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Περίληψη 

Το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτελεί η αποτύπωση και 

υποστήριξη της συνεργασίας στον απομακρυσμένο συνεργατικό προγραμματισμό 

(distributed pair programming). Αφενός, η αποτύπωση της συνεργασίας στοχεύει να 

υποστηρίξει το εκπαιδευτικό έργο του καθηγητή, και αφετέρου, η κατάλληλη δόμηση της 

συνεργασίας στοχεύει στην υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας του μαθητή και στον 

περιορισμό βασικών προβλημάτων της συνεργασίας. Ο συνεργατικός προγραμματισμός, 

είτε εφαρμόζεται δια ζώσης, είτε απομακρυσμένα, προϋποθέτει την από κοινού ανάπτυξη 

προγραμματιστικού κώδικα σε ομάδες των δύο ατόμων. Οι συνεργατικές δραστηριότητες 

που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού, αποτελούν μορφές 

συνεργατικής μάθησης, καθώς οι δύο συνεργάτες ανταλλάσουν απόψεις, 

διαπραγματεύονται, μοιράζονται γνώσεις και έχουν ένα κοινό στόχο. Επομένως, ο 

συνεργατικός προγραμματισμός κληρονομεί όλα τα οφέλη αλλά και τα προβλήματα που 

πηγάζουν από τη συνεργατική μάθηση. Για παράδειγμα, ένα από τα βασικότερα 

προβλήματα που παρατηρείται στις συνεργατικές δραστηριότητες είναι η μη ομοιόμορφη 

κατανομή του φόρτου εργασίας, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί ένα μέλος της ομάδας εις 

βάρος των υπόλοιπων. Επιπλέον, το γνωστικό επίπεδο και η προσωπικότητα μπορούν να 

οδηγήσουν την ομάδα σε συγκρούσεις και αποτυχία στη συνεργασία. Η συνεργατική 

μάθηση, και κατ’ επέκταση ο συνεργατικός προγραμματισμός, χρειάζονται κατάλληλη 

υποστήριξη για να είναι εποικοδομητικοί και ωφέλιμοι. Ένας τρόπος για την υποστήριξη 

της συνεργασίας είναι τα σενάρια συνεργασίας (collaboration scripts), τα οποία είναι πολύ 

διαδεδομένα στο χώρο της συνεργατικής μάθησης υποστηριζόμενης από υπολογιστή 

(Computer-Supported Collaborative Learning - CSCL). Τα σενάρια συνεργασίας καθορίζουν, 

μεταξύ άλλων, τους ρόλους που θα αναλάβει κάθε μέλος της ομάδας και τον τρόπο με τον 

οποίο θα συνεργαστεί, δημιουργώντας έτσι ένα συγκεκριμένο και οριοθετημένο πλαίσιο 

εργασίας. Από την άλλη μεριά, στο χώρο του συνεργατικού προγραμματισμού, η 

υποστήριξη της συνεργασίας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Λαμβάνοντας υπόψη τα 

κοινά προβλήματα του συνεργατικού προγραμματισμού και της συνεργατικής μάθησης, η 

παρούσα διατριβή εισάγει τα σενάρια συνεργασίας στο χώρο του απομακρυσμένου 

συνεργατικού προγραμματισμού. Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι να βελτιωθεί ο 

τρόπος εργασίας των ομάδων και να αντιμετωπιστούν βασικά προβλήματα της 

συνεργασίας. Ταυτόχρονα, απαλλάσσεται ο καθηγητής από τους ρόλους του καθοδηγητή 

και «διαιτητή», και μειώνεται έτσι ο φόρτος εργασίας του. Η υλοποίηση αυτής της ιδέας 

πραγματοποιήθηκε μέσω ενός ολοκληρωμένου συστήματος που αναπτύχθηκε γι’ αυτό το 

σκοπό. Αποτελείται από δύο διαφορετικά υποσυστήματα τα οποία προορίζονται για τον 

μαθητή και τον καθηγητή αντίστοιχα. Το ένα υποσύστημα παρέχει την υποδομή για την 

εφαρμογή του απομακρυσμένου συνεργατικού προγραμματισμού από ομάδες των δύο 

ατόμων. Επιπλέον επιτρέπει την επίλυση προγραμματιστικών ασκήσεων ακολουθώντας 

ένα σενάριο συνεργασίας, το οποίο καθορίζει τους ρόλους που θα πρέπει να αναλάβει κάθε 

συμμετέχοντας και καθοδηγεί την ομάδα σε ένα σύνολο από δραστηριότητες. Το δεύτερο 

υποσύστημα προορίζεται για τον καθηγητή, στον οποίο παρέχει ένα σύνολο από εργαλεία 

που θα τον βοηθήσουν στην οργάνωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των 

συνεργατικών ασκήσεων. Συνοψίζοντας, η συμβολή της διατριβής στο χώρο του 

συνεργατικού προγραμματισμού είναι η εισαγωγή των σεναρίων συνεργασίας και η 

εκτενής υποστήριξη του διδακτικού έργου. Στο πλαίσιο αξιολόγησης αυτής της διδακτικής 



vi 

προσέγγισης, καθώς και του συστήματος που την υποστηρίζει, διενεργήθηκαν δύο 

ξεχωριστές μελέτες σε πραγματικές συνθήκες μάθησης. Τα αποτελέσματα αυτών, έδειξαν 

ότι η σεναριογραφημένη συνεργασία είναι πιο αποδοτική από την ελεύθερη συνεργασία σε 

ό,τι αφορά τη συμμετοχή των μαθητών, και ότι η προσαρμοσμένη κατανομή εργασιών 

μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη επίδοση των μαθητών. Σε ό,τι αφορά το συνεργατικό 

προγραμματισμό σε σύγκριση με τον ατομικό, η έρευνα έδειξε ότι ο συνεργατικός 

βελτιώνει το ποσοστό επιτυχίας των μαθητών στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος 

και μειώνει το φόρτο εργασίας του καθηγητή. Τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις 

παραπάνω έρευνες επιβεβαιώνουν την ανάγκη υποστήριξης της συνεργασίας στην 

ανάπτυξη λογισμικού και δείχνουν ότι τα σενάρια συνεργασίας αποτελούν έναν 

αποτελεσματικό υποστηρικτικό μηχανισμό γι’ αυτό το σκοπό. 

 

Λέξεις Κλειδιά: συνεργατικός προγραμματισμός, απομακρυσμένος συνεργατικός 

προγραμματισμός, σεναριογραφημένη συνεργατική μάθηση, συνεργατική μάθηση 

υποστηριζόμενη από υπολογιστή, προσαρμοστική υποστήριξη της συνεργασίας 
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Abstract 

This thesis studies how to best monitor and support collaboration in distributed pair 

programming. On one hand, monitoring collaboration aims to support educators' teaching 

process. On the other hand, structuring collaborative activities aims to support students' 

learning process and to eliminate common collaboration problems. Pair programming, 

performed co-located or remotely, requires two programmers working together to develop 

software. All collaborative interactions that take place during the pair programming 

process, are various forms of collaborative learning such as discussion, negotiation and 

knowledge sharing. As a consequence, pair programming obtains the benefits, as well as the 

limitations, of collaborative learning. For instance, a common problem of groupwork, is 

unbalanced workload distribution which causes unequal student contributions. 

Furthermore, collaborations often fail, due to disparities in students' personality and 

knowledge level. Therefore, collaborative learning requires adequate support in order to be 

effective and beneficial. Collaboration scripts are widely used in the field of Computer-

Supported Collaborative Learning (CSCL) because they provide a way to structure learners’ 

interactions. Scripts describe the most important aspects of a collaborative activity, such as 

information about the roles of group members and instructions on task distribution. On the 

other hand, pair programming still lacks effective collaboration support. Considering the 

problems pair programming and collaborative learning have in common, this thesis 

introduces collaboration scripts in the field of distributed pair programming. This approach 

aims to improve collaborative work and to eliminate most of its drawbacks. At the same 

time, the provided instructional support aims to assist teachers and to reduce workload. 

This novel approach was implemented in an integrated system, designed specifically to 

meet the requirements of scripted distributed pair programming. The system consists of 

two separate subsystems supporting the different types of end-users. The first subsystem 

enables distributed pair programming sessions guided by collaboration scripts. The second 

subsystem was developed for the teacher and supports the management, monitoring and 

assessment processes of collaborative activities. The contribution of this thesis to pair 

programming, is the introduction of collaboration scripts and advanced instructional 

support. The evaluation of this approach included two studies in authentic learning 

situations. The results of these studies revealed that scripted collaboration has a positive 

effect on student participation, and that adaptive distribution of tasks may lead to improved 

student performance. Comparing individual and pair programming, the second study 

showed that the use of distributed pair programming improves course's pass rates and 

reduces teacher's workload. Conclusions drawn from these studies confirm the need of 

collaboration support during pair programming, and demonstrate that collaboration scripts 

provide a possible way to address this issue.  

 

Keywords: pair programming, distributed pair programming, scripted 

collaborative learning, computer-supported collaborative learning, adaptive collaboration 

support 
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Πρώτο Κεφάλαιο 

 1 Εισαγωγή 

 1.1  Πεδίο έρευνας και στόχοι διατριβής 

Ο μεγάλος βαθμός δυσκολίας που χαρακτηρίζει τα μαθήματα προγραμματισμού 

Η/Υ οδήγησαν στην ανεύρεση και εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας 

(Bennedsen & Caspersen, 2007; Xinogalos, 2014), μεταξύ αυτών και του συνεργατικού 

προγραμματισμού (Beck, 2000). Στο Συνεργατικό Προγραμματισμό (ΣΠ) η ανάπτυξη ενός 

λογισμικού γίνεται από δύο προγραμματιστές οι οποίοι διαμοιράζονται έναν υπολογιστή 

για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του κώδικα (Williams & Kessler, 2002). Ο ένας από 

τους δύο αναλαμβάνει το ρόλο του «οδηγού» και έχοντας τον έλεγχο του πληκτρολογίου 

αναπτύσσει τον κώδικα του προγράμματος. Ο δεύτερος προγραμματιστής που καλείται 

«παρατηρητής», ελέγχει τον κώδικα για συντακτικά ή λογικά λάθη και προτείνει 

εναλλακτικές λύσεις. Οι ρόλοι του «οδηγού» και του «παρατηρητή» θα πρέπει να 

εναλλάσσονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να επωφελούνται και οι δύο 

προγραμματιστές από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο κάθε ρόλος ξεχωριστά, και για 

να παραμένει σταθερή η απόδοση της ομάδας. 

