείται κατά την ανάπτυξη
ενός προγράμματος στο συγκεκριμένο εκδότη σύνταξης είναι προσωρινή και δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του προγράμματος. Όταν ο σπουδαστής
μεταγλωττίζει το πρόγραμμά του τότε:
•

αυτό αναλύεται συντακτικά και σημασιολογικά προκειμένου να διαπιστωθεί
αν περιλαμβάνει κάποιο συντακτικό ή σημασιολογικό λάθος. Συγκεκριμένα,
ελέγχεται αν το πρόγραμμα περιλαμβάνει κάποιο από τα λάθη του Πίνακα
10.1.

•

δημιουργείται η δομή δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του
προγράμματος, χρησιμοποιώντας την προσωρινή δομή δεδομένων που
αναπαριστά το πρόγραμμα και κάποιες άλλες δομές, στις οποίες θα
αναφερθούμε στην επόμενη ενότητα.
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11.6.2 Δομές Δεδομένων
Στην ενότητα αυτή περιγράφονται οι δομές δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τον
επεξεργαστή της γλώσσας για την αναπαράσταση ενός προγράμματος, καθώς επίσης
και οι δομές δεδομένων που δημιουργούνται για την εκτέλεση ενός προγράμματος.
Η Δομή Δεδομένων που αναπαριστά το Κυρίως Πρόγραμμα
Η συνδετική λίστα MainProgram ενημερώνεται κατά την ανάπτυξη του κυρίως
προγράμματος και χρησιμοποιείται για την αναπαράστασή του. Συγκεκριμένα, για
κάθε γραμμή του κυρίως προγράμματος (και όχι για μια εντολή π.χ. if (συνθήκη)
{,,,,} else {…}) χρησιμοποιείται ένας κόμβος. Τα πεδία ElseOrLoops και End δεν
ενημερώνονται

κατά

την

ανάπτυξη

του

προγράμματος,

αλλά

κατά

τη

συντακτική/σημασιολογική ανάλυση. Η δομή αυτή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την εκτέλεση ενός προγράμματος, χρησιμοποιείται όμως για τη δημιουργία της
σχετικής δομής δεδομένων (ParsedProgram).
struct programItem
{
int Id;
AnsiString ObjectName;
int LineNum;
int ElseOrLoops;
int End;
}
list<ProgramItem> MainProgram;

όπου:

Id =

ακέραια τιμή που καθορίζει τον τύπο της εντολής (token) που
αναπαριστάνει ο κόμβος της λίστας MainProgram.

ObjectName =

το όνομα του αντικειμένου στο οποίο στέλνεται το μήνυμα ή ο
κενός χαρακτήρας.

LineNum =
ElseOrLoops =

αριθμός γραμμής στον πηγαίο κώδικα
ο αριθμός γραμμής του else εφόσον πρόκειται για εντολή if ή ο
αριθμός επαναλήψεων εφόσον πρόκειται για εντολή loop.

End =

ο αριθμός της γραμμής στην οποία τελειώνει το μπλοκ εντολών
μιας εντολής if, while, loop.
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Η Δομή Δεδομένων που αναπαριστά τις Κλάσεις που δηλώνει ο σπουδαστής
Οι πληροφορίες για τις κλάσεις που δηλώνει ο σπουδαστής σε ένα πρόγραμμα
αποθηκεύονται στο vector ClassesInfo. Κάθε εγγραφή του vector αναπαριστά μια
κλάση. Συγκεκριμένα σε κάθε κόμβο αποθηκεύονται οι πληροφορίες που αφορούν
στη δήλωση της κλάσης και όχι και στον ορισμό των μεθόδων που ανήκουν σε αυτή.
Οι πληροφορίες για τον ορισμό των μεθόδων αποθηκεύονται στο vector
MethodsInfo.

struct ClassItem
{
AnsiString Name;
AnsiString ParentClass;
int FromLine;
int ToLine;
List<int> ClassMethods;
}
vector<ClassItem> ClassesInfo;

όπου:

Name =
ParentClass =
FromLine =

το όνομα της κλάσης.
το όνομα της γονικής κλάσης.
αριθμός της γραμμής του πηγαίου κώδικα, από την οποία
ξεκινάει η δήλωση της κλάσης.

ToLine =

αριθμός της γραμμής του πηγαίου κώδικα, στην οποία
τελειώνει ο ορισμός της τελευταίας μεθόδου της κλάσης. Οι
τιμές των FromLine και ToLine χρησιμοποιούνται για την
αντιγραφή

των

γραμμών

του

πηγαίου

κώδικα

που

περιλαμβάνουν τη δήλωση της κλάσης από το ListBox που
χρησιμοποιείται στο βασικό παράθυρο του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος για την παρουσίαση του πηγαίου κώδικα στο
παράθυρο Διόρθωση Κλάσης όταν ο σπουδαστής επιλέγει να
διορθώσει μια κλάση.
ClassMethods =

συνδετική λίστα, οι κόμβοι της οποίας περιλαμβάνουν τους
κωδικούς των μεθόδων που έχουν δηλωθεί στην κλάση αυτή.
Αυτή η συνδετική λίστα χρησιμοποιείται προκειμένου να
ελεγχθεί γρήγορα αν μια συγκεκριμένη μέθοδος ανήκει σε μια
κλάση.
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Η Δομή Δεδομένων που αναπαριστά τις Μεθόδους που ορίζει ο σπουδαστής
Οι πληροφορίες για τις μεθόδους που ορίζει ο σπουδαστής στις κλάσεις που δηλώνει
αποθηκεύονται στο vector MethodsInfo. Κάθε εγγραφή του vector αυτού
αναπαριστά μια ορισμένη από το χρήστη μέθοδο.

struct ListItem
{
int Id;
AnsiString Name;
}
typedef list<ListItem> Instruction_List;
struct MethodItem
{
int Id;
AnsiString ClassName;
AnsiString ReturnType;
AnsiString InstrName;
Instruction_List InstrList;
}
vector<MethodItem> MethodsInfo;

όπου:

Id =

ακέραια τιμή που προσδιορίζει μοναδικά τη μέθοδο.

ClassName =

το όνομα της κλάσης, της οποίας είναι μέλος η μέθοδος.

ReturnType =

ο τύπος της τιμής που επιστρέφει η μέθοδος (void, bool).

InstrName =

το όνομα της μεθόδου.

InstrList =

συνδετική λίστα με τον ορισμό της μεθόδου. Κάθε κόμβος της
λίστας περιλαμβάνει τον τύπο της εντολής (token) και το
λεκτικό της. Αυτή η συνδετική λίστα χρησιμοποιείται για την
ενημέρωση της δομής που δημιουργείται για την εκτέλεση ενός
προγράμματος με τον ορισμό των ορισμένων από το
σπουδαστή μεθόδων.
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Η Δομή Δεδομένων που αναπαριστά τα Αντικείμενα ενός προγράμματος
Οι πληροφορίες που αφορούν στις εντολές δημιουργίας και αρχικοποίησης των
αντικειμένων αποθηκεύονται στο vector Robots. Για κάθε αντικείμενο (ρομπότ)
δημιουργείται μια εγγραφή στο vector, τα πεδία της οποίας παρουσιάζονται στη
συνέχεια.

enum Direction {North,West,South,East,num_of_directions = 4};
struct RobotItem
{
AnsiString Name;
AnsiString ParentClass;
int Street;
int Avenue;
Direction Facing;
int Beepers;
}
vector<RobotItem> RobotsInfo;

όπου:

Name =
ParentClass =

το όνομα του ρομπότ.
το όνομα της κλάσης του ρομπότ.

Street =

η αρχική τιμή της ιδιότητας δρόμος του ρομπότ.

Avenue =

η αρχική τιμή της ιδιότητας λεωφόρος του ρομπότ.

Facing =

η αρχική τιμή της ιδιότητας κατεύθυνση του ρομπότ.

Beepers =

η αρχική τιμή της ιδιότητας beepers του ρομπότ.

Βοηθητικές Δομές
Εκτός από τις παραπάνω δομές δεδομένων κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος
ενημερώνονται και οι δομές Info και CommandLine.
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Η εγγραφή Info περιλαμβάνει κάποιες γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, η
χρησιμότητα των οποίων περιγράφεται στη συνέχεια.

struct GeneralInfo
{
int taskLine;
int voidCount;
int boolCount;
bool Compiled;
}
GeneralInfo Info;

όπου:

taskLine =

αριθμός γραμμής του πηγαίου κώδικα, από την οποία ξεκινάει
το κυρίως πρόγραμμα.

voidCount =

αριθμός ορισμένων από το χρήστη μεθόδων (void). Η τιμή
αυτής της μεταβλητής χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό και
την απόδοση του κωδικού (Id) που δίνεται σε κάθε νέα μέθοδο
και την ενημέρωση του μενού Εντολές

boolCount =
Compiled =

αριθμός ορισμένων από το χρήστη κατηγορημάτων.
αν το πεδίο αυτό έχει την τιμή true τότε το πρόγραμμα έχει
μεταγλωττιστεί

επιτυχώς

και

μπορεί

να

εκτελεστεί.

Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των
επιλογών του μενού Εκτέλεση.

Η συνδετική λίστα CommandLine περιέχει τον αριθμό γραμμής στον πηγαίο κώδικα
των

κλάσεων

και

των

μεθόδων

και

χρησιμοποιείται

κατά

τη

συντακτική/σημασιολογική ανάλυση του προγράμματος και τη δημιουργία της δομής
που αναπαριστά το εκτελέσιμο πρόγραμμα.
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struct CodeItem
{
int Id;
AnsiString Name;
int LineNum;
}
list<CodeItem> CommandLine;

όπου:

Id =
Name =
LineNum =

ο κωδικός της μεθόδου ή η τιμή 0 στην περίπτωση κλάσης.
το όνομα της μεθόδου/κλάσης.
αριθμός γραμμής που ξεκινάει η δήλωση της κλάσης - ορισμός μεθόδου.

Βλέπουμε λοιπόν ότι οι πληροφορίες για τα διάφορα δομικά στοιχεία ενός
προγράμματος – κλάσεις, μέθοδοι, αντικείμενα, κυρίως πρόγραμμα – αποθηκεύονται
σε διαφορετικές δομές δεδομένων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι
υλοποιούμε μια μικρογλώσσα και όχι μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού
καθιστά τη διαχείριση αυτών των δυναμικών δομών δεδομένων αποτελεσματική.
Η Δομή Δεδομένων που αναπαριστά το προς Εκτέλεση Πρόγραμμα
Η συνδετική λίστα ParsedProgram αναπαριστά το προς εκτέλεση πρόγραμμα. Τα
πεδία ElseOrLoops και End των κόμβων της λίστας έχουν ενημερωθεί. Επιπλέον, η
συνδετική λίστα έχει ενημερωθεί και με τον ορισμό των ορισμένων από τον
σπουδαστή μεθόδων από το vector MethodsInfo.

list<ProgramItem> ParsedProgram;

Η διαδικασία ενημέρωσης των δομών δεδομένων που παρουσιάστηκαν, αλλά και η
χρησιμότητά τους περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στις ενότητες που
ακολουθούν.
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11.6.3 Συντακτική/Σημασιολογική Ανάλυση – Parsing
Ενημέρωση των Δομών Δεδομένων κατά την Ανάπτυξη του Προγράμματος. Οι
δομές δεδομένων που περιγράψαμε στην προηγούμενη ενότητα, με εξαίρεση τη
συνδετική λίστα ParsedProgram, ενημερώνονται κατά την ανάπτυξη του
προγράμματος. Μια σημαντική πληροφορία που απαιτείται για κάθε κόμβο της δομής
MainProgram που αναπαριστά το κυρίως πρόγραμμα, αλλά και για κάθε εγγραφή της

δομής MethodsInfo που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πληροφοριών για τις
ορισμένες από το σπουδαστή μεθόδους, είναι ο τύπος της λειτουργίας (πεδίο Id) που
αντιπροσωπεύει η αντίστοιχη εντολή. Προκειμένου να αποφύγουμε τη λεκτική
ανάλυση για τον εντοπισμό του τύπου της λειτουργίας των εντολών χρησιμοποιήσαμε
την ιδιότητα Tag του συστατικού MenuItem. Σε κάθε επιλογή δηλαδή του μενού
Εντολές αποθηκεύουμε τον τύπο της εντολής (ακέραιος αριθμός) στην ιδιότητα Tag.
Για κάθε μέθοδο – στοιχείο της γλώσσας που υπάρχει εξαρχής στο μενού Εντολές η
αποθήκευση της κατάλληλης τιμής της ιδιότητας έγινε κατά τη σχεδίαση του εκδότη
(Εικόνα 11.6).

Στη μέθοδο turnLeft έχουμε αντιστοιχίσει τον κωδικό (Id) 2,
ο οποίος και αποθηκεύτηκε στην ιδιότητα Tag του
αντίστοιχου MenuItem.
Η ιδιότητα Tag έχει τιμή μικρότερη του 30 για ένα
MenuItem που αντιστοιχεί σε εντολή/στοιχείο της γλώσσας
που υπάρχει εξαρχής στο μενού Εντολές, μεγαλύτερη του 30
και μικρότερη του 110 για μια ορισμένη από το σπουδαστή
void μέθοδο και μεγαλύτερη του 110 (συγκεκριμένα 110,
120, 130,…) για μια ορισμένη από το σπουδαστή bool
μέθοδο.
Εικόνα 11.6 Ενημέρωση της ιδιότητας Tag των επιλογών του μενού Εντολές.

Όσον αφορά τις μεθόδους που ορίζει ο σπουδαστής και οι οποίες προστίθενται
αυτόματα στο μενού Εντολές χρησιμοποιείται μια τυποποιημένη διαδικασία για τον
προσδιορισμό του κωδικού της μεθόδου (Id), ο οποίος αποθηκεύεται στην ιδιότητα
Tag του νέου MenuItem που προστίθεται στο μενού Εντολές. Όταν λοιπόν ο
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σπουδαστής επιλέγει μια εντολή-στοιχείο της γλώσσας από το μενού, το πεδίο Id της
εγγραφής/κόμβου της κατάλληλης δομής ενημερώνεται άμεσα με την τιμή της
ιδιότητας Tag του αντίστοιχου MenuItem.
Στην Εικόνα 11.7 παρουσιάζεται διαγραμματικά ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται
για την ενημέρωση των κατάλληλων δομών δεδομένων και φυσικά του πηγαίου
κώδικα κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος μέσω του μενού Εντολές του βασικού
παραθύρου του προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 11.7
αν ο σπουδαστής επιλέξει Δήλωση Κλάσης από το μενού Εντολές εμφανίζεται το
παράθυρο Δήλωση Κλάσης. Ο σπουδαστής αρχικά συμπληρώνει το πρότυπο που
υπάρχει στην καρτέλα Δήλωση Κλάσης του προαναφερθέντος παραθύρου (ενότητα
10.2.2.2). Όταν κάνει κλικ στην καρτέλα Ορισμός μεθόδων πραγματοποιείται μια
σειρά ενεργειών από τον επεξεργαστή της γλώσσας, οι οποίες περιγράφονται στο
λογικό διάγραμμα της Εικόνας 11.8. Στο λογικό διάγραμμα της Εικόνας 11.8 γίνεται
αναφορά στις παρακάτω βοηθητικές μεταβλητές και δομές δεδομένων, που δεν
αναφέρθηκαν στη σχετική ενότητα.
CommandCount =

ο αριθμός των μεθόδων που δήλωσε ο σπουδαστής στο
πρότυπο δήλωσης κλάσης στην ομώνυμη καρτέλα.

Msg =

μεταβλητή τύπου string που ενημερώνεται με τα λάθη που
εντοπίζονται

σχετικά

με

τα

αναγνωριστικά

που

χρησιμοποίησε ο σπουδαστής στο πρότυπο της κλάσης και
τυχόν κενά που έχει αφήσει σε αυτό.
tempMethod =

αριθμός γραμμής που ξεκινάει η δήλωση της κλάσης ορισμός μεθόδου.

TempMethods =

vector<MethodItem>.

Όταν ο σπουδαστής επιλέγει

Διόρθωση Κλάσης η δομή αυτή ενημερώνεται (από το vector
MethodsInfo) με τα στοιχεία των μεθόδων της κλάσης που
διορθώνεται. Όταν ο σπουδαστής δηλώνει μια νέα κλάση η
δομή αυτή ενημερώνεται κάθε φορά που ο σπουδαστής κάνει
κλικ στην καρτέλα Ορισμός Μεθόδων.
vector<MethodItem>
TemporaryVector =

βοηθητική δομή που χρησιμοποιείται όπως φαίνεται και στο

vector<int>
OverridenMethods =

στη δομή αυτή αποθηκεύονται οι κωδικοί των μεθόδων που

ClassEdited =

λογικό διάγραμμα κατά τη δήλωση/διόρθωση κλάσης.
επικαλύπτονται.
το όνομα της κλάσης που διορθώνει ο σπουδαστής.
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Επιλογή εντολής/στοιχείου της γλώσσας από το μενού
Εντολές του βασικού παραθύρου
Id = τιμή της ιδιότητας Tag του MenuItem στο οποίο έκανε κλικo ο σπουδαστής

Caption = τιμή της ιδιότητας Caption του MenuItem

ο σπουδαστής επέλεξε Δημιουργία
ρομπότ (Id ==0)

ΝΑΙ

Εμφάνιση πλαισίου διαλόγου για τη
Δημιουργία ρομπότ, ενημέρωση της
δομής Robots και του πηγαίου κώδικα

ΝΑΙ

Εμφάνιση του παραθύρου για τη Δήλωση
Κλάσης, ενημέρωση των δομών
ClassesInfo & MethodsInfo και του
πηγαίου κώδικα

ΟΧΙ

ο σπουδαστής επέλεξε
Δήλωση Κλάσης
ΟΧΙ

ο σπουδαστής επέλεξε μέθοδο
(έλεγχος Id)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Robots.size() > 1

ObjectName = το όνομα ρομπότ που
επιλέγει ο σπουδαστής από το
πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται

ObjectName = Robots[0].Name;

ΟΧΙ

Indent = κλήση της συνάρτησης Find_Indent που επιστρέφει την εσοχή (string) που
πρέπει να έχει η εντολή στον πηγαίο κώδικα
Έλεγχος Id για τη σωστή ενημέρωση του string szBuffer με την εντολή
(π.χ. "if ( ! " + ObjectName + "." + Caption.SubString(5, Caption.Length() -4) )
ή εμφάνιση του κατάλληληλου πλαισίου διαλόγου (π.χ. στην περίπτωση της loop)
και στη συνέχεια ενημέρωση του szBuffer

ο σπουδαστής επέλεξε εισαγωγή
εντολής στη γραμμή InsertLine
ΝΑι

Κλήση της συνάρτησης InsertCommand για:
1. Ενημέρωση του πεδίου LineNum των κόμβων της συνδετικής λίστας
MainProgram που στο πεδίοLineNum έχουν τιμή >= της InsertLine
2. Μετατόπιση προς τα κάτω κατά μία γραμμή των εντολών του πηγαίου κώδικα
από την InsertLine γραμμή και μετά.
ΟΧΙ
Ενημέρωση του πηγαίου κώδικα με την εντολή/στοιχείο της γλώσσας που επέλεξε
ο σπουδαστής

Ενημέρωση της δομής MainProgram (εισαγωγή κόμβου στην κατάλληλη θέση)

ΤΕΛΟΣ

Εικόνα 11.7 Επιλογή εντολής/στοιχείου της γλώσσας από το μενού Εντολές του βασικού παραθύρου.
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ΝΑΙ

Μήνυμα λάθους

ΟΧΙ

Διαγραφή όλων των ορισμένων από το σπουδαστή μεθόδων από το μενού Εντολές

χρησιμοποιήθηκε ως όνομα κλάσης μια δεσμ. λέξη
ή το όνομα ενός αναγνωριστικού

ΝΑΙ

ΤΕΛΟΣ

Ενημέρωση string
msg για το λάθος

ΟΧΙ

LocalVoidCount = 0; LocalBoolCount = 0;

Για i = 1 έως CommandCount (αριθμός μεθόδων που έχουν δηλωθεί)

χρησιμοποιήθηκε ως όνομα μεθόδου μια δεσμ. λέξη
ή το όνομα μιας κλάσης/ρομπότ

ΟΧΙ

επικαλύπτει η μέθοδος κάποια
κληρονομημένη μέθοδο

ΝΑΙ

Ενημέρωση string
msg για το λάθος
ΝΑΙ

ΟΧΙ

OverridenMethods.push_back(Id της επικαλυμένης μεθόδου)

υπάρχει η i μέθοδος στη δομή
TempMethods
ΟΧΙ

ΝΑΙ

τύπος μεθόδου == "void"

LocalVoidCount++
tempMethod.Id = 30 + Info.voidCount + LocalVoidCount;

ΟΧΙ

LocalBoolCount++
tempMethod.Id = 100 + (Info.boolCount + LocalBoolCount)*10;

Ενημέρωση των υπόλοιπων πεδίων (ClassName, RetunType,
InstrName) της tempMethod - από το συμπληρωμένο πρότυπο και εισαγωγή της tempMethod στο vector TemporaryVector

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Εικόνα 11.8 Έλεγχος των αναγνωριστικών στη Δήλωση της Κλάσης και ενημέρωση των απαραίτητων
δομών όταν ο σπουδαστής επιλέγει την καρτέλα Ορισμός Μεθόδων.
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

msg == " "

ΟΧΙ

Εμφάνιση μηνύματος
λάθους msg

ΝΑΙ

Για κάθε εγγραφή (πληροφορίες νέας μεθόδου) του vector TemporaryVector

Εμφάνιση προτύπου για την τρέχουσα μέθοδο στην καρτέλα

Ορισμός Μεθόδων

Προσθήκη της μεθόδου στο μενού Εντολές

Εισαγωγή της τρέχουσας εγγραφής του vector TemporaryVector στο
TempMethods

Για κάθε εγγραφή (tempMethod) της δομής MethodsInfo

(*MethodsInfo).ClassName !=
ClassEdited

ΟΧΙ

ΝΑΙ

η τιμή (*MethodsInfo).Id υπάρχει
στο vector OverridenMethods
ΝΑΙ

tempMethod.InstrName =tempMethod.ClassName + ": :" + tempMethod.InstrName
ΟΧΙ

Προσθήκη της μεθόδου tempMethod.InstrNameστο μενού Εντολές

ΤΕΛΟΣ

Εικόνα 11.8 Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα.
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Εφόσον στο πρότυπο δήλωσης κλάσης της ομώνυμης καρτέλας δεν εντοπιστεί κάποιο
λάθος, έρχεται σε πρώτο πλάνο η καρτέλα Ορισμός Μεθόδων. Στην καρτέλα αυτή ο
σπουδαστής ορίζει τις μεθόδους μέσω του μενού Εντολές. Οι εργασίες που γίνονται
από τον επεξεργαστή της γλώσσας κάθε φορά που ο σπουδαστής επιλέγει μια εντολή
ή ένα στοιχείο της γλώσσας από το μενού εντολές παρουσιάζονται στην Εικόνα 11.9.
Όταν ο σπουδαστής πατήσει το κουμπί Αποδοχή του παραθύρου Δήλωση/Διόρθωση
Κλάσης τότε:
1. Εισάγεται στο vector ClassesInfo μια εγγραφή με τα στοιχεία της κλάσης –
στην περίπτωση της δήλωσης κλάσης – ή ενημερώνεται η κατάλληλη εγγραφή
στην περίπτωση της διόρθωσης.
2. Οι εγγραφές του vector TempMethods αντιγράφονται στη δομή MethodsInfo.
3. Ενημερώνονται τα πεδία της εγγραφής Info ως εξής:
Info.taskLine = νέα γραμμή έναρξης του κυρίως προγρ/τος;
Info.voidCount += LocalVoidCount;
Info.boolCount += LocalBoolCount;

4. Ενημερώνεται

ο

πηγαίος

κώδικας

του

βασικού

παραθύρου

του

προγραμματιστικού περιβάλλοντος με τη δήλωση της νέας/διορθωμένης κλάσης.
Αν ο σπουδαστής είχε ξεκινήσει την ανάπτυξη του κυρίως προγράμματος πριν τη
δήλωση/διόρθωση της κλάσης τότε:
•

Μετατοπίζονται οι γραμμές του κυρίως προγράμματος προς τα πάνω ή
προς τα κάτω.

•

Ενημερώνεται το πεδίο LineNum των κόμβων της συνδετικής λίστας
MainProgram.

5. Ενημερώνεται το μενού Εντολές με τις νέες μεθόδους:
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Για κάθε νέα μέθοδο δημιουργείται νέο MenuItem και ενημερώνονται οι
ιδιότητες Tag και Caption με το token και το όνομα της μεθόδου
αντίστοιχα. Αν πρόκειται για κατηγόρημα – έστω boolFunction – τότε
δίνονται οι εξής τιμές στην ιδιότητα Tag των νέων MenuItem:
τιμή της ιδιότητας Tag
if ( boolFunction() )

Id + 1

if ( ! boolFunction() )

Id + 2

while ( boolFunction() )

Id + 3

while ( ! boolFunction() )

Id + 4

Έτσι ελέγχοντας σε επόμενο στάδιο την τιμή του πεδίου Id (για Id > 110) ενός
κόμβου του προγράμματος μπορούμε να προσδιορίσουμε την εντολή ως εξής:

Αν Id DIV 10 =

•

1

Τότε πρόκειται για τη θετική μορφή του κατηγορήματος
Id-(Id DIV 10) σε μια εντολή if.

2

τότε πρόκειται για την αρνητική μορφή του
κατηγορήματος Id-(Id DIV 10) σε μια εντολή if.

3

τότε πρόκειται για τη θετική μορφή του κατηγορήματος
Id-(Id DIV 10) σε μια εντολή while.

4

τότε πρόκειται για την αρνητική μορφή του
κατηγορήματος Id-(Id DIV 10) σε μια εντολή
while.

Γίνεται έλεγχος ύπαρξης πολυμορφισμού για την κατάλληλη ενημέρωση
του μενού.
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Επιλογή εντολής/στοιχείου της γλώσσας από το μενού
Εντολές του παραθύρου Δήλωση/Διόρθωση Κλάσης
lexeme = τιμή της ιδιότητας Caption του MenuItem στο
οποίο έκανε κλικ ο σπουδαστής

Id = τιμή της ιδιότητας Tag του MenuItem

Έλεγχος Id για την ενημέρωση του string str με την εντολή που
θα εμφανιστεί τελικά στον ορισμό της μεθόδου
(π.χ. str = "while ( ! " + lexeme.SubString(5, lexeme.Length() - 4) )
Indent = κλήση της συνάρτησης Find_Indent για την εύρεση της
εσοχής (string) της νέας εντολής
editedMethod = εύρεση του ονόματος της μεθόδου, στην οποία θα
προστεθεί η εντολή/στοιχείο της γλώσσας που
επέλεξε ο σπουδαστής
MethodIter = iterator στην εγγραφή - με τιμή editedMethod στο
πεδίο InstrName - του vector TempMethods

InsertNumber (αριθμ.γραμμής
στην οποία έκανε κλικ ο σπουδαστής)
!= -1
NAI

Κλήση της συνάρτησης InsertCommand για:
1. Μετακίνηση των γραμμών του πηγαίου κώδικα - από την και
μετά - κατά μία θέση προς τα κάτω.
2. Ενημέρωση βοηθητικών δομών δεδομένων.
ΟΧΙ

Ενημέρωση του ορισμού της μεθόδου editedMethod ( (*MethodIter).InstrList )

Ενημέρωση της κατάλληλης γραμμής του πηγαίου κώδικα με την εντολή str

ΤΕΛΟΣ

Εικόνα 11.9 Επιλογή εντολής/στοιχείου της γλώσσας από το μενού Εντολές του
παραθύρου Δήλωση/Διόρθωση Κλάσης.
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Μεταγλώττιση: Συντακτική/Σημασιολογική Ανάλυση – Δημιουργία της Δομής
για την Εκτέλεση του Προγράμματος. Η συνδετική λίστα MainProgram που
χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση του προγράμματος και η οποία – όπως
αναφέραμε στις προηγούμενες παραγράφους - ενημερώνεται κατά την ανάπτυξη του
προγράμματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεσή του. Πρώτα θα πρέπει
να ελεγχθεί για τυχόν λάθη και να ενημερωθεί κατάλληλα, όπως περιγράφεται στη
συνέχεια. Όταν λοιπόν ο σπουδαστής μεταγλωττίζει το πρόγραμμά του,
πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες, οι οποίες παρουσιάζονται διαγραμματικά στην
Εικόνα 11.10:
1. Ελέγχεται το πρόγραμμα προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν λάθη. Στον Πίνακα
10.1 (ενότητα 10.2.2.3) παρουσιάζονται τα μηνύματα λάθους και οι
προειδοποιήσεις που αναφέρονται από το προγραμματιστικό περιβάλλον. Όσον
αφορά τα συντακτικά λάθη, τα μηνύματα λάθους προσδιορίζουν με ακρίβεια το
λάθος και δεν είναι γενικά όπως στα εμπορικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
Για παράδειγμα, το μήνυμα λάθους προσδιορίζει αν λείπει το ειδικό σύμβολο
τέλους ‘ }’ του τμήματος then/else μιας εντολής if, ή ενός loop/while και δεν
αναφέρει ένα γενικό μήνυμα της μορφής “Compound statement missing {.“.
Εξίσου σημαντικό βέβαια είναι ότι αναφέρεται ένα μόνο λάθος και η πραγματική
γραμμή στην οποία βρίσκεται αυτό και όχι μια αλληλουχία λαθών, όπως συνήθως
συμβαίνει σε ένα εμπορικό μεταγλωττιστή.
2. Ενημέρωση της Ιστορίας των Μεταγλωττίσεων. Την πρώτη φορά που ο
σπουδαστής μεταγλωττίζει ένα πρόγραμμα, δημιουργείται στον υποφάκελο Users
του φακέλου στον οποίο έχει εγκατασταθεί το λογισμικό ένας νέος υποφάκελος.
Ως όνομα του νέου υποφακέλου δίνεται αυτόματα από το λογισμικό το όνομα του
αρχείου πηγαίου κώδικα του προγράμματος που μεταγλωττίζει ο σπουδαστής. Αν
ο σπουδαστής δεν έχει αποθηκεύσει το πρόγραμμά του τότε εμφανίζεται το
σχετικό πλαίσιο διαλόγου για την αποθήκευσή του και στη συνέχεια
δημιουργείται ο υποφάκελος για τις εκδόσεις του προγράμματος: Αν

το

πρόγραμμα έχει αποθηκευθεί τότε εντοπίζεται ο υποφάκελος με το όνομά του. Σε
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κάθε περίπτωση στον φάκελο ενός προγράμματος αποθηκεύονται 2 ή 3 αρχεία
κάθε φορά που αυτό μεταγλωττίζεται:
•

Ένα αρχείο με τον πηγαίο κώδικα της αντίστοιχης έκδοσης του
προγράμματος με όνομα Versionνs.kpp, όπου ν ο αύξων αριθμός της
έκδοσης.

•

Ένα αρχείο με τα λάθη που εντοπίζονται, αλλά και τις προειδοποιήσεις με
όνομα VersionνR.

•

Ένα αρχείο με τις πληροφορίες του προγράμματος που είναι απαραίτητες
για τη δημιουργία της δομής ParsedProgram που χρησιμοποιείται για την
εκτέλεσή του με όνομα Versionνs.obj. Στον τρόπο δημιουργίας και τη
χρησιμότητα αυτού του αρχείου θα αναφερθούμε σε επόμενη ενότητα.

Τα αρχεία kpp και obj δημιουργούνται και όταν ο σπουδαστής αποθηκεύει ένα
πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή προηγείται του ονόματος του κάθε αρχείου
το γράμμα a.
3. Δημιουργία της Δομής ParsedProgram για την Εκτέλεση του Προγράμματος.
Η

συνδετική

λίστα

MainProgram

αντιγράφεται

στη

συνδετική

λίστα

ParsedProgram. Στα πλαίσια της συντακτικής/σημασιολογικής ανάλυσης που

πραγματοποιείται, η συνδετική λίστα ParsedProgram ενημερώνεται ως εξής:
•

Ενημερώνονται τα πεδία ElseOrLoops και End των κόμβων που
αναπαριστάνουν δομές ελέγχου και επιλογής με τις τιμές που
αναφέρθηκαν στην ενότητα 11.6.2.

•

Ενημερώνεται με τον ορισμό των ορισμένων από το σπουδαστή μεθόδων.
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, αν κατά την ανάπτυξη του
προγράμματος επιλέξει ο σπουδαστής από το μενού μια ορισμένη από τον
ίδιο μέθοδο – έστω methodName -, τότε στη δομή MainProgram εισάγεται
ένας μόνο κόμβος. Σ’ αυτή τη φάση εισάγονται στη συνδετική λίστα
ParsedProgram τόσοι κόμβοι όσες είναι και οι γραμμές του μπλοκ

εντολών της μεθόδου methodName. Στην ουσία αντιγράφονται οι
απαραίτητες πληροφορίες από το πεδίο InstrList (συνδετική λίστα με
τον ορισμό της μεθόδου) της εγγραφής της δομής MethodsInfo που
αναπαριστά τη μέθοδο methodName, στη συνδετική λίστα ParsedProgram.
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Μεταγλώττιση
fileName == "Untitled"
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εμφάνιση πλαισίου διαλόγου για την
αποθήκευση του πηγαίου κώδικα

ClassesInfo.size() > 0
ΝΑΙ

Σημασιολογική Ανάλυση της Δήλωσης των Κλάσεων

MethodsInfo.size() > 0
ΟΧΙ

ΝΑΙ

Συντακτική/Σημασιολογική Ανάλυση του Ορισμού των
Μεθόδων
ΟΧΙ

ΟΧΙ

MainProgram.size() > 0

ΝΑΙ

Αντιγραφή των κόμβων της συνδετικής λίστας MainProgram
στην κενή συνδετική λίστα ParsedProgram

errors = 1

Συντακτική/Σημασιολογική Ανάλυση του Κυρίως
Προγράμματος & ταυτόχρονα ενημέρωση της δομής
ParsedProgram με τις απαραίτητες πληροφορίες - των
μεταβλητών errors & warnings με το αριθμό των λαθών και
των προειδοποιήσεων αντίστοιχα.

ΟΧΙ

Δημιουργία υποφακέλου - στο φάκελο
Users- με όνομα fileName

υπάρχει στο φάκελο Users
υποφάκελος με όνομα fileName

ΝΑΙ

Αποθήκευση πηγαίου κώδικα στο αρχείο Versionνs.kpp,
όπου ν ο αύξων αριθμός της έκδοσης

Δημιουργία αρχείου Versionνs.obj

ΟΧΙ

warnings > 0 || errors > 0

ΝΑΙ

Δημιουργία αρχείου VersionνR με τα λάθη/προειδοποιήσεις

ΤΕΛΟΣ

Εικόνα 11.10 Μεταγλώττιση προγράμματος.
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Στην Εικόνα 11.11 παρουσιάζεται διαγραμματικά η διαδικασία της σημασιολογικής
ανάλυσης των κλάσεων που έχει δηλώσει ο σπουδαστής στο πρόγραμμά του.

Σημασιολογική Ανάλυση της
Δήλωσης των Κλάσεων
ClassPtr = ClassesImfo.begin()

ClassPtr !=
ClassesInfo.end()

ΤΕΛΟΣ

ΟΧΙ

ΝΑΙ

ClassName = (*ClassPtr).ClassName

parent = (*ClassPtr).ParentClass

ΝΑΙ

parent == "Primitive_Robot"
&
parent == "Robot"

ΟΧΙ

υπάρχει η κλάση parent στη
δομή ClassesInfo
ΟΧΙ

line = εύρεση της γραμμής που ξεκινάει η δήλωση
της κλάσης ClassName (στο vector CommandLine)

Εγγραφή στο αρχείο του λάθους με κωδικό 17*

ΝΑΙ

ClassPtr++

* Η γονική κλάση <αναγνωριστικό> της κλάσης <αναγνωριστικό> δεν υπάρχει.

Εικόνα 11.11 Σημασιολογική Ανάλυση της Δήλωσης των Κλάσεων.
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Συντακτική/Σημασιολογική Ανάλυση των Μεθόδων
Ο αλγόριθμος που χρησιμοποιείται για τη Συντακτική/Σημασιολογική Ανάλυση των
Μεθόδων λόγω της έκτασης και της πολυπλοκότητάς του είναι δύσκολο να
παρουσιαστεί διαγραμματικά ή έστω με ψευδοκώδικα. Στη συνέχεια αναφέρονται τα
βασικότερα σημεία του σχετικού αλγορίθμου. Για κάθε εγγραφή του vector
MethodsInfo, η οποία αναπαριστά μια ορισμένη από το σπουδαστή μέθοδο

διασχίζεται η συνδετική λίστα InstrList προκειμένου να αναλυθεί συντακτικά και
σημασιολογικά η αντίστοιχη μέθοδος. Όπως ήδη αναφέραμε τα συντακτικά λάθη
αφορούν στην παράλειψη ή τη λανθασμένη χρήση των συντακτικών σημαδιών
(αγκυλών) που προσδιορίζουν ένα μπλοκ εντολών. Προκειμένου να εντοπιστούν τα
λάθη αυτά χρησιμοποιείται η στοίβα CompoundStmStack, στην οποία (κατά τη
διάσχιση της InstrList) αποθηκεύονται δείκτες στους κόμβους της συνδετικής
λίστας InstrList

που αναπαριστούν εντολές if, while και loop. Επίσης,

χρησιμοποιούμε ένα δείκτη prevIter στον προηγούμενο κόμβο της συνδετικής
λίστας. Κατά τη διάσχιση της συνδετικής λίστας InstrList

της μεθόδου

methodName κάνουμε τα εξής:

1. Αν (*prevIter).Id == 26 (δηλ. ‘}’) & CompoundStmStack.size() > 0 τότε
Αν το τελευταίο στοιχείο της στοίβας είναι δείκτης σε loop ή while τότε
διαγράφεται το τελευταίο στοιχείο της στοίβας
διαφορετικά
Αν το τελευταίο στοιχείο της στοίβας είναι δείκτης σε if & το τρέχον
token δεν είναι else τότε
διαγράφεται το τελευταίο στοιχείο της στοίβας
2. Ελέγχεται, χρησιμοποιώντας το πεδίο Id του τρέχοντα κόμβου της InstrList, ο
τύπος της εντολής και:
Αν πρόκειται για δομή ελέγχου ή επαναληπτική δομή τότε
εισάγεται στη στοίβα CompoundStmStack ένας δείκτης στον τρέχοντα
κόμβο της InstrList
Ελέγχεται κατά περίπτωση η ύπαρξη συγκεκριμένων λαθών.
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3. Ελέγχεται αν η τρέχουσα μέθοδος που χρησιμοποιείται στον ορισμό της μεθόδου
methodName ανήκει στην κλάση αυτής. Αν δεν ανήκει στην κλάση της τότε

ελέγχεται μήπως λόγω αλλαγών στη δήλωση της κλάσης (διαγραφή μεθόδου και
στη συνέχεια δήλωση ξανά με το ίδιο όνομα και διαφορετικό Id) η μέθοδος
υπάρχει με διαφορετικό Id. Τέλος, ελέγχεται μήπως έχει αλλάξει ο τύπος της
τιμής (void, bool) που επιστρέφει η μέθοδος. Σε κάθε περίπτωση αναφέρονται
σχετικά λάθη.
4. Μετά

τη

διάσχιση

CompoundStmStack

της

συνδετικής

λίστας

και

εφόσον

η

στοίβα

δεν είναι άδεια γίνεται έλεγχος για την αναφορά των

σχετικών λαθών. Όπως είναι προφανές, πρόκειται για λάθη που αφορούν στην
παράλειψη της ‘}’ από εντολές if, if/else, loop και while.
Συντακτική/Σημασιολογική Ανάλυση του Κυρίως Προγράμματος & Ενημέρωση
της δομής ParsedProgram
Με ανάλογο τρόπο πραγματοποιείται και η συντακτική/σημασιολογική ανάλυση του
κυρίως προγράμματος που αναπαριστάνεται με τη συνδετική λίστα ParsedProgram.
Βέβαια, σ’ αυτή την περίπτωση τα λάθη που μπορεί να εντοπιστούν είναι
περισσότερα, οπότε χρησιμοποιούνται περισσότερες συναρτήσεις για την ανάλυση
του προγράμματος. Επιπλέον:
1. Ενημερώνονται τα πεδία ElseOrLoops και End των κόμβων της συνδετικής λίστας
ParsedProgram που αναπαριστάνουν δομές ελέγχου ή επαναληπτικές δομές. Η

ενημέρωση των πεδίων αυτών πραγματοποιείται κατά τη διαγραφή στοιχείου από
τη στοίβα CompoundStmStack που χρησιμοποιείται και σ’ αυτή την περίπτωση.
Βέβαια, οι δείκτες αυτή τη φορά αναφέρονται σε κόμβους της συνδετικής λίστας
ParsedProgram.

2. Ενημερώνεται η δομή ParsedProgram με τον ορισμό των ορισμένων από το
σπουδαστή μεθόδων, χρησιμοποιώντας μια αναδρομική συνάρτηση. Συγκεκριμένα,
αν κατά τη διάσχιση της συνδετικής λίστας ένας κόμβος έχει στο πεδίο Id τιμή
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μεγαλύτερη του 30 τότε καλείται η αναδρομική συνάρτηση ParseMethod. Η
συνάρτηση αυτή διασχίζει τη λίστα InstrList της εγγραφής του vector
MethodsInfo που αντιστοιχεί στην ορισμένη από το σπουδαστή μέθοδο και

εισάγει στο σωστό σημείο της συνδετικής λίστας ParsedProgram ισάριθμους
κόμβους με τις απαραίτητες πληροφορίες. Αν κάποιος κόμβος της λίστας
InstrList αναπαριστά μια ορισμένη από το σπουδαστή μέθοδο (Id>30) τότε η

συνάρτηση καλεί τον εαυτό της με τις κατάλληλες παραμέτρους.

11.7 Ερμηνευτής – Δυναμικός Προσομοιωτής Εκτέλεσης Προγράμματος
11.7.1 Γενικά
Η δομή ParsedProgram μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του
προγράμματος. Η δομή του ερμηνευτή είναι εκείνη που παρουσιάστηκε στην ενότητα
11.4.3. Όπως όμως αναφέραμε απαιτείται να υλοποιήσουμε ένα σύνολο συναρτήσεων
που προσομοιώνουν τη λειτουργία της νοητής μηχανής, του νοητού δηλαδή
υπολογιστή που υπονοείται από τις δομές της γλώσσας προγραμματισμού, την οποία
ελέγχει ο σπουδαστής με τα προγράμματά του. Στη συνέχεια περιγράφονται οι
σημαντικότερες συναρτήσεις που υλοποιήθηκαν και οι οποίες χρησιμοποιούνται τόσο
κατά τη δυναμική προσομοίωση της εκτέλεσης ενός προγράμματος όσο και στις
δραστηριότητες των μαθημάτων. Πρώτα γίνεται σύντομη αναφορά στις συναρτήσεις
που χρησιμοποιούνται κατά τη δημιουργία, αλλά και την ενημέρωση της κατάστασης
του κόσμου. Οι συναρτήσεις αυτές καλούνται και από τις βασικές συναρτήσεις που
προσομοιώνουν τη λειτουργία της νοητής μηχανής.

11.7.2 Η Κατάσταση του Κόσμου
Η δομή δεδομένων που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση της κατάστασης του
κόσμου είναι η εξής:
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enum direction {north,west,south,east,numberOfDirections=4};
struct World_struct
{
int beepers;
bool wall[numberOfDirections];
}
World_struct WorldArray[40][40];

Οι προκαθορισμένες διαστάσεις του κόσμου είναι 15 δρόμοι και 15 λεωφόροι. Επειδή
όμως παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής των διαστάσεων του κόσμου, αλλάζοντας τις
διαστάσεις του βασικού παραθύρου του προγραμματιστικού περιβάλλοντος,
χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές worldWidth (αριθμός λεωφόρων) και worldHeight
(αριθμός δρόμων). Στη συνέχεια αναφέρονται οι βασικές συναρτήσεις που
χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία, επεξεργασία και ενημέρωση της κατάστασης
του κόσμου. Όλες οι συναρτήσεις που αναφέρονται στην οπτική επεξεργασία της
κατάστασης του κόσμου δέχονται ως είσοδο το δείκτη Canvas στον καμβά του
συστατικού Image στην οποία θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα εκτέλεσης της
συνάρτησης.
Εμφάνιση των δρόμων – λεωφόρων (γραμμές) του κόσμου
void createWorld(TCanvas* Canvas);

Εμφάνιση της Κατάστασης του Κόσμου που αναπαριστάνεται από τον πίνακα
WorldArray
void Display_World(TCanvas* Canvas);

Εμφάνιση Οριζόντιου Τμήματος Τοίχου στη διασταύρωση (Street, Avenue)
void Horizontal_Wall(TCanvas* Canvas, int Street, int Avenue);
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Διαγραφή Οριζόντιου Τμήματος Τοίχου από τη διασταύρωση (Street, Avenue)
void Del_Horizontal_Wall(TCanvas* Canvas, int Street, int Avenue);

Ενημέρωση του πίνακα WorldArray για τη δημιουργία/διαγραφή οριζόντιου τμήματος
τοίχου
void Set_HWall(const string WordArray[], int wordCount);

Εμφάνιση Κατακόρυφου Τμήματος Τοίχου στη διασταύρωση (Street, Avenue)
void Vertical_Wall(TCanvas* Canvas, int Street, int Avenue);

Διαγραφή Κατακόρυφου Τμήματος Τοίχου από τη διασταύρωση (Street, Avenue)
void Del_Vertical_Wall(TCanvas* Canvas, int Street, int Avenue);

Ενημέρωση του πίνακα WorldArray για τη δημιουργία/διαγραφή κατακόρυφου
τμήματος τοίχου
void Set_VWall(const string WordArray[], int wordCount);

Εμφάνιση beepers στη διασταύρωση (Street, Avenue)
void Show_Beeper(TCanvas* Canvas, int Street, int Avenue);

Διαγραφή beeper από τη διασταύρωση (Street, Avenue)
void Del_Beeper(TCanvas* Canvas, int Street, int Avenue);

Ενημέρωση του πίνακα WorldArray για τη προσθήκη/διαγραφή beeper
void Set_Beeper(const string WordArray[], int wordCount);

Από τις παραπάνω συναρτήσεις, στις συναρτήσεις που προσομοιώνουν τη λειτουργία
της νοητής μηχανής καλούνται μόνο οι Show_Beeper, Del_Beeper και Set_Beeper.
Όσον αφορά στη μορφή και δημιουργία των αρχείων στα οποία αποθηκεύονται οι
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πληροφορίες για τις καταστάσεις του κόσμου που δημιουργεί ο σπουδαστής, αλλά και
την εμφάνιση της κατάστασης του κόσμου που περιγράφεται από ένα τέτοιο αρχείο
θα αναφερθούμε σε επόμενη ενότητα.

11.7.3 Η Νοητή Μηχανή
Στην ενότητα αυτή δίνεται μια σύντομη περιγραφή των συναρτήσεων που
προσομοιώνουν τη λειτουργία της νοητής μηχανής. Η λογική τιμή που επιστρέφουν
κάποιες από τις παρακάτω συναρτήσεις χρησιμοποιείται κατά την εκτέλεση ενός
προγράμματος για την εμφάνιση του κατάλληλου επεξηγηματικού μηνύματος ή
μηνύματος λάθους. Συγκεκριμένα, η λογική τιμή που επιστρέφουν οι συναρτήσεις
που προσομοιώνουν τη λειτουργία των προκαθορισμένων κατηγορημάτων της
γλώσσας προγραμματισμού καθορίζει αν το αντίστοιχο κατηγόρημα αληθεύει ή όχι,
ενώ αν πρόκειται για μέθοδο καθορίζει αν αυτή εκτελέστηκε επιτυχώς ή προκάλεσε
λάθος εκτέλεσης. Να επισημάνουμε, επίσης, ότι οι πληροφορίες για τα ρομπότ που
δημιουργούνται

αποθηκεύονται

στην

προσωρινή

δομή

vector<RobotItem>

TRobots. Η δομή αυτή χρησιμοποιείται και κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος

για την ενημέρωση της κατάστασης των ρομπότ.
Δημιουργία ρομπότ (προσομοίωση της εντολής δημιουργίας & αρχικοποίησης ρομπότ)
void New_Robot(TCanvas *Canvas, AnsiString Name, AnsiString Parent,
int Street, int Avenue, int Facing, int Beepers);

Η συνάρτηση New_Robot εμφανίζει στη διασταύρωση (Street, Avenue) της
κατάστασης του κόσμου, που παρουσιάζεται στον καμβά που προσδιορίζει ο δείκτης
Canvas, το νέο ρομπότ που ανήκει στην κλάση Parent, έχει Beepers beepers στην

τσάντα του, κατεύθυνση Facing και όνομα Name. Επίσης, ενημερώνεται η δομή
TRobots, εισάγεται δηλαδή σ’ αυτή μια εγγραφή για το ρομπότ Name.

Αναζήτηση ρομπότ στη δομή TRobots
int Search(AnsiString SearchName);
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Η συνάρτηση αυτή δέχεται ως είσοδο το όνομα ενός ρομπότ (SearchName) και
επιστρέφει το ευρετήριο της εγγραφής γι’ αυτό το ρομπότ στη δομή TRobots.
Έλεγχος αν ο δρόμος για το ρομπότ TRobots[Current].Name είναι κλειστός (το
κατηγόρημα ! frontIsClear)
bool front_is_blocked(int Current);

Μετακίνηση ρομπότ κατά 1 μπλοκ προς την τρέχουσα κατεύθυνση (μέθοδος move)
bool move(TCanvas *Canvas,int Current, int & prevX, int & prevY,
int & curX, int & curY);

Το ρομπότ, τα στοιχεία του οποίου βρίσκονται στην Current εγγραφή του vector
TRobots, μετακινείται κατά 1 μπλοκ προς την τρέχουσα κατεύθυνση, αν μπροστά δεν

υπάρχει εμπόδιο (!front_is_blocked). Διαγράφεται δηλαδή από τον καμβά το
ρομπότ που βρίσκεται στη διασταύρωση (prevX, prevY) και εμφανίζεται στη
διασταύρωση (curX, curY). Οι τιμές των πραγματικών παραμέτρων prevX, prevY,
curX, curY χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση της επεξήγησης της σημασίας της

εντολής. Τέλος, ενημερώνονται τα πεδία Street και Avenue της εγγραφής
TRobots[Current].

Στροφή προς τα αριστερά κατά 90 μοίρες (μέθοδος turnLeft)
void turnleft(TCanvas *Canvas,int Current, AnsiString & prevFacing,
AnsiString & currFacing);

Το ρομπότ σηκώνει 1 beeper από την τρέχουσα διασταύρωση (μέθοδος pickBeeper )
bool pickBeeper(TCanvas *Canvas, int Current, int & x, int & y,
int & NumOfBeepers);

Το ρομπότ αφήνει 1 beeper από την τσάντα του στην τρέχουσα διασταύρωση (μέθοδος
putBeeper)
bool putBeeper(TCanvas *Canvas, int Current, int & x, int & y,
int & NumOfBeepers);
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(κατηγόρημα

anyBeepersInBeeperBag)
bool anyBeepers_InBeeperBag(int Current);

Έλεγχος ύπαρξης beeper στην τρέχουσα διασταύρωση (κατηγόρημα nextToABeeper)
bool next_To_A_Beeper(int Current);

Έλεγχος ύπαρξης ρομπότ στην τρέχουσα διασταύρωση (κατηγόρημα nextToARobot)
bool next_To_A_Robot(int Current);

Έλεγχος αν το ρομπότ «βλέπει» προς το Βορρά (κατηγόρημα facingNorth)
bool facing_North(int Current);

Έλεγχος αν το ρομπότ «βλέπει» προς το Νότο (κατηγόρημα facingSouth)
bool facing_South (int Current);

Έλεγχος αν το ρομπότ «βλέπει» προς την Ανατολή (κατηγόρημα facingEast)
Bool facing_East (int Current);

Έλεγχος αν το ρομπότ «βλέπει» προς τη Δύση (κατηγόρημα facingWest)
bool facing_West (int Current);
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11.7.4 Δυναμική Προσομοίωση της Εκτέλεσης ενός Προγράμματος
Η λειτουργία του δυναμικού προσομοιωτή εκτέλεσης των προγραμμάτων βασίζεται
στον αλγόριθμο υλοποίησης ενός ερμηνευτή που παρουσιάστηκε στην Εικόνα 11.4
της ενότητας 11.4.3. Στην Εικόνα 11.12 παρουσιάζονται διαγραμματικά τα βασικά
σημεία του αλγορίθμου υλοποίησης του δυναμικού προσομοιωτή εκτέλεσης των
προγραμμάτων. Εκτός από τις δομές δεδομένων που αναφέρθηκαν στις προηγούμενες
ενότητες χρησιμοποιούνται και άλλες βοηθητικές δομές, όπως για παράδειγμα μια
στοίβα με δείκτες στους κόμβους της συνδετικής λίστας ParsedProgram από τους
οποίους ξεκινάει μια δομή ελέγχου – επαναληπτική δομή, η εκτέλεση της οποίας δεν
έχει ολοκληρωθεί, μια στοίβα με δείκτες στα κατηγορήματα που έχουν κληθεί και δεν
έχει ολοκληρωθεί η εκτέλεσή τους κτλ. Επίσης, τα πεδία ElseOrLoops και End των
κόμβων της συνδετικής λίστας ParsedProgram στην πραγματικότητα δεν έχουν τιμή
μόνο αν ο κόμβος αναπαριστά μια επαναληπτική δομή - δομή ελέγχου, αλλά μπορεί
να έχουν και τιμές flag που σηματοδοτούν για παράδειγμα τον τερματισμό της
εκτέλεσης μιας μεθόδου ή την ύπαρξη αναδρομής. Οι λεπτομέρειες αυτές, καθώς και
άλλες λεπτομέρειες υλοποίησης, δεν παρουσιάζονται στον αλγόριθμο που ακολουθεί.
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Program Animation
MainIter = ParsedProgram.end()

ΟΧΙ

MainIter !=
ParsedProgram.end()

ΤΕΛΟΣ

ΝΑΙ
Αλλαγή του χρώματος του υποβάθρου και των χαρακτήρων της
(*MainIter).LineNum γραμμής του πηγαίου κώδικα

Κλήση της κατάλληλης συνάρτησης της νοητής
μηχανής βάσει του τύπου της τρέχουσας εντολής
(*MainIter).Id

ΝΑΙ

Είναι η τρέχουσα
εντολή μια δομή if

ΝΑΙ

ΟΧΙ

MainIter = δείκτης στην
εντολή μετά
το while

ΟΧΙ

Είναι η τρέχουσα
εντολή while

Αληθεύει η
συνθήκη

ΟΧΙ

ΝΑΙ

Αληθεύει η
συνθήκη

ΟΧΙ

ΝΑΙ

MainIter++
ΟΧΙ

(*MainIter.Else
OrLoops) != 0

MainIter = δείκτης
στο τμήμα else της
εντολής if

MainIter = δείκτης
στην εντολή μετά
το if

ΝΑΙ
ΝΑΙ

Είναι η τρέχουσα
εντολή loop
ΟΧΙ

ΟΧΙ

Έχει εκτελεστεί
(*MainIter).ElseOrLoops

φορές

ΝΑΙ
MainIter ++

MainIter = δείκτης μετά το loop

Εικόνα 11.12 Τα βασικά σημεία του Αλγορίθμου Υλοποίησης του Δυναμικού Προσομοιωτή Εκτέλεσης
των Προγραμμάτων
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11.8 Διαχείριση των Προγραμμάτων και των Καταστάσεων του Κόσμου

11.8.1 Εισαγωγή
Όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο Κεφάλαιο ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα
να αποθηκεύει και φυσικά να ανακαλεί τόσο τα προγράμματα που αναπτύσσει όσο
και τις καταστάσεις του κόσμου που δημιουργεί. Και στις δυο περιπτώσεις
χρησιμοποιούνται δύο συναρτήσεις:
•

Μια συνάρτηση για τη δημιουργία ενός αρχείου κειμένου που περιέχει τις
απαραίτητες πληροφορίες για την αναπαράσταση ενός προγράμματος ή
κατάστασης του κόσμου ανάλογα. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται σε ένα
τέτοιο αρχείο προέρχονται από τις σχετικές δομές δεδομένων που περιγράψαμε
στις προηγούμενες ενότητες και στις οποίες θα αναφερθούμε και στη συνέχεια.

•

Μια συνάρτηση που διαβάζει τις πληροφορίες από ένα αρχείο κειμένου στις
κατάλληλες δομές δεδομένων. Αυτές οι δομές δεδομένων μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια από άλλες συναρτήσεις για τη δημιουργία της
δομής που αναπαριστά το προς εκτέλεση πρόγραμμα ή για την οπτική
παρουσίαση της κατάστασης του κόσμου.

11.8.2 Διαχείριση των Προγραμμάτων
Όταν ο σπουδαστής αποθηκεύει ένα πρόγραμμα δημιουργούνται δύο αρχεία
κειμένου:
•

Ένα αρχείο με τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος, το οποίο έχει επέκταση
kpp.
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Ένα αρχείο – με το ίδιο όνομα με το προηγούμενο και επέκταση obj – που
περιέχει πληροφορίες που αφορούν στα δομικά στοιχεία του προγράμματος –
κλάσεις, μέθοδοι, αντικείμενα -, αλλά και στο πρόγραμμα συνολικά. Στην ουσία
δηλαδή αποθηκεύονται οι πληροφορίες των σχετικών δομών δεδομένων που
περιγράψαμε στην ομώνυμη ενότητα. Κάθε εγγραφή/κόμβος των δομών αυτών
γράφεται σε μια διαφορετική γραμμή του αρχείου. Ως διαχωριστής των τιμών
των πεδίων της κάθε εγγραφής/κόμβου χρησιμοποιείται ο χαρακτήρας ‘?’, ενώ
ανάλογα με τη δομή εισάγεται στην αρχή της γραμμής μια λέξη – σημαία. Στον
Πίνακα 11.1 φαίνονται οι δομές δεδομένων, τα περιεχόμενα των οποίων
γράφονται στο αρχείο, και η αντίστοιχη λέξη-σημαία.
Δομή Δεδομένων

Λέξη - σημαία

vector ClassesInfo

CLASS

vector MethodsInfo

METHOD

vector Robots

ROBOT

struct Info

INFO

list CommandLine

LINE

list MainProgram

MAIN

Πίνακας 11.1

Όταν ο σπουδαστής ανακαλεί ένα πρόγραμμα τότε εμφανίζεται ο πηγαίος κώδικας
(αρχείο kpp) στην ομώνυμη περιοχή του βασικού παραθύρου του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος και ταυτόχρονα ενημερώνονται οι δομές δεδομένων του Πίνακα 11.1
από το αρχείο obj. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται ο εξής αλγόριθμος:
δείκτης ανάγνωσης  1η γραμμή του αρχείου
Ενώ ο δείκτης ανάγνωσης δεν βρίσκεται στο τέλος του αρχείου
inline  διάβασμα της τρέχουσας γραμμής
BreakDown_File_Line (inline, WordArray, wordCount);
Αν wordCount > 0 τότε
Αν WordArray[1] == “CLASS” τότε
Για i = 2 έως wordCount
ενημέρωση του κατάλληλου πεδίου της νέας εγγραφής
της ClassesInfo
διαφορετικά
Αν WordArray[1] == “METHOD” τότε . . .

//γίνονται αντίστοιχες ενέργειες για τη δομή METHOD & τις υπόλοιπες δομές του Πιν.11.1

Τέλος Ενώ
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Η συνάρτηση BreakDown_File_Line δέχεται ως είσοδο μια γραμμή του αρχείου
(inline) και επιστρέφει ένα μονοδιάστατο πίνακα WordArray που στην 1η θέση
περιέχει τη λέξη-σημαία που καθορίζει ποια δομή πρέπει να ενημερωθεί και στις
επόμενες (wordCount - 1) θέσεις περιέχει τα αλφαριθμητικά (πληροφορίες) που
βρίσκονταν μεταξύ των ‘?’ και τα οποία θα αποθηκευθούν στα κατάλληλα πεδία της
σχετικής δομής.

11.8.3 Διαχείριση των Καταστάσεων του Κόσμου
Όταν ο σπουδαστής κάνει κλικ σε ένα σημείο που βρίσκεται εντός των ορίων της
κατάστασης

του

κόσμου

(στο

βασικό

παράθυρο

του

προγραμματιστικού

περιβάλλοντος) τότε βάσει των συντεταγμένων του σημείου αυτού προσδιορίζεται το
είδος του αντικειμένου – beeper, οριζόντιο/κατακόρυφο τμήμα τοίχου – που θέλει να
προσθέσει/διαγράψει ο σπουδαστής, καθώς επίσης και η διασταύρωση. Αρκεί λοιπόν
να κληθεί η κατάλληλη συνάρτηση για την ενημέρωση του πίνακα WorldArray, αλλά
και η συνάρτηση για την οπτική ενημέρωση της κατάστασης του κόσμου.
Όταν ο σπουδαστής αποθηκεύει μια κατάσταση του κόσμου δημιουργείται ένα αρχείο
κειμένου – με επέκταση kpp – που περιλαμβάνει τις πληροφορίες που είναι
απαραίτητες για την περιγραφή της κατάστασης του κόσμου. Η διαδικασία
δημιουργίας της κατάστασης του κόσμου είναι η εξής:
για i=1 worldHeight
για j=1 worldWidth
Αν WorldArray[I][j].beepers > 0 τότε
εγγραφή στο αρχείο της γραμμής “BEEPER “ + IntToStr(i)
+ “ “ + IntToStr(j)
Αν WorldArray[i][j].wall[north] == true τότε
εγγραφή στο αρχείο της γραμμής “HWALL “ + IntToStr(i)
+ “ “ + IntToStr(j)
Αν WorldArray[i][j].wall[east] == true τότε
εγγραφή στο αρχείο της γραμμής “VWALL “ + IntToStr(i)
+ “ “ + IntToStr(j)
τέλος για
τέλος για
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Όταν ανακαλείται ένα αρχείο κατάστασης του κόσμου, αυτό διαβάζεται γραμμήγραμμή. Όπως και στην περίπτωση των obj αρχείων (προηγούμενη ενότητα), αν η 1η
λέξη είναι – έστω – HWALL τότε καλείται η συνάρτηση Set_Hwall (με τις
κατάλληλες παραμέτρους) για την ενημέρωση του πίνακα WorldArray. Όταν
ολοκληρωθεί το διάβασμα του αρχείου καλείται η συνάρτηση Display_World που
διασχίζει τον πίνακα WorldArray και καλεί τις κατάλληλες συναρτήσεις, ανάλογα με
την τιμή του κάθε πεδίου, για την οπτική παρουσίαση της κατάστασης του κόσμου.
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Κεφάλαιο 12

Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση του
Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος
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12.1 Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Αρχικά, γίνεται μια σύντομη αναφορά στις
μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ευχρηστίας των
Πληροφοριακών Συστημάτων, αλλά και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού
ειδικότερα. Επίσης, παρουσιάζεται το μοντέλο διαμορφωτικής αξιολόγησης –
αξιολόγησης τελικού προϊόντος που δημιουργήσαμε, και το οποίο χρησιμοποιήθηκε
για την αξιολόγηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια παρουσιάζεται η σχεδίαση και τα συμπεράσματα της πιλοτικής
εφαρμογής και αξιολόγησης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Αρχικά,
παρουσιάζονται οι διδακτικοί-ερευνητικοί στόχοι της πιλοτικής εφαρμογής και δίνεται
μια περιγραφή της. Συγκεκριμένα, γίνεται μια αναφορά στους συμμετέχοντες, τα μέσα
που χρησιμοποιήθηκαν και τη σχεδίαση της πιλοτικής εφαρμογής. Στη συνέχεια,
παρουσιάζεται για κάθε ένα από τα 6 μάθημα - που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια
της πιλοτικής εφαρμογής - το σχέδιο μαθήματος και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν
από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. Τέλος, παρουσιάζονται τα
συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων που
συμπλήρωσαν οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων.

12.2

Μέθοδοι

και

Τεχνικές

Αξιολόγησης

Ευχρηστίας

Πληροφοριακών

Συστημάτων
Η ευχρηστία (usability) των πληροφοριακών συστημάτων αξιολογείται συνήθως από
ειδικούς σε θέματα ευχρηστίας και σπανιότερα από εκείνους που αναπτύσσουν τα
συστήματα. Τα εργαλεία και οι τεχνικές αξιολόγησης της ευχρηστίας είναι πολλά
(Nielsen, 1994b). Πιο συχνά όμως χρησιμοποιούνται οι παρακάτω τεχνικές (Jeffries
et al., 1991):
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A. Ευρετική Αξιολόγηση (Heuristic Evaluation): στα πλαίσια της μεθόδου αυτής
ένας μικρός αριθμός ειδικών σε θέματα ευχρηστίας εξετάζει το βαθμό στον οποίο
το προς αξιολόγηση σύστημα ικανοποιεί ένα σύνολο κανόνων ευχρηστίας
(usability heuristics). Αυτοί οι κανόνες ευχρηστίας είναι κοινά αποδεκτοί, και
βασίζονται σε θεωρητικά μοντέλα και συσσωρευμένη εμπειρία.
Η ευρετική αξιολόγηση είναι η πιο δημοφιλής μέθοδος αξιολόγησης της ευχρηστίας,
γεγονός

που

επιβεβαιώνεται

από

την

πληθώρα

των

συνόλων

ευρετικών

κανόνων/κανόνων ευχρηστίας που έχουν προταθεί, ή έχουν αναπτυχθεί για την
αξιολόγηση συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων (Nielsen, 1994a). Στη
συνέχεια παραθέτουμε τους κανόνες ευχρηστίας, όπως έχουν διατυπωθεί από τον
(Nielsen, 1992; Nielsen, 1994a):
1. Απλός και φυσικός διάλογος (simple and natural dialogue): Το σύστημα στο
διάλογό του με τον χρήστη δεν πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες που είναι
άσχετες ή χρειάζονται σπάνια. Κάθε επιπλέον πληροφορία «διαγωνίζεται» με τις
σχετικές πληροφορίες και μειώνει την ορατότητά τους. Όλες οι πληροφορίες
πρέπει να παρουσιάζονται με φυσική και λογική σειρά.
2. Χρήση της γλώσσας του χρήστη (speak the user’s language): Ο διάλογος
συστήματος – χρήστη πρέπει να γίνεται χρησιμοποιώντας λέξεις, φράσεις και
έννοιες γνωστές στο χρήστη και όχι όρους του συστήματος.
3. Ελαχιστοποίηση του μνημονικού φόρτου (minimize user memory load): Ο χρήστης
δεν πρέπει να αναγκάζεται να θυμάται πληροφορίες κατά τη μετάβαση από το ένα
τμήμα του συστήματος στο άλλο. Οι εντολές για τη χρήση του συστήματος πρέπει
να είναι ορατές ή να ανακτώνται εύκολα όποτε χρειάζονται.
4. Συνέπεια (consistency): Οι χρήστες δεν πρέπει να αναρωτιούνται αν διαφορετικές
λέξεις, καταστάσεις ή ενέργειες έχουν την ίδια σημασία.
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5. Ανάδραση (provide feedback): Το σύστημα πρέπει να κρατά πάντα τους χρήστες
ενήμερους για το τι συμβαίνει, μέσω κατάλληλης ανάδρασης σε πραγματικό
χρόνο.
6. Εμφανής δυνατότητα εξόδου (clearly marked exits): Οι χρήστες συχνά επιλέγουν
λειτουργίες του συστήματος κατά λάθος και πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα
εξόδου από την ανεπιθύμητη κατάσταση χωρίς να χρειάζεται να «περάσουν» από
ένα εκτενή διάλογο.
7. Συντομεύσεις (shortcuts): Συντομεύσεις - μη ορατές από τον αρχάριο χρήστη –
μπορεί να επιταχύνουν την αλληλεπίδραση για τους πεπειραμένους χρήστες, έτσι
ώστε το σύστημα να προσαρμόζεται στις ανάγκες και των δύο κατηγοριών
χρηστών.
8. «Καλά» μηνύματα λάθους (good error messages): Τα μηνύματα λάθους πρέπει να
χρησιμοποιούν απλή γλώσσα (όχι κωδικούς), να υποδεικνύουν το λάθος, και
εποικοδομητικά να προτείνουν μια λύση.
9. Αποφυγή λαθών (prevent errors): Αν και τα «καλά» μηνύματα λάθους είναι
σημαντικά, είναι προτιμότερο ένα σύστημα να σχεδιάζεται προσεκτικά
προκειμένου να εμποδίζει την εμφάνιση λαθών/προβλημάτων.
10. Βοήθεια και εγχειρίδια χρήσης (help and documentation): Αν και είναι
προτιμότερο ένα σύστημα να χρησιμοποιείται χωρίς εγχειρίδιο, ίσως είναι
απαραίτητη η παροχή βοήθειας και εγχειριδίου. Η αναζήτηση σε τέτοιου είδους
πληροφορία πρέπει να είναι εύκολη και να επικεντρώνεται στην δραστηριότητα
του χρήστη, να περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο χρήστης και
να μην είναι πολύ μεγάλη.
Η ευρετική αξιολόγηση διεξάγεται συνήθως από ειδικούς σε θέματα ευχρηστίας. Ο
αριθμός των αξιολογητών που απαιτείται εξαρτάται από την εμπειρία των
αξιολογητών τόσο σε θέματα ευχρηστίας όσο και της «περιοχής» στην οποία θα
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χρησιμοποιηθεί το πληροφοριακό σύστημα που αξιολογείται. Στον Πίνακα 12.1
παρουσιάζεται η σχέση που συνδέει τον αριθμό των αξιολογητών που απαιτούνται
ανάλογα με την εμπειρία τους, καθώς επίσης και το ποσοστό των προβλημάτων
ευχρηστίας που εντοπίζονται (Nielsen & Molich, 1990).