 Μελέτες από την εφαρμογή του ΣΠ στο χώρο της εκπαίδευσης αναφέρουν ότι η 

χρήση του επηρεάζει θετικά την επίδοση και την στάση των φοιτητών καθώς και την 

ποιότητα του λογισμικού που παράγεται (Cockburn & Williams, 2001; Duque & Bravo, 

2008; McDowell et al., 2003a; Sanjay & Vanshi, 2010; Zacharis, 2009). Οι φοιτητές 

δηλώνουν ότι εργαζόμενοι σε ομάδες νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις 

ασκήσεις που παραδίδουν, αντιμετωπίζουν λιγότερο άγχος στο μάθημα και απολαμβάνουν 

περισσότερο την ενασχόλησή τους με τον προγραμματισμό (Boyer et al., 2008; Cockburn & 

Williams, 2001; Edwards et al., 2010; Mendes et al., 2006; Zacharis, 2009). Σε ό,τι αφορά 

την ακαδημαϊκή επίδοση, αρκετές έρευνες αναφέρουν ότι οι φοιτητές που χρησιμοποιούν 

την τεχνική του ΣΠ παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση στις εργαστηριακές ασκήσεις και 

στις τελικές εξετάσεις (Benaya & Zur, 2006; Jun et al., 2007; Mendes et al., 2006; McDowell 

et al., 2003b; Williams et al., 2002), και έχουν περισσότερες πιθανότητες να περάσουν ένα 

μάθημα προγραμματισμού σε σύγκριση με όσους εργάζονται μόνοι τους (McDowell et al., 

2003b; Mendes et al., 2006; Nagappan et al., 2003; Williams et al., 2002). 

Ο ΣΠ μπορεί να εφαρμοστεί και εξ αποστάσεως μέσω ενός Συστήματος 

Απομακρυσμένου Συνεργατικού Προγραμματισμού (ΣΑΣΠ). Σε αυτή την περίπτωση τα 
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μέλη της ομάδας βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες και μπορούν να συνεργαστούν 

είτε χρησιμοποιώντας λογισμικά που επιτρέπουν την κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας 

ενός υπολογιστή είτε μέσω ενός κοινόχρηστου συντάκτη κώδικα (Sanjay & Vanshi, 2010). 

Ο Απομακρυσμένος Συνεργατικός Προγραμματισμός (ΑΣΠ) διατηρεί όλα τα 

πλεονεκτήματα του ΣΠ (Baheti et al., 2002; Hanks, 2008; Jun et al., 2007; Stotts et al., 2003) 

κι επιπλέον περιορίζει το πρόβλημα της αναγκαστικής φυσικής παρουσίας της ομάδας 

στον ίδιο χώρο. Ταυτόχρονα η χρήση ενός συστήματος μπορεί να διευρύνει τις προοπτικές 

του ΣΠ και να χρησιμοποιηθεί ως μέσο υποστήριξης της συνεργασίας. Παρόλα αυτά, 

ελάχιστα είναι τα ΣΑΣΠ που ενσωματώνουν τεχνικές υποστήριξης της συνεργασίας. Οι 

διάφοροι τύποι ΣΑΣΠ που υπάρχουν σήμερα, για να καλύψουν τις ανάγκες των τελικών 

χρηστών, ικανοποιούν κάποιες βασικές απαιτήσεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για 

την επικοινωνία και τον συντονισμό μεταξύ των χρηστών. Έτσι, τα συστήματα αυτά 

παρέχουν στους χρήστες έναν κοινόχρηστο συντάκτη κώδικα, ένα μέσο επικοινωνίας και 

πολιτικές ελέγχου και επίγνωσης του κοινόχρηστου χώρου εργασίας (Winkler et al., 2010). 

Οι ελάχιστες προσπάθειες που έχουν γίνει για ανάλυση ή υποστήριξη της συνεργασίας 

ήταν κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς και τα συστήματα αυτά είτε δεν είναι διαθέσιμα 

είτε παρέχουν τα δεδομένα σε απροσπέλαστη μορφή (log files) για τον καθηγητή (π.χ. τα 

συστήματα COLLECE και RIPPLE που περιγράφονται παρακάτω).  

Καθώς ο ΣΠ εμπεριέχει μορφές συνεργατικής μάθησης είναι αναπόφευκτο να μην 

παρουσιάζει και τα προβλήματα που απορρέουν από την εργασία σε ομάδες. Το πιο κοινό 

πρόβλημα είναι όταν κυριαρχεί ένα μέλος της ομάδας αναλαμβάνοντας το μεγαλύτερο 

μέρος της δουλειάς, κάτι το οποίο έχει παρατηρηθεί και στο ΣΠ (Radermacher et al., 2014; 

Schümmer & Lukosch, 2009; Williams, 2007). Μία άλλη κοινή πρακτική στις ομαδικές 

εργασίες είναι να μοιράζεται ο φόρτος εργασίας ανάλογα με τις γνώσεις και δεξιότητες του 

καθενός οπότε και χάνεται η δυνατότητα εξάσκησης νέων γνώσεων (Barker, 2005). Όπως 

αναφέρεται και στη βιβλιογραφία, είναι απαραίτητο οι εκπαιδευόμενοι να εξασκούνται 

στην απόκτηση δεξιοτήτων συνεργασίας (Rummel & Spada, 2007) και στον ενδεδειγμένο 

τρόπο εφαρμογής του ΣΠ για να μπορέσουν να αποκομίσουν τα περισσότερα από τα 

οφέλη του (Williams et al., 2008).  

Για να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα έχουν προταθεί τα σενάρια 

συνεργασίας (collaboration scripts) ως τρόπος υποστήριξης της συνεργατικής μάθησης. 

Ένα σενάριο συνεργασίας περιγράφει τις σημαντικότερες πτυχές μιας συνεργατικής 

δραστηριότητας. Αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες για τους συμμετέχοντες και τους 

ρόλους που θα αναλάβουν, τις δραστηριότητες που θα ενασχοληθούν, τις ομάδες που θα 

δημιουργήσουν και το υλικό που θα χρησιμοποιήσουν. Επιπλέον, στο σενάριο δίνονται 
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οδηγίες για τον τρόπο δημιουργίας των ομάδων και τον τρόπο διανομής των εργασιών, 

καθώς και με ποια σειρά θα πρέπει να εφαρμοστούν (Dillenbourg & Jermann, 2007; Kobbe 

et al., 2007). Παρόλο που τα σενάρια συνεργασίας έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής 

(Atmatzidou & Dimitriadis, 2012; Diziol et al., 2007; Tsovaltzi et al., 2010) και είναι αρκετά 

διαδεδομένα στη Συνεργατική Μάθηση Υποστηριζόμενη από Υπολογιστή (ΣΜΥΥ) 

(Computer-Supported Collaborative Learning - CSCL) δεν υπήρξαν έως τώρα αντικείμενο 

μελέτης στο ΣΠ.  

Όπως προαναφέρθηκε, όταν ένα σύστημα μεσολαβεί στη συνεργασία δύο ατόμων 

τότε θα μπορούσε αυτό να αξιοποιηθεί και ως υποστηρικτικό μέσο για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων της συνεργασίας.  

Με στόχο να υποστηρίξει τη συνεργασία στον ΑΣΠ και να περιορίσει τα 

προβλήματα της συνεργατικής μάθησης, η παρούσα διατριβή διευρύνει τις δυνατότητες 

ενός ΣΑΣΠ ενσωματώνοντας σε αυτό τα σενάρια συνεργασίας. Στόχος αυτής της 

διδακτικής προσέγγισης είναι να διερευνηθούν τα παρακάτω ερωτήματα: 

 

(1) Η εφαρμογή των σεναρίων συνεργασίας στον ΑΣΠ μπορεί να περιορίσει τα 

σημαντικότερα προβλήματα της συνεργατικής μάθησης που είναι η μη ισορροπημένη 

συμμετοχή και η επιλεκτική κατανομή των εργασιών; 

 

(2) Τι επίδραση έχει η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση στην επίδοση και τη 

στάση των φοιτητών; 

 

(3) Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση και το σύστημα που την υποστηρίζει, 

λειτουργούν υποστηρικτικά στο διδακτικό έργο του καθηγητή και μειώνουν το φόρτο 

εργασίας του σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας; 

 1.2  Συνεισφορά διατριβής 

Η προσαρμογή και χρήση των σεναρίων συνεργασίας από το πεδίο της ΣΜΥΥ στο 

χώρο του ΣΠ είχε ως αποτέλεσμα η συμβολή της διατριβής να μην περιοριστεί στο πεδίο 

έρευνας του ΣΠ αλλά να συνεισφέρει και στην έρευνα της ΣΜΥΥ. Πιο συγκεκριμένα, η 

συνεισφορά της διατριβής συνοψίζεται στα εξής έξι σημεία: 

 

(1) Εισάγονται τα σενάρια συνεργασίας στον ΑΣΠ ως μέσο υποστήριξης της 

συνεργασίας. 
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(2) Αναπτύσσεται ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα για τον ΑΣΠ το οποίο 

υποστηρίζει τα σενάρια συνεργασίας. 

 

(3) Δημιουργείται αυτόνομο υποσύστημα για τον καθηγητή με εργαλεία που 

επιτρέπουν τη διαχείριση σεναρίων συνεργασίας, την παρακολούθηση και 

ανάλυση συνεργατικών ασκήσεων, καθώς και την αξιολόγησή τους. 

 

(4) Πραγματοποιούνται δύο έρευνες με τη συμμετοχή 48 και 74 φοιτητών 

αντίστοιχα για την αξιολόγηση του συστήματος ΑΣΠ. 

 

(5) Αξιολογούνται τρεις διαφορετικοί τρόποι εκτέλεσης των σεναρίων 

συνεργασίας. 

 

(6) Αξιολογείται η προσαρμοστική υποστήριξη της συνεργασίας ως προς την 

κατανομή εργασιών και την επίδοση των φοιτητών. 

 

Οι ενέργειες που έγιναν για την προσαρμοστική εκτέλεση των σεναρίων συνεργασίας και 

οι διαφορετικοί τρόποι κατανομής των εργασιών που υιοθετήθηκαν, συμβάλλουν στην 

έρευνα των «σεναριογραφημένων» ρόλων και της προσαρμοστικής υποστήριξης της 

συνεργασίας που αποτελούν αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών των τελευταίων ετών στη 

ΣΜΥΥ (Baghaei et al., 2007; Diziol et al., 2010; Karakostas & Demetriadis, 2011; Magnisalis 

et al., 2011; Strijbos & Weinberger, 2010). Από την άλλη πλευρά, η δημιουργία μιας 

ξεχωριστής ενότητας για την υποστήριξη της διδασκαλίας του ΣΠ αποτελεί ένα καινοτόμο 

εργαλείο που δεν υπήρχε στα προηγούμενα συστήματα ΑΣΠ. Επίσης, ελάχιστες είναι οι 

μελέτες που έχουν γίνει για την αξιολόγηση του ΑΣΠ και των συστημάτων που τον 

υποστηρίζουν, γι’ αυτό και οι δύο έρευνες που πραγματοποιήθηκαν επικεντρώθηκαν τόσο 

στην αξιολόγηση του συστήματος όσο και στην χρήση του ΑΣΠ σε πραγματικές συνθήκες 

μάθησης.  

 1.3  Διάρθρωση της διατριβής 

Η διατριβή αποτελείται από συνολικά έξι κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο της 

εισαγωγής στο πεδίο έρευνας, ακολουθεί μία ανασκόπηση στη σχετική έρευνα και το 

θεωρητικό υπόβαθρο που πλαισιώνει τη διατριβή. Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 2 γίνεται 

αρχικά μία αναφορά στην συνεργατική μάθηση και στις μεθοδολογίες του ΣΠ και του ΑΣΠ, 

στην οποία παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών των τεχνικών, 
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έτσι όπως έχουν προκύψει από ερευνητικές μελέτες και τη σχετική βιβλιογραφία. Στο ίδιο 

κεφάλαιο ακολουθεί στη συνέχεια μία σύντομη παρουσίαση μερικών ΣΑΣΠ και σύγκριση 

των βασικών χαρακτηριστικών τους. Στην τελευταία ενότητα παρουσιάζεται η 

σεναριογραφημένη συνεργατική μάθηση και η δομή ενός σεναρίου συνεργασίας.  

Στο Κεφάλαιο 3 περιγράφεται πώς τα σενάρια συνεργασίας μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως μέσο υποστήριξης της συνεργασίας στον ΑΣΠ. Το κεφάλαιο 

παρουσιάζει τρεις διαφορετικούς μηχανισμούς υποστήριξης της συνεργασίας. Αυτοί είναι: 

ο σχηματισμός ομάδων, η κατανομή ρόλων και ο υπολογισμός διάφορων δεικτών 

συνεργασίας, και αναλύονται σε τρεις διαφορετικές ενότητες του κεφαλαίου.  

Το Κεφάλαιο 4 περιλαμβάνει μία αναλυτική περιγραφή του συστήματος SCEPPSys 

που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διατριβής για την υποστήριξη του ΑΣΠ. Παρουσιάζονται 

αρχικά η αρχιτεκτονική και οι βασικές τεχνικές λεπτομέρειες που συνέβαλαν στην 

υλοποίηση του συστήματος. Στη συνέχεια, γίνεται μία αναλυτική παρουσίαση των 

χαρακτηριστικών του λογισμικού ανοικτού κώδικα που αναπτύχθηκε για τον ΑΣΠ το 

οποίο υποστηρίζει τα σενάρια συνεργασίας. Το υποσύστημα αυτό αποτελεί plugin του 

Eclipse. Το τελευταίο μέρος του κεφαλαίου ασχολείται με την μονάδα διαχείρισης του 

SCEPPSys, στο οποίο παρουσιάζονται τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στον καθηγητή για 

την οργάνωση και επιτήρηση προγραμματιστικών ασκήσεων. 

Το Κεφάλαιο 5 αποτελείται από τρεις ενότητες που παρουσιάζουν τις μελέτες που 

έγιναν για την διαδικασία αξιολόγησης του SCEPPSys. Έτσι, στην πρώτη ενότητα 

παρουσιάζεται η πρώτη πιλοτική χρήση του plugin με τη συμμετοχή ενός μικρού αριθμού 

φοιτητών. Στις επόμενες δύο ενότητες παρουσιάζονται ο σχεδιασμός και τα αποτελέσματα 

των δύο βασικών αξιολογήσεων του SCEPPSys. 

Ο επίλογος της διατριβής υπάρχει στο Κεφάλαιο 6, στο οποίο γίνεται μία σύνοψη 

των βασικών ευρημάτων της έρευνας και παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα. Η 

διατριβή κλείνει με την μελλοντική έρευνα, μελλοντικές επεκτάσεις στο σχεδιασμό του 

SCEPPSys, και κατάλογο δημοσιεύσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια 

εκπόνησης της διατριβής. 
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Δεύτερο Κεφάλαιο 

 2 Θεωρητικό Υπόβαθρο 

 2.1  Συνεργατική Μάθηση 

Ως συνεργατική μάθηση χαρακτηρίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία 

εμπλέκονται ομάδες δύο ή περισσότερων μαθητευόμενων με στόχο την επίτευξη ενός 

κοινού στόχου. Ο Dillenbourg (1999) περιγράφει τη συνεργατική μάθηση ως μία 

κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα άτομα μαθαίνουν ή προσπαθούν να μάθουν κάτι 

μαζί. Ο γενικότερος αυτός ορισμός μπορεί να ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους σε ό,τι 

αφορά τους ορισμούς της ομάδας, της μάθησης και της συνεργασίας. Έτσι, μία ομάδα 

μπορεί να ερμηνευτεί ως μία ολιγομελής ομάδα τριών με πέντε ατόμων, ως μία σχολική 

τάξη, ως μία κοινότητα ή ως μία ολόκληρη κοινωνία που μπορεί να απαριθμεί χιλιάδες 

μέλη. Η έννοια της μάθησης μπορεί να ερμηνευτεί ως η παρακολούθηση ενός μαθήματος, 

ως η μελέτη ενός εκπαιδευτικού υλικού, ως μέρος της διαδικασίας επίλυσης ενός 

προβλήματος ή ως μέρος της δια βίου μάθησης. Τέλος, η από κοινού μάθηση μπορεί να 

επιτευχθεί με διαφορετικές μορφές αλληλεπίδρασης: δια ζώσης ή μέσω υπολογιστή, 

σύγχρονη ή ασύγχρονη, με κοινή εκπόνηση της εργασίας ή με διαμοιρασμό της.  

Η συνεργατική μάθηση αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένων ερευνών των 

τελευταίων δεκαετιών, οι οποίες επισημαίνουν ότι η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ μιας ομάδας 

αυξάνει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων και προωθεί την κριτική σκέψη (Gokhale, 

1995). O Panitz (1999) διαχωρίζει τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης σε ακαδημαϊκά, 

ψυχολογικά, κοινωνικά και αξιολόγησης. Η συνεργατική μάθηση ενισχύει την ενεργή 

συμμετοχή των μαθητευόμενων και τους οδηγεί σε βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες και ενισχύει τις διαπροσωπικές σχέσεις. Βοηθά τους 

μαθητευόμενους να αποκτήσουν υψηλή αυτοεκτίμηση και να αποβάλουν το άγχος τους. 

Επίσης, η συνεργατική μάθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση εναλλακτικών μορφών 

αξιολόγησης, όπως η παρατήρηση ομάδων και η αυτό-αξιολόγηση. Ωστόσο, στις 

συνεργατικές εργασίες υπάρχει ο κίνδυνος της ασύμμετρης συμμετοχής των 

συμμετεχόντων και του κυρίαρχου ρόλου ορισμένων μελών της ομάδας (Kerr & Bruun, 

1983; Linn & Burbules, 1993). Γι’ αυτό και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βάση στο 

σχηματισμό των ομάδων και στα χαρακτηριστικά των μαθητευόμενων, τα οποία 

επηρεάζουν σημαντικά τα μαθησιακά αποτελέσματα (Webb, 1989). Πάνω σε αυτές στις 
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βάσεις στηρίζεται λοιπόν ο ΣΠ, ο οποίος προσπαθεί να αξιοποιήσει τα οφέλη της 

συνεργατικής μάθησης στο χώρο της διδασκαλίας του προγραμματισμού.  

 2.2  Ο Συνεργατικός Προγραμματισμός 

Το μοντέλο του ΣΠ ξεκίνησε από τον επαγγελματικό χώρο ως μέρος του ακραίου 

προγραμματισμού (Extreme Programming - XP) (Beck, 2000). Βασίζεται στη συνεργασία 

των προγραμματιστών κατά τη διάρκεια ανάπτυξης ενός πακέτου λογισμικού με βασικούς 

στόχους την παραγωγή ποιοτικότερων προγραμμάτων και την ταχύτερη παράδοση του 

λογισμικού στον πελάτη (Williams et al., 2000). Συνοπτικά, η διαδικασία ανάπτυξης 

λογισμικού με εφαρμογή του ΣΠ περιγράφεται ως εξής: η ανάπτυξη του προγράμματος 

γίνεται από δύο άτομα τα οποία διαμοιράζονται έναν υπολογιστή για το σχεδιασμό και την 

ανάπτυξη του κώδικα. Οι δύο προγραμματιστές αναλαμβάνουν δύο διαφορετικούς ρόλους, 

το ρόλο του «οδηγού» και το ρόλο του «παρατηρητή». Ο «οδηγός», ο οποίος ελέγχει το 

πληκτρολόγιο και το ποντίκι πληκτρολογεί τον κώδικα του προγράμματος, ενώ ο 

«παρατηρητής» επιβλέπει για συντακτικά ή λογικά λάθη, δίνει συμβουλές ή προτείνει 

εναλλακτικές λύσεις. Οι ρόλοι του «οδηγού» και του «παρατηρητή» θα πρέπει να 

εναλλάσσονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να επωφελούνται και οι δύο 

προγραμματιστές από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο κάθε ρόλος ξεχωριστά (Plonka 

et al., 2011). Έτσι οι δύο συμμετέχοντες παραμένουν ενεργοί καθ’ όλη τη διάρκεια 

προγραμματισμού και μοιράζονται την ευθύνη για το τελικό προϊόν. 