Αριθμός αξιολογητών

Ποσοστό των προβλημάτων
ευχρηστίας που εντοπίζονται

Σε θέματα ευχρηστίας και
στην «περιοχή» του Π.Σ.

2-3

81-90%

Σε θέματα ευχρηστίας.

3-5

74-87%

Αρχάριοι αξιολογητές

14

> 75%

Εμπειρία

Πίνακας 12.1 Σχέση εμπειρίας – αριθμού αξιολογητών.

B. Εξέταση Ευχρηστίας (Usability Testing): το σύστημα χρησιμοποιείται κάτω από
πραγματικές ή ελεγχόμενες συνθήκες, και οι αξιολογητές συγκεντρώνουν
δεδομένα για τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης του.
C. Οδηγίες Σχεδίασης (Guidelines): ένα σύνολο κοινά αποδεκτών οδηγιών
σχεδίασης χρησιμοποιείται για τη σχεδίαση του συστήματος και κατά κύριο λόγω
της διεπιφάνειας χρήστη. Κατά την αξιολόγηση ενός συστήματος μπορεί να
ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο αυτό ικανοποιεί ένα τέτοιο σύνολο οδηγιών
σχεδίασης.
D. Νοητικές «Διαδρομές» (Cognitive Walkthroughs): οι ίδιοι οι κατασκευαστές του
συστήματος χρησιμοποιούν το σύστημα προκειμένου να εκτελέσουν βασικές
διαδικασίες που θα χρειαστεί να εκτελέσει ένας τυπικός χρήστης. Τα βήματα που
απαιτούνται για την εκτέλεση βασικών διαδικασιών και η ανάδραση του
συστήματος συγκρίνονται με τους στόχους και τις γνώσεις του τυπικού χρήστη
στον οποίο απευθύνεται το σύστημα, έχοντας ως στόχο τον εντοπισμό πιθανών
προβλημάτων.
Οι παραπάνω τεχνικές χρησιμοποιήθηκαν από τέσσερις διαφορετικές ομάδες για την
αξιολόγηση της διεπιφάνειας χρήστη ενός εμπορικού προϊόντος (Jeffries et al., 1991).
Η ομάδα που χρησιμοποίησε την τεχνική της ευρετικής αξιολόγησης εντόπισε τα
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περισσότερα προβλήματα, καθώς και τα περισσότερα από τα πιο σοβαρά προβλήματα
με το μικρότερο κόστος. Ωστόσο, η ομάδα αυτή ανέφερε και ένα μεγάλο αριθμό
μικρής

σοβαρότητας

προβλημάτων.

Στον

Πίνακα

12.2

αναφέρονται

τα

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των παραπάνω τεχνικών.
Τεχνική
Ευρετική
Αξιολόγηση
(Heuristic
Evaluation)
Έλεγχος
Ευχρηστίας
(Usability
Testing)
Οδηγίες
Σχεδίασης
(Guidelines)

Νοητικές
«Διαδρομές»
(Cognitive
WalkThroughs)

Πλεονεκτήματα
Εντοπίζονται πολύ περισσότερα
προβλήματα σε σχέση με τις άλλες
τεχνικές.
Εντοπίζονται περισσότερα σοβαρά
προβλήματα σε σχέση με τις άλλες
τεχνικές.
Χαμηλό κόστος.
Εντοπίζονται σοβαρά και
επαναλαμβανόμενα προβλήματα
(recurring problems).
Αποφεύγονται μικρής σημασίας
προβλήματα.

Μειονεκτήματα
Απαιτούνται αρκετοί αξιολογητές
ειδικοί σε θέματα ευχρηστίας.
Εντοπίζεται μεγάλος αριθμός μικρής
σημασίας προβλημάτων.
Απαιτούνται αξιολογητές ειδικοί σε
θέματα ευχρηστίας.
Υψηλό κόστος.
Δεν εντοπίζονται προβλήματα συνέπειας
(consistency problems).

Εντοπίζονται επαναλαμβανόμενα και
γενικά προβλήματα (general problems).
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
προγραμματιστές.

Δεν εντοπίζονται μερικά σοβαρά
προβλήματα.

Βοηθάει στον εντοπισμό των στόχων και
των υποθέσεων των χρηστών.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
προγραμματιστές.

Απαιτείται μεθοδολογία προσδιορισμού
«αποστολών».
Είναι κουραστική.
Δεν εντοπίζονται γενικά και
επαναλαμβανόμενα προβλήματα.

Πίνακας 12.2 Σύγκριση 4 τεχνικών αξιολόγησης Π.Σ.

12.3 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού
Είναι προφανές ότι στην περίπτωση του εκπαιδευτικού λογισμικού η ευχρηστία είναι
μία μόνο από τις παραμέτρους που πρέπει να αξιολογηθεί. Μια άλλη πιο σημαντική
παράμετρος που πρέπει να αξιολογηθεί είναι η στήριξη που παρέχει το εκπαιδευτικό
λογισμικό στη μαθησιακή διαδικασία. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αυτή οι Κορδάκη,
Αβούρης και Τσέλιος (Κορδάκη κ.α., 2000) παρουσιάζουν ένα περιβάλλον
αξιολόγησης ανοικτών περιβαλλόντων μάθησης, το οποίο συνδυάζει τη μελέτη
ευχρηστίας του εκπαιδευτικού λογισμικού με την εκπαιδευτική του σημασία. Στα
πλαίσια αυτού του περιβάλλοντος αξιολόγησης, όπως το ονομάζουν, δημιουργήθηκε
και ένα σύνολο ευρετικών κανόνων για την αξιολόγηση ανοικτών περιβαλλόντων
μάθησης.
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Ωστόσο, το παραπάνω μοντέλο αξιολόγησης αναφέρεται στην αξιολόγηση μόνο του
τελικού προϊόντος, και όχι στη διαμορφωτική αξιολόγηση (Παπαδόπουλος) – στην
αξιολόγηση κατά τη σχεδίαση και την ανάπτυξη του λογισμικού. Η διαμορφωτική
αξιολόγηση, στην περίπτωση του εκπαιδευτικού υλικού, πιστεύουμε ότι είναι
απαραίτητη, ειδικά μετά την εμφάνιση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και
της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση. Όπως επισημαίνεται στο (Almstrum et al., 1996)
η τεχνολογία δεν είναι πανάκεια, και συνεπώς η απόφαση ενσωμάτωσής των
διάφορων μορφών της εκπαιδευτικής τεχνολογίας θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη
προσοχή. Η διαμορφωτική αξιολόγηση μας παρέχει τη δυνατότητα να διαπιστώσουμε
σε αρχικό στάδιο τα προτερήματα και τα μειονεκτήματα μιας δεδομένης τεχνολογίας
και να κάνουμε διορθώσεις, αποφεύγοντας έτσι μελλοντικά προβλήματα και
συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της σχεδίασης του εκπαιδευτικού υλικού.

12.4 Ένα Μοντέλο Διαμορφωτικής Αξιολόγησης – Αξιολόγησης Τελικού
Προϊόντος
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το μοντέλο αξιολόγησης που κατασκευάσαμε και
χρησιμοποιήσαμε για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγραμματιστικού
περιβάλλοντος. Το μοντέλο αυτό έχει ως στόχο την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων
των διαφόρων μεθοδολογιών/τεχνικών αξιολόγησης που παρουσιάσαμε στις
προηγούμενες ενότητες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση όχι μόνο
προγραμματιστικών περιβαλλόντων, αλλά εκπαιδευτικού λογισμικού γενικότερα.
Διαμορφωτική Αξιολόγηση. Το προγραμματιστικό περιβάλλον σχεδιάστηκε
λαμβάνοντας υπόψη της αρχές σχεδίασης που περιγράψαμε στο 9ο Κεφάλαιο, αλλά
και τους κανόνες ευχρηστίας που περιγράψαμε στην παράγραφο 12.1. Οι αρχές
σχεδίασης που περιγράψαμε στο 9ο Κεφάλαιο, όπως ήδη αναφέραμε, είναι
αποτέλεσμα της εκτεταμένης έρευνας που έχει γίνει τις τελευταίες δεκαετίες για τους
αρχάριους προγραμματιστές.
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Φάση Ανάπτυξης

Αξιολόγηση Ευχρηστίας
και Μάθησης
Νοητικές Διαδρομές
Cognitive Walkthroughs

Ευρετική Αξιολόγηση
Ευχρηστίας και Μάθησης

Έλεγχος σε τακτά χρονικά
διαστήματα από τον κατασκευαστή
σε συνεργασία με ένα ειδικό σε
θέματα ευχρηστίας και μάθησης

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από
3-5 ειδικούς σε θέματα ευχρηστίας
και μάθησης: καταγραφή
προβλημάτων και αξιολόγηση της
σοβαρότητάς τους
Ταξινόμηση και επίλυση των
προβλημάτων βάσει της σοβαρότητας

Πιλοτική Εφαρμογή

6 2ωρα μαθήματα στα οποία
πραγματοποιήθηκε η
διδασκαλία των βασικών εννοιών
του αντικ. προγραμματισμού και
επιλύθηκαν προβλήματα.

Καταγραφή προβλημάτων από τον διδάσκοντα
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
Συλλογή δεδομένων με κατάλληλο
λογισμικό.
Αξιολόγηση των γνώσεων των σπουδαστών.
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους
σπουδαστές.
Ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων και εξαγωγή (ανάλογα με τους στόχους της αξιολόγησης):
 Ποιοτικών συμπερασμάτων
 Ποσοτικών συμπερασμάτων
 Ατομικών και γενικευμένων μοντέλων συμπεριφοράς του χρήστη
Εικόνα 12.1 Το μοντέλο Διαμορφωτικής Αξιολόγησης – Αξιολόγησης Τελικού Προϊόντος.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΕΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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περιβάλλοντος

πραγματοποιήθηκαν από τον γράφοντα συναντήσεις με την επιβλέπουσα καθηγήτρια
με στόχο τον έλεγχο της ευχρηστίας και της μάθησης. Ανάλογες συναντήσεις
πραγματοποιήθηκαν από τον γράφοντα, με μικρότερη συχνότητα, και με τα τρία μέλη
της συμβουλευτικής επιτροπής. Σε κάποιες περιπτώσεις εντοπίστηκαν αδυναμίες στο
αναπτυσσόμενο λογισμικό και έγιναν βελτιώσεις.
Αξιολόγηση Τελικού Προϊόντος. Η ευρετική αξιολόγηση ευχρηστίας και μάθησης,
που προβλέπεται από το μοντέλο αξιολόγησης που δημιουργήσαμε, δεν
πραγματοποιήθηκε από ειδικούς λόγω έλλειψης του απαιτούμενου αριθμού
αξιολογητών. Ωστόσο, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής που
θα περιγράψουμε στις επόμενες ενότητες από τους ίδιους τους φοιτητές.
Στη σχεδίαση της πιλοτικής εφαρμογής, τους στόχους της και τα εργαλεία που
χρησιμοποιήθηκαν

(λογισμικό

καταγραφής

δεδομένων,

ερωτηματολόγια)

θα

αναφερθούμε λεπτομερώς στις ενότητες που ακολουθούν.

12.5 Πιλοτική Εφαρμογή
Στη ενότητα 12.5 παρουσιάζεται η σχεδίαση και τα συμπεράσματα της πιλοτικής
εφαρμογής και αξιολόγησης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Αρχικά,
παρουσιάζονται οι διδακτικοί-ερευνητικοί στόχοι της πιλοτικής εφαρμογής και δίνεται
μια περιγραφή της. Συγκεκριμένα, γίνεται μια αναφορά στους συμμετέχοντες, το
υλικό που χρησιμοποιήθηκε και τη σχεδίαση της πιλοτικής εφαρμογής. Στη συνέχεια,
παρουσιάζεται για κάθε ένα από τα 6 μάθημα - που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια
της πιλοτικής εφαρμογής - το σχέδιο μαθήματος και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν
από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. Τέλος, παρουσιάζονται τα
συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων που
συμπλήρωσαν οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων.
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12.5.1 Οι Στόχοι της Πιλοτικής Εφαρμογής
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα ερωτήματα και οι διδακτικοί – ερευνητικοί
στόχοι της πιλοτικής χρήσης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος στα πλαίσια της
διδασκαλίας του αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού, η οποία
βασίστηκε στη σειρά των μαθημάτων που έχουν ενσωματωθεί στο προγραμματιστικό
περιβάλλον. Εκτός από τους στόχους-ερωτήματα της έρευνας που διενεργήσαμε
αναφέρουμε και τις δικές μας υποθέσεις.
Συγκεκριμένα, θέλαμε να διερευνήσουμε τα εξής:
1. Αν το προγραμματιστικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τη σειρά μαθημάτων
βοήθησε

τους

φοιτητές

στην

κατανόηση

των

βασικών

εννοιών

του

αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού και των δομών ελέγχου.
Θεωρούμε, για τους λόγους που αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, ότι το
συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον και η συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων
θα βοηθήσει ουσιαστικά τους φοιτητές στην κατανόηση των βασικών εννοιών του
αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού και των δομών ελέγχου.
2. Αν οι φοιτητές αποδέχονται στο σύνολό του το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
περιβάλλον, δηλαδή το προγραμματιστικό περιβάλλον και το εκπαιδευτικό υλικό
– θεωρία, δραστηριότητες, ασκήσεις – που το συνοδεύει.
Η υπόθεση μας είναι ότι το προγραμματιστικό περιβάλλον και το εκπαιδευτικό υλικό
που έχει παραχθεί θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον το φοιτητών. Άλλωστε, αυτό είναι
ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των μικρόκοσμων προγραμματισμού. Επιπλέον,
όπως αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, η σχεδίαση του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος βασίστηκε στα αποτελέσματα των εκτεταμένων ερευνών που έχουν
διεξαχθεί για τους αρχάριους προγραμματιστές.

Υποθέτουμε λοιπόν, ότι το

συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον θα καλύψει τις διδακτικές ανάγκες των
φοιτητών.
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3. Αν χρησιμοποιούν οι φοιτητές το λογισμικό σύμφωνα με τις αρχές σχεδίασής του,
αν χρησιμοποιούν δηλαδή τις δυνατότητες/λειτουργίες του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος και αν είναι προφανής ο τρόπος εκτέλεσης των διάφορων
λειτουργιών.
Υποθέτουμε ότι οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό όπως το σχεδιάσαμε.
Η υπόθεση αυτή βασίζεται στον λόγο που αναφέραμε και στην προηγούμενη
ερώτηση.
4. Αν ο πολύ μικρός αριθμός συντακτικών λαθών που μπορεί να προκύψουν
βοήθησε τους φοιτητές στην πιο γρήγορη επίλυση προβλημάτων και στην
ανάπτυξη σωστών προγραμμάτων.
Υποθέτουμε ότι η ελαχιστοποίηση των συντακτικών λαθών που μπορεί να
προκύψουν κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων θα βοηθήσει τους φοιτητές στην πιο
γρήγορη επίλυση των προβλημάτων και στην ανάπτυξη σωστών προγραμμάτων.
Βέβαια είναι δύσκολο να επαληθεύσουμε ή όχι την υπόθεσή μας, μιας και δεν
υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων με εκείνα
που θα αναπτύξουν οι φοιτητές στα πλαίσια των συγκεκριμένων μαθημάτων.
5. Αν τα μηνύματα λάθους είναι κατανοητά.
Θεωρούμε ότι οι φοιτητές θα κατανοήσουν τα μηνύματα λάθους, αφού χρησιμοποιούν
απλή και φυσική γλώσσα, επεξηγούν με σαφήνεια το λάθος και αναφέρουν τη σωστή
γραμμή στην οποία βρίσκεται.
6. Αν η δυναμική οπτικοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων βοήθησε στην
αποσφαλμάτωσή τους.
Θεωρούμε ότι η δυναμική οπτικοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων θα
βοηθήσει ουσιαστικά τους φοιτητές στην αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων τους.
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7. Αν η επεξηγηματική οπτικοποίηση βοήθησε στην κατανόηση της σημασίας των
εντολών.
Υποθέτουμε ότι η επεξηγηματική οπτικοποίηση θα βοηθήσει τους φοιτητές στην
κατανόηση της σημασίας των εντολών. Είναι πολύ πιθανό βέβαια να μην
εκμεταλλευτούν όλοι οι φοιτητές αυτή τη δυνατότητα του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος.
8. Αν η ενσωμάτωση των μαθημάτων – θεωρία και δραστηριότητες – στο
προγραμματιστικό περιβάλλον θα βοηθά τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της
διδασκαλίας, αλλά και κατά τη διάρκεια της επίλυσης προβλημάτων στο
προγραμματιστικό περιβάλλον.
Υποθέτουμε ότι η ενσωμάτωση των μαθημάτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον
θα στηρίξει ουσιαστικά τους φοιτητές τόσο στην κατανόηση των διδασκόμενων
εννοιών όσο και στην ανάπτυξη των προγραμμάτων τους. Οι λόγοι αναφέρθηκαν
λεπτομερώς στο προηγούμενο κεφάλαιο.
9. Αν το προγραμματιστικό περιβάλλον είναι εύχρηστο.
Υποθέτουμε ότι δεν θα εντοπιστούν προβλήματα ευχρηστίας, αφού κατά τη σχεδίαση
του προγραμματιστικού περιβάλλοντος λήφθηκαν υπόψη οι γνωστοί κανόνες
ευχρηστίας του Nielsen.
10. Σχετικά με τον εκδότη δομής: i) αν είναι εύκολη η ανάπτυξη και κυρίως η
διόρθωση των προγραμμάτων μέσω των μενού, ii) αν η έλλειψη των λειτουργιών
copy, paste και undo (για κάθε ενέργεια) δημιουργεί προβλήματα.
Υποθέτουμε ότι η ανάπτυξη και η διόρθωση των προγραμμάτων μέσω των μενού δεν
θα δυσκολέψει τους φοιτητές. Ενδεχομένως, να δημιουργήσει κάποια προβλήματα η
έλλειψη copy, paste και undo (για κάθε ενέργεια).
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ολοκληρωμένου

προγραμματιστικού περιβάλλοντος να δώσει λύση στα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά την εισαγωγή τους στον προγραμματισμό;
Πιστεύουμε ότι η προσεκτική σχεδίαση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος θα
δώσει λύση σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά την
εισαγωγή τους στον προγραμματισμό.
12. Να καταγράψουμε τα λάθη – συντακτικά, σημασιολογικά, λογικά και λάθη
εκτέλεσης – που κάνουν οι φοιτητές, καθώς επίσης και τη συχνότητα εμφάνισης
των λαθών της κάθε κατηγορίας κατά την ανάπτυξη προγραμμάτων.
13. Να καταγράψουμε τις δυσκολίες και τις παρανοήσεις των φοιτητών σχετικά με τις
βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, τις δομές επιλογής
και

τις

δομές

επανάληψης

και

να

διερευνήσουμε

πως

βοηθάει

το

προγραμματιστικό περιβάλλον στην αντιμετώπισή τους.
14. Να καταγράψουμε τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιούν οι
φοιτητές.
15. Να διερευνήσουμε ποιες λειτουργίες του προγραμματιστικού περιβάλλοντος
βοήθησαν τους φοιτητές στην κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών και την
ανάπτυξη των προγραμμάτων.
16. Αν ο συνολικός σχεδιασμός των μαθημάτων για τη διδασκαλία των βασικών
αρχών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και των δομών ελέγχου
μπορεί να εφαρμοσθεί επιτυχώς.
Αν και ο προτεινόμενος αριθμός μαθημάτων είναι μικρός – 5 μαθήματα διάρκειας 2
διδακτικών ωρών το κάθε ένα – για τη διδασκαλία των βασικών αρχών του
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και των δομών ελέγχου, υποθέτουμε ότι τα
μαθήματα μπορούν να διεξαχθούν όπως έχουν σχεδιασθεί, γιατί:
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η διδασκαλία των μαθημάτων με τη χρήση – αποκλειστικά σχεδόν – του
προγραμματιστικού

περιβάλλοντος

θα

επιτρέψει

τη

διδασκαλία

περισσότερης ύλης σε λιγότερο χρόνο,
•

οι δραστηριότητες των μαθημάτων που έχουν ενσωματωθεί στο
προγραμματιστικό

περιβάλλον

θα

βοηθήσουν

τους

φοιτητές

να

κατανοήσουν τις διδασκόμενες έννοιες πιο εύκολα και σε λιγότερο χρόνο,
•

οι διάφορες δυνατότητες του προγραμματιστικού περιβάλλοντος –
δυναμική οπτικοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων, επεξηγηματική
οπτικοποίηση, πρόσβαση στη θεωρία και τις δραστηριότητες – θα
βοηθήσουν ουσιαστικά τους φοιτητές στην αντιμετώπιση των δυσκολιών
που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν με τις διδασκόμενες έννοιες.

12.5.2 Περιγραφή της Πιλοτικής Εφαρμογής: οι Συμμετέχοντες, το Υλικό, η
Σχεδίαση
Συμμετέχοντες
Το λογισμικό που αναπτύξαμε δοκιμάσθηκε και αξιολογήθηκε σε 19 φοιτητές του
τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι
φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα είχαν παρακολουθήσει στο Α’ εξάμηνο το
υποχρεωτικό μάθημα «Προγραμματισμός», το οποίο βασίζεται στο διαδικαστικό
παράδειγμα προγραμματισμού και χρησιμοποιεί ως γλώσσα την Pascal, και είχαν
αποτύχει στις εξετάσεις του παραπάνω μαθήματος. Οι φοιτητές του Δ’ και ΣΤ’
εξαμήνου είχαν παρακολουθήσει και το υποχρεωτικό μάθημα «Αντικειμενοστραφής
Προγραμματισμός».
Η διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκε με την
ανάρτηση ανακοίνωσης στη γραμματεία του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
κατά την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2001-2002. Οι
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φοιτητές ενημερώθηκαν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τη σχετική “ανταμοιβή”
τους και κλήθηκαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, κατά προτίμηση σε ομάδες των 2
ατόμων, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσα σε χρονικό διάστημα μιας
εβδομάδας. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής ήταν δύο: 1) οι φοιτητές έπρεπε να έχουν
αποτύχει στις εξετάσεις του μαθήματος του Α’ εξαμήνου «Προγραμματισμός», και 2)
έπρεπε να παρακολουθήσουν και τα 6 μαθήματα που θα διεξάγονταν στα πλαίσια της
πιλοτικής εφαρμογής και να επιστρέψουν το ερωτηματολόγιο που θα τους δινόταν
μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων μέσα σε χρονικό διάστημα μιας εβδομάδας.
Στους φοιτητές που θα συμμετείχαν θα δινόταν κάποιες πιστωτικές μονάδες για το
μάθημα «Προγραμματισμός» του Α’ εξαμήνου.
Από τους φοιτητές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, ειδοποιήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου 10 φοιτητές του Β’ εξαμήνου και 10 φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων.
Η επιλογή των φοιτητών έγινε βάση της χρονολογικής σειράς εκδήλωσης
ενδιαφέροντος. Η συμμετοχή των φοιτητών του Β’ εξαμήνου είχε ως στόχο τη
διερεύνηση της βοήθειας που παρέχει το προγραμματιστικό περιβάλλον και η σειρά
μαθημάτων που ενσωματώνει κατά την εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή
προγραμματισμό. Η συμμετοχή των φοιτητών των μεγαλύτερων εξαμήνων, οι οποίοι
είχαν παρακολουθήσει το μάθημα «Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός», είχε ως
στόχο τη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο το προγραμματιστικό περιβάλλον
μπορεί

να

βοηθήσει

στην

κατανόηση

εννοιών

του

αντικειμενοστραφούς

προγραμματισμού που δυσκολεύουν τους φοιτητές.
Πριν την έναρξη των μαθημάτων πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους φοιτητές
προκειμένου να απαντήσουμε σε τυχούσες ερωτήσεις όσον αφορά στην πιλοτική
εφαρμογή. Επίσης, δόθηκε στους φοιτητές ερωτηματολόγιο που είχε ως στόχο την
καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετώπισαν κατά την εισαγωγή τους στον
προγραμματισμό. Στόχος μας επίσης ήταν να χρησιμοποιήσουμε τα σχετικά στοιχεία
για τη διερεύνηση, μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων, του βαθμού στον οποίο οι
δυσκολίες αυτές αντιμετωπίστηκαν. Ο Πίνακας 12.3 συγκεντρώνει τις απαντήσεις
των φοιτητών στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, στην 1η γραμμή
του πίνακα καταγράφεται ο κωδικός που θα χρησιμοποιηθεί στις επόμενες ενότητες
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για κάθε φοιτητή, στη 2η γραμμή το εξάμηνο φοίτησης, στις γραμμές 3 έως 6 τα
μαθήματα προγραμματισμού στα οποία έχει αποτύχει στις εξετάσεις, και στις
υπόλοιπες γραμμές οι δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την εισαγωγή του στον
προγραμματισμό.
Το υλικό
Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο και ως μέσο
διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε το προγραμματιστικό περιβάλλον και σε ελάχιστες
περιπτώσεις ο πίνακας. Για τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η δυνατότητα
της καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών -κατά την ανάπτυξη προγραμμάτωνπου ενσωματώνει το προγραμματιστικό περιβάλλον. Χρησιμοποιήθηκε επίσης το
λογισμικό Camtasia Recorder για την καταγραφή (video) των ενεργειών 2 ομάδων.
Σχεδίαση
Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 ατόμων, με μία εξαίρεση. Συγκεκριμένα,
ένας φοιτητής προσήλθε μετά την ολοκλήρωση του 1ου μαθήματος, γεγονός που
κατέστησε τη συμμετοχή του αδύνατη. Η συχνότητα των μαθημάτων ήταν
εβδομαδιαία

και

η

διάρκεια

του

κάθε

μαθήματος

2

διδακτικές

ώρες.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 6 μαθήματα.
Κάθε ένα από τα 5 πρώτα μαθήματα αποτελούνταν από 3 φάσεις:
Στην

1η

φάση

πραγματοποιήθηκε

η

διδασκαλία

των

σχετικών

εννοιών

χρησιμοποιώντας τη θεωρία των μαθημάτων που είναι ενσωματωμένη στο
προγραμματιστικό περιβάλλον.
Στη 2η φάση χρησιμοποιήθηκαν οι δραστηριότητες που είναι ενσωματωμένες στο
προγραμματιστικό περιβάλλον και σε κάποιες περιπτώσεις και υπάρχοντα
προγράμματα με στόχο την κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών και την
εξοικείωση με τις δυνατότητες του προγραμματιστικού περιβάλλοντος.
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1α

1β

2α

2β

3

4α

4β

5α

5β

6α

6β

7α

7β

8α

8β

9α

9β

10α

10β

Εξάμηνο

Β’

Β’

Β’

Β’

Β’

Β’

Β’

Β’

Β’

Δ’

Δ’

Δ’

Δ’

Δ’

Δ’

ΣΤ’

ΣΤ’

Δ’

ΣΤ’

Προγραμματισμός Ι

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Αλγόριθμοι

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

Αντικειμενοστραφής
Προγραμματισμός

√

√

√

√

Δομές Δεδομένων

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Συντακτικοί κανόνες

√

Σημασία εντολών ελέγχου
Σύνταξη εντολών επανάληψης
Σημασία εντολών επανάληψης
Επιλογή κατάλληλων δομών
Ανάπτυξη αλγορίθμου
Μεταφορά αλγορίθμου στη γλώσσα
προγραμματισμού
Χρήση του συντάκτη προγραμμάτων
Κατανόηση μηνυμάτων λάθους
μεταγλώττισης
Με το προγραμματιστικό περιβάλλον
Άλλες δυσκολίες

1.
2.
3.
4.
6.
7.

Δεν παρακολούθησε τα μαθήματα

Σύνταξη εντολών ελέγχου

√

√

√
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Ποσοστό

√
√

√

√

26%
√
√

32%
√

√
√

√
√

2

37%

√

√

√

52%

√

√

√

√

√

84%

√

√

79%

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
6

1
3
Πίνακας 12.3 Οι απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε πριν την έναρξη των μαθημάτων.

«Ενώ καταλαβαίνω ένα έτοιμο πρόγραμμα δεν είμαι σε θέση να το γράψω μόνη μου.»
«Κατανόηση ενός έτοιμου προγράμματος σε μικρό βαθμό, αλλά υπάρχει αδυναμία δημιουργίας.»
«Γενικώς στην ανάπτυξη του προγράμματος με τον ευκολότερο και καλύτερο τρόπο προγραμματισμού.»
«Χρήση debugger και Help.»,
5. «Χρήση του Help.»
«Γενικά μπερδεύτηκα με την Java, C, Pascal & τις Δομές Δεδομένων.»
«Σχεδόν με όλα.»,
8. «Αρκετές»

√
√

√

5

37%

√

√

4

√

√
√

√

32%

√

58%
√

32%
7
8
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Στην 3η φάση οι φοιτητές έλυσαν – σε ομάδες – χωρίς τη βοήθεια του διδάσκοντα μία
ή δύο ασκήσεις. Όπως θα γίνει εμφανές στη συνέχεια, οι ασκήσεις που προτάθηκαν
για λύση είχαν συγκεκριμένους στόχους και έπρεπε να χαρακτηρίζονται από ένα
συγκεκριμένο βαθμό δυσκολίας. Στις περιπτώσεις που οι ασκήσεις του βιβλίου
“Karel++: A Gentle Introduction to the Art of Object-Oriented Programming” (Bergin
et al., 1997) δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις μας, κατασκευάσαμε νέες ασκήσεις.
Συγκεκριμένα, η 1η άσκηση του 2ου μαθήματος και οι ασκήσεις του 4ου και 5ου
μαθήματος είναι καινούριες, ενώ οι ασκήσεις του 3ου μαθήματος βασίστηκαν στην
άσκηση 6 του 2ου μαθήματος του προαναφερθέντος βιβλίου.
Για κάθε ένα από τα 5 μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν:
•

καταγράφηκαν

από

το

διδάσκοντα

οι

δυσκολίες

κατανόησης

των

διδασκόμενων κάθε φορά εννοιών, μειονεκτήματα και προβλήματα που
αντιμετώπισαν οι φοιτητές με το προγραμματιστικό περιβάλλον,
•

μελετήθηκαν οι διαδοχικές εκδόσεις των προγραμμάτων που ανέπτυξαν οι
φοιτητές,

•

αναλύθηκαν οι καταγεγραμμένες ενέργειες και οι διάλογοι 2 ομάδων
φοιτητών.

Το 6ο μάθημα αφιερώθηκε στην αξιολόγηση των γνώσεων των φοιτητών, καθώς και
στην αξιολόγηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος και της σειράς των
μαθημάτων από τους φοιτητές. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές:
•

έλεγξαν και αποσφαλμάτωσαν ένα υπάρχον πρόγραμμα που περιλάμβανε
λάθη όλων των κατηγοριών.

•

απάντησαν – ατομικά – σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου, προκειμένου να
διαπιστωθεί

ο

βαθμός

κατανόησης

των

βασικών

αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού.

εννοιών

του
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Τέλος, δόθηκε στους φοιτητές ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε ερωτήσεις τόσο
ανοικτού όσο και κλειστού τύπου για την αξιολόγηση του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος και της σειράς μαθημάτων. Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε εκτός
μαθήματος.
Στις επόμενες ενότητες δίνεται λεπτομερής περιγραφή των 5 μαθημάτων και των
συμπερασμάτων που εξήχθησαν για κάθε μάθημα. Επίσης, δίνεται λεπτομερής
περιγραφή του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στο 6ο μάθημα και των σχετικών
αποτελεσμάτων.
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12.5.3 1ο Μάθημα: Αντικείμενα - Κλάσεις
12.5.3.1 Σχέδιο Μαθήματος
Τίτλος Ενότητας: Αντικείμενα - Κλάσεις
Διδακτικές ώρες: 2
Διδακτικός στόχος: Γενικός διδακτικός στόχος του μαθήματος αυτού είναι η
εξοικείωση των φοιτητών με: 1) τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς
προγραμματισμού, δηλαδή τις έννοιες Αντικείμενο, Μήνυμα και Κλάση, 2) την
ακολουθιακή δομή, και 3) το προγραμματιστικό περιβάλλον.
Βασικές έννοιες:
• Αντικείμενο
• μήνυμα/μέθοδος
• κλάση
• στιγμιότυπο
• δομή ακολουθίας

•
•
•
•

δημιουργία & αρχικοποίηση αντικειμένου
ιδιότητες & συμπεριφορά αντικειμένου
πρόγραμμα/αποστολή
λογικά λάθη & έλεγχος

Σχέδιο Μαθήματος
1. Περιγράφεται

το

αντικειμενοστραφές

παράδειγμα

προγραμματισμού

που

βασίζεται στις έννοιες Αντικείμενο και Μήνυμα.
2. Παρουσιάζεται ο προγραμματιστικός μικρόκοσμος χρησιμοποιώντας την Εικόνα
της δραστηριότητας της ενότητας «Εισαγωγή» (περιγραφή της δραστηριότητας
στην ενότητα 10.2.1.1, Εικόνα 10.3). Επισημαίνεται ότι τα μοναδικά αντικείμενα
είναι τα ρομπότ.
3. Επεξηγούνται

τα

4

μηνύματα

(move(),

turnLeft(),

putBeeper(),

pickBeeper()) στα οποία ανταποκρίνεται κάθε ρομπότ. Οι φοιτητές στέλνουν τα

4 μηνύματα στο ρομπότ Karel, παρατηρούν το αποτέλεσμα στην κατάσταση του
κόσμου και τη σύνταξη τους στη γλώσσα προγραμματισμού (δραστηριότητα της
ενότητας «Αντικείμενα», ενότητα 10.2.1.2, Εικόνα 10.4). Επισημαίνεται ότι κάθε
αντικείμενο είναι αύταρκες, έχει δηλαδή τη δική του «φυσική» υπόσταση και
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ταυτότητα, και γι’ αυτό χρησιμοποιούμε πάντα το όνομα του αντικειμένου στο
οποίο στέλνουμε το μήνυμα:
<Όνομα-αντικειμένου>.Μήνυμα()

4. Διευκρινίζεται ότι κάθε ρομπότ με τις παραπάνω δυνατότητες αποτελεί
στιγμιότυπο ενός βασικού μοντέλου – κλάσης με όνομα Primitive_Robot.
Γίνεται σύντομη αναφορά στη δήλωση κλάσης χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα
την δήλωση της κλάσης Primitive_Robot.
5. Επισημαίνεται ότι μια κλάση μπορεί να μας εφοδιάσει με όσα αντικείμενα
θέλουμε, αρκεί να δώσουμε την κατάλληλη εντολή για τη δημιουργία και την
αρχικοποίησή τους. Γίνεται αναφορά στις έννοιες ιδιότητες – οι τιμές των οποίων
μεταβάλλονται με την εκτέλεση των μεθόδων – και συμπεριφορά. Οι φοιτητές
εξοικειώνονται με τις παραπάνω έννοιες μέσω της δραστηριότητας της ενότητας
«Κλάσεις» (περιγραφή της δραστηριότητας στην ενότητα 10.2.1.3, Εικόνα 10.5).
6. Παρουσιάζεται η δομή ενός προγράμματος και το προγραμματιστικό περιβάλλον
χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα. Στη συνέχεια παρατίθεται ο ορισμός του
προβλήματος και ο πηγαίος κώδικας του παραδείγματος.
Ο ορισμός του προβλήματος:
Κάθε πρωί ο Karel ξυπνάει στο κρεβάτι του όταν ένα ρομπότ-εφημεριδοπώλης
του πετάει την εφημερίδα, που αναπαριστάνεται μ0ε ένα beeper, στην μπροστινή
βεράντα του σπιτιού του. Προγραμμάτισε τον Karel ώστε να μαζέψει την
εφημερίδα και να την φέρει πίσω στο κρεβάτι του. Η αρχική κατάσταση φαίνεται
στην Εικόνα 12.2, ενώ στην τελική κατάσταση ο Karel πρέπει να βρίσκεται πίσω
στο κρεβάτι του (ίδια διασταύρωση & κατεύθυνση) με την εφημερίδα.

Εικόνα 12.2 Αρχική κατάσταση.
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Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος:
task
{
Primitive_Robot Karel ( 3, 4, West, 0 );
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.pickBeeper();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
}

Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας γίνεται:
a. Περιγραφή του βασικού παραθύρου του περιβάλλοντος προγραμματισμού.
Οι φοιτητές με καθοδήγηση κάνουν:
b. Ανάκληση ενός υπάρχοντος προγράμματος.
c. Μεταγλώττιση του προγράμματος.
d. Δημιουργία κατάστασης του κόσμου.
e. Εκτέλεση του προγράμματος με όλους τους τρόπους.
f. Εισαγωγή σχολίου και κενής γραμμής στο πρόγραμμα.
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g. Διαγραφή της εντολής δημιουργίας ρομπότ και μεταγλώττιση. Εξηγούνται
τα λάθη μεταγλώττισης που προκύπτουν και οι φοιτητές καλούνται να
διορθώσουν (δημιουργία του ρομπότ με 0 beeper) και να μεταγλωττίσουν
το πρόγραμμα.
h. Διαγραφή

της

τελευταίας

εντολής,

μεταγλώττιση

και

εκτέλεση.

Επισημαίνεται ότι παρόλο που το πρόγραμμα εκτελείται επιτυχώς (χωρίς
λάθη εκτέλεσης) δεν λύνει σωστά το πρόβλημα (το ρομπότ δεν έχει την
ίδια κατεύθυνση). Αναφορά στα λογικά λάθη και τον έλεγχο ενός
προγράμματος.
i. Διαγραφή της εντολής move αμέσως πριν την εντολή pickBeeper και
εκτέλεση του προγράμματος. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος
προκύπτει κλείσιμο λόγω λάθους, οπότε γίνεται αναφορά στα λάθη
εκτέλεσης και τον τρόπο αντιμετώπισής τους.
j. Διόρθωση του προγράμματος, εισαγωγή δηλαδή της εντολής move που
διαγράφηκε προηγουμένως, και αποθήκευση.
k. Παρουσίαση του συστήματος βοήθειας του λογισμικού.
Ανάθεση εργασίας
Δίνεται στους φοιτητές το 1ο φύλλο ανάθεσης εργασίας που περιλαμβάνει τις δύο
ασκήσεις που αναφέρονται στη συνέχεια. Στους φοιτητές προτείνεται να λύσουν την
1η άσκηση και προαιρετικά την 2η.
1η Άσκηση
Τα τμήματα τοίχου στην Εικόνα 12.3 αναπαριστάνουν ένα βουνό. Προγραμμάτισε
τον Karel να ανέβει στην κορυφή του βουνού και να τοποθετήσει μια σημαία, που
αναπαριστάνεται με ένα beeper. Στη συνέχεια ο Karel πρέπει να κατέβει από την
άλλη μεριά του βουνού. Υπέθεσε ότι ο Karel ξεκινάει με μια σημαία (beeper) στην
τσάντα του. Θυμήσου ότι ο Karel δεν είναι super-ρομπότ για να πηδήξει με ένα άλμα
στην κορυφή, να τοποθετήσει την σημαία και να πηδήξει κάτω με ένα άλμα. Όπως
φαίνεται στην τελική κατάσταση ο Karel πρέπει να ακολουθήσει τη διαδρομή του
βουνού ανεβαίνοντας και κατεβαίνοντας.
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Αρχική κατάσταση.

Η τελική κατάσταση και η διαδρομή που
ακολουθεί το ρομπότ.
Εικόνα 12.3

Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος:
task
{
Primitive_Robot Karel ( 3, 4, West, 0 );
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.pickBeeper();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
}
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Οι στόχοι της 1ης άσκησης είναι:
α) Η εξοικείωση με: i) τη δημιουργία και αρχικοποίηση αντικειμένων, ii) την
αποστολή μηνυμάτων σε αντικείμενα, iii) την ακολουθιακή δομή.
β) Η εξοικείωση με τον εκδότη και κυρίως με την εισαγωγή εντολών μεταξύ άλλων.
Υποθέτουμε ότι οι φοιτητές θα χρειασθεί να εισάγουν εντολές μεταξύ άλλων
λόγω του μεγάλου αριθμού εντολών που απαιτεί το συγκεκριμένο πρόβλημα και
της προκαθορισμένης διαδρομής που θα εκτελέσει το ρομπότ, και η οποία απαιτεί
αρκετές στροφές αριστερά και δεξιά.
γ) Η χρήση του βηματικού τρόπου εκτέλεσης του προγράμματος, αφού αυτός είναι ο
μοναδικός τρόπος για να ελέγξουν οι φοιτητές αν το ρομπότ ακολουθεί την
επιθυμητή διαδρομή. Απώτερος σκοπός είναι η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων
αυτού του τρόπου εκτέλεσης των προγραμμάτων, και η υιοθέτησή του από τους
φοιτητές

στα

συμβατικά

προγραμματιστικά

περιβάλλοντα

που

θα

χρησιμοποιήσουν στο μέλλον.
2η Άσκηση
Επιστρέφοντας στο σπίτι από το super market, η σακούλα του Karel σχίστηκε και
κάποια από τα ψώνια του έπεσαν στο δρόμο. Η αρχική κατάσταση, όταν ο Karel
ανακάλυψε ότι η σακούλα του έχει σχιστεί, φαίνεται στην Εικόνα 12.4.
Προγραμμάτισε

τον

Karel

ώστε

να

συγκεντρώσει

όλα

τα

αντικείμενα

(αναπαριστάνονται με beepers) που έπεσαν από την σακούλα και να επιστρέψει στην
θέση που ήταν όταν ανακάλυψε τη διαρροή.

Εικόνα 12.4 Αρχική κατάσταση της 2ης Άσκησης.
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Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος:
task
{
Primitive_Robot Karel ( 5, 7, East, 0 );
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.pickBeeper();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.pickBeeper();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.pickBeeper();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.pickBeeper();
Karel.turnLeft();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.turnLeft();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
Karel.move();
}

Η 2η άσκηση, η οποία είναι προαιρετική και δεν παρουσιάζει κάποια ιδιαίτερη
δυσκολία, έχει ως μοναδικό στόχο την περαιτέρω κατανόηση των διδασκόμενων
εννοιών και την εξοικείωση με το προγραμματιστικό περιβάλλον.
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12.5.3.2 Συμπεράσματα
Ανάλυση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων
Οι φοιτητές ανέπτυξαν συνολικά 18 προγράμματα – 10 για την 1η άσκηση που ήταν
υποχρεωτική και 8 για την 2η άσκηση που ήταν προαιρετική. Στους Πίνακες 12.4 και
12.5, που προέκυψαν από μια συστηματική καταγραφή της πορείας των φοιτητών
από την εξέταση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων τους, φαίνονται τα
συγκεντρωτικά στοιχεία Στις στήλες (5 έως 7), που αναφέρονται στα λάθη που
εντοπίστηκαν στα προγράμματα, καταγράφεται ο αριθμός των εκδόσεων που
παρουσιάζουν λάθη της αντίστοιχης κατηγορίας και σε παρένθεση οι αύξοντες
αριθμοί των εκδόσεων. Η στήλη με τίτλο «Λογικά λάθη» αναφέρεται στις εκδόσεις
των προγραμμάτων που περιλαμβάνουν μόνο λογικά λάθη που δεν οδηγούν σε λάθος
εκτέλεσης. Από την ανάλυση των στοιχείων που καταγράφηκαν εξήχθησαν τα
παρακάτω συμπεράσματα, ποιοτικού κατά κύριο λόγο χαρακτήρα:
•

Η πλειοψηφία των προγραμμάτων (72%) δεν περιλαμβάνει καθόλου συντακτικά
λάθη, ενώ στα υπόλοιπα προγράμματα (28%) υπάρχει ένα μόνο συντακτικό
λάθος. Αντίθετα, τα μισά περίπου προγράμματα περιλαμβάνουν λογικά λάθη
(39%) και λάθη εκτέλεσης (44%). Στον Πίνακα 12.6 φαίνονται τα συγκεντρωτικά
στοιχεία για τα λάθη που περιλάμβαναν τα 18 προγράμματα των φοιτητών (10 για
την 1η άσκηση και 8 για την 2η).

•

Αρκετά λάθη οφείλονται σε λανθασμένη χρήση της turnLeft() και συγκεκριμένα
στην επιλογή σε μια δεδομένη κατάσταση μεταξύ της στροφής προς τα αριστερά
ή προς τα δεξιά. Το πρόβλημα ήταν αρκετά έντονο σε 2 από τις 10 ομάδες.
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Κατάσταση
Κόσμου

Πρόγραμμα

Αριθμός
Μεταγλ/σεων

Συντακτικά
λάθη

Λογικά
λάθη

Λάθη
εκτέλεσης

Χρόνος
(λεπτά)

√

√

18

-

8

6
(1,2,4,5,6,11)

19

Ανάπτυξη ολόκληρου του
προγρ/τος - έλεγχος

2

√

Αφήνουν το
ρομπότ στη
διασταύρωση
(1,7)

4

1

3

-

4

Ανάπτυξη ολόκληρου του
προγρ/τος - έλεγχος

3

√

√

5

Σημασ/κά: 2
(2,3)

-

1 (1)

6

4

√

√

3

-

1 (2)

1 (1)

10

5

√

√

1

-

-

-

6

√

√

15

1

1 – 14
έκδοση

αρκετά

25

7

√

√

1

-

-

-

7

8

Συγχέουν την
αρχική –
τελική
κατάσταση

√

5

-

-

-

13

Αναπτύσσουν αρχικά
τμηματικά & στη συνέχεια
ολόκληρο το πρόγραμμα

9

√

√

24

5
(1 λάθος)

ελάχιστ
α

ελάχιστα

12

Τμηματική ανάπτυξη
προγρ/τος

10

√

√

24

6

8

23

Ανάπτυξη ολόκληρου του
προγρ/τος – έλεγχος

Ομάδα

1

6

(3 διαφορετικά)

Πίνακας 12.4 Συγκεντρωτικά στοιχεία για την 1η Άσκηση του 1ου Μαθήματος.
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Προβλήματα

Σχέση turnLeft()
– στροφής
αριστερά/δεξιά

Ανάπτυξη ολόκληρου του
προγρ/τος - έλεγχος
Ανάπτυξη ολόκληρου του
προγρ/τος - έλεγχος
Ανάπτυξη ολόκληρου του
προγρ/τος – έλεγχος
Ανάπτυξη μισού προγρ/τος &
έλεγχος, χωρίς να διορθωθεί
ανάπτυξη όλου του προγρ/τος
Ανάπτυξη ολόκληρου του
προγρ/τος – έλεγχος

Σχέση turnLeft()
– στροφής
αριστερά/δεξιά
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Συντ/κά
λάθη

Λογικά
λάθη

Λάθη
εκτέλεσης

Συνολικός
χρόνος 1
(λεπτά)

-

-

-

-

-

√

4

1

√

√

3

4

√

√

2

-

5

√

√

1

6

-

-

7

√

8

Ομάδα

Κατάσταση
Κόσμου

Πρόγραμμα

Αριθμός
Μεταγλ.

1

-

-

2

√

3

8
1 (1)

9

-

-

15

-

-

-

9

-

-

-

-

-

√

1

-

-

-

6

√

√

2

-

1 (1)

-

9

9

√

√

24

-

-

2 (6, 7)

13

10

√

√

3

-

-

-

11
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Ανάπτυξη τμήματος για την
«αποκομιδή» χωρίς έλεγχο –
ανάπτυξη υπόλοιπου προγρ/τος
Ανάπτυξη ολόκληρου του
προγρ/τος - έλεγχος
Ανάπτυξη προγρ/τος & έλεγχος
σε 2 φάσεις
Ανάπτυξη ολόκληρου του
προγρ/τος – έλεγχος
Ανάπτυξη ολόκληρου του
προγρ/τος – έλεγχος
Ανάπτυξη ολόκληρου του
προγρ/τος – έλεγχος
Τμηματική ανάπτυξη προγρ/τος
Ανάπτυξη προγρ/τος & έλεγχος
σε 2 φάσεις

Παρατηρήσεις

Για την 1η άσκηση η ομάδα
έκανε 24 φορές μεταγλώττιση,
από τις οποίες οι 6
περιλάμβαναν συντακτικά
λάθη, οι 6 λογικά και οι 8
λάθη εκτέλεσης.

Πίνακας 12.5 Συγκεντρωτικά στοιχεία για την 2η Άσκηση του 1ου Μαθήματος.

Στην 2η άσκηση ο χρόνος που αναφέρεται είναι ο μέγιστος χρόνος που χρειάστηκε η αντίστοιχη ομάδα για την δημιουργία της κατάστασης του κόσμου και την
ανάπτυξη του προγράμματος, αφού υπολογίστηκε σε σχέση με την τελευταία έκδοση της 1ης άσκησης.

1
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Λάθη

Συντακτικά
Σημασιολογικά

Μήνυμα λάθους ή περιγραφή

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους ‘}’ του μπλοκ
εντολών του κυρίως προγράμματος.
Το αντικείμενο ‘αναγνωριστικό’ δεν έχει οριστεί.
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Συχνότητα

Αριθμός &

εμφάνισης

ποσοστό

(αριθμός

προγρ/των

προγρ/των)

με λάθη

5

5 (28%)

1

1 (5%)

Λανθασμένη αρχικοποίηση των ιδιοτήτων του
αντικειμένου: σε μία περίπτωση 0 αντί για 1 beeper και
Λογικά

σε μία περίπτωση κατεύθυνση West αντί για East
Λανθασμένη χρήση της turnLeft() (π.χ. στροφή
αριστερά αντί για δεξιά)

Εκτέλεσης

2

Λόγω λανθασμένης χρήσης της turnLeft() το
ρομπότ πέφτει σε τοίχο.

7 (39%)
6

4

8 (44%)

Πίνακας 12.6 Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα λάθη των 18 προγραμμάτων των φοιτητών.

•

Τα λογικά λάθη ακόμα και όταν δεν οδηγούν σε λάθη εκτέλεσης εντοπίζονται
αμέσως, αφού οι φοιτητές κάνουν αλλαγές στο σημείο του πηγαίου κώδικα που
υπάρχει το λάθος. Ο άμεσος εντοπισμός των λογικών λαθών μας επιτρέπει να
συμπεράνουμε ότι η δυναμική οπτικοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων
αποκαλύπτει τις διάφορες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στην νοητή μηχανή με
απόλυτα κατανοητό (από τους φοιτητές) τρόπο. Σημαντική βοήθεια πιστεύουμε
ότι παρέχει και η επεξηγηματική οπτικοποίηση, καθώς επίσης και το γεγονός ότι σε
περίπτωση λάθους εκτέλεσης σηματοδοτείται η γραμμή του πηγαίου κώδικα που
οδήγησε στον ανεπιτυχή τερματισμό του προγράμματος (με αλλαγή του χρώματος
του υποβάθρου και των χαρακτήρων) και ταυτόχρονα επεξηγείται η αιτία του
λάθους.

•

Η διόρθωση των λαθών, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην οποία ανήκουν, είναι
σχεδόν πάντα άμεση. Για τα λογικά λάθη και τα λάθη εκτέλεσης οι λόγοι
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Όσον αφορά τα συντακτικά και τα
σημασιολογικά λάθη καθοριστικό ρόλο παίζουν τα μηνύματα λάθους που εξηγούν
με σαφήνεια και απλή γλώσσα το λάθος.
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Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών (8 από τις 10 ομάδες στην 1η άσκηση)
αναπτύσσουν ολόκληρο το πρόγραμμα και στη συνέχεια το ελέγχουν. Η μοναδική
ομάδα που ανέπτυξε τμηματικά το πρόγραμμα στις δύο ασκήσεις, παρουσίασε την
ίδια πορεία. Συγκεκριμένα, και στις δύο περιπτώσεις έκαναν 24 μεταγλωττίσεις
στον ίδιο χρόνο (12 και 13 λεπτά αντίστοιχα) και έκαναν ελάχιστα λάθη (ειδικά
στην 2η άσκηση) τα οποία διόρθωσαν αμέσως.

•

Οι ομάδες (8 από τις 10) που έλυσαν την 2η άσκηση έκαναν πολύ λιγότερα λάθη
σε σχέση με την 1η άσκηση. Συγκεκριμένα, στην 2η άσκηση, 3 ομάδες έκαναν από
1 μόνο λάθος και 1 ομάδα 2 λάθη. Ακόμα και η 10η ομάδα, που στην 1η άσκηση
έκανε 24 μεταγλωττίσεις και αντιμετώπισε πληθώρα λαθών, έλυσε την 2η άσκηση
στο μισό χρόνο, με 3 μόνο μεταγλωττίσεις και κανένα λάθος. Εφόσον οι δύο
ασκήσεις έχουν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η
σαφώς καλύτερη απόδοση στην 2η άσκηση οφείλεται στην εξοικείωση των
φοιτητών με το προγραμματιστικό περιβάλλον από την πρώτη κιόλας άσκηση.

Ανάλυση καταγεγραμμένων ενεργειών
Από την ανάλυση των καταγεγραμμένων ενεργειών (αλληλεπίδραση με το
προγραμματιστικό περιβάλλον, συνομιλίες των μελών της ομάδας) δύο ομάδων
προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
•

Η παρακολούθηση του μαθήματος από τους φοιτητές μπορεί να γίνει χωρίς
δυσκολία χρησιμοποιώντας τα μαθήματα (θεωρία και δραστηριότητες) του
προγραμματιστικού

περιβάλλοντος.

Επιπλέον,

ο

διδακτικός

χρόνος

χρησιμοποιείται πιο αποτελεσματικά, αφού για την διδασκαλία του μαθήματος
απαιτείται πολύ λιγότερος χρόνος. Χωρίς τη χρήση των μαθημάτων που έχουν
ενσωματωθεί στο προγραμματιστικό περιβάλλον δεν θα ήταν δυνατή η
διδασκαλία της θεωρίας, η εξοικείωση με το προγραμματιστικό περιβάλλον και η
ανάπτυξη προγράμματος σε δύο μόνο διδακτικές ώρες.
•

Ο τρόπος εισαγωγής εντολών μεταξύ άλλων δημιούργησε έντονο πρόβλημα στην 6η
ομάδα. Αυτός ενδεχομένως να ήταν και ο λόγος που η ομάδα αυτή χρειάστηκε

Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος

378

τον διπλάσιο χρόνο σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες για την ανάπτυξη και
αποσφαλμάτωση του προγράμματος και αντιμετώπισε τα περισσότερα λάθη.
Παρατήρηση
Στη συνέχεια αναφέρονται κάποια σημαντικά στοιχεία που βασίζονται στην
παρατήρηση από τον διδάσκοντα της αλληλεπίδρασης των φοιτητών με το
προγραμματιστικό περιβάλλον και γενικότερα τη διδασκαλία του μαθήματος:
•

Όσον αφορά τις ασκήσεις δεν διατυπώθηκε καμία απορία από τους φοιτητές. Το
γεγονός αυτό οφείλεται αφενός στο ότι ο ορισμός του προβλήματος είναι σαφής,
αφού παρουσιάζεται συνήθως με τη βοήθεια εικόνων που αναπαριστούν την
αρχική και την τελική κατάσταση και αφετέρου στο ότι οι ασκήσεις αναφέρονται
σε προβλήματα που είναι πιο κοντά στις εμπειρίες των φοιτητών.

•

Η δημιουργία της αρχικής κατάστασης του κόσμου έγινε με μεγάλη ευκολία από
την 1η άσκηση.

•

Οι φοιτητές υιοθετούν τη βήμα προς βήμα εκτέλεση των προγραμμάτων τους,
ακόμα και όταν αυτή δεν επιβάλλεται από την φύση του προβλήματος. Ακόμα και
στην 2η άσκηση που η ορθότητα των προγραμμάτων τους θα μπορούσε να
ελεγχθεί με απλή εκτέλεση οι φοιτητές προτίμησαν τη βήμα προς βήμα εκτέλεση.

•

Το προγραμματιστικό περιβάλλον και οι ασκήσεις προκαλούν το ενδιαφέρον των
φοιτητών, γεγονός που επιβεβαιώνεται: 1) από την επίλυση του 2ου προβλήματος
(από τις 8 στις 10 ομάδες) που ήταν προαιρετική και μάλιστα εκτός των δύο
διδακτικών ωρών, και 2) από το ενδιαφέρον που εκδήλωσαν οι φοιτητές να
προμηθευτούν το προγραμματιστικό περιβάλλον.
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Προτάσεις - διορθώσεις
•

Μετά από το μάθημα αυτό και πριν το δεύτερο μάθημα έγινε διόρθωση στο
λογισμικό έτσι ώστε η εισαγωγή εντολών μεταξύ άλλων να πραγματοποιείται με
πιο εύκολο και προφανή τρόπο.

•

Όσον αφορά στο μάθημα, διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
βαρύτητα κατά την παρουσίαση των υπαρχόντων παραδειγμάτων στην στροφή
προς τα αριστερά/δεξιά και την αναστροφή, μιας και αρκετοί φοιτητές
αντιμετωπίζουν πρόβλημα με τη σημασία των εντολών turnLeft() και
turnRight(). Η σχηματική παρουσίαση της λειτουργίας της turnLeft() και
turnRight() φαίνεται να μειώνει τα προβλήματα.

Σύνοψη
Από την ανάλυση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων που ανέπτυξαν οι
φοιτητές, την ανάλυση των καταγεγραμμένων ενεργειών δύο ομάδων και τα στοιχεία
που βασίζονται στην παρατήρηση από τον διδάσκοντα προκύπτει ότι:
•

Ο γενικός διδακτικός στόχος του μαθήματος επιτεύχθηκε. Όλοι οι φοιτητές
εξοικειώθηκαν πολύ γρήγορα με το προγραμματιστικό περιβάλλον και από τη
μελέτη των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων φαίνεται ότι δεν
αντιμετώπισαν δυσκολίες με τις διδασκόμενες έννοιες.

•

Το 28% των προγραμμάτων περιλάμβανε από ένα συντακτικό λάθος, ενώ τα
μισά περίπου προγράμματα περιλάμβαναν λογικά λάθη (39%) και λάθη
εκτέλεσης (44%). Πρόβλημα αντιμετώπισαν αρκετοί φοιτητές με τη σημασία της
turnLeft() και συγκεκριμένα με την επιλογή σε μια δεδομένη κατάσταση

μεταξύ της στροφής προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Η σχηματική
παρουσίαση της λειτουργίας της turnLeft() και turnRight() φαίνεται να
μειώνει τα προβλήματα.
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Τα λογικά λάθη ακόμα και όταν δεν οδηγούν σε λάθη εκτέλεσης εντοπίζονται
άμεσα. Επιπλέον, η διόρθωση των λαθών, ανεξάρτητα από την κατηγορία στην
οποία ανήκουν, είναι σχεδόν πάντα άμεση.

•

Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών αναπτύσσει ολόκληρο το πρόγραμμα
και στη συνέχεια το ελέγχει.

•

Η παρακολούθηση του μαθήματος από τους φοιτητές μπορεί να γίνει χωρίς
δυσκολία χρησιμοποιώντας τα μαθήματα που έχουν ενσωματωθεί στο
προγραμματιστικό περιβάλλον. Επιπλέον, ο διδακτικός χρόνος χρησιμοποιείται
πιο αποτελεσματικά, καθιστώντας δυνατή τη διεξαγωγή του μαθήματος βάση
του σχεδίου που έχει δημιουργηθεί.

•

Ο τρόπος εισαγωγής εντολών μεταξύ άλλων δημιούργησε πρόβλημα σε
κάποιους φοιτητές. Πριν τη διεξαγωγή του 2ου μαθήματος έγινε διόρθωση στο
λογισμικό, έτσι ώστε η εισαγωγή εντολών μεταξύ άλλων να πραγματοποιείται
με πιο εύκολο και προφανή τρόπο.

•

Τέλος, το προγραμματιστικό περιβάλλον και οι ασκήσεις προκάλεσαν το
ενδιαφέρον των φοιτητών.
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12.5.4 2ο Μάθημα: Κληρονομικότητα
12.5.4.1 Σχέδιο Μαθήματος
Τίτλος ενότητας: Κληρονομικότητα
Διδακτικές ώρες: 2
Διδακτικός στόχος: Ο γενικός διδακτικός στόχος του μαθήματος αυτού είναι: 1) να
κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια της κληρονομικότητας, τα πλεονεκτήματα της
δημιουργίας

νέων

κλάσεων

και

της

επαναχρησιμοποίησης/τροποποίησης

υπαρχουσών κλάσεων, και 2) να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τη δήλωση νέων
κλάσεων και τον ορισμό μεθόδων.
Βασικές έννοιες:
• Κληρονομικότητα
• δήλωση
• ορισμός

•
•
•

γονική κλάση
εμβέλεια τελεστή (scope resolution operator)
λεξικό

Σχέδιο Μαθήματος:
1. Γίνεται σύνδεση με το προηγούμενο μάθημα.
2. Χρησιμοποιείται

το

παράδειγμα

του

ρομπότ-ταξιδιώτη

της

ενότητας

«Κληρονομικότητα» (ενότητα 10.2.1.4) του προγραμματιστικού περιβάλλοντος.
Στόχος του παραδείγματος αυτού είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές ότι πολλές
φορές, ακόμη και για απλά προβλήματα, απαιτείται η ανάπτυξη προγραμμάτων με
πολύ μεγάλο μέγεθος με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κατανόηση, η
αποσφαλμάτωση και η τροποποίησή τους για την επίλυση παρόμοιων
προβλημάτων.
3. Επισημαίνεται ότι το πρόβλημα που αναφέρθηκε για το παράδειγμα του ρομπότταξιδιώτη έγκειται στο γεγονός ότι οι λύσεις μας πρέπει να μεταφράζονται στις
στοιχειώδεις μεθόδους της κλάσης Primitive_Robot και αναφέρεται η
δυνατότητα δημιουργίας νέων κλάσεων ρομπότ που κληρονομούν τις δυνατότητες
της κλάσης Primitive_Robot.
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4. Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα του ρομπότ-ταξιδιώτη με τη δήλωση της νέας
κλάσης Klm_Walker (θεωρία της ενότητας «Κληρονομικότητα», ενότητα 10.2.1.4 )
προκειμένου να εξηγηθούν οι έννοιες κληρονομικότητα, γονική κλάση, λεξικό και
ο τρόπος δήλωσης κλάσεων και ορισμού μεθόδων.
5. Παρουσιάζεται το πρόβλημα του «σκουπίσματος στις σκάλες» (ενότητα 10.2.1.4)
και γίνεται συζήτηση με τους φοιτητές για τη λύση του. Οι φοιτητές μελετούν και
εκτελούν δύο προγράμματα για το παραπάνω πρόβλημα – στο 1ο χρησιμοποιείται
ένα ρομπότ της κλάσης Primitive_Robot, ενώ στο 2ο ένα ρομπότ μιας νέας
κλάσης - (δραστηριότητα της ενότητας «Κληρονομικότητα», ενότητα 10.2.1.4,
Εικόνα 10.8).
6. Δίνεται κώδικας του παραπάνω παραδείγματος σε έντυπη μορφή. Οι φοιτητές
καθοδηγούμενοι από τον διδάσκοντα χρησιμοποιούν το προγραμματιστικό
περιβάλλον για να μεταφέρουν τον κώδικα.
7. Οι φοιτητές καθοδηγούμενοι κάνουν διορθώσεις στην κλάση: διαγραφή εντολής
από μέθοδο, εισαγωγή εντολής μεταξύ άλλων σε μέθοδο, διαγραφή και προσθήκη
μεθόδου στην κλάση.
Ανάθεση εργασίας
Δίνεται στους φοιτητές το 2ο φύλλο ανάθεσης εργασίας και τους προτείνεται να
λύσουν και τις δύο ασκήσεις του φύλλου αυτού που είναι οι εξής:
1η Άσκηση
Να δημιουργήσετε μια νέα κλάση με όνομα AugmentedRobot, τα ρομπότ της οποίας
θα είναι ικανά να ανταποκρίνονται στα μηνύματα:


turnRight: στρίβοντας δεξιά κατά 90 μοίρες



turnAround: κάνοντας στροφή 180 μοιρών
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Στη συνέχεια να δημιουργήσετε τέσσερα ρομπότ, όπως φαίνεται στην Εικόνα 12.5,
και να στείλετε σε κάθε ένα από αυτά το μήνυμα turnRight.

Εικόνα 12.5 Η κατάσταση του κόσμου αμέσως μετά από τη δημιουργία των ρομπότ.

Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος:
class AugmentedRobot : Primitive_Robot
{
void turnRight();
void turnAround();
};
void AugmentedRobot :: turnRight()
{
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
}
void AugmentedRobot :: turnAround()
{
turnLeft();
turnLeft();
}
task
{
// Δημιουργία και αρχικοποίηση των αντικειμένων (ρομπότ).
AugmentedRobot Nik ( 4, 1, West, 0 );
AugmentedRobot Marta ( 2, 3, South, 0 );
AugmentedRobot Josef ( 4, 5, East, 0 );
AugmentedRobot Baso ( 6, 3, North, 0 );
// Αποστολή του μηνύματος turnRight στα ρομπότ.
Nik.turnRight();
Marta.turnRight();
Josef.turnRight();
Baso.turnRight();
}
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Οι στόχοι της 1ης άσκησης είναι:
α) Ο βασικότερος στόχος αυτής της άσκησης είναι να εξακριβωθεί αν επαληθεύεται
το συμπέρασμα των Holland, Griffiths και Woodman (Holland et al., 1997) οι
οποίοι αναφέρουν ότι μία από τις παρανοήσεις των φοιτητών είναι η ταύτιση της
κλάσης και του αντικειμένου ή το συμπέρασμα των (Carter & Fowler, 1998) οι
οποίοι αναφέρουν ότι ο διαχωρισμός μεταξύ των αντικειμένων και των
κλάσεων δεν δημιουργεί πρόβλημα στους φοιτητές. Να επισημάνουμε ότι το
συμπέρασμα των (Holland et al., 1997) βασίζεται στην παρατήρηση φοιτητών στα
πλαίσια του εξ αποστάσεως προπτυχιακού εισαγωγικού μαθήματος “Computing:
an Object-oriented approach” και του μεταπτυχιακού μαθήματος “Objectoriented Software Technology”, ενώ

το συμπέρασμα των (Carter & Fowler,

1998) σε συνεντεύξεις φοιτητών στα πλαίσια εισαγωγικών μαθημάτων στον
αντικειμενοστραφή προγραμματισμό χρησιμοποιώντας τη Java ως γλώσσα
προγραμματισμού.
Οι ερωτήσεις που ενδεχομένως θα διατυπώσουν οι φοιτητές, αλλά και τα
προγράμματα που θα αναπτύξουν για την 1η άσκηση θα αποτελέσουν πολύτιμα
στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να διαπιστώσουμε με μεγαλύτερη βεβαιότητα ποιο
από τα δύο αντικρουόμενα συμπεράσματα επαληθεύεται.
β) Στην περίπτωση που επαληθευτεί το συμπέρασμα των (Holland et al., 1997) μέσω
της άσκησης αυτής θα μας δοθεί η δυνατότητα να εξαλείψουμε τη συγκεκριμένη
παρανόηση.
γ) Η δημιουργία των τεσσάρων ρομπότ με αρχική κατεύθυνση τα τέσσερα σημεία
του ορίζοντα και η αποστολή σε καθένα από αυτά του μηνύματος turnRight()
πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τους φοιτητές να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες
προσανατολισμού και επιλογής μεταξύ της στροφής προς τα αριστερά ή δεξιά σε μια
δεδομένη κατάσταση, που καταγράφηκαν στο 1ο μάθημα.
δ) Η κλάση που θα δημιουργήσουν οι φοιτητές (που περιλαμβάνει τη μέθοδο
turnRight() που χρειάζεται στα περισσότερα προβλήματα) θα χρησιμοποιηθεί σε
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επόμενο μάθημα ως γονική κάποιας νέας κλάσης προκειμένου να κατανοήσουν οι
φοιτητές καλύτερα την έννοια της κληρονομικότητας και τα πλεονεκτήματα της
δημιουργίας κώδικα (κλάσεων) που μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
2η Άσκηση
Ο Karel αποφάσισε να δουλέψει σε μια εταιρία καθαριότητας. Το καθήκον του είναι
να στρώνει χαλιά (φτιαγμένα από beepers) σε κτίρια που υπάρχουν στον κόσμο του.
Γράψε ένα πρόγραμμα που καθοδηγεί τον Karel στο στρώσιμο του χαλιού στο κτίριο
που φαίνεται στην Εικόνα 12.6. Δεν πρέπει να υπάρχουν «εξογκώματα» στο χαλί,
γεγονός που σημαίνει ότι ο Karel πρέπει να τοποθετεί μόνο ένα beeper σε κάθε γωνία
του διαδρόμου. Ο Karel ξεκινάει την αποστολή του έχοντας στην τσάντα του όσα
ακριβώς beepers χρειάζονται.