Τα οφέλη του ΣΠ δεν περιορίζονται μόνο στη βελτίωση της απόδοσης των 

προγραμματιστών που παρατηρείται μέσω της συνεργασίας, αλλά βοηθά και στο 

διαμοιρασμό γνώσεων και δεξιοτήτων, και ενισχύει τη μάθηση μέσω της αλληλεπίδρασης 

και της επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Οι διαπιστώσεις αυτές σύντομα 

οδήγησαν στη δοκιμή του ΣΠ και στο χώρο της εκπαίδευσης με στόχο να επωφεληθούν οι 

αρχάριοι προγραμματιστές από τα πλεονεκτήματα που προσφέρει ο ΣΠ, και να 

εξοικειωθούν οι φοιτητές με έναν τρόπο εργασίας που θα αντιμετωπίσουν και μελλοντικά 

ως επαγγελματίες. Ο λόγος που οδήγησε την έρευνα στην αναζήτηση νέων προσεγγίσεων 

στη διδασκαλία του προγραμματισμού ήταν ο μεγάλος βαθμός δυσκολίας που 

χαρακτηρίζει τα μαθήματα προγραμματισμού. Κυρίως οι αρχάριοι προγραμματιστές είναι 

αυτοί που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα προβλήματα καθώς δυσκολεύονται να 

αποκτήσουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την κατανόηση και επίλυση προβλημάτων 

(Lister et al., 2004). Το γεγονός αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοσή τους τόσο 

κατά τη διάρκεια του εξαμήνου όσο και στις τελικές εξετάσεις (Bennedsen & Caspersen, 

2007).  
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Στοχεύοντας να βοηθήσει τους αρχάριους προγραμματιστές να αντιμετωπίσουν τις 

δυσκολίες τους υιοθετήθηκε το μοντέλο του ΣΠ και στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Ακολούθησαν αρκετές έρευνες που παρουσίαζαν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του 

ΣΠ στην εκπαίδευση. Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα που αναφέρεται σε αυτές, 

αποτελεί το γεγονός ότι τα προγράμματα που παράγονται έχουν ποιοτικότερο κώδικα και 

εμφανίζουν λιγότερα λάθη σε σύγκριση με προγράμματα που αναπτύσσονται από ένα 

μόνο άτομο (Cockburn & Williams, 2001; Duque & Bravo, 2008; McDowell et al., 2003a; 

Sanjay & Vanshi, 2010; Zacharis, 2009). Επιπλέον, οι έρευνες αναφέρουν ότι οι φοιτητές 

που εργάζονται σε ομάδες παρουσιάζουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για τις ασκήσεις που 

παραδίδουν, αντιμετωπίζουν λιγότερο άγχος στο μάθημα και δηλώνουν ότι απολαμβάνουν 

περισσότερο την ενασχόλησή τους με τον προγραμματισμό (Boyer et al., 2008; Chigona & 

Pollock, 2008; Cliburn, 2003; Cockburn & Williams, 2001; Faja, 2013; Gehringer, 2003; 

Zacharis, 2009). Έχει παρατηρηθεί επίσης, ότι οι φοιτητές που χρησιμοποιούν την τεχνική 

του ΣΠ παρουσιάζουν καλύτερη απόδοση στις εργαστηριακές ασκήσεις και στις τελικές 

εξετάσεις (Jun et al., 2007; McDowell et al., 2003b; Williams et al., 2002), και έχουν 

περισσότερες πιθανότητες να παρακολουθήσουν μέχρι το τέλος και να εξεταστούν 

επιτυχώς σ’ ένα μάθημα προγραμματισμού (McDowell et al., 2003b; Williams et al., 2002). 

Καθώς ο ΣΠ αποτελεί και μία μορφή συνεργατικής μάθησης (Preston, 2005), οι 

προγραμματιστές έχουν τη δυνατότητα να συζητούν και να διαπραγματεύονται τις 

πιθανές λύσεις σε ένα πρόβλημα, μπορούν να διαμοιράζονται τις γνώσεις τους κι επιπλέον 

έχουν τη δυνατότητα να διδαχθούν από το συνεργάτη τους νέες δεξιότητες και καλές 

πρακτικές στον προγραμματισμό (Sanjay & Vanshi, 2010; Williams et al., 2002).  

Οφέλη από την υιοθέτηση του ΣΠ στη διδασκαλία του προγραμματισμού 

λαμβάνουν και οι καθηγητές, καθώς μειώνεται για αυτούς ο φόρτος εργασίας λόγω του 

μειωμένου αριθμού ασκήσεων που παραδίδονται και επειδή οι φοιτητές μπορούν μέσω της 

συζήτησης να λύνουν μόνοι τους τις περισσότερες απορίες τους (Hanks, 2007; Nagappan et 

al., 2003; Williams et al., 2002; Radermacher & Walia, 2011). Έτσι, ο καθηγητής έχει την 

ευχέρεια να αφιερώνει περισσότερο χρόνο σε ερωτήματα των φοιτητών που είναι πιο 

ουσιαστικά και όχι σε τετριμμένες απορίες. 

Αν και ο ΣΠ φαίνεται να προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα στους προγραμματιστές, 

ωστόσο έχουν αναφερθεί και κάποια μειονεκτήματα. Πολλά από αυτά τα μειονεκτήματα 

απαντώνται στις περισσότερες μορφές συνεργατικής μάθησης και αποτελούν απόρροια 

της ομαδικής εργασίας. Βασικό παράγοντα στην επιτυχή έκβαση μιας συνεργασίας 

αποτελεί η σύνθεση της ομάδας. Έχουν δοκιμαστεί διάφορες στρατηγικές για την επιλογή 

των μελών της ομάδας, άλλες βασιζόμενες στο επίπεδο γνώσεων των φοιτητών, άλλες σε 
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ελεύθερη επιλογή συνεργάτη από τους φοιτητές, ωστόσο καμία από αυτές δεν έχει 

αποδειχτεί ότι είναι πιο αποδοτική από τις υπόλοιπες (Katira et al., 2004; Sfetsos et al., 

2009; Mendes et al., 2006; Williams et al., 2006; Zacharis, 2009; Faja, 2011; Sanjay & 

Vanshi, 2010). Ένα άλλο βασικό πρόβλημα στις ομαδικές εργασίες είναι η μη ισορροπημένη 

συμμετοχή των μελών στο κοινό έργο και οι μεγάλες διαφορές στο βαθμό συνεισφοράς 

τους (Schümmer & Lukosch, 2009; Williams, 2007). Πολλές φορές δηλαδή, οι μαθητές που 

έχουν περισσότερες γνώσεις ή που είναι πιο δυναμικοί ως χαρακτήρες αναλαμβάνουν 

περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές που τους αναλογούν με αποτέλεσμα να 

παραγκωνίζονται τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ένα ακόμη μειονέκτημα που έχει 

αναφερθεί σε λίγες ωστόσο έρευνες είναι ότι οι φοιτητές που εργάζονται σε ομάδες 

χρειάζονται περισσότερο χρόνο για την ολοκλήρωση της εργασίας τους σε σύγκριση με 

αυτούς που εργάζονται μόνοι τους, διότι δαπανούν αρκετό χρόνο για τον μεταξύ τους 

συντονισμό (Cockburn & Williams, 2001; Duque & Bravo, 2008). Τέλος, αναφέρεται ακόμη, 

ότι ο ΣΠ προϋποθέτει τα άτομα που συνεργάζονται να βρίσκονται στον ίδιο χώρο, κάτι που 

μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα συνεννόησης και στη δυσκολία συγχρονισμού. Ο 

Πίνακας 1 συνοψίζει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ΣΠ που αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία.  

Πίνακας 1: Ευρήματα από την εφαρμογή του ΣΠ στην τάξη 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

 Για τα παραγόμενα προγράμματα: 

o ποιοτικότερος κώδικας 

o λιγότερα λάθη 

 Για τους φοιτητές:  

o μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

o λιγότερο άγχος για το μάθημα 

o απολαμβάνουν περισσότερο τον 

προγραμματισμό 

o έχουν καλύτερη επίδοση 

o διαμοιράζονται γνώσεις και 

δεξιότητες 

o εξοικειώνονται με μελλοντικό 

τρόπο εργασίας 

o έχουν λιγότερες πιθανότητες να 

εγκαταλείψουν το μάθημα 

 Για τον καθηγητή και το μάθημα: 

 ασυμφωνία ομάδας 

 προβλήματα συντονισμού της ομάδας 

λόγω της ανάγκης για φυσική παρουσία 

των συνεργαζόμενων στον ίδιο χώρο 

 μη ισορροπημένη συμμετοχή των μελών 

της ομάδας 

 μη τακτικές εναλλαγές ρόλων 
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o λιγότερος φόρτος εργασίας 

o βελτιωμένα ποσοστά επιτυχίας 

στις εξετάσεις 

 2.3  Ο Απομακρυσμένος Συνεργατικός Προγραμματισμός 

 Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της υποχρεωτικής παρουσίας των μελών της 

ομάδας στον ίδιο χώρο και το οποίο οδηγεί σε προβλήματα συγχρονισμού, αναπτύχθηκαν 

διάφορα συστήματα για να μπορεί να εφαρμοστεί ο ΣΠ από απόσταση (distributed pair 

programming). Σε αυτή την παραλλαγή του ΣΠ, τα μέλη της ομάδας βρίσκονται σε 

διαφορετικές τοποθεσίες και μπορούν να συνεργαστούν είτε χρησιμοποιώντας λογισμικά 

που επιτρέπουν την κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας ενός υπολογιστή είτε μέσω ενός 

κοινόχρηστου συντάκτη κώδικα (Sanjay & Vanshi, 2010). Έχοντας αυτή τη δυνατότητα, η 

φυσική παρουσία στον ίδιο χώρο δεν είναι πλέον απαραίτητη, κι επιπλέον μπορούν να 

συνεργάζονται άτομα που μένουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Ένα τέτοιο σύστημα 

μπορεί να έχει εφαρμογή στα ανοικτά πανεπιστήμια ή στην εκπαίδευση από απόσταση 

όπου οι εκπαιδευόμενοι εργάζονται κυρίως από τον ιδιωτικό τους χώρο και καλούνται 

πολλές φορές να συνεργαστούν με τους συμφοιτητές τους μέσω του διαδικτύου και των 

υπηρεσιών που αυτό προσφέρει.  

 Αρχικά, με την εμφάνιση των συστημάτων αυτών υπήρχε μία επιφύλαξη για το αν 

η συνεργασία θα αποφέρει τα ίδια οφέλη με τον δια ζώσης ΣΠ, και αν θα επηρεάσει 

αρνητικά την απόδοση των προγραμματιστών. Έρευνες που ακολούθησαν έδειξαν ότι η 

εφαρμογή του ΑΣΠ δεν φαίνεται να έχει τελικά κάποιο αρνητικό αντίκτυπο στην απόδοση 

των φοιτητών (Favela et al., 2004; Hanks, 2008; Jun et al., 2007; Natsu et al., 2003; Stotts 

et al., 2003). Επομένως, ο ΑΣΠ, διατηρεί όλα τα πλεονεκτήματα του ΣΠ κι επιπλέον 

περιορίζει το πρόβλημα της αναγκαστικής φυσικής παρουσίας της ομάδας στον ίδιο χώρο.  

 Οι δυνατότητες που έχουν τα συστήματα ΑΣΠ δεν περιορίζονται μόνο σε έναν 

κοινόχρηστο συντάκτη κώδικα αλλά καλύπτουν και τις βασικές ανάγκες για την 

επικοινωνία και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των προγραμματιστών. Τα τελευταία 

χρόνια αναπτύχθηκαν διάφοροι τύποι τέτοιων συστημάτων με στόχο να εξυπηρετήσουν 

τις απαιτήσεις των διάφορων τελικών χρηστών. Τα πιο απλά συστήματα που υπάρχουν 

δημιουργήθηκαν για εκπαιδευτικούς/ερευνητικούς σκοπούς ή για προσωπική χρήση, ενώ 

πιο σύνθετα συστήματα με προηγμένες λειτουργίες στοχεύουν να καλύψουν τις ανάγκες 

που έχουν οι επαγγελματίες προγραμματιστές και τον κύκλο ανάπτυξης πακέτων 

λογισμικού. Μία νέα τάση στη συνεργατική ανάπτυξη λογισμικού αποτελούν οι 

διαδικτυακοί συντάκτες κώδικα που επιτρέπουν δύο ή περισσότερους χρήστες να 



 

11 

διαμοιράζονται και να επεξεργάζονται κώδικα σε πραγματικό χρόνο. Παρόλο που 

αποτελούν τον πιο απλό και άμεσο τρόπο για την εφαρμογή του ΑΣΠ διαθέτουν ελάχιστες 

δυνατότητες σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εφαρμογές. 

 Για να υποστηρίξει ένα σύστημα τον ΑΣΠ θα πρέπει να ικανοποιεί κάποιες βασικές 

απαιτήσεις οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την επικοινωνία και τον συντονισμό 

μεταξύ των χρηστών. Τα βασικότερα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένα τέτοιο 

σύστημα είναι ένας κοινός χώρος εργασίας (shared workspace), ένα κανάλι επικοινωνίας 

(communication channel), πολιτικές ελέγχου του κοινόχρηστου χώρου (floor control), 

υποστήριξη επισημάνσεων (gesturing support) και βασικούς μηχανισμούς επίγνωσης 

(awareness support) (Winkler et al., 2010). Στον κοινό χώρο εργασίας οι χρήστες 

διαμοιράζονται έναν συντάκτη πηγαίου κώδικα και μπορούν να πληκτρολογούν σε 

πραγματικό χρόνο τις εντολές τους. Τα δικαιώματα που έχουν οι χρήστες στον 

κοινόχρηστο χώρο καθορίζονται από το ρόλο που κατέχουν. Το σύστημα θα πρέπει να 

υποστηρίζει τους ρόλους του «οδηγού» και του «παρατηρητή» και να επιτρέπει την 

εναλλαγή ρόλων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αποτρέπεται η ταυτόχρονη 

πληκτρολόγηση στον κοινό συντάκτη για να μην απομακρύνονται οι μαθητευόμενοι από 

το ρόλο τους και τον στόχο που έχει αυτός. Για την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών το 

σύστημα θα πρέπει να παρέχει τουλάχιστον ένα κανάλι επικοινωνίας. Όλα τα υπάρχοντα 

συστήματα ΑΣΠ ενσωματώνουν επικοινωνία μέσω ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων 

(chat). Άλλη μία βασική λειτουργία που πρέπει να παρέχουν τα συστήματα AΣΠ είναι οι 

ενέργειες κατάδειξης και επισήμανσης στον κώδικα από τους προγραμματιστές. Καθώς ο 

ρόλος του «παρατηρητή» είναι να ελέγχει τον κώδικα που γράφει ο «οδηγός» για λογικά ή 

συντακτικά λάθη, όταν η συνεργασία γίνεται από απόσταση θα πρέπει να έχει ο 

«παρατηρητής» τη δυνατότητα να ενημερώνει τον «οδηγό» για το σημείο που έγινε ένα 

λάθος επισημαίνοντας την ακριβή θέση με το ποντίκι του. Έτσι η συνεννόηση μεταξύ του 

«οδηγού» και του «παρατηρητή» γίνεται πιο αποτελεσματική και πιο γρήγορη. Τέλος, είναι 

σημαντικό να υπάρχουν στο σύστημα λειτουργίες που θα ενημερώνουν τους χρήστες για 

την κατάσταση και τις ενέργειες των συνεργατών τους, γι’ αυτό και τα συστήματα ΑΣΠ 

παρέχουν συνήθως κατάλληλες ενδείξεις ή μηνύματα όταν γίνεται κάποια ενέργεια στον 

κοινόχρηστο χώρο. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά υποστηρίζονται από τα περισσότερα 

συστήματα ΑΣΠ που υπάρχουν σήμερα, και τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη 

συνέχεια. 
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 2.4  Συστήματα που υποστηρίζουν τον Απομακρυσμένο 

Συνεργατικό Προγραμματισμό 

 Όπως προαναφέρθηκε, για να μπορεί να εφαρμοστεί ο ΑΣΠ, θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί είτε ένα λογισμικό που επιτρέπει την κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας 

ενός υπολογιστή είτε να χρησιμοποιηθεί ένα εξειδικευμένο λογισμικό που θα περιλαμβάνει 

έναν κοινόχρηστο συντάκτη κώδικα στον οποίο θα προγραμματίζουν από κοινού και σε 

πραγματικό χρόνο οι δύο συνεργάτες. Μία γενική εικόνα των συστημάτων που 

υποστηρίζουν τον ΑΣΠ φαίνεται στην Εικόνα 2-1.  

 

Εικόνα 2-1: Επισκόπηση συστημάτων που υποστηρίζουν τον ΑΣΠ 

 Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα λογισμικά τύπου TeamViewer (TeamViewer, 

2015), στα οποία γίνεται κοινή χρήση της επιφάνειας εργασίας (desktop sharing). 

Πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι επιτρέπει την απομακρυσμένη συνεργασία 

σε οποιοδήποτε περιβάλλον προγραμματισμού, ωστόσο ο κοινός κώδικας αποθηκεύεται 

μόνο σε έναν υπολογιστή και η χαμηλή ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων μπορεί να 

παρεμποδίσει τη διαδικασία προγραμματισμού. Στα λογισμικά της δεύτερης κατηγορίας 

ανήκουν περιβάλλοντα που έχουν σχεδιαστεί για προσωπικούς, εμπορικούς ή 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η πιο απλή και εύχρηστη λύση είναι οι διαδικτυακές εφαρμογές, 

οι περισσότερες από τις οποίες διατίθενται δωρεάν. Οι εφαρμογές αυτές παρέχουν έναν 

κοινόχρηστο συντάκτη κώδικα που υποστηρίζει τη μορφοποίηση του συντακτικού (syntax 

highlighting) για διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, ωστόσο στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν υπάρχουν οι λειτουργίες της μεταγλώττισης και εκτέλεσης του 

DPP 
Applications 

Remote desktop 

TeamViewer 

Web 
applications 

Collabedit 

Desktop 
applications 

Standalone 

COLLECE 

IDE based 

XPairtise 
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προγράμματος. Για την επικοινωνία των συμμετεχόντων παρέχεται γραπτή συνομιλία 

τύπου chat. Παραδείγματα αυτών των εφαρμογών είναι οι εφαρμογές Squad (Squad, 2015) 

και Collabedit (Collabedit, 2015). Από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι απλές εφαρμογές 

(desktop applications) για προσωπική ή εμπορική χρήση. Οι εμπορικές εφαρμογές τύπου 

Visual Studio Anywhere (VS Anywhere, 2015) είναι ολοκληρωμένα πακέτα που 

υποστηρίζουν τον κύκλο ανάπτυξης λογισμικού και προορίζονται κυρίως για 

επαγγελματική χρήση.  

 Για την έρευνά μας επικεντρωθήκαμε σε συστήματα ΑΣΠ που είναι πιο φιλικά για 

τους αρχάριους προγραμματιστές ή σχεδιάστηκαν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Έτσι αποκλείστηκαν οι «πολύπλοκες» εμπορικές εφαρμογές, οι διαδικτυακές 

εφαρμογές που έχουν περιορισμένες λειτουργίες, και τα συστήματα απομακρυσμένης 

επιφάνειας εργασίας τα οποία δεν περιέχουν εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά. Τα συστήματα 

που μελετήθηκαν ανήκουν σε δύο διαφορετικές κατηγορίες: στα αυτόνομα και σε αυτά 

που αποτελούν μέρος άλλων πακέτων λογισμικού. Αυτό συμβαίνει γιατί αρχικά τα 

συστήματα που αναπτύχθηκαν για τον ΑΣΠ ήταν αυτόνομα, αλλά στη συνέχεια άρχισαν να 

ενσωματώνονται σε ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού έτσι ώστε οι 

προγραμματιστές να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν περιβάλλοντα που τους είναι 

οικεία και που τους προσφέρουν πλήρη λειτουργικότητα για την ανάπτυξη ενός 

προγράμματος. Στις επόμενες υποενότητες παρουσιάζονται μερικά συστήματα και από τις 

δύο κατηγορίες και συνοψίζονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους. 