Εικόνα 12.6 Το στρώσιμο των χαλιών.

Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος:
class CarpetLayer : Primitive_Robot
{
void carpetOneHall();
void carpetFourHalls();
};
void CarpetLayer :: carpetOneHall()
{
putBeeper();
move();
putBeeper();
move();
putBeeper();
move();
putBeeper();
move();
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putBeeper();
move();
putBeeper();
move();
putBeeper();
move();
}
void CarpetLayer :: carpetFourHalls()
{
carpetOneHall();
turnLeft();
carpetOneHall();
turnLeft();
carpetOneHall();
turnLeft();
carpetOneHall();
turnLeft();
}
task
{
CarpetLayer Karel ( 9, 2, South, 28 );
Karel.carpetFourHalls();
}

Οι στόχοι της 2ης άσκησης είναι:
α) Ο βασικότερος στόχος της 2ης άσκησης είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τη
δήλωση κλάσεων και τον ορισμό μεθόδων, καθώς επίσης και με τη διόρθωσή τους.
β) Ο ορισμός του προβλήματος πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να αναφέρεται στον
Karel - και να χρησιμοποιούν εκφράσεις όπως «Γράψε ένα πρόγραμμα που
καθοδηγεί τον Karel…», «ο Karel πρέπει να…» και «Ο Karel ξεκινάει την
αποστολή του…» που επαναλαμβάνονται συνεχώς στο βιβλίο “Karel++: A Gentle
Introduction to the Art of Object-Oriented Programming” (Bergin et al., 1995) γιατί ενδεχομένως να δημιουργηθεί η παρανόηση ότι η κλάση και το
αντικείμενο είναι έννοιες ταυτόσημες, ειδικά όταν στις περισσότερες ασκήσεις
δημιουργείται ένα μόνο αντικείμενο μιας δεδομένης κλάσης. Αντίθετα, στον ορισμό
του προβλήματος πρέπει να τονίζεται ότι μια κλάση μπορεί να μας εφοδιάσει με
όσα αντικείμενα - που έχουν τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά που περιγράφονται
στην κλάση – θέλουμε εμείς, χρησιμοποιώντας εκφράσεις όπως «Δημιούργησε μια
νέα κλάση που θα μας εφοδιάσει με ρομπότ ικανά να….». Ωστόσο, στην άσκηση
αυτή ο ορισμός του προβλήματος διατυπώθηκε όπως ακριβώς υπάρχει στο βιβλίο
“Karel++: A Gentle Introduction to the Art of Object-Oriented Programming”
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(Bergin et al., 1995) γιατί θέλαμε να διαπιστώσουμε αν οι φοιτητές κατανόησαν
την έννοια και τη χρησιμότητα της κλάσης - οπότε και θα δημιουργήσουν μια νέα
κλάση - ή αν θα λύσουν το πρόβλημα χωρίς τη δημιουργία νέας κλάσης.
12.5.4.2 Συμπεράσματα
Ανάλυση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων
Στους Πίνακες 12.7 και 12.8 φαίνονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία που προέκυψαν
από την ανάλυση των εκδόσεων των 20 προγραμμάτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές
στα πλαίσια του 2ου μαθήματος.
•

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από το 1ο μάθημα σχετικά με τον εντοπισμό
των λογικών λαθών, τη διόρθωση των λαθών όλων των κατηγοριών και τη
στρατηγική επίλυσης επαληθεύτηκαν και για το 2ο μάθημα.

•

Όσον αφορά τα λάθη, τα μισά προγράμματα δεν περιλάμβαναν καθόλου ή
περιλάμβαναν ένα μόνο λάθος που διορθώθηκε άμεσα. Τα σημασιολογικά λάθη,
όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν περισσότερα σε σχέση με το 1ο μάθημα, αλλά και
πάλι η συχνότητα εμφάνισής τους ήταν πολύ μικρή. Γενικά, όπως φαίνεται και
στους Πίνακες 12.7 και 12.8, στη συντριπτική πλειοψηφία των προγραμμάτων
εντοπίστηκαν ελάχιστα λάθη. Στον Πίνακα 12.9 φαίνονται τα συγκεντρωτικά
στοιχεία για τα λάθη που εντοπίστηκαν στα 20 προγράμματα που ανέπτυξαν οι
φοιτητές. Τα στοιχεία που καταγράφηκαν για τα λάθη εκτέλεσης αφορούν μόνο
τα 10 προγράμματα που αναπτύχθηκαν για την 2η άσκηση, αφού στην 1η δεν
προέκυψαν (όπως ήταν αναμενόμενο) λάθη εκτέλεσης.
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Ομάδα

Πρόγρ/μα

Αριθμός
Μεταγλ.

Συντ/κά
λάθη

Σημασ/κά
λάθη

Λογικά
λάθη

Χρόνος
(λεπτά)

Στρατηγική Επίλυσης

1

√

3

-

-

1 (1)

4

1) Δημιουργία κλάσης, αντικειμένων και έλεγχος, 2)
Στη συνέχεια αποστέλλουν τα μηνύματα στα ρομπότ

2

√

1

-

-

-

?

Ανάπτυξη προγράμματος και στη συνέχεια έλεγχος

3

√

2

-

-

-

?

Ανάπτυξη προγράμματος και στη συνέχεια έλεγχος

4

√

2

-

-

1 (1)

6

Ανάπτυξη προγράμματος και στη συνέχεια έλεγχος

5

√

1

-

-

-

?

Ανάπτυξη προγράμματος και στη συνέχεια έλεγχος

6

√

9

1 (1)

-

6
(2,4,5,6,
7,8)

15

Ανάπτυξη προγράμματος και στη συνέχεια έλεγχος

7

√

3

1 (1)

-

-

5

1) Δημιουργία κλάσης & ενός ρομπότ, αποστολή
μηνύματος & έλεγχος, 2) Δημιουργία υπόλοιπων
ρομπότ & αποστολή μηνυμάτων

8

√

1

-

-

-

?

Ανάπτυξη προγράμματος και στη συνέχεια έλεγχος

9

√

5

-

2 (1,3)

1 (2)

8

Ανάπτυξη προγράμματος και στη συνέχεια έλεγχος

10

√

2

-

-

1 (1)

2

Ανάπτυξη προγράμματος και στη συνέχεια έλεγχος
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Παρατηρήσεις

Υλοποίηση της turnAround
χρησιμοποιώντας την turnRight

1) Υλοποίηση της turnAround
χρησιμοποιώντας την turnRight
2) Χρησιμοποίησε σχόλια

1) Ρώτησαν αν χρειάζεται να
δημιουργήσουν 4 κλάσεις (όσα
είναι τα ρομπότ)
2) Από την 3η μεταγλ. είναι σωστό,
αλλά στέλνουν τα 2 μηνύματα
αρκετές φορές σε κάθε ρομπότ

Υλοποίηση της turnAround
χρησιμοποιώντας την turnRight

Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος

Κατάστ.
Κόσμου

Πρόγρ/μα

1

√

2

√

Ομάδα

Αριθμός
Μεταγλ.

Συντ/κά
λάθη

Σημασ/κά
λάθη

Λογικά
λάθη

Λάθη
εκτέλεσης

Συνολικός
Χρόνος

Στρατηγική Επίλυσης

√

10

-

6
(4,5,6,7,8,9)

-

2 (1,2)

23

Ανάπτυξη προγράμματος &
στη συνέχεια έλεγχος

√

1

-

-

-

-

45
1) Δημιουργία κλάσης &
ρομπότ, αποστολή
μηνύματος και έλεγχος, 2)
ανάπτυξη υπόλοιπου
προγρ/τος
Ανάπτυξη προγράμματος &
στη συνέχεια έλεγχος
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Παρατηρήσεις

Το πρόγ/μα είναι σωστό από την
3η μεταγλώττιση (16 λεπτά),
αλλά κάνουν αλλαγές (όνομα
κλάσης, μεθόδων) ίσως για να
δοκιμάσουν τον εκδότη.
Ο χρόνος είναι ο χρόνος που
πέρασε από την αποθήκευση της
1ης άσκησης

3

√

√

4

2 (2,3)

-

-

-

14

4

√

√

4

-

-

-

2 (1,2)

18

5

√

√

4

1 (3)

-

1 (1)

-

40

Ανάπτυξη προγράμματος &
στη συνέχεια έλεγχος

6

√

√

2

-

-

-

1 (1)

31

Ανάπτυξη προγράμματος &
στη συνέχεια έλεγχος

7

√

√

2

-

-

-

1 (2)

12

Ανάπτυξη προγράμματος &
στη συνέχεια έλεγχος

8

√

√

7

1 (1)

2 (4,5)

-

1 (2)

30

Ανάπτυξη προγράμματος &
στη συνέχεια έλεγχος

Τοποθετούν beepers μόνο στις
γωνίες και μετά από ερώτηση
διορθώνουν το πρόγρ/μα

9

√

√

2

-

-

-

-

24

1) Δημιουργία κλάσης &
ρομπότ, 2) Αποστολή
μηνυμάτων & έλεγχος

Ορίζουν μέθοδο stripes που
περιλαμβάνει μόνο την turnLeft

10

√

√

4

Ανάπτυξη προγράμματος &
στη συνέχεια έλεγχος
η
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-

-

-

1 (1)

25

Κάνουν δεξιόστροφο στρώσιμο
Τοποθετούν beepers μόνο στις
γωνίες και μετά από ερώτηση
διορθώνουν το πρόγρ/μα

Το πρόγραμμα είναι σωστό από
την 2η μεταγλώττιση
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Συχνότητα
Λάθη

Μήνυμα λάθους ή περιγραφή

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους ‘}’ του μπλοκ
Συντακτικά

εντολών του κυρίως προγράμματος.
Μη αναμενόμενη ‘}’.
Η μέθοδος ‘αναγνωριστικό’ δεν είναι μέλος της
κλάσης ‘αναγνωριστικό’.
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Αριθμός

εμφάνισης

(ποσοστό)

(αριθμός

προγρ/των

προγρ/των)

με λάθη

3
5 (25%)
2
2

Η μέθοδος δεν είναι μέλος της κλάσης
‘αναγνωριστικό’ στην οποία ανήκει το αντικείμενο
Σημασιολογικά

1

‘αναγνωριστικό’.

3 (15%)

Το αντικείμενο ‘αναγνωριστικό’ δεν μπορεί να
δημιουργηθεί γιατί η γονική κλάση ‘αναγνωριστικό’

1

δεν υπάρχει.
Το αντικείμενο ‘αναγνωριστικό’ δεν έχει οριστεί.

1

Λανθασμένη αρχικοποίηση των ιδιοτήτων του
Λογικά

αντικειμένου: λάθος διασταύρωση (2), αντίστροφα

4

6 (30%)

δρόμος-λεωφόρος (2)
Στην γωνία δεν στρίβει σωστά (αριστερά αντί για δεξιά
ή αντίστροφα).
Εκτέλεσης

Στην γωνία δεν στρίβει.
Λανθασμένη αρχικοποίηση των ιδιοτήτων του
αντικειμένου: τοποθετούνται λίγα beepers στην τσάντα

3
1

6 (60%)

1

Πίνακας 12.9 Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα λάθη των 20 προγραμμάτων των φοιτητών.

•

Από τις ερωτήσεις που διατύπωσαν και τα προγράμματα που ανέπτυξαν οι
φοιτητές για την 1η άσκηση προκύπτει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των
φοιτητών δεν συγχέει τις έννοιες κλάση και αντικείμενο. Συγκεκριμένα, μία
μόνο από τις ομάδες διατύπωσε (κατά την ανάπτυξη του προγράμματος) στον
διδάσκοντα ερώτηση που υποδηλώνει την ύπαρξη της εν λόγω παρανόησης που
αναφέρουν οι (Holland et al., 1997). Η ομάδα αυτή ρώτησε αν χρειαζόταν να
δημιουργήσει 4 κλάσεις, όσες δηλαδή ήταν και τα αντικείμενα που έπρεπε να
δημιουργήσει.
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Όλες οι ομάδες ξεκίνησαν τη 2η άσκηση δηλώνοντας μια νέα κλάση, παρόλο που
ο ορισμός του προβλήματος αναφέρεται συνεχώς σε ένα ρομπότ με όνομα Karel
και δεν αναφέρεται καθόλου στη δημιουργία νέας κλάσης. Μπορούμε λοιπόν να
συμπεράνουμε ότι όλοι οι φοιτητές κατανόησαν την έννοια και τη χρησιμότητα της
κλάσης.

•

Αν και τα παραπάνω αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα λόγω της έμφασης που
δίνεται

στο

προγραμματιστικό

περιβάλλον

(μαθήματα,

δραστηριότητες,

ασκήσεις) στις έννοιες, δεν ήταν αναμενόμενη και η παρακάτω υλοποίηση (από
τις ομάδες 1, 3 και 8) της μεθόδου turnAround() της 1ης άσκησης:
void AugmentedRobot

: turnAround()

{
turnRight();
turnRight();
}

Παρόλο που ένα ρομπότ θα ανταποκριθεί σωστά στο μήνυμα turnAround() θα
εκτελέσει έξι αντί για δύο φορές το μήνυμα turnLeft(). Η υλοποίηση αυτή
επιβεβαιώνει το πρόβλημα της προηγούμενης εμπειρίας (previous-experience
problem) (Sprohrer & Soloway, 1986) σύμφωνα με το οποίο η ανάπτυξη,
ανακύκλωση και προσαρμογή σχεδίων βασίζεται σε προϋπάρχουσες εμπειρίες.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι προφανές ότι βάσει της εμπειρίας από την
καθημερινή ζωή δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ αριστερόστροφης και δεξιόστροφης
αναστροφής. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα είχε να δούμε ποια θα ήταν η αντίδραση
των παραπάνω ομάδων αν τους είχαμε ζητήσει να στείλουν το μήνυμα
turnAround() στα ρομπότ και να εκτελέσουν το πρόγραμμά τους βήμα προς

βήμα.
•

Από τη σύγκριση των συγκεντρωτικών στοιχείων για τις δύο ασκήσεις (Πίνακες
12.7 και 12.8) προκύπτει ότι όλες οι ομάδες αφιέρωσαν πολύ περισσότερο χρόνο
για τη 2η άσκηση, χωρίς ο αριθμός των μεταγλωττίσεων και των προβλημάτων
που αντιμετώπισαν να είναι ιδιαίτερα μεγαλύτερος. Αν και ο χρόνος για την 1η
άσκηση είναι σίγουρα μικρότερος από τον χρόνο που πραγματικά αφιέρωσαν οι
φοιτητές, ενώ για την 2η είναι ο μέγιστος, η διαφορά χρόνου για τις δύο ασκήσεις
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είναι μεγάλη. Εφόσον από την 1η άσκηση που δεν απαιτούσε την ανάπτυξη
αλγορίθμου έγινε εμφανές ότι οι φοιτητές δεν αντιμετώπισαν καμία δυσκολία με
τη δήλωση κλάσεων και τον ορισμό μεθόδων το μοναδικό συμπέρασμα που θα
μπορούσαμε να εξάγουμε είναι ότι η διαδικασία ανάπτυξης αλγορίθμων ακόμα και
για απλά προβλήματα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα. Όπως όμως προκύπτει από τα
στοιχεία του Πίνακα 12.10, τα οποία προέρχονται από την μελέτη των εκδόσεων
των 8 προγραμμάτων που η ανάπτυξή κράτησε περισσότερα από 15 λεπτά:
Χρόνος
Ομάδα

ανάπτυξης
1ης έκδοσης

Χρόνος

Συνολικός

ελέγχου

χρόνος

Στοιχεία από τη συστηματική καταγραφή της πορείας των
φοιτητών από την εξέταση των διαδοχικών εκδόσεων των
προγραμμάτων τους

Το πρόγραμμα είναι σωστό από την 3η έκδοση -16
λεπτά.
1

10

6

23

Στη συνέχεια δοκιμάζουν τον εκδότη κάνοντας αλλαγές
(όνομα κλάσης, μεθόδων κ.τ.λ.) και τελικά επαναφέρουν
το πρόγραμμα στην αρχική του μορφή.

2

45

-

45

4

13

5

18

5

15

Το πρόγραμμα είναι σωστό από την 1η έκδοση.

Αρχικά αναπτύσσουν πρόγραμμα που τοποθετεί beepers

40

μόνο στις γωνίες - 1η έκδοση -15 λεπτά.
Μετά από την σχετική ερώτηση που έγινε το διορθώνουν.
Από το video γίνεται εμφανές ότι τα μέλη της ομάδας

6

28

3

31

αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. Για παράδειγμα για
κάθε πλευρά του τετραγώνου ορίζουν διαφορετική
μέθοδο που περιλαμβάνει τις ίδιες εντολές.

8

13

6

30

Αρχικά αναπτύσσουν πρόγραμμα που τοποθετεί beepers
μόνο στις γωνίες - 3η έκδοση -19 λεπτά.
Κάνουν 2 μεταγλωττίσεις στις οποίες δεν εντοπίζεται

9

21

3

24

κανένα λάθος.
1η έκδοση: δημιουργία κλάσης – ρομπότ.
2η έκδοση: αποστολή μηνυμάτων.
Το πρόγραμμα είναι σωστό από την 2η έκδοση -17
λεπτά, αλλά μετά από την εκτέλεσή του διαγράφουν τις

10

13

4

25

εντολές turnLeft από το κυρίως πρόγραμμα και
προσθέτουν την turnLeft μέσα στην μέθοδο που
έχουν ορίσει.

Πίνακας 12.10 Κατανομή χρόνου και στοιχεία για 8 προγράμματα της 2ης άσκησης του 2ου
μαθήματος.
•

Το παραπάνω συμπέρασμα ισχύει για τις τρεις (2, 6, 9) από τις οκτώ ομάδες.
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•

Δύο ομάδες (1, 5) δεν κατανόησαν σωστά τον ορισμό του προβλήματος.

•

Μία ομάδα δοκίμασε τον εκδότη του προγραμματιστικού περιβάλλοντος
κάνοντας αλλαγές στο πρόγραμμα, το οποίο επανέφερε στην αρχική μορφή.

•

Μία ομάδα (10) βελτίωσε το πρόγραμμά της.

Είναι προφανές, λοιπόν, ότι η μελέτη των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων
μπορεί να μας αποτρέψει από την εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων και να μας
βοηθήσει

να

εντοπίσουμε

τις

πραγματικές

δυσκολίες,

παρανοήσεις

και

προγραμματιστικές συνήθειες των φοιτητών.
Ανάλυση καταγεγραμμένων ενεργειών
•

Η εισαγωγή εντολών μεταξύ άλλων, μετά από τη διόρθωση που έγινε στο
προγραμματιστικό περιβάλλον, πραγματοποιείται με μεγάλη ευκολία από τους
φοιτητές.

•

Η 6η ομάδα αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κατανόησης των εννοιών και των
αρχών του προγραμματισμού. Στο προηγούμενο μάθημα υποθέσαμε ότι ο
διπλάσιος χρόνος που χρειάστηκε η ομάδα αυτή για την ανάπτυξη του
προγράμματος και η πληθώρα των λαθών που εντοπίστηκαν οφειλόταν στη
δυσκολία εισαγωγής εντολών μεταξύ άλλων και γενικότερα χρήσης του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Από τη μελέτη των καταγεγραμμένων
ενεργειών της ομάδας αυτής κατά την ανάπτυξη των δύο προγραμμάτων του 2ου
μαθήματος, γίνεται εμφανές ότι η ομάδα δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα με
τη χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Αντιμετωπίζει όμως σοβαρά
προβλήματα λόγω παρανοήσεων και προβλημάτων κατανόησης:
•

Ταύτιση κλάσης - αντικειμένου.

•

Ενώ από την 3η μεταγλώττιση το πρόγραμμα για την 1η άσκηση είναι σωστό
στέλνουν από μία έως τρεις φορές τα μηνύματα turnΑround() ή/και
turnRight()

σε κάποιο από τα τέσσερα ρομπότ κάθε φορά και

μεταγλωττίζουν το πρόγραμμα. Όταν ο διδάσκοντας τους ρωτάει για ποιο
λόγο το κάνουν απαντούν ότι το ζητάει η άσκηση.
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Στην 2η άσκηση για κάθε πλευρά του τετραγώνου ορίζουν ξεχωριστή μέθοδο
που περιλαμβάνει τις ίδιες εντολές. Μετά από συζήτηση με το διδάσκοντα
διορθώνουν το πρόγραμμά τους.

•

Κάνουν συνεχώς αλλαγές στο πρόγραμμα για τη 2η άσκηση και το ελέγχουν
για πρώτη φορά μετά από 28 λεπτά.

Στο ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι φοιτητές πριν την έναρξη των
μαθημάτων, και τα δύο μέλη της ομάδας που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα
Δομημένου

και

Αντικειμενοστραφούς

Προγραμματισμού

επισήμαναν

ότι

αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες. Επιπλέον, όπως έγινε εμφανές από τα δύο
πρώτα

μαθήματα

αρκετές

δυσκολίες

οφείλονται

σε

λανθασμένες

αντιλήψεις/παρανοήσεις. Το ερώτημα που τίθεται σ’ αυτή την περίπτωση είναι: Η
συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων και το προγραμματιστικό περιβάλλον θα
βοηθήσει τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αρκετές από τις οποίες
οφείλονται σε παρανοήσεις, να τις ξεπεράσουν και αν ναι σε πόσο χρόνο;
Παρατήρηση
•

Έγιναν ελάχιστες ερωτήσεις από τους φοιτητές σχετικά με τον τρόπο δήλωσης
των κλάσεων και τον ορισμό των μεθόδων στο προγραμματιστικό περιβάλλον,
ενώ δεν παρατηρήθηκε καμία δυσκολία κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων.

•

Όσον αφορά την 2η άσκηση, διατυπώθηκε από μία ομάδα ερώτηση για το αν θα
πρέπει το ρομπότ να τοποθετεί beeper μόνο στις γωνίες ή κατά μήκος του
διαδρόμου. Όπως προκύπτει και από τη μελέτη των εκδόσεων των προγραμμάτων
δύο ακόμη ομάδες ανέπτυξαν αρχικά πρόγραμμα που τοποθετούσε beepers μόνο
στις γωνίες και στη συνέχεια το διόρθωσαν (ίσως μετά την ερώτηση που
διατυπώθηκε). Καλό θα ήταν λοιπόν στις ασκήσεις να δίνεται η εικόνα τόσο της
αρχικής όσο και της τελικής κατάστασης μιας και φαίνεται ότι οι φοιτητές αφενός
δεν δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον ορισμό του προβλήματος και αφετέρου η
οπτική παρουσίαση των πληροφοριών γίνεται πολύ πιο εύκολα αντιληπτή.
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Προτάσεις – Διορθώσεις
Στην 1η άσκηση πρέπει να ζητηθεί από τους σπουδαστές να στείλουν εκτός από το
μήνυμα turnRight() και το μήνυμα turnΑround() στα ρομπότ. Έτσι, στην
περίπτωση

που

κάποιοι

φοιτητές

υλοποιήσουν

τη

μέθοδο

turnΑround

χρησιμοποιώντας 2 φορές την turnRight() (και όχι την turnLeft()), θα μας δοθεί
η δυνατότητα να διαπιστώσουμε αν η βήμα προς βήμα εκτέλεση θα βοηθήσει τους
σπουδαστές να εντοπίσουν το πρόβλημα.
Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής για όλες τις ασκήσεις που θα δοθούν στα
πλαίσια διδασκαλίας του αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού με
το συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον:
•

Ο ορισμός του προβλήματος δεν πρέπει να αναφέρεται στο ρομπότ Karel, γιατί
ενδεχομένως να δημιουργηθεί η παρανόηση ότι η κλάση και το αντικείμενο
είναι έννοιες ταυτόσημες. Αντίθετα, ο ορισμός του προβλήματος πρέπει να
αναφέρεται στη δημιουργία μιας κλάσης που μπορεί να μας εφοδιάσει με όσα
αντικείμενα (ρομπότ) χρειαζόμαστε.

•

Πρέπει να δίνεται η εικόνα τόσο της αρχικής όσο και της τελικής κατάστασης.

Σύνοψη
Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν για το 2ο μάθημα συνοψίζονται ως εξής:
•

Ο γενικός διδακτικός στόχος του μαθήματος αυτού επιτεύχθηκε, αφού οι φοιτητές
φαίνεται ότι κατανόησαν την έννοια και τη χρησιμότητα της κλάσης, ενώ δεν
αντιμετώπισαν δυσκολίες με τη δήλωση κλάσεων και τον ορισμό μεθόδων.

•

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από το 1ο μάθημα σχετικά με τον εντοπισμό
των λογικών λαθών, τη διόρθωση των λαθών όλων των κατηγοριών και τη
στρατηγική επίλυσης επαληθεύτηκαν και σε αυτό το μάθημα.
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Τα μισά προγράμματα δεν περιλάμβαναν καθόλου ή περιλάμβαναν ένα μόνο
λάθος που διορθώθηκε άμεσα. Γενικά, στη συντριπτική πλειοψηφία των
προγραμμάτων εντοπίστηκαν ελάχιστα λάθη.

•

Η παρανόηση ότι κλάση και αντικείμενο είναι έννοιες ταυτόσημες (Holland et
al., 1997) επαληθεύτηκε μόνο για μία ομάδα.

•

Η υλοποίηση της μεθόδου turnaround() χρησιμοποιώντας τη μέθοδο
turnRight() (αντί της turnLeft()) από 3 ομάδες, επιβεβαιώνει την ύπαρξη

του προβλήματος της προηγούμενης εμπειρίας (previous-experience problem)
(Sprohrer & Soloway, 1986).
•

Η διαδικασία ανάπτυξης αλγορίθμων ακόμα και για απλά προβλήματα είναι
ιδιαίτερα χρονοβόρα για ένα σημαντικό αριθμό φοιτητών.

•

Η μελέτη των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων μπορεί να μας
αποτρέψει από την εξαγωγή λανθασμένων συμπερασμάτων και να μας
βοηθήσει να εντοπίσουμε τις πραγματικές δυσκολίες, παρανοήσεις και
προγραμματιστικές συνήθειες των φοιτητών.

•

Η εισαγωγή εντολών μεταξύ άλλων, μετά από τη διόρθωση που έγινε στο
προγραμματιστικό περιβάλλον, πραγματοποιείται με μεγάλη ευκολία από τους
φοιτητές.
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12.5.5 3ο Μάθημα: Πολυμορφισμός & Επικάλυψη
12.5.5.1 Σχέδιο Μαθήματος
Τίτλος ενότητας: Πολυμορφισμός και Επικάλυψη
Διδακτικές ώρες: 2
Διδακτικός στόχος: Ο γενικός διδακτικός στόχος του μαθήματος είναι να
κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια τoυ πολυμορφισμού και της επικάλυψης.
Βασικές έννοιες:
• πολυμορφισμός

•

επικάλυψη

Σχέδιο Μαθήματος:
1. Γίνεται αναφορά στην έννοια του πολυμορφισμού και χρησιμοποιείται το
παράδειγμα της θεωρίας της ενότητας «Πολυμορφισμός» (ενότητα 10.2.1.5) για
την καλύτερη κατανόησή της.
2. Οι φοιτητές ανακαλούν το πρόγραμμα του παραδείγματος «σκούπισμα της
σκάλας» και το εκτελούν βήμα προς βήμα.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση πολυμορφισμού στο μενού «Εντολές» του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος μετά από τις μεθόδους με κοινό όνομα
υπάρχει σε παρένθεση το όνομα της κλάσης στην οποία ορίσθηκε η αντίστοιχη
μέθοδος:
<όνομα-μεθόδου> (of <όνομα-κλάσης>)
3. Παρουσιάζεται η έννοια της επικάλυψης χρησιμοποιώντας το παράδειγμα
«σκούπισμα της σκάλας» της θεωρίας της ενότητας «Επικάλυψη» (ενότητα
10.2.1.6).
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε την επικαλυμμένη μέθοδο στον ορισμό της μεθόδου που
την επικαλύπτει:
<όνομα-κλάσης-προγόνου> :: <όνομα-μεθόδου>
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4. Οι φοιτητές ανακαλούν και εκτελούν το πρόγραμμα που υπάρχει στη
δραστηριότητα της ενότητας «Επικάλυψη» (περιγραφή της δραστηριότητας στην
ενότητα 10.2.1.6, Εικόνα 10.10). Το πρόγραμμα αυτό λύνει το ίδιο πρόβλημα που
χρησιμοποιήθηκε και στην ενότητα «Πολυμορφισμός».
Επισημαίνεται ότι, όπως και στην περίπτωση του πολυμορφισμού, στο μενού
«Εντολές» του προγραμματιστικού περιβάλλοντος μετά από τις μεθόδους με
κοινό όνομα υπάρχει σε παρένθεση το όνομα της κλάσης.
Ζητείται από τους σπουδαστές να επιλέξουν ΕπεξεργασίαΔιόρθωσηΚλάση και
στη συνέχεια να επιλέξουν την κλάση BigStair_Sweeper. Στο μενού Εντολές
του παραθύρου «Διόρθωση Κλάσης» εξηγείται ότι η μέθοδος climbStair()
ανήκει στην κλάση BigStair_Sweeper που επεξεργάζονται εκείνη τη στιγμή
ενώ, η SmallStair_Sweeper::climbStair() είναι η επικαλυμμένη μέθοδος, την
οποία

μπορούν

να

χρησιμοποιήσουν

στον

ορισμό

των

μεθόδων

της

BigStair_Sweeper.

5. Επισημαίνεται ότι η επικάλυψη μιας μεθόδου μπορεί να έχει ως στόχο:
1) την ολοκληρωτική αλλαγή του ορισμού της επικαλυμμένης μεθόδου
2) την επέκταση της λειτουργικότητας της επικαλυμμένης μεθόδου, οπότε πρώτα
καλείται η επικαλυμμένη μέθοδος και στη συνέχεια προσθέτουμε το νέο κώδικα
(όπως στο πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε ως παράδειγμα).
6. Τέλος, τονίζεται ότι ο πολυμορφισμός και η επικάλυψη δεν είναι έννοιες
ταυτόσημες. Ο πολυμορφισμός αναφέρεται στη δυνατότητα ύπαρξης μεθόδων με
το ίδιο όνομα σε κλάσεις που δεν σχετίζονται, ενώ η επικάλυψη αναφέρεται στην
αλλαγή του ορισμού μιας μεθόδου που κληρονομείται. Σε κάθε περίπτωση ένα
αντικείμενο ανταποκρίνεται σε ένα μήνυμα με τον ιδιαίτερο τρόπο που του
υπαγορεύει η κλάση που ανήκει.
Ανάθεση εργασίας
Δίνεται στους φοιτητές το 3ο φύλλο ανάθεσης εργασίας. Το φύλλο αυτό περιλαμβάνει
τις παρακάτω ασκήσεις, οι οποίες προτείνεται στους φοιτητές να λυθούν αμέσως μετά
από τη διδασκαλία των σχετικών εννοιών.
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και

προσδιορίστε σε ποια κλάση ανήκει το ρομπότ της Εικόνας 12.7 και με ποια
ακολουθία μηνυμάτων μπορεί να διασχίσει το βουνό, ακολουθώντας τη διαδρομή που
φαίνεται στην κατάσταση του κόσμου που βρίσκεται στα δεξιά.
void MountainClimber :: climb ( )
{
turnLeft();
move();
move();
turnRight();
move();
}
void MountainClimber :: glideDown ( )
{
move();
turnRight();
move();
move();
turnLeft();
}

class AugmentedRobot : Primitive_Robot
{
void turnRight();
};
void AugmentedRobot :: turnRight ( )
{
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
}
class MountainClimber : AugmentedRobot
{
void climb();
void glideDown();
};

Αρχική κατάσταση

Η τελική κατάσταση και η διαδρομή που
ακολουθεί το ρομπότ
Εικόνα 12.7

1η Άσκηση
Να δημιουργήσετε μια νέα κλάση με όνομα HighMountainClimber που θα
περιλαμβάνει τις μεθόδους climb και glideDown. Με αυτές τις μεθόδους τα ρομπότ της
κλάσης HighMountainClimber θα είναι σε θέση να διασχίζουν με τον τρόπο που
φαίνεται στην Εικόνα 12.8 το ψηλό βουνό. Στη συνέχεια να δημιουργήσετε δύο
ρομπότ (των κατάλληλων κλάσεων) και να τους στείλετε τα μηνύματα που
απαιτούνται για να διασχίσουν τα δύο βουνά.
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Η τελική κατάσταση και η διαδρομή που
ακολουθούν τα ρομπότ
Εικόνα 12.8

Ο πηγαίος κώδικας που πρέπει να προσθέσουν οι φοιτητές στο υπάρχον πρόγραμμα:
class HighMountainClimber : AugmentedRobot
{
void climb();
void glideDown();
};
void HighMountainClimber :: climb()
{
turnLeft();
move();
move();
move();
turnRight();
move();
}
void HighMountainClimber :: glideDown()
{
move();
turnRight();
move();
move();
move();
turnLeft();
}
task
{
MountainClimber Karel ( 1, 1, East, 0 );
HighMountainClimber Josef ( 1, 7, East, 0 );
Karel.climb();
Karel.climb();
Karel.glideDown();
Karel.glideDown();
Josef.climb();
Josef.climb();
Josef.glideDown();
Josef.glideDown();
}
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2η Άσκηση
Να δημιουργήσετε μια νέα κλάση με όνομα WideMountainClimber που θα επικαλύπτει
τις μεθόδους climb και glideDown της κλάσης MountainClimber. Με αυτές τις
μεθόδους τα ρομπότ της κλάσης WideMountainClimber θα είναι σε θέση να διασχίζουν
με τον τρόπο που φαίνεται στην Εικόνα 12.9 το πλατύ βουνό. Στη συνέχεια να
δημιουργήσετε δύο ρομπότ (των προαναφερθουσών κλάσεων) και να τους στείλετε
τα μηνύματα που απαιτούνται για να διασχίσουν τα δύο βουνά.

Αρχική κατάσταση

Η τελική κατάσταση και η διαδρομή που ακολουθούν
τα ρομπότ
Εικόνα12.9

Ο πηγαίος κώδικας που πρέπει να προσθέσουν οι φοιτητές στο υπάρχον πρόγραμμα:
class WideMountainClimber : MountainClimber
{
void climb();
void glideDown();
};
void WideMountainClimber :: climb()
{
MountainClimber::climb();
move();
}
void WideMountainClimber :: glideDown()
{
MountainClimber::glideDown();
move();
}
task
{
MountainClimber Karel ( 1, 1, East, 0 );
WideMountainClimber Josef ( 1, 7, East, 0 );
Karel.climb();
Karel.climb();
Karel.glideDown();
Karel.glideDown();
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Josef.climb();
Josef.climb();
Josef.glideDown();
Josef.glideDown();
}

Οι στόχοι των 2 ασκήσεων είναι:
α) Ο βασικότερος στόχος των δύο ασκήσεων είναι να προσδιοριστεί ο βαθμός
κατανόησης των εννοιών του πολυμορφισμού και της επικάλυψης και οι δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές.
Ο (Fleury, 2000) μετά από την ηχογράφηση και τη μελέτη συνεντεύξεων με
φοιτητές που παρακολούθησαν ένα μάθημα εισαγωγής στον προγραμματισμό
βασισμένο στην Java κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας στους τρεις φοιτητές
πιστεύει ότι μέθοδοι διαφορετικών κλάσεων μπορούν να έχουν το ίδιο όνομα
μόνο αν έχουν διαφορετικές υπογραφές. Είναι λοιπόν πιθανό στο συγκεκριμένο
προγραμματιστικό περιβάλλον που οι μέθοδοι δεν έχουν παραμέτρους να
εμφανιστεί η εξής παρανόηση: δεν μπορεί να υπάρχουν μέθοδοι με το ίδιο
όνομα, ακόμα και αν αυτές ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις. Η παρανόηση
αυτή μπορεί να εκφραστεί στα πλαίσια των δύο ασκήσεων με:
•

τη διατύπωση σχετικών ερωτήσεων,

•

τη χρήση από τους φοιτητές άλλων ονομάτων για τις μεθόδους των νέων
κλάσεων και όχι αυτών που αναφέρονται στις εκφωνήσεις των ασκήσεων, και

•

τη δυσκολία ανάπτυξης του κυρίως προγράμματος, τη δημιουργία δηλαδή δύο
αντικειμένων που ανήκουν σε διαφορετικές κλάσεις και την αποστολή σε
αυτά μηνυμάτων με το ίδιο όνομα.

Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η παρανόηση αυτή δεν θα εμφανιστεί στο συγκεκριμένο
προγραμματιστικό περιβάλλον, αφού εξαρχής θα εξαλειφθεί η βασική αιτία που τη
δημιουργεί. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές εκτελώντας βήμα προς βήμα τα
προγράμματα των δραστηριοτήτων θα διαπιστώσουν με τον πιο προφανή και
πειστικό τρόπο, σε αντίθεση με τους φοιτητές που χρησιμοποίησαν ένα
μεταγλωττιστή της Java, ότι ο μεταγλωττιστής μπορεί να ξεχωρίσει μεθόδους με
το ίδιο όνομα βάσει της κλάσης στην οποία ανήκουν.
Οι φοιτητές είναι πολύ πιθανόν να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη δυσκολία στην
κατανόηση της έννοιας της επικάλυψης. Το γεγονός ότι μέθοδοι της ίδιας κλάσης
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δεν μπορούν να έχουν το ίδιο όνομα ενδεχομένως να τους οδηγήσει στο
συμπέρασμα ότι μια μέθοδος δεν μπορεί να έχει το ίδιο όνομα με κάποια άλλη
που κληρονομείται. Συνεπώς, ενδέχεται κάποιος αριθμός φοιτητών στην ουσία να
μην αποδεχτεί την έννοια της επικάλυψης. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι ο σχεδιασμός
του μαθήματος και των δραστηριοτήτων θα έχουν ως αποτέλεσμα την αποφυγή
όλων των παραπάνω παρανοήσεων. Σημαντικό κριτήριο για τη διαπίστωση του
βαθμού κατανόησης της έννοιας της επικάλυψης θα αποτελέσει, εκτός βέβαια από
τη χρήση της κλάσης MountainClimber ως γονικής της νέας κλάσης στην 2η
άσκηση, η χρήση των δύο επικαλυμμένων μεθόδων στον ορισμό των νέων
μεθόδων. Να επισημάνουμε δε ότι η άσκηση σχεδιάστηκε έτσι ώστε να είναι
εμφανής η σχέση ανάμεσα στις μεθόδους που ζητείται να επικαλυφθούν και σε
εκείνες που θα ορίσουν οι φοιτητές.
β) Επίσης, πιστεύουμε ότι οι παραπάνω ασκήσεις θα μας βοηθήσουν να απαντήσουμε
στα παρακάτω ερωτήματα:
•

Η ανάπτυξη προγραμμάτων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία
κλάσεις δημιουργεί προβλήματα στους φοιτητές;

•

Πόσο εύκολα ή δύσκολα μπορούν οι φοιτητές να κατανοήσουν και να
χρησιμοποιήσουν υπάρχουσες κλάσεις;

γ) Και στις δύο ασκήσεις χρησιμοποιείται η κλάση AugmentedRobot που
δημιούργησαν οι φοιτητές στο προηγούμενο μάθημα. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο
στόχος μας είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές καλύτερα την έννοια της
κληρονομικότητας και τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας κώδικα (κλάσεων) που
μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί.
12.5.5.2 Συμπεράσματα
Ανάλυση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων
Στους Πίνακες 12.11 και 12.12 φαίνονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία που προέκυψαν
από την ανάλυση των εκδόσεων των 20 προγραμμάτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές
στα πλαίσια του 3ου μαθήματος.
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Ομάδα

Κατάστ.
Κόσμου

Πρόγρ/μα

Αριθμός
Μεταγλ.

Συντ/κά
λάθη

Σημασ/κά
λάθη

Λογικά
λάθη

Λάθη
εκτέλεσης

Συνολικός
Χρόνος
(λεπτά)

1

√

√

2

-

-

1 (1)

-

25

Ανάπτυξη του προγράμματος & στη
συνέχεια έλεγχος

2

√

√

1

-

-

-

-

35

Ανάπτυξη του προγράμματος & στη
συνέχεια έλεγχος

3

√

√

3

1 (1)

-

-

1 (2)

15

Ανάπτυξη του προγράμματος & στη
συνέχεια έλεγχος

4

√

√

6

4
(1,2,3,4)

-

1 (5)

-

22

Ανάπτυξη του προγράμματος & στη
συνέχεια έλεγχος

5

√

√

1

-

-

-

-

30

Ανάπτυξη του προγράμματος & στη
συνέχεια έλεγχος

Επικαλύπτουν την κλάση
MountainClimber

1) Τμηματική ανάπτυξη προγ/τος για την
καθοδήγηση του ρομπότ της κλάσης που
δίνεται & έλεγχος (9 μεταγλωττίσεις),
2) Ανάπτυξη υπόλοιπου προγρ/τος και
έλεγχος (11 μεταγλωττίσεις)
Ανάπτυξη του προγράμματος & στη
συνέχεια έλεγχος

Με την climb() το
ρομπότ ανεβαίνει όλο το
βουνό, ενώ με την
glideDown() το
κατεβαίνει τμηματικά
Επικαλύπτουν την κλάση
MountainClimber
Αρχικά επικαλύπτουν την
κλάση
MountainClimber.
Μετά την 2η άσκηση
διορθώνουν το πρόγρ/μα
και χρησιμοποιούν
πολυμορφισμό.

Στρατηγική Επίλυσης

6

√

√

11

-

-

2 (3,6)

8 (1,2,4,5,
7-10)

46

7

√

√

3

-

-

1 (2)

1 (1)

23

8

√

√

3

-

-

-

-

14

Ανάπτυξη του προγράμματος & στη
συνέχεια έλεγχος

9

√

√

7

1 (1)

1 (3)

1 (2)

2 (4,5)

23

1) Δήλωση κλάσης & δημιουργία των
ρομπότ, και έλεγχος, 2) Στέλνουν τα
μηνύματα και ελέγχουν το πρόγρ/μα

10

√

√

3

2 (1,2)

-

-

-

26

Ανάπτυξη του προγράμματος & στη
συνέχεια έλεγχος

Πίνακας 12.11 Συγκεντρωτικά στοιχεία για την 1η Άσκηση του 3ου Μαθήματος

Παρατηρήσεις

Επικαλύπτουν την κλάση
MountainClimber

Επικαλύπτουν την κλάση
MountainClimber
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Ομάδα

Κατάστ.
Κόσμου

Πρόγρ/μα

Αριθμός
Μεταγλ.

Λογικά
λάθη

Λάθη
εκτέλεσης

Συνολικός
Χρόνος
(λεπτά)

1

√

√

3

1 (1)

1 (2)

16

2

√

√

2

-

1 (1)

12

3

√

√

1

-

-

6

4

√

√

1

-

-

14

5

√

√

2

-

1 (1)

25

Επικαλύπτουν την κλάση MountainClimber, αλλά δεν χρησιμοποιούν τις
επικαλυμμένες μεθόδους στον ορισμό των μεθόδων της νέας κλάσης

6

√

Δεν
χρησιμοποιούν
επικάλυψη

3

-

2 (1,2)

7

Στις μεθόδους climb() και glideDown() επαναλαμβάνεται 2 φορές η ίδια ομάδα
εντολών

7

√

√

3

1 (1)

1 (2)

14

Στις μεθόδους climb() και glideDown() χρησιμοποιούνται από 2 φορές οι
επικαλυμμένες μέθοδοι

8

√

√

4

-

2 (1,2)

22

9

√

Δεν
χρησιμοποιούν
επικάλυψη

2

-

-

10

10

√

√

4

Παρατηρήσεις

Επικαλύπτουν την κλάση MountainClimber, αλλά δεν χρησιμοποιούν τις
επικαλυμμένες μεθόδους στον ορισμό των μεθόδων της νέας κλάσης

Επικαλύπτουν την κλάση MountainClimber, αλλά δεν χρησιμοποιούν τις
επικαλυμμένες μεθόδους στον ορισμό των μεθόδων της νέας κλάσης
Πίνακας 12.12 Συγκεντρωτικά στοιχεία για τη 2η Άσκηση του 3ου Μαθήματος.
1 (1)

2 (2,3)

19

Παρατηρήσεις:
1) Όλες οι ομάδες αναπτύσσουν το πρόγραμμα και στη συνέχεια το ελέγχουν και το αποσφαλματώνουν, με μοναδική εξαίρεση την 9η ομάδα.
2) Σε καμία έκδοση των προγραμμάτων των φοιτητών δεν εντοπίστηκαν συντακτικά λάθη.
3) Σε καμία έκδοση των προγραμμάτων των φοιτητών, με εξαίρεση τα δύο προγράμματα στα οποία δεν χρησιμοποιείται επικάλυψη, δεν
εντοπίστηκαν σημασιολογικά λάθη.
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Όπως και στα προηγούμενα μαθήματα, στα προγράμματα των φοιτητών
εντοπίστηκε μικρός αριθμός λαθών. Συγκεκριμένα, το 30% των προγραμμάτων
δεν περιλάμβανε κανένα λάθος, ενώ κατά την ανάπτυξη του 45% των
προγραμμάτων προέκυψαν δύο το πολύ λάθη. Στον Πίνακα 12.13 φαίνονται τα
ελάχιστα συντακτικά και σημασιολογικά λάθη που προέκυψαν, τα οποία ήταν
λιγότερα σε σχέση με το προηγούμενο μάθημα. Το πιο συχνό λογικό λάθος που
αρκετές φορές οδήγησε σε λάθος εκτέλεσης σχετίζεται με την αρχικοποίηση των
ιδιοτήτων των αντικειμένων που δημιουργούν οι φοιτητές.
Λάθη

Συντακτικά

Σημασιολογικά

Λογικά
Εκτέλεσης

Μήνυμα λάθους ή περιγραφή

Μη αναμενόμενο τέλος αρχείου (λείπει το κυρίως
πρόγραμμα -> task {…}).

Συχνότητα
εμφάνισης
(αριθμός
προγρ/των)

Αριθμός
(ποσοστό)
προγρ/των
με λάθη

3
4 (20%)

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους ‘}’ του μπλοκ
εντολών του κυρίως προγράμματος.

1

Η μέθοδος δεν είναι μέλος της κλάσης
‘αναγνωριστικό’ στην οποία ανήκει το αντικείμενο
‘αναγνωριστικό’.

1

1 (5%)

4

8 (40%)

4

11 (55%)

Λανθασμένη αρχικοποίηση των ιδιοτήτων του
αντικειμένου: λανθασμένη κατεύθυνση (2), δίνουν
αντίστροφα τον αριθμό δρόμου-λεωφόρου (2)
Λανθασμένη αρχικοποίηση των ιδιοτήτων του
αντικειμένου: λάθος διασταύρωση (2), λάθος
κατεύθυνση (2)

Πίνακας 12.13 Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα λάθη των 20 προγραμμάτων του 3ου μαθήματος.
•

Όσον αφορά την κατανόηση των εννοιών του πολυμορφισμού και της
επικάλυψης καταγράφηκαν τα παρακάτω στοιχεία:
Παρατήρηση
Κατά τη διδασκαλία των σχετικών εννοιών ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών
εξέφρασε δυσκολίες κατανόησης. Αν και η έννοια του πολυμορφισμού δεν
φάνηκε να δημιουργεί ιδιαίτερο πρόβλημα δεν συνέβηκε το ίδιο και με την έννοια
της επικάλυψης. Επειδή ήταν αναμενόμενο ότι οι δύο αυτές έννοιες σε
συνδυασμό θα δυσκόλευαν τους φοιτητές δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στο
διαχωρισμό τους. Επίσης, με τη μέθοδο των ερωταποκρίσεων έγινε προσπάθεια
εντοπισμού των δυσκολιών των φοιτητών. Τελικά, η πλειοψηφία των φοιτητών

Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος

407

υποστήριξε με βεβαιότητα ότι κατανόησε τις έννοιες του πολυμορφισμού και της
επικάλυψης.
Μελέτη των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων
Όλοι οι φοιτητές χρησιμοποίησαν εξαρχής για τις μεθόδους των κλάσεων που
δήλωσαν ονόματα που ήταν ίδια με εκείνα των μεθόδων της κλάσης που ήταν ήδη
δηλωμένη στο αρχείο τους. Επομένως, μπορούμε να συμπεράνουμε πως όλοι οι
φοιτητές κατανόησαν ότι μπορεί να υπάρχουν μέθοδοι με το ίδιο όνομα. Επίσης, με
τη βήμα προς βήμα εκτέλεση των προγραμμάτων (των δραστηριοτήτων και των
ασκήσεων) οι φοιτητές κατανόησαν ότι όταν καλείται μία μέθοδος που υπάρχει σε
διαφορετικές κλάσεις (με το ίδιο όνομα) τότε η κλάση του αντικειμένου καθορίζει
ποια από τις μεθόδους αυτές εκτελείται.
•

Από τα στοιχεία των Πινάκων 12.11 και 12.12 προκύπτει ότι όλοι οι φοιτητές
έλυσαν σωστά την 1η άσκηση, ενώ την 2η άσκηση την έλυσαν σωστά
(χρησιμοποιώντας επικάλυψη) οι 8 από τις 10 ομάδες. Από τη συγκριτική μελέτη
των στοιχείων των πινάκων αυτών προκύπτει ότι:
•

5 από τις 8 ομάδες, που έλυσαν σωστά και τις δύο ασκήσεις, χρησιμοποίησαν
στην 1η πολυμορφισμό και στην 2η επικάλυψη. Επιπλέον, στην 2η άσκηση
χρησιμοποίησαν τις επικαλυμμένες μεθόδους στον ορισμό των μεθόδων που
τις επικαλύπτουν. Στη συνέχεια παρατίθεται τμήμα του διαλόγου των μελών
της 4ης ομάδας που καταγράφηκε κατά τη ανάπτυξη του προγράμματος της 1ης
άσκησης:
Κατά την δήλωση της νέας κλάσης (HighMountainClimber) τα μέλη της ομάδας
αναρωτιούνται αν θα πρέπει αυτή να έχει ως γονική την κλάση MountainClimber ή την
AugmentedRobot. Λόγω διαφωνίας ο φοιτητής 4α προβάλει το παρακάτω επιχείρημα για
να υποστηρίξει τη θέση της:
4α:

Η AugmentedRobot προέρχεται από την Robot, η MountainClimber
από την AugmentedRobot, άρα η HighMountainClimber από την
MountainClimber.

Το δεύτερο μέλος της ομάδας θεωρεί το επιχείρημα λογικό και το αποδέχεται, οπότε
δηλώνουν την κλάση επιλέγοντας ως γονική την MountainClimber. Μετά από λίγο όμως
εντοπίζει το λάθος και θέλοντας να το επισημάνει υποβάλει το παρακάτω ρητορικό ερώτημα:
4β:
4α:

Αν έχει γονική την MountainClimber δεν θα επικαλύψει τις
μεθόδους;
Ναι. Άρα θα βάλουμε την AugmentedRobot.

Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος

•

408

3 από τις 8 ομάδες, που έλυσαν σωστά και τις δύο ασκήσεις, χρησιμοποίησαν
και στις δύο επικάλυψη. Ωστόσο, στην 2η άσκηση δεν χρησιμοποίησαν τις
επικαλυμμένες μεθόδους στον ορισμό των μεθόδων που τις επικαλύπτουν.

•

2 ομάδες έλυσαν και τις δύο ασκήσεις με πολυμορφισμό.

Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι το 50% των φοιτητών κατανόησε
πλήρως τις έννοιες του πολυμορφισμού και της επικάλυψης, ενώ το 20% δεν
κατανόησε την έννοια της επικάλυψης ή συγχέει τις έννοιες πολυμορφισμός και
επικάλυψη.
•

Από τα στοιχεία του Πίνακα 12.11 προκύπτει ότι η πλειοψηφία των φοιτητών
αφιέρωσε πολύ χρόνο, φαινομενικά τουλάχιστον για την 1η άσκηση. Το γεγονός
αυτό μπορεί να σημαίνει ότι:

•

Η διαδικασία ανάπτυξης αλγορίθμων είναι χρονοβόρα.

•

Η ανάπτυξη προγραμμάτων που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία
κλάσεις δημιουργεί προβλήματα στους φοιτητές.

•

Οι φοιτητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν
υπάρχουσες κλάσεις.

•

Οι φοιτητές ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με την ανάπτυξη του
προγράμματος. Σε περίπτωση διαφορετικών απόψεων όπως είναι φυσικό
μπορεί να έχουμε έναν εκτενή διάλογο.

Για την αποφυγή εξαγωγής εσφαλμένων συμπερασμάτων καταγράφηκαν, όπως
και στο προηγούμενο μάθημα, κάποια επιπλέον στοιχεία που αφορούν την
κατανομή του χρόνου και την πορεία των φοιτητών κατά την ανάπτυξη των
προγραμμάτων. Από τη μελέτη των στοιχείων του Πίνακα 12.14 προκύπτει ότι:

•

Από τις 8 ομάδες που χρειάστηκαν περισσότερα από 15 λεπτά για την 1η
άσκηση οι 5 (1, 2, 4, 5, 10) αφιέρωσαν όλο σχεδόν το χρόνο στην ανάπτυξη
του προγράμματος. Συγκεκριμένα, με τη σειρά που αναφέρονται παραπάνω
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οι 5 ομάδες αφιέρωσαν 23, 33, 20, 30 και 25 λεπτά για την ανάπτυξη του
προγράμματος και 2, 2, 2, 0 και 1 λεπτό αντίστοιχα για τον έλεγχο και την
αποσφαλμάτωσή του. Από τις ομάδες αυτές η 2η αφιέρωσε και στο
προηγούμενο μάθημα πολύ χρόνο για την ανάπτυξη της 1ης έκδοσης, ενώ τα
μέλη της 4ης ομάδας όπως προκύπτει από την μελέτη του video συζητούν
για ουσιαστικά σημεία του προγράμματος. Ενδεχομένως, λοιπόν οι
υπόλοιπες 3 ομάδες να δυσκολεύονται να αναπτύξουν πρόγραμμα που
περιλαμβάνει περισσότερες από μία κλάσεις ή να κατανοήσουν και να
χρησιμοποιήσουν υπάρχουσες κλάσεις.

•

Η 7η ομάδα αφιέρωσε σημαντικό κομμάτι του χρόνου (5 λεπτά) για την
βελτίωση του προγράμματός της.

•

Η 6η ομάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα
κατανόησης και εφαρμογής των αρχών του προγραμματισμού. Όπως
προκύπτει από τη μελέτη των εκδόσεων των προγραμμάτων και του video η
ομάδα αυτή:
- αντιμετωπίζει δυσκολία στην κατανόηση και χρήση υπαρχόντων
κλάσεων.
- αντιμετωπίζει πρόβλημα ανάπτυξης αλγορίθμων.
- επαναλαμβάνει στις μεθόδους τις ίδιες ομάδες εντολών.

•

Η (Fleury, 2001) μετά από τη μελέτη ηχογραφημένων συνεντεύξεων φοιτητών
που είχαν εισαχθεί στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με Java κατέληξε
στο εξής συμπέρασμα: “…, many students find duplicate code easier to
understand than class reuse”, σελίδα 191. Από τη μελέτη των διαδοχικών
εκδόσεων των προγραμμάτων των φοιτητών και του video γίνεται εμφανές ότι
ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών αρχικά επαναλαμβάνει δύο φορές το ίδιο
τμήμα κώδικα σε μία μέθοδο αντί να την καλεί δύο φορές, αλλά τελικά οι
περισσότεροι διορθώνουν το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα:
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Ομάδα

Χρόνος
ανάπτυξης
1ης
έκδοσης

Χρόνος
ελέγχου &
αποσφ/σης

Συνολ.
χρόνος

Στοιχεία από τη συστηματική καταγραφή της πορείας των
φοιτητών από την εξέταση των διαδοχικών εκδόσεων των
προγραμμάτων τους

1

23

2

25

Στην 1η έκδοση υπάρχει 1 λογικό λάθος που διορθώνεται
άμεσα.

2

33

2

35

Το πρόγραμμα είναι σωστό από την 1η έκδοση.

3

13

2

15

4

20

2

22

Μεταγλωττίζουν – χωρίς να κάνουν καμία αλλαγή - το
πρόγραμμα που τους δίνεται που έχει 1 συντακτικό λάθος
(Μη αναμενόμενο τέλος αρχείου) 4 φορές (1 λεπτό).
Μέχρι την 5η μεταγλώττιση που γίνεται μετά από 20
λεπτά και είναι στην ουσία η 1η έκδοση αναπτύσσουν
το πρόγραμμα που περιλαμβάνει μόνο 1 λογικό λάθος
που διορθώνεται αμέσως. Από το video προκύπτει ότι τα
μέλη της ομάδας ανταλλάσσουν απόψεις για
ουσιαστικά σημεία του προγράμματος.

5

30

-

30

Το πρόγραμμα είναι σωστό από την 1η έκδοση.

9
6

17

7

8

14

11

29

9

-

46

Αρχικά, αναπτύσσουν τμηματικά το πρόγραμμα για το
ρομπότ της κλάσης που τους δίνεται - 9
μεταγλωττίσεις.
Στη συνέχεια κάνουν 11 μεταγλωττίσεις, από τις οποίες
οι 10 περιλαμβάνουν λογικά λάθη & λάθη εκτέλεσης,
για να δημιουργήσουν τη νέα κλάση και το πρόγραμμα
για το ρομπότ.
Στην μέθοδο climb επαναλαμβάνεται 2 φορές η ίδια
ομάδα εντολών.

23

Αρχικά στις 2 μεθόδους που ορίζουν επαναλαμβάνουν
την ίδια ομάδα εντολών, αλλά μετά τη διόρθωση του
λάθους εκτέλεσης & του λογικού λάθους στην 1η και 2η
έκδοση αντίστοιχα και την εκτέλεση του προγράμματος
σβήνουν τις ομάδες εντολών που επαναλαμβάνονται
και καλούν την κάθε μέθοδο 2 φορές.

14

Το πρόγραμμα είναι σωστό από την 1η έκδοση.
Στην αρχική έκδοση επικαλύπτουν τις μεθόδους της
κλάσης MountainClimber, αλλά μετά από την 2η
άσκηση διορθώνουν το πρόγραμμα της 1ης (3 λεπτά)
έτσι ώστε να μην έχουμε επικάλυψη, αλλά
πολυμορφισμό.
Δηλώνουν την κλάση & δημιουργούν τα ρομπότ – 2
εκδόσεις σε 10 λεπτά.
2) Στέλνουν τα μηνύματα στα ρομπότ – 4 εκδόσεις σε
13 λεπτά.
Οι 5 από τις 7 συνολικά εκδόσεις περιλαμβάνουν λάθη
Μεταγλωττίζουν – χωρίς να κάνουν καμία αλλαγή - το
πρόγραμμα που τους δίνεται που έχει 1 συντακτικό λάθος
(Μη αναμενόμενο τέλος αρχείου) 2 φορές (1 λεπτό).
Μέχρι την 3η μεταγλώττιση που γίνεται μετά από 25
λεπτά και είναι στην ουσία η 1η έκδοση αναπτύσσουν
το πρόγραμμα που δεν περιλαμβάνει κανένα λάθος.
1)

9

10

13

23

10

25

1

26

Πίνακας 12.14 Κατανομή χρόνου και στοιχεία για τα προγράμματα της
1ης άσκησης του 3ου μαθήματος.
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Η 6η ομάδα και στις 2 ασκήσεις – στην 1η στην μία μέθοδο και στην 2η και
στις δύο – επαναλαμβάνει το ίδιο τμήμα κώδικα.

•

Η 4η ομάδα

στον ορισμό της μεθόδου climb() της 1ης άσκησης

επαναλαμβάνει δύο φορές το ίδιο τμήμα κώδικα, έτσι ώστε το ρομπότ να
ανεβαίνει όλο το βουνό. Πριν να εκτελέσουν το πρόγραμμά τους εκτυλίσσεται
ο παρακάτω διάλογος:
4α:
4β:
4α:
4β:
4α:
4β:

Γιατί το κάνουμε όλο αυτό;
Το επεκτείνουμε.
Μα επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία. Είδες;
Ναι.
Μπορούμε να το κάνουμε μία φορά αυτό και να βάλουμε δύο φορές
την εντολή.
…
Σωστά. Ναι, ναι.

Τα μέλη της ομάδας αυτής τελικά σβήνουν το τμήμα κώδικα που
επαναλαμβάνεται και καλούν δύο φορές τη μέθοδο.
•

Η 7η ομάδα και στις δύο μεθόδους της 1ης άσκησης επαναλαμβάνει την ίδια
ομάδα εντολών. Μετά από τη διόρθωση των λαθών στις δύο πρώτες εκδόσεις
και την εκτέλεση του προγράμματος σβήνουν την ομάδα εντολών που
επαναλαμβάνεται στις μεθόδους.

•

Η 8η ομάδα μετά από την ανάπτυξη του προγράμματος για την 1η άσκηση
μετονομάζει το αρχείο και κάνει διορθώσεις στον πηγαίο κώδικα προκειμένου
να λύσει με το ίδιο πρόγραμμα τη 2η άσκηση. Συγκεκριμένα, αλλάζει το
όνομα της κλάσης που είχε δημιουργήσει και τη γονική αυτής ώστε να
επικαλύψει την

MountainClimber

και τον ορισμό των μεθόδων, στις οποίες

επαναλαμβάνει την ίδια ομάδα εντολών. Μετά από τη διόρθωση των λογικών
λαθών που οδηγούν σε λάθος εκτέλεσης (δύο πρώτες εκδόσεις), αλλάζουν τον
ορισμό των μεθόδων χρησιμοποιώντας τις επικαλυμμένες μεθόδους. Μετά
την εκτέλεση του προγράμματος σβήνουν την ομάδα εντολών που
επαναλαμβάνεται στις μεθόδους.
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Το γεγονός ότι οι δύο τελευταίες ομάδες διόρθωσαν το πρόγραμμα μετά από την
εκτέλεσή του μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι η βηματική εκτέλεση ενός
προγράμματος & η οπτικοποίηση βοηθάει τους φοιτητές να αντιληφθούν ποιο
είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης μιας ομάδας εντολών, να διαπιστώσουν την
ύπαρξη τμημάτων κώδικα που επαναλαμβάνονται και πάνω από όλα να
κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τη λειτουργία των μεθόδων.

Προτάσεις - Διορθώσεις
Όπως ήταν αναμενόμενο οι έννοιες του πολυμορφισμού και της επικάλυψης
δυσκόλεψαν αρκετούς φοιτητές. Για την καλύτερη κατανόηση τους και την αποφυγή
παρανοήσεων θα ήταν καλό να γίνουν δύο μαθήματα και να ανατεθούν στους
φοιτητές περισσότερες εργασίες.
Σύνοψη
•

Ο γενικός διδακτικός στόχος του μαθήματος επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό, αφού:

–

Όλοι οι φοιτητές κατανόησαν ότι μπορεί να υπάρχουν μέθοδοι με το ίδιο
όνομα σε διαφορετικές κλάσεις. Η υπόθεσή μας, λοιπόν, ότι η παρανόηση
που αναφέρει η (Fleury, 2000) - ένας στους τρεις φοιτητές πιστεύει ότι
μέθοδοι διαφορετικών κλάσεων μπορούν να έχουν το ίδιο όνομα μόνο αν
έχουν διαφορετικές υπογραφές – δεν θα εμφανισθεί στο συγκεκριμένο
προγραμματιστικό περιβάλλον επαληθεύτηκε.

–

Όλοι οι φοιτητές κατανόησαν ότι όταν καλείται μία μέθοδος που υπάρχει
σε διαφορετικές κλάσεις (με το ίδιο όνομα) τότε η κλάση του αντικειμένου
καθορίζει ποια από τις μεθόδους αυτές εκτελείται.

–

Η υπόθεσή μας ότι οι φοιτητές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερη
δυσκολία στην κατανόηση της έννοιας της επικάλυψης επαληθεύτηκε.
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Το 50% των φοιτητών κατανόησε πλήρως τις έννοιες του πολυμορφισμού
και της επικάλυψης, ενώ το 20% δεν κατανόησε την έννοια της
επικάλυψης ή συγχέει τις έννοιες πολυμορφισμός και επικάλυψη.

•

Όσον αφορά το συμπέρασμα της (Fleury, 2001) “…, many students find
duplicate code easier to understand than class reuse”, θέλουμε να
επισημάνουμε ότι στα πλαίσια του συγκεκριμένου μαθήματος ένας σημαντικός
αριθμός φοιτητών αρχικά επαναλαμβάνει δύο φορές το ίδιο τμήμα κώδικα σε
μία μέθοδο αντί να την καλεί δύο φορές, αλλά τελικά οι περισσότεροι
διορθώνουν το πρόγραμμα. Φαίνεται ότι:

•

Η βηματική εκτέλεση ενός προγράμματος & η οπτικοποίηση βοηθάει τους
φοιτητές να αντιληφθούν ποιο είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης μιας ομάδας
εντολών,

να

διαπιστώσουν

την

ύπαρξη

τμημάτων

κώδικα

που

επαναλαμβάνονται και πάνω από όλα να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τη
λειτουργικότητα των μεθόδων.
•

Υπάρχουν ενδείξεις ότι ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών (3 από τις 10
ομάδες) δυσκολεύεται να αναπτύξει πρόγραμμα που περιλαμβάνει περισσότερες
από μία κλάσεις ή/και να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει υπάρχουσες
κλάσεις.

•

Για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών του πολυμορφισμού και της
επικάλυψης θα ήταν καλό να γίνουν δύο μαθήματα και φυσικά να ανατεθούν
στους φοιτητές περισσότερες εργασίες.
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12.5.6 4ο Μάθημα: Δομές Επιλογής
12.4.6.1 Σχέδιο Μαθήματος
Τίτλος ενότητας: Δομές Επιλογής
Διδακτικές ώρες: 2
Διδακτικός στόχος: Ο γενικός διδακτικός στόχος του μαθήματος αυτού είναι να
κατανοήσουν οι φοιτητές τη σύνταξη και τη σημασία των δομών επιλογής if, if/else
και των εμφωλευμένων εντολών if. Λόγω του μεγάλου όγκου πληροφοριών θα γίνει
απλή αναφορά στον ορισμό κατηγορημάτων.
Βασικές έννοιες:
•

δομή επιλογής

•

κατηγόρημα

•

συνθήκη

•

return

•

λογική τιμή

•

εμφώλευση εντολών if

•

λογικός τελεστής άρνησης

Σχέδιο Μαθήματος:
1. Περιγράφεται το πρόβλημα της δραστηριότητας της ενότητας «Δομές Επιλογής»
(ενότητα 10.2.1.7) του προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Το πρόβλημα αυτό
αποτελεί ειδική περίπτωση του προβλήματος «σκούπισμα στις σκάλες», το οποίο
χρησιμοποιήθηκε και στις δραστηριότητες των προηγούμενων ενοτήτων. Μέσα
από διάλογο τονίζεται η ανάγκη ύπαρξης της δυνατότητας ελέγχου, από τα ίδια τα
ρομπότ, τόσο της κατάστασής τους όσο και της κατάστασης του κόσμου και
γίνεται αναφορά στην εντολή if.
2. Περιγράφεται η νέα κλάση Robot χρησιμοποιώντας την θεωρία της τρέχουσας
ενότητας (ενότητα 10.2.1.7) του προγραμματιστικού περιβάλλοντος και
επισημαίνεται ότι αυτή είναι διαθέσιμη, όπως και η κλάση Primitive_Robot, σε
κάθε πρόγραμμα. Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη δήλωση της κλάσης Robot
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εξηγείται η έννοια του κατηγορήματος, της λογικής τιμής, της δεσμευμένης λέξης
bool και του τελεστή άρνησης ‘!’. Οι φοιτητές εξοικειώνονται με την έννοια της

συνθήκης και της εκτίμησης συνθήκης μέσω της δραστηριότητας της τρέχουσας
ενότητας (περιγραφή της δραστηριότητας στην ενότητα 10.2.1.7, Εικόνα 10.11).
3. Οι φοιτητές μελετούν και εκτελούν το πρόγραμμα της δραστηριότητας.
Χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το πρόγραμμα αυτό, τονίζεται η δυνατότητα
επαναχρησιμοποίησης και τροποποίησης μιας υπάρχουσας κλάσης. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση έχει τροποποιηθεί η κλάση Stair_Sweeper που
παρουσιάστηκε στο 2ο μάθημα, έτσι ώστε να μας εφοδιάσει με ρομπότ που
λύνουν το πρόβλημα για όλες τις πιθανές αρχικές καταστάσεις που έχουν
παρουσιαστεί μέχρι στιγμής. Επισημαίνεται ότι για κάθε κατηγόρημα που
δημιουργούν οι φοιτητές προστίθεται αυτόματα στο μενού «Εντολές» και η
αρνητική μορφή του. Κατά την εκτέλεση του προγράμματος δίνεται ιδιαίτερη
βαρύτητα στη σημασία της εντολής if και την επεξηγηματική οπτικοποίηση.
4. Δίνεται φωτοτυπία με τον κώδικα του κατηγορήματος rightIsClear() και
εξηγείται η σημασία της return. Επισημαίνεται ότι η εκτέλεση της return
προκαλεί τον τερματισμό του κατηγορήματος που την περιλαμβάνει. Για τη
διευκόλυνση του αναγνώστη ο κώδικας του κατηγορήματος rightIsClear()
παρατίθεται στη συνέχεια:
bool AugmentedRobot :: rightIsClear()
{
turnRight();
if ( frontIsClear() )
{
turnLeft();
return true;
}
turnLeft();
return false;
}

5. Οι φοιτητές ανακαλούν και εκτελούν υπάρχον πρόγραμμα που κάνει χρήση της
δομής if/else. Επισημαίνεται ότι οι αγκύλες που καθορίζουν την εμβέλεια του
τμήματος then/else είναι απαραίτητες ακόμα και αν το τμήμα αυτό περιλαμβάνει μία
μόνο εντολή.
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6. Οι φοιτητές ανακαλούν και εκτελούν υπάρχον πρόγραμμα που κάνει χρήση
εμφωλευμένων εντολών if.
Ανάθεση εργασίας
Δίνεται στους φοιτητές το 5ο φύλλο ανάθεσης εργασίας, το οποίο περιλαμβάνει μόνο
μία άσκηση. Φυσικά για να αντιμετωπίσουν οι φοιτητές τις δυσκολίες κατανόησης
της σύνταξης και σημασίας των δομών επιλογής και να εξαλείψουν τυχόν
παρανοήσεις, οι οποίες είναι πολλές, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, θα πρέπει
να λύσουν περισσότερες ασκήσεις. Δυστυχώς όμως ο όγκος της θεωρίας του
συγκεκριμένου μαθήματος είναι τέτοιος που κάτι τέτοιο καθίσταται αδύνατο.
Ωστόσο, πιστεύουμε ότι τα λειτουργικά μηνύματα λάθους, η βήμα προς βήμα
εκτέλεση και η επεξηγηματική οπτικοποίηση θα βοηθήσουν τους φοιτητές, έστω
και με την επίλυση μιας μόνο άσκησης, να αντιμετωπίσουν πολλές από τις
δυσκολίες και τις παρανοήσεις τους.
Η άσκηση που δόθηκε στους φοιτητές είναι η εξής:
Στο εργοστάσιο έγινε μια νέα παραγγελία ρομπότ που θα δουλέψουν σε μια φάρμα με
άλογα. Το καθήκον τους θα είναι η διανομή τροφής (beepers) στα άλογα που
βρίσκονται στους στάβλους. Όλοι οι στάβλοι χωράνε 7 άλογα, αλλά δεν έχουν όλοι
(οι στάβλοι) τον ίδιο αριθμό χωρισμάτων ούτε στις ίδιες θέσεις. Δημιούργησε μια νέα
κλάση που θα μας εφοδιάσει με ρομπότ για τη διανομή της τροφής στα 7 άλογα που
υπάρχουν στον κάθε στάβλο. Εφόσον σε κάποια από τις 7 διασταυρώσεις υπάρχει
ήδη τροφή το ρομπότ δεν θα προσθέτει επιπλέον τροφή. Το ρομπότ ξεκινάει την
αποστολή του έχοντας στην τσάντα του τον μέγιστο αριθμό beepers που χρειάζονται.
Στην Εικόνα 12.10 φαίνεται μία πιθανή αρχική κατάσταση.

Πιθανή αρχική κατάσταση.

Εικόνα 12.10

Τελική κατάσταση.
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Στη συνέχεια παρατίθεται (στα αριστερά) ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος που
καλούνται να αναπτύξουν οι φοιτητές. Δεξιά παρατίθεται μια εναλλακτική υλοποίηση
της βασικής μεθόδου του προγράμματος, που ενδέχεται να προτείνουν οι φοιτητές.
class Farmer : Robot
{
void turnRight();
void refill();
};
void Farmer :: turnRight()
{
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
}
void Farmer :: refill()
{
if ( frontIsClear() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
move();
turnRight();
move();
turnRight();
move();
turnLeft();
}
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
task
{
Farmer Nik ( 3, 3, East, 7 );
Nik.refill();
Nik.refill();
Nik.refill();
Nik.refill();
Nik.refill();
Nik.refill();
Nik.refill();
Nik.turnLeft();
Nik.move();
}

void Farmer :: refill()
{
if ( frontIsClear() )
{
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
else
{
turnLeft();
move();
turnRight();
move();
turnRight();
move();
turnLeft();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
}
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Οι στόχοι της άσκησης αυτής είναι:
α) Η εξοικείωση των φοιτητών με τις δομές επιλογής if και if/else μέσω της ανάπτυξης
του προγράμματος. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι φοιτητές, ακόμα και αν
αναπτύξουν εξαρχής ένα σωστό αλγόριθμο, θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά
την υλοποίησή του. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι:


η αναφορά μηνυμάτων λάθους που χρησιμοποιούν απλή και κατανοητή
γλώσσα και προσδιορίζουν τη σωστή γραμμή στην οποία εντοπίζεται το
λάθος,



η χρήση εσοχών και στοίχισης για την παρουσίαση του πηγαίου κώδικα,



η βήμα προς βήμα, οπτικοποιημένη εκτέλεση του προγράμματος, και



η επεξηγηματικά οπτικοποίηση

θα βοηθήσουν ουσιαστικά τους φοιτητές στην κατανόηση της σύνταξης και της
σημασίας των δομών επιλογής και συνεπώς στην ανάπτυξη του προγράμματος.
β) Η καταγραφή των δυσκολιών και παρανοήσεων των φοιτητών σχετικά με τις
δομές επιλογής. Συγκεκριμένα, στόχος μας είναι να διαπιστώσουμε ποια από τα
παρακάτω συμπεράσματα που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία
επαληθεύονται στα πλαίσια χρήσης του συγκεκριμένου προγραμματιστικού
περιβάλλοντος και η βοήθεια που αυτό παρέχει για την αντιμετώπιση των σχετικών
δυσκολιών:



Οι θετικές εναλλακτικές επιλογές σε μια δομή επιλογής παρουσιάζουν
λιγότερες δυσκολίες από τις αρνητικές - “Styles using positive alternatives
present fewer difficulties for acquisition.” (Rogalski & Samurcay, 1990),
σελίδα 166. Ενδεχομένως λοιπόν στη συγκεκριμένη άσκηση που σχεδιάστηκε
έτσι ώστε να απαιτείται η χρήση της αρνητικής μορφής του κατηγορήματος
nextToABeeper() οι φοιτητές να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Οι δυσκολίες

αυτές μπορεί να εκφραστούν: i) με τη χρήση, στις αρχικές τουλάχιστον
εκδόσεις του προγράμματος, της θετικής μορφής του κατηγορήματος σε μια
δομή if, ii) με τη χρήση της θετικής μορφής του κατηγορήματος σε μια δομή
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if/else και την επανάληψη μιας ομάδας εντολών τόσο στο τμήμα then όσο και
στο τμήμα else αυτής.



Τα συντακτικά σημάδια, όπως τα BEGIN..ENDπου καθορίζουν την εμβέλεια
των THENs και ELSEs και η σωστή οργάνωση στο χώρο του πηγαίου
κώδικα διευκολύνουν την εκμάθηση και χρήση των δομών επιλογής - “…
syntactic markers such as BEGIN..END defining the scope of the THENs and
ELSEs and spatial organization of the text make conditional structures easier to
learn and use.” (Rogalski & Samurcay, 1990), σελίδα 166. Αυτός ήταν και ο
λόγος για τον οποίο στη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού απαιτείται η
χρήση των αγκυλών (τα συντακτικά σημάδια που χρησιμοποιούνται αντί των
begin και end) ακόμα και στην περίπτωση που το τμήμα then/else περιλαμβάνει
μία μόνο εντολή. Είναι πολύ πιθανό βέβαια στην αρχή οι φοιτητές να μην
εφαρμόσουν τον παραπάνω κανόνα όταν στο τμήμα then/else περιλαμβάνεται
μία μόνο εντολή. Πιστεύουμε όμως ότι η σαφήνεια και η ακρίβεια των
μηνυμάτων λάθους θα βοηθήσει τους φοιτητές να ξεπεράσουν γρήγορα αυτή τη
δυσκολία. Η υιοθέτηση αυτού του κανόνα θα αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη στο
μέλλον, όταν οι φοιτητές θα χρησιμοποιήσουν γλώσσες προγραμματισμού που
δεν θα απαιτούν την ικανοποίηση του παραπάνω συντακτικού κανόνα.
Επιπλέον, πιστεύουμε ότι οι φοιτητές θα κατανοήσουν τον ουσιαστικό ρόλο που
παίζει η στοίχιση και η χρήση εσοχών – που στο συγκεκριμένο
προγραμματιστικό περιβάλλον γίνονται αυτόματα – στην κατανόηση και τον
εντοπισμό λαθών στον πηγαίο κώδικα, οπότε και θα υιοθετήσουν ένα «καλό»
στυλ προγραμματισμού.



Οι παρακάτω παρανοήσεις που σχετίζονται με τη ροή εκτέλεσης ενός
προγράμματος πιστεύουμε ότι θα εξαλειφθούν εύκολα με τη βήμα προς βήμα
εκτέλεση και την επεξηγηματική οπτικοποίηση:
I.

Όταν η συνθήκη είναι ψευδής, ο έλεγχος μεταβαίνει στην αρχή του
προγράμματος (Putman et al., 1989).
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II. Τόσο το τμήμα THEN όσο και το τμήμα ELSE μιας εντολής if
εκτελείται (Sleeman et al., 1988).
III. Το τμήμα THEN της εντολής εκτελείται ανεξάρτητα από το αν αληθεύει
η συνθήκη (Sleeman et al., 1988).
IV. Οι εντολές
If <a> THEN <b>; <c>;
ερμηνεύονται ως
If <a> THEN <b> ELSE <c>;

(Sleeman et al., 1988)

V. Οταν η συνθήκη μιας εντολής if είναι ψευδής τότε τερματίζεται η
εκτέλεση του προγράμματος (Putman et al., 1989).

12.5.6.2 Συμπεράσματα
Στον Πίνακα 12.5 φαίνονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία που προέκυψαν από την
εξέταση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές.

Ομάδα

Κατάστ.
Κόσμου

Πρόγρ/μα

Αριθμός
Μεταγλ.

Συντ/κά
λάθη

Σημασ/κά
λάθη

Συντ/κά. &
Σημ/κά

Λογικά
λάθη

Λάθη
εκτέλεσης

Χρόνος
(λεπτά)
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√

√

10

5
(1,2,3,4,7)

-

-

1 (9)

2 (6,8)

17

2

√

Χ

34

αρκετά
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Παρατηρήσεις

1) Δήλωση κλάσης, δημιουργία ρομπότ &
έλεγχος, 2) Ανάπτυξη υπόλοιπου
προγράμματος

Χρησιμοποιούν φωλιασμένα if

Από την 1η έκδοση λύνεται το πρόβλημα, το
ρομπότ όμως κάνει συνεχώς παρακάμψη.
Μετά την εκτέλεση διορθώνουν το πρόγρ/μα.

22

3

√

√

6

4 (2,3,4,5)

-

-

-

-

9

Ανάπτυξη ολόκληρου του προγράμματος
και στη συνέχεια έλεγχος

4

√

√

9

4 (1,2,3,4)

-

-

1 (9)

3
(6,8,10)

24

Τμηματική ανάπτυξη προγράμματος και
έλεγχος

5

√

√

7

1 (4)

1 (3)

2 (1,2)

-

2 (5,6)

11

Ανάπτυξη ολόκληρου του προγράμματος
και στη συνέχεια έλεγχος

6

√

Χ

4

1 (1)

-

-

-

1 (3)

10

Τμηματική ανάπτυξη προγράμματος και
έλεγχος

7

√

√

16

-

3
(5,6,7)

4
(1,2,3,4)

1 (10)

7 (8, 9,
11- 15)

29

Ανάπτυξη ολόκληρου του προγράμματος
και στη συνέχεια έλεγχος

8

√

Χ

4

9

√

√

11

10

√

√

6

Και στις 4 εκδόσεις υπάρχουν πολλά σημασιολογικά
Ανάπτυξη ολόκληρου του προγράμματος
λάθη, καθώς και συντακτικά που σχετίζονται με τις
14
(104 γραμμές) και στη συνέχεια έλεγχος
εντολές if, if/else
3
1) Δημιουργία κλάσης/ρομπότ & έλεγχος,
2 (1,2)
1 (5)
(4,6,9
14
2) Αποστολή μηνυμάτων & έλεγχος, 3)
)
Ανάπτυξη υπόλοιπου προγράμματος
4 (1,2,3,4)
1 (5)
57
Τμηματική ανάπτυξη προγρ/τος & έλεγχος
Πίνακας 12.15 Συγκεντρωτικά στοιχεία για την άσκηση του 4ου Μαθήματος.

Χρησιμοποιούν φωλιασμένα if
1) Χρησιμοποιούν ακολουθιακή δομή, 2)
Δημιουργούν μέθοδο για τον έλεγχο ύπαρξης
beeper, αλλά αναπτύσσουν πρόγρ/μα για τη
δεδομένη αρχική κατάσταση
1) Ιδιόρυθμος αλγόριθμος
2) Παρανόηση για το κατηγόρημα
nextToABeeper()
1) Δημιουργούν 6 κλάσεις, 2) Δημιουργούν
ρομπότ της κλάσης Robot και στέλνουν
μηνύματα των 6 κλάσεων
Χρησιμοποιούν φωλιασμένα if
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Όπως ήταν αναμενόμενο, εντοπίστηκαν συντακτικά λάθη στα προγράμματα
όλων σχεδόν των φοιτητών. Στον Πίνακα 12.16 φαίνεται ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των συντακτικών λαθών αφορά την παράλειψη ή τη χρήση σε λάθος
θέση των συμβόλων - { και } - που καθορίζουν την εμβέλεια των τμημάτων then
και else των δομών επιλογής. Συγκεκριμένα:
Λάθη

Μήνυμα λάθους ή περιγραφή

Συχνότητα
εμφάνισης
(αριθμός
προγρ/των)

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους ‘}’ του τμήματος then
ή else της εντολής if.

6

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους ‘}’ του τμήματος then
της εντολής if.

4

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους ‘}’ του μπλοκ
εντολών του κυρίως προγράμματος.

4

Μη αναμενόμενη {.

4

Λείπει το ειδικό σύμβολο αρχής ‘{’ του τμήματος then
της εντολής if.

3

Μη αναμενόμενη }.

3

Μη αναμενόμενο τέλος αρχείου (λείπει το κυρίως
πρόγραμμα -> task {…}).

2

Λείπει το ειδικό σύμβολο αρχής ‘{’ του τμήματος else
της εντολής if.

1

Μη αναμενόμενο else.

1

Η μέθοδος δεν είναι μέλος της κλάσης
‘αναγνωριστικό’ στην οποία ανήκει το αντικείμενο
‘αναγνωριστικό’.

3

Η μέθοδος ‘αναγνωριστικό’ δεν είναι μέλος της
κλάσης ‘αναγνωριστικό’.

2

Προειδοποίηση

Έχετε δηλώσει ότι η μέθοδος ‘αναγνωριστικό’
επιστρέφει μία λογική τιμή, αλλά στον ορισμό της
μεθόδου δεν υπάρχει εντολή return.

1

Λογικά

Διάφορα: τερματίζει σε λάθος διασταύρωση (1), λάθος
διαδρομή (1), κάνει συνεχώς παράκαμψη (1),
τοποθετεί beepers σε λάθος θέση (1), τοποθετεί beeper
όταν μεταβαίνει άμεσα στην επόμενη διασταύρωση (1)

Εκτέλεσης

Πέφτει σε τοίχο

Συντακτικά

Σημασιολογικά

Αριθμός
(ποσοστό)
προγρ/των
με λάθη

9(90%)

4 (40%)

1 (10%)

5 (50%)
6

7 (70%)

Πίνακας 12.16 Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα λάθη των 10 προγραμμάτων του 4ου μαθήματος.
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Η πλειοψηφία των φοιτητών (7 από τις 10 ομάδες) παραλείπει την αγκύλη που
προσδιορίζει το τέλος του τμήματος then και else, ανεξάρτητα από τον αριθμό
των εντολών που περιλαμβάνει αυτό.



Ενας σημαντικός αριθμός φοιτητών (3 από τις 10 ομάδες) παραλείπει την
αγκύλη που προσδιορίζει την αρχή του τμήματος then και else, ανεξάρτητα
από τον αριθμό των εντολών που περιλαμβάνει αυτό.



Μία ομάδα επαναλαμβάνει συνεχώς το ίδιο λάθος:
if ( <συνθήκη>)
<εντολή>;
{

if (<συνθήκη>)
<εντολή>;
{
else
<εντολή>;
{

Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών, όπως και στα προηγούμενα
μαθήματα, παραλείπει την αγκύλη που προσδιορίζει το τέλος του μπλοκ εντολών
του κυρίως προγράμματος.
•

Είναι αξιοσημείωτο ότι στα προγράμματα των φοιτητών εντοπίστηκαν όλα τα
συντακτικά λάθη που θα μπορούσαν να αναφερθούν από το συγκεκριμένο
προγραμματιστικό περιβάλλον.

•

Αξιοσημείωτο επίσης είναι το γεγονός ότι η αναφορά από το προγραμματιστικό
περιβάλλον μηνυμάτων συντακτικών λαθών προκαλεί σε αρκετούς φοιτητές
σύγχυση, παρόλο που τα μηνύματα εκφράζονται στα ελληνικά και
χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, πληρότητα και ακρίβεια. Στην πραγματικότητα
είναι αμφίβολο αν οι συγκεκριμένοι φοιτητές διαβάζουν τα μηνύματα λάθους,
αφού αμέσως μετά από την αναφορά των συντακτικών λαθών μεταγλωττίζουν 2,
3 ή και 4 φορές το πρόγραμμά τους χωρίς να έχουν κάνει προηγουμένως καμία
αλλαγή. Τυπικό παράδειγμα είναι η πορεία των μελών της 2ης ομάδας:
Μεταγλώττιση
1η

Χρονική
στιγμή
17:10:18

2η

17:10:22

3η
4η

17:10:24
17:10:27

Εντοπίζεται και αναφέρεται 1 συντακτικό λάθος:
Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους ‘}’ του μπλοκ εντολών του κυρίως
προγράμματος.
Παρόλο που αναφέρεται η γραμμή στην οποία εντοπίστηκε το
λάθος οι φοιτητές δεν έχουν κάνει καν απόπειρα διόρθωσής του.
Δεν έχει γίνει καμία αλλαγή.
Το λάθος έχει διορθωθεί.
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Είναι προφανές ότι η παραπάνω συμπεριφορά δεν οφείλεται στη δυσκολία
κατανόησης των μηνυμάτων λάθους. Στην πραγματικότητα, από μια συστηματική
καταγραφή των συντακτικών λαθών των φοιτητών από την εξέταση των
διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων τους προέκυψε ότι τα μηνύματα λάθους
παρέχουν ουσιαστική βοήθεια στους φοιτητές. Συγκεκριμένα, στη συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων οι φοιτητές διορθώνουν τα συντακτικά λάθη με
την πρώτη απόπειρα. Οι λόγοι είναι οι εξής:
•

τα μηνύματα

λάθους είναι εξελληνισμένα και χρησιμοποιούν απλή και

κατανοητή γλώσσα.
•

περιγράφουν με ακρίβεια το λάθος και αναφέρουν την γραμμή στην οποία
πραγματικά βρίσκεται το λάθος.

•

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα μαθήματα, μία στις δύο ομάδες ανέπτυξε το
πρόγραμμά της τμηματικά. Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής επίλυσης στο
συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να αποδοθεί στη:
•

Δυσκολία ανάπτυξης αλγορίθμων που απαιτούν τη χρήση δομών επιλογής.

•

Δυσκολία εκφοράς σε μια γλώσσα προγραμματισμού ενός αλγορίθμου που
βασίζεται σε δομές επιλογής.

•

Μικρή αυτοπεποίθηση των φοιτητών όσον αφορά την ορθότητα του
προγράμματος που αναπτύσσουν.

•

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η διαδρομή επίλυσης του προβλήματος της κάθε
ομάδας χωριστά. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η πορεία της κάθε ομάδας όσον
αφορά την υλοποίηση του τμήματος του προγράμματος το οποίο απαιτεί τη χρήση
δομών επιλογής. Καταγράφονται σημαντικά στοιχεία για τις διαδοχικές εκδόσεις
του προγράμματος της κάθε ομάδας και γίνεται μια προσπάθεια εντοπισμού και
ερμηνείας των δυσκολιών και των παρανοήσεων των φοιτητών σχετικά με τις
δομές επιλογής και της βοήθειας που παρέχει το προγραμματιστικό περιβάλλον
για την αντιμετώπισή τους.
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1η Ομάδα
1η Έκδοση
turnLeft();
Primitive_Robot::move();
turnRith();
Primitive_Robot::move();
turnRith();
Primitive_Robot::move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();

Αρχικά επικαλύπτουν την μέθοδο move που κληρονομείται. Με την
μέθοδο αυτή το ρομπότ σε κάθε διασταύρωση κάνει παράκαμψη.
Στις 3 επόμενες εκδόσεις που γίνονται σε 1 λεπτό διορθώνουν τα δύο
συντακτικά λάθη που υπάρχουν στο πρόγραμμα.
Στην 5η έκδοση το πρόγραμμα δεν έχει συντακτικά λάθη. Στην 6η
έκδοση στέλνουν το μήνυμα move στο ρομπότ που έχουν
δημιουργήσει και ανήκει στην κλάση Primitive_Robot, οπότε η
εκτέλεσή του οδηγεί σε λάθος εκτέλεσης.

7η Έκδοση
if ( frontIsClear() )
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
else
{
turnLeft();
move();
turnRith();
move();
turnRith();
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}

Στα 8 λεπτά που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έκδοση:
1. αλλάζουν το όνομα της μεθόδου για να μην επικαλύπτεται η
move.
2. αλλάζουν το πρόγραμμα ώστε το ρομπότ να ελέγχει αν ο
δρόμος μπροστά είναι ανοιχτός και να μην κάνει παράκαμψη.

Παρανόηση:
Πιστεύουν ότι όλες οι εντολές που προηγούνται του else
ανήκουν στο σώμα του αρχικού if, αποτελούν δηλαδή το
τμήμα then αυτού.

8η Έκδοση
if ( frontIsClear() )
{
move();
}
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
else
{
turnLeft();
move();
turnRith();
move();
turnRith();
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}

Παρανόηση:
Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι η παραπάνω
παρανόηση εξακολουθεί να υπάρχει.
Λόγω της αρχικής θέσης του ρομπότ εκτελείται το τμήμα else της
εντολής if. Η εκτέλεση του προγράμματος οδηγεί σε λάθος
εκτέλεσης, αφού (στο τμήμα else της εντολής if) το ρομπότ δεν
στρίβει αριστερά και την επόμενη φορά που εκτελεί την μέθοδο
ξεκινάει σε λάθος θέση.
Στην 9η έκδοση διορθώνεται το πρόγραμμα, έτσι ώστε να μην
προκύπτει λάθος εκτέλεσης. Ωστόσο, μετά από την εκτέλεση του
προγράμματος οι φοιτητές διαπιστώνουν ότι το πρόγραμμα δεν
ανταποκρίνεται στον αλγόριθμό τους και το διορθώνουν.
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2η Ομάδα
34η Έκδοση
class Horser : Robot
{
void turnright();
};
void Horser :: turnright ( )
{
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
if ( frontIsClear() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
move();
}
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
task
{
Horser Teo ( 3, 3, East, 7 );
Teo.turnLeft();
Teo.move();
Teo.turnright();
Teo.turnright();
Teo.putBeeper();
Teo.turnLeft();
Teo.turnLeft();
Teo.move();
Teo.turnright();
Teo.turnright();
Teo.turnLeft();
Teo.move();
Teo.putBeeper();
Teo.turnLeft();
Teo.move();
Teo.turnright();
Teo.move();
Teo.turnright();
Teo.putBeeper();
Teo.turnLeft();
Teo.turnLeft();
Teo.move();
Teo.turnright();
Teo.turnright();
Teo.putBeeper();
Teo.turnLeft();
Teo.move();
Teo.putBeeper();
Teo.turnLeft();
Teo.move();
}

Τα μέλη της ομάδας αυτής έκαναν 34 μεταγλωττίσεις.
Ωστόσο, στη μέθοδο turnright δεν έγινε καμία απολύτως
αλλαγή από την 1η έκδοση.
Πριν όμως να αναφερθούμε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η
ομάδα αυτή πρέπει να επισημάνουμε ότι εντοπίστηκε bug στη
βήμα προς βήμα εκτέλεση του προγράμματος. Συγκεκριμένα,
στη μέθοδο turnright δεν εκτελείται το 2ο if. Γι’ αυτό το λόγο
λοιπόν η χρήση της εντολής putBeeper τόσο στη μέθοδο όσο
και στο κυρίως πρόγραμμα δεν οφείλεται σε λάθος των μελών
της ομάδας. Ωστόσο, τo γεγονός ότι το μεγαλύτερο τμήμα του
προγράμματος αναπτύχθηκε από την 1η έκδοση μας επιτρέπει
να συμπεράνουμε ότι:
μέλη της ομάδας αντιμετωπίζουν πρόβλημα
εκφοράς
του
αλγορίθμου
στη
γλώσσα
προγραμματισμού. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούν τη
δομή ελέγχου if για να ελέγξουν αν ο δρόμος μπροστά
είναι ανοιχτός (στοιχείο-κλειδί για την ανάπτυξη
σωστού αλγόριθμου), αλλά η θέση της μέσα στη μέθοδο
έχει ως αποτέλεσμα την εκτέλεση μόνο του τμήματος
then. Επιπλέον μεγάλο τμήμα της λειτουργικότητας
της μεθόδου έχει «μεταφερθεί» στο κυρίως
πρόγραμμα.

• Τα

• Η ομάδα αυτή αντιμετωπίζει πρόβλημα γενίκευσης του

αλγορίθμου που έχει αναπτύξει. Συγκεκριμένα,
αναπτύσσει πρόγραμμα για τη δεδομένη αρχική
κατάσταση χρησιμοποιώντας ακολουθιακή δομή,
παρόλο που επισημαίνεται στον ορισμό του
προβλήματος ότι δίνεται μία από τις πιθανές αρχικές
καταστάσεις.
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3η Ομάδα
1η Έκδοση
turnLeft();
move();
turnRight();
move();
turnRight();
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
turnLeft();

Το πρόγραμμα είναι σωστό από την 1η έκδοση, αλλά το ρομπότ κάνει
παράκαμψη ακόμα και όταν δεν υπάρχει χώρισμα. Μετά από την
εκτέλεση του προγράμματος η μέθοδος διορθώνεται.

2η Έκδοση
if ( frontIsClear() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
move();
turnRight();
move();
turnRight();
move();
turnLeft();
}
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}

Στην 2η έκδοση του προγράμματος η μέθοδος είναι σωστή. Ωστόσο,
στο κυρίως πρόγραμμα εντοπίζεται το συντακτικό λάθος «Μη
αναμενόμενη }». Το λάθος διορθώνεται μετά από 3 μεταγλωττίσεις,
παρόλο που αναφέρεται η γραμμή στην οποία εντοπίστηκε.
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4η Ομάδα
1η Έκδοση
turnLeft();
move();
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
move();
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
if ( frontIsClear() )
{
move();

Ο κώδικας αυτός είναι σχεδόν σίγουρο ότι οφείλεται στη δυσκολία
«χειρισμού» των δομών ελέγχου. Όταν ένας αλγόριθμος περιλαμβάνει
δομές ελέγχου, ακόμα και στη συγκεκριμένη περίπτωση που δεν
υπάρχει ασυμβατότητα μεταξύ των βημάτων του αλγορίθμου και
των δυνατοτήτων της γλώσσας προγραμματισμού, οι φοιτητές
δυσκολεύονται στην υλοποίησή του.

2η Έκδοση
turnLeft();
…
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
if ( frontIsClear() )
{
move();
}

Στην 3η έκδοση συνεχίζουν να διορθώνουν τα συντακτικά λάθη που
είχε η αρχική έκδοση του προγράμματος.

4η Έκδοση
if ( frontIsClear() )
move();
{
turnLeft();
…
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();

5η Έκδοση
if ( frontIsClear() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
…
move();
}
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}

Στα 7 λεπτά που μεσολάβησαν από την προηγούμενη έκδοση και
χωρίς να έχουν εκτελέσει το πρόγραμμα κάνουν τις αλλαγές που
φαίνονται αριστερά.

Παρανόηση (Sleeman et al., 1988):
Η εντολή
if (<συνθήκη>) <εντολή>; <εντολή> ;
ερμηνεύεται ως
if (<συνθήκη>) <εντολή> else <εντολή>;
Η εκτέλεση του προγράμματος οδηγεί σε λάθος εκτέλεσης, αφού στο
τέλος του τμήματος else της εντολής if το ρομπότ δεν στρίβει
αριστερά και την επόμενη φορά που εκτελεί τη μέθοδο ξεκινάει σε
λάθος θέση. Στην 8η έκδοση το πρόγραμμα είναι σωστό.
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5η Ομάδα
1η Έκδοση
if ( rightIsClear() )
{
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
else
{
turnLeft();
move();
turn_right();
move();
turn_right();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
turnLeft();

Θέλησαν να χρησιμοποιήσουν το κατηγόρημα rightIsClear που τους
δόθηκε ως παράδειγμα. Σ’ αυτή την περίπτωση βέβαια η πρώτη
εντολή στο τμήμα then του if ( rightIsClear() ) θα έπρεπε να είναι η
turn_right. Παρόλο που ο αλγόριθμος είναι σωστός, η υλοποίησή του
είναι λάθος λόγω της Παρανόησης:

Πιστεύουν ότι όλες οι εντολές που προηγούνται του else
ανήκουν στο σώμα του αρχικού if, αποτελούν δηλαδή το
τμήμα then αυτού.
Στην 2η και 3η έκδοση διορθώνουν τα συντακτικά και σημασιολογικά
λάθη και στην 4η έκδοση σβήνουν το if ( rightIsClear() ).

5η Έκδοση
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
else
{
turnLeft();
move();
turn_right();
move();
turn_right();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
turnLeft();
}

Η εκτέλεση του προγράμματος οδηγεί σε λάθος εκτέλεσης.

6η Έκδοση

if ( frontIsClear() )
{
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
else
{
turnLeft();
…
turn_right();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
turnLeft();
}

Η εκτέλεση του προγράμματος οδηγεί σε λάθος εκτέλεσης, αφού στο
τμήμα else της εντολής if το ρομπότ μετά την turn_right πρέπει να
προχωρήσει κατά ένα μπλοκ.
Στην 7η έκδοση διορθώνεται το παραπάνω λογικό λάθος που
προκαλεί λάθος εκτέλεσης και το πρόγραμμα είναι σωστό.
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6η Ομάδα
class Provider : Robot
{
void ProviderStablos();
};
void Provider :: ProviderStablos ( )
{
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
task
{
Provider Zaxarias ( 3, 3, East, 5 );
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.move();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.move();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.move();
Zaxarias.ProviderStablos();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.move();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.move();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.move();
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.move();
Zaxarias.ProviderStablos();
Zaxarias.turnLeft();

…
Zaxarias.turnLeft();
Zaxarias.move();
}

Για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνεται ότι η ομάδα αυτή
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα κατανόησης και εφαρμογής
των αρχών του προγραμματισμού, αφού:
• Αναπτύσσει πρόγραμμα για τη δεδομένη αρχική

κατάσταση χρησιμοποιώντας ακολουθιακή δομή, παρόλο
που επισημαίνεται στον ορισμό του προβλήματος ότι η
αρχική κατάσταση δεν είναι γνωστή και ότι δίνεται μία
από τις πιθανές αρχικές καταστάσεις.

• Αν και έχει ορίσει μέθοδο για τον έλεγχο ύπαρξης beeper

την καλεί μόνο στις διασταυρώσεις που, στην πιθανή
αρχική κατάσταση που δίνεται, δεν υπάρχει beeper!
Επιπλέον, στην αρχικοποίηση των ιδιοτήτων του ρομπότ
τοποθετούν στην τσάντα του 5 beepers.

Η ομάδα αυτή λοιπόν αντιμετωπίζει, εκτός των άλλων
προβλημάτων που εντοπίστηκαν στα προηγούμενα μαθήματα,
σοβαρό πρόβλημα γενίκευσης του αλγορίθμου που αναπτύσσει.
Ωστόσο, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά την μεγάλη έκταση του
προγράμματος χρειάστηκαν μόνο 10 λεπτά για την ανάπτυξή του
και εντοπίστηκαν μόνο δύο λάθη - ένα συντακτικό και ένα λάθος
εκτέλεσης – που διορθώθηκαν άμεσα.
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1η Έκδοση

16η Έκδοση

void horsefeed :: food ( )
{
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
move();
if ( nextToABeeper() )
{
turnLeft();
else
{
move();
putBeeper();
turnLeft();
turnLeft();
move();
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
move();
}
task
{
Robot xristina ( 3, 3, East, 7 );
xristina.turnLeft();
xristina.move();
xristina.turnLeft();
xristina.turnLeft();
xristina.turnLeft();
xristina.move();
xristina.food();
…
}

void horsefeed :: food ( )
{
move();
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
move();
if ( nextToABeeper() )
{
turnLeft();
turnLeft();
move();
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
}
else
{
putBeeper();
turnLeft();
turnLeft();
move();
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
}
}
task
{
horsefeed xristina ( 3, 3, East, 7 );
xristina.turnLeft();
xristina.move();
xristina.turnLeft();
xristina.turnLeft();
xristina.turnLeft();
xristina.food();
…
}
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Μέχρι την 7η έκδοση τα μέλη της ομάδας διορθώνουν τα συντακτικά και σημασιολογικά λάθη του
προγράμματος.
Από την 8η μέχρι την 15η έκδοση το πρόγραμμα περιλαμβάνει λογικά λάθη που οδηγούν σε λάθος
εκτέλεσης (με εξαίρεση μία έκδοση).
Αν και το πρόγραμμα της 16ης έκδοσης λύνει το πρόβλημα, όποια και αν είναι η αρχική κατάσταση,
πρέπει να επισημάνουμε ότι:
• Δεν ελέγχεται αν μεταξύ δύο διαδοχικών διασταυρώσεων υπάρχει χώρισμα, οπότε το ρομπότ

κάνει πάντα παράκαμψη.

• Η εκτέλεση της μεθόδου αφήνει το ρομπότ με κατεύθυνση προς την ανατολή στην διασταύρωση

του 4ου δρόμου και της λεωφόρου στην οποία έγινε έλεγχος ύπαρξης τροφής (beeper).

• Στο if/else της μεθόδου food επαναλαμβάνεται η ίδια ομάδα εντολών, η οποία πρέπει φυσικά να

εκτελείται ανεξάρτητα από το αν αληθεύει η όχι η συνθήκη nextToABeeper. Ενδεχομένως αυτή
η υλοποίηση να οφείλεται στην δυσκολία χρήσης της αρνητικής μορφής του κατηγορήματος.
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8η Ομάδα
class Right : Robot
{
void turnRight();
};
void Right :: turnRight ( )
{
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
}
class RCorner : Robot
{
void RightCorner();
};
void RCorner :: RightCorner ( )
{
if ( ! frontIsClear() )
turnRight();
{
else
move();
{
turnRight();
}
class LCornerBeeper : Robot
{
void LeftCornerBeeper();
};
void LCornerBeeper :: LeftCornerBeeper ( )
{
if ( ! frontIsClear() )
turnRight();
if ( ! frontIsClear() )
turnRight();
{
{
else
move();
Check();
{
turnLeft();
}
class CheckBeeper : Robot
{
void Check();
};
void CheckBeeper :: Check ( )
{
if ( ! nextToABeeper() )
putBeeper();
{
}

class Klm : Primitive_Robot
{
void moveKlm();
};
void Klm :: moveKlm ( )
{
move();
move();
move();
move();
move();
move();
move();
move();
}
class RCornerBeeper : Robot
{
void RightCornerBeeper();
};
void RCornerBeeper :: RightCornerBeeper ( )
{
if ( ! frontIsClear() )
turnRight();
{
else
move();
Check();
{
turnRight();
}
task
{
Robot Farmer ( 3, 3, East, 5 );
Farmer.turnLeft();
Farmer.move();
Farmer.RightCorner();
Farmer.moveKlm();
Farmer.RightCorner();
Farmer.RightCornerBeeper();
Farmer.move();
Farmer.Check();
Farmer.LeftCornerBeeper();
Farmer.LeftCornerBeeper();
Farmer.LeftCornerBeeper();
Farmer.LeftCornerBeeper();
Farmer.LeftCornerBeeper();
Farmer.LeftCornerBeeper();
Farmer.move();
Farmer.Check();
Farmer.LeftCornerBeeper();
Farmer.LeftCornerBeeper();
}

Στις 4 εκδόσεις του προγράμματος εντοπίστηκε πληθώρα συντακτικών και σημασιολογικών λαθών,
αφού τα μέλη της ομάδας:
• Δήλωσαν 6 κλάσεις, από τις οποίες η μία είχε ως γονική την Primitive_Robot και οι υπόλοιπες την
Robot - Δημιούργησαν ρομπότ που ανήκει στην κλάση Robot και του έστειλαν τα μηνύματα των 6
κλάσεων που δήλωσαν.
• Υιοθέτησαν το εξής κανόνα σύνταξης:
if (<συνθήκη>)
<εντολή>
{
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9η Ομάδα
1η Έκδοση

3η Έκδοση

void Stavlos :: Move ( )
{
if ( frontIsClear() )
{
move();
else
{
turnLeft();
move();
TurnRight();
Move();
if ( nextToABeeper() )
{
turnLeft();
turnLeft();
move();
else
{
putBeeper();
}
}
}
}
}

void Stavlos :: Move ( )
{
if ( frontIsClear() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
move();
TurnRight();
Move();
if ( nextToABeeper() )
{
turnLeft();
turnLeft();
move();
}
else
{
putBeeper();
}
}
}

6η Έκδοση

8η Έκδοση

void Stavlos :: Xekina ( )
{
if ( frontIsClear() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
move();
TurnRight();
move ();
if ( nextToABeeper() )
{
turnLeft();
turnLeft();
move();
}
else
{
putBeeper();
}
}
}

void Stavlos :: Xekina ( )
{
if ( frontIsClear() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
move();
TurnRight();
move();
TurnRight();
move();
turnLeft();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
}

Στην 3η έκδοση τα συντακτικά λάθη
έχουν διορθωθεί, αλλά στο κυρίως
πρόγραμμα υπάρχει μόνο η εντολή
δημιουργίας του ρομπότ.
Στην 4η έκδοση ελέγχουν την
ορθότητα της μεθόδου, η οποία είναι
αναδρομική. Το αποτέλεσμα της
εκτέλεσης είναι η τοποθέτηση των
beepers σε λάθος θέσεις.
Οι φοιτητές μετά την εκτέλεση του
προγράμματος διορθώνουν την μέθοδο
έτσι ώστε να μην είναι αναδρομική,
αλλά στο κυρίως πρόγραμμα δεν
διορθώνουν το όνομα της μεθόδου.
Στην 5η έκδοση λοιπόν εντοπίζεται
ένα σημασιολογικό λάθος.
Η
λανθασμένη
χρήση
του
κατηγορήματος
nextToABeeper
ενδεχομένως να οφείλεται στη
δυσκολία χρήσης της αρνητικής
μορφής του κατηγορήματος.
Στην 6η έκδοση οι φοιτητές στέλνουν
το μήνυμα Xekina μία φορά στο
ρομπότ. Το ρομπότ τοποθετεί το
beeper σε λάθος διασταύρωση (πριν το
if ( nextToABeeper() ) χρειάζεται
move).
Στην 7η έκδοση διορθώνουν το λογικό
λάθος που εντοπίστηκε μετά από την
εκτέλεση του προγράμματος. Παρόλο
που το ρομπότ εκτελεί τη μέθοδο
Xekina μία μόνο φορά, οι φοιτητές
διαπιστώνουν
1. ότι το ρομπότ την επόμενη
φορά που θα εκτελέσει τη
μέθοδο δεν θα βρίσκεται στη
σωστή κατεύθυνση.
2. το φωλιασμένο if/else στην
επόμενη διασταύρωση που
υπάρχει beeper θα οδηγήσει
σε λάθος.
Στην 8η έκδοση λοιπόν σβήνουν το
φωλιασμένο if/else και προσθέτουν
τον κώδικα με τα έντονα γράμματα. Η
εκτέλεση του προγράμματος δεν
οδηγεί σε λάθος, αφού η μέθοδος
εκτελείται από το ρομπότ για την
πρώτη μόνο διασταύρωση στην οποία
υπάρχει χώρισμα (εκτελείται το τμήμα
else του εξωτερικού if).
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9η Ομάδα (συνέχεια…)
10η Έκδοση
void Stavlos :: Xekina ( )
{
if ( frontIsClear() )
{
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
else
{
turnLeft();
move();
TurnRight();
move();
TurnRight();
move();
turnLeft();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
}

Στην 9η έκδοση ολοκληρώνουν το κυρίως πρόγραμμα.
Μετά από την εκτέλεση του προγράμματος διαπιστώνουν ότι το
ρομπότ δεν τοποθετεί beeper όταν μεταβαίνει άμεσα στην επόμενη
διασταύρωση (χωρίς να κάνει παράκαμψη)
Στην 10η έκδοση το πρόγραμμα είναι σωστό.
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10η Ομάδα
1η Έκδοση

2η Έκδοση

task
{
Robot karel ( 3, 3, East, 7 );
if ( karel.frontIsClear() )
{
karel.move();
if ( ! karel.nextToABeeper() )
{
karel.putBeeper();
else
{
karel.move();
else
{
karel.turnLeft();
karel.move();
}

task
{
Robot karel ( 3, 3, East, 7 );
if ( karel.frontIsClear() )
{
karel.move();
}
if ( ! karel.nextToABeeper() )
{
karel.putBeeper();
else
{
}
karel.move();
else
{
karel.turnLeft();
karel.move();
}

3η Έκδοση
turnLeft();
move();
turnRight();
move();
turnRight();
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
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Στις δύο πρώτες εκδόσεις
αναπτύσσουν πρόγραμμα
χωρίς να δημιουργήσουν
νέα κλάση.
Είναι προφανές ότι τα μέλη
της
ομάδας
αυτής
αντιμετωπίζουν δυσκολίες
χειρισμού των δομών
ελέγχου.
Είναι σχεδόν σίγουρο όμως
ότι δυσκολεύονται και στην
ανάπτυξη του αλγορίθμου.

Στην έκδοση αυτή οι φοιτητές σβήνουν το κυρίως πρόγραμμα και
δημιουργούν 2 κλάσεις – η μία κλάση περιλαμβάνει την μέθοδο
Food που φαίνεται αριστερά και η άλλη την turnright.
Με τη μέθοδο αυτή το ρομπότ σε κάθε διασταύρωση – ακόμα και
αν δεν υπάρχει χώρισμα – κάνει παράκαμψη.

4η Έκδοση

5η Έκδοση

void toixos :: Food ( )
{
turnLeft();
…
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
task
{
toixos Karel ( 3, 3, East, 7 );
if ( ! Karel.frontIsClear() )
{
Karel.Food();
else
{
Karel.move();
Karel.putBeeper();
}
}

void toixos :: Food ( )
{
if ( frontIsClear() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
move();
turnRight();
move();
turnRight();
move();
}
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}

Στην 4η έκδοση οι φοιτητές
έχοντας καταλάβει ότι δεν είναι
αποτελεσματικό το ρομπότ να
κάνει
συνεχώς
παράκαμψη
διορθώνουν το πρόγραμμά τους.
Ωστόσο, αντί να τροποποιήσουν
τη μέθοδο, «μεταφέρουν» τμήμα
της λειτουργικότητάς της στο
κυρίως πρόγραμμα. Παρόλο που
δεν εκτελούν το πρόγραμμα, λόγω
του συντακτικού λάθους που
περιλαμβάνει, καταλαβαίνουν ότι
η
προσέγγισή
τους
είναι
λανθασμένη και διορθώνουν τη
μέθοδο και το κυρίως πρόγραμμα.
Εκτελώντας το πρόγραμμα της 5ης
έκδοσης προκύπτει κλείσιμο λόγω
λάθους, αφού στο τμήμα else της
εντολής if το ρομπότ δεν στρίβει
αριστερά και την επόμενη φορά
που εκτελεί την μέθοδο ξεκινάει
σε λάθος θέση. Στην 6η έκδοση το
πρόγραμμα είναι σωστό.
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Προτάσεις – Διορθώσεις
Όπως αναφέρθηκε στην περιγραφή της διαδρομής επίλυσης του προβλήματος από τη
2η ομάδα, εντοπίστηκε bug στη βήμα προς βήμα εκτέλεση του προγράμματος. Το bug
αυτό διορθώθηκε πριν τη διεξαγωγή του 5ου μαθήματος.
Σύνοψη
Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν, από την εξέταση των διαδοχικών εκδόσεων των
προγραμμάτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές και την περιγραφή της διαδρομής επίλυσης
του προβλήματος από την κάθε ομάδα χωριστά, συνοψίζονται ως εξής:
•

Ο γενικός διδακτικός στόχος του μαθήματος επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό:

–

Παρόλο που οι δυσκολίες κατανόησης της σύνταξης και της σημασίας των
δομών επιλογής και οι παρανοήσεις των σπουδαστών είναι πολλές –
σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία - η συντριπτική πλειοψηφία των
φοιτητών (70%) ανάπτυξε σωστό πρόγραμμα.

–

Η υπόθεσή μας ότι τα λειτουργικά μηνύματα λάθους, η βήμα προς βήμα
εκτέλεση και η επεξηγηματική οπτικοποίηση θα βοηθήσουν τους φοιτητές,
έστω και με την επίλυση μιας μόνο άσκησης, να αντιμετωπίσουν πολλές
από τις δυσκολίες και τις παρανοήσεις τους επαληθεύτηκε. Από την
παρουσίαση της διαδρομής επίλυσης του προβλήματος από την κάθε
ομάδα γίνεται εμφανές ότι περισσότεροι φοιτητές αντιμετώπισαν ποικίλες
δυσκολίες, αρκετές από τις οποίες οφείλονταν σε παρανοήσεις. Από τη
συστηματική μελέτη των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων των
φοιτητών

προκύπτει

ότι

χωρίς

τη

στήριξη

που

παρέχει

το

προγραμματιστικό περιβάλλον – λειτουργικά μηνύματα λάθους, βηματική
εκτέλεση, επεξηγηματική οπτικοποίηση, πρόσβαση στη θεωρία – οι
περισσότερες ομάδες δεν θα κατάφερναν να λύσουν την άσκηση ή
τουλάχιστον θα αντιμετώπιζαν πολύ έντονο πρόβλημα.
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Όπως ήταν αναμενόμενο εντοπίστηκαν συντακτικά λάθη – που αφορούσαν
κατά κύριο λόγο την παράλειψη των συντακτικών σημαδιών που καθορίζουν
την εμβέλεια των τμημάτων then και else των δομών επιλογής – στα
προγράμματα όλων σχεδόν των ομάδων.

•

Αξιοσημείωτο είναι ότι εντοπίστηκαν όλα τα συντακτικά λάθη που θα
μπορούσαν να αναφερθούν από το συγκεκριμένο προγραμματιστικό
περιβάλλον.

•

Η αναφορά από το προγραμματιστικό περιβάλλον μηνυμάτων συντακτικών
λαθών προκαλεί σε αρκετούς φοιτητές σύγχυση, παρόλο που τα μηνύματα
εκφράζονται στα ελληνικά και χαρακτηρίζονται από σαφήνεια, πληρότητα και
ακρίβεια. Ωστόσο, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων οι φοιτητές
διορθώνουν τα συντακτικά λάθη με την πρώτη απόπειρα.

•

Σε αντίθεση με τα προηγούμενα μαθήματα, μία στις δύο ομάδες ανέπτυξε το
πρόγραμμά

της

τμηματικά.

Η

αλλαγή

στρατηγικής

επίλυσης

στο

συγκεκριμένο μάθημα μπορεί να αποδοθεί στη:
–

Δυσκολία ανάπτυξης αλγορίθμων που απαιτούν τη χρήση δομών
επιλογής.

–

Δυσκολία εκφοράς σε μια γλώσσα προγραμματισμού ενός αλγορίθμου
που βασίζεται σε δομές επιλογής.

–

Μικρή αυτοπεποίθηση των φοιτητών όσον αφορά την ορθότητα του
προγράμματος που αναπτύσσουν.
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12.5.7 5ο Μάθημα: Επαναληπτικές Δομές
12.5.7.1 Σχέδιο Μαθήματος
Τίτλος ενότητας: Επαναληπτικές Δομές
Διδακτικές ώρες: 2
Διδακτικός στόχος: Ο γενικός διδακτικός στόχος του μαθήματος αυτού είναι να
κατανοήσουν οι φοιτητές την επαναληπτική δομή στην οποία είναι προκαθορισμένο
το πλήθος των επαναλήψεων και την επαναληπτική δομή υπό συνθήκη. Οι φοιτητές
θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν την κατάλληλη δομή - επιλογής ή
επαναληπτική - όταν τους δίνεται ένα πρόβλημα, καθώς επίσης και να εμφωλεύουν
τις δομές αυτές.
Βασικές έννοιες:
•
•
•

επαναληπτική δομή
βρόχος
σώμα του βρόχου

•
•
•

βρόχος με προκαθορισμένο πλήθος επαναλήψεων
βρόχος υπό συνθήκη
ατέρμονας βρόχος

Σχέδιο Μαθήματος
1. Γίνεται σύντομη αναφορά στις δομές επιλογής που παρουσιάστηκαν στο 4ο
μάθημα. Οι φοιτητές ανακαλούν και εκτελούν το πρόγραμμα για την άσκηση που
τους δόθηκε στο προηγούμενο μάθημα. Γίνεται συζήτηση σχετικά με τις
δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι φοιτητές και τις παρανοήσεις που εντοπίστηκαν.
2. Επισημαίνεται η σημασία και η χρησιμότητα των επαναληπτικών δομών
χρησιμοποιώντας παραδείγματα.
3. Παρουσιάζεται η επαναληπτική δομή loop και χρησιμοποιείται το παράδειγμα
του ρομπότ-ταξιδιώτη της θεωρίας της ενότητας «Βρόχοι» (ενότητα 10.2.1.8). Το
παράδειγμα αυτό χρησιμοποιήθηκε και στο 2ο μάθημα, χωρίς βέβαια τη χρήση
της loop.
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4. Γίνεται αναφορά στην εμφώλευση εντολών loop χρησιμοποιώντας το παράδειγμα
της παραγράφου «Εμφωλευμένες εντολές LOOP» της θεωρίας της τρέχουσας
ενότητας (ενότητα 10.2.1.8).
5. Χρησιμοποιείται το παράδειγμα της παραγράφου «Γιατί χρειαζόμαστε την εντολή
WHILE;» της θεωρίας προκειμένου να κατανοήσουν οι φοιτητές σε ποιες
περιπτώσεις χρειάζεται η επαναλαμβανόμενη εκτέλεση μιας ομάδας εντολών υπό
συνθήκη.
6. Περιγράφεται η δομή

while

και η σημασία της και παρουσιάζεται το παράδειγμα

της θεωρίας (ενότητα 10.2.1.8).
7. Περιγράφονται τα 4 βήματα για την δημιουργία μιας εντολής while.
8. Γίνεται συζήτηση για το πρόβλημα του «σκουπίσματος στη σκάλα»
(δραστηριότητα της τρέχουσας ενότητας), σε κάθε σκαλοπάτι της οποίας υπάρχει
άγνωστος αριθμός beepers. Στη συνέχεια οι φοιτητές μελετούν και εκτελούν το
πρόγραμμα.
9. Δίνεται φωτοτυπία με το «Δένδρο Αποφάσεων» (Εικόνα 12.11) και εξηγείται ο
τρόπος χρήσης του.
Ανάθεση Εργασίας
Δίνεται το 5ο φύλλο ανάθεσης εργασίας που περιλαμβάνει τις δύο ασκήσεις που
αναφέρονται στη συνέχεια. Οι φοιτητές λύνουν υποχρεωτικά και τις 2 ασκήσεις.
1η Άσκηση
Δημιούργησε μια κλάση ρομπότ-κηπουρών που θα είναι ικανά να φυτεύουν
λουλούδια (beepers) σε πεζούλια που έχουν πάντα το ίδιο γενικό σχήμα συνολικού
μήκους 7 τμημάτων. Το πλάτος κάθε τμήματος του πεζουλιού είναι πάντα ένα μπλοκ,
αλλά το μήκος κάθε ενός από τα 7 τμήματα του πεζουλιού είναι άγνωστο. Το
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Τι πρέπει να κάνει το ρομπότ σε αυτό το σημείο του προγράμματος;
Το ρομπότ πρέπει να επιλέξει
μεταξύ κάποιων επιλογών

Το ρομπότ πρέπει να
επαναλάβει μια ενέργεια

Χρησιμοποίησε

Χρησιμοποίησε

if/then

loop

ή

ή

if/then/else

while

Πόσους ελέγχους
πρέπει να κάνει
το ρομπότ;

Πόσες φορές πρέπει
να επαναλάβει την ενέργεια
το ρομπότ;

Δύο ή περισσότερους
ελέγχους

Έναν έλεγχο

Χρησιμοποίησε φωλιασμένα
if/then ή

Πόσες επιλογές έχει
το ρομπότ;

if/then/else

Μία επιλογή
ή να μην κάνει
τίποτα
Χρησιμοποίησε
if/then

Δύο επιλογές

Χρησιμοποίησε
if/then/else

Τρείς ή
περισσότερες
επιλογές
Χρησιμοποίησε φωλιασμένα
if/then/else

Εικόνα 12.11 Το «Δένδρο Αποφάσεων»

Ο αριθμός δίνεται από
το πρόβλημα
Χρησιμοποίησε
loop

Ο αριθμός των επαναλήψεων
είναι άγνωστος
Χρησιμοποίησε
while
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ρομπότ ξεκινάει πάντα από την ίδια θέση (12ος δρόμος, 1η λεωφόρος) με αρκετά
beepers στην τσάντα του. Δύο πιθανές αρχικές καταστάσεις φαίνονται στις Εικόνες
12.12 και 12.13. Μπορεί ένα ρομπότ-μέλος της νέας κλάσης να εκτελέσει επιτυχώς
την αποστολή του για τις δύο αρχικές καταστάσεις με το ίδιο πρόγραμμα; Δοκίμασε
την ορθότητα του προγράμματός σου χρησιμοποιώντας και τις δύο αρχικές
καταστάσεις.

Εικόνα 12.12 Φύτεμα λουλουδιών σε πεζούλια αγνώστου μήκους με το ίδιο πάντα γενικό σχήμα.
(Πιθανή αρχική κατάσταση & η τελική κατάσταση γι’ αυτή).

Εικόνα 12.13 Φύτεμα λουλουδιών σε πεζούλια αγνώστου μήκους με το ίδιο πάντα γενικό σχήμα.
(Πιθανή αρχική κατάσταση & η τελική κατάσταση γι’ αυτή).

Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος είναι:
class Gardener : Robot
{
void turnRight();
void plantOneSide();
void plantAll();
};
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void Gardener :: turnRight()
{
loop (3)
{
turnLeft();
}
}
void Gardener :: plantOneSide()
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
}
void Gardener :: plantAll()
{
loop (7)
{
plantOneSide();
turnRight();
}
}
task
{
Gardener Nik ( 12, 1, East, 100 );
Nik.plantAll();
}

Οι στόχοι της 1ης Άσκησης είναι:
α) Η εξοικείωση των φοιτητών με τις επαναληπτικές δομές while και loop.
Υποθέτουμε ότι οι φοιτητές θα αντιμετωπίσουν λιγότερες δυσκολίες σε σχέση με
τις δομές επιλογής όσον αφορά τη σύνταξη. Συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι η
επίλυση της άσκησης του 4ου μαθήματος θα βοηθήσει τους φοιτητές να
κατανοήσουν την έννοια του μπλοκ εντολών, καθώς επίσης και το γεγονός ότι
για τον προσδιορισμό του είναι απαραίτητη η χρήση των αγκυλών.
β) Ωστόσο, ενδέχεται οι φοιτητές να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που σχετίζονται με
τις τρεις διαδικασίες που εμπλέκονται στη δημιουργία ενός βρόχου (Rogalski &
Samurcay, 1990):
1. Αρχικοποίηση των μεταβλητών (initialization): Στη συγκεκριμένη γλώσσα
προγραμματισμού αν και δεν δηλώνονται ρητά μεταβλητές, θα πρέπει οι
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φοιτητές να αρχικοποιήσουν σωστά τις ιδιότητες (μεταβλητές) του ρομπότ
που θα εκτελέσει το βρόχο.
2. Ενημέρωση loop invariant (update): Η ενημέρωση των μεταβλητών – των
ιδιοτήτων ενός ρομπότ στη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού – γίνεται
μέσω της εκτέλεσης των μεθόδων και δεν εκφράζεται ρητά από τους φοιτητές
(π.χ. με μια εντολή απόδοσης τιμής). Αν και θα μπορούσε κανείς να
ισχυριστεί ότι το γεγονός αυτό ενδέχεται να δημιουργήσει σύγχυση στους
φοιτητές, πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Υποθέτουμε ότι οι
δραστηριότητες και οι ασκήσεις των προηγούμενων μαθημάτων έχουν
καταστήσει σαφές ότι οι ιδιότητες των ρομπότ μεταβάλλονται μέσω της
εκτέλεσης

των

μεθόδων.

Πιστεύουμε

λοιπόν

ότι

οι

φοιτητές

θα

χρησιμοποιήσουν στο σώμα του βρόχου τις κατάλληλες μεθόδους για τη
σωστή ενημέρωση των ιδιοτήτων του ρομπότ.
3. Έλεγχος (test): Η διαδικασία αυτή αναφέρεται στον προσδιορισμό της
συνθήκης τερματισμού. Υποθέτουμε ότι λόγω της φύσης των προβλημάτων
και της γλώσσας προγραμματισμού, οι φοιτητές δεν θα αντιμετωπίσουν
δυσκολίες με τον προσδιορισμό της συνθήκης τερματισμού.
Στόχος μας είναι η καταγραφή των σχετικών δυσκολιών και παρανοήσεων των
φοιτητών. Συγκεκριμένα, στόχος μας είναι να διαπιστώσουμε ποια από τα
παρακάτω συμπεράσματα που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία
επαληθεύονται στα πλαίσια χρήσης του συγκεκριμένου προγραμματιστικού
περιβάλλοντος και η βοήθεια που αυτό παρέχει για την αντιμετώπιση των σχετικών
δυσκολιών:

•

Αδυναμία γενίκευσης: Οι αρχάριοι προγραμματιστές παρουσιάζουν την τάση
να χρησιμοποιούν στα προγράμματά τους μια λίστα επαναλαμβανόμενων
εντολών αντί να χρησιμοποιούν ένα βρόχο (Hoc, 1989).
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Πιστεύουμε ότι η προσεκτική επιλογή των παραδειγμάτων που θα
παρουσιαστούν και η συζήτηση που θα γίνει, θα βοηθήσει τους φοιτητές να
αντιμετωπίσουν - μεταξύ άλλων – και αυτή τη δυσκολία.

•

Ανεπαρκή νοητά μοντέλα: Όπως προκύπτει από την έρευνα του (Kessler &
Anderson, 1989) οι αρχάριοι προγραμματιστές διαθέτουν ανεπαρκή νοητά
μοντέλα για τις επαναληπτικές δομές. Επιπλέον, μερικές φορές τα λάθη στα
νοητά μοντέλα των αρχάριων προγραμματιστών είναι ανεπαίσθητα και
δύσκολο να εντοπιστούν (Kahney, 1989).

•

Μια εντολή writeln στην Pascal ή μια εντολή Print στην Basic που βρίσκεται
αμέσως μετά από ένα βρόχο συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν (Sleeman et al., 1988;
Putman et al., 1989).
Στη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού που δεν υπάρχουν οι εντολές
αυτές, η παραπάνω παρανόηση θα μπορούσε να εμφανισθεί με μια εντολή,
όπως η putBeeper(), που εκφράζει έξοδο.

•

Προβλήματα εμβέλειας: αρκετά λάθη οφείλονται σε παρανοήσεις των
φοιτητών σχετικά με την αρχή και το τέλος των βρόχων και τις εντολές που
επαναλαμβάνονται σε αυτούς (Sleeman et al., 1988):
1. Μόνο η τελευταία εντολή ενός βρόχου εκτελείται κατ’ επανάληψη, ενώ
οι υπόλοιπες μία μόνο φορά. Τα λάθος αυτό που ήταν αρκετά συχνό
παρατηρήθηκε μόνο σε βρόχους στους οποίους η τελευταία εντολή
ήταν η writeln.
2. Τα Begin/End καθορίζουν ένα βρόχο.
3. Η στοίχιση καθορίζει την εμβέλεια ενός βρόχου.
4. Μετά την εκτέλεση ενός βρόχου, ο έλεγχος πηγαίνει στην πρώτη εντολή
του προγράμματος.

•

Τερματισμός μιας δομής while τη στιγμή που η συνθήκη παύει να αληθεύει και
όχι όταν η συνθήκη ελεγχθεί κατά την επόμενη επανάληψη (du Boulay, 1989;
Sleeman et al., 1988).
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Η παρανόηση αυτή, καθώς και όλες οι άλλες παρανοήσεις που σχετίζονται με
τη ροή εκτέλεσης θα εξαλειφθούν με τη βήμα προς βήμα εκτέλεση του
προγράμματος και τη βοήθεια της επεξηγηματικής οπτικοποίησης.
2η Άσκηση
Δυστυχώς πολλές φορές κάποια από τα λουλούδια που φυτεύουν τα ρομπότ της
προηγούμενης κλάσης ξεραίνονται, με αποτέλεσμα τα πεζούλια στα πάρκα της πόλης
να παρουσιάζουν μια άσχημη εικόνα. Δημιούργησε μια κλάση ρομπότ-κηπουρών που
θα ελέγχουν τα πεζούλια με το παραπάνω γενικό σχήμα. Ένα ρομπότ-μέλος της νέας
κλάσης θα φυτεύει ένα νέο λουλούδι (beeper) σε κάθε θέση (διασταύρωση) των 7
πεζουλιών που δεν υπάρχει πλέον λουλούδι (beeper). Μια πιθανή αρχική
κατάσταση φαίνεται στην Εικόνα 12.14.

Εικόνα 12.14 Έλεγχος και αντικατάσταση ξεραμένων λουλουδιών σε πεζούλια αγνώστου μήκους
με το ίδιο πάντα γενικό σχήμα.
(Πιθανή αρχική κατάσταση & η τελική κατάσταση ).

Ο πηγαίος κώδικας του προγράμματος: στην άσκηση αυτή οι φοιτητές χρειάζεται
απλά να διορθώσουν τη μέθοδο plantOneSide():
void Gardener :: plantOneSide()
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
}
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Οι στόχοι της 2ης Άσκησης είναι:
Βασικότερος στόχος της άσκησης αυτής είναι:
•

να χρησιμοποιήσουν οι φοιτητές την κλάση που θα δημιουργήσουν στην 1η
άσκηση,

•

να χρησιμοποιήσουν στο ίδιο πρόγραμμα επαναληπτικές δομές και δομές
επιλογής, και

•

να εμφωλεύσουν τη δομή επιλογής if στην επαναληπτική δομή while.

Πιστεύουμε ότι οι φοιτητές δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερη δυσκολία στην άσκηση
αυτή, αν βέβαια έχουν αναπτύξει σωστό πρόγραμμα για την πρώτη άσκηση. Έχοντας
αναπτύξει το επαναληπτικό σχέδιο που απαιτεί η άσκηση, θα χρειαστεί απλά να
συμπληρώσουν σε αυτό ένα έλεγχο. Πιστεύουμε ότι αν δινόταν η άσκηση αυτή χωρίς
να προηγηθεί η 1η, οι φοιτητές θα αντιμετώπιζαν αρκετές δυσκολίες με την επιλογή
των κατάλληλων δομών, την ανάπτυξη του αλγορίθμου και την εκφορά του στη
γλώσσα προγραμματισμού. Δεν αποκλείεται βέβαια ακόμα και στη συγκεκριμένη
περίπτωση, κάποιοι φοιτητές να δυσκολευτούν να τροποποιήσουν το πρόγραμμά
τους, μιας και η χρήση while σε συνδυασμό με την if προκαλεί σύγχυση στους
φοιτητές. Υποθέτουμε όμως ότι η δυναμική οπτικοποίηση της εκτέλεσης του
προγράμματος και η επεξηγηματική οπτικοποίηση θα βοηθήσει τους φοιτητές να
ξεπεράσουν ενδεχόμενες δυσκολίες.

12.5.7.2 Συμπεράσματα
Ανάλυση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων
Τα συγκεντρωτικά στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη των διαδοχικών εκδόσεων
των προγραμμάτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές για τις δύο ασκήσεις καταγράφηκαν
στους Πίνακες 12.17 και 12.18.

Ομάδα

Κατάστ.
Κόσμου

Πρόγρ/μα

Αριθμός
Μεταγλ.

Συντακ/κά
λάθη

Σημασ/κά
λάθη

Συντ/κά.
& Σημ/κά

Λογικά
λάθη

Λάθη
εκτέλεσης

Χρόνος
(λεπτά)
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1

√

√

6

1 (2)

-

1 (1)

-

3 (3,4,5)

12

2

√

√

6

2
(1,2)

-

-

-

-

16

3

√

√

1

-

-

-

-

-

9

4

√

√

3

1 (1)

-

-

1 (2)

-

13

Στρατηγική Επίλυσης

Ανάπτυξη ολόκληρου του προγράμματος
και στη συνέχεια έλεγχος

√

√

1

-

-

-

-

-

8

6

√

√

3

1 (1)

-

-

-

-

6

7

√

√

1

-

-

-

-

-

?

6
(1-6)

-

-

48

Ανάπτυξη ολόκληρου του προγράμματος
και στη συνέχεια έλεγχος

-

-

-

5

1)Δημιουργία κλάσης & ρομπότ,
2) Αποστολή των 2 μηνυμάτων από 1
φορά, 3) Χρήση loop

16

Ανάπτυξη ολόκληρου του προγράμματος
και στη συνέχεια έλεγχος

8

√

√

16

-

9

√

√

3

-

-

4

4
(1-4)

10

√

√

-

-

-

-

Παρατηρήσεις

Ανάπτυξη ολόκληρου του προγράμματος
και στη συνέχεια έλεγχος
1)Δημιουργία κλάσης & ρομπότ,
αποστολή του ενός εκ των 2 διαθέσιμων
μηνυμάτων, 2) Αποστολή και του 2ου
μηνύματος, 3) Χρήση loop

5

7
(7-13)

447

Ανάπτυξη ολόκληρου του προγράμματος
και στη συνέχεια έλεγχος

Πίνακας 12.17 Συγκεντρωτικά στοιχεία για την 1η άσκηση του 5ου Μαθήματος.

Από τη στιγμή που μεταγλωττίζουν (χωρίς λάθη)
το πρόγραμμα μέχρι την αποθήκευσή του
μεσολαβούν 6 λεπτά. Αρκετός χρόνος
αφιερώνεται στη βήμα προς βήμα εκτέλεση.
1) Γενικεύουν το πρόγραμμα ώστε να λύνει και
την 2η άσκηση. 2) Δεν χρησιμοποιούν loop, οπότε
καλούν από 7 φορές 2 μηνύματα

Αρχικά αναπτύσσει πρόγραμμα για τη δεδομένη
αρχική κατάσταση χρησιμοποιώντας μεγάλο
αριθμό loop στο κυρίως πρόγραμμα. Στη συνέχεια
αντιμετωπίζει δυσκολίες με τη χρήση της while.