 2.4.1 GrewpEdit 

Το GrewpEdit (GrewpEdit, 2015) ανήκει στην κατηγορία των αυτόνομων 

εφαρμογών και είναι από τις πρώτες που υλοποιήθηκαν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και 

συγκεκριμένα προς χρήση μαθημάτων προγραμματισμού. Υποστηρίζει κοινή χρήση ενός 

κειμενογράφου, ενός σχεδιαστικού καμβά, κι ενός συντάκτη κώδικα σε Java, C, HTML και 

Scheme (Granville & Hickey, 2005). Παρέχει απλές λειτουργίες επίγνωσης (awareness) και 

υποστηρίζει την κοινή εκτέλεση προγραμμάτων (Εικόνα 2-2). Για την επικοινωνία των 

συμμετεχόντων υπάρχει η δυνατότητα γραπτής συνομιλίας μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων. 

Το GrewpEdit δεν υποστηρίζει ωστόσο τους ρόλους «οδηγού» και «παρατηρητή», κάτι που 

σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες μπορούν να πληκτρολογούν ταυτόχρονα στον κοινό 

συντάκτη. Ωστόσο έχει τη δυνατότητα να υποστηρίξει εκατοντάδες χρήστες για 

συνεργατικό προγραμματισμό και είναι ελεύθερο λογισμικό. Το GrewpEdit έχει δοκιμαστεί 

ως προς τη λειτουργία του σε διάφορα λειτουργικά συστήματα, αλλά δεν έχουν αναφερθεί 

έρευνες σχετικά με την εκπαιδευτική του αξία (Granville & Hickey, 2005). 
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Εικόνα 2-2: Συνεργατικός προγραμματισμός στο GrewpEdit 

Πηγή: Granville & Hickey, 2005 

 2.4.2 COPPER 

Το σύστημα COPPER (COllaborative Pair Programming EditoR) αποτελεί μία 

αυτόνομη εφαρμογή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους για να 

υποστηρίξει και τον δια ζώσης ΣΠ αλλά και τον ΑΣΠ (Natsu et al., 2003). Αυτό σημαίνει ότι 

ο συντάκτης κώδικα που περιλαμβάνει μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν χρήστη ή δύο 

χρήστες ταυτόχρονα. Το COPPER (Εικόνα 2-3) υποστηρίζει τους ρόλους οδηγού-

παρατηρητή, περιλαμβάνει ένα κανάλι γραπτής επικοινωνίας και παρέχει βασικούς 

μηχανισμούς επίγνωσης σχετικά με τις ενέργειες και την κατάσταση του συνεργάτη 

(Moran et al., 2008). 

Η αξιολόγηση του COPPER έγινε από φοιτητές ενός τμήματος Πληροφορικής σε 

πανεπιστήμιο του Μεξικό και στόχος της έρευνας ήταν να μελετηθεί αν ο ΑΣΠ μέσω του 

COPPER έχει παρόμοια αποτελέσματα στην παραγωγικότητα των προγραμματιστών σε 

σύγκριση με τον δια ζώσης (Natsu et al., 2003). Στην αξιολόγηση συμμετείχαν 9 ζευγάρια 

που χρησιμοποίησαν το COPPER για την επίλυση μιας εργαστηριακής άσκησης διάρκειας 

90 λεπτών. Οι 5 από τις 9 ομάδες εργάστηκαν απομακρυσμένα ενώ οι 4 ομάδες δούλεψαν 

στον ίδιο υπολογιστή (πάλι με χρήση του COPPER). Κατά την σύγκριση των δύο συνθηκών 

μελέτης δεν παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές στην απόδοση των ομάδων. Παρόμοια ήταν 

τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν και στην αξιολόγηση της συνεργασίας, όπου οι 

φοιτητές ρωτήθηκαν αν τους άρεσε η εμπειρία συνεργασίας με ένα άλλο άτομο, αν ήταν 

επαρκής η βοήθεια που λάμβαναν από τον «παρατηρητή» και αν ήταν χρήσιμη η 

επικοινωνία με το συνεργάτη τους. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση του συστήματος, οι 

παράγοντες που αξιολογήθηκαν ήταν ο ενσωματωμένος συντάκτης πηγαίου κώδικα και οι 
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μηχανισμοί υποστήριξης της συνεργασίας (οι οποίοι αξιολογήθηκαν μόνο από τους 

φοιτητές ΑΣΠ). Κυρίως θετική ήταν η αξιολόγηση της χρησιμότητας του συντάκτη, και η 

υποστήριξη της συνεργασίας μέσω γραπτής επικοινωνίας, ένδειξης σηματοφόρου για τον 

έλεγχο του κοινόχρηστου συντάκτη και δυνατότητας προβολής του συντάκτη σε 

μικρογραφία (radar view). 

Σε μία δεύτερη έρευνα που έγινε με χρήση του COPPER και τη συμμετοχή 6 ομάδων 

φοιτητών, αξιολογήθηκε μεταξύ άλλων άλλος ένας παράγοντας σύγκρισης του ΑΣΠ με τον 

δια ζώσης (Favela et al., 2004). Συγκεκριμένα ελέγχθηκε αν οι απομακρυσμένοι συνεργάτες 

μπορούν να εντοπίσουν τον ίδιο αριθμό λαθών στον κώδικα σε σύγκριση με αυτούς που 

δουλεύουν από κοντά. Και σε αυτή την έρευνα δεν βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ του 

ΣΠ και του ΑΣΠ. 

 

Εικόνα 2-3: Στιγμιότυπο από το περιβάλλον του COPPER  

Πηγή: Moran et al., 2008 

 2.4.3 COLLECE 

Το COLLECE (Bravo et al., 2007; Bravo et al., 2013) είναι άλλη μία αυτόνομη 

εφαρμογή που υποστηρίζει τον ΑΣΠ για δύο ή περισσότερους χρήστες. Είναι σχεδιασμένο 

για εκπαιδευτική χρήση και περιλαμβάνει χρήσιμα εργαλεία τόσο για τον καθηγητή όσο 

και τους εκπαιδευόμενους. Για τον καθηγητή παρέχεται η διαχείριση χρηστών, ομάδων και 
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ασκήσεων προγραμματισμού. Το περιβάλλον εργασίας (Εικόνα 2-4) παρέχει στους χρήστες 

έναν κοινόχρηστο συντάκτη κώδικα, γραπτή συνομιλία με ημιδομημένα ή ελεύθερα 

μηνύματα, πολιτικές ελέγχου του κοινού συντάκτη και μία περιοχή που συντονίζει μέσω 

διαλόγου τις ενέργειες μεταγλώττισης και εκτέλεσης του προγράμματος. Επιπλέον, οι 

χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στη διατύπωση του προβλήματος και στα συχνότερα 

λάθη τους, που φαίνονται μέσω της μεταγλώττισης. Ένα από τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά που έχει το COLLECE είναι το εργαλείο ανάλυσης και προβολής 

στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις και τις ενέργειες των χρηστών 

(Εικόνα 2-5) (Duque et al., 2011). Με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται, το σύστημα 

μπορεί να εμφανίζει συμβουλευτικά μηνύματα σχετικά με την πορεία της συνεργασίας. 

Συγκεκριμένα, ανιχνεύει αν οι χρήστες χρησιμοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό τα εργαλεία 

επικοινωνίας και συντονισμού, και προσπαθεί να ενεργοποιήσει τη συμμετοχή τους όταν οι 

ενέργειες επεξεργασίας, μεταγλώττισης και εκτέλεσης του κώδικα δεν είναι επαρκείς.  

Το COLLECE χρησιμοποιήθηκε ως μέσο αξιολόγησης του ΑΣΠ μελετώντας την 

παραγωγικότητα των προγραμματιστών και την ποιότητα λογισμικού σε σύγκριση με τον 

ατομικό προγραμματισμό (Duque & Bravo, 2008). Στην έρευνα συμμετείχαν 51 φοιτητές 

από το Πανεπιστήμιο Castilla - La Mancha της Ισπανίας, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε 17 

ζευγάρια προγραμματιστών και 17 προγραμματιστές, και υλοποίησαν μέσω του COLLECE 

τρεις διαφορετικούς αλγορίθμους για να αξιολογηθούν οι παραπάνω παράγοντες. Τα 

συμπεράσματα της έρευνας ήταν ότι ο ΑΣΠ απαιτεί περισσότερο χρόνο λόγω της 

επικοινωνίας και του συντονισμού των χρηστών, ωστόσο μειώνεται ο αριθμός των 

ενεργειών για την επεξεργασία του κώδικα. Επιπλέον, στον ΑΣΠ πραγματοποιούνται 

λιγότερα συντακτικά λάθη και η ποιότητα λογισμικού είναι βελτιωμένη όταν οι χρήστες 

έχουν εξοικειωθεί πλήρως με τα συνεργατικά εργαλεία. Σε μία δεύτερη έρευνα, η 

αξιολόγηση του COLLECE από καθηγητές και σπουδαστές επιβεβαίωσε τη χρησιμότητά 

του και την αξιοπιστία των στατιστικών δεδομένων που εξάγονται (Bravo et al., 2008; 

Bravo et al., 2013). Τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν από τους φοιτητές σχετιζόταν 

περισσότερο με τη διεπαφή του συστήματος, σημειώνοντας ότι υπάρχουν πολλές περιοχές 

στο χώρο εργασίας που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση κι ότι θα προτιμούσαν έναν 

καλύτερο συντάκτη κώδικα. Η επικοινωνία μέσω ημιδομημένων μηνυμάτων δεν 

αποδείχτηκε τόσο χρήσιμη, καθώς οι φοιτητές εξέφρασαν την προτίμηση να γράφουν τα 

δικά τους μηνύματα, κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από την ανάλυση των συνολικών 

μηνυμάτων που ανταλλάχθηκαν. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το σύστημα COLLECE 

προοριζόταν μόνο για ερευνητική μελέτη και δεν είναι διαθέσιμο.  
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Εικόνα 2-4: Το περιβάλλον του COLLECE  

Πηγή: Duque & Bravo, 2008 

 

 

Εικόνα 2-5: Ανάλυση αλληλεπίδρασης στο σύστημα COLLECE 

Πηγή: Bravo et al., 2008 
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 2.4.4 Sangam 

Το Sangam (Sangam, 2015) ανήκει στη δεύτερη κατηγορία συστημάτων ΑΣΠ τα 

οποία ενσωματώνονται σε ήδη υπάρχοντα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης 

λογισμικού. Συγκεκριμένα για το περιβάλλον του Eclipse IDE (Eclipse, 2015) υπάρχουν 

αρκετές εφαρμογές που υποστηρίζουν τον ΑΣΠ. Κι’ αυτό διότι το Eclipse είναι αρκετά 

διαδεδομένο τόσο σε αρχάριους όσο και έμπειρους προγραμματιστές, και βασικό του 

πλεονέκτημα είναι η ελεύθερη διανομή του και η δυνατότητα επέκτασής του μέσω plugins, 

τα περισσότερα από τα οποία είναι ανοικτού κώδικα.  

 

Εικόνα 2-6: Sangam plugin 

(Πηγή: Ho et al., 2004) 

Το Sangam (Ho et al., 2004) αποτελεί ένα από τα πρώτα plugin για τον ΑΣΠ και 

καλύπτει όλες τις βασικές απαιτήσεις του. Έτσι, επιτρέπει την κοινή επεξεργασία κώδικα 

Java υιοθετώντας τους ρόλους οδηγού και παρατηρητή κι επιπλέον υποστηρίζει την κοινή 

αποσφαλμάτωση και εκτέλεση του κώδικα (Εικόνα 2-6). Είναι διαθέσιμο ως λογισμικό 

ανοικτού κώδικα και αποτέλεσε τη βάση ενός άλλου plugin, του RIPPLE, που περιγράφεται 

στη συνέχεια. Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει αναφορά στην αξιολόγηση του Sangam για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για άλλη χρήση του. 

 2.4.5 RIPPLE 

 Το RIPPLE (Remote Interactive Pair Programming and Learning Environment) 

(RIPPLE, 2015) επεκτείνει τις δυνατότητες του Sangam επιτρέποντας την αναλυτική 

καταγραφή των αλληλεπιδράσεων των χρηστών με στόχο τη χρησιμοποίησή τους από 

ερευνητές που θέλουν να μελετήσουν τις δραστηριότητες των προγραμματιστών κατά τη 

διάρκεια του ΑΣΠ (Boyer et al., 2008). Γι’ αυτό το λόγο, το RIPPLE όπως και το Sangam 
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είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα και διατίθεται δωρεάν. Όταν η λειτουργία καταγραφής 

είναι ενεργοποιημένη, τότε χρησιμοποιείται μία βάση δεδομένων που αποθηκεύει όλες τις 

ενέργειες των χρηστών όπως φαίνεται στην Εικόνα 2-7. Τα δεδομένα αυτά παρέχονται 

μόνο σε αυτή τη μορφή για περαιτέρω έρευνα, επομένως για να εξαχθούν χρήσιμες 

πληροφορίες θα πρέπει πρώτα να αναλυθούν και να επεξεργαστούν κατάλληλα. Μία 

εγγραφή της βάσης δεδομένων, έτσι όπως φαίνεται στην Εικόνα 2-7, αντιπροσωπεύει ένα 

μήνυμα που στέλνεται στο διακομιστή του συστήματος όταν εκτελείται μία ενέργεια από 

ένα χρήστη. Έτσι, για κάθε μήνυμα καταγράφονται πληροφορίες όπως η χρονική 

επισήμανση, το όνομα του αποστολέα, η κατάσταση του αποστολέα, το όνομα του αρχείου 

που αφορά το μήνυμα, τη θέση μέσα στο αρχείο όπου γίνεται κάποια αλλαγή κ.ά. Στόχος 

της αναλυτικής καταγραφής αυτών των πληροφοριών είναι η αναπαραγωγή των 

συνεδρίων ΑΣΠ και η διερεύνησή τους από εκπαιδευτές ή ερευνητές.  

 

Εικόνα 2-7: RIPPLE Log file 

Το RIPPLE αξιολογήθηκε σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα (έτη 2006 και 2007) κατά τη 

διάρκεια μίας εργαστηριακής άσκησης. Συνολικά 83 φοιτητές από κλάδους μηχανολογίας 

χρησιμοποίησαν το RIPPLE (Εικόνα 2-8) για 50 λεπτά περίπου για να λύσουν την 

εβδομαδιαία εργαστηριακή άσκησή τους συνεργατικά. Στη συνέχεια συμπλήρωσαν ένα 

ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν το σύστημα και την εμπειρία τους. Οι ερευνητικοί 

στόχοι της έρευνας αφορούσαν την αξιολόγηση του συστήματος ως προς την ευκολία 

χρήσης του και την αξιολόγηση της συνεργατικής επίλυσης ασκήσεων. Τα αποτελέσματα 

της αξιολόγησης έδειξαν ότι οι φοιτητές βρήκαν το σύστημα εύκολο στη χρήση, ότι τους 

φάνηκε ευχάριστη η διαδικασία της συνεργατικής επίλυσης της άσκησης και ότι θα το 

χρησιμοποιούσαν ξανά αν τους δινόταν η ευκαιρία (Boyer et al., 2008).  
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Εικόνα 2-8: Στιγμιότυπο από τη χρήση του RIPPLE  

(Πηγή: Boyer et al., 2008) 

 2.4.6 DocShare 

Μέσω του DocShare plugin (DocShare, 2015) που περιλαμβάνεται στο ECF (Eclipse 

Communication Framework) δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας κώδικα Java 

στο περιβάλλον του Eclipse χωρίς να υπάρχει εδώ ο ρόλος οδηγού ή παρατηρητή. Το 

DocShare επιτρέπει τη σύνδεση σε λογαριασμούς XMPP, MSN ή IRC και την εξαγωγή των 

επαφών που υπάρχουν εκεί. Επιπλέον παρέχει γραπτή συνομιλία και τον διαμοιρασμό 

αρχείων, URL ή screen capture. Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν την επισήμανση 

κώδικα με το ποντίκι, υποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο στο συνεργάτη τους ότι στο 

συγκεκριμένο σημείο υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η εκτέλεση του κοινού προγράμματος 

είναι εφικτή μόνο στον χρήστη που έστειλε το αίτημα κοινής χρήσης, διότι στον αποδέκτη 

το πρόγραμμα αποθηκεύεται σε έναν προσωρινό φάκελο. Στην Εικόνα 2-9 φαίνεται ένα 

στιγμιότυπο από το περιβάλλον του DocShare. Το DocShare δεν φαίνεται να έχει 

αξιολογηθεί ακόμη, σύμφωνα με την μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας.  
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Εικόνα 2-9: DocShare plugin 

(Πηγή: DocShare, 2015) 

 2.4.7 XPairtise 

Το XPairtise (XPairtise, 2015) είναι άλλο ένα plugin ανοικτού κώδικα για το Eclipse 

με δυνατότητα διαχείρισης λογαριασμών χρηστών και συνεδρίων συνεργατικού 

προγραμματισμού (Schümmer & Lukosch, 2009). Ο χρήστης επιλέγει μία συνεδρία για να 

συμμετέχει ως οδηγός, παρατηρητής ή απλός θεατής. Η διαφορά του παρατηρητή με τον 

απλό θεατή είναι ότι ο πρώτος μπορεί να κάνει επισημάνσεις στον κώδικα και να αλλάζει 

ρόλους, ενώ στον δεύτερο επιτρέπεται μόνο η παρακολούθηση της συγγραφής κώδικα και 

η συμμετοχή στη γραπτή συνομιλία. H αποθήκευση και η εκτέλεση του κώδικα όταν 

εκτελούνται από τον χρήστη που έχει το ρόλο του οδηγού πραγματοποιούνται και στον 

παρατηρητή. Για την επικοινωνία των χρηστών υπάρχει ένα παράθυρο για γραπτή 

συνομιλία μεταξύ των μελών μιας συνεδρίας κι επιπρόσθετα ένα παράθυρο για συνομιλία 

όλων των χρηστών που είναι online. Επιπλέον, το XPairtise παρέχει μία κοινόχρηστη 

περιοχή σχεδίασης για τη δημιουργία απλών σχημάτων.  

Το XPairtise δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου από ομάδες φοιτητών 

στα πλαίσια ενός εργαστηριακού μαθήματος που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως στο 

ανοικτό πανεπιστήμιο FernUniversitaet Hagen της Γερμανίας. Την επόμενη χρονιά 

χρησιμοποιήθηκε στο ίδιο μάθημα για την ανάπτυξη άλλων συνεργατικών project. Έτσι 
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υπήρχε η δυνατότητα να αξιολογηθεί η χρήση του συστήματος από δύο ομάδες 5-6 

φοιτητών σε διάρκεια 18 εβδομάδων. Η αξιολόγηση επικεντρώθηκε στις ενέργειες των 

χρηστών που σχετιζόταν με την συνεισφορά τους και την μεταξύ τους επικοινωνία. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι οι φοιτητές πραγματοποιούσαν πολύ σπάνια έως και καθόλου 

εναλλαγές των ρόλων οδηγού/παρατηρητή με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν μεγάλες 

διαφορές στα ποσοστά συμμετοχής τους. Το ενσωματωμένο κανάλι επικοινωνίας 

χρησιμοποιήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο διότι οι χρήστες χρησιμοποιούσαν 

φωνητική συνομιλία με εξωτερικά μέσα. Τέλος, παρόλο που οι λειτουργίες του 

κοινόχρηστου καμβά και της απομακρυσμένης επισήμανσης κώδικα κρίθηκαν από τους 

χρήστες πολύ χρήσιμες, ωστόσο χρησιμοποιήθηκαν ελάχιστα. Το περιβάλλον του XPairtise 

φαίνεται στην Εικόνα 2-10, όπου στα δεξιά διακρίνεται ο κοινόχρηστος καμβάς και κάτω 

αριστερά φαίνεται η περιοχή με τους δύο τρόπους γραπτής συνομιλίας.  