Στην 1η έκδοση εντοπίζονται 4 συντακτικά λάθη.
Τα λάθη διορθώνονται με τη σειρά που
εμφανίζονται – ένα κάθε φορά.
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Ομάδα

Κατάστ.
Κόσμου

Πρόγρ/μα

Αριθμός
Μεταγλ.

Συντακτικά
λάθη

Λογικά
λάθη

Λάθη
εκτέλεσης
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Χρόνος
(λεπτά)

Παρατηρήσεις

Δεν χρησιμοποιούν εξαρχής το πρόγραμμα της 1ης άσκησης. Στην 1η
έκδοση του προγράμματος φαίνεται ότι η ομάδα αυτή συγχέει τις δομές
if και while. Ωστόσο, χωρίς να μεταγλωττίσουν και να ελέγξουν το
πρόγραμμά τους, ανοίγουν το αρχείο της 1ης άσκησης και κάνουν
αλλαγές στο πρόγραμμα.

1

√

√

3

1 (1)

1 (2)

-

19

2

√

√

1

-

-

-

6

3

√

√

-

-

-

-

8

4

√

√

7

3 (1,4,5)

3
(2,3,6)

-

19

5

√

√

6

1 (1)

1 (5)

3 (2,3,4)

24

Ενώ το πρόγραμμα για την 1η άσκηση ήταν σωστό από την 1η έκδοση,
για την ανάπτυξη του προγράμματος της 2ης άσκησης έκαναν 6 φορές
μεταγλώττιση και χρειάστηκαν 24 λεπτά.

6

√

√

1

-

-

-

8

Η μοναδική αλλαγή που έγινε στο πρόγραμμα της 1ης άσκησης είναι η
χρήση της loop.

7

√

√

1

-

-

-

2

8

√

√

9

2 (1,5)

2 (3,4)

17

9

√

√

3

2 (1,2)

-

5

10

√

√

3

3
(2,6,7)
-

Τα 2 συντακτικά λάθη που εντοπίστηκαν στην 1η έκδοση διορθώνονται
με τη σειρά που εμφανίζονται – ένα κάθε φορά.
η
Πίνακας 12.18 Συγκεντρωτικά στοιχεία για την 2 άσκηση του 5ου Μαθήματος.
2 (1,2)

-

-

6
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Όπως ήταν αναμενόμενο, τα συντακτικά λάθη που εντοπίστηκαν στο 5ο μάθημα
ήταν λιγότερα σε σχέση με το 4ο μάθημα. Το ποσοστό των προγραμμάτων στα
οποία εντοπίστηκαν συντακτικά λάθη, από 90% που ήταν στο προηγούμενο
μάθημα, μειώθηκε σε 60%. Λιγότερα όμως ήταν και τα σημασιολογικά και τα
λογικά λάθη, καθώς επίσης και τα λάθη εκτέλεσης. Συγκεκριμένα, το ποσοστό
των προγραμμάτων που παρουσίασαν λάθη των προαναφερθέντων κατηγοριών,
από 40%, 40% και 70% που ήταν στο προηγούμενο μάθημα, περιορίστηκε στο
10%, 25% και 15% αντίστοιχα. Τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τα λάθη που
εντοπίστηκαν στα προγράμματα του 5ου μαθήματος φαίνονται στον Πίνακα 12.19.

Λάθη

Συντακτικά

Σημασιολογικά

Λογικά

Εκτέλεσης

Μήνυμα λάθους ή περιγραφή

Συχνότητα
εμφάνισης
(αριθμός
προγρ/των)

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους ‘}’ του μπλοκ
εντολών της while.

7

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους ‘}’ του μπλοκ
εντολών του κυρίως προγράμματος.

4

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους ‘}’ του μπλοκ
εντολών της loop.

2

Μη αναμενόμενη }.

2

Λείπει το ειδικό σύμβολο αρχής ‘{’ του τμήματος then
της εντολής if.

2

Μη αναμενόμενη {.

2

Λείπει το ειδικό σύμβολο τέλους ‘}’ του τμήματος then
ή else της εντολής if.

1

Η μέθοδος δεν είναι μέλος της κλάσης
‘αναγνωριστικό’ στην οποία ανήκει το αντικείμενο
‘αναγνωριστικό’.

2

Η μέθοδος ‘αναγνωριστικό’ δεν είναι μέλος της
κλάσης ‘αναγνωριστικό’.

1

Η turnRight() χρησιμοποιείται στο σώμα της
while.

3

Δεν χρησιμοποιείται η turnRight() παρόλο που
έχει οριστεί.

1

Λανθασμένη αρχικοποίηση των ιδιοτήτων του
αντικειμένου: δεν υπάρχουν beepers στην τσάντα.

1

Αριθμός
(ποσοστό)
προγρ/των
με λάθη

12 (60%)

2 (10%)

5 (25%)

3 (15%)

Πίνακας 12.19 Συγκεντρωτικά στοιχεία για τα λάθη των 20 προγραμμάτων του 5ου μαθήματος.
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Όλοι σχεδόν οι φοιτητές έλυσαν την 1η άσκηση σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ
στις

εκδόσεις

των

προγραμμάτων

τους

εντοπίστηκαν

ελάχιστα

λάθη.

Συγκεκριμένα:
–

4 ομάδες ανέπτυξαν το πρόγραμμα χωρίς να κάνουν κανένα λάθος.

–

3 ομάδες έκαναν δύο το πολύ λάθη, τα οποία διόρθωσαν άμεσα.

–

1 ομάδα έκανε στην 1η έκδοση τέσσερα συντακτικά λάθη, τα οποία διόρθωσε
με τη σειρά εμφάνισής τους.

–

Ο φοιτητής 8α που ανέπτυξε μόνος του το πρόγραμμα, λόγω απουσίας του
δεύτερου μέλους της ομάδας, ήταν ο μόνος που αντιμετώπισε πολλές
δυσκολίες. Στις 6 πρώτες εκδόσεις εντοπίστηκαν σημασιολογικά και
συντακτικά λάθη και στις επόμενες 7 μόνο σημασιολογικά. Παρόλο που δεν
εκτέλεσε λόγω των λαθών καμία από τις 13 πρώτες εκδόσεις του
προγράμματός του έκανε αρκετές ριζικές αλλαγές στο πρόγραμμά του.
Αρχικά ανέπτυξε πρόγραμμα για τη δεδομένη αρχική κατάσταση. Στην αρχική
έκδοση του προγράμματός του είναι έντονη η δυσκολία επιλογής των
κατάλληλων δομών και η ανικανότητα γενίκευσης του προγράμματός του.
Συγκεκριμένα, στην 1η έκδοση χρησιμοποιεί ένα μεγάλο αριθμό από loop στο
κυρίως πρόγραμμα – χρησιμοποιεί διαφορετικό loop για το φύτεμα των
λουλουδιών σε κάθε ένα από τα 7 πεζούλια & διαφορετικό loop για κάθε
στροφή δεξιά. Στην 2η έκδοση εμφωλεύει όλα τα παραπάνω loop και στην 3η
τα σβήνει όλα και καλεί από μία φορά τις δύο μεθόδους που έχει ορίσει. Από
την 4η έκδοση ορίζει μέθοδο για το φύτεμα των λουλουδιών στα πεζούλια
χρησιμοποιώντας τη δομή while. Ωστόσο, αντιμετωπίζει δυσκολία στον
προσδιορισμό της σωστής συνθήκης. Από την 4η έκδοση μέχρι τη 13η
προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη του προγράμματος. Όταν τελικά διορθώνει
τα λάθη και εκτελεί το πρόγραμμα, διαπιστώνει ότι αυτό δεν έχει το
αναμενόμενο αποτέλεσμα. Μετά από την εκτέλεση του προγράμματος
αναπτύσσει σωστά το πρόγραμμα.

•

Στη 2η άσκηση, παρόλο που χρειαζόταν μία μόνο αλλαγή στο πρόγραμμα της 1ης
άσκησης, οι φοιτητές που αντιμετώπισαν δυσκολίες ήταν περισσότεροι. Στη
συνέχεια παρουσιάζεται η πορεία των 4 ομάδων που αντιμετώπισαν δυσκολίες.

Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος

451

1η Ομάδα
1η Έκδοση (Αποθήκευση)
void maria :: plant ( )
{
if ( frontIsClear() )
{
while ( ! nextToABeeper() )
{
move();
putBeeper();
}
}
else
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
}
}
turnRigth();
}

Τα μέλη της ομάδας αυτής δεν χρησιμοποιούν εξαρχής το
πρόγραμμα της 1ης άσκησης. Από την 1η έκδοση του
προγράμματος, προκύπτει ότι τα μέλη της ομάδας συγχέουν τις
δομές if και while. Επιπλέον, είναι εμφανές ότι το μπλοκ εντολών
του τμήματος else της εντολής if/else δεν πρόκειται να εκτελεστεί
ποτέ.
Είναι αξιοσημείωτο ότι τα μέλη της ομάδας δεν ελέγχουν την
ορθότητα του προγράμματος που ανέπτυξαν, αλλά ανοίγουν το
αρχείο της 1ης άσκησης και κάνουν αλλαγές στο πρόγραμμα.
Ενδεχομένως η ενέργεια αυτή να οφείλεται στην έλλειψη
αυτοπεποίθησης για την ορθότητα του προγράμματος ή/και σε
διαφωνία των μελών της ομάδας. Είναι πολύ πιθανό όμως οι
φοιτητές να ανέτρεξαν στα μαθήματα (θεωρία, δραστηριότητες)
που είναι ενσωματωμένα στο προγραμματιστικό περιβάλλον και
να διαπίστωσαν έτσι ότι το πρόγραμμά τους είναι λανθασμένο.

2η Έκδοση (Αποθήκευση)
void maria :: plant ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
turnRigth();
}

Αριστερά φαίνεται η (βασική) μέθοδος που όρισαν οι φοιτητές
στο πρόγραμμα που ανέπτυξαν για την 1η άσκηση.

3η Έκδοση (1η Μεταγλώττιση)
void maria :: plant ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
turnRigth();
}

5η Έκδοση (3η Μεταγλώττιση)
void maria :: plant ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
turnRigth();
}

Μετά από τη διόρθωση του συντακτικού λάθους που υπάρχει
στην έκδοση αυτή τα μέλη της ομάδας εκτελούν (4η έκδοση) το
πρόγραμμα και εντοπίζουν το λογικό λάθος – turnRigth στο
σώμα του while – άμεσα.
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4η Ομάδα
1η Έκδοση (Αποθήκευση)
void GardenerRobot :: Plant ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
turnRight();
}

2η Έκδοση (1η Μεταγλώττιση)
void GardenerRobot :: Plant ( )
{
while ( nextToABeeper() )
{
move();
}

5η Έκδοση (4η Μεταγλώττιση)
void GardenerRobot :: Plant ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
turnRight();
}

Τα μέλη της 4ης ομάδας ανοίγουν εξαρχής το αρχείο πηγαίου
κώδικα της 1ης άσκησης και το μετονομάζουν. Αριστερά φαίνεται
η υλοποίηση της βασικής μεθόδου του προγράμματος.

Από την υλοποίηση της μεθόδου Plant προκύπτει ότι:
τα μέλη της ομάδας αντιμετωπίζουν δυσκολία στον
προσδιορισμό της συνθήκης του while
ή
αναπτύσσουν λανθασμένο αλγόριθμο. Ίσως, η υλοποίηση
αυτή να είναι το 1ο βήμα του αλγορίθμου:
1. Όσο είσαι δίπλα σε beeper προχώρα
2. Τοποθέτησε beeper
που φυσικά δεν λύνει το πρόβλημα, αφού δεν λαμβάνει υπόψη
την ύπαρξη τοίχου σε κάποιο σημείο του τρέχοντος δρόμου ή
της τρέχουσας λεωφόρου.
Μετά από τη διόρθωση του συντακτικού λάθους που εντοπίστηκε
σε αυτή την έκδοση, εκτελούν το πρόγραμμα (3η έκδοση) που
οδηγεί σε λάθος εκτέλεσης. Στην 4η έκδοση προσθέτουν την
εντολή move στο loop του κυρίως προγράμματος, οπότε
προκύπτει πάλι λάθος εκτέλεσης.
Μετά από την εκτέλεση του προγράμματος τα μέλη της ομάδας,
όπως προκύπτει από την 5η έκδοση, εντόπισαν τα λάθη τους και
άλλαξαν ριζικά τον ορισμό της μεθόδου. Στην 5η και στην 6η
έκδοση υπάρχει συντακτικό λάθος.
Η εκτέλεση του προγράμματος της 7ης έκδοσης οδηγεί σε λάθος
εκτέλεσης, αφού η turnRight έχει τοποθετηθεί στο σώμα της
while (ενώ θα έπρεπε να τοποθετηθεί μετά από αυτό). Οι
φοιτητές εντοπίζουν το λάθος και το διορθώνουν, οπότε στην 8η
έκδοση – 7η μεταγλώττιση το πρόγραμμα είναι σωστό.

Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος

453

5η Ομάδα
1η Έκδοση (Αποθήκευση)
void Kipouros :: plant ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
TurnRight();
}

Τα μέλη της 5ης ομάδας ανοίγουν εξαρχής το αρχείο πηγαίου
κώδικα της 1ης άσκησης και το μετονομάζουν. Αριστερά φαίνεται
η υλοποίηση της βασικής μεθόδου του προγράμματος.

3η Έκδοση (2η Μεταγλώττιση)
void Kipouros :: plant ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
else
{
move();
putBeeper();
}
TurnRight();
}
}

Στην 2η έκδοση – 1η μεταγλώττιση του προγράμματος υπάρχει
ένα συντακτικό λάθος, το οποίο διορθώνεται άμεσα.
Από την 3η έκδοση φαίνεται ότι τα μέλη της ομάδας έχουν
εντοπίσει ότι η αλλαγή που πρέπει να γίνει στη μέθοδο αφορά
στον έλεγχο ύπαρξης beeper στην τρέχουσα, κάθε φορά,
διασταύρωση. Είναι προφανές όμως ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες
με τη δομή επιλογής. Επιπλέον, όπως και οι δύο προηγούμενες
ομάδες, έτσι και αυτή έχει τοποθετήσει την turnRight στο σώμα
της while. Αν και η υλοποίηση αυτή μπορεί να είναι αποτέλεσμα
ενός λανθασμένου αλγόριθμου, πιστεύουμε ότι είναι αποτέλεσμα
- κατά κύριο λόγω - της δυσκολίας εκφοράς του αλγορίθμου στη
γλώσσα προγραμματισμού.
Η εκτέλεση του προγράμματος προκαλεί λάθος εκτέλεσης (το
ρομπότ πέφτει σε τοίχο).

4η Έκδοση (3η Μεταγλώττιση)

5η Έκδοση (4η Μεταγλώττιση)

void Kipouros :: plant ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
else
{
move();
}
TurnRight();
}
}

void Kipouros :: plant ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
move();
}
TurnRight();
}
}

Στην 4η και την 5η έκδοση,
όπως φαίνεται αριστερά, τα
μέλη της ομάδας κάνουν
διορθώσεις στο τμήμα της
μεθόδου που χρησιμοποιείται
η δομή επιλογής.
Και στις δύο περιπτώσεις η
εκτέλεση του προγράμματος
οδηγεί σε λάθος εκτέλεσης.
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6η Έκδοση (5η Μεταγλώττιση)
void Kipouros :: plant ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
move();
}
TurnRight();
}

Στην 6η έκδοση η μέθοδος είναι σωστή. Ωστόσο, επειδή στην
επαναληπτική δομή που χρησιμοποιείται γίνεται πρώτα ο έλεγχος
ύπαρξης beeper και στη συνέχεια κινείται το ρομπότ, η εκτέλεση
του προγράμματος έχει ως αποτέλεσμα την τοποθέτηση beeper
στη θέση από την οποία ξεκινάει το ρομπότ. Στην ουσία δηλαδή
πρόκειται για πρόβλημα σωστής αρχικοποίησης των ιδιοτήτων
του ρομπότ πριν να ξεκινήσει η εκτέλεση της επαναληπτικής
δομής.

7η Έκδοση (6η Μεταγλώττιση)
task
{
Kipouros Karel ( 12, 1, East, 100 );
Karel.move();
loop ( 7)
{
Karel.plant();
}
}

Οι φοιτητές προσθέτουν στο κυρίως πρόγραμμα την εντολή move
πριν την loop, έτσι ώστε να διορθωθεί το λογικό λάθος που
εντοπίστηκε κατά την εκτέλεση της προηγούμενης έκδοσης του
προγράμματος.
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8η Ομάδα

1η Έκδοση (Αποθήκευση)
void KW :: KWR ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
}

Ο φοιτητής 8α ανοίγει το αρχείο πηγαίου κώδικα της 1ης άσκησης
και το μετονομάζει. Αριστερά φαίνεται η υλοποίηση της βασικής
μεθόδου του προγράμματος. Η μέθοδος τη στροφή προς τα δεξιά
χρησιμοποιείται στο κυρίως πρόγραμμα.

void KW :: KWR ( )
{
if ( ! frontIsClear() )
{
putBeeper();
}
else
{
move();
}
}

Είναι προφανές ότι ο φοιτητής 8α:

3η Έκδοση (2η Μεταγλώττιση)

4η Έκδοση (3η Μεταγλώττιση)
void KW :: KWR ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
putBeeper();
}
move();
}

8η Έκδοση (7η Μεταγλώττιση)
task
{
KW Bill ( 12, 1, East, 100 );
loop ( 7)
{
Bill.KWR();
}
Bill.TR(); //στροφή δεξιά
}

• συγχέει την επαναληπτική δομή while με τη δομή επιλογής if
• αντιμετωπίζει πρόβλημα στην ανάπτυξη του αλγορίθμου

Η εκτέλεση του προγράμματος έχει ως αποτέλεσμα την είσοδο
του ρομπότ στο πεζούλι, την τοποθέτηση ενός beeper και τελικά
την έξοδό του από το πεζούλι και τον τερματισμό στη
διασταύρωση (13,2).
5η Έκδοση (4η Μεταγλώττιση)
Η
εκτέλεση
του
void KW :: KWR ( )
προγράμματος της 4ης
{
και 5ης έκδοσης οδηγεί
while ( ! frontIsClear() )
σε λάθος εκτέλεσης.
{
Στην πρώτη περίπτωση
putBeeper();
το ρομπότ πέφτει πάνω
}
σε τοίχο και στη
move();
δεύτερη του στέλνεται
}
το μήνυμα putBeeper,
ενώ έχει τοποθετήσει
όλα τα beepers που
κουβαλούσε.
Πιστεύοντας ότι το πρόβλημα οφείλεται στο βρόχο του κυρίως
προγράμματος ο φοιτητής τον σβήνει (6η έκδοση). Στην 7η
έκδοση διορθώνει τα συντακτικά λάθη που εντοπίστηκαν στην
προηγούμενη έκδοση. Μετά την εκτέλεση του προγράμματος
διαπιστώνει ότι το πρόβλημα δεν οφείλεται στο βρόχο, οπότε
στην 8η έκδοση τον επαναφέρει. Αυτή τη φορά όμως η μέθοδος
TR (στροφή δεξιά) τοποθετείται μετά το βρόχο και όχι στο σώμα
του. Η εκτέλεση του προγράμματος αφήνει το ρομπότ στη
διασταύρωση (12, 8), χωρίς φυσικά να έχουν προστεθεί beepers
στις διασταυρώσεις που έπρεπε.

10η Έκδοση (9η Μεταγλώττιση)
void KW :: KWR ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
}

Στην 9η έκδοση η μέθοδος TR προστίθεται στο σώμα του
βρόχου. Στην 10η έκδοση – 9η μεταγλώττιση το πρόγραμμα είναι
σωστό.
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Από την εξέταση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων των 4 ομάδων
που αντιμετώπισαν δυσκολίες προκύπτει ότι ένας σημαντικός αριθμός
φοιτητών:
–

συγχέει τις δομές if και while

–

δυσκολεύεται να αναπτύξει προγράμματα που απαιτούν τη χρήση των
δομών if και while.

•

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι 4 ομάδες, όπως φαίνεται παραπάνω,
κατάφεραν τελικά να αναπτύξουν το πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι χωρίς τη στήριξη
που παρέχει το προγραμματιστικό περιβάλλον, χωρίς δηλαδή:
–

τη βήμα προς βήμα εκτέλεση,

–

την επεξηγηματική οπτικοποίηση

–

την πρόσβαση στα μαθήματα που είναι ενσωματωμένα,

οι ομάδες αυτές δεν θα κατάφερναν να λύσουν το πρόβλημα ή στην καλύτερη
περίπτωση θα δυσκολεύονταν πολύ περισσότερο.
Ανάλυση καταγεγραμμένων ενεργειών
Έκπληξη προκάλεσε η ευκολία με την οποία ανέπτυξε τα προγράμματα για τις δύο
ασκήσεις η 6η ομάδα. Όπως επισημάναμε στα προηγούμενα μαθήματα, η ομάδα αυτή
αφιέρωσε πολύ περισσότερο χρόνο από όλες τις υπόλοιπες ομάδες για την ανάπτυξη
των προγραμμάτων και παρουσίασε έντονο πρόβλημα κατανόησης και εφαρμογής
των αρχών του προγραμματισμού. Από τη μελέτη των προγραμμάτων των
προηγούμενων μαθημάτων καταγράψαμε πολλές δυσκολίες και παρανοήσεις.
Ωστόσο, στο 5ο μάθημα η ομάδα αυτή ανέπτυξε το πρόγραμμα για την 1η άσκηση σε
6 μόνο λεπτά και για την 2η σε 8. Το μοναδικό πρόβλημα που εντοπίστηκε στην 1η
άσκηση ήταν η αδυναμία γενίκευσης – επαναλαμβάνουν επτά φορές δύο μηνύματα
αντί να χρησιμοποιούν loop – το οποίο στη δεύτερη άσκηση ξεπεράστηκε. Αυτή ήταν
άλλωστε η μόνη αλλαγή που χρειάστηκε να κάνουν στο πρόγραμμα της 1ης άσκησης
προκειμένου να λύσουν και τη 2η, αφού εξαρχής χρησιμοποίησαν if για τον έλεγχο
ύπαρξης beeper στις διασταυρώσεις από τις οποίες περνάει το ρομπότ. Στη συνέχεια
παρατίθεται τμήμα του διαλόγου των μελών της 6ης ομάδας και της ομάδας και του
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διδάσκοντα που καταγράφηκε αμέσως μετά τη δημιουργία της κατάστασης του
κόσμου για τη 2η άσκηση και την εκτέλεση του προγράμματος:
6α:
6β:
6α:
6β:
6α:
6β:
6α:
6β:
6α:
6β:
6α:

Λοιπόν, αποθηκεύουμε και την κατάσταση του κόσμου.
Πολύ εύκολη άσκηση τελικά.
Μ’ αρέσει..
…
Τελικά, ο προγραμματισμός είναι πολύ λογικός.
Ναι, εμείς δεν είμαστε.
Εμείς δεν είμαστε.
Να το πούμε ότι τελειώσαμε;
Ναι.
Σιγά μη δεν το πούμε.
Πολύ δε χάρηκες;
Ναι, ναι.

Μετά από λίγο χρόνο, ο φοιτητής 6α επισημαίνει σχετικά με την επανάληψη των δυο
μεθόδων στο κυρίως πρόγραμμα:
6α:
6β:
6α:
6β:

Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε ένα loop και να πούμε, ότι
ξέρω εγώ, πόσες φορές το κάνουμε, να μην το κάνουμε συνέχεια…
Ναι, ναι.
Να το βάλουμε;
Δεν πειράζει, άστο.
Κάτσε, πήρα φόρα τώρα.

6α:
Εκείνη τη στιγμή ο φοιτητής βλέπει το διδάσκοντα να περνάει και τον ενημερώνει ότι έχουν
τελειώσει:

Τις κάναμε και τις δύο. Αυτό (αναφέρεται στο κυρίως πρόγραμμα)
μπορούσαμε να το κάνουμε με loop.
Διδάσκοντας: Ναι, είναι περιττό να επαναλαμβάνεται τις εντολές τόσες φορές. …
Δεν θα ήταν πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε loop;
6β:
Ναι, το σκεφτήκαμε, αλλά το’ χαμε κάνει ήδη.
Διδάσκοντας: Μπορείτε να το διορθώσετε.
6β:
Ναι
…
Διδάσκοντας: Ήταν πιο εύκολες αυτές οι ασκήσεις;
6β:
Θέλουμε χρόνο να πάρουμε μπρος.
6α:
Σιγά, σιγά έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε στο νόημα και θα τα
πάμε καλύτερα.
Διδάσκοντας: Είχατε πρόβλημα με το περιβάλλον, που δεν γράφατε τον κώδικα,
που γίνονται όλα μέσα από μενού; Σας δυσκόλευε αυτό;
6β:
Όχι, αυτό μας βοήθησε. Αντίθετα.
6α:
Μας βοηθάει. Καμιά φορά ξεχνάμε τον τρόπο σύνταξης και αυτό
μας βοηθάει.
Διδάσκοντας: Είχατε κανένα πρόβλημα με το περιβάλλον;
6α, 6β:
Όχι.
Διδάσκοντας: Είχατε κάνει πριν από αυτά τα μαθήματα Αντικειμενοστραφή
Προγραμματισμό;
6α:
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Ναι, είχαμε κάνει Java στο 3ο εξάμηνο, αλλά..
Τις έννοιες τις είχατε καταλάβει;
Είχαμε μερικά κενά. Εγώ μπέρδευα κλάση και μέθοδο. Επειδή τα
διάβασα στο βιβλίο και δεν τα έλεγε ξεκάθαρα – τι είναι κλάση και
τι είναι μέθοδος.
Ότι κλάση και μέθοδος είναι το ίδιο πράγμα;
Ναι, κάπου τα μπέρδευα… Το πώς έπρεπε να τα δηλώσω.
Τώρα;
Τώρα τα κατάλαβα.
Μέσα απ’ αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και μοιάζει πολύ με τη
Java.

Παρατήρηση
Για πρώτη φορά η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιήθηκε σε μικρότερο
χρονικό διάστημα από το αναμενόμενο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός
ότι οι φοιτητές δεν αντιμετώπισαν δυσκολίες στην κατανόηση των διδασκόμενων
εννοιών. Επίσης, κατά την ανάπτυξη του προγράμματος για την 1η άσκηση όλες οι
ομάδες επισήμαναν στον διδάσκοντα ότι δεν υπήρχε λόγος να δοκιμάσουν την
ορθότητα του προγράμματος και για τη δεύτερη αρχική κατάσταση.
Σύνοψη
•

Ο γενικός διδακτικός στόχος του 5ου μαθήματος επιτεύχθηκε, αφού:

–

Όλοι σχεδόν οι φοιτητές έλυσαν την 1η άσκηση, που απαιτούσε τη χρήση
των δομών while και loop, σε μικρό χρονικό διάστημα, ενώ στις εκδόσεις
των προγραμμάτων τους εντοπίστηκαν ελάχιστα λάθη.

–

Όλοι οι φοιτητές έλυσαν τη 2η άσκηση, που απαιτούσε τη χρήση των
δομών if, while και loop, καθώς επίσης και την εμφώλευση της δομής if
στη δομή while.

•

Η υπόθεσή μας ότι οι φοιτητές θα αντιμετωπίσουν λιγότερες δυσκολίες με τη
σύνταξη των επαναληπτικών δομών, σε σχέση με τις δομές επιλογής,
επαληθεύτηκε. Γενικά, τα λάθη όλων των κατηγοριών μειώθηκαν σημαντικά.
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Από τη μελέτη των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων των 4 ομάδων
που αντιμετώπισαν δυσκολίες προέκυψε ότι ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών:
–
–

συγχέει τις δομές if και while
δυσκολεύεται να αναπτύξει προγράμματα που απαιτούν τη χρήση των
δομών if και while.

Επίσης, έγινε εμφανές ότι χωρίς τη στήριξη που παρέχει το προγραμματιστικό
περιβάλλον οι ομάδες αυτές δεν θα κατάφερναν να λύσουν το πρόβλημα ή στην
καλύτερη περίπτωση θα δυσκολεύονταν πολύ περισσότερο.
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12.5.8 6ο Μάθημα: Αξιολόγηση

12.5.8.1 Σχέδιο Μαθήματος
Διάρκεια: 2 ώρες
Στόχος: Ο γενικός στόχος του μαθήματος αυτού είναι η αξιολόγηση των γνώσεων
των φοιτητών όσον αφορά τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς
παραδείγματος προγραμματισμού και τις βασικές δομές ελέγχου.
Σχέδιο μαθήματος:
Στη συνέχεια περιγράφεται με συντομία η σχεδίαση του 6ο μαθήματος. Στις ενότητες
που ακολουθούν δίνεται λεπτομερής περιγραφή.
1. Δίνεται στους φοιτητές ο ορισμός ενός προβλήματος σε έντυπη μορφή, καθώς
επίσης και το αρχείο με τον πηγαίο κώδικα ενός προγράμματος για το πρόβλημα
αυτό. Οι φοιτητές καλούνται να αποσφαλματώσουν το πρόγραμμα – ομαδικά - σε
χρονικό διάστημα 30 λεπτών.
2. Στη συνέχεια δίνονται στους φοιτητές ερωτήσεις ανοικτού τύπου, προκειμένου να
διαπιστωθεί

ο

βαθμός

κατανόησης

των

βασικών

εννοιών

του

αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού και των βασικών δομών
ελέγχου. Οι φοιτητές απαντούν στις ερωτήσεις ατομικά.
3. Δίνεται στους φοιτητές ερωτηματολόγιο που περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού
και κλειστού τύπου σχετικά με το προγραμματιστικό περιβάλλον και τη σειρά
μαθημάτων

που

παρακολούθησαν

συμπληρώνεται εκτός μαθήματος.

οι

φοιτητές.

Το

ερωτηματολόγιο
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12.5.8.2 Αποσφαλμάτωση ενός Υπάρχοντος Προγράμματος
12.5.8.2.1 Περιγραφή
Στην αρχή του μαθήματος δόθηκε στους φοιτητές ο ορισμός ενός προβλήματος σε
έντυπη μορφή, καθώς επίσης και το αρχείο με τον πηγαίο κώδικα ενός προγράμματος
για το πρόβλημα αυτό. Το πρόγραμμα περιλάμβανε λάθη όλων των κατηγοριών –
συντακτικά, σημασιολογικά και κατά κύριο λόγο λογικά λάθη. Οι φοιτητές κλήθηκαν
να αποσφαλματώσουν το πρόγραμμα – ομαδικά - σε χρονικό διάστημα 30 λεπτών.
Το μέγιστο χρονικό διάστημα που διατέθηκε για την αποσφαλμάτωση του
προγράμματος επιλέχθηκε να είναι 30 λεπτά για τους εξής λόγους:
•

Ο μέγιστος χρόνος που χρειάστηκαν οι ομάδες για την ανάπτυξη των
προγραμμάτων του 4ου μαθήματος – δομές επιλογής – και του 5ου μαθήματος
– επαναληπτικές δομές – ήταν 29 και 24 λεπτά αντίστοιχα, με μια εξαίρεση σε
κάθε μάθημα (57 και 48 λεπτά αντίστοιχα).

•

Έπρεπε να μείνει αρκετός χρόνος προκειμένου οι φοιτητές να απαντήσουν
στις ερωτήσεις που θα δοθούν μετά από την αποσφαλμάτωση του
προγράμματος, για την αξιολόγηση των γνώσεών τους.

Στη συνέχεια παρατίθεται ο ορισμός του προβλήματος και ο πηγαίος κώδικας του
προγράμματος.
Ορισμός του προβλήματος
Ένα ρομπότ βρίσκεται μέσα σε ένα δωμάτιο με άγνωστες διαστάσεις που έχει
ορθογώνιο σχήμα. Στο δωμάτιο υπάρχουν κάποια ανοιχτά παράθυρα σε άγνωστες
θέσεις. Στις γωνίες του δωματίου δεν υπάρχουν παράθυρα. Το ρομπότ αρχικά
βρίσκεται στην πάνω αριστερή γωνία του δωματίου - 7ος δρόμος & 2η λεωφόρος με
κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προγραμμάτισε το ρομπότ να κλείσει όλα τα ανοιχτά
παράθυρα τοποθετώντας ένα beeper μπροστά από κάθε παράθυρο. Υπέθεσε ότι το
ρομπότ έχει αρκετά beepers για την ολοκλήρωση της αποστολής. Στην Εικόνα 12.15
φαίνεται μια πιθανή αρχική κατάσταση και η αντίστοιχη τελική κατάσταση.
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Πιθανή αρχική κατάσταση.
Τελική κατάσταση.
Εικόνα 12.15 Κλείσιμο των παραθύρων.

Στη συνέχεια παρατίθεται i) ο λανθασμένος πηγαίος κώδικας του προγράμματος με
τις γραμμές αριθμημένες για την εύκολη αναφορά στα λάθη του προγράμματος (στα
αριστερά), και ii) μια ορθή έκδοση του προγράμματος (δεξιά). Με έντονα γράμματα
σηματοδοτούνται τα λάθη στην πρώτη περίπτωση, και οι διορθώσεις που έχουν γίνει
στη δεύτερη.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

class AugmentedRobot : Robot
{
void turnRight();
};
void AugmentedRobot :: turnRight ( )
{
turnLeft();
turnLeft();
}

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

class WindowShutter : Robot
{
void doOneWall();
void travelRoom();
};
void WindowShutter :: doOneWall ( )
{
while ( frontIsClear() )
move();
turnLeft();
if ( frontIsClear() )
{
putBeeper();
turnRight();
}
}
}

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

void WindowShutter :: travelRoom ( )
{
loop (3)
{
doOneWall();
}
turnRight();
}
task
{
AugmentedRobot Marta (1, 1, South, 0);
WindowShutter Nik (6, 7, South, 50);

class AugmentedRobot : Robot
{
void turnRight();
};
void AugmentedRobot :: turnRight ( )
{
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
}
class WindowShutter : AugmentedRobot
{
void doOneWall();
void travelRoom();
};
void WindowShutter :: doOneWall ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
turnLeft();
if ( frontIsClear() )
{
putBeeper();
}
turnRight();
}
}
void WindowShutter :: travelRoom ( )
{
loop (4)
{
doOneWall();
turnRight();
}
}
task
{
WindowShutter Karel (7, 12, East, 50);
Karel.travelRoom();

Karel.travelRoom();
}

}
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Τα μηνύματα λάθους μεταγλώττισης που αναφέρονται από το προγραμματιστικό
περιβάλλον είναι τα εξής:
18 (Λάθος): Λείπει το ειδικό σύμβολο αρχής '{' του μπλοκ εντολών της while.
23 (Λάθος): Η μέθοδος 'turnRight' δεν είναι μέλος της κλάσης 'WindowShutter'.
33 (Λάθος): Η μέθοδος 'turnRight' δεν είναι μέλος της κλάσης 'WindowShutter'.
40 (Λάθος): Το αντικείμενο 'Karel' δεν έχει οριστεί.
Οι στόχοι της άσκησης αυτής είναι δύο:
α) Να διερευνήσουμε αν οι φοιτητές μπορούν να κατανοήσουν και να
αποσφαλματώσουν ένα υπάρχον αντικειμενοστραφές πρόγραμμα, όταν τους δίνεται
ο ορισμός του προβλήματος που επιλύει το πρόγραμμα αυτό.
β) Να διερευνήσουμε αν η διόρθωση των προγραμμάτων χρησιμοποιώντας τον εκδότη
σύνταξης του συγκεκριμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος είναι εύκολη. Είναι
γνωστό ότι οι εκδότες σύνταξης αρκετές φορές είναι δύσχρηστοι για τους
αρχάριους χρήστες. Οι δυσκολίες ποικίλουν και εξαρτώνται από την υλοποίηση
του εκδότη σύνταξης. Ανεξάρτητα από την υλοποίηση του εκδότη σύνταξης
όμως, τα περισσότερα προβλήματα εμφανίζονται κατά τη διόρθωση παρά κατά
την ανάπτυξη των προγραμμάτων. Όπως είναι γνωστό, ο πιο εύκολος και
προφανής τρόπος πραγματοποίησης αλλαγών σε ένα πρόγραμμα συνήθως απαιτεί
την

προσωρινή

παραβίαση

των

συντακτικών

κανόνων

της

γλώσσας

προγραμματισμού. Οι εκδότες σύνταξης όμως επιτρέπουν την ανάπτυξη αυστηρά
σωστού συντακτικά πηγαίου κώδικα, με αποτέλεσμα η πραγματοποίηση αλλαγών
να είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Ο συγκεκριμένος εκδότης σύνταξης όμως επιτρέπει
την πραγματοποίηση αλλαγών, ακόμα και αν αυτές παραβιάζουν τους
συντακτικούς κανόνες της γλώσσας προγραμματισμού. Υποθέτουμε λοιπόν, ότι
στο συγκεκριμένο εκδότη δε θα εμφανιστούν προβλήματα κατά τη διόρθωση του
προγράμματος.
Τα λάθη του προγράμματος. Το πρόγραμμα που δόθηκε στους φοιτητές
περιλάμβανε αρκετά συντακτικά, σημασιολογικά και λογικά λάθη, έτσι ώστε να
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χρειαστεί να κάνουν αρκετές διορθώσεις στο πρόγραμμα . Στη συνέχεια αναφέρονται
τα λάθη του προγράμματος, με τη σειρά που εντοπίζονται κατά τη μεταγλώττιση και
έπειτα κατά την εκτέλεση, και ο πιο προφανής τρόπος αντιμετώπισής τους. Ενδέχεται
βέβαια, ιδιαίτερα αν οι φοιτητές δυσκολευτούν να κατανοήσουν το πρόγραμμα, να
επιχειρήσουν να διορθώσουν τα λάθη με διαφορετικό τρόπο.
1. Συντακτικό λάθος στη γραμμή 18: Λείπει το ειδικό σύμβολο αρχής '{' του
μπλοκ εντολών της while.
2. Σημασιολογικό λάθος στις γραμμές 23 & 33: Η μέθοδος 'turnRight' δεν είναι
μέλος της κλάσης 'WindowShutter'.
Ο πιο προφανής και ορθός τρόπος για να διορθωθεί το λάθος αυτό είναι να
αλλάξουν οι φοιτητές τη γονική κλάση της WindowShutter από Robot που
είναι σε AugmenetedRobot, εκμεταλλευόμενοι έτσι την κληρονομικότητα.
Ενδεχομένως

όμως

κάποιοι

φοιτητές

να

διαγράψουν

την

κλάση

AugmentedRobot και να δηλώσουν τη μέθοδο turnRight() στην κλάση
WindowShutter, αφού σύμφωνα με την (Fleury, 2001) πολλοί σπουδαστές

θεωρούν τη μείωση του αριθμού των γραμμών κώδικα και των κλάσεων πιο
σημαντική από την ενθυλάκωση (encapsulation).
3. Σημασιολογικό λάθος στη γραμμή 40: Το αντικείμενο 'Karel' δεν έχει οριστεί.
Το λάθος αυτό μπορεί να διορθωθεί είτε διαγράφοντας την εντολή στη γραμμή
40, είτε αλλάζοντας το όνομα του ρομπότ της κλάσης WindowShutter από Nik
σε Karel. Ενδέχεται βέβαια κάποιος φοιτητής να δημιουργήσει νέο ρομπότ με
το όνομα 'Karel'.
4. Λογικό λάθος στη γραμμή 37: Το ρομπότ Marta είναι περιττό.
Πρέπει να διαγραφεί η εντολή δημιουργίας του ρομπότ στη γραμμή 37.
5. Λογικό λάθος στη γραμμή 38: Οι αρχικές τιμές των ιδιοτήτων του ρομπότ είναι
λανθασμένες.
Πρέπει να διορθωθούν οι αρχικές τιμές των ιδιοτήτων του ρομπότ.
6. Λογικό λάθος στη γραμμή 23: Στη μέθοδο doOneWall() η εντολή
turnRight() πρέπει να εκτελείται ανεξάρτητα από το αν το ρομπότ βρίσκεται

μπροστά από παράθυρο ή όχι, πρέπει δηλαδή να βρίσκεται έξω από το if.
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7. Λογικό λάθος στη μέθοδο turnRight(): απαιτείται η προσθήκη της
turnLeft() ή η χρήση loop, που θα περιλαμβάνει την turnLeft() και θα

εκτελείται 3 φορές.
8. 1ο Λογικό λάθος στη μέθοδο travelRoom(): η turnRight() πρέπει να
τοποθετηθεί στο σώμα του βρόχου.
9. 2ο Λογικό λάθος στη μέθοδο travelRoom(): το σώμα του βρόχου πρέπει να
εκτελείται 4 φορές, όσοι είναι και οι τοίχοι, και όχι 3.
Οι φοιτητές πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον εκδότη σύνταξης για να κάνουν
εκτεταμένες διορθώσεις στο πρόγραμμα: διαγραφή εντολών, εισαγωγή εντολών
μεταξύ άλλων, διόρθωση ρομπότ και διόρθωση κλάσης – διόρθωση γονικής κλάσης,
διόρθωση του ορισμού των μεθόδων. Ωστόσο, θεωρούμε, όπως αναφέραμε
παραπάνω, ότι η χρήση του εκδότη σύνταξης δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στους
φοιτητές.
Όσον αφορά τα λάθη:
•

πιστεύουμε ότι το συντακτικό λάθος στη γραμμή 18 (λάθος 1) και το
σημασιολογικό λάθος στη γραμμή 40 (λάθος 3) θα εντοπιστούν και θα
διορθωθούν εύκολα από τους φοιτητές.

•

το σημασιολογικό λάθος στις γραμμές 23 και 33 (λάθος 2) ενδεχομένως να
δυσκολέψει κάποιους φοιτητές. Στα 5 προηγούμενα μαθήματα οι φοιτητές
κάθε φορά που δήλωναν μια κλάση, επέλεγαν μόνοι τους τη γονική της.
Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να δουν για πρώτη φορά το σχετικό μήνυμα
λάθους μεταγλώττισης, γεγονός που αρκετές φορές προκαλεί σύγχυση
στους φοιτητές. Συγκεκριμένα, από τη μελέτη των προγραμμάτων του 4ου
μαθήματος προέκυψε ότι η αναφορά μηνυμάτων συντακτικών και κατ΄
επέκταση σημασιολογικών λαθών, προκαλεί σύγχυση σε αρκετούς
φοιτητές, παρόλο που τα μηνύματα λάθους είναι διατυπωμένα σε απλή
γλώσσα.
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τα λογικά λάθη στις γραμμές 37 και 38 (λάθος 4 και 5) θα εντοπιστούν και
θα διορθωθούν εύκολα, λόγω της εξεικόνισης του αποτελέσματος της
εκτέλεσής τους.

•

το λογικό λάθος στη γραμμή 23 (λάθος 6) πιστεύουμε ότι θα δυσκολέψει
περισσότερο από κάθε άλλο του φοιτητές. Η μέθοδος doOneWall()
αποτελεί το μεγαλύτερο και δυσκολότερο τμήμα του αλγορίθμου που
υλοποιεί το πρόγραμμα. Επιπλέον, στη μέθοδο αυτή χρησιμοποιούνται σε
συνδυασμό οι δομές if και while, τις οποίες συγχέει ένας σημαντικός
αριθμός φοιτητών – όπως προέκυψε από τη μελέτη των προγραμμάτων
του 5ου μαθήματος. Θεωρούμε λοιπόν ότι οι δυσκολίες κατανόησης του
προγράμματος που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουν κάποιοι φοιτητές, θα
εμφανιστούν κατά κύριο λόγο στη διόρθωση αυτής της μεθόδου.

•

το λογικό λάθος που αφορά τον ορισμό της μεθόδου turnRight() (λάθος
7) πιστεύουμε ότι θα εντοπιστεί και θα διορθωθεί εύκολα, αφού οι
φοιτητές έχουν χρησιμοποιήσει σε αρκετά προγράμματα τη μέθοδο αυτή.

•

το 1ο λογικό λάθος στη μέθοδο travelRoom() (λάθος 8) ενδεχομένως να
δημιουργήσει πρόβλημα σε κάποιους φοιτητές. Από την εμπειρική μελέτη
των (Ramalingam & Wiedenbeck, 1997) προέκυψε ότι οι αρχάριοι
προγραμματιστές όταν μελετούν απλά, αντικειμενοστραφή προγράμματα
δημιουργούν ένα μοντέλο για τη ροή των δεδομένων και τη λειτουργία του
προγράμματος συνολικά και όχι για τις στοιχειώδεις διαδικασίες (εντολές)
του προγράμματος – όπως συμβαίνει με τα κατηγορηματικά προγράμματα.
Μπορεί λοιπόν κάποιοι φοιτητές μελετώντας το πρόγραμμα να
δημιουργήσουν ένα μοντέλο βάση του οποίου η μέθοδος doOneWall()
κατευθύνει το ρομπότ να κλείσει τα παράθυρα κατά μήκος ενός τοίχου και
μέσω της travelRoom() απλά στέλνεται το μήνυμα doOneWall() στο
ρομπότ. Στην ουσία δηλαδή μπορεί το νοητό μοντέλο που θα
δημιουργήσουν κάποιοι φοιτητές να μην συμφωνεί πλήρως με το
πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να μην εντοπίσουν καν το λάθος
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στη μέθοδο travelRoom(), και να προσθέσουν τη μέθοδο turnRight()
στο τέλος της doOneWall().
το 2ο λογικό λάθος στη μέθοδο travelRoom() (λάθος 9) που αφορά το

•

πλήθος των επαναλήψεων του σώματος του βρόχου θεωρούμε ότι θα
εντοπιστεί πολύ εύκολα και θα διορθωθεί αμέσως.
12.5.8.2.2 Συμπεράσματα
Οι διαδοχικές εκδόσεις των προγραμμάτων των φοιτητών μελετήθηκαν όπως και
στα προηγούμενα μαθήματα. Λόγω της ιδιαιτερότητας αυτής της άσκησης όμως δόθηκε πρόγραμμα με λάθη - κρίθηκε σκόπιμο τα αποτελέσματα να
παρουσιαστούν με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, προσπαθήσαμε να
εντοπίσουμε και να παρουσιάσουμε την πορεία που ακολούθησε η πλειοψηφία
των φοιτητών κατά την αποσφαλμάτωση του προγράμματος. Λόγω της αδυναμίας
εντοπισμού μιας τυπικής πορείας, παρουσιάζουμε χωριστά την πορεία της κάθε
ομάδας σε μορφή πίνακα. Στον πίνακα αυτό καταγράφεται λεπτομερώς η πορεία
της ομάδας. Συγκεκριμένα, καταγράφονται:
•

οι απόπειρες διόρθωσης των λαθών που υπήρχαν στο πρόγραμμα που
δόθηκε,

•

τα λάθη που έκαναν οι φοιτητές στην προσπάθεια αποσφαλμάτωσης του
προγράμματος,
ο τρόπος με τον οποίο τελικά αντιμετωπίστηκαν τα διάφορα λάθη – αυτά

•

που υπήρχαν και αυτά που έκαναν οι φοιτητές -, και τέλος
•

συνοψίζονται τα συμπεράσματα που εξάγονται για την πορεία της ομάδας
από τη μελέτη του πίνακα.

Μετά από την παρουσίαση της πορείας της κάθε ομάδας, γίνεται μια συγκριτική
παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τον τρόπο αντιμετώπισης του κάθε λάθους και
τις δυσκολίες που προέκυψαν. Τέλος, αναφέρονται κάποια γενικά συμπεράσματα για
την κατανόηση του αντικειμενοστραφούς προγράμματος και τη χρήση του εκδότη για
τη διόρθωσή του.

1Α
2
3
4
5
6
7Α
8
9Α
10

12
13
14
15

19
20Α
21

22

23
27
28

√

√

Το πρόγραμμα είναι σωστό.

√

√
√

11

Διορθώνεται η doOneWall. Το ρομπότ διανύει και κλείνει τα παράθυρα μόνο
του 1ου τοίχου λόγω του λογικού λάθους στην travelRoom.

√

√

16
17
18Α

doOneWall: μετά την turnRight προσθέτουν τις move & turnLeft.

Κυρίως πρόγρ/μα: στέλνουν το μήνυμα travelRoom στο ρομπότ. Η εκτέλεση
του προγράμματος προκαλεί λάθος εκτέλεσης.

√

Χ
√

(1)
γονική της
AugmentedRobot η
WindowShutter

(30)
μη αναμενόμενη }

Χ
√
Χ
Χ
√

Διαγράφουν την κλάση AugmentedRobot και
δηλώνουν τη μέθοδο turnRighit στην
WindowShutter

Χ
Χ

Χ
Χ
√
√

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

travelRoom: μετά
την turnRight
προσθέτουν την
move

προσθέτουν if στη
μέθοδο turnRight &
λείπει η }

doOneWall:
χρησιμοποιούν την
αρνητική μορφή της
συνθήκης του if

το αντικειμ. Marta
δεν μπορεί να
δημιουργηθεί

Διορθώνουν το όνομα της μεθόδου turnRighit που
δήλωσαν στην 11η έκδοση

(21)
μη αναμενόμενη {

Χ
√

λείπει η } της loop
στον ορισμό της
μεθόδου turnRighit

√

(25)
λείπει η } της while

(29)
διόρθωση αριθμού
επαναλήψεων

(33)
travelRoom: η
turnRight στο σώμα
του βρόχου

(5)
διόρθωση της
turnRight

(23)
doOneWall:
turnRight έξω από
το if

(38)
διόρθωση ιδιοτήτων
ρομπότ

(37)
διαγραφή ρομπότ
Marta

(40)
το αντικ. Karel δεν
έχει οριστεί

(23, 33)
η turnRight δεν είναι
μέλος της
WindowShutter

(18)
προσθήκη της { στο
while
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Η πορεία της 1ης ομάδας

Χ
√

√
Χ
√
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Επεξήγηση των συμβόλων του πίνακα: πριν να αναφερθούμε στα συμπεράσματα που εξάγονται για την πορεία της 1ης και στη συνέχεια
και των υπολοίπων ομάδων θα θέλαμε να επισημάνουμε σχετικά με τον πίνακα που χρησιμοποιούμε για την παρουσίαση της πορείας της
κάθε ομάδας τα εξής:
•

Στην 1η στήλη αναφέρεται ο αύξων αριθμός της έκδοσης του προγράμματος. Το γράμμα ‘Α’ μετά από τον αύξοντα αριθμό μιας
έκδοσης σημαίνει αποθήκευση του προγράμματος, στην ουσία δηλαδή η συγκεκριμένη έκδοση δεν εκφράζει μια απόπειρα
διόρθωσης των λαθών του προγράμματος.

•

Στις στήλες 2 έως 10 σημειώνεται με √ σε ποια έκδοση διορθώθηκε από τους φοιτητές κάθε ένα από τα λάθη που υπήρχαν στην
αρχική έκδοση του προγράμματος.

•

Από την 11η στήλη και μετά σημειώνονται με Χ τα λάθη που έκαναν οι φοιτητές στην προσπάθεια διόρθωσης του
προγράμματος, και με √ η έκδοση στην οποία διορθώθηκαν.

Οι αριθμοί στις παρενθέσεις από τη 2η στήλη και μετά, καθώς και στην καταγραφή των συμπερασμάτων μετά από την παρουσίαση της
πορείας της κάθε ομάδας με τη μορφή πίνακα, αναφέρονται στις γραμμές του πηγαίου κώδικα της λανθασμένης έκδοσης του
προγράμματος.
Σχετικά με την πορεία της 1ης ομάδας θα θέλαμε να αναφέρουμε τα εξής:
Το λανθασμένο πρόγραμμα διορθώθηκε μετά από 23 προσπάθειες (εκδόσεις). Η ομάδα αυτή αντιμετώπισε το σημασιολογικό λάθος, που
αναφέρθηκε από το προγραμματιστικό περιβάλλον στις γραμμές 23 και 33, διαγράφοντας την κλάση AugmentedRobot και δηλώνοντας τη
μέθοδο turnRight() στην κλάση WindowShutter. Προηγουμένως, είχαν προσπαθήσει να διορθώσουν το λάθος αυτό αλλάζοντας τη γονική
κλάση της AugmentedRobot από Robot σε WindowShutter. Οι φοιτητές της ομάδας αυτής αντιμετώπισαν τη μεγαλύτερη δυσκολία με τη
διόρθωση του παραπάνω σημασιολογικού λάθους, ενώ δυσκολία αντιμετώπισαν και με τη διόρθωση του λογικού λάθους της μεθόδου
doOneWall().
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1Α
2
3
4
5
6

√

√

8
9
10
11
12

λείπει η } του if

μη αναμενόμενη }

doOneWall: αλλάζουν
θέση στις move και
putBeeper στο if

(22)
doOneWall:
προσθέτουν την
turnLeft στο if

(23)
doOneWall: σβήνου την
turnRight στο if

(22)
doOneWall: προσθέτου
την move στο if

(19)
σβήνει την turnLeft
στην doOneWall

(31)
μη αναμενόμενη {

(29)
travelRoom: διόρθωση
αριθμού επαναλήψεων

(33)
travelRoom: η turnRight
στο σώμα του βρόχου

√
√

√

√

√

Στέλνουν το μήνυμα doOneWall στο ρομπότ, που
τερματίζει στη διασταύρωση (7,3) λόγω του
λογικού λάθους (23) που υπάρχει στη μέθοδο.

7

(5)
διόρθωση της
turnRight

(23)
doOneWall: turnRight
έξω από το if

(38)
διόρθωση ιδιοτήτων
ρομπότ

(37)
διαγραφή ρομπότ Marta

(23, 33)
η turnRight δεν είναι
μέλος της
WindowShutter
(40)
το αντικ. Karel δεν έχει
οριστεί

Η πορεία της 2ης ομάδας
(18)
προσθήκη της { στο
while

•

Χ
√

doOneWall: σβήνουν την turnLeft (19) , οπότε το
ρομπότ τοποθετεί beepers σε λάθος θέσεις.

Χ

doOneWall: προσθέτουν την move στο if, οπότε
προκύπτει ατέρμονας βρόχος.
doOneWall: σβήνουν την turnRight στο if.
Τυχαία το ρομπότ κλείνει τα παράθυρα του 1ου
τοίχου
doOneWall: προσθέτουν την turnLeft (22) στο if.
Η εκτέλεση οδηγεί σε λάθος εκτέλεσης.
doOneWall: αλλάζουν θέση στις move και
putBeeper στο if. Η εκτέλεση οδηγεί σε λάθος
εκτέλεσης.

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

√

√

√

√

√

13

Μετά το κυρίως πρόγραμμα προσθέτουν την
εντολή if ( Nik.nextToABeeper() ) {

14

H doOneWall έχει διορθωθεί. Το μοναδικό λάθος
είναι το λογικό λάθος στην travelRoom (33)

√

Χ Χ
√ √

15A
Όπως προκύπτει από τον προηγούμενο πίνακα η 2η ομάδα είναι από τις λίγες που διόρθωσαν τα λάθη του προγράμματος με τη σειρά που εντοπίστηκαν κατά τη μεταγλώττιση και έπειτα
κατά την εκτέλεσή του. Τα μέλη της ομάδας αυτής δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τη μέθοδο doOneWall – η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο και δυσκολότερο τμήμα του αλγορίθμου που
υλοποιεί το πρόγραμμα -, στη διόρθωση της οποίας αφιέρωσαν 14 λεπτά. Το μοναδικό λάθος που δεν διόρθωσε η 2η ομάδα είναι το λογικό λάθος (γραμμή 33) στη μέθοδο travelRoom.
Ωστόσο, το γεγονός ότι μέχρι το πέρας του χρόνου τα μέλη της ομάδας δεν είχαν ελέγξει την ορθότητα της travelRoom – στο κυρίως πρόγραμμα χρησιμοποίησαν την doOneWall – μας
επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι αν είχαν περισσότερο χρόνο στη διάθεσή τους θα διόρθωναν και αυτό το λάθος.
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5
6

√

√
√

Διαγράφει την κλάση AugmentedRobot &
δηλώνει τη μέθοδο turnRight στην
WindowShutter. Το ρομπότ τερματίζει στη
διασταύρωση (7,3) λόγω του λογικού λάθους
στην doOneWall (23).

√
Λόγω του λογικού λάθους στην travelRoom το ρομπότ κλείνει τα
παράθυρα μόνο του 1ου τοίχου.
Αντί να διορθώσει το λογικό λάθος στην travelRoom την καλεί στο
κυρίως πρόγραμμα 4 φορές (χρησιμοποιεί loop).

7

Χ
Χ
√

Χ
√

στο τέλος του κυρίως
προγράμματος
προσθέτει την turnRight

Χ
√

λείπει η } του κυρίως
προγράμματος

(1)
γονική της
AugmentedRobot η
WindowShutter

Χ
√

Χ
Χ
√

Χ
√

8
9

(25)
λείπει η } της while

(29)
travelRoom: διόρθωση
αριθμού επαναλήψεων

(33)
travelRoom: η turnRight
στο σώμα του βρόχου

(5)
διόρθωση της
turnRight

(38)
διόρθωση ιδιοτήτων
ρομπότ

(23)
doOneWall: turnRight
έξω από το if

√

(43)
μη αναμενόμενη {

4

√

(42)
μη αναμενόμενo else

2
3

√

(41)
μη αναμενόμενη }

√

1

(37)
διαγραφή ρομπότ Marta

(40)
το αντικ. Karel δεν έχει
οριστεί

(23, 33)
η turnRight δεν είναι
μέλος της
WindowShutter

(18)
προσθήκη της { στο
while

Η πορεία της 3ης ομάδας

Μετά το loop στο κυρίως πρόγραμμα προσθέτει την turnRight. Το
ρομπότ ολοκληρώνει την αποστολή, αλλά τερματίζει με λανθασμένη
κατεύθυνση.

10Α
11

Χ
Χ
√

12Α
Ο φοιτητής αυτή διόρθωσε το πρόγραμμα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία σε 20 λεπτά. Όπως και η 1η ομάδα διέγραψε την κλάση AugmentedRobot και δήλωσε τη μέθοδο
turnRight στην κλάση WindowShutter. Προηγουμένως, είχε προσπαθήσει να διορθώσει το σχετικό σημασιολογικό λάθος αλλάζοντας τη γονική κλάση της AugmentedRobot
από Robot σε WindowShutter. Επίσης, αντί να διορθώσει το λογικό λάθος που αφορά την turnRight στη μέθοδο travelRoom, καλεί την travelRoom στο κυρίως πρόγραμμα
4 φορές – χρησιμοποιώντας loop. Τέλος, είναι προφανές ότι τα λάθη που έκανε η ίδια τα διόρθωσε άμεσα.
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1Α
2
3
4
5
6
7
8

√

(29)
travelRoom: διόρθωση
αριθμού επαναλήψεων

(33)
travelRoom: η turnRight
στο σώμα του βρόχου

(5)
διόρθωση της
turnRight

(23)
doOneWall: turnRight
έξω από το if

(38)
διόρθωση ιδιοτήτων
ρομπότ

(37)
διαγραφή ρομπότ Marta

(40)
το αντικ. Karel δεν έχει
οριστεί

(23, 33)
η turnRight δεν είναι
μέλος της
WindowShutter

(18)
προσθήκη της { στο
while

Η πορεία της 4ης ομάδας

√
√

√
√

Η εκτέλεση του προγράμματος αφήνει το ρομπότ στη διασταύρωση (7,3) λόγω του λογικού
λάθους στην doOneWall (23).

√

9A
10

Το ρομπότ κλείνει τα παράθυρα μόνο του 1ου τοίχου λόγω του λογικού λάθους στην
travelRoom (33).

√

11Α
doOneWall: μετά την while προσθέτουν την turnRight, αντί να διορθώσουν το λογικό λάθος
(33) στην travelRoom. Το ρομπότ διανύει τους 3 πρώτους τοίχους λόγω του λογικού λάθους
(29) στην travelRoom.

12
13
14Α

√

Είναι προφανές ότι η ομάδα αυτή δεν αντιμετώπισε καμία δυσκολία κατά τη διόρθωση του προγράμματος. Για τη διόρθωση του προγράμματος η 4η ομάδα χρειάστηκε 22 λεπτά, και δεν έκανε κανένα
λάθος. Το γεγονός αυτό ίσως να οφείλεται στο ότι διόρθωσε τα λάθη με τη σειρά που εντοπίστηκαν κατά τη μεταγλώττιση και στη συνέχεια κατά την εκτέλεση του προγράμματος. Τέλος, αν και το
ρομπότ ολοκληρώνει επιτυχώς την αποστολή τερματίζει σε λάθος κατεύθυνση, γιατί τα μέλη της ομάδας δεν διέγραψαν την turnRight από τη μέθοδο travelRoom παρόλο που την πρόσθεσαν στην
doOneWall.
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λείπει η } του while

Χ
√

Χ
Χ

√

Το ρομπότ διανύει τον 1ο τοίχο χωρίς να κλείνει τα
παράθυρα.

√

το αντικείμενο Marta
δεν μπορεί να
δημιουργηθεί

Το πρόγραμμα «κολάει» λόγω του αναδρομικού ορισμού
της turnRight.

Χ
√

√

√

Δημιουργούν ρομπότ
Karel μετά το κυρίως
πρόγραμμα

Χ

√

(5)
διόρθωση της
turnRight

Χ

(38)
διόρθωση ιδιοτήτων
ρομπότ

doOneWall:
προσθέτουν στην if το
τμήμα else {
turnRight(); move(); }

χρησιμοποιούν στον
ορισμό της turnRighit 3
φορές την ίδια τη
μέθοδο

(16)
προσθέτουν { πριν την
while

(29)
travelRoom: διόρθωση
αριθμού επαναλήψεων

(33)
travelRoom: η turnRight
στο σώμα του βρόχου

(23)
doOneWall: turnRight
έξω από το if

(37)
διαγραφή ρομπότ Marta

Χ

(23, 33)
η turnRight δεν είναι
μέλος της
WindowShutter

doOneWall: προσθέτουν στην if το εξής τμήμα
else { turnRight(); move(); }

(18)
προσθήκη της { στο
while

1Α
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(40)
το αντικ. Karel δεν έχει
οριστεί

Η πορεία της 5ης ομάδας

√

√

Δηλώνουν την turnRight στην κλάση WindowShutter.
Στον ορισμό της χρησιμοποιούν την ίδια τη μέθοδο 3
φορές, με αποτέλεσμα το πρόγραμμα να «κολάει».

Χ
√

Χ

11

Διαγράφουν την κλάση
AugmentedRobot

Χ

Χ

12

Το πρόγραμμα «κολάει» λόγω
του αναδρομικού ορισμού της
turnRight.

Χ

√

13
14
15
16
17
18
19Α

√

Χ

Λόγω του λάθους στην travelRoom (33) το ρομπότ κλείνει
τα παράθυρα μόνο του 1ου τοίχου.

√
√
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Η 5η ομάδα δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερη δυσκολία στη διόρθωση των λαθών που υπήρχαν στο πρόγραμμα. Δυσκολία αντιμετώπισε κυρίως
με τη διόρθωση του αναδρομικού ορισμού της μεθόδου turnRight() που δήλωσε η ίδια η ομάδα:
void WindowShutter : : turnRight()
{
turnRight();
turnRight();
turnRight();
}

Σχετικά με τα λάθη που υπήρχαν στο πρόγραμμα που δόθηκε, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η ομάδα αυτή:
•

Διόρθωσε το σημασιολογικό λάθος που αφορούσε τη μέθοδο turnRight() διαγράφοντας την κλάση AugmentedRobot και
δηλώνοντας τη μέθοδο στην κλάση WindowShutter.

•

Διόρθωσε το λογικό λάθος στη μέθοδο doOneWall() προσθέτοντας τμήμα else στο if:
if ( frontIsClear() )
{
putBeeper();
turnRight();
}
else
{
turnRight();
}
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1Α
2
3
4
5
6

√
Χ
Χ
√

(29)
travelRoom: διόρθωση
αριθμού επαναλήψεων

(33)
travelRoom: η turnRight
στο σώμα του βρόχου

(5)
διόρθωση της
turnRight

(23)
doOneWall: turnRight
έξω από το if

(38)
διόρθωση ιδιοτήτων
ρομπότ

(37)
διαγραφή ρομπότ Marta

(40)
το αντικ. Karel δεν έχει
οριστεί

(23, 33)
η turnRight δεν είναι
μέλος της
WindowShutter

(18)
προσθήκη της { στο
while

Η πορεία της 6ης ομάδας

√

√

√
√

Στην γραμμή 38 αλλάζουν το όνομα του ρομπότ από Nik σε karel. Επειδή το πρώτο γράμμα
στο νέο όνομα ρομπότ είναι πεζό το σημασιολογικό λάθος στη γραμμή 40 εξακολουθεί να
υπάρχει.

√

Δημιουργούν ρομπότ με το όνομα Κarel. Το ρομπότ τερματίζει στη διασταύρωση (7,3) λόγω
του λογικού λάθους (23) στην doOneWal.
Σβήνουν την εντολή δημιουργίας του ρομπότ karel της 5ης έκδοσης. Η εκτέλεση του
προγράμματος έχει το ίδιο αποτέλεσμα με την προηγούμενη έκδοση.

7
8
9Α

√

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα η 6η ομάδα δεν έκανε λάθη κατά τη διόρθωση του προγράμματος. Ωστόσο, δεν κατάφερε να διορθώσει τα 2 λογικά λάθη, τα οποία σχετίζονται με τη θέση της
μεθόδου turnRight στις doOneWall και travelRoom. Στην πραγματικότητα δεν έκανε καμία απόπειρα διορθώσεις των λαθών αυτών παρόλο που εξάντλησε όλο το χρόνο. Προφανώς η ομάδα αυτή
δυσκολεύτηκε να κατανοήσει το πρόγραμμα που τους δόθηκε. Επίσης, είναι εμφανές ότι η διαδικασία αποσφαλμάτωσης ενός υπάρχοντος προγράμματος είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα γι’ αυτή την ομάδα.
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√

doOneWall: μετά το if
και στο σώμα του while
προσθέτουν την εντολή
turnRigh

(29)
travelRoom: διόρθωση
αριθμού επαναλήψεων

(5)
διόρθωση της
turnRight

(23)
doOneWall: turnRight
έξω από το if

(38)
διόρθωση ιδιοτήτων
ρομπότ

(37)
διαγραφή ρομπότ Marta

(40)
το αντικ. Karel δεν έχει
οριστεί

√

(33)
travelRoom: η turnRight
στο σώμα του βρόχου

1Α
2
3
4

(23, 33)
η turnRight δεν είναι
μέλος της
WindowShutter

(18)
προσθήκη της { στο
while

Η πορεία της 7ης ομάδας

√

Δημιουργούν ρομπότ με όνομα karel. Επειδή το πρώτο γράμμα του ονόματος
του ρομπότ είναι πεζό το σημασιολογικό λάθος στη γραμμή 40 εξακολουθεί να
υπάρχει.

5
6
7
8
9
10
11
12
13Α

√

Χ

Διαγράφουν την εντολή δημιουργίας του ρομπότ karel, αρχικοποιούν σωστά το
ρομπότ Nik και του στέλνουν το μήνυμα travelRoom. Το ρομπότ τερματίζει
στη διασταύρωση (7,3) λόγω του λογικού λάθους (23) στην doOneWall.
doOneWall: μετά το if και στο σώμα του while προσθέτουν την εντολή
turnRight, οπότε έχουμε ατέρμονα βρόχο.

√

Το ρομπότ κλείνει τα παράθυρα μόνο του 1ου τοίχου, λόγω του λογικού λάθους
στην travelRoom (33).

√
√
√

Το ρομπότ κλείνει τα παράθυρα μόνο των 3 από τους 4 τοίχους, λόγω του
λογικού λάθους στην travelRoom (29).

√
√

Η 7η ομάδα διόρθωσε το πρόγραμμα χωρίς δυσκολία σε 23 λεπτά. Κατά τη διόρθωση του προγράμματος έκαναν ένα μόνο λάθος (9η έκδοση), το οποίο διόρθωσαν άμεσα
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(1)
δηλώνουν ως γονική
της κλάσης
AaugmentedRobot την
Primitive_Robot

(10)
δηλώνουν ως γονική
της κλάσης
WindowShutter την
Primitive_Robot

(1)
δηλώνουν ως γονική
της κλάσης
AaugmentedRobot την
WindowShutter

(29)
travelRoom: διόρθωση
αριθμού επαναλήψεων

(33)
travelRoom: η turnRight
στο σώμα του βρόχου

(5)
διόρθωση της
turnRight

(23)
doOneWall: turnRight
έξω από το if

(38)
διόρθωση ιδιοτήτων
ρομπότ

(37)
διαγραφή ρομπότ Marta

(40)
το αντικ. Karel δεν έχει
οριστεί

(23, 33)
η turnRight δεν είναι
μέλος της
WindowShutter

(18)
προσθήκη της { στο
while

Η πορεία της 8ης ομάδας

1
2
3
4
5
6

√

√

√

√

√

√

√

√

√

7
8Α

Χ
Χ
√

Χ
Χ
√

Χ
Χ
Χ
√

(2η έκδοση) Αντί να διαγράψουν
την εντολή δημιουργίας του ρομπότ
Marta, αλλάζουν την κλάση του σε
WindowShutter και το
αρχικοποιούν σωστά. Επίσης στην
doOneWall αντί να τοποθετήσουν
την turnRight έξω από το if,
προσθέτουν τμήμα else που
περιλαμβάνει μόνο την turnRight.

Η 8η ομάδα, όπως προκύπτει από τον πίνακα, αντιμετώπισε δυσκολία με τη διόρθωση του σημασιολογικού λάθους που αφορά τη μέθοδο turnRight. Συγκεκριμένα, άλλαξε από 2 φορές τη γονική κλάση
της AugmentedRobot και της WindowShutter – οπότε προέκυψαν και άλλα σημασιολογικά λάθη-, ενώ αφιέρωσε στη διόρθωση αυτού του λάθους το μισό χρόνο. Από τον πίνακα μπορούμε επίσης
να δούμε ότι η ομάδα αυτή διόρθωσε τη συντριπτική πλειοψηφία των λαθών με την πρώτη απόπειρα (2η έκδοση). Η 8η ομάδα μαζί με την 1η ήταν οι μόνες που αφιέρωσαν αρκετό χρόνο (14 και 10
λεπτά αντίστοιχα) για τη μελέτη και διόρθωση του προγράμματος, πριν να το μεταγλωττίσουν. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες ξεκίνησαν να διορθώνουν και να μεταγλωττίζουν το πρόγραμμα από τα πρώτα
1-2 λεπτά (από τη στιγμή που άνοιξαν το αρχείο με τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος). Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι διόρθωσαν το λογικό λάθος της μεθόδου doOneWall
προσθέτοντας το παρακάτω τμήμα else στην εντολή if:
if ( frontIsClear() )
{
putBeeper();
turnRight();
}
else
{
turnRight();
}
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ης

√

√

√

√

(29)
travelRoom:
διόρθωση αριθμού
επαναλήψεων

(33)
travelRoom: η
turnRight στο
σώμα του βρόχου

(5)
διόρθωση της
turnRight

(23)
doOneWall:
turnRight έξω από
το if

(38)
διόρθωση
ιδιοτήτων ρομπότ

(37)
διαγραφή ρομπότ
Marta

(40)
το αντικ. Karel δεν
έχει οριστεί

(23, 33)
η turnRight δεν
είναι μέλος της
WindowShutter

(18)
προσθήκη της {
στο while

Η πορεία της 9 ομάδας

√

Η 9η ομάδα ήταν η μοναδική που δυσκολεύτηκε τόσο πολύ με την κατανόηση του προγράμματος. Όπως φαίνεται
παραπάνω διόρθωσε μόνο τα 5 πρώτα λάθη, ενώ στην τελική έκδοση του προγράμματός της εντοπίστηκαν
και άλλα λογικά λάθη (εκτός από εκείνα που υπήρχαν).
Από τη μελέτη των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων της 9ης ομάδας προκύπτει ότι η ομάδα αυτή
αντιμετώπισε δυσκολία στην κατανόηση του προγράμματος, αφού έκανε συνεχώς αλλαγές (24 εκδόσεις),
κυρίως στη μέθοδο doOneWall, που δεν χαρακτηρίζονταν από κάποια λογική.
Το σημασιολογικό λάθος που αφορά την turnRight (23, 33) διορθώθηκε, όπως φαίνεται και στον πηγαίο
κώδικα, αντικαθιστώντας τη μέθοδο αυτή με 3 turnLeft. Σε αρκετές εκδόσεις του προγράμματος αντί της
turnRight υπήρχαν 2 turnLeft. Το μόνο που μπορούμε να συμπεράνουμε είναι ότι τα μέλη της ομάδας λόγω
της δυσκολίας κατανόησης του αλγορίθμου που υλοποιεί το πρόγραμμα, απλά αντικατέστησαν τη μέθοδο
turnRight με το μπλοκ εντολών που υπάρχει στο λανθασμένο ορισμό της. Φαίνεται ότι ούτε το όνομα της
μεθόδου δεν βοήθησε τα μέλη της ομάδας να καταλάβουν, ή να υποθέσουν έστω, ποιος είναι ο ρόλος της.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49

class AugmentedRobot : Robot
(Η τελική έκδοση του προγράμματος)
{
void turnRight();
};
void AugmentedRobot :: turnRight ( )
{
turnLeft();
turnLeft();
}
class WindowShutter : Robot
{
void doOneWall();
void travelRoom();
};
void WindowShutter :: doOneWall ( )
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
if ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
if ( ! frontIsClear() )
{
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
}
}
}
void WindowShutter :: travelRoom ( )
{
loop (3)
{
doOneWall();
}
turnLeft();
turnLeft();
turnLeft();
}
task
{
WindowShutter Karel ( 7, 2, East, 100 );
Karel.travelRoom();
Karel.travelRoom();
}
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√

1
2

√

√

√

√

√

√

3
4

doOneWall: αντί να κάνουν τη διόρθωση στη γραμμή 23, προσθέτουν
στο if τμήμα else που περιλαμβάνει την turnRight.

Χ

Χ

Χ

5

Το ρομπότ κλείνει τα παράθυρα μόνο του 1ου τοίχου, λόγω του λογικού
λάθους στην travelRoom (33).

√

√

Χ

7
8
9

√

10

Το ρομπότ προσθέτει beepers κατά μήκος της 3ης λεωφόρου.

Χ

Το ρομπότ κλείνει τα παράθυρα μόνο του 1ου τοίχου, λόγω του λογικού
λάθους στην travelRoom (33).

√

≠
doOneWall: προσθέτουν στο τέλος (μετά το while) την turnRight ,
αλλά δεν σβήνουν τις 2 turnLeft από την travelRoom.

travelRoom:
αντικαθιστούν την
turnRight με 2 turnLeft

Χ
Χ
√

Το ρομπότ τερματίζει στη διασταύρωση (7,3) λόγω του λογικού
λάθους στην doOneWall (23).

6

doOneWall: στο τμήμα
else του if
αντικαθιστούν την
turnRight με 2 turnLeft

travelRoom:
προσθέτουν στο τέλος
2η turnRight

(25)
λείπει η } του while

λείπει η { του τμήματος
else του if

(31)
μη αναμενόμενη {

(29)
travelRoom: διόρθωση
αριθμού επαναλήψεων

(33)
travelRoom: η turnRight
στο σώμα του βρόχου

(5)
διόρθωση της
turnRight

(23)
doOneWall: turnRight
έξω από το if

(38)
διόρθωση ιδιοτήτων
ρομπότ

(37)
διαγραφή ρομπότ Marta

(40)
το αντικ. Karel δεν έχει
οριστεί

(23, 33)
η turnRight δεν είναι
μέλος της
WindowShutter

(18)
προσθήκη της { στο
while

Η πορεία της 10ης ομάδας

Χ
Χ

11Α
Η 10η ομάδα διόρθωσε το πρόγραμμα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Τα συντακτικά και λογικά λάθη που έκανε η ίδια η ομάδα διορθώθηκαν με ευκολία, με μία
εξαίρεση. Συγκεκριμένα, ενώ πρόσθεσαν την turnRight στο τέλος (μετά το while) της μεθόδου doOneWall, έτσι ώστε το ρομπότ να στρίβει δεξιά σε κάθε γωνία
του δωματίου, δεν έσβησαν τις 2 turnLeft με τις οποίες είχαν αντικαταστήσει προηγουμένως την turnRight στη μέθοδο travelRoom. Τέλος, διόρθωσαν το λογικό
λάθος (23) στη μέθοδο doOneWall προσθέτοντας τμήμα else στην εντολή if:
if ( frontIsClear() )
{
putBeeper();
turnRight();
}
else
{
turnRight();
}
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Από τη συγκριτική μελέτη της πορείας των 10 ομάδων κατά την αποσφαλμάτωση του
προγράμματος

προκύπτουν

τα

παρακάτω

συμπεράσματα

για

τον

τρόπο

αντιμετώπισης του κάθε λάθους και τις δυσκολίες που προέκυψαν:
•

τα λάθη 1, 3, 4 και 5, όπως ήταν αναμενόμενο διορθώθηκαν χωρίς δυσκολία
από όλους τους φοιτητές.

•

το σημασιολογικό λάθος στις γραμμές 23 και 33 (λάθος 2) διορθώθηκε από
όλες τις ομάδες:
1. 6 ομάδες (2η, 4η, 6η, 7η, 8η και 10η) διόρθωσαν το λάθος αλλάζοντας τη
γονική κλάση της WindowShutter από Robot σε AugmentedRobot. Από
αυτές μόνο η 8η ομάδα αντιμετώπισε δυσκολία, αφού άλλαξε από 2
φορές τη γονική κλάση της AugmentedRobot και της WindowShutter
– οπότε προέκυψαν και άλλα σημασιολογικά λάθη-, ενώ αφιέρωσε στη
διόρθωση αυτού του λάθους 14 λεπτά.
2. 1 ομάδα (9η) αντιμετώπισε το λάθος αντικαθιστώντας τη μέθοδο
turnRight() με 3 turnLeft().

3. 3 ομάδες (1η, 3η και 5η) αντιμετώπισαν το λάθος διαγράφοντας την
κλάση AugmentedRobot και δηλώνοντας τη μέθοδο turnRight() στην
κλάση WindowShutter. Από τις ομάδες αυτές μόνο η μία (5η) φαίνεται
να θεωρεί τη μείωση του αριθμού των κλάσεων πιο σημαντική από την
ενθυλάκωση. Οι άλλες 2 ομάδες (1η και 3η) προσπάθησαν
προηγουμένως να αντιμετωπίσουν το λάθος αλλάζοντας τη γονική
κλάση της AugmentedRobot από Robot σε WindowShutter. Η μόνη
υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε είναι ότι οι ομάδες αυτές
πιστεύουν ότι έχουμε κληρονομικότητα και προς τις δύο κατευθύνσεις,
δηλαδή αν μια κλάση Α έχει ως γονική τη Β, τότε τα αντικείμενα της
κλάσης Α μπορούν να ανταποκρίνονται στα μηνύματα της κλάσης Β
και αντιστρόφως.
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•
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το λογικό λάθος στη γραμμή 23 της μεθόδου doOneWall() (λάθος 6) ήταν
εκείνο που δυσκόλεψε περισσότερο, όπως ήταν αναμενόμενο, τους φοιτητές.
Τελικά, διορθώθηκε από 8 ομάδες:
1. Οι μισές ομάδες (1η, 2η, 5η, 6η και 9η) δυσκολεύτηκαν αρκετά να
διορθώσουν το λάθος αυτό. Το πρόβλημα ήταν πιο έντονο στη 2η
ομάδα που χρειάστηκε 14 λεπτά για να διορθώσει το λάθος, και
φυσικά στην 6η και 9η ομάδα που δεν κατάφεραν να το διορθώσουν.
2. Οι 3 από τις 8 ομάδες που διόρθωσαν το λάθος πρόσθεσαν τμήμα else
στην εντολή if:
if ( frontIsClear() )
{
putBeeper();
turnRight();
}
else
{
turnRight();
}

•

το λογικό λάθος στη μέθοδο turnRight() (λάθος 7) διορθώθηκε από τις 8
ομάδες από τις πρώτες εκδόσεις. Κάποιες ομάδες μάλιστα το διόρθωσαν πριν
καν να εκτελέσουν το πρόγραμμα.
1. Η 9η ομάδα δεν διόρθωσε τη μέθοδο. Ωστόσο, στις μεθόδους
doOneWall() και travelRoom() αντικατέστησε την turnRight() με

3 turnLeft().
2. Η 5η ομάδα, η οποία δήλωσε τη μέθοδο turnRight() στην κλάση
WindoShutter,

αντιμετώπισε δυσκολία λόγω του αναδρομικού

ορισμού της μεθόδου:
void WindowShutter : : turnRight()
{
turnRight();
turnRight();
turnRight();
}
•

το 1ο λογικό λάθος στη μέθοδο travelRoom() (λάθος 8) διορθώθηκε από 7
ομάδες:
1. Από τις 3 ομάδες (2η, 6η και 9η) που δεν διόρθωσαν το λάθος οι 2 (6η
και 9η) είναι εμφανές από τη μελέτη της πορείας τους ότι
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αντιμετώπισαν γενικότερο πρόβλημα κατανόησης του προγράμματος –
η 6η δεν διόρθωσε επίσης το λογικό λάθος στη μέθοδο doOneWall()
και η 9η δεν διόρθωσε καμία (από τις 3) μέθοδο. Η 2η ομάδα
πιστεύουμε ότι αν είχε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή της θα διόρθωνε
το λάθος. Συγκεκριμένα, η ομάδα αυτή μέχρι το πέρας του χρόνου δεν
είχε ελέγξει την ορθότητα της travelRoom(), αφού στο κυρίως
πρόγραμμα χρησιμοποιούσε την doOneWall().
2. 2 ομάδες (4η και 10η) πρόσθεσαν την turnRight() στο τέλος (μετά το
while) της μεθόδου doOneWall(). Ωστόσο, δεν διέγραψε την περιττή
πλέον μέθοδο turnRight() η 4η και τις 2 turnLeft() (με τις οποίες
είχαν αντικαταστήσει την turnRight()) η 10η ομάδα από την
travelRoom(). Ενδεχομένως, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το

νοητό μοντέλο που δημιούργησαν οι ομάδες αυτές να διέφερε από το
πρόγραμμα σε αυτό το σημείο.
3. ένας φοιτητής (3η ομάδα) αντιμετώπισε το πρόβλημα καλώντας στο
κυρίως πρόγραμμα 4 φορές τη μέθοδο travelRoom():
loop (4)
{
Nik.travelRoom();
}

Αν και η αποστολή ολοκληρώνεται επιτυχώς, είναι προφανές ότι με
αυτή την υλοποίηση ο βρόχος στην travelRoom() είναι περιττός.
•

το 2ο λογικό λάθος στη μέθοδο travelRoom() (λάθος 9) διορθώθηκε από 9
ομάδες. Αρκετές ομάδες μάλιστα διόρθωσαν το πλήθος των επαναλήψεων του
βρόχου πριν να διορθώσουν όλα τα σημασιολογικά και λογικά λάθη της
αρχικής έκδοσης, και συνεπώς πριν να εκτελέσουν το πρόγραμμα. Η ομάδα
που δεν διόρθωσε το λάθος ήταν η 9η, η οποία αντιμετώπισε γενικότερα
δυσκολία κατανόησης του προγράμματος.

Τέλος, από τη μελέτη της πορείας των ομάδων κατά την αποσφαλμάτωση του
προγράμματος εξάγονται τα παρακάτω συμπεράσματα:
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Η κατανόηση και αποσφαλμάτωση ενός υπάρχοντος αντικειμενοστραφούς
προγράμματος είναι αρκετά δύσκολη (1η, 2η, 6η και 9η ομάδα) και
χρονοβόρα (2η, 6η και 9η) για κάποιους φοιτητές.

•

Οι φοιτητές δεν ανέφεραν καμία δυσκολία και δεν έκαναν ερωτήσεις
σχετικά με τη χρήση του εκδότη σύνταξης του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος. Από την παρουσίαση της πορείας των 10 ομάδων είναι
προφανές ότι όλες οι ομάδες έκαναν εκτεταμένες διορθώσεις στο
πρόγραμμα, αρκετές μάλιστα περισσότερες από τις αναγκαίες.

•

Υπάρχουν ενδείξεις ότι η κατανόηση και αποσφαλμάτωση ενός υπάρχοντος
αντικειμενοστραφούς
προβλήματος)

προγράμματος

(όταν

δίνεται

ο

ορισμός

του

είναι πιο δύσκολη από την ανάπτυξη του προγράμματος

εξαρχής. Συγκεκριμένα, όλες οι ομάδες χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο
για την κατανόηση και αποσφαλμάτωση του προγράμματος που δόθηκε
παρά για την ανάπτυξη των προγραμμάτων του 4ου και 5ου μαθήματος.
Επίσης, αρκετοί φοιτητές ρώτησαν αν μπορούν να αναπτύξουν το
πρόγραμμα από την αρχή αντί να αποσφαλματώσουν το υπάρχον
πρόγραμμα.
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12.5.8.3 Αξιολόγηση των Γνώσεων των Φοιτητών

12.5.8.3.1 Περιγραφή
Μετά από τη αποσφαλμάτωση του υπάρχοντος προγράμματος οι φοιτητές απάντησαν
ατομικά σε ερωτήσεις ανοικτού τύπου, προκειμένου:
•

Να διαπιστωθεί σε τι βαθμό κατανόησαν οι φοιτητές τι βασικές έννοιες του
αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού και τις βασικές δομές
ελέγχου.

•

Να διερευνήσουμε αν δημιουργήθηκαν, στα πλαίσια των συγκεκριμένων
μαθημάτων, κάποιες παρανοήσεις που έχουν καταγραφεί στη διεθνή
βιβλιογραφία.

Περιορισμοί. Πριν να αναφερθούμε στα αποτελέσματα της αξιολόγησης των
γνώσεων που απέκτησαν οι φοιτητές πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:
•

Πραγματοποιήθηκαν 5 μόνο μαθήματα διάρκειας 2 διδακτικών ωρών το κάθε
ένα. Στα πλαίσια των μαθημάτων αυτών πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία
τόσο των βασικών εννοιών του προγραμματισμού όσο και της χρήσης του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος.

•

Οι φοιτητές έλυσαν ασκήσεις μόνο κατά τη διάρκεια των 5 μαθημάτων. Είναι
δε γνωστό ότι στα μαθήματα προγραμματισμού η ανάθεση εργασιών είναι
αναγκαία προκειμένου οι φοιτητές να εξοικειωθούν με τις διδασκόμενες
έννοιες.

•

Οι φοιτητές χρησιμοποίησαν το προγραμματιστικό περιβάλλον μόνο κατά τη
διάρκεια των 5 μαθημάτων.
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Στους τέλος κάθε ενός από τα 5 μαθήματα δόθηκε στους φοιτητές - σε έντυπη
μορφή

-

η

αντίστοιχη

θεωρία

που

υπάρχει

ενσωματωμένη

στο

προγραμματιστικό περιβάλλον.
•

Η επίδοση των φοιτητών δεν συνδεόταν με το βαθμό κάποιου μαθήματος του
προγράμματος σπουδών τους, οπότε πιστεύουμε ότι δεν αφιέρωσαν επιπλέον
χρόνο για τη μελέτη των σημειώσεων που δόθηκαν.

Παρόλα αυτά, και κυρίως παρά το γεγονός ότι οι φοιτητές δεν έλυσαν ασκήσεις εκτός
μαθήματος, πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων και η στήριξη που
παρέχει το προγραμματιστικό περιβάλλον βοήθησαν τους φοιτητές να κατανοήσουν
τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και τις βασικές δομές
ελέγχου. Υποθέτουμε ωστόσο ότι κάποιες δυσκολίες θα αντιμετωπίσουν οι φοιτητές
με τις έννοιες του πολυμορφισμού και της επικάλυψης, καθώς επίσης και με τις δομές
if και while.

12.5.8.3.2 Αποτελέσματα
Στον Πίνακα 12.20 συγκεντρώνονται οι απαντήσεις των 19 φοιτητών στις 8
ερωτήσεις. Στη συνέχεια γίνεται λεπτομερέστερη αναφορά στις απαντήσεις που
έδωσαν οι φοιτητές σε κάθε μία από τις ερωτήσεις. Ωστόσο για τη διευκόλυνση του
αναγνώστη στη μελέτη του Πίνακα παραθέτουμε στη συνέχεια τις ερωτήσεις.
1. Οι έννοιες κλάση και αντικείμενο είναι ταυτόσημες; Αιτιολογήστε την απάντησή
σας.
2. O τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται ένα αντικείμενο σε ένα συγκεκριμένο
μήνυμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση του αντικειμένου;
Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
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3. Μπορούμε μέσω ενός μηνύματος να στείλουμε επιπλέον μηνύματα σε ένα
αντικείμενο; Να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα.
4. Μια μέθοδος μεταβάλει την κατάσταση του αντικειμένου που την εκτελεί; Να
αναφέρετε κάποιο παράδειγμα.
5. Μελετήστε το παρακάτω τμήμα κώδικα.
class Builder : Robot
{
void buildWall();
void buildFence();
};
…
class Athlete : Primitive_Robot
{
void runRace();
};
…

class BuildingSupervisor: Buider
{
bool buildingIsFinished();
};
…
task
{
Builder Karel (1, 2, East, 50);
Athlete Maria (3, 1, East, 0);
BuildingSupervisor Nik (10,8,North,40);
}

Να αναφέρετε:
i) τα ονόματα των αντικειμένων,
ii) τις αρχικές τιμές των ιδιοτήτων για κάθε αντικείμενο και
iii) τα ονόματα των μηνυμάτων στα οποία μπορεί να

ανταποκριθεί το κάθε

αντικείμενο.
6. Μελετήστε τα τμήματα κώδικα της στήλης Α και Β.
i) Μπορούν μέθοδοι διαφορετικών κλάσεων να έχουν το ίδιο όνομα; Αν ναι ποια
είναι η διαφορά στις περιπτώσεις Α και Β;
ii) Στην Β περίπτωση η μέθοδος plant θα μπορούσε να υλοποιηθεί με
διαφορετικό τρόπο; Αν ναι, γράψτε τον νέο ορισμό της μεθόδου.
iii) Θα μπορούσαμε να έχουμε μία αντί για τις δύο παρακάτω κλάσεις; Αν ναι,
γράψτε το νέο πρόγραμμα.
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Β

class Farmer : Robot
{
void plant();
};

class Farmer : Robot
{
void plant();
};

void Farmer :: plant ()
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
}

void Farmer :: plant ()
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
}

class Gardener : Robot
{
void plant();
};

class Gardener : Farmer
{
void plant();
};

void Gardener:: plant ()
{
loop (4)
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
turnLeft();
}
}

void Gardener:: plant ()
{
loop (4)
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
turnLeft();
}
}

task
{
Farmer Nik (1, 1, East, 100);
Gardener Karel (5, 5, East, 80);

task
{
Farmer Nik (1, 1, East, 100);
Gardener Karel (5, 5, East, 80);

Karel.plant();
Nik.plant();
}
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Karel.plant();
Nik.plant();
}

7. Μελετήστε τα τμήματα κώδικα της στήλης Α και Β.
i) Τι κάνει το κάθε τμήμα κώδικα;
ii) Υπάρχει κάποιος απλούστερος τρόπος υλοποίησης; Αν ναι γράψτε τον
κώδικα, διαφορετικά αιτιολογήστε.
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Β

while ( ! facingEast() )
{
turnLeft();
}
if ( facingEast() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
}

while ( ! facingEast() )
{
turnLeft();
if ( facingEast() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
}
}

8. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο τμημάτων κώδικα;
Α

Β

while ( frontIsClear() )
{
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}

if ( frontIsClear() )
{
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}
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1α
1β
2α
2β
3
4α
4β
5α
5β
6α
6β
7α
7β
8α
8β
9α
9β
10α
10β

1
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√
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√
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√

√
√
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√
√
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√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

i
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

5
ii
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

iii
√
√
√
√
√
√
√
∗
∗
∗
∗
∗
√
∗
Ασαφής

√
√
∗
∗

i
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
Χ
√
√
√
√

6
ii

⊕
√
√
√
√
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⊕
⊕
Χ
√
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Χ
Χ





7
iii

√


√
√

⊗
⊗


∇
√
Χ
Χ
♦
♦

∇
∇

i
ασαφής

√
√
√

√
√
√
√
√
√
Γενική & ασαφής

√
Δεν κατανόησε

√
√
√
Μόνο το Α τμήμα

√

Πίνακας 12.20 Τα αποτελέσματα των απαντήσεων των φοιτητών στο τεστ.
∗
⊕
⊗
♦
∇
∅

ανέφεραν (σωστά) για κάθε αντικείμενο τις μεθόδους της κλάσης στην οποία ανήκει, αλλά δεν ανέφεραν και εκείνες που κληρονομούνται.
στη μέθοδο plant της κλάσης Gardener αντικατέστησε το while με την plant. Μάλλον ήθελε να χρησιμοποιήσει την επικαλυμμένη μέθοδο - Farmer::plant() -, αλλά δεν θυμόταν τη σύνταξη.
η μόνη διαφορά σε σχέση με τον κώδικα της στήλης Β είναι στη μέθοδο plant της κλάσης Gardener που υλοποιήθηκε όπως στο υποερώτημα ii.
αναφέρουν ότι μπορούμε να έχουμε μία κλάση και επισημαίνουν ότι στις 2 μεθόδους υπάρχει ένα τμήμα κώδικα που επαναλαμβάνεται, αλλά δεν γράφουν το πρόγραμμα.
δηλώνουν και τις 2 μεθόδους στην ίδια κλάση χωρίς καμία αλλαγή στον ορισμό τους.
τα 2 τμήματα κώδικα έχουν διαφορετικό αποτέλεσμα.

ii

ελλιπής
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Χ
Χ
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√
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∅

Χ
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√
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√
√
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Χ
√
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Ερώτηση 1η: Οι έννοιες κλάση και αντικείμενο είναι ταυτόσημες; Αιτιολογήστε την
απάντησή σας.
Στην 1η ερώτηση απάντησαν όλοι οι φοιτητές. Το 95% των φοιτητών απάντησε ότι οι
έννοιες κλάση και αντικείμενο δεν είναι ταυτόσημες. Ένας σημαντικός αριθμός
φοιτητών συμπεριέλαβε στις απαντήσεις του ότι «μια κλάση προσδιορίζει τις ιδιότητες
και τη συμπεριφορά των αντικειμένων που προέρχονται από αυτή», καθώς επίσης και
ότι «μια κλάση περιέχει μεθόδους, τις οποίες εκτελούν τα αντικείμενα που ανήκουν σε
αυτή». Κάποιοι φοιτητές συμπεριέλαβαν στις απαντήσεις τους ότι «ένα αντικείμενο
είναι ένα στιγμιότυπο της κλάσης», καθώς επίσης και ότι «μια κλάση προσδιορίζει τις
δυνατότητες του αντικειμένου». Ο φοιτητής (1α) που απάντησε λανθασμένα ανέφερε
μόνο ότι «κάθε αντικείμενο ονομάζεται κλάση». Ωστόσο, στην 5η ερώτηση
προσδιόρισε σωστά τα αντικείμενα και τις κλάσεις όπου ανήκουν τα μηνύματα στα
οποία μπορούν να ανταποκριθούν. Οι φοιτητές λοιπόν μπορούν να διαχωρίσουν τις
κλάσεις από τα στιγμιότυπά τους. Επομένως, η σχετική παρανόηση που έχουν
καταγράψει οι (Holland et al., 1997) δεν επαληθεύτηκε στα πλαίσια της διδασκαλίας
του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με το συγκεκριμένο προγραμματιστικό
περιβάλλον.
Ερώτηση 2η: Ο τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνεται ένα αντικείμενο σε ένα
συγκεκριμένο μήνυμα, μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την κατάσταση του
αντικειμένου; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
Στην ερώτηση αυτή απάντησε σωστά το 95% των φοιτητών. Όλοι οι παραπάνω
φοιτητές αιτιολόγησαν την απάντησή τους χρησιμοποιώντας παραδείγματα από το
μικρόκοσμο των ρομπότ. Για παράδειγμα, ανέφεραν πως ανταποκρίνεται ένα ρομπότ
όταν του στέλνουμε το μήνυμα putBeeper() στην περίπτωση που έχει και στην
περίπτωση που δεν έχει beepers στην τσάντα του. Αρκετοί φοιτητές ανέφεραν επίσης
πως και η κατάσταση του κόσμου επηρεάζει σε κάποιες περιπτώσεις τον τρόπο με τον
οποίο ανταποκρίνεται ένα ρομπότ σε κάποιο μήνυμα. Όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω
των ασκήσεων και του προγραμματιστικού περιβάλλοντος που χρησιμοποιήθηκε, η
παρανόηση ότι τα αντικείμενα είναι απλές εγγραφές και συνεπώς ανταποκρίνονται
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σε ένα μήνυμα πάντα με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από την κατάστασή τους
(Holland et al., 1997) δεν επαληθεύτηκε.
Ερώτηση 3η: Μπορούμε μέσω ενός μηνύματος να στείλουμε επιπλέον μηνύματα σε
ένα αντικείμενο; Να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα.
Όλοι οι φοιτητές απάντησαν σωστά σε αυτή την ερώτηση. Το παράδειγμα που
χρησιμοποίησαν οι περισσότεροι είναι η αποστολή του μηνύματος turnLeft() 3
φορές μέσω του μηνύματος turnRight(). Ήταν βέβαια αναμενόμενο, ότι στη
συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και στο συγκεκριμένο προγραμματιστικό
περιβάλλον που η εκτέλεση ενός προγράμματος είναι οπτικοποιημένη, θα ήταν πολύ
δύσκολο έως αδύνατο να μην κατανοήσουν οι φοιτητές ότι μέσω ενός μηνύματος
στέλνουμε επιπλέον μηνύματα σε ένα αντικείμενο.
Ερώτηση 4η: Μια μέθοδος μεταβάλει την κατάσταση του αντικειμένου που την
εκτελεί; Να αναφέρετε κάποιο παράδειγμα.
Στην 4η ερώτηση απάντησαν όλοι οι φοιτητές, με μία μόνο εξαίρεση. Όλοι οι
φοιτητές απάντησαν ότι μια μέθοδος μεταβάλει την κατάσταση του αντικειμένου που
την εκτελεί και ανέφεραν ως παράδειγμα (οι περισσότεροι) πως μεταβάλλεται η
κατάσταση ενός αντικειμένου όταν εκτελεί τις 4 μεθόδους της κλάσης
Primitive_Robot. Το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο για τους λόγους που

αναφέρθηκαν και στην ανάλυση των απαντήσεων για την προηγούμενη ερώτηση.
Από τις απαντήσεις των φοιτητών στις 2 τελευταίες ερωτήσεις μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι η παρανόηση «μια μέθοδος μεταβάλει την κατάσταση ενός
αντικειμένου απλά και μόνο με ανάθεση και όχι με πέρασμα μηνυμάτων (Holland
et al., 1997) δεν θα δημιουργηθεί κατά τη μετάβαση σε μια συμβατική
αντικειμενοστραφή γλώσσα προγραμματισμού. Έτσι, υποθέτουμε ότι θα αποφευχθεί
και η ανάπτυξη προγραμμάτων (σε αντικειμενοστραφείς γλώσσες προγραμματισμού)
ακόμα και από έμπειρους φοιτητές, με την τεχνική του δομημένου προγραμματισμού,
κατάσταση στην οποία έχει παρατηρηθεί ότι οδηγεί η παραπάνω παρανόηση (Holland
et al., 1997).
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Ερώτηση 5η: Μελετήστε το παρακάτω τμήμα κώδικα.
class Builder : Robot
{
void buildWall();
void buildFence();
};
…
class Athlete : Primitive_Robot
{
void runRace();
};
…

class BuildingSupervisor: Buider
{
bool buildingIsFinished();
};
…
task
{
Builder Karel (1, 2, East, 50);
Athlete Maria (3, 1, East, 0);
BuildingSupervisor Nik (10,8,North,40);
}

Να αναφέρετε:
iv) τα ονόματα των αντικειμένων,
v) τις αρχικές τιμές των ιδιοτήτων για κάθε αντικείμενο και
vi) τα ονόματα των μηνυμάτων στα οποία μπορεί να ανταποκριθεί το κάθε
αντικείμενο.
Όλοι οι φοιτητές απάντησαν και στα 3 σκέλη της ερώτησης αυτής. Στα 2 πρώτα σκέλη
μάλιστα απάντησαν όλοι οι φοιτητές σωστά. Στο 3ο σκέλος της ερώτησης η πλειοψηφία
των φοιτητών – 10 από τους 19 φοιτητές (53%) – έδωσε πλήρη απάντηση.
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές αυτοί ανέφεραν τα ονόματα των μηνυμάτων τόσο της
κλάσης στην οποία ανήκει το κάθε αντικείμενο όσο και τα ονόματα των μηνυμάτων
που κληρονομούνται. Να επισημάνουμε δε ότι στην περίπτωση του ρομπότ Nik της
κλάσης BuildingSupervisor έχουμε κληρονομικότητα 3 επιπέδων, και στην
περίπτωση του ρομπότ Karel της κλάσης Builder 2 επιπέδων. Από τους υπόλοιπους
φοιτητές οι 8 (42%) ανέφεραν για κάθε αντικείμενο τις μεθόδους τις κλάσεις στην
οποία ανήκει, αλλά δεν ανέφεραν εκείνες που κληρονομούνται. Ενδεχομένως, να το
θεώρησαν περιττό, μιας και δεν ζητήθηκε ρητά από την ερώτηση ή αυτονόητο.
Τέλος, η απάντηση που έδωσε ο φοιτητής 8β ήταν ασαφής.
Οι απαντήσεις των φοιτητών στην ερώτηση αυτή και στην 1η ερώτηση καθιστούν
σαφές ότι:
•

Όλοι οι φοιτητές κατανόησαν την έννοια της κλάσης, του αντικειμένου και
των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου.

•

Η πλειοψηφία των φοιτητών αφομοίωσε την έννοια της κληρονομικότητας.
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Ερώτηση 6η: Μελετήστε τα τμήματα κώδικα της στήλης Α και Β.
i) Μπορούν μέθοδοι διαφορετικών κλάσεων να έχουν το ίδιο όνομα; Αν ναι ποια
είναι η διαφορά στις περιπτώσεις Α και Β;
ii) Στην Β περίπτωση η μέθοδος plant θα μπορούσε να υλοποιηθεί με διαφορετικό
τρόπο; Αν ναι, γράψτε τον νέο ορισμό της μεθόδου.
iii) Θα μπορούσαμε να έχουμε μία αντί για τις δύο παραπάνω κλάσεις; Αν ναι,
γράψτε το νέο πρόγραμμα.
Α

Β

class Farmer : Robot
{
void plant();
};

class Farmer : Robot
{
void plant();
};

void Farmer :: plant ()
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
}

void Farmer :: plant ()
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
}

class Gardener : Robot
{
void plant();
};

class Gardener : Farmer
{
void plant();
};

void Gardener:: plant ()
{
loop (4)
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
turnLeft();
}
}

void Gardener:: plant ()
{
loop (4)
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
turnLeft();
}
}

task
{
Farmer Nik (1, 1, East, 100);
Gardener Karel (5, 5, East, 80);

task
{
Farmer Nik (1, 1, East, 100);
Gardener Karel (5, 5, East, 80);

Karel.plant();
Nik.plant();
}

Karel.plant();
Nik.plant();
}
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Στο 1ο υποερώτημα της 6ης ερώτησης απάντησαν όλοι οι φοιτητές. Από τους 19
φοιτητές οι 18 απάντησαν ότι μέθοδοι διαφορετικών κλάσεων μπορούν να έχουν το
ίδιο όνομα. Δύο φοιτητές (6α, 8α) μάλιστα συμπεριέλαβαν στις απαντήσεις τους ότι
«πρόκειται για την έννοια του πολυμορφισμού, κατά την οποία οι μέθοδοι ακόμα και αν
έχουν το ίδιο όνομα ερμηνεύονται διαφορετικά, ανάλογα με την κλάση του
αντικειμένου, που ανήκουν». Συγκεκριμένα, στο 2ο σκέλος του υποερωτήματος αυτού:
•

13 φοιτητές (68%) απάντησαν ότι η διαφορά στις περιπτώσεις Α και Β
βρίσκεται στη γονική κλάση της Gardener.

•

2 φοιτητές (11%) έδωσαν την ίδια απάντηση με τους παραπάνω φοιτητές,
αλλά αναφέρθηκαν στο 1ο σκέλος και στην έννοια του πολυμορφισμού.

•

3 φοιτητές (16%) συμπεριέλαβαν στις απαντήσεις τους ότι στην περίπτωση Α
έχουμε πολυμορφισμό και στην περίπτωση Β επικάλυψη.

Επομένως, το συμπέρασμα της (Fleury, 2000) ότι ένας στους τρεις φοιτητές
πιστεύει ότι μέθοδοι διαφορετικών κλάσεων μπορούν να έχουν το ίδιο όνομα μόνο
αν έχουν διαφορετικές υπογραφές, ή αλλιώς στο συγκεκριμένο προγραμματιστικό
περιβάλλον που η γλώσσα δεν έχει παραμέτρους ότι δεν μπορεί να υπάρχουν μέθοδοι
– σε διαφορετικές κλάσεις - με το ίδιο όνομα, δεν επαληθεύτηκε. Επίσης, η
συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών (95%) διέκρινε τη διαφορά στις περιπτώσεις
Α και Β. Βέβαια, μόνο το 16% αναφέρθηκε στις έννοιες του πολυμορφισμού και της
επικάλυψης και εξήγησε τη διαφορά, αλλά πιστεύουμε ότι δεν θα μπορούσαμε να
περιμένουμε καλύτερο αποτέλεσμα όταν για τη διδασκαλία και την εξοικείωση με
αυτές τις έννοιες αφιερώθηκαν 2 διδακτικές ώρες.
Στο 2ο υποερώτημα της 6ης ερώτησης απάντησαν οι 13 από τους 19 φοιτητές (68%):
•

7 φοιτητές (37%) αντικατέστησαν το βρόχο while στον ορισμό της μεθόδου
plant() της κλάσης Gardener με την επικαλυμμένη μέθοδο plant():
Farmer :: plant();
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3 φοιτητές - 1β, 5α, 5β - (16%) αντικατέστησαν το τμήμα κώδικα που
αναφέρθηκε προηγουμένως με τη μέθοδο plant(). Πιστεύουμε ότι
και αυτοί οι φοιτητές αναφέρονται στην επικαλυμμένη μέθοδο
plant(), παρόλο που η σύνταξη δεν είναι σωστή.

•

2 φοιτητές – 8α, 8β - (11%) έδωσαν λανθασμένη απάντηση, και

•

1 φοιτητής – 8β - απάντησε ότι η μέθοδος δεν μπορεί να υλοποιηθεί με άλλο
τρόπο.

Στο 3ο υποερώτημα της 6ης ερώτησης απάντησαν οι 13 από τους 19 φοιτητές (68%):
•

4 φοιτητές – 1β, 3, 4α, 7β - (21%) δήλωσαν και τις 2 μεθόδους, με
διαφορετικά ονόματα, στην ίδια κλάση, και στον ορισμό της 2ης μεθόδου
μάλιστα αντικατέστησαν το while με την 1η μέθοδο. Στη συνέχεια
παρατίθεται το πρόγραμμα του φοιτητή 3:
class Farmer : Robot
{
void plant();
void doField();
};
void Farmer :: plant ()
{
while ( frontIsClear() )
{
move();
putBeeper();
}
}
void Farmer:: doField ()
{
loop (4)
{
plant();
turnLeft();
}
}

task
{
Farmer Nik (1, 1, East, 100);
Farmer Karel (5, 5, East, 80);
Karel.doField();
Nik.plant();
}
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3 φοιτητές – 7α, 10α, 10β - (16%) δήλωσαν και τις 2 μεθόδους, με
διαφορετικά ονόματα, στην ίδια κλάση, αλλά δεν άλλαξαν τον ορισμό της 2ης
μεθόδου.

•

2 φοιτητές – 9α, 9β – (11%) ανέφεραν ότι μπορούμε να έχουμε μία κλάση
και επισήμαναν ότι υπάρχει κάποιο τμήμα κώδικα που επαναλαμβάνεται στις
μεθόδους των 2 κλάσεων, αλλά δεν έγραψαν το πρόγραμμα.

•

2 φοιτητές - 5α, 5β – (11%) κράτησαν και τμήμα κώδικα της στήλης Β και
άλλαξαν τον ορισμό της μεθόδου plant() της κλάσης Gardener, όπως και
στο 2ο υποερώτημα.

•

Ο φοιτητής 8α και έγραψε λανθασμένο πρόγραμμα και ο φοιτητής 8β
απάντησε ότι δεν μπορούμε να έχουμε μία κλάση.

Ερώτηση 7η: Μελετήστε τα τμήματα κώδικα της στήλης Α και Β.
iii) Τι κάνει το κάθε τμήμα κώδικα;
iv) Υπάρχει κάποιος απλούστερος τρόπος υλοποίησης; Αν ναι γράψτε τον κώδικα,
διαφορετικά αιτιολογήστε.
Α

Β

while ( ! facingEast() )
{
turnLeft();
}
if ( facingEast() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
}

while ( ! facingEast() )
{
turnLeft();
if ( facingEast() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
}
}

Στο 1ο σκέλος της 7ης ερώτησης απάντησαν οι 18 από τους 19 φοιτητές (95%). Οι 14
φοιτητές (74%) απάντησαν σωστά, 2 φοιτητές (1α, 7α) έδωσαν ασαφή απάντηση και
1 φοιτητής (8α) έδωσε την εξής απάντηση:
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στο while → turnLeft()
στο if → move()
στο else → turnLeft
στο while → turnLeft()

B:

και το if → στο if το move()
και το else → στο else το turnLeft
δηλ. το if και else είναι φωλιασμένα μέσα στο while
Τέλος, ένας φοιτητής (10α) απάντησε μόνο για το τμήμα κώδικα της στήλης Α.
Ενδεχομένως, το γεγονός ότι στην περίπτωση της στήλης Β η δομή if/else είναι
φωλιασμένη στο while να προκαλεί σύγχυση.
Στο 2ο σκέλος της ερώτησης απάντησαν οι 13 από τους 19 φοιτητές (68%):
•

6 φοιτητές (32%) απάντησαν σωστά. Αυτοί οι φοιτητές είναι βέβαιο ότι
κατανόησαν ότι τα δύο τμήματα κώδικα έχουν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα
και πρότειναν την εξής υλοποίηση:
while ( ! facingEast() )
{
turnLeft();
}
move();

μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε ότι ένας στους τρεις φοιτητές δεν
αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη χρήση των δομών if και while (σε
συνδυασμό).
•

4 φοιτητές - 6α, 6β, 8β, 10β – (21%) έδωσαν λανθασμένη απάντηση. Ο φοιτηής
8β απάντησε ότι «δεν υπάρχει απλούστερος τρόπος υλοποίησης», ενώ οι
υπόλοιποι πρότειναν τις παρακάτω υλοποιήσεις:

6α
if (!facingEast() )
{
turnLeft();
}
else
{
move();
}

6β
if ( facingEast() )
{
move();
}
else
{
turnLeft();
}

10β
while (!facingEast() )
{
turnLeft();
}
move();
if ( facingEast() )
{
move();
}
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Οι φοιτητές 6α και 6β είναι προφανές ότι συγχέουν τις δομές if και while, ενώ ο
φοιτητής 10β αντιμετωπίζει δυσκολία στη σωστή χρήση και το συνδυασμό των
δομών if και while.
•

2 φοιτητές - 9α, 9β - (11%) απάντησαν ότι τα 2 τμήματα κώδικα έχουν
διαφορετικό αποτέλεσμα. Ωστόσο, στο 1ο σκέλος της ερώτησης απάντησαν
σωστά.

Το γεγονός ότι και οι 6 φοιτητές στους οποίους αναφερθήκαμε παραπάνω απάντησαν
σωστά στο 1ο σκέλος της ερώτησης, μας επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι ένας
σημαντικός αριθμός φοιτητών (32%) παρόλο που καταλαβαίνει τη σημασία των
δομών if και while δυσκολεύεται να διακρίνει το τελικό αποτέλεσμα ενός τμήματος
κώδικα που περιλαμβάνει και τις δύο δομές.
Ερώτηση 8η: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο τμημάτων κώδικα;
Α

Β

while ( frontIsClear() )
{
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}

if ( frontIsClear() )
{
move();
if ( ! nextToABeeper() )
{
putBeeper();
}
}

Στην 8η ερώτηση απάντησαν οι 17 από του1 19 φοιτητές (89%):
•

15 φοιτητές (79%) απάντησαν σωστά.

•

2 φοιτητές - 8α,10α – (11%) περιέγραψαν σωστά τι κάνει το κάθε τμήμα
κώδικα, αλλά ανέφεραν τα εξής σχετικά με το πόσες φορές θα εκτελεστεί το
κάθε τμήμα κώδικα:
6α:

«… Οι εντολές στο while θα εκτελεσθούν οπωσδήποτε μια φορά ακόμη και αν
frontIsClear. Ενώ, στο if οι εντολές δεν θα εκτελεσθούν αν αληθεύει ότι
frontIsClear. Τέλος, οι εντολές στο if (πιστεύουμε ότι αναφέρεται στο
εμφωλευμένο if της Β περίπτωσης) θα εκτελεσθούν μόνο μία φορά ακόμη και αν
τελειώνοντας το if δεν αληθεύει ότι frontIsClear.»
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«…Στον Β) κώδικα ελέγχει πρώτα και μετά εκτελεί ο κώδικας αυτός θα εκτελεστεί
τουλάχιστον μια φορά ανώ στον Α) κώδικα οι φορές που θα εκτελεσθεί είναι
άγνωστες.»

Γενικά, όσον αφορά τις γνώσεις που απέκτησαν οι φοιτητές για τις βασικές έννοιες
του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και τις βασικές δομές ελέγχου στα
πλαίσια της συγκεκριμένης σειράς μαθημάτων, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι:
•

Τα αποτελέσματα του τεστ συμφωνούν με τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν
στα 5 μαθήματα. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές κατανόησαν τις βασικές έννοιες
του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και τις βασικές δομές ελέγχου.
Αρκετές από τις παρανοήσεις που έχουν καταγραφεί στη διεθνή βιβλιογραφία
δεν παρατηρήθηκαν. Κάποιες δυσκολίες παρουσιάστηκαν, όπως και στα
μαθήματα που προηγήθηκαν, με τις έννοιες του πολυμορφισμού και της
επικάλυψης, καθώς και με τις δομές if και while.

•

Η επίδοση των φοιτητών, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς που
αναφέρθηκαν στην αρχή, πιστεύουμε ότι ήταν πολύ καλή. Επίσης, πιστεύουμε
ότι αν ανατεθούν εργασίες στους σπουδαστές, στα πλαίσια της συγκεκριμένης
σειράς μαθημάτων, θα αντιμετωπιστούν οι ελάχιστες δυσκολίες που
εντοπίστηκαν.
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12.5.9 Ανάλυση Ερωτηματολογίων
Οι φοιτητές απάντησαν ατομικά σε ερωτηματολόγιο που περιλάμβανε ερωτήσεις
τόσο ανοικτού όσο και κλειστού τύπου. Ο στόχος του ερωτηματολογίου ήταν η
συγκέντρωση, καταγραφή και ανάλυση εκείνων των δεδομένων που θα μας έδιναν τη
δυνατότητα να απαντήσουμε σε ερωτήματα που δεν ήταν δυνατόν να απαντηθούν
αναλύοντας τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τη μελέτη των διαδοχικών
εκδόσεων των προγραμμάτων των φοιτητών, των καταγεγραμμένων ενεργειών των 2
ομάδων και τη γραπτή εξέταση των φοιτητών. Τα ερωτήματα που θέλαμε να
απαντήσουμε σχετίζονται κυρίως με την αποδοχή του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος και της σειράς των μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν από τους
φοιτητές. Συγκεκριμένα, το ερωτηματολόγιο είχε ως στόχο:
• την αξιολόγηση ευχρηστίας του προγραμματιστικού περιβάλλοντος,
• την αξιολόγηση της συγκεκριμένης σειράς μαθημάτων και του διδακτικού υλικού,
• τον εντοπισμό προβλημάτων και την πρόταση βελτιώσεων από τους φοιτητές, για το
προγραμματιστικό περιβάλλον – ιδιαίτερα για το συντάκτη των προγραμμάτων -,
τη σειρά των μαθημάτων και γενικότερα για το διδακτικό υλικό,
• τον εντοπισμό των λειτουργιών του προγραμματιστικού περιβάλλοντος που βοήθησαν
τους

φοιτητές

στην

κατανόηση

των

εννοιών

του

αντικειμενοστραφούς

προγραμματισμού.
Στη συνέχεια παρατίθενται οι ερωτήσεις που περιλάμβανε το ερωτηματολόγιο, οι
απαντήσεις των φοιτητών και η ανάλυση των δεδομένων που καταγράφηκαν.
Ερώτηση 1η
Αξιολογήστε την ευχρηστία του προγραμματιστικού περιβάλλοντος και αναφέρετε τα
προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίσατε. Βαθμολογήστε από το 1 έως το 5
(ανάλογα με τον βαθμό στον οποίο το λογισμικό πληρεί καθένα από τα παρακάτω
κριτήρια), ως εξής:
5:

Επαρκώς

4:

Σε μεγάλο βαθμό

3:

Αρκετά
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Ο στόχος αυτής της ερώτησης ήταν η αξιολόγηση ευχρηστίας του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος από τους φοιτητές. Τα κριτήρια που χρησιμοποιήσαμε είναι οι
διαδεδομένοι και κοινά αποδεκτοί κανόνες ευχρηστίας του (Nielsen, 1994),
διατυπωμένοι κατάλληλα έτσι ώστε να είναι κατανοητοί από τους φοιτητές. Στον
Πίνακα 12.21, ο οποίος είναι ίδιος με εκείνο που κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι
φοιτητές, καταγράφεται η μέση τιμή για κάθε ένα από τα 8 κριτήρια και τα 2
προβλήματα που αναφέρθηκαν από 2 φοιτητές.
Κριτήριο
1

2
3

4

5

6

7

8

Βαθμός

Το προγραμματιστικό περιβάλλον δίνει συνεχή &
πλήρη πληροφόρηση για το τι συμβαίνει
(Ανάδραση)
Χρησιμοποιείται απλή και φυσική γλώσσα στα
πλαίσια διαλόγου, μηνύματα, μενού κ.τ.λ.
Τα μηνύματα λάθους εκφράζονται με απλή
γλώσσα, υποδεικνύουν το λάθος και καθοδηγούν
για την διόρθωσή του
Ο όγκος των παρεχόμενων πληροφοριών δεν
δημιουργεί σύγχυση (Καλαίσθητος &
μινιμαλιστικός σχεδιασμός)
Χρησιμοποιείται προφανής τρόπος για την
αναίρεση ενεργειών – υπάρχει δυνατότητα εξόδου
από ανεπιθύμητες καταστάσεις χωρίς εκτενή
διάλογο
Οι ίδιες επιλογές, καταστάσεις και ενέργειες
εκφράζονται/εκτελούνται με τον ίδιο τρόπο σε
όλο το προγραμματιστικό περιβάλλον (Συνέπεια)
Το προγραμματιστικό περιβάλλον προστατεύει
τον χρήστη από πιθανά σφάλματα (π.χ. γίνεται
ερώτηση πριν την έξοδο από το περιβάλλον για
την αποθήκευση των αλλαγών στον πηγαίο
κώδικα)
Το προγραμματιστικό περιβάλλον επιτρέπει στο
χρήστη να εκτελεί όλες τις ενέργειες
χρησιμοποιώντας το γραφικό ενδιάμεσο και δεν
χρειάζεται ο χρήστης να θυμάται και να
πληκτρολογεί εντολές

Προβλήματα

4,3

Ο φοιτητής 6α ανέφερε: «Πράγματι είχε
πολύ καλή ανάδραση, ωστόσο υπήρχαν
κάποιες πολύ λίγες φορές που δεν
βλέπαμε τι γίνεται (μεταγλώττιση).»

4,6

-

4,5

-

4,2

-

4,1

Ο φοιτητής 5β ανέφερε: «Υπήρξε
δυσκολία λόγω της αδυναμίας διόρθωσης
από το κύριο πρόγραμμα (έπρεπε να
καταφύγουμε στα μενού).»

4,4

-

4,6

-

4,8

-

Πίνακας 12.21 Οι απαντήσεις των φοιτητών στην 1η ερώτηση.

Αν και η μέση τιμή για τα 8 κριτήρια είναι 4,4 αναφέρθηκαν μόνο 2 προβλήματα από
2 φοιτητές. Να επισημάνουμε δε ότι σύμφωνα με τον (Nielsen, 1992) μία ομάδα 14
αρχάριων αξιολογητών μπορεί να εντοπίσει πάνω από το 75% των προβλημάτων
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ευχρηστίας. Είναι εμφανές λοιπόν ότι το προγραμματιστικό περιβάλλον είναι
εύχρηστο και φιλικό προς το χρήστη.
Ερώτηση 2η
Η διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση κατά κύριο λόγο του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος (θεωρία, δραστηριότητες) και χωρίς τη χρήση του πίνακα και της
κιμωλίας πιστεύετε ότι βοήθησε;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

Στην ερώτηση αυτή το 79% των φοιτητών απάντησε ΝΑΙ και το 21% ΔΕΝ ΞΕΡΩ.
Συνεπώς, η υπόθεσή μας ότι η ενσωμάτωση των μαθημάτων – θεωρία και
δραστηριότητες – στο προγραμματιστικό περιβάλλον θα στηρίξει ουσιαστικά τη
διδακτική πράξη επαληθεύτηκε. Συγκεκριμένα:
•

Υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικότερης χρήσης του διδακτικού χρόνου. Η
διδασκαλία πραγματοποιείται σε λιγότερο χρόνο με αποτέλεσμα να υπάρχει
περισσότερος χρόνος για επίλυση προβλημάτων από τους φοιτητές.

•

Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση κατά τη διδασκαλία στη θεωρία και τα
παραδείγματα που περιλαμβάνει αυτή. Επιπλέον, τα παραδείγματα είναι
απαλλαγμένα από λάθη, κάτι που δεν μπορεί πάντα να αποφευχθεί όταν
χρησιμοποιείται ο πίνακας.

•

Όταν προκύπτουν απορίες σχετικά με έννοιες που διδάχτηκαν σε προηγούμενα
μαθήματα, υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη θεωρία και τις
δραστηριότητες προηγούμενων μαθημάτων.

•

Οι δραστηριότητες βοηθάνε στην καλύτερη κατανόηση των διδασκόμενων κάθε
φορά εννοιών και στην εξοικείωση με τις δυνατότητες του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος.

Ερώτηση 3η
Αξιολογήστε την δομή και την ποιότητα (πληρότητα, σαφήνεια, περιεκτικότητα) του
εκπαιδευτικού

υλικού

και

αναφέρετε

τα

προβλήματα

που

αντιμετωπίσατε. Βαθμολογήστε με άριστα το 5 (όπως στην 1η ερώτηση).

ενδεχομένως
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Ο στόχος της 3ης ερώτησης ήταν η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού από τους
φοιτητές. Στον Πίνακα 12.22, ο οποίος είναι ίδιος με εκείνο που συμπλήρωσαν οι
φοιτητές, καταγράφεται η μέση τιμή για κάθε ένα από τα 4 στοιχεία του
εκπαιδευτικού υλικού που αξιολογήθηκαν. Επίσης, λόγω του περιορισμένου αριθμού
των

προβλημάτων

(στην

πραγματικότητα

την

πρόταση

βελτιώσεων)

που

αναφέρθηκαν από τους φοιτητές, τα προβλήματα καταγράφηκαν στον παρακάτω
πίνακα όπως ακριβώς διατυπώθηκαν.
Βαθμός

Προβλήματα
4β: «θα βοηθούσε αν ήταν μεγαλύτερος ο αριθμός των

μαθημάτων.»
6α: «Τα 6 μαθήματα που παρακολουθήσαμε ήταν περιεκτικά και
σαφή ως προς το αντικείμενό τους αλλά λίγα. Θα μπορούσαν να
είναι περισσότερα.»
8α: «Στην έως τώρα δομή κανένα πρόβλημα. Θα πρέπει να
υπάρχουν περισσότερα μαθήματα – επιπλέον δομές.»

1

Δομή μαθημάτων

4,5

2

Ποιότητα κειμένων

4,5

8α: «Ίσως θα έπρεπε να υπάρχουν ορισμοί ξεχωριστά και όχι να
«βγαίνουν» μέσα από τα παραδείγματα (όσοι είναι έτσι).»

3

Ποιότητα δραστηριοτήτων

4,6

7β: «Ήταν πιο απλές από αυτές που έπρεπε να λύσουμε μόνοι
μας.»

4

Ποιότητα ασκήσεων

4,4

8α: «Αρκετά εύκολες και λίγες. Θα πρέπει να υπάρχει πυραμίδα σε
βαθμό δυσκολίας.»

Πίνακας 12.22 Οι απαντήσεις των φοιτητών στην 3η ερώτηση.

Η δομή και η ποιότητα – πληρότητα, σαφήνεια, περιεκτικότητα - του εκπαιδευτικού
υλικού, όπως προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα, βαθμολογήθηκε από τους
φοιτητές με 4,5. Αν και η δομή και ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού δεν
αξιολογήθηκε με άριστα αναφέρθηκαν ελάχιστα προβλήματα, για τα οποία θα θέλαμε
να επισημάνουμε:
•

Όσον αφορά τον αριθμό των μαθημάτων, που στην πραγματικότητα ήταν 5 και
όχι 6, συμφωνούμε με τους 3 φοιτητές που επισήμαναν ότι ο αριθμός τους πρέπει
να είναι μεγαλύτερος. Όπως ήδη επισημάναμε κατά την ανάλυση των δεδομένων
των 5 μαθημάτων, θα πρέπει οπωσδήποτε να αφιερωθεί 1 επιπλέον μάθημα στις
δομές επιλογής και ενδεχομένως – ανάλογα με τις δυσκολίες που θα προκύψουν –
1 ακόμα μάθημα για τον πολυμορφισμό και την επικάλυψη.

•

Επιπλέον, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο αριθμός των ασκήσεων που θα
ανατεθούν

στους

φοιτητές/μαθητές

στα

πλαίσια

ενός

μαθήματος
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«Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού» και ο βαθμός δυσκολίας τους θα είναι
μεγαλύτερος. Άλλωστε ένα μεγάλο κομμάτι των μαθημάτων Προγραμματισμού
βασίζεται στην ανάθεση εργασιών, κάτι που δεν έγινε στα πλαίσια της πιλοτικής
χρήσης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, λόγω αδυναμίας διάθεσής του
στους φοιτητές.
•

Τέλος, σχετικά με την παρατήρηση για τις δραστηριότητες, πιστεύουμε ότι το
πρόβλημα έγκειται στη δυσκολία ανάπτυξης αλγορίθμων που αντιμετωπίζει ο
φοιτητής 7β,

μιας και οι δραστηριότητες δεν είναι πιο απλές από τις

προτεινόμενες ασκήσεις.
Ερώτηση 4η
Κατά τη διάρκεια επίλυσης ενός προβλήματος χρειάστηκε να ανατρέξετε στη θεωρία
ή τις δραστηριότητες που είναι ενσωματωμένες στο προγραμματιστικό περιβάλλον;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Από τις απαντήσεις των φοιτητών προκύπτει ότι το 79% αυτών χρησιμοποίησε τη
θεωρία και τις δραστηριότητες που είναι ενσωματωμένες στο προγραμματιστικό
περιβάλλον κατά τη διάρκεια επίλυσης των προβλημάτων, ενώ το 21% όχι. Το
γεγονός αυτό ενισχύει την επιλογή μας να ενσωματώσουμε τα μαθήματα στο
προγραμματιστικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι κατ’ αυτό τον τρόπο δεν
στηρίζεται μόνο η διδασκαλία του μαθήματος, αλλά και ο φοιτητής κατά τη διάρκεια
επίλυσης των προβλημάτων.
Ερώτηση 5η
Ποιες διαφορές ή ομοιότητες εντοπίζετε στα προβλήματα που επιλύσατε στα πλαίσια
αυτών των μαθημάτων και στα προβλήματα που επιλύσατε σε άλλα μαθήματα
προγραμματισμού;
Στην συνέχεια παρατίθενται οι απαντήσεις των φοιτητών, όπως ακριβώς
διατυπώθηκαν:
1α:

«Όλες είχαν την ίδια λογική.»

1β:

«Διαφορές ότι το μάθημα ήταν πιο απλό, ευχάριστο και κατανοητό.»
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2α:

«Η αλήθεια είναι ότι δε βρίσκω διαφορές ή ομοιότητες γιατί είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με
προγραμματισμό.»

2β:

«Ομοιότητα είναι η χρησιμοποίηση δομών όπως if/else, while κτλ. Διαφορά είναι η οπτική εκτέλεση
και αποτέλεσμα των εντολών στο συγκεκριμένο περιβάλλον προγραμματισμού.»

3:

«Υπήρχε διαφορά στα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Στα άλλα μαθήματα καλούμασταν να
δημιουργήσουμε προγράμματα για τον υπολογισμό των τιμών μιας εξαρτημένης μεταβλητής ενώ σ’
αυτό το περιβάλλον έπρεπε να προγραμματίσουμε ένα ρομπότ ώστε να κάνει κάποιες
δραστηριότητες. Μια ομοιότητα είναι η ύπαρξη των εντολών if και while.»

4β:

«Χρησιμοποιήσαμε τις ίδιες εντολές και το ίδιο σκεπτικό, όπως και στο μάθημα Προγραμματισμός
Ι.»
«Ίδια δομή εντολών και μορφή επίσης.»

5α:

«Βασικές εντολές και σημεία προγραμματισμού».

5β:

«Είναι πολύ χρονοβόρος ο προγραμματισμός στα άλλα μαθήματα. Εδώ συγκεντρωνόμασταν στην
ουσία και όχι στη σωστή πληκτρολόγηση. Η απόδοση τιμών και ορισμός των κλάσεων, μεθόδων
κ.λ.π. ήταν πολύ εύκολα. Επίσης βοηθητικό είναι το ότι δεν χρειάζεται να ορίζουμε τους τύπους των
μεταβλητών, αντίθετα με τα άλλα μαθήματα.»

6α:

«Ομοιότητες: α) Ως προς το ότι υπάρχει κάποια δομή, «στρατηγική»
β) Οι δεσμευμένες λέξεις με αυτές της Java
γ) ως προς τα λάθη (λογικά-συντακτικά)
Διαφορές: α) Η επίλυση αυτών των ασκήσεων δεν απαιτούσε ιδιαίτερο προσωπικό μόχθο γιατί οι
εντολές ήδη υπήρχαν.
β) Δεν υπήρχε πρόβλημα ως προς την δομή της λύσης του προβλήματος.»

6β:

«Ομοιότητα στο τρόπο ανάπτυξης του αλγόριθμου.»

7α:

«Σε αυτά τα μαθήματα λόγω της άμεσης διδασκαλίας τα προβλήματα λυνότανε αρκετά πιο εύκολα.»

7β:

«Σημαντική διαφορά ήταν ότι αυτά τα προβλήματα μπορούσα να τα εκτελώ ημιτελή και να
καταλάβω τις ελλείψεις τους πολύ εύκολα. Η εκτέλεσή τους βήμα προς βήμα ήταν πολύ βοηθητική.»

8α:

«Αν δε γνώριζα καμία γλώσσα προγραμματισμού, θα έλεγα ότι αντιμετώπισα πρόβλημα στον
πολυμορφισμό και επικάλυψη.»

8β:

«Είναι πρώτη φορά που κατάλαβα προγραμματισμό και αυτό επειδή χρωστούσα αρκετά μαθήματα
και δεν μπορούσα να ασχοληθώ με προγραμματισμό.»

9α:

«Ομοιότητες υπάρχουν στους συντακτικούς κανόνες και στις διάφορες εντολές ελέγχου επανάληψης.
Κάποιες συγκεκριμένες διαφορές δεν εντόπισα, απλά μου φάνηκε πιο εύκολος ο τρόπος εκμάθησης
μέσω του προγράμματος Karel++ παρά με ότι είχα διδαχθεί πριν (π.χ. Pascal).

9β:

«Ομοιότητες; Εντολές ελέγχου και εντολές επανάληψης.
Διαφορές: πιο καλαίσθητος σχεδιασμός της Karel++»

10α:

«Διαφορές: στην περίπτωση Karel++ είχαμε εικόνα, κίνηση, πιο ευχάριστο περιβάλλον
προγραμματισμού, ενώ στην Pascal π.χ. όχι. Δομή προγράμματος διαφορετική σε σχέση με Pascal.»

10β:

-

4α:

Από τις παραπάνω απαντήσεις προκύπτει ότι η ομοιότητα που εντοπίστηκε από το
μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών αφορά τους συντακτικούς κανόνες και κυρίως τις δομές
επιλογής και επανάληψης. Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός φοιτητών εντόπισε
ομοιότητα στα «βασικά σημεία του προγραμματισμού», στη «λογική των ασκήσεων»,
τον «τρόπο ανάπτυξης του αλγορίθμου» ή αλλιώς τη «στρατηγική – σκεπτικό» που
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χρησιμοποίησαν κατά την επίλυση των προβλημάτων που έλυσαν στα πλαίσια της
συγκεκριμένης σειράς μαθημάτων και στα προβλήματα που έλυσαν σε άλλα
μαθήματα προγραμματισμού. Οι διαφορές που εντοπίστηκαν αναφέρονται κατά κύριο
λόγο στα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης σειράς μαθημάτων και στις δυνατότητες του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος που βοήθησαν τους φοιτητές στην επίλυση των
προβλημάτων και όχι στα ίδια τα προβλήματα: «οπτική εκτέλεση και αποτέλεσμα»,
«εκτέλεση ημιτελούς προγράμματος», «βήμα προς βήμα εκτέλεση», «εικόνα, κίνηση»,
«πιο ευχάριστο περιβάλλον» κτλ. Οι απαντήσεις των φοιτητών μας επιτρέπουν να
συμπεράνουμε ότι οι ικανότητες και οι γνώσεις που απέκτησαν οι φοιτητές στα
πλαίσια

της

πιλοτικής

χρήσης

του

προγραμματιστικού

περιβάλλοντος

θα

«μεταφερθούν»/αξιοποιηθούν κατά τη μετάβαση σε μια γλώσσα προγραμματισμού
γενικού σκοπού, όπως η C++ και η Java.
Ερώτηση 6η
Σημειώστε με √ ποιες από τις παρακάτω δυσκολίες αντιμετωπίσατε στα μαθήματα
που παρακολουθήσατε:
i.

συντακτικοί κανόνες της γλώσσας προγραμματισμού

ii.

εντολές ελέγχου:

σύνταξη

σημασία

iii.

εντολές επανάληψης:

σύνταξη

σημασία

iv.

επιλογή των κατάλληλων δομών (if, if/else, loop, while,…)
για ένα δεδομένο πρόβλημα

v.

ανάπτυξη αλγορίθμου για την επίλυση ενός προβλήματος

vi.

«μεταφορά» ενός αλγορίθμου στη γλώσσα προγραμματισμού

vii. χρήση του συντάκτη προγραμμάτων
viii. κατανόηση των μηνυμάτων λάθους μεταγλώττισης
ix.

με το προγραμματιστικό περιβάλλον:

x.

άλλες δυσκολίες:

Οι απαντήσεις των φοιτητών στην 6η ερώτηση συγκεντρώθηκαν στον Πίνακα 12.23.
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1α

1β

2α

2β

3

4α

4β

5α

5β

6α

6β

7α

7β

√

Σημασία εντολών ελέγχου

9β

10β

√

√

√

26%
5%

√
√

Επιλογή κατάλληλων δομών

√
√

√

√

√

√

√
√

21%
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

57%

√

37%
5%

Κατανόηση μηνυμάτων λάθους
μεταγλώττισης

√
1

16%

√

√

Χρήση του συντάκτη προγραμμάτων

Ποσοστό
5%

√

Σημασία εντολών επανάληψης

2

√
4

Άλλες δυσκολίες

3
η

Πίνακας 12.23 Οι απαντήσεις των φοιτητών στην 5 ερώτηση.
5.
6.
7.
8.

10α

5%

√

Σύνταξη εντολών επανάληψης

Με το προγραμματιστικό περιβάλλον

9α

√

Σύνταξη εντολών ελέγχου

Μεταφορά αλγορίθμου στη γλώσσα
προγρ/μού

8β

√

Συντακτικοί κανόνες

Ανάπτυξη αλγορίθμου

8α

507

«Δεν υπήρξαν δυσκολίες.»
«Κανένα»
«Δεν μπορούσα να συγκρατήσω στη μνήμη μου εύκολα τη σειρά με την οποία δηλώνεις τις κλάσεις, τις μεθόδους τους και το κυρίως πρόγραμμα.»
«Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα και χαιρόμουν να πηγαίνω στα μαθήματα.»

10%
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Όπως αναφέρθηκε ήδη, η ερώτηση αυτή περιλαμβάνονταν και στο ερωτηματολόγιο
που απάντησαν οι φοιτητές πριν την έναρξη των μαθημάτων. Στην αντίστοιχη
ερώτηση του αρχικού ερωτηματολογίου οι φοιτητές ανέφεραν τις δυσκολίες που
αντιμετώπισαν στο μάθημα «Προγραμματισμός Ι. Από τη σύγκριση των δύο πινάκων
που συγκεντρώνουν τις απαντήσεις των φοιτητών στη συγκεκριμένη ερώτηση, πριν
και μετά την παρακολούθηση της συγκεκριμένης σειράς μαθημάτων, προκύπτει ότι
το ποσοστό των φοιτητών που αντιμετώπισε τις εν λόγω δυσκολίες μειώθηκε – στις
περισσότερες περιπτώσεις – ουσιαστικά. Στον Πίνακα 12.24 παρουσιάζονται τα
συγκριτικά στοιχεία.
Ποσοστό φοιτητών που
αντιμετώπισε τη
συγκεκριμένη δυσκολία πριν
τα μαθήματα

Ποσοστό φοιτητών που
αντιμετώπισε τη
συγκεκριμένη δυσκολία στα
συγκεκριμένα μαθήματα

Συντακτικοί κανόνες

26%

5%

Σύνταξη εντολών ελέγχου

32%

5%

Σημασία εντολών ελέγχου

32%

26%

Σύνταξη εντολών επανάληψης

37%

5%

Σημασία εντολών επανάληψης

37%

21%

Επιλογή κατάλληλων δομών

52%

16%

Ανάπτυξη αλγορίθμου

84%

57%

Μεταφορά αλγορίθμου στη γλώσσα
προγραμματισμού

79%

37%

Χρήση του συντάκτη προγραμμάτων

58%

5%

Κατανόηση μηνυμάτων λάθους
μεταγλώττισης

32%

10%

Δυσκολίες

Πίνακας 12.24

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 12.24 η δυσκολία που αντιμετωπίστηκε ριζικά αφορά τη
χρήση του συντάκτη προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των φοιτητών που
απάντησε ότι αντιμετώπισε δυσκολία με τη χρήση του συντάκτη προγραμμάτων από
58% που ήταν περιορίστηκε στο 5%. Στο ίδιο, πολύ μικρό, ποσοστό περιορίστηκε και
ο αριθμός των φοιτητών που απάντησε ότι αντιμετώπισε δυσκολίες με τη σύνταξη
των εντολών ελέγχου και επανάληψης, και γενικότερα με τους συντακτικούς κανόνες
της γλώσσας προγραμματισμού. Όσον αφορά τις δυσκολίες με τη σημασία των
εντολών ελέγχου και επανάληψης το ποσοστό μειώθηκε κατά 6% και 16%
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αντίστοιχα. Είναι βέβαιο ότι η επίλυση περισσότερων προβλημάτων θα συντελέσει
στην αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών από πολύ μεγαλύτερο ποσοστό φοιτητών.
Ερώτηση 7η
Είναι εύκολη η ανάπτυξη και διόρθωση των προγραμμάτων μέσω των μενού και των
πλαισίων διαλόγου;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν όχι, αναφέρετε τα προβλήματα αντιμετωπίσατε:

Όλοι οι φοιτητές ανέφεραν ότι η ανάπτυξη των προγραμμάτων μέσω των μενού και των
πλαισίων διαλόγου είναι εύκολη. Μόνο ένας φοιτητής (5β) θεώρησε ότι η διόρθωση
των προγραμμάτων μέσω των μενού και των πλαισίων διαλόγου δεν είναι εύκολη. Το
πρόβλημα που ανέφερε ο φοιτητής αυτή είναι ίδιο με εκείνο που αναφέρθηκε από την
ίδια για το 5ο κριτήριο της 1ης ερώτησης. Συνεπώς, ακόμα και η διόρθωση των
προγραμμάτων

χρησιμοποιώντας

τον

εκδότη

σύνταξης

του

συγκεκριμένου

προγραμματιστικού περιβάλλοντος θεωρείται εύκολη από τους σπουδαστές. Αυτό
οφείλεται στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος εκδότης σύνταξης είναι λιγότερο
«αυστηρός» σε σχέση με ένα τυπικό εκδότη σύνταξης. Συγκεκριμένα, ο εκδότης
σύνταξης που ενσωματώνει το προγραμματιστικό περιβάλλον επιτρέπει την
πραγματοποίηση αλλαγών σε ένα πρόγραμμα ακόμα και αν αυτές παραβιάζουν τους
συντακτικούς κανόνες της γλώσσας προγραμματισμού, κάτι που συνήθως απαιτείται
(προσωρινά) κατά την πραγματοποίηση αλλαγών. Στην ουσία δηλαδή δεν απαιτείται
μια εκτεταμένη σειρά ενεργειών για την πραγματοποίηση αλλαγών, όπως συμβαίνει
συνήθως σε τυπικό εκδότη σύνταξης.
Ερώτηση 8η
Πιστεύετε ότι ο συντάκτης προγραμμάτων σας βοήθησε στην ανάπτυξη των
προγραμμάτων σας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ
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Αν ναι, αναφέρετε σε τι σας βοήθησε (ποια προβλήματα σας βοήθησε να
αντιμετωπίσετε):
Όλοι οι φοιτητές, με μία μόνο εξαίρεση, απάντησαν ότι ο συντάκτης προγραμμάτων
τους βοήθησε στην ανάπτυξη των προγραμμάτων τους. Όσον αφορά το φοιτητή 2β,
που απάντησε ότι δεν πιστεύει πως ο συντάκτης προγραμμάτων τον βοήθησε, θα
θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην 6η ερώτηση ανέφερε ότι η χρήση του συντάκτη
ήταν η μόνη δυσκολία που αντιμετώπισε στα συγκεκριμένα μαθήματα, ενώ στην
αντίστοιχη ερώτηση του ερωτηματολογίου που δόθηκε πριν την έναρξη των
μαθημάτων ανέφερε ότι αντιμετώπισε στο μάθημα «Προγραμματισμός Ι» όλες τις
δυσκολίες που αναφέρονταν στην ερώτηση – συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης
του συντάκτη. Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι είναι προφανές ότι το προγραμματιστικό
περιβάλλον - βασικό χαρακτηριστικό του οποίου είναι ο συντάκτης προγραμμάτων –
βοήθησε το συγκεκριμένο φοιτητή στην ανάπτυξη των προγραμμάτων. Ενδεχομένως,
η αρνητική απάντηση να οφείλεται στην αδυναμία του φοιτητή να διακρίνει σε τι τον
βοήθησε ο συντάκτης προγραμμάτων. Όσον αφορά τους υπόλοιπους φοιτητές, όλοι
ανέφεραν σε τι τους βοήθησε ή ποια προβλήματα τους βοήθησε να αντιμετωπίσουν ο
συντάκτης προγραμμάτων. Οι απαντήσεις των φοιτητών κωδικοποιήθηκαν σε 7
διαφορετικές κατηγορίες, για το χαρακτηρισμό των οποίων χρησιμοποιήθηκαν οι
εκφράσεις των φοιτητών. Στον Πίνακα 12.25 συγκεντρώνονται τα αποτελέσματα των
απαντήσεων των φοιτητών μετά από την κωδικοποίησή τους. Το ποσοστό που
καταγράφεται στη 2η στήλη είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμπεριέλαβε την
αντίστοιχη κατηγορία στις απαντήσεις του.
Κατηγορίες

Ποσοστό

1

Απομνημόνευση – Δεν χρειαζόταν να θυμάμαι απ’ έξω τη σύνταξη των εντολών

50%

2

Αποφυγή συντακτικών λαθών

28%

3

Καθοδήγηση (κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος)

28%

4

Πιο εύκολη κατανόηση εννοιών (όπως δημιουργία κλάσης, κληρονομικότητα),
τρόπου λειτουργίας προγράμματος, σύνταξης δομών επανάληψης και ελέγχου

11%

5

Έγραφα το πρόγραμμα πολύ πιο γρήγορα

11%

6

Επικεντρωνόμουν στην αποφυγή λογικών λαθών

6%

7

Δεν χρειάζεται να πληκτρολογώ τις εντολές βήμα βήμα

6%

Πίνακας 12.25
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Ερώτηση 9η
Θα προτιμούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα συντάκτη κειμένου για την ανάπτυξη των
προγραμμάτων σας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Στην ερώτηση αυτή το 63% των φοιτητών απάντησε ΝΑΙ και το 37% ΟΧΙ. Το
αποτέλεσμα αυτό μας προκάλεσε έκπληξη, αφού:
•

το 58% των φοιτητών είχε αναφέρει, στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε πριν την
έναρξη των μαθημάτων, ότι αντιμετώπισε δυσκολία στη χρήση του συντάκτη
προγραμμάτων που χρησιμοποίησε στο μάθημα «Προγραμματισμός Ι», ο οποίος
είναι ένας συντάκτης κειμένου. Αντίθετα μόνο ένας φοιτητής ανέφερε ότι
αντιμετώπισε δυσκολία με το συντάκτη του συγκεκριμένου προγραμματιστικού
περιβάλλοντος,

•

όλοι οι φοιτητές, με μία και μοναδική εξαίρεση, πιστεύουν ότι ο συντάκτης
προγραμμάτων τους βοήθησε στην ανάπτυξη των προγραμμάτων, και

•

τα αποτελέσματα της επόμενης ερώτησης ενισχύουν το γεγονός ότι ο συντάκτης
προγραμμάτων είναι εύχρηστος και βοηθάει τους φοιτητές.

Ενδεχομένως, ένας αριθμός φοιτητών να μην γνώριζε τον όρο «συντάκτης κειμένου».
Ερώτηση 10η
Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση του συντάκτη των προγραμμάτων;
Οι προτάσεις για τη βελτίωση του συντάκτη προγραμμάτων που έκαναν οι φοιτητές
ήταν λίγες:
Δύο φοιτητές έκαναν προτάσεις σχετικά με τα συντακτικά σημάδια που
χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των μπλοκ εντολών. Συγκεκριμένα, πρότειναν:
7β:

«να μην ανοίγει αγκύλες μετά το task, while, if κλπ»

10β:

«να κλείνει την αγκύλη στην εντολή if (})… αφού επιλέξουμε την επόμενη εντολή…το
κάναμε συνεχώς λάθος»

Η πρόταση του φοιτητή 7β πιστεύουμε ότι δεν θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση
του συντάκτη. Αντίθετα με την αυτόματη προσθήκη της αγκύλης υπενθυμίζουμε στο
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φοιτητή ότι για τον προσδιορισμό ενός μπλοκ εντολών – ακόμα και αν αυτό
περιλαμβάνει μία μόνο εντολή – απαιτούνται οι αγκύλες, και έτσι αποφεύγονται
αρκετά λάθη και παρανοήσεις που σχετίζονται κυρίως με την εμβέλεια των μπλοκ
εντολών των if και while. Η πρόταση του φοιτητή 10β είναι προφανές ότι δεν μπορεί
να υλοποιηθεί.
Δύο φοιτητές πρότειναν να υπάρχει μεγαλύτερος αριθμός εντολών για να αποφεύγουν
- όταν αναπτύσσουν πρόγραμμα σε μια γλώσσα προγραμματισμού γενικού σκοπού,
αν καταλάβαμε καλά – τη χρήση του συντάκτη κειμένου.
9α:

«Θα προτιμούσα να υπήρχε μεγαλύτερη ποικιλία εντολών»

9β:

«μεγαλύτερη ποσότητα εντολών, έτσι ώστε να χρησιμοποιώ ελάχιστα ένα συντάκτη
κειμένου»

Ένας φοιτητής έκανε τις εξής προτάσεις:
8α:

«Να υπάρχουν δύο είδη συντάκτη. 1ον) Για τους αρχάριους όπως είναι τώρα, 2) Για τους
προχωρημένους, να γράφουν σε notepad αλλά ο συντάκτης να είναι όπως αυτός στη
visual basic, δηλ. ”ημιαυτόματος”.
Ακόμη, να μπορεί ο χρήστης να διορθώσει μια κλάση από το κυρίως πρόγραμμα χωρίς να
επιλέγει menu→διόρθωση→κλάση»

Όσον αφορά την 1η πρόταση πιστεύουμε ότι για τους προχωρημένους χρήστες η
καλύτερη επιλογή είναι η χρήση ενός συντάκτη που συνδυάζει την ευκολία χρήσης
ενός συντάκτη κειμένου και την «ευφυΐα» ενός συντάκτη δομής. Το συγκεκριμένο
προγραμματιστικό περιβάλλον όμως απευθύνεται σε αρχάριους και σε κάθε ένα από
τα προτεινόμενα μαθήματα διδάσκονται νέες έννοιες και εντολές. Πιστεύουμε λοιπόν
ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση ο συντάκτης που έχει ενσωματωθεί στο
προγραμματιστικό περιβάλλον αποτελεί την καλύτερη επιλογή. Όσον αφορά τη
δεύτερη πρόταση, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αν η δήλωση και διόρθωση μιας
κλάσης γινόταν από το κυρίως πρόγραμμα θα απαιτούνταν ένας εκτενής διάλογος μέσω πλαισίων διαλόγου -, όπως στο περιβάλλον BACCII++, και τελικά ο χρήστης
θα αντιμετώπιζε πολύ περισσότερες δυσκολίες.
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Ερώτηση 11η
Σημειώστε με √ ποιόν/ποιους από τους παρακάτω τρόπους εκτέλεσης των
προγραμμάτων σας χρησιμοποιούσατε και γιατί;
Βήμα προς Βήμα

Ανίχνευση

Εκτέλεση

Το 100% των φοιτητών απάντησαν ότι χρησιμοποιούσαν τη Βήμα προς Βήμα εκτέλεση,
ενώ το 22% χρησιμοποιούσε επιπλέον την Ανίχνευση και το 11% την Εκτέλεση. Οι
απαντήσεις των φοιτητών κωδικοποιήθηκαν σε διαφορετικές κατηγορίες, για το
χαρακτηρισμό των οποίων χρησιμοποιήθηκαν οι εκφράσεις των φοιτητών. Τα
συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 12.26. Το ποσοστό που
καταγράφεται στον Πίνακα 12.26 είναι το ποσοστό των φοιτητών που συμπεριέλαβε
στις απαντήσεις του ότι χρησιμοποίησε τον αντίστοιχο τρόπο εκτέλεσης για το λόγο
που αναφέρεται στην ίδια γραμμή.
Κατηγορίες

Ποσοστό

Βήμα προς Βήμα – χρησιμοποιήθηκε από το 100% των φοιτητών για τους εξής λόγους
1
2

3

Για να εντοπίσω τα λάθη μου και να τα διορθώσω
Για να βλέπω τη διαδοχική εκτέλεση των εντολών – να παρακολουθώ τι κάνει
κάθε εντολή
Καλύτερη κατανόηση των εντολών – του τρόπου που δουλεύουν οι εντολές
ελέγχου, επανάληψης – της λειτουργίας της κάθε εντολής

56%
33%

17%

4

Για να βλέπω την επεξήγηση κάθε βήματος (χωρίς όριο χρόνου)

17%

5

Μπορούσα να πάω με το ρυθμό που επιθυμώ – να σταματάω εκεί που θέλω

11%

6

Να βεβαιωθώ ότι είμαι στο σωστό δρόμο

6%

Ανίχνευση – χρησιμοποιήθηκε από το 22% των φοιτητών για τους εξής λόγους
7

Να βρω τυχόν λάθη στις κλάσεις μου

11%

8

Για να παρακολουθήσω ολοκληρωμένα την εκτέλεση του προγράμματος

11%

Εκτέλεση – χρησιμοποιήθηκε από το 11% των φοιτητών για τους εξής λόγους
9

Όταν ήμασταν (σχεδόν) σίγουροι για την ορθότητα του προγράμματος
Πίνακας 12.26

11%
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Ερώτηση 12η
Διαβάζατε τις επεξηγήσεις που εμφανίζονται στο κάτω μέρος του παραθύρου κατά
την βηματική εκτέλεση ή την ανίχνευση των προγραμμάτων σας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι, σε τι σας βοηθούσαν;
Από τις απαντήσεις των φοιτητών προκύπτει ότι το η επεξηγηματική οπτικοποίηση
βοήθησε το 68% των φοιτητών. Από τους 13 φοιτητές μόνο 1 δεν ανέφερε σε τι τον
βοήθησε η επεξηγηματική οπτικοποίηση. Οι απαντήσεις των υπόλοιπων φοιτητών
συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται, με ανάλογο τρόπο με εκείνο της 8ης και της
11ης ερώτησης, στον Πίνακα 12.27.
Κατηγορίες

Ποσοστό

1

Πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας του προγράμματος

42%

2

Καλύτερη κατανόηση των εντολών – να καταλαβαίνω αναλυτικά κάθε βήμα

33%

3

Να εντοπίσουμε πιο εύκολα τα λάθη
Να αντιμτωπίσω/διορθώσω τυχόν λάθη ή να βελτιώσω/συμπληρώσω το
πρόγραμμά μου

33%

4

17%

Πίνακας 12.27

Τα παραπάνω αποτελέσματα δικαιώνουν την απόφασή μας να ενσωματώσουμε στο
προγραμματιστικό

περιβάλλον

εκτός

από

την

τεχνολογία

της

δυναμικής

προσομοίωσης της εκτέλεσης προγραμμάτων και την τεχνολογία της επεξηγηματικής
οπτικοποίησης. Ίσως κάποιος να θεωρήσει ότι η επεξηγηματική οπτικοποίηση είναι
περιττή εφόσον υπάρχει η δυνατότητα της εκτέλεσης ενός προγράμματος βηματικά
με ταυτόχρονη οπτικοποίηση του αποτελέσματος της εκτέλεσης. Τα αποτελέσματα
των απαντήσεων των φοιτητών όμως καθιστούν σαφές ότι η επεξηγηματική
οπτικοποίηση παρέχει ουσιαστική βοήθεια. Ιδιαίτερη βοήθεια πιστεύουμε ότι παρέχει
στην κατανόηση της σημασίας των εντολών και ειδικότερα των δομών επιλογής και
επανάληψης, αλλά και στην αντιμετώπιση των λαθών – και ειδικότερα των λαθών
εκτέλεσης. Συγκεκριμένα, η ταυτόχρονη σηματοδότηση της γραμμής του πηγαίου
κώδικα και η επεξήγηση του λόγου για τον οποίο προέκυψε το λάθος εκτέλεσης
βοηθάει τους φοιτητές στην αντιμετώπιση τέτοιων λαθών.
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Ερώτηση 13η
Μετά από τα μαθήματα που παρακολουθήσατε πώς πιστεύετε ότι πρέπει

να

αντιμετωπίζονται τα λάθη εκτέλεσης και τα λογικά λάθη που εντοπίζονται κατά την
εκτέλεση ενός προγράμματος;
Πριν να αναφερθούμε στα αποτελέσματα των απαντήσεων για την ερώτηση αυτή, θα
θέλαμε να αναφερθούμε στα αποτελέσματα της αντίστοιχης ερώτησης (3η ερώτηση)
του ερωτηματολογίου που δόθηκε στους φοιτητές πριν την έναρξη των
συγκεκριμένων μαθημάτων. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών συμπεριέλαβε
στις απαντήσεις του ότι αντιμετωπίζει τα λογικά λάθη – λάθη εκτέλεσης
«διαβάζοντας το πρόγραμμα από την αρχή» – αρκετοί φοιτητές εντολή-εντολή -, ενώ
ένας μικρότερος αριθμός ότι «πειραματίζεται κάνοντας αλλαγές στο πρόγραμμα» και
«μελετώντας παραδείγματα». Δύο φοιτητές απάντησαν ότι «δεν ξέρουν» και ένας μόνο
φοιτητής ότι «εκτελεί το πρόγραμμα μέρος-μέρος».
Στη 13η ερώτησε απάντησε το 58% των φοιτητών. Το γεγονός ότι το σύνολο των
φοιτητών ανέφερε ότι χρησιμοποιεί τη βήμα προς βήμα εκτέλεση των προγραμμάτων
(11η ερώτηση) και η συντριπτική πλειοψηφία την επεξηγηματική οπτικοποίηση (12η
ερώτηση), μας

επιτρέπει να συμπεράνουμε ότι το 42% των φοιτητών που δεν
η

απάντησε στη 13 ερώτηση μάλλον δεν διέθεσε χρόνο για να αναφέρει τη στρατηγική
αντιμετώπισης των λογικών λαθών-λαθών εκτέλεσης που χρησιμοποιούσε ή θεώρησε
ότι ήταν περιττό να απαντήσει, αφού ανέφερε τον τρόπο αντιμετώπισης των λαθών σε
προηγούμενη

ερώτηση.

Ενδέχεται

βέβαια

οι

φοιτητές

αυτοί

να

μην

αντιλήφθηκαν/διέκριναν τον τρόπο αντιμετώπισης των λαθών που χρησιμοποίησαν
κατά την επίλυση προβλημάτων στα μαθήματα που παρακολούθησαν. Από τους
φοιτητές που απάντησαν στην ερώτηση το 45% συμπεριέλαβε στις απαντήσεις του ότι
πρέπει να χρησιμοποιείται η βήμα προς βήμα εκτέλεση και το 18% η ανίχνευση. Εκτός
από τη βήμα προς βήμα εκτέλεση και την ανίχνευση οι φοιτητές ανέφεραν τα εξής:
5β:

«Πρέπει να έχουμε υπ’ όψην μας το πώς λειτουργεί το κάθε αντικείμενο ώστε να
υπολογίσουμε το πώς ανταποκρίνεται στις εντολές μας και να ανακαλύψουμε που έγινε το
λάθος »

6β:

«Μέσω καλύτερης μελέτης του προβλήματος και της γλώσσας προγραμματισμού που
χρησιμοποιείται.»
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8α:

«Σχεδόν με τον τρόπο που ισχύει. Η μόνη διαφορά είναι ότι θα πρέπει να προστεθεί άμεση
βοήθεια δηλ. πατώντας το F1 να βγαίνει το συγκεκριμένο σημείο των μαθημάτων που
αναφέρεται στο λάθος με κάποια επιπλέον παραδείγματα.»

8β:

«Καταρχήν πιστεύω ότι πρέπει πάντα με προσοχή και όσο πιο απλά να γράφουμε τα
προγράμματά μας.»

10α:

«Με την επεξήγηση σε ένα παράθυρο διαλόγου του λάθους-ων μετά την μεταγλώττιση και
με την εκτέλεση βήμα προς βήμα του προγράμματος για να εντοπίζουμε ακριβώς το σημείο
που υπάρχει λογικό λάθος. Όπως δηλαδή γινόταν σ’ αυτό το προγραμματιστικό
περιβάλλον.»

Ερώτηση 14η
Πιστεύετε ότι η συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων σας βοήθησε στην κατανόηση των
εννοιών του προγραμματισμού;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών – 83% - απάντησε ότι πιστεύει πως η
συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων τους βοήθησε στην κατανόηση των εννοιών του
προγραμματισμού. Το αποτέλεσμα αυτό σε συνδυασμό με τη θετική αξιολόγηση της
δομής και της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού (3η ερώτηση) είναι προφανές ότι
επαληθεύουν τη βασική μας υπόθεση ότι η συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων μπορεί να
βοηθήσει

ουσιαστικά

τους

φοιτητές

στην

κατανόηση

των

εννοιών

του

προγραμματισμού.
Ερώτηση 15η
Αν η εισαγωγή σας στον Προγραμματισμό είχε γίνει με τη συγκεκριμένη γλώσσα
προγραμματισμού και το συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον πιστεύετε ότι
θα αντιμετωπίζατε λιγότερα προβλήματα;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΕΝ ΞΕΡΩ

Αν ναι, ποια προβλήματα από εκείνα που αντιμετωπίσατε κατά την εισαγωγή σας
στον προγραμματισμό πιστεύετε ότι δεν θα αντιμετωπίζατε;
Το 79% των φοιτητών απάντησε ΝΑΙ σε αυτή την ερώτηση και το 21% ΔΕΝ
ΞΕΡΩ. Από τους 15 φοιτητές που απάντησαν ότι πιστεύουν πως θα αντιμετώπιζαν
λιγότερα προβλήματα αν η εισαγωγή τους στον προγραμματισμό είχε γίνει με τη
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συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και το συγκεκριμένο προγραμματιστικό
περιβάλλον, οι 13 ανέφεραν ποια προβλήματα πιστεύουν ότι δε θα αντιμετώπιζαν.
Αρκετοί φοιτητές συμπεριέλαβαν στις απαντήσεις τους ότι δεν θα αντιμετώπιζαν
προβλήματα σύνταξης και θα κατανοούσαν ευκολότερα βασικές έννοιες και δομές.
Γενικά όμως, οι απαντήσεις των φοιτητών ήταν ποικίλες και η κατηγοριοποίησή τους
δε θα προσέφερε τίποτα παραπάνω από την καταγραφή των απαντήσεων των
φοιτητών, ακριβώς όπως αυτές διατυπώθηκαν:

2β:

«Προβλήματα σύνταξης των προγραμμάτων και στον πιο εύκολο εντοπισμό των λογικών
λαθών ενός προγράμματος.»

3:

«Δε θα είχα πρόβλημα με τη χρήση των βρόγχων if…then…else και while.
Ακόμα δε θα ξεχνούσα ποτέ αγκύλες και άλλα σύμβολα τα οποία χρησιμοποιούνται για να
περικλείσουν εντολές.
Θα μετέτρεπα πιο εύκολα ένα πρόβλημα από φυσική γλώσσα σε αλγόριθμο.»

4β:

«Επιλογή των κατάλληλων εντολών, ανάλογα με την περίπτωση, σύνταξη ενός
προγράμματος με τη σωστή σειρά δομών.»

5α:

«Ήτανε όλα αρκετά ποιο απλά.»

5β:

«Την κατανόηση της λειτουργίας των μεθόδων-εντολών.»

6α:

«Πιστεύω ότι το συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον πρέπει να εισαχθεί στην
αρχή του 1ου έτους, διότι ο προγραμματισμός ως έννοια είναι ξένη σε αρκετά παιδιά.
Προσωπικά, αν αυτά τα μαθήματα τα παρακολουθούσα στην αρχή, θα κατανοούσα
καλύτερα • την σύνταξη των εντολών
• την έννοια της μεταγλώττισης
• την διόρθωση των λαθών (τον τρόπο)
• γενικά βασικές έννοιες του προγραμματισμού.»

6β:

«θα με βοηθούσε να κατανοήσω πιο εύκολα τον τρόπο σκέψης που απαιτείται για να λύσω
προβλήματα προγραμματισμού.»

7β:

«θα κατανοούσα τη λειτουργία κάθε εντολής, σειρά με την οποία θα δομηθεί το
πρόγραμμα.»

8α:

9α:

9β:

«Το πρόβλημα είναι γενικό. Ο φοιτητής δυσκολεύεται να εισαχθεί στον
αντικειμενοστραφή προγραμματισμό όταν μαθαίνει πρώτα δομημένο προγραμματισμό
(π.χ. Pascal, C). Δεν έχει, αρχικά τουλάχιστο, αντίληψη για το πώς λειτουργεί ο
αντικειμενοστραφής προγραμματισμός, χωρίς να σημαίνει ότι αυτός είναι δύσκολος.»
«Δε χρειάστηκε να μάθω όλους τους κανόνες προγραμματισμού διότι το Μενού με
βοήθησε να βλέπω τι ακριβώς πρέπει να κάνω και πώς να το κάνω. Μπορούσα επίσης, να
ανατρέξω στη θεωρία που υπήρχε αν κάτι μου ήταν δυσνόητο. Γενικότερα υπήρξαν
πολλές διευκολύνσεις στο πρόγραμμα Karel++ απ’ ότι σε άλλα μαθήματα
προγραμματισμού που έχω διδαχθεί ως τώρα.»
«Έβρισκα εύκολα τα λάθη μου (λάθη εκτέλεσης και τα λογικά λάθη). Ο τρόπος εκτέλεσης
των προγραμμάτων.»
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«Ειδικά στον αντικειμενοστραφή κατανόησα τις κλάσεις, τις μεθόδους και πως αυτές
λειτουργούν.
Γενικά, καλύτερη κατανόηση των εντολών ελέγχου if, while χωρίς να σημαίνει ότι μπορώ
πλέον να λύσω κάθε άσκηση προγραμματισμού που χρειάζεται if και while.
Τα μαθήματα ήταν λίγα, αρκετά καλά, αλλά ο αριθμός των μαθημάτων δεν αρκεί για την
εκμάθηση προγραμματισμού.»
«Δεν θα “φοβόμουν” τον προγραμματισμό…»

Ερώτηση 16η
Τι θα προτείνατε για τη βελτίωση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος και των
μαθημάτων;
Οι

περισσότεροι

φοιτητές

δεν

έκαναν

προτάσεις

για

τη

βελτίωση

του

προγραμματιστικού περιβάλλοντος και των μαθημάτων. Οι προτάσεις για βελτίωση
που έγιναν αφορούν όλες τα μαθήματα και αναφέρθηκαν στην 3η ερώτηση για την
αξιολόγηση της δομής και της ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού. Ωστόσο, λόγω
της εξαιρετικής σημασίας της ερώτησης αυτής, κρίναμε σκόπιμο να αναφέρουμε τις
απαντήσεις των φοιτητών:

2α:

«Ίσως λίγα περισσότερα παραδείγματα σχετικά με if και while.»

2β:

«Το επίπεδο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος και των μαθημάτων είναι αρκετά
ικανοποιητικά.»

3:

«Θα πρότεινα την ύπαρξη περισσότερων ασκήσεων για εξάσκηση.»

5β:

«Τα μαθήματα ήταν πολύ βοηθητικά. Αν μπορούσαν να καλυφθούν και άλλα κεφάλαια
του προγραμματισμού (πιο δύσκολα) θα ήταν ακόμα καλύτερα.»

6α:

«Επειδή τα μαθήματα καλύπτουν ως περιεχόμενο αυτό που θέλουν να μεταδώσουν, θα
ήταν καλύτερο να ήταν λίγα περισσότερα, ώστε να επεξηγηθούν και άλλες έννοιες του
προγραμματισμού.»

6β:

«Να αναπτυχθούν δυσκολότερες έννοιες του προγραμματισμού και να δίνονται πιο
δύσκολα προβλήματα.»

8β:

«Με βοήθησε πολύ να μάθω προγραμματισμό. Δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρχουν μεγάλες
βελτιώσεις.»

10α:

«Τίποτα. Ήταν πολύ καλό.»

10β:

«Τίποτα. Όλα ήταν πολύ οργανωμένα και ευχάριστα…Μακάρι να ήταν όλα τα μαθήματα
προγραμματισμού έτσι…θα μαθαίναμε.»
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Ερώτηση 17η
Αναφέρετε κατά τη γνώμη σας, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος.
Στην ερώτηση αυτή απάντησαν όλοι οι φοιτητές, με μία και μοναδική εξαίρεση. Τα
πλεονεκτήματα

που

συμπεριέλαβαν

στις

απαντήσεις

τους

οι

φοιτητές

κωδικοποιήθηκαν σε 9 κατηγορίες, και για κάθε κατηγορία καταγράφηκε το ποσοστό
των φοιτητών που συμπεριέλαβε το αντίστοιχο πλεονέκτημα στις απαντήσεις του. Τα
συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον Πίνακα 12.28.
Κατηγορίες Πλεονεκτημάτων

Ποσοστό

1

Συντάκτης προγραμμάτων – έτοιμες εντολές

50%

2

Εύχρηστο

39%

3

Εύκολος εντοπισμός λαθών

22%

4

Αναλυτική επεξήγηση συντακτικών λαθών – απλή γλώσσα

17%

5

Αποφυγή λαθών – όχι συντακτικά λάθη

11%

6

Τρόπος εκτέλεσης προγραμμάτων

11%

7

Εκτέλεση βήμα προς βήμα

11%

8

Επεξήγηση εντολών

11%

9

Ευχάριστο

11%
Πίνακας 12.28

Επιπλέον, μεμονωμένοι φοιτητές ανέφεραν τα εξής πλεονεκτήματα: «σε οδηγεί κατά
κάποιον τρόπο στο πώς να κάνεις το πρόγραμμα», «πιο εύκολη κατανόηση λόγω του
γεγονότος ότι το πρόγραμμα και η σύνταξή του ελέγχονται οπτικά ευκολότερα»,
«προστατεύει το χρήστη από πιθανά σφάλματα», «η εισαγωγή στις βασικές έννοιες του
προγραμματισμού με τη χρήση ενός απλού και ευχάριστου περιβάλλοντος»,
«διασκεδαστικά προβλήματα», «είναι εύκολο το περιβάλλον, δηλαδή οποιοσδήποτε θα
μπορούσε να μάθει προγραμματισμό», «κερδίζουμε χρόνο», «ένας νέος χρήστης θα
διορθώσει ξανά και ξανά το πρόγραμμα, κάποια στιγμή όμως σίγουρα θα το
ολοκληρώσει», «πρόσβαση στη θεωρία για τυχόν απορίες».
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Στη συνέχεια παρατίθενται – όπως ακριβώς διατυπώθηκαν - τα μειονεκτήματα που
αναφέρθηκαν από 5 μόνο φοιτητές:

6α:

«θα μπορούσε να καλύπτει και άλλες έννοιες»

6β:

«θα’ταν καλύτερο να μας βάζατε πιο δύσκολα προβλήματα»

8α:

«λίγες δυνατότητες όσον αφορά τις ενέργειες που εκτελούνται»

8β:

«Επειδή δεν γνωρίζω αρκετά από προγραμματισμό δεν πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλα
μειονεκτήματα. Όπως και να έχει με βοήθησε πάρα πολύ ώστε να καταλάβω
προγραμματισμό»

10α:

«Ίσως αν χρησιμοποιούσαμε συντάκτη κειμένου να κατανοούσαμε καλύτερα την σύνταξη,
ούτως ώστε σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού που λειτουργούν με συντάκτη κειμένου
να μπορούσαμε να αποδόσουμε καλύτερα.»

Όσοι φοιτητές είχαν παρακολουθήσει, πριν από την διεξαγωγή των συγκεκριμένων
μαθημάτων, κάποιο μάθημα «Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού» κλήθηκαν
να απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις:
Ερώτηση 18η
Σας βοήθησε η συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και το συγκεκριμένο
προγραμματιστικό περιβάλλον να «ξεκαθαρίσετε» κάποιες έννοιες που δεν είχατε
κατανοήσει ή που σας δυσκόλευαν;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Ερώτηση 19η
Πιστεύετε ότι μετά από την συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων θα αντιμετωπίζατε
προβλήματα με τις αντίστοιχες έννοιες σε μια συμβατική γλώσσα προγραμματισμού
(π.χ. C++, Java);
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Όλοι οι φοιτητές απάντησαν ότι η συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και το
συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον τους βοήθησε να κατανοήσουν κάποιες
έννοιες που τους δυσκόλευαν ή που δεν τις είχαν κατανοήσει καθόλου. Από αυτούς
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το 70% απάντησε πως μετά από τη συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων δεν θα
αντιμετώπιζε προβλήματα με τις αντίστοιχες έννοιες σε μια συμβατική γλώσσα
προγραμματισμού.
Τα αποτελέσματα των 2 τελευταίων ερωτήσεων μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι
το προγραμματιστικό περιβάλλον μπορεί να βοηθήσει όχι μόνο στην κατανόηση των
βασικών εννοιών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, αλλά και να
προετοιμάσει τους φοιτητές για την ευκολότερη μετάβαση σε μια γλώσσα
προγραμματισμού γενικού σκοπού.
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Κεφάλαιο 13

Συμπεράσματα και Περαιτέρω Έρευνα
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Στο Κεφάλαιο αυτό δίνεται μια συνοπτική περιγραφή της έρευνας που διεξήχθη στα
πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής διατριβής και των βασικών
χαρακτηριστικών

του

εκπαιδευτικού

προγραμματιστικού

περιβάλλοντος

που

αναπτύχθηκε. Επίσης, συνοψίζονται τα συμπεράσματα της πιλοτικής εφαρμογής και
αξιολόγησης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, το οποίο και συγκρίνεται με
ανάλογα εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Τέλος, γίνονται προτάσεις
για περαιτέρω έρευνα.

13.1 Η Προηγούμενη Έρευνα και το Εκπαιδευτικό Προγραμματιστικό
Περιβάλλον
Η σχεδίαση του εκπαιδευτικού προγραμματιστικού περιβάλλοντος βασίστηκε στα
αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας που διεξήχθη τις τελευταίες δεκαετίες για
τους αρχάριους προγραμματιστές. Προκειμένου να αναπτυχθεί ένα προγραμματιστικό
περιβάλλον που θα στηρίζει ουσιαστικά τη μαθησιακή διαδικασία και θα καλύπτει τις
διδακτικές

ανάγκες

των

σπουδαστών

κατά

την

εισαγωγή

τους

στον

αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, κρίθηκε απαραίτητη:
•

Η καταγραφή των δυσκολιών, των λαθών και των παρανοήσεων των
σπουδαστών κατά την εισαγωγή τους στον προγραμματισμό (Κεφάλαιο 1).

•

Η ταξινόμηση των προσεγγίσεων διδασκαλίας του προγραμματισμού που
έχουν προταθεί και των εκπαιδευτικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί στα
πλαίσια της κάθε προσέγγισης (Ξυνόγαλος κ.α., 2000) (Κεφάλαια 2 έως 8).

•

Η

ταξινόμηση

των

προγραμματιστικών

αρχών

που

περιβαλλόντων

πρέπει
για

να

διέπουν

αρχάριους

τη

σχεδίαση

(Ξυνόγαλος

&

Σατρατζέμη, 2001) (Κεφάλαιο 9).
Η σύνοψη των αποτελεσμάτων της εκτεταμένης έρευνας που διεξήχθη τις τελευταίες
δεκαετίες μας οδήγησε στην απόφαση να υιοθετήσουμε την προσέγγιση των
προγραμματιστικών

μικρόκοσμων,

ως

τη

βασική

προσέγγιση

του

νέου
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προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Αν και πιστεύουμε ότι οι προγραμματιστικοί
μικρόκοσμοι είναι ιδανικοί για την εισαγωγή στον προγραμματισμό (Ξυνόγαλος,
2000) και μπορούν να βοηθήσουν τους σπουδαστές να αντιμετωπίσουν πολλές από
τις συνήθεις δυσκολίες, κρίθηκε – βάση της προηγούμενης έρευνας – σκόπιμη η
ενσωμάτωση στο προγραμματιστικό περιβάλλον των εξής τεχνολογιών/δυνατοτήτων:
•

Ενσωμάτωση ενός εκδότη δομής, ο οποίος όμως είναι λιγότερο «αυστηρός»
από ένα τυπικό εκδότη δομής (Ξυνόγαλος & Σατρατζέμη, 2002). Σε
αντίθεση με ένα τυπικό εκδότη δομής, ο εκδότης του συγκεκριμένου
προγραμματιστικού περιβάλλοντος επιτρέπει την παραβίαση κάποιων
συντακτικών κανόνων της γλώσσας προγραμματισμού, με αποτέλεσμα η
πραγματοποίηση διορθώσεων σε ένα πρόγραμμα να είναι πιο εύκολη.
Επίσης, τα σημασιολογικά λάθη που εντοπίζονται δεν αναφέρονται κατά την
ανάπτυξη ενός προγράμματος, αλλά κατά τη μεταγλώττιση, προκειμένου οι
σπουδαστές να εξοικειωθούν με τα μηνύματα λάθους που αφορούν σε
θέματα κατανόησης βασικών εννοιών, καθώς επίσης και με τη διαδικασία
της αποσφαλμάτωσης.

•

Αναφορά φιλικών προς το χρήστη μηνυμάτων λάθους – δυναμική
οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της μεταγλώττισης.

•

Δυναμική οπτικοποίηση εκτέλεσης των προγραμμάτων.

•

Επεξηγηματική οπτικοποίηση. Η ιδέα της επεξηγηματικής οπτικοποίησης,
της παροχής δηλαδή επεξηγήσεων σε φυσική γλώσσα κατά την
οπτικοποίηση ενός προγράμματος, ανήκει στον (Brusilovsky, 1993). Εκτός
από τη σχετική εργασία (Brusilovsky, 1993) δεν εντοπίστηκε καμία άλλη
αναφορά στη διεθνή βιβλιογραφία για την εν λόγω τεχνολογία. Επιπλέον,
στην περιγραφή του πειράματος που διεξήχθη με στόχο τη διερεύνηση του
ρόλου

της

οπτικοποιημένης

εκτέλεσης

ενός

προγράμματος

στην

αποσφαλμάτωσή του (Brusilovsky, 1993), δεν αναφέρεται ρητά αν η
δυνατότητα της επεξηγηματικής οπτικοποίησης ενσωματώθηκε στο
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περιβάλλον ή αν απλά έγινε κάποια προσομοίωση αυτής της δυνατότητας
από τους βοηθούς. Συγκεκριμένα αναφέρεται:
“We applied simulated vs automatic explanatory visualization
because we need to obtain some feedback on our explanation
methods, and because explanatory visualization was not tested
enough to be used in a real classroom. Of course, even a formally
simulated explanatory visualization is not equivalent to a computer
generated visualization.”

•

(Brusilovsky, 1993), σελίδα 30.

Ενσωμάτωση μιας σειράς μαθημάτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον,
η οποία εκτός από τη σχετική θεωρία περιλαμβάνει και δραστηριότητες για
την ευκολότερη και καλύτερη κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών από
τους σπουδαστές.

•

Τέλος, ενσωματώσαμε στο προγραμματιστικό περιβάλλον τη δυνατότητα
καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών κατά την ανάπτυξη
προγραμμάτων. Η δυνατότητα αυτή θα επιτρέψει την καταγραφή των
δυσκολιών

που

αντιμετωπίζουν

οι

σπουδαστές

όταν

διδάσκονται

αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, δυνατότητα ιδιαίτερα σημαντική αφού
η μέχρι τώρα έρευνα έχει σημαντικά στοιχεία για τη διδασκαλία του
προγραμματισμού,

αλλά

ελάχιστα

για

τον

αντικειμενοστραφή

προγραμματισμό.

13.2 Συμπεράσματα από την Πιλοτική Εφαρμογή και Αξιολόγηση του
Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος
Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πιλοτική
εφαρμογή και αξιολόγηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος αναφορικά με τους
στόχους της και τις υποθέσεις μας (ενότητα 12.5.1). Να επισημάνουμε δε ότι οι
στόχοι της πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησης του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος εκφράζουν τους γενικότερους διδακτικούς – ερευνητικούς στόχους
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της έρευνας που διεξήχθη στα πλαίσια εκπόνησης της παρούσας διδακτορικής
διατριβής. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν είναι τα εξής:
1. Το προγραμματιστικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τη σειρά μαθημάτων βοήθησε
τους φοιτητές στην κατανόηση των βασικών εννοιών του αντικειμενοστραφούς
παραδείγματος προγραμματισμού και των δομών ελέγχου.
Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από την ανάλυση των διαδοχικών εκδόσεων
των προγραμμάτων που ανέπτυξαν οι φοιτητές στα πλαίσια των 5 μαθημάτων που
παρακολούθησαν, αλλά και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των γνώσεων τους
που ακολούθησε. Επιπλέον, στο ερωτηματολόγιο που δόθηκε μετά την ολοκλήρωση
των μαθημάτων, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών (83%) ανέφερε ότι πιστεύει
πως η συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων τους βοήθησε στην κατανόηση των εννοιών
του προγραμματισμού (14η ερώτηση), καθώς επίσης και ότι θα αντιμετώπιζαν
λιγότερα προβλήματα αν η εισαγωγή τους στον προγραμματισμό είχε γίνει με τη
συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και το συγκεκριμένο προγραμματιστικό
περιβάλλον. Επιπλέον, όλοι οι φοιτητές που είχαν παρακολουθήσει κάποιο μάθημα
«Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού» πριν τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων
μαθημάτων απάντησαν σε σχετική ερώτηση (17η) ότι η συγκεκριμένη γλώσσα
προγραμματισμού και το συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον τους βοήθησε
να κατανοήσουν κάποιες έννοιες που τους δυσκόλευαν ή που δεν τις είχαν
κατανοήσει. Από αυτούς το 70% ανέφερε (18η ερώτηση) πως μετά τη συγκεκριμένη
σειρά μαθημάτων πιστεύει ότι δεν θα αντιμετώπιζε προβλήματα με τις αντίστοιχες
έννοιες σε μια συμβατική γλώσσα προγραμματισμού.
2. Οι φοιτητές αποδέχτηκαν στο σύνολό του το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό
περιβάλλον.
Τόσο το προγραμματιστικό περιβάλλον όσο και το εκπαιδευτικό υλικό (θεωρία,
δραστηριότητες, ασκήσεις) που το συνοδεύει προκάλεσαν το ενδιαφέρον των
φοιτητών. Ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών εξέφρασε την επιθυμία να προμηθευτεί το
λογισμικό, ενώ αρκετοί φοιτητές παρέμειναν στο εργαστήριο μετά το πέρας των
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μαθημάτων για την ολοκλήρωση των ασκήσεων. Στο τελικό ερωτηματολόγιο οι
φοιτητές αξιολόγησαν θετικά τη δομή και την ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού
(4,5 με άριστα το 5, 3η ερώτηση), αλλά και το προγραμματιστικό περιβάλλον (17η
ερώτηση).

Τα

πλεονεκτήματα

που

ανέφεραν

όλοι

οι

φοιτητές

για

το

προγραμματιστικό περιβάλλον (17η ερώτηση) και το γεγονός ότι δεν πρότειναν
ουσιαστικές βελτιώσεις (16η ερώτηση) ενισχύουν το παραπάνω συμπέρασμα.
3. Οι φοιτητές χρησιμοποιούν το λογισμικό σύμφωνα με τις αρχές σχεδίασης του.
Από την παρατήρηση των φοιτητών τόσο κατά τη διδασκαλία όσο και κατά την
επίλυση προβλημάτων με το συγκεκριμένο προγραμματιστικό περιβάλλον, αλλά και
την ανάλυση των καταγεγραμμένων ενεργειών 2 ομάδων προέκυψε ότι οι φοιτητές
χρησιμοποιούν τις δυνατότητες/λειτουργίες του προγραμματιστικού περιβάλλοντος,
καθώς επίσης και ότι ο τρόπος εκτέλεσης τους είναι προφανής. Κάποιες αδυναμίες
του προγραμματιστικού περιβάλλοντος που εντοπίστηκαν στα πλαίσια των
μαθημάτων διορθώθηκαν. Το γεγονός ότι οι φοιτητές χρησιμοποιούν όλες τις
δυνατότητες/λειτουργίες του προγραμματιστικού περιβάλλοντος επιβεβαιώνεται και
από τις απαντήσεις τους στο τελικό ερωτηματολόγιο: το 100% των φοιτητών
χρησιμοποιεί τη βήμα προ βήμα εκτέλεση, το 79% ανατρέχει στην ενσωματωμένη
θεωρία/δραστηριότητες κατά τη διάρκεια επίλυσης προβλημάτων και το 68%
εκμεταλλεύεται τη δυνατότητα της επεξηγηματικής οπτικοποίησης. Επιπλέον, όλες οι
ενέργειες εκτελούνται χρησιμοποιώντας το γραφικό ενδιάμεσο και δεν χρειάζεται ο
φοιτητής να θυμάται και να πληκτρολογεί εντολές (8ο κριτήριο της 1ης ερώτησης του
τελικού ερωτηματολογίου).
4. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι φοιτητές επιλύουν πιο γρήγορα προβλήματα και
αναπτύσσουν σωστά προγράμματα λόγω του πολύ μικρού αριθμού συντακτικών
λαθών που μπορεί να προκύψουν.
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, είναι δύσκολο να πούμε με βεβαιότητα αν ο πολύ μικρός
αριθμός συντακτικών λαθών που μπορεί να προκύψουν βοηθάει τους φοιτητές στην
πιο γρήγορη επίλυση προβλημάτων και στην ανάπτυξη σωστών προγραμμάτων, μιας
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και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων
με εκείνα που ανέπτυξαν οι φοιτητές στα πλαίσια των συγκεκριμένων μαθημάτων.
Ωστόσο:
•

Όταν οι φοιτητές ρωτήθηκαν ποια προβλήματα τους βοήθησε να
αντιμετωπίσουν ο εκδότης δομής (8η ερώτηση), το 11% των φοιτητών
συμπεριέλαβε στις απαντήσεις του ότι έγραφε το πρόγραμμα πολύ πιο
γρήγορα.

•

Από την μελέτη των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων των
σπουδαστών έγινε εμφανές ότι η αναφορά συντακτικών λαθών προκαλεί
σύγχυση στους φοιτητές. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει να συμπεράνουμε
ότι ο περιορισμός των συντακτικών λαθών βοηθάει τους φοιτητές
τουλάχιστον στην γρηγορότερη ανάπτυξη των προγραμμάτων τους.

5. Τα μηνύματα λάθους είναι κατανοητά.
Όπως προκύπτει από την 6η ερώτηση του τελικού ερωτηματολογίου το ποσοστό των
φοιτητών που αντιμετώπισε δυσκολίες κατανόησης των μηνυμάτων λάθους
μεταγλώττισης είναι μόλις 10%. Το αντίστοιχο ποσοστό, όπως προκύπτει από την
αντίστοιχη ερώτηση του ερωτηματολογίου που δόθηκε πριν την έναρξη των
μαθημάτων, για τον μεταγλωττιστή της Turbo Pascal είναι 32%. Επιπλέον, στο τελικό
ερωτηματολόγιο το 17% των φοιτητών συμπεριέλαβε στα πλεονεκτήματα που
ανέφερε για το προγραμματιστικό περιβάλλον (17η ερώτηση) την αναλυτική
επεξήγηση των συντακτικών λαθών και τη χρήση απλής γλώσσας.
6. Η δυναμική οπτικοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων βοήθησε στην
αποσφαλμάτωσή τους, στην κατανόηση της σημασίας των εντολών και τη ροή
εκτέλεσης ενός προγράμματος.
Από την παρατήρηση των φοιτητών κατά την επίλυση προβλημάτων με το
προγραμματιστικό περιβάλλον σε συνδυασμό με τη μελέτη των διαδοχικών εκδόσεων
των προγραμμάτων που ανέπτυξαν, προκύπτει ότι χωρίς τη δυνατότητα αυτή αρκετοί
φοιτητές δεν θα κατάφερναν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τα λάθη τους και
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να αναπτύξουν σωστά προγράμματα. Όλοι οι φοιτητές (11η ερώτηση τελικού
ερωτηματολογίου) χρησιμοποίησαν τη δυνατότητα αυτή και συγκεκριμένα τη βήμα
προς βήμα εκτέλεση. Από αυτούς το 56% των φοιτητών ανέφερε μεταξύ άλλων ότι
χρησιμοποιεί τη βήμα προς βήμα εκτέλεση για τον εντοπισμό και διόρθωση των
λαθών των προγραμμάτων του. Σημαντικός αριθμός φοιτητών, όπως άλλωστε ήταν
αναμενόμενο, χρησιμοποιεί τη δυναμική προσομοίωση της εκτέλεσης των
προγραμμάτων για την κατανόηση της σημασίας των εντολών και της ροής εκτέλεσης
ενός προγράμματος.
7. Η επεξηγηματική οπτικοποίηση βοήθησε ένα μεγάλο αριθμό φοιτητών στην
πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας των προγραμμάτων, την αποσφαλμάτωσή
τους και την κατανόηση της σημασίας των εντολών.
Παρόλο που το προγραμματιστικό περιβάλλον ενσωματώνει την τεχνολογία της
δυναμικής οπτικοποίησης εκτέλεσης των προγραμμάτων - η οποία χρησιμοποιήθηκε
από όλους τους φοιτητές - η πλειοψηφία των φοιτητών (68%) ανέφερε ότι διαβάζει
τις επεξηγήσεις που εμφανίζονται κατά τη βηματική εκτέλεση/ανίχνευση των
προγραμμάτων (12η ερώτηση τελικού ερωτηματολογίου). Οι παραπάνω φοιτητές
συμπεριέλαβαν στις απαντήσεις τους ότι η επεξηγηματική οπτικοποίηση τους
βοήθησε:
•

στην πληρέστερη κατανόηση της λειτουργίας ενός προγράμματος (42%),

•

στην καλύτερη κατανόηση των εντολών, στο να καταλάβουν κάθε βήμα
αναλυτικά (33%),

•

στον ευκολότερο εντοπισμό των λαθών (33%),

•

στην αντιμετώπιση/διόρθωση των λαθών ή στη βελτίωση/συμπλήρωση ενός
προγράμματος (17%).

Τα παραπάνω αποτελέσματα που αφορούν το ρόλο της επεξηγηματικής οπτικοποίησης
πιστεύουμε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικά, μιας και είναι η πρώτη φορά που η
συγκεκριμένη τεχνολογία δοκιμάστηκε κάτω από πραγματικές συνθήκες. Η στήριξη δε
που παρέχει η επεξηγηματική οπτικοποίηση στους σπουδαστές είναι σημαντική.
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8. Η ενσωμάτωση των μαθημάτων στο προγραμματιστικό περιβάλλον βοηθά τους
φοιτητές τόσο κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όσο και κατά τη διάρκεια της
επίλυσης προβλημάτων.
Από το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους φοιτητές μετά από την ολοκλήρωση των
μαθημάτων προκύπτει ότι 4 στους 5 φοιτητές (79%) πιστεύουν ότι η διδασκαλία του
μαθήματος με τη χρήση κατά κύριο λόγο του προγραμματιστικού περιβάλλοντος
(θεωρία, δραστηριότητες) και χωρίς τη χρήση του πίνακα τους βοήθησε, ενώ οι
υπόλοιποι φοιτητές απάντησαν ότι «δεν ξέρουν» (2η ερώτηση). Το ίδιο ποσοστό
(79%) των φοιτητών ανέφερε ότι ανέτρεξε στη θεωρία ή τις δραστηριότητες που είναι
ενσωματωμένες στο προγραμματιστικό περιβάλλον κατά τη διάρκεια επίλυσης των
προβλημάτων.
9. Το προγραμματιστικό περιβάλλον είναι εύχρηστο.
Η μέση τιμή για τα 8 κριτήρια ευχρηστίας του (Nielsen, 1994a) είναι 4,4 με άριστα το
5, ενώ αναφέρθηκαν 2 μόνο προβλήματα από 2 φοιτήτριες (1η ερώτηση τελικού
ερωτηματολογίου).

Επιπλέον,

το

39%

των

φοιτητών

συμπεριέλαβε

στα

πλεονεκτήματα που ανέφερε για το προγραμματιστικό περιβάλλον (17η ερώτηση) ότι
είναι εύχρηστο. Τα ελάχιστα προβλήματα που εντοπίστηκαν από το διδάσκοντα κατά
την πιλοτική εφαρμογή του προγραμματιστικού περιβάλλοντος διορθώθηκαν άμεσα.
10. Τόσο η ανάπτυξη όσο και η διόρθωση των προγραμμάτων χρησιμοποιώντας των
εκδότη δομής είναι εύκολη. Επιπλέον, η έλλειψη copy, paste και undo (για κάθε
ενέργεια) δεν δημιουργεί προβλήματα.
Όλοι οι φοιτητές ανέφεραν ότι η ανάπτυξη και διόρθωση των προγραμμάτων
χρησιμοποιώντας τον εκδότη δομής είναι εύκολη, με εξαίρεση μία μόνο φοιτήτρια
που θεωρεί τη διόρθωση δύσκολη λόγω της αδυναμίας διόρθωσης μια κλάσης από το
βασικό παράθυρο (7η ερώτηση). Επιπλέον, το ποσοστό των φοιτητών που ανέφερε ότι
αντιμετώπισε δυσκολία με τη χρήση του συντάκτη των προγραμμάτων από 58% που
ήταν πριν τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων μαθημάτων περιορίστηκε στο 5% (vii
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υποερώτημα της 5η ερώτηση). Να επισημάνουμε δε ότι οι φοιτητές απάντησαν στο
ερωτηματολόγιο μετά την αποσφαλμάτωση ενός υπάρχοντος προγράμματος που
περιλάμβανε πληθώρα λαθών και απαιτούσε εκτεταμένες διορθώσεις. Εξίσου
σημαντικό είναι ότι όλοι οι φοιτητές, με μία και μοναδική εξαίρεση, ανέφεραν ότι ο
εκδότης δομής τους βοήθησε στην ανάπτυξη των προγραμμάτων τους (8η ερώτηση).
Μεταξύ άλλων συμπεριέλαβαν στις απαντήσεις τους ότι ο εκδότης σύνταξης τους
βοήθησε στα εξής:
•

δεν χρειαζόταν να θυμούνται απ’ έξω τη σύνταξη των εντολών (50%),

•

αποφυγή συντακτικών λαθών (28%),

•

καθοδήγηση κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος (28%),

•

πιο

εύκολη

κατανόηση

εννοιών

(όπως

δημιουργία

κλάσης,

κληρονομικότητα), τρόπου λειτουργίας προγράμματος, σύνταξης δομών
επανάληψης και ελέγχου (11%),
•

πολύ πιο γρήγορη ανάπτυξη του προγράμματος (11%),

•

επικέντρωση στην αποφυγή λογικών λαθών (6%).

Επιπλέον, οι προτάσεις των φοιτητών για τη βελτίωση του συντάκτη ήταν ελάχιστες
και όπως ήδη αναφέραμε μη υλοποιήσιμες (10η ερώτηση), ενώ κανένας φοιτητής δεν
αναφέρθηκε στην έλλειψη των copy, paste και undo. Τέλος, το 50% των φοιτητών
συμπεριέλαβε στα πλεονεκτήματα που ανέφερε για το προγραμματιστικό περιβάλλον
(17η ερώτηση) την ύπαρξη του συγκεκριμένου συντάκτη προγραμμάτων.
11. Η προσεκτική σχεδίαση ενός ολοκληρωμένου προγραμματιστικού περιβάλλοντος
μπορεί να δώσει λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές κατά την
εισαγωγή τους στον προγραμματισμό.
Από την ανάλυση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων που ανέπτυξαν οι
φοιτητές στα πλαίσια των 5 μαθημάτων και την ανάλυση των καταγεγραμμένων
ενεργειών των σπουδαστών προκύπτει ότι ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών δεν θα
κατόρθωνε να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την ανάπτυξη των
προγραμμάτων του χωρίς τη στήριξη που παρέχει το προγραμματιστικό περιβάλλον:
χρήση ενός εκδότη δομής, περιορισμός στο ελάχιστο των συντακτικών λαθών,
αναφορά φιλικών προς το χρήστη μηνυμάτων συντακτικών/λογικών/σημασιολογικών
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λαθών, δυναμική οπτικοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων, επεξηγηματική
οπτικοποίηση,

πρόσβαση

στα

μαθήματα

που

έχουν

ενσωματωθεί

στο

προγραμματιστικό περιβάλλον. Επιπλέον, όπως ήδη αναφέραμε, 4 στους 5 φοιτητές
ανέφεραν (15η ερώτηση του τελικού ερωτηματολογίου) ότι πιστεύουν πως θα
αντιμετώπιζαν λιγότερα προβλήματα αν η εισαγωγή τους στον προγραμματισμό είχε
γίνει με τη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και το συγκεκριμένο
προγραμματιστικό περιβάλλον. Πιστεύουμε λοιπόν ότι μπορούμε πλέον να
απαντήσουμε στο παρακάτω ερώτημα που έθεσαν οι Pane και Myers μετά από μια
σύνοψη της έρευνας που έχει διεξαχθεί για τους αρχάριους προγραμματιστές:
“There are a number of questions that are not addressed by the research we
were able to find. … Τo what extent can careful design of the programming
environment solve many of the problems that have been identified in this
report?” (Pane & Myers, 1996), σελίδα 63

Η πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του συγκεκριμένου ολοκληρωμένου
προγραμματιστικού περιβάλλοντος κατέστησε σαφές ότι η προσεκτική σχεδίαση
μπορεί να δώσει λύση σε πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
σπουδαστές κατά την εισαγωγή τους στον προγραμματισμό.
12. Όσον αφορά στα λάθη που εντοπίστηκαν στις διαδοχικές εκδόσεις των
προγραμμάτων των φοιτητών θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
•

Στα προγράμματα των φοιτητών εντοπίστηκαν όλα τα συντακτικά λάθη που
θα μπορούσαν να αναφερθούν από το συγκεκριμένο προγραμματιστικό
περιβάλλον.

•

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η αναφορά από το προγραμματιστικό
περιβάλλον μηνυμάτων συντακτικών λαθών προκαλεί σε αρκετούς φοιτητές
σύγχυση, παρόλο που τα μηνύματα εκφράζονται στα ελληνικά και
χαρακτηρίζονται

από

σαφήνεια,

πληρότητα

και

ακρίβεια.

Στην

πραγματικότητα είναι αμφίβολο αν οι συγκεκριμένοι φοιτητές διαβάζουν τα
μηνύματα λάθους, αφού αμέσως μετά από την αναφορά των λαθών
μεταγλωττίζουν 2, 3 ή και 4 φορές το πρόγραμμά τους χωρίς να κάνουν
καμία αλλαγή. Είναι δε προφανές ότι η συμπεριφορά αυτή δεν οφείλεται
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στη δυσκολία κατανόησης των μηνυμάτων λάθους, αφού στη συντριπτική
πλειοψηφία των περιπτώσεων οι φοιτητές διορθώνουν τα λάθη με την πρώτη
απόπειρα.
•

Τα λογικά λάθη, ακόμα και όταν δεν οδηγούν σε λάθη εκτέλεσης εντοπίζονται
αμέσως.

13. Από τη μελέτη των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων που ανέπτυξαν οι
φοιτητές προκύπτει ότι το προγραμματιστικό περιβάλλον παρέχει ουσιαστική
στήριξη στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και
στην εξάλειψη των παρανοήσεών τους.
Στα συμπεράσματα που εξήχθησαν για τα 6 μαθήματα υπάρχουν πολλά στοιχεία για
συγκεκριμένες δυσκολίες και παρανοήσεις των φοιτητών.
14. Η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών αναπτύσσει ολόκληρο το πρόγραμμα και
στη συνέχεια το ελέγχει, ενώ ένας μεγάλος αριθμός φοιτητών εφαρμόζει
διαφορετική στρατηγική επίλυσης (τμηματική ανάπτυξη προγράμματος) ανάλογα με
τη δυσκολία που παρουσιάζει γι’ αυτούς το πρόβλημα και την αυτοπεποίθησή τους
όσον αφορά την ορθότητα του προγράμματος που αναπτύσσουν.
15. Όλες οι λειτουργίες του προγραμματιστικού περιβάλλοντος βοήθησαν τους φοιτητές
στην κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών και την ανάπτυξη των προγραμμάτων.
Συγκεκριμένα, θα θέλαμε – συνοψίζοντας όσα αναφέραμε στις προηγούμενες
παραγράφους - να αναφέρουμε τα εξής για τις διάφορες λειτουργίες/δυνατότητες του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος:
•

Εκδότης σύνταξης. Όλοι οι φοιτητές, με μία και μοναδική εξαίρεση,
πιστεύουν ότι ο εκδότης σύνταξης τους βοήθησε στην ανάπτυξη των
προγραμμάτων τους. Επιπλέον, το 50% των φοιτητών συμπεριέλαβε στα
πλεονεκτήματα που ανέφερε για το προγραμματιστικό περιβάλλον την
ύπαρξη του συγκεκριμένου συντάκτη προγραμμάτων.
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Δυναμική οπτικοποίηση της εκτέλεσης των προγραμμάτων. Όλοι οι
φοιτητές χρησιμοποίησαν τη βηματική εκτέλεση των προγραμμάτων τόσο
για την αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων τους όσο και για την
κατανόηση της σημασίας των εντολών.

•

Χρήση των ενσωματωμένων μαθημάτων. Τέσσερις στους πέντε φοιτητές
πιστεύουν ότι η διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση των
ενσωματωμένων στο προγραμματιστικό περιβάλλον μαθημάτων τους
βοήθησε, ενώ η ίδια αναλογία φοιτητών ανέφερε ότι ανέτρεξε στα
ενσωματωμένα μαθήματα κατά την ανάπτυξη των προγραμμάτων.

•

Επεξηγηματική οπτικοποίηση. Το 68% των φοιτητών αξιοποίησε τη
δυνατότητα της επεξηγηματικής οπτικοποίησης για την πληρέστερη
κατανόηση της λειτουργίας των προγραμμάτων, την καλύτερη κατανόηση
της σημασίας των εντολών, αλλά και τον ευκολότερο εντοπισμό των λαθών.

•

Αναφορά φιλικών προς το χρήστη μηνυμάτων λάθους. Το 17% των
φοιτητών συμπεριέλαβε στα πλεονεκτήματα που ανέφερε για το
προγραμματιστικό περιβάλλον την αναλυτική επεξήγηση των συντακτικών
λαθών και τη χρήση απλής γλώσσας.

16. Ο συνολικός σχεδιασμός των μαθημάτων εφαρμόσθηκε επιτυχώς.
Όπως προκύπτει από τη σύνοψη των συμπερασμάτων που εξήχθησαν για κάθε ένα
από τα 5 μαθήματα, ο γενικός διδακτικός στόχος του κάθε μαθήματος επιτεύχθηκε σε
μεγάλο βαθμό. Μεγαλύτερο πρόβλημα αντιμετώπισαν οι φοιτητές με τις δομές
επιλογής και γι’ αυτό όπως αναφέραμε και στα συμπεράσματα του αντίστοιχου
μαθήματος θα πρέπει να αφιερωθεί ένα ακόμα μάθημα στις δομές επιλογής. Στα
πλαίσια του μαθήματος αυτού οι σπουδαστές θα λύσουν ασκήσεις με δομές επιλογής
και με κατηγορήματα, στα οποία έγινε απλή αναφορά στο 5ο μάθημα. Δυσκολίες
αντιμετώπισαν επίσης κάποιοι φοιτητές και με τις έννοιες του πολυμορφισμού και της
επικάλυψης, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο. Τα παραπάνω συμπεράσματα
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επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των γνώσεων των
φοιτητών, η επίδοση των οποίων ήταν πολύ καλή. Όπως αναφέραμε και στο
προηγούμενο κεφάλαιο θεωρούμε ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν κάποιοι
φοιτητές θα αντιμετωπίζονταν με την ανάθεση εργασιών στα πλαίσια των 5
μαθημάτων.

13.3 Σύγκριση με άλλα Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά Περιβάλλοντα
Στην ενότητα αυτή γίνεται μια σύγκριση του εκπαιδευτικού προγραμματιστικού
περιβάλλοντος

που

αναπτύξαμε

με

άλλα

εκπαιδευτικά

προγραμματιστικά

περιβάλλοντα. Συγκεκριμένα, το προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύξαμε
συγκρίνεται με προγραμματιστικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιούνται για την
εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Τα περιβάλλοντα αυτά είναι το
Karel++ for Windows, JΚarelRobot (ενότητα 3.3.2) και το BACII++ (ενότητα 5.3.2).
Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται σύγκριση και με εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που
βασίζονται σε άλλα παραδείγματα προγραμματισμού, αλλά ενσωματώνουν ανάλογες
λειτουργίες με το δικό μας προγραμματιστικό περιβάλλον.
Πριν να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των προαναφερθέντων
προγραμματιστικών περιβαλλόντων, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:
1. Η σχεδίαση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος που αναπτύξαμε βασίστηκε στα
αποτελέσματα της εκτεταμένης έρευνας που έχει διεξαχθεί για τους αρχάριους
προγραμματιστές και η οποία έχει αποκαλύψει σημαντικούς παράγοντες που
καθιστούν την εκμάθηση των αρχών του προγραμματισμού δύσκολη, που
δικαιολογούν

την

αποτελεσματικότητα

ή

όχι

των

υπαρχόντων

προγραμματιστικών περιβαλλόντων και των διαφόρων μεθόδων διδασκαλίας.
2. Οι διάφορες μορφές της εκπαιδευτικής τεχνολογίας στις οποίες βασίστηκε το νέο
προγραμματιστικό περιβάλλον – με εξαίρεση την επεξηγηματική οπτικοποίηση έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν σε αρκετά προγραμματιστικά περιβάλλοντα.
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Ωστόσο, όπως έγινε προφανές από την επισκόπηση των εκπαιδευτικών εργαλείων
που έχουν αναπτυχθεί για την εισαγωγή στον προγραμματισμό (Κεφάλαια 2 έως
8) το προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύξαμε, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα
που βασίζονται σε κάποια από τις τεχνολογίες που περιγράψαμε, συνδυάζει την
τεχνολογία/λειτουργία (Xinogalos & Satratzemi, 2002):
•

των εκδοτών δομής,

•

της δυναμικής οπτικοποίησης εκτέλεσης των προγραμμάτων,

•

της επεξηγηματικής οπτικοποίησης,

•

της αναφοράς φιλικών προς το χρήστη μηνυμάτων λάθους,

•

της ενσωμάτωσης μαθημάτων (θεωρία & δραστηριότητες) και

•

της καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών κατά την ανάπτυξη
προγραμμάτων.

3. Το λογισμικό JΚarelRobot αν και παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού σε
μια Java-like γλώσσα προγραμματισμού, όπως έχουμε ήδη αναφέρει (ενότητα
3.3.2):
•

Δεν παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας αντικειμένων (ρομπότ).
Συγκεκριμένα, υπάρχει ένα μόνο ρομπότ – ο Karel – η αρχική κατάσταση
του οποίου προσδιορίζεται κατά τη δημιουργία της αρχικής κατάστασης
του κόσμου και όχι προγραμματιστικά.

•

Στο tutorial δεν γίνεται καμία αναφορά στις βασικές έννοιες του
αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού: αντικείμενο, μήνυμα, κλάση,
κληρονομικότητα, πολυμορφισμός.

4. Η BACII++ είναι στην ουσία μια εικονική γλώσσα προγραμματισμού και όχι ένα
ολοκληρωμένο προγραμματιστικό περιβάλλον. Το περιβάλλον της BACII++
ενσωματώνει έναν εικονικό εκδότη που επιτρέπει την ανάπτυξη προγραμμάτων
με τη μορφή διαγραμμάτων ροής. Αν και παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής
συντακτικά σωστού πηγαίου κώδικα - μετά την ολοκλήρωση ενός αλγορίθμου δεν παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσής του.
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5. Δεν υπάρχουν στοιχεία αξιολόγησης/εφαρμογής των λογισμικών Karel++ for
Windows και JΚarelRobot.
Στη

συνέχεια

παρουσιάζονται

τα

χαρακτηριστικά

που

διαφοροποιούν

το

προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύξαμε:
Εκδότης δομής. Το προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύξαμε, σε αντίθεση με τα
Karel++ for Windows, JΚarelRobot και BACII++, ενσωματώνει έναν εκδότη δομής.
Ο εκδότης αυτός, όπως αναφέραμε και στην παράγραφο 13.1 παρουσιάζει ορισμένες
ιδιαιτερότητες σε σχέση με ένα τυπικό εκδότη δομής. Αυτός ο «ιδιαίτερος» εκδότης
δομής που ενσωματώσαμε στο προγραμματιστικό περιβάλλον, όπως προκύπτει από
την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος,
παρέχει ουσιαστική στήριξη στο σπουδαστή:
•

Επιτρέπει, όπως άλλωστε ήταν αναμενόμενο βάση της προηγούμενης έρευνας,
την εύκολη ανάπτυξη των προγραμμάτων. Επιπλέον, το πρόβλημα της
δύσκολης διόρθωσης ενός προγράμματος εξαλείφεται, μιας και ο συγκεκριμένος
εκδότης είναι λιγότερο αυστηρός σε σχέση με ένα τυπικό εκδότη δομής.

•

Εκτός από την επίλυση του προβλήματος της επικέντρωσης στις συντακτικές
λεπτομέρειες της γλώσσας προγραμματισμού, που θεωρείται άλλωστε και το
βασικό πλεονέκτημα των εκδοτών δομής, ο εκδότης δομής καθοδηγεί τους
σπουδαστές - όπως οι ίδιοι ανέφεραν – στην ανάπτυξη ενός προγράμματος και
την ευκολότερη κατανόηση της δομής του, καθώς επίσης και της σύνταξης των
δομών ελέγχου.

Το περιβάλλον Karel++ for Windows δεν ενσωματώνει κανενός είδους εκδότη. Για
την ανάπτυξη, επεξεργασία και αποθήκευση των προγραμμάτων απαιτείται η χρήση
ενός εκδότη κειμένου, όπως για παράδειγμα το NotePad. Έτσι κάθε φορά που ο
σπουδαστής θέλει να επεξεργαστεί ένα πρόγραμμα – να κάνει αλλαγές ή να
διορθώσει λάθη – πρέπει να ανακαλεί το πρόγραμμά του σε ένα εκδότη κειμένου, να
το επεξεργάζεται, να το αποθηκεύει και στη συνέχεια να το ανακαλεί στο περιβάλλον
του Karel++. Να επισημάνουμε δε ότι κατά την ανάκληση ενός προγράμματος στο
περιβάλλον του Karel++ γίνεται ο έλεγχος ύπαρξης λαθών, τα οποία ανεξάρτητα από
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τον αριθμό τους αναφέρονται ένα κάθε φορά και σύμφωνα με τη σειρά εμφάνισής
τους στο πρόγραμμα. Είναι προφανές ότι η έλλειψη ενός ενσωματωμένου στο
περιβάλλον εκδότη το καθιστά δύσχρηστο, ενώ επιπλέον δεν ενθαρρύνει την
ανάπτυξη ενός τμηματικού τρόπου ανάπτυξης/ελέγχου των προγραμμάτων.
Η BACII++, όπως αναφέραμε παραπάνω, ενσωματώνει έναν εικονικό-γραφικό
εκδότη στον οποίο τα προγράμματα αναπτύσσονται με τη μορφή διαγραμμάτων ροής.
Όπως αναφέραμε στο Κεφάλαιο 5 όμως, η χρησιμότητα των διαγραμμάτων ροής
κατά το στάδιο της σχεδίασης αλγορίθμων έχει αμφισβητηθεί από πολλούς
ερευνητές. Τα αποτελέσματα δε των ερευνών του (Scanlan, 1989) που επικαλούνται
οι δημιουργοί της BACII++ αναφέρονται στην χρησιμότητα των δομημένων
διαγραμμάτων ροής ως εργαλείων κατανόησης υπαρχόντων αλγορίθμων, την οποία
θεωρούμε πολύ σημαντική.
Τέλος, όσον αφορά τον εκδότη δομής, θα θέλαμε να αναφερθούμε στο περιβάλλον
Karel Genie (ενότητα 3.3.3) που χρησιμοποιείται για τη διδασκαλία του δομημένου
προγραμματισμού. Το περιβάλλον αυτό ενσωματώνει έναν εκδότη δομής που παρέχει
τη δυνατότητα επεξεργασίας ενός προγράμματος και ως κείμενο. Ένας τέτοιος
εκδότης δομής πιστεύουμε ότι είναι ιδανικός για ένα προγραμματιστικό περιβάλλον
που απευθύνεται τόσο σε έμπειρους όσο και αρχάριους χρήστες – για προφανής
λόγους. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι δεν έχει να προσφέρει κάτι στην περίπτωση του
προγραμματιστικού περιβάλλοντος που αναπτύξαμε, μιας και αυτό προορίζεται για
την εισαγωγή στις βασικές έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και
σε κάθε ένα από τα προτεινόμενα μαθήματα παρουσιάζονται νέα χαρακτηριστικά της
γλώσσας και συνεπώς νέοι συντακτικοί κανόνες.
Επεξηγηματική Οπτικοποίηση. Το προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύξαμε
είναι το μόνο που ενσωματώνει τη δυνατότητα της επεξηγηματικής οπτικοποίησης. Η
δυνατότητα αυτή δε, όπως αναφέραμε και στην παράγραφο 13.2, παρέχει ουσιαστική
στήριξη στο σπουδαστή ακόμα και στην περίπτωση που το περιβάλλον ενσωματώνει
τη δυνατότητα της δυναμικής οπτικοποίησης εκτέλεσης των προγραμμάτων, έτσι
όπως αυτή καθιερώθηκε στο περιβάλλον DYNALAB (ενότητα 6.4).
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Αναφορά Φιλικών προς το Χρήστη Μηνυμάτων Λάθους. Τα μηνύματα λάθους που
αναφέρει το προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύξαμε χρησιμοποιούν απλή
γλώσσα και αναφέρουν την πραγματική γραμμή που βρίσκεται το λάθος. Αντίθετα, τα
μηνύματα λάθους που αναφέρει το περιβάλλον Karel++ for Windows σε αρκετές
περιπτώσεις (π.χ. παράλειψη ; ή }) αναφέρουν μόνο τη γραμμή του πηγαίου κώδικα,
ενώ αρκετά από αυτά είναι δυσνόητα. Και στο προγραμματιστικό περιβάλλον
JKarelRobot όμως τα μηνύματα λάθους δεν είναι φιλικά. Συγκεκριμένα, τα μηνύματα
λάθους είναι στην πλειοψηφία τους πολύ συνοπτικά και συνεπώς δυσνόητα.
Ενσωμάτωση Μαθημάτων (Θεωρία & Δραστηριότητες). Το προγραμματιστικό
περιβάλλον που αναπτύξαμε ενσωματώνει μια σειρά από μαθήματα. Τα μαθήματα
αυτά εκτός από τη θεωρία, περιλαμβάνουν και δραστηριότητες που έχουν ως στόχο
την καλύτερη κατανόηση των διδασκόμενων εννοιών από τους σπουδαστές και την
εξοικείωση με το προγραμματιστικό περιβάλλον. Η ενσωμάτωση των μαθημάτων στο
προγραμματιστικό περιβάλλον, όπως προκύπτει από την πιλοτική εφαρμογή και
αξιολόγηση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος, στηρίζει ουσιαστικά το
διδάσκοντα στη διεξαγωγή των μαθημάτων, καθώς επίσης και το σπουδαστή τόσο
κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας όσο και κατά την επίλυση προβλημάτων. Το
περιβάλλον Karel++ for Windows δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ενώ το
JKarelRobot ενσωματώνει ένα πολύ σύντομο tutorial στο οποίο δεν γίνεται καμία
αναφορά στις έννοιες του αντικειμενοστραφούς παραδείγματος προγραμματισμού.
Καταγραφή/Διαχείριση των Ενεργειών των Σπουδαστών. Από τα περιβάλλοντα
στα οποία έχουμε αναφερθεί σε αυτή την ενότητα, η δυνατότητα της καταγραφής των
ενεργειών των σπουδαστών υπάρχει μόνο στο προγραμματιστικό περιβάλλον που
αναπτύξαμε. Γενικότερα, από τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που περιγράφονται
στα Κεφάλαια 2 έως 8 η δυνατότητα της καταγραφής των ενεργειών των σπουδαστών
υπάρχει μόνο στο λογισμικό AnimPascal, στο οποίο άλλωστε βασίστηκε και ο τρόπος
παρουσίασης της ιστορίας των μεταγλωττίσεων των προγραμμάτων. Όσον αφορά
αυτή τη δυνατότητα, στο προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύξαμε υπάρχουν
επιπλέον τα εξής χαρακτηριστικά:
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Στην ιστορία των μεταγλωττίσεων παρουσιάζονται εκτός από τις εκδόσεις που
προέρχονται από τη μεταγλώττιση ενός προγράμματος και οι εκδόσεις που
προέρχονται από την αποθήκευσή του. Η προσθήκη αυτή κρίθηκε σκόπιμη, μιας
και την αποθήκευση ενός προγράμματος – η οποία πολλές φορές εκφράζει ένα
βήμα στη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος – δεν διαδέχεται πάντα η
μεταγλώττιση και ο έλεγχός του.

•

Στη παρουσίαση της ιστορίας των μεταγλωττίσεων ως ένα δένδρο δύο
επιπέδων, προστίθεται στο δεύτερο επίπεδο ο αύξοντας αριθμός της έκδοσης
του προγράμματος του πρώτου επιπέδου. Επίσης, οι γραμμές του πηγαίου
κώδικα αριθμούνται για την ευκολότερη μελέτη των εκδόσεων των
προγραμμάτων.

•

Τέλος, υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης τόσο της λίστας με τα στοιχεία των
εκδόσεων ενός προγράμματος (αύξοντας αριθμός, ημερομηνία και ώρα της κάθε
έκδοσης) όσο και μιας οποιασδήποτε έκδοσης (πηγαίος κώδικας &
αποτελέσματα μεταγλώττισης).

Ευχρηστία. Όπως προέκυψε από την πιλοτική εφαρμογή και την αξιολόγηση, το
προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύξαμε είναι εύχρηστο. Οι αδυναμίες και
κάποια σφάλματα που εντοπίστηκαν κατά την πιλοτική εφαρμογή διορθώθηκαν
άμεσα. Όσον αφορά στο περιβάλλον Karel++ for Windows θα θέλαμε να
επισημάνουμε ότι η έλλειψη, ενός ενσωματωμένου στο περιβάλλον, εκδότη καθιστά
την διαδικασία ανάπτυξης-αποσφαλμάτωσης ενός προγράμματος ιδιαίτερα επίπονη
και χρονοβόρα. Στο περιβάλλον JKarelRobot η διαδικασία ανάπτυξης και
αποσφαλμάτωσης πραγματοποιείται πολύ ευκολότερα – σε σχέση με το περιβάλλον
Karel++ for Windows, αλλά όπως έχουμε αναφέρει (ενότητα 3.3.2) απαιτείται μια
εκτεταμένη σειρά ενεργειών από το χρήστη. Συγκεκριμένα, η δημιουργία της αρχικής
κατάστασης του κόσμου, η ανάπτυξη του προγράμματος και η εκτέλεσή του
πραγματοποιούνται σε 3 διαφορετικές καρτέλες. Επιπλέον, παρόλο που ο σπουδαστής
χρειάζεται σε κάθε καρτέλα να εκτελέσει συγκεκριμένες ενέργειες πατώντας κάποια
κουμπιά, δεν υπάρχει καθοδήγηση μιας και όλες οι καρτέλες και όλα τα κουμπιά είναι
συνεχώς ενεργά. Στο προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύξαμε η ανάπτυξηεκτέλεση των προγραμμάτων και η δημιουργία των καταστάσεων του κόσμου
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πραγματοποιούνται στο ίδιο παράθυρο. Επιπλέον, ο σπουδαστής μπορεί ανά πάσα
στιγμή - ακόμα και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος - να
δημιουργήσει/τροποποιήσει μια κατάσταση του κόσμου, χρησιμοποιώντας τεχνικές
άμεσης διαχείρισης. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα ταυτόχρονης αποθήκευσης του
κώδικα ενός προγράμματος και της αντίστοιχης κατάστασης του κόσμου σε αρχεία με
κοινό όνομα. Σ’ αυτή την περίπτωση ο σπουδαστής έχει τη δυνατότητα να
ανακαλέσει ταυτόχρονα (με μια ενέργεια) τόσο το πρόγραμμα όσο και την αντίστοιχη
κατάσταση του κόσμου.
Προφανής Τρόπος Εκτέλεσης Λειτουργιών. Όπως αναφέραμε και στην ενότητα
13.2, ο τρόπος εκτέλεσης των διάφορων λειτουργιών στο προγραμματιστικό περιβάλλον
που παρουσιάσαμε στο κεφάλαιο 10 είναι προφανής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αφενός
μεν την εύκολη εκτέλεση των διάφορων λειτουργιών και αφετέρου την εκμετάλλευση
όλων των λειτουργιών/δυνατοτήτων του προγραμματιστικού περιβάλλοντος από τους
σπουδαστές. Αν ο τρόπος εκτέλεσης των λειτουργιών ενός συστήματος δεν είναι
προφανής είναι πολύ πιθανό οι σπουδαστές να μην χρησιμοποιήσουν αρκετές από τις
λειτουργίες του. Για παράδειγμα, οι (Miller et al., 1994) αναφέρουν ότι οι σπουδαστές
δεν χρησιμοποίησαν αρκετές σημαντικές λειτουργίες των περιβαλλόντων Genies, οι
οποίες δεν παρουσιάστηκαν από το διδάσκοντα. Το γεγονός αποδόθηκε στην έλλειψη
προσοχής σε θέματα επικοινωνίας ανθρώπου – υπολογιστή κατά την προσθήκη νέων
λειτουργιών στα περιβάλλοντα Genies.
Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά/δυνατότητες που δεν υπάρχουν
στο προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύξαμε:
Δημιουργία Διαγραμμάτων Ροής. Το περιβάλλον JKarelRobot παρέχει τη
δυνατότητα δημιουργίας διαγραμμάτων ροής. Βέβαια, όπως επισημάναμε και
παραπάνω και όπως αναφέρουν και οι δημιουργοί του JKarelRobot (Buck & Stucki,
2001) “flowcharts have largely been discredited pedagogically as a design tool”. Γι’
αυτό το λόγο το συγκεκριμένο τμήμα του JKarelRobot χρησιμοποιείται όχι για τη
σχεδίαση αλλά για τη μετάφραση ενός υπάρχοντος προγράμματος σε λογικό
διάγραμμα. Μια τέτοια άσκηση, σύμφωνα με τους δημιουργούς του JKarelRobot,
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μπορεί να βοηθήσει τους σπουδαστές να κατανοήσουν τις δομές ελέγχου και την
εμφώλευσή τους.
Step over. Το περιβάλλον Karel++ for Windows παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης
της τρέχουσας εντολής χωρίς να εκτελεστούν βήμα προς βήμα οι επιμέρους εντολές
αυτής. Για παράδειγμα, αν η τρέχουσα εντολή είναι η turnRight και ο χρήστης
επιλέξει αυτό τον τρόπο εκτέλεσης, ο Karel θα στρίψει αμέσως δεξιά και δεν θα
εκτελεστούν βήμα προς βήμα οι 3 εντολές turnLeft από τις οποίες αποτελείται.
Εκτέλεση προς τα Πίσω. Τα περιβάλλοντα Karel++ for Windows και JKarelRobot
παρέχουν τη δυνατότητα της βηματικής εκτέλεσης ενός προγράμματος προς τα πίσω.
Η δυνατότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν ο σπουδαστής κατά τη βηματική
εκτέλεση ενός προγράμματος δεν αντιλαμβάνεται τη ροή εκτέλεσης του
προγράμματος, δηλαδή δεν καταλαβαίνει γιατί εκτελείται μια εντολή ή πως προέκυψε
ένα αποτέλεσμα. Για την αντιμετώπιση αυτού ακριβώς του προβλήματος ο
(Brusilovsky, 1993) πρότεινε τη χρήση της επεξηγηματικής οπτικοποίησης, την οποία
και ενσωματώσαμε στο προγραμματιστικό περιβάλλον. Όπως επισήμαναν και οι
σπουδαστές που συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος, η επεξηγηματική οπτικοποίηση τους βοηθάει στην πληρέστερη
κατανόηση της λειτουργίας της κάθε εντολής, αλλά και του προγράμματος στο
σύνολό του. Ωστόσο, η δυνατότητα της εκτέλεσης προς τα πίσω είναι σημαντική και
σκοπεύουμε να την ενσωματώσουμε – μελλοντικά - στο προγραμματιστικό
περιβάλλον.
Στον Πίνακα 13.1 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών
προγραμματιστικών περιβαλλόντων που συγκρίναμε σε αυτή την ενότητα.
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JKarelRobot
Εκδότης
δομής
γραφικός
κειμένου
Δυν. Προσομοίωση
Εκτέλεσης Προγρ/των
προς τα εμπρός
προς τα πίσω
step over
Επεξηγηματική
οπτικοποίηση
Ανοικτό περιβάλλον:

Karel++ for
Windows

BACCII++

√
√
√
√
√

√

√

υπάρχει δυνατότητα επέμβασης
στον μικρόκοσμο κατά την
εκτέλεση του προγράμματος

Αναφορά φιλικών προς
το χρήστη μηνυμάτων
λάθους
Δημιουργία
διαγραμμάτων ροής για
υπάρχοντα προγράμματα
Ενσωματώνει
μαθήματα
δραστηριότητες
εγχειρίδιο χρήσης
Υποστηρίζει
περισσότερες από μία
γλώσσες προγρ/μού
Καταγραφή &
διαχείριση των
ενεργειών των
σπουδαστών
Διάλογος χρήστησυστήματος στα
Αγγλικά & τα Ελληνικά
Απαλλαγμένο από
προβλήματα ευχρηστίας
Αξιολόγηση
ευχρηστίας
μάθησης

Το λογισμικό
που
αναπτύξαμε

√

√
√

√
√
√
√
σύντομο tutorial

√
√

√
√
√

√
√
√

δεν ενσωματώνει
εκδότη

το γραφικό
ενδιάμεσο δεν
καθοδηγεί το
χρήστη στην
εκτέλεση των
διάφορων
λειτουργιών,
εκτενής διάλογος
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√

√

√

√
√

Πίνακας 13.1 Τα χαρακτηριστικά των 4 εκπαιδευτικών προγραμματιστικών περιβαλλόντων.
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13.4 Περαιτέρω Έρευνα
Το προγραμματιστικό περιβάλλον, όπως προκύπτει από την πιλοτική εφαρμογή και
αξιολόγησή του, μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά τη διδασκαλία και εκμάθηση των
βασικών εννοιών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Για την περαιτέρω
στήριξη του σπουδαστή και του διδάσκοντα

θα μπορούσαν να γίνουν οι εξής

προσθήκες στο προγραμματιστικό περιβάλλον:
1. Ενσωμάτωση της δυνατότητας της προς τα πίσω εκτέλεσης. Η δυνατότητα της
προς τα πίσω εκτέλεσης ενός προγράμματος είναι σημαντική για το
σπουδαστή για τους εξής λόγους:
•

Κρατάει το ενδιαφέρον του αμείωτο.

•

Τον βοηθάει τόσο στην αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων του όσο
και στην κατανόηση υπαρχόντων προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, όταν
ο σπουδαστής δυσκολεύεται να κατανοήσει κάποιο σημείο ενός
προγράμματος δεν χρειάζεται να σταματά την εκτέλεσή του (όταν
φτάνει στο κρίσιμο σημείο) και να το εκτελεί από την αρχή. Μπορεί να
επικεντρωθεί στην επαναλαμβανόμενη εκτέλεση του τμήματος των
εντολών που δυσκολεύεται να κατανοήσει.

Χρήσιμη, για τους παραπάνω λόγους, μπορεί να αποδειχτεί και η δυνατότητα
της εκτέλεσης της τρέχουσας μεθόδου χωρίς να εκτελείται βήμα προς βήμα το
μπλοκ εντολών της (step over).
2. Ενσωμάτωση ενός εκδότη κειμένου – δυνατότητα επιλογής εκδότη (κειμένου ή
δομής) για την ανάπτυξη των προγραμμάτων. Η ενσωμάτωση στο
προγραμματιστικό περιβάλλον, εκτός από τον εκδότη δομής που ήδη υπάρχει,
ενός εκδότη κειμένου για την ανάπτυξη των προγραμμάτων θα δώσει τη
δυνατότητα:
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Χρήσης του προγραμματιστικού περιβάλλοντος από δύο κατηγορίες
χρηστών – αρχάριους και προχωρημένους.

•

Διερεύνησης της βοήθειας που πραγματικά προσφέρει ο εκδότης δομής
στην ανάπτυξη των προγραμμάτων. Κατ’ επέκταση θα μας δοθεί η
δυνατότητα να διερευνήσουμε το ρόλο των συντακτικών λαθών στην
ανάπτυξη των προγραμμάτων.

3. Επιλογή προγραμματιστικού παραδείγματος. Σε πολλά ανώτατα εκπαιδευτικά
ιδρύματα διδάσκεται τόσο το παράδειγμα του δομημένου όσο και το
παράδειγμα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Επιπλέον, αρκετοί
ερευνητές

προτείνουν

τη

διδασκαλία

διαφόρων

παραδειγμάτων

προγραμματισμού στα πλαίσια των εισαγωγικών μαθημάτων στην Επιστήμη
των Υπολογιστών (Leska et al., 1996). Για τους λόγους αυτούς λοιπόν θα
ενσωματωθεί στο προγραμματιστικό περιβάλλον που αναπτύχθηκε η γλώσσα
του ρομπότ Karel (Pattis et al., 1995). Έτσι, το προγραμματιστικό περιβάλλον
θα

υποστηρίζει

εκτός

από

το

αντικειμενοστραφές

παράδειγμα

προγραμματισμού και το παράδειγμα του δομημένου προγραμματισμού. Ο
χρήστης θα έχει τη δυνατότητα επιλογής παραδείγματος προγραμματισμού
κατά την εκκίνηση του λογισμικού, ενώ δεν θα υπάρχει καμία διαφορά όσον
αφορά στις λειτουργίες που έχουμε περιγράψει και στον τρόπο εκτέλεσής
τους. Τα παιδαγωγικά οφέλη από την υποστήριξη των δύο παραπάνω
παραδειγμάτων προγραμματισμού είναι προφανή.
4. Αυτόματη στατιστική επεξεργασία των λαθών. Από την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων των μαθημάτων που διεξήχθησαν στα πλαίσια της πιλοτικής
εφαρμογής του προγραμματιστικού περιβάλλοντος έγινε εμφανές ότι η
καταγραφή των ενεργειών των σπουδαστών παρέχει πολύτιμα στοιχεία στο
διδάσκοντα. Ωστόσο, η μελέτη των διαδοχικών εκδόσεων των προγραμμάτων
είναι πολύ χρονοβόρα. Ένας μελλοντικός στόχος είναι η ενσωμάτωση στο
περιβάλλον της δυνατότητας της αυτόματης στατικής επεξεργασίας των
λαθών και της αναφοράς των εξής πληροφοριών:
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i. αριθμός εκδόσεων ενός προγράμματος,
ii. συνολικός χρόνος επεξεργασίας,
iii. κατηγορίες λαθών που εντοπίστηκαν σε κάθε έκδοση,
iv. αναφορά των λαθών που διορθώθηκαν και των νέων λαθών που
εντοπίστηκαν μεταξύ δύο διαδοχικών εκδόσεων, και
v. ταξινόμηση των λαθών ανάλογα με τη συχνότητα εμφάνισής
τους & το χρόνο που χρειάζονται οι σπουδαστές για τη διόρθωσή
τους.
5. Ενσωμάτωση ενός τμήματος αξιολόγησης των εκδόσεων ενός προγράμματος
για την περαιτέρω στήριξη του διδάσκοντα στην μελέτη των εκδόσεων των
προγραμμάτων

των

σπουδαστών.

Συγκεκριμένα,

σκοπεύουμε

να

ενσωματώσουμε στο προγραμματιστικό περιβάλλον τη δυνατότητα της
εκτέλεσης μιας έκδοσης ενός προγράμματος – η οποία είναι απαλλαγμένη από
συντακτικά/σημασιολογικά λάθη - και (i) την αναφορά των λογικών λαθών
που εντοπίστηκαν και (ii) τη χάραξη της πορείας (στην κατάσταση του κόσμου)
που ακολούθησε το/τα ρομπότ. Έτσι ο διδάσκοντας δεν θα χρειάζεται να
εκτελεί βήμα προς βήμα τις εκδόσεις των προγραμμάτων για τον εντοπισμό
των λογικών λαθών. Η εκτέλεση των εκδόσεων των προγραμμάτων θα
πραγματοποιείται από το παράθυρο που παρουσιάζεται η ιστορία των
μεταγλωττίσεων.
6. Ενσωμάτωση ενός τμήματος με προτεινόμενες ασκήσεις. Ο σπουδαστής θα έχει
τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει τον ορισμό ενός προβλήματος και την
αντίστοιχη αρχική-τελική κατάσταση του κόσμου. Οι ασκήσεις θα είναι
οργανωμένες ανά κεφάλαιο (για παράδειγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα
μενού με τα ονόματα/αύξοντες αριθμούς των ασκήσεων για κάθε μάθημα) και
θα υπάρχει δυνατότητα προσθήκης νέων ασκήσεων από το διδάσκοντα.
Τέλος, ο σπουδαστής θα έχει τη δυνατότητα ανάκλησης της αρχικής
κατάστασης του κόσμου από το βασικό παράθυρο του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος.
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7. Επέκταση της γλώσσας προγραμματισμού ώστε να υποστηρίζει τη χρήση των
λογικών τελεστών AND και OR, καθώς επίσης και τη χρήση δεικτών για την
αναφορά στα αντικείμενα που δημιουργεί ο σπουδαστής.
Τέλος, θα θέλαμε να αναφέρουμε κάποιους μελλοντικούς στόχους που αφορούν στη
χρήση του προγραμματιστικού περιβάλλοντος που αναπτύξαμε προκειμένου να
διερευνήσουμε τα εξής:
1. Το προγραμματιστικό περιβάλλον, όπως προκύπτει από την πιλοτική εφαρμογή
και αξιολόγησή του, μπορεί να στηρίξει ουσιαστικά τη διδασκαλία και εκμάθηση
των βασικών εννοιών του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Οι φοιτητές
που

είχαν

παρακολουθήσει

κάποιο

μάθημα

«Αντικειμενοστραφούς

Προγραμματισμού» πριν από τη διεξαγωγή των συγκεκριμένων μαθημάτων
επισήμαναν ότι η συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού και το συγκεκριμένο
προγραμματιστικό περιβάλλον τους βοήθησε να κατανοήσουν κάποιες έννοιες
που τους δυσκόλευαν ή που δεν τις είχαν κατανοήσει καθόλου. Από αυτούς το
70% πιστεύει ότι μετά τη συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων δεν θα αντιμετώπιζε
προβλήματα

με

τις

αντίστοιχες

έννοιες

σε

μια

συμβατική

γλώσσα

προγραμματισμού. Μελλοντικός μας στόχος είναι να χρησιμοποιήσουμε το
προγραμματιστικό περιβάλλον και τη συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων στα πλαίσια
ενός μαθήματος «Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού» που θα έχει ως
απώτερο στόχο τη διδασκαλία μιας συμβατικής αντικειμενοστραφούς γλώσσας
προγραμματισμού, όπως η C++ και η Java. Πιστεύουμε ότι η εισαγωγή στις
έννοιες του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με το συγκεκριμένο
προγραμματιστικό περιβάλλον θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός ισχυρού
υπόβαθρου και στην ευκολότερη μετάβαση σε μια γλώσσα προγραμματισμού
γενικού σκοπού. Σ’ αυτό ίσως να συντελούσε και η προετοιμασία μιας σειράς
μαθημάτων που θα βασίζονταν στα μαθήματα που έχουν ενσωματωθεί στο
προγραμματιστικό περιβάλλον και τις εμπειρίες που απέκτησαν οι σπουδαστές στα
πλαίσια χρήσης του. Για παράδειγμα, στα πλαίσια χρήσης του προγραμματιστικού
περιβάλλοντος οι σπουδαστές αρχικοποιούν (προκαθορισμένες) μεταβλητές κατά
τη δημιουργία-αρχικοποίηση των αντικειμένων (ρομπότ) και μεταβάλλουν τις

Συμπεράσματα και Περαιτέρω Έρευνα

548

τιμές τους μέσω τις εκτέλεσης των μεθόδων που αναπτύσσουν. Παρόλα αυτά δεν
γίνεται άμεση αναφορά στην έννοια της μεταβλητής. Στα πλαίσια των μετέπειτα
μαθημάτων θα μπορούσε η διδασκαλία της έννοιας της μεταβλητής να βασιστεί
στις εμπειρίες που απέκτησαν οι σπουδαστές στα πλαίσια της εισαγωγής τους
στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με το μικρόκοσμο του Karel++. Θα
μπορούσε δηλαδή να αναφερθεί στους σπουδαστές ότι οι ιδιότητες των ρομπότ
είναι στην ουσία μεταβλητές, οι τιμές των οποίων αρχικοποιούνται κατά τη
δημιουργία των ρομπότ και μεταβάλλονται μέσω της εκτέλεσης των μεθόδων.
2. Μελλοντικός μας στόχος επίσης είναι να χρησιμοποιήσουμε το προγραμματιστικό
περιβάλλον για να διερευνήσουμε διεξοδικά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι
σπουδαστές κατά την εισαγωγή τους στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό. Στα
πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής συγκεντρώθηκε και αναλύθηκε πληθώρα
δεδομένων και καταγράφηκαν αρκετές δυσκολίες και λάθη. Ωστόσο, δεν μας
δόθηκε η δυνατότητα να διαπιστώσουμε αν οι δυσκολίες και τα λάθη που
καταγράφηκαν είχαν τυχαίο χαρακτήρα ή όχι, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι
αναπτύχθηκαν προγράμματα μόνο στα πλαίσια των μαθημάτων και δεν
ανατέθηκαν εργασίες. Στόχος μας είναι λοιπόν να εκμεταλλευτούμε τα στοιχεία
αυτά προκειμένου να διερευνήσουμε και να καταγράψουμε τις δυσκολίες, τα
λάθη και τις παρανοήσεις των σπουδαστών στα πλαίσια εισαγωγής τους στον
αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.

Βιβλιογραφία 549

Βιβλιογραφία

1.

Adams, J., Leestma, S. & Nyhoff, L. (1998) C++: An introduction to computing,
Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 07458.

2.

Aho, A., Sethi, R. & Ullman, J. (1986) Compilers, Principles, Techniques, and
Tools. Addison-Wesley, Reading, MA.

3.

Almstrum, V. L., Berglund, A, Granger, M., Little, J. C., Miller, D. M., Petre,
M., Schragger, P. & Springsteel, F. (1996) Evaluation: turning technology from
toy to tool. Report of the Working Group on Evaluation. ACM SIGCSE Bulletin,
Vol. 28, Issue SI, pp. 201-217.

4.

Baecker, R. (1997) Sorting Out Sorting: A Case Study of Software Visualization
for Teaching Computer Science. In Software Visualization: Programming as a
multimedia Experience, Stasko, J., Domingue, J., Brown, M. and Price, B. (Eds.),
MIT Press, Cambridge, pp. 369-381.

5.

Baecker, R., DiGiano, C. & Marcus, A. (1997) Software visualization for
Debugging. Communications of the ACM, Vol. 40, No. 4, pp. 44-54.

6.

Barnett Personal Systems Group, 3714 S Street S.E., Washington, D.C. 20020,
BPS Robot Simulator, http://home.att.net/~David.D.Barnnett.

7.

Bell, B., Rieman, J. & Lewis, C. (1991) Usability Testing of a Graphical
Programming System: Things We Missed in a Programming Walkthrough.
Proceedings of ACM CHI ’91 Conference on Human Factors in Computing
Systems, pp. 7-12.

8.

Bentley, J. (1988) Little Languages. In More Programming Pearls, AddisonWesley Publishing Company, pp. 83-100.

Βιβλιογραφία 550

9.

Bergin, J., Brodlie, K., Goldweber, M., Jimenez-Peris, R., Khuri, S., PatinoMartinez, M., McNally, M., Naps, T., Rodger, S. & Wilson, J. (1996) An
overview of visualization: its use and design - Report of the Working Group on
Visualization. ACM SIGCSE Bulletin, Integrating Tech. Into C.S.E 6/96
Barselona, Spain, Vol. 28, Issue SI, pp. 192-200.

10.

Bergin, J., Stehlik, M., Roberts, & J. Pattis (1997) Karel++ - A Gentle
Introduction to the Art of Object-Oriented Programming. 2nd edn. New York,
Wiley.

11.

Berman, A.M., Decker, R., Nguyen, D.X., Reid, R.J. & Wallingford, E. (1994)
Using C++ in CS1/CS2. ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 26, No. 1, pp. 383-384.

12.

Birch, M., Boroni, C., Goosey, F., Patton, S., Poole, D., Pratt, C. & Ross, R.
(1995) DYNALAB: A Dynamic Computer Science Laboratory Infrastructure
Featuring Program Animation. ACM, SIGSCE Bulletin, Vol. 27, No. 1, pp. 29-33.

13.

Boroni, C, Eneboe, T., Goosey, F., Ross, J. A. & Ross, R.J. (1996) DANCING
WITH DYNALAB: Endearing the Science of Computing to Students. ACM,
SIGSCE Bulletin, Vol. 28, Issue 1, pp. 135-139.

14.

Brilliant, S. & Wiseman, T. R. (1996) The First Programming Paradigm and
Language Dilemma. ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 28, Issue 1, pp. 338-342.

15.

Brown, M. & Hershberger, J. (1997) Program Auralization. In Software
Visualization: Programming as a multimedia Experience, Stasko, J., Domingue,
J., Brown, M. and Price, B. (Eds.), MIT Press, Cambridge, pp. 139-144.

16.

Brusilovsky, P. (1993) Program Visualization as a Debugging Tool for Novices.
ACM, INTERACT ’93 and CHI ’93 conference companion on Human factors in
computing systems, pp. 29-30.

Βιβλιογραφία 551

17.

Brusilovsky, P., Calabrese, E., Hvorecky, J., Kouchnirenko, A. & Miller, P.
(1997) Mini-languages: a way to learn programming principles. Education and
Information Technologies 2, pp. 65-83.

18.

Brusilovsky, P., Kouchnirenko, A., Miller, P. & Tomek, I. (1994) Teaching
programming to novices: a review of approaches and tools. Proceedings of EDMEDIA ‘94, pp. 103-110.

19.

Buck, D. & Stucki, D. (2001) JKarelRobot: A Case Study in Supporting Levels
of Cognitive Development in the Computer Science Curriculum. Proceedings of
SIGCSE 2001, ACM, pp. 16-20.

20.

Calloni, B. A. & Bagert, D. J. (1997) Iconic Programming Proves Effective for
Teaching the First Year Programmming Sequence. ACM SIGSCE Bulletin, Vol.
29, Issue 1, pp. 262-266.

21.

Calloni, B. & Bagert, D. (1994) Iconic Programming in BACCII vs. Textual
Programming: which is a better learning environment? ACM SIGSCE Bulletin,
Vol. 26, Issue 1, pp.188-192.

22.

Carey, D. (1996) Teaching Algorithms & Programming Concepts Using an
Object-Oriented

Language.

Proceedings

of

ACEC

96’,

http://www.spirit.com.a/ACEC96/papers/carey.htm.

23.

Carter, J. & Fowler, A. (1998) Object Oriented Students? ACM SGCSE Bulletin,
Vol. 30, Issue 3, 271.

24.

Chandhok, R., Garlan, D., Meter, G., Miller, P. & Pane, J. Karel Genie User’s
Manual, The MacGnome Project, Carnegie Mellon University.

Βιβλιογραφία 552

25.

Clements, D. & Merriman, S. (1988) Componential Developments in Logo
Programming Environments In Teaching and Learning Computer Programming,
Mayer, R. (Ed.), Lawrence Erlbaum Associates, pp. 13-54.

26.

Cook, C., Burnett, M., & Boom, D. (1997) A Bug’s eye view of Immediate
Visual Feedback in Direct-Manipulation Programming Systems. ACM,
Empirical Studies of Programmers: Seventh Workshop, pp. 20-41.

27.

Crews, T. & Ziegler, U. (1998), The Flowchart Interpreter for Introductory
Programming Courses. In Proceedings of FIE ’98 Conference, pp. 307-312.

28.

Crews, T. R. (1995) AdvanturePlayer: An Intelligent Learning Environment.
ACM, CHI Companion 95, Denver, Colorado, USA, pp. 43-44.

29.

Cypher, A. & Smith, D.C. (1995) KIDSIM: End User Programming of
Simmulations. ACM, CHI Companion 95, Denver, Colorado USA, pp. 35-36.

30.

Dagdilelis, V. & Satratzemi, M. (1998) DIDAGRAPH: A software for teaching
Graph Theory algorithms. ACM, Proceedings of the 6th annual conference on the
teaching of computing / 3rd annual conference on integrating technology into
computer science education on changing the delivery of computer science
education, pp. 64-68.

31.

Dagdilelis, V. & Satratzemi, M. (2001) Post’s Machine: A Didactic Microworld
as an Introduction to Formal Programming. Education and Information
Technologies 6:2, pp. 123-141.

32.

Decker, R. & Hirshfield, S. (1993) Top-Down Teaching: Object-Oriented
Programming in CS1. ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 25, No. 1, pp. 270-273.

33.

Decker, R. & Hirshfield, S. (1994) The Top 10 Reasons Why Object-Oriented
Programming Can’t Be Taught In CS1. ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 26, No. 1,

Βιβλιογραφία 553

pp. 51-55.

34.

DiGiano, C., Baecker, R. & Owen, R. (1993) LogoMedia : A Sound-Enhanced
Programming Environment for Monitoring Program Behavior. ACM, INTERCHI
‘93, pp. 301-302.

35.

DiSessa, Andrea A. (1986) Notes on the Future of Programming: Breaking the
Utility Barrier. In D. A. Norman and S. W. Draper (Eds.), User Centered System
Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction. Hillsdale NJ:
Lawrence Erlbaum, pp. 125-152.

36.

Du Boulay, B. (1989) Some Difficulties Of Learning To Program. In Studying
The Novice Programmer, Soloway, E., Sprohrer, J. (Eds.) Lawrence Erlbaum
Associates, pp. 283-300.

37.

Du Boulay, B., O’Shea, T. & Monk, J. (1989) The Black Box Inside the Glass
Box: Presenting Computing Concepts to Novices. In Studying The Novice
Programmer, Soloway, E., Sprohrer, J. (Eds.), Lawrence Erlbaum Associates,
pp. 431-446.

38.

DYNALAB Version 3.0, Computer Science Department, Montana State Univ.,
http://www.cs.montana.edu/~dynalab/download/download.html

39.

Fay, A. & Mayer, R. (1988) Learning Logo: A Cognitive Analysis. In Teaching
and Learning Computer Programming, Mayer, R. (Ed.), Lawrence Erlbaum
Associates, pp. 55-74.

40.

Feldman, T. J. & Zelenski, J. D. (1996) The Quest For Excellence In Designing
CS1/CS2 Assignments. ACM SIGSCE Bulletin, Vol. 28, Issue 1, pp. 319-323.

41.

Fix, V., Wiedenbeck, S. & Scholtz, J. (1993) Mental Representations of
Programs by Novices and Experts. ACM, Proceedings of the conference on

Βιβλιογραφία 554

Human factors in Computing Systems, pp. 74-79.

42.

Fleury, A. E. (2000) Programming in Java: student-constructed rules. ACM
SIGCSE Bulletin, Proceedings of the thirty-first SIGCSE technical symposium on
Computer science education, Vol. 32, Issue 1, 197-201.

43.

Fleury, A. E. (2001) Encapsualtion and reuse as viewed by java students. ACM
SIGCSE Bulletin, Proceedings of the thirty second SIGCSE technical symposium
on Computer Science Education, , Vol. 33, Issue 1, 189-193.

44.

Francioni, J., Albright, L. & Jackson, J. (1991) Debugging parallel programs
using sound. ACM, SIGPLAN Notices, Vol.26, No.12, pp. 68-75.

45.

Freund, S. N. & Roberts, E. S. (1996) THETIS: An ANSI C programming
environment designed for introductory use. ACM SIGSCE Bulletin, Vol. 28, No.
1, pp. 300-04.

46.

Glenn D.Blank, Jesse Thilo & Wei Wang (1998) Knobby’s World. EECS
Department Lehigh University for the Universal Machine WCB/McGraw-Hill
Copyright © 1998, http://fizbin.eecs.lehigh.edu/~glennb/um/GetKnob.htm.

47.

Goldenson, D. R. (1989), The Impact of Structure Editing on Introductory
Computer Science Education: The Results So Far, ACM SIGCSE Bulletin, Vol.
21, No. 3, September 1989, pp. 26-29.

48.

Goldenson, D., Brown, M., Bruemmer, J., Hull, N., Jones, R., Kmoch, J.,
McClellan, Miller, P., Stehlik, M. & Werth, L. (1990), Roundtable on Structure
Editing: Teachers’ Experience Using Carnegie Mellon’s GENIE Programming
Environments (panel session. ACM, Proceedings of the 21st SIGCSE technical
symposium on Computer Science Education, pp. 267.

49.

Green, T. (1990) Programming Languages as Information Structures In

Βιβλιογραφία 555

Psychology of Programming, Hoc, J., Green, T., Samurcay, R., Gilmore, D.
(Eds.), Academic Press, pp. 117-138.

50.

Hadjerrouit, S. (1998) A Constructivist Framework for Integrating the Java
Paradigm into the Undergraduate Curriculum, ITiCSE ’98 Dublin, Ireland, ACM
Press, 105-107.

51.

Hadjerrouit, S. (1999) A constructivist approach to object-oriented design and
programming, Proceedings of the 4th annual SIGCSE/SIGCUE on Innovation
and technology in computer science education, Cracow, Poland, 171-174.

52.

Halbert, D. C. & O’Brien, P. D. (1987) Using Types and Inheritance in ObjectOriented Languages. ECOOP ’87, LNCS 276, Springer-Verlag, pp. 20-31.

53.

Hoc, J. (1989) Do We Really Have Conditionals In Our Brains? In Studying The
Novice Programmer, Soloway, E., Sprohrer, J. (Eds.), Lawrence Erlbaum
Associates, pp. 179-190.

54.

Hoc, J.-M & Nguyen-Xuan, A. (1990) Language Semantics, Mental Models and
Analogy. In Psychology of Programming, Hoc, J., Green, T., Samurcay, R.,
Gilmore, D. (Eds.), Academic Press, pp. 139-156.

55.

Holland, S. Griffiths, R. & Woodman, M. (1997) Avoiding object
misconceptions. Proceedings of the twenty-eighth SIGCSE technical symposium
on Computer science education, San Jose, California, United States, 131-134.

56.

Holmes, J. (1995) Building your own Compiler with C++. Prentice Hall.

57.

Jeffries, R., Miller, J., Wharton, C. & Uyeda, K. (1991) User Interface
Evaluation in the Real World: a comparison of four techniques. In Proceedings
of CHI ’91, ACM, New Orleans LA, pp. 119-124.

Βιβλιογραφία 556

58.

Kahn, K. (1996) Drawings on Napkins, Video-Game Animation, and Other ways
to Program Computers. Communications of the ACM, Vol.39, No 8, pp. 49-59.

59.

Kahney, H. (1989) What Do Novice Programmers Know About Recursion? In
Studying The Novice Programmer, Soloway, E., Sprohrer, J. (Eds.), Lawrence
Erlbaum Associates, pp. 209-228.

60.

Kaplan, R. (1994) Constructing Language Processors for Little Languages. John
Willey & Sons, Inc.

61.

Kato, H. & Ide, A. Using a Game for Social Setting in a Learning Environment:
AlgoArena -- A Tool for Learning Software Design. NEC Corporation,
http://www-cs95.indiana.edu/cscl95/kato.html

62.

Kay, J. & Prosser, M. (1989) An Evaluation of a Computer Science Orientation
Programme. Assessment and Evaluation in Higher Education, Vol. 14, No. 1, pp.
55-66.

63.

Kay, J. & Tyler, P. (1992) A Microworld For Developing Learning Design
Strategies. Computer Science Education 3, pp. 111-122.

64.

Kessler, C. & Anderson, J. (1989) Learning Flow of Control: Recursive and
Iterative Procedures. In Studying The Novice Programmer, Soloway, E.,
Sprohrer, J. (Eds.), Lawrence Erlbaum Associates, pp. 229-260.

65.

Khwaja, A. A. & Urban, J. E. (1993), Syntax-directed Editing Environments:
Issues and Features, Proceedings of the 1993 ACM, SIGGAP symposium on
Applied Computing, Indianapolis, USA, pp. 230-237.

66.

Kolling, M., Koch, B. & Rosenberg, J. (1995) Requirements for a First Year
Object-Oriented Teaching Language. ACM, SIGCSE Bulletin, Vol. 27, No. 1, pp.

Βιβλιογραφία 557

173-177.

67.

Kurland, D. & Pea, R. (1989) Children’s Mental Models of Recursive Logo
Programs. In Studying The Novice Programmer, Soloway, E., Sprohrer, J. (Eds.),
Lawrence Erlbaum Associates, pp. 315-324.

68.

Lehrer, R., Guckenberg, T. & Sancilio, L. (1988) Influences Of Logo On
Children’s Intellectual Development. In Teaching and Learning Computer
Programming, Mayer, R. (Ed.), Lawrence Erlbaum Associates, pp. 75-110.

69.

Leska, C., Barr, J. & King, L.A.S (1996) Multiple Paradigms in CS I. ACM,
SIGCSE Bulletin, Vol. 28, No.1, pp. 343-347.

70.

Lindskov Knudsen, J. & Lehrmann Madsen, O. (1988) Teaching ObjectOriented Programming is more than teaching Object-Oriented Programming
Languages. ECOOP ’88, LNCS 322, Springer-Verlag, pp. 21-40.

71.

Linn, M. & Dalbey, J. (1989) Cognitive Consequences of Programming
Instruction. In Studying The Novice Programmer, Soloway, E., Sprohrer, J.
(Eds.), Lawrence Erlbaum Associates, pp. 57-81.

72.

Littlefield, J., Delclos, V., Lever, S., Clayton, K., Bradsford, J. & Franks, J.
(1988) Learning Logo: Method Of Teaching, Transfer Of General Skills, And
Attitudes Toward School And Computers In Teaching and Learning Computer
Programming, Mayer, R. (Ed.), Lawrence Erlbaum Associates, pp. 111-136.

73.

Logotron Software, SuperLogo demo version, http://www.logo.com.

74.

Mayer, R. E. (1989) The Psychology of How Novices Learn Computer
Programming. In Studying The Novice Programmer, Soloway, E. and Sprohrer,
J. (Eds.), Lawrence Erlbaum Associates, pp. 129-160.

Βιβλιογραφία 558

75.

Mendelsohn, P., Green, T.R.G. & Brna, P. (1990) Programming Languages in
Education: The Search for an Easy Start. In Psychology of Programming, Hoc,
J., Green, T., Samurcay, R. and Gilmore, D. (Eds.), Academic Press, pp. 175200.

76.

Miller, P., Pane, J., Meter, G. & Vorthmann. S., (1994) Evolution of Novice
Programming Environments: The Structure Editors of Carnegie Mellon
University, Interactive Learning Environments 4 (2), 140-158, also available as
Technical Report: Computer Science Department, Carnegie Mellon University,
Pittsburgh, PA 15213-3890.

77.

Milne, I. & Rowe, G. (2002) Difficulties in Learning and Teaching Programming
– Views of Students and Tutors. Education and Information Technologies 7:1,
Kluwer Academic Publishers, pp. 55-66.

78.

Mr.Ward’s Attic: Karel the Robot - visual introduction to Pascal programming.
http://www.c-com.net/~jwward/toys.html.

79.

Mukherjia, S. & Stasko, J. (1993) Applying Algorithm Animation Techniques
for Program Tracing, Debugging, and Understanding. 1993 IEEE 0279-5257/93,
pp.456-465.

80.

Mukherjia, S. & Stasko, J. (1994) Toward Visual Debugging: Integrating
Algorithm Animation Capabilities within a Source-Level Debugger. ACM
Transacions on Computer-Human Interaction, Vol. 1, No. 3, September 1994,
pp.215-244.

81.

Myers, B. (1998) Natural Programming: Project Overview and Proposal.
Technical Report CMU-CS-98-101 or CMU-HCII-98-100, Human-Computer
Interaction Institute, School of Computer Science, Carnegie Mellon University,
http://www.cs.cmu.e/~NatProg.

Βιβλιογραφία 559

82.

Myers, B. A. (1990) Taxonomies of Visual Programming and Program
Visualization. Journal of Visual Languages and Computing (1990) 1, 97-123.

83.

Myers, B. A., Chandhok, R. & Sareen, A. (1988) Automatic Data Visualization
for Novice Pascal Programmers, 1988 IEEE Workshop on Visual Languages,
Computer society Order Number 876, IEEE Computer Society Press, pp. 192198.

84.

Naps, T. & Stenglein, J. (1996) Tools for Visual Exploration of Scope and
Parameter Passing in a Programming Language Course. ACM SIGCSE Bulletin,
Vol. 28, No. 1, pp. 305-309.

85.

Nielsen, J. (1992) Finding Usability Problems through Heuristic Evaluation. In
Proceedings of CHI ’92, ACM, New York, pp. 373-380.

86.

Nielsen, J. (1994a) Enhancing the Explanatory Power of Usability Heuristics. In
Proceedings of CHI ’94, ACM, Boston, pp. 152-158.

87.

Nielsen, J. (1994b) Usability Inspection Methods. In Proceedings of CHI ’94
Conference Companion, ACM, Boston, pp. 413-414.

88.

Nielsen, J. & Molich, R. (1990) Heuristic Evaluation of User-Interfaces. In
Proceedings of CHI ’90, ACM, Seattle, pp. 249-256.

89.

Pane, J. F. & Myers, B.A. (1996) Usability Issues in the Design of Novice
Programming Systems, Technical Report CMU-CS-96-132, School of Computer
Science, Carnegie Mellon University (also available as: Human-Computer
Interaction Institute Technical Report CMU-HCII-96-101).

90.

Pane, J.F. A Programming System for Children that is Designed for Usability.
Computer Science Department and Human-Computer Interaction Institute,
Carnegie Mellon University.

Βιβλιογραφία 560

91.

Pattis, R. E., Roberts, J. & Stehlik, M. (1995) Karel - The Robot, A Gentle
Introduction to the Art of Programming. 2nd edn. New York, John Wiley & Sons.

92.

Perkins, D., Schwartz, S. & Simmons, R. (1988) Instructional Strategies for the
Problems of Novice Programmers In Teaching and Learning Computer
Programming, Mayer, R. (Ed.), Lawrence Erlbaum Associates, pp. 153-178.

93.

Price, B., Baecker, R. & Small, I. (1997) An Introduction to Software
Visualization. In Software Visualization: Programming as a multimedia
Experience, Stasko, J., Domingue, J., Brown, M. and Price, B. (Eds.), MIT Press,
Cambridge, pp. 3-28.

94.

Putman, R., Sleeman, D., Baxter, J. & Kuspa, L. (1989) A Summary Of
Misconceptions Of High-School BASIC Programmers. In Studying The Novice
Programmer, Soloway, E., Sprohrer, J. (Eds.), Lawrence Erlbaum Associates,
pp. 301-314.

95.

Ramalingam, V. & Wiedenbeck, S. (1997) An Empirical Study of Novice
Program Comprehension in the Imperative and Object-Oriented Styles,
Empirical Studies of Programmers: Seventh Workshop, ACM Press, New York,
124-139.

96.

Reisdorph, K. (1998) Teach Yourself BORLAND C++ BUILDER 3 in 14 Days,
SAMS Publishing.

97.

Resnick, M. (1994) Turtles, Termites, and Traffic Jams : Explorations in
Massively Parallel Microworlds. MIT Press.

98.

Rogalski, J. & Samurcay, R. (1990) Acquisition of Programming Knowledge and
Skills. In Psychology of Programming, Hoc, J., Green, T., Samurcay, R. and
Gilmore, D. (Eds.), Academic Press, pp. 157-174.

Βιβλιογραφία 561

99.

Ross, R. J. (1991) Experience with the DYNAMOD Program Animator. ACM,
SIGSCE ‘91, pp. 35-42.

100. Ruckert, M. & Halpern, R. (1993) Educational C. ACM SIGSCE Bulletin, Vol.
25, No. 1, pp. 6-9.

101. Samurcay, R. (1989) The Concept of Variable in Programming: its Meaning and
Use in Problem-Solving by Novice Programmers. In Studying The Novice
Programmer, Soloway, E. and Sprohrer, J. (Eds.), Lawrence Erlbaum
Associates, pp. 161-178.

102. Sangwan, R. S., Korsh, J. F. & LaFollette, P. S. (1998) A System for Program
Visualization in the Classroom., ACM SIGSCE Bulletin, Vol. 30, No. 1, pp. 272276.

103. Satratzemi, M., Dagdilelis, V. & Evagelidis, G. (2001) A System for Program
Visualization and Problem-Solving Path Assessment of Novice Programmers.
ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 33, No. 3, pp. 137-140.

104. Scanlan, D. (1989) Structured flowharts outperform pseudocode:an experimental
comparison, IEEE Software, Vol 6, No 5, Sept. 1989, pp. 28-36.

105. Schorsch, T. (1995) CAP: An automated self-assessment tool to check Pascal
programs for syntax, logic and style errors, ACM SIGSCE Bulletin, Vol. 27, Issue
1, pp. 168-172.
106. Sedgewick, R. (1988) Algorithms. Addison-Wesley Publishing Company.

107. Seidman, R. (1988) New Directions In Educational Computing Research. In
Teaching and Learning Computer Programming, Mayer, R. (Ed.), Lawrence
Erlbaum Associates, pp. 299-308.

Βιβλιογραφία 562

108. Shneiderman, B., Mayer, R., McKay, D. & Heller, P. (1977) Experimental
Investigations of The Utility of Detailed Flowcharts in Programming,
Communications of the ACM, Vol. 20, No. 6, pp. 373-381.

109. Sleeman, D., Putman, R., Baxter, J. & Kuspa, L. (1988) An Introductory Pascal
Class: A Case Study Of Students’ Errors. In Teaching and Learning Computer
Programming, Mayer, R. (Ed.), Lawrence Erlbaum Associates, pp. 237-258.

110. Smith, D.C, Cypher, A. & Schmucker, K. (1996) Making Programming Easier
for Children. ACM interactions September+October 1996, Vol. 3, Issue 5, pp.
58-67.

111. Smith, D.C., Cypher, A. & Sprohrer, J. (1994) KIDSIM: Programming Agents
Without a Programming Language. Communications of the ACM, Vol.37, No.7,
pp. 55-67.

112. Soloway, E. (1986) Learning to Program = Learning to Construct Mechanisms
and Explanations, Communications of the ACM, Vol. 29, No. 9, pp. 850-858.

113. Soloway, E., Bonar, J. & Ehrlich, K. (1989) Cognitive Strategies and Looping
Constructs: An Empirical Study. In Studying The Novice Programmer, Soloway,
E., Sprohrer, J. (Eds.) Lawrence Erlbaum Associates, pp. 191-208.
114. Soloway, E., Sprohrer, J. & Littman, D. (1988) E Unum Pluribus: Generating
Alternative Designs In Teaching and Learning Computer Programming, Mayer,
R. (Ed.), Lawrence Erlbaum Associates, pp. 137-152.

115. Spohrer, J. C. & Soloway, E. (1986) Novice Mistakes: Are the Folk Wisdoms
Correct? Communications of the ACM, Vol. 29, No. 7, pp. 624-632.

116. Spohrer, J., Soloway, E. & Pope, E. (1989) A Goal/Plan Analysis of Buggy
Pascal Programs. In Studying The Novice Programmer, Soloway, E., Sprohrer, J.

Βιβλιογραφία 563

(Eds.) Lawrence Erlbaum Associates, pp. 355-400.

117. Stasko, J. (1997a) Building Software Visualizations through Direct Manipulation
and Demonstration. In Software Visualization: Programming as a multimedia
Experience, Stasko, J., Domingue, J., Brown, M. & Price, B. (Eds.), MIT Press,
Cambridge, pp. 187-203.

118. Stasko, J. (1997b) Using Student-Built Algorithm Animations as Learning Aids,
ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 29, Issue 1, pp. 25-29.

119. Stasko, J., Badre, A. & Lewis, C. (1993) Do Algorithm Animations Assist
Learning? An Empirical Study and Analysis. ACM, Proceedings of the
INTERCHI ’93 Conference on Human Factors n Computing Systems, pp. 61-66.

120. Stasko, J., Domingue, J., Brown, M. H. & Price, B. (Eds) (1997) Software
Visualization: Programming as a Multimedia Experience, MIT Press,
Cambridge.

121. Studer, S., Taylor, J. & Macie, K. (1995) YOUNGSTER: A simplified
introduction to computing removing the details so that a child may program.
ACM SIGSCE Bulletin, Vol. 27, Issue 1, pp. 102-105.

122. Suzuki, H. & Kato, H. Interaction - Level Support for Collaborative Learning:
AlgoBlock – An Open Programming Language, NEC Corporation, http://wwwcs95.indiana.edu/cscl95/kato.html

123. Teitelbaum, T. & Reps, T. (1981) The Cornell Program Synthesizer: A SyntaxDirected Programming Environment, Communications of the ACM, Vol. 24, No.
9, pp. 563-573.

124. Templeton, B. Alice Pascal. http://www.templetons.com/brad/alice.html

Βιβλιογραφία 564

125. Tempte, M C. (1991) Let’s Begin Introducing the Object-Oriented Paradigm,
ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 23, No. I, 338-342.

126. Toleman, M. A., Welsh, J. & Chapman, A. L. (1992), An empirical investigation
of menu design in language-based editors, ACM SIGSOFT Software Engineering
Notes, Vol. 17, Issue 5, pp. 41-46.

127. Tomek, I. (1995) Microworlds for teaching concepts of object oriented
programming. Journal of Universal Computer Science, pp. 423-434.

128. Tucker, A.B. & Wegner, P. (1994) New Directions in the Introductory Computer
Science Curriculum. ACM SIGCSE Bulletin, Vo. 26, Issue 1, pp. 11-15.

129. Vickers, P. & Alty, J. (1996) CAITLIN: A Musical Program Auralisation Tool to
Assist Novice Programmers with Debugging. Proceedings of ICAD 96, http://
www.santafe.edu/~kramer/icad/ICAD96/ proc96/vickers.html

130. Wick, M. (1995) On Using C++ and Object-Orientation in CS1: the Message is
still more important than the Medium, ACM SIGCSE Bulletin, Vol. 27, Issue 1,
322-326.

131. Wiedenbeck, S. & Ramalingam, V. (1999) Novice comprehension of small
programs writeen in the procedural and object-oriented styles. Int. J. HumanComputer Studies 51, Academic Press, pp. 71-87.

132. Wilcox, E., Atwood, J., Burnett, M., Cadiz, J. & Cook, C. (1997) Does
Continuous

Visual

Feedback

Aid

Debugging

in

Direct-Manipulation

Programming Systems? ACM, Conference proceedings on Human factors in
Computing Systems, pp. 258-265.

133. Xinogalos, S. & Satratzemi, M. (2002) An Integrated Programming Environment

Βιβλιογραφία 565

for Teaching the Object-Oriented Programming Paradigm. Accepted for
presentation in the 1st EurAsian Conference on Advances in Information and
Communication Technology and will be published in “Lecture Notes in
Computer Science” by Springer Verlag, Shiraz, Iran, October 2002.

134. Ziegler, U. & Crews, T. (1999) An Integrated Program Development Tool for
Teaching and Learning How to Program. ACM SIGSCE Bulletin, Vol. 31, No. 1,
pp. 276-280.
135. Γεωργούλη,

Κ.

&

Ξανθάκη,

Σπ.

(1992)

Επεξεργαστές

Γλωσσών

Προγραμματισμού. Αθήνα, Νέες Τεχνολογίες.
136. Δαγδιλέλης, Β. (1996a) Διδακτική της πληροφορικής. Η διδασκαλία του
προγραμματισμού: αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή κι
επικύρωση προγραμμάτων και διδακτικές καταστάσεις για τη διαμόρφωσή τους.
Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
137. Δαγδιλέλης, Β. (1996b) Σημειώσεις για το μάθημα Πληροφορική κι Εκπαίδευση.
Τμήμα Εφ. Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
138. Δαγδιλέλης, Β. & Σατρατζέμη, Μ. (1997) Η μηχανή του Post: ένας διδακτικός
μικρόκοσμος για την εισαγωγή στον τυπικό προγραμματισμό. Πρακτικά 6ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου Πληροφορικής, Αθήνα, Δεκέμβριος 1997, 193-203.
139. Δαγδιλέλης, Β. & Σατρατζέμη, Μ. (1998) Λογισμικό για την διδασκαλία και την
έρευνα στη θεωρία γραφημάτων: αλγοριθμικά και διδακτικά προβλήματα. 12ο
Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας (E.E.E.E), Σάμος, Σεπτέμβριος 1998,
1231-1244.
140. Κορδάκη, Μ., Αβούρης, Ν. & Τσέλιος, Ν. (2000) Εργαλεία και μεθοδολογίες
αξιολόγησης ανοικτών περιβαλλόντων μάθησης. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου

Βιβλιογραφία 566

Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της
Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, 13-15 Οκτωβρίου, σελ 371-381.
141. Μποζαπαλίδης, Σ. (1997) Αυτόματα, Γλώσσες, Γραμματικές. Σημειώσεις για το
μάθημα Αυτοματική Θεωρία Η/Υ, Τμήμα Εφ. Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας.
142. Ξυνόγαλος Σ. & Σατρατζέμη, Μ. (2001) Αρχές Σχεδίασης Ολοκληρωμένων
Περιβαλλόντων Προγραμματισμού για Αρχάριους. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Διδακτική των Μαθηματικών και Πληροφορική
στην Εκπαίδευση», Θεσσαλονίκη, 12-14 Οκτωβρίου 2001 (υπό έκδοση).
143. Ξυνόγαλος, Σ. (2000) Προγραμματιστικοί Μικρόκοσμοι: Μια άλλη προσέγγιση
της Διδασκαλίας του Προγραμματισμού. Πρακτικά του Συνεδρίου «Πληροφορική
και Εκπαίδευση» του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.θ., Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2000, (CD-Rom).

144. Ξυνόγαλος, Σ. & Σατρατζέμη, Μ. (2002) Εκπαιδευτικά Προγραμματιστικά
Περιβάλλοντα βασισμένα στους Εκδότες Σύνταξης: Ανάλυση Εργαλείων και
Επισκόπηση Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης. Έγινε δεκτή για παρουσίαση και θα
συμπεριληφθεί στα πρακτικά του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή
Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην
Εκπαίδευση», Ρόδος, Σεπτέμβριος 2002.
145. Ξυνόγαλος, Σ., Σατρατζέμη, Μ. & Δαγδιλέλης, Β. (2000) Η εισαγωγή στον
προγραμματισμό: Διδακτικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικά Εργαλεία.
Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση», Πάτρα, Οκτώβριος 2000,
σελ. 115-124.
146. Παπαδόπουλος,

Γ.

Έλεγχος

Ποιότητας

Εκπαιδευτικού

Λογισμικού:

σχεδιασμός και το έργο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. www.pi-schools.gr.

Ο

Βιβλιογραφία 567

147. Σατρατζέμη, Μ., Χατζηαθανασίου, Κ. & Δαγδιλέλης, Β. (2000) AnimPascal:
Ένα Εκπαιδευτικό Περιβάλλον για τη Στήριξη Εισαγωγικών Μαθημάτων
Προγραμματισμού, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με διεθνή Συμμετοχή –
οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Πάτρα,
Οκτώβριος 2000, 125-135.

Abstract

568

Abstract
Teaching and learning programming is without doubt difficult. This fact resulted in
extended research on the area of Didactics of Informatics and specifically on the area
of teaching and learning programming, as well as on the area of Educational
Technology and its role in teaching and learning programming. Although many
aspects of novice programming have been investigated, the strengths and weaknesses
of the various programming paradigms in the context of an introductory programming
course have not been studied. Despite this fact, the majority of the educational
institutions used, until the very few last years, the imperative programming paradigm.
Furthermore, the research that was carried out and the educational tools that were
developed refer, mainly, to the imperative programming paradigm. However, papers
presented at international conferences about the content of introductory programming
courses, the Computer Science Curriculum and the software market dictate the
transition to the object-oriented programming paradigm, or at least the need to teach
the object-oriented programming paradigm.
No matter what programming paradigm is used the main concepts of programming
are the same and teaching them poses many difficulties. One of the most important
factors that makes programming difficult to learn is the fact that students are taught
the principles of programming by the classic approach, which is based on a general
purpose programming language, a professional programming environment for the
chosen language and a set of problems from the area of number and symbol
processing. So teaching object-oriented programming with a professional
programming environment and a general purpose programming language, such as
C++ and Java, will not have the desired effects. What is needed is a new integrated
programming environment for the introduction to object-oriented programming.
The conclusions mentioned above motivated this dissertation, which aims at
developing an integrated programming environment for an introduction to objectoriented programming that fulfils students’ didactic needs. For the achievement of this
goal we considered necessary to review the various approaches to teaching
programming that have been proposed and the educational tools that have been
developed on their context and the principles for designing novice programming
environments. The design of the new educational programming environment was
based on the reviewed research and the combination of the various forms of
Educational Technology and it:
1. Intends to introduce students to the basic concepts of object-oriented
programming and control structures and also to prepare them for an easier
transition to a general purpose programming language, such as C++ and Java.
2. Incorporates a series of lessons for the introduction to object-oriented
programming.
3. Incorporates the ability to record students’ difficulties during their introduction to
object-oriented programming, since the research that has been carried out until
now has revealed important facts about teaching programming but very few about
object-oriented programming.
Another goal of this dissertation was to use and evaluate the programming
environment and the series of lessons incorporated in it, in order to:
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1. Investigate the support provided to the student by the programming environment
and in particular the support provided by the various forms of educational
technology that are incorporated in it.
2. Use the ability to record students’ actions for the investigation of students’
difficulties, errors and misconceptions.
The dissertation consists of 2 parts that are separated in 13 chapters. In the first part
that consists of 9 chapters we present the results of the extended research that has
been carried out the last decades about novice programmers and in the second part
that consists of 4 chapters we describe the programming environment we developed.
In the 1st Chapter we review the difficulties, errors and misconceptions of students
during their introduction to programming. In chapters 2 to 8 we present a taxonomy of
the various approaches to teaching programming and the educational tools that have
been developed in the context of each approach. In the 2nd Chapter we present the
classic approach to teaching programming and the main didactic problems associated
with it and we give a brief description of the alternative teaching approaches. In the
3rd Chapter we describe in detail the microworld – mini-language approach to
teaching programming and in the 4th Chapter the teaching approach that is based on
improving the diagnostic abilities of compilers. In the 5th Chapter we present
structure editors and iconic programming languages. In the 6th Chapter we describe
software visualization concepts and program animators. In the 7th Chapter we refer to
the use of algorithm animation techniques and in the 8th Chapter to program
auralisation. In the 9th Chapter we review the most important design principles of
integrated programming environments for novices.
In the 10th Chapter we present the didactic and research rationale that guides the
design of the programming environment and we analyze the pedagogical value of its
features. In the 11th Chapter we describe the architecture of the software that we
developed. In the 12th Chapter we present in detail the design and the results of the
pilot use and evaluation of the programming environment. In the 13th Chapter we
review the conclusions of this dissertation and we make proposals for improving the
programming environment and using it for further research on teaching and learning
object-oriented programming.
Finally, we present the bibliography and in the appendix the source code of the
software that we developed.