 

 

Εικόνα 2-10: Στιγμιότυπο του XPairtise 

 2.4.8 Saros 

Το Saros (Saros, 2015) είναι ένα από τα ελάχιστα plugin που εξελίσσεται ακόμη και 

εμπλουτίζεται με νέες δυνατότητες. Υποστηρίζει τους ρόλους οδηγού-παρατηρητή, αλλά 

επιτρέπει και την ταυτόχρονη επεξεργασία κώδικα (Salinger et al., 2010). Περιλαμβάνει 

βασικές ενημερώσεις κατάστασης των χρηστών, γραπτή συνομιλία και δυνατότητα 

επισημάνσεων στον κώδικα από την πλευρά του παρατηρητή. Επιπλέον ενσωματώνει και 

τις λειτουργίες αποστολής αρχείων και διαμοιρασμού της οθόνης, οι οποίες δεν υπάρχουν 
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σε άλλα plugin. Οι νεότερες εκδόσεις του Saros παρέχουν και έναν κοινόχρηστο καμβά για 

απλά σχήματα και φωνητική συνομιλία. Στην Eικόνα 2-11 φαίνεται ένα στιγμιότυπο από 

το Saros, στο οποίο διακρίνονται οι διαφορετικοί χρωματισμοί που έχει κάθε χρήστης και 

οι οποίοι υποδεικνύουν ποιος χρήστης πληκτρολογεί στον κοινόχρηστο συντάκτη. Καθώς 

το Saros είναι υπό συνεχή ανάπτυξη, αναμένεται να αξιολογηθεί στο μέλλον ως προς την 

παιδαγωγική του αξία, καθώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής σχετική αναφορά. 

 

Εικόνα 2-11: Saros plugin 

 2.4.9 PEP 

Το plugin PEP (Pair Eclipse Programming, 2015) απλοποιεί τη διαδικασία ΑΣΠ 

καθώς δεν απαιτεί τη ρύθμιση κάποιου εξυπηρετητή όπως άλλα plugin. Υποστηρίζει τους 

ρόλους οδηγού-παρατηρητή και παρέχει γραπτή συνομιλία για τους συμμετέχοντες. Το 

PEP δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των κοινόχρηστων αρχείων και επιτρέπει τον 

συγχρονισμό τους αν βρεθούν διαφορές στο περιεχόμενο. Οι λειτουργίες που δεν 

υποστηρίζει είναι η κοινή εκτέλεση και αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων. Επιπλέον, 

δεν έχει αναφερθεί κάποια αξιολόγηση από τη χρήση του plugin.  
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Εικόνα 2-12: PEP Plugin 

 2.4.10 XecliP 

Οι λειτουργίες που έχει το XecliP (XecliP, 2015) είναι παρόμοιες με το XPairtise 

καθώς και τα δύο δημιουργήθηκαν από ομάδες φοιτητών ως εργασίες στα πλαίσια ενός 

μαθήματος (Schümmer & Lukosch 2009). Η μόνη βασική διαφορά τους είναι στον τρόπο 

που γίνεται ο διαμοιρασμός ενός Project, όπου στο XecliP γίνεται μέσω CVS (CVS, 2015) 

ενώ στο XPairtise παρέχεται μία απλούστερη λύση. Το XecliP όπως και τα υπόλοιπα plugin 

είναι ανοικτού κώδικα και αποτέλεσε τη βάση για το σύστημα που αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια της παρούσας διατριβής.  

 

Εικόνα 2-13: Στιγμιότυπο συνεδρίας ΑΣΠ με το XecliP 

(Πηγή: XecliP, 2015) 
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 2.5  Σύνοψη των συστημάτων για τον απομακρυσμένο 

συνεργατικό προγραμματισμό 

Στην προηγούμενη ενότητα παρουσιάστηκαν μερικά συστήματα για τον ΑΣΠ, τα 

περισσότερα από τα οποία αναπτύχθηκαν από ερευνητικές ομάδες για την εφαρμογή του 

ΑΣΠ στην εκπαίδευση. Σε ό,τι αφορά τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα 

σύστημα για να υποστηρίζει τον ΑΣΠ, παρατηρείται ότι όλα τα συστήματα που 

παρουσιάστηκαν παρέχουν έναν κοινόχρηστο συντάκτη κώδικα, ένα κανάλι επικοινωνίας 

και βασικές ενημερώσεις κατάστασης. Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά 

αυτών των συστημάτων και επισημαίνει αν είναι διαθέσιμα προς χρήση ή όχι. 

Στην πρώτη στήλη του πίνακα αναγράφεται αν το σύστημα είναι αυτόνομο ή 

λειτουργεί ως μέρος ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος ανάπτυξης (IDE). Όπως φαίνεται, 

η πλειοψηφία των συστημάτων αποτελούν εφαρμογές που λειτουργούν ως plugins του 

Eclipse, κάτι που φανερώνει τη δημοτικότητα του συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Η 

δεύτερη παράμετρος σύγκρισης υποδηλώνει αν το σύστημα υποστηρίζει τους ρόλους 

οδηγού/παρατηρητή που απαιτεί ο ΣΠ. Δύο συστήματα, το GrewpEdit και το DocShare, 

επιτρέπουν την ταυτόχρονη πληκτρολόγηση κώδικα στον κοινόχρηστο συντάκτη, άρα δεν 

υποστηρίζουν την τυπική εφαρμογή του ΣΠ. Σε ό,τι αφορά την ανάλυση αλληλεπίδρασης 

και την υποστήριξη της συνεργασίας μόνο το COLLECE υπολογίζει κάποιους δείκτες 

εκτίμησης της συνεργασίας και παρέχει την ανάλογη ανατροφοδότηση. Στο RIPPLE γίνεται 

απλή καταγραφή όλων των ενεργειών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια μίας 

συνεργατικής συνεδρίας σε log files χωρίς να γίνεται περαιτέρω ανάλυση και παρουσίαση 

αυτών των δεδομένων. Επιπλέον, το COLLECE είναι το μοναδικό σύστημα που περιέχει 

ξεχωριστή ενότητα για τον καθηγητή με λειτουργίες διαχείρισης και προβολής 

στατιστικών δεδομένων.  

Κατά την μελέτη των παραπάνω συστημάτων δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο αν 

συμμετείχαν σε κάποιες ερευνητικές μελέτες. Αν και τα περισσότερα συστήματα 

αναπτύχθηκαν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, λίγες είναι οι έρευνες που έγιναν για την 

αξιολόγησή τους (da Silva & Prikladnicki, 2015). Οι έρευνες αυτές ήταν συνήθως μικρής 

διάρκειας και με μικρό αριθμό συμμετεχόντων. Άρα δεν υπάρχουν εκτεταμένες εμπειρικές 

μελέτες που να παρουσιάζουν τη χρήση ενός τέτοιου συστήματος σε πραγματικές 

συνθήκες μάθησης. Τέλος, έπειτα από αναζήτηση στο διαδίκτυο ή επικοινωνία με τους 

δημιουργούς τους, σημειώνεται ότι δύο συστήματα δεν είναι διαθέσιμα ενώ σε όλα τα 

υπόλοιπα ήταν εφικτή η δοκιμή τους και η εφαρμογή του ΑΣΠ. 

Συνοψίζοντας, τα διαθέσιμα συστήματα ΑΣΠ αν και καλύπτουν τις βασικές 

απαιτήσεις, δεν έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα και δεν παρέχουν υποστήριξη στον 
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καθηγητή ή τους εκπαιδευόμενους. Το μοναδικό σύστημα που έχει αυτά τα 

χαρακτηριστικά είναι το COLLECE, το οποίο όμως αποτελεί μία αυτόνομη εφαρμογή και 

δεν είναι διαθέσιμο προς κοινή χρήση. Η πρόταση λοιπόν της παρούσας διατριβής είναι η 

χρήση ενός συστήματος που θα αποτελεί μέρος ενός IDE, συγκεκριμένα του Eclipse, θα 

καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΑΣΠ και θα παρέχει υποστήριξη στη συνεργασία των 

φοιτητών και στο διδακτικό έργο του εκπαιδευτικού. Επιπλέον, θα είναι λογισμικό 

ανοικτού κώδικα και θα παρέχεται δωρεάν, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 

εκπαιδευτικούς που θέλουν να εντάξουν τον ΑΣΠ σε μαθήματα προγραμματισμού. Στις 

ενότητες που ακολουθούν περιγράφεται πώς μπορεί να επιτευχθεί η υποστήριξη της 

συνεργασίας στον ΑΣΠ και ποια τεχνική υιοθετήθηκε γι’ αυτό το σκοπό. Η αναλυτική 

περιγραφή του τελικού συστήματος παρουσιάζεται στο επόμενο κεφάλαιο. 

Πίνακας 2: Σύγκριση συστημάτων ΑΣΠ 

Σύστημα 
IDE-

based 

Υποστήριξη 

ρόλων 

οδηγού/ 

παρατηρητή 

Ανάλυση 

αλληλεπί-

δρασης & 

Υποστήριξη 

συνεργασίας 

Υποσύστημα 

για τον 

καθηγητή 

Αξιολόγηση 
Διαθεσι-

μότητα 

GrewpEdit - - - - - 

COPPER -  - -  - 

COLLECE -     - 

Sangam   - - - 

RIPPLE   ως log files -  

DocShare  - - - - 

XPairtise   - -  

Saros   - - - 

PEP   - - - 

XecliP   - - - 

 2.6  Σεναριογραφημένη συνεργατική μάθηση 

Για να έχει η συνεργατική μάθηση τα προσδοκώμενα οφέλη θα πρέπει οι 

μαθητευόμενοι να εμπλακούν με τον πιο αποδοτικό τρόπο στις αλληλεπιδράσεις που θα 

τους οδηγήσουν στην επίτευξη του κοινού τους στόχου. Η αποτελεσματική συνεργατική 

συμπεριφορά των μαθητών δεν είναι πάντα δεδομένη, ειδικά αν δεν έχουν εκπαιδευτεί στο 

σωστό τρόπο συνεργασίας. Επομένως κρίνεται απαραίτητη η υποστήριξη και καθοδήγηση 

των ομάδων από την πλευρά του καθηγητή. Ο καθηγητής είναι υπεύθυνος για τη 

δημιουργία των ομάδων, δίνοντάς τους οδηγίες για το πώς πρέπει να συνεργαστούν, σε 
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ποιες δραστηριότητες θα εμπλακούν, και ποιους πόρους θα χρησιμοποιήσουν. Το σύνολο 

αυτών των ενεργειών τυπικά ονομάζεται σενάριο συνεργασίας (collaboration script) και 

αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μορφές υποστήριξης της συνεργασίας. Τα σενάρια 

συνεργασίας στοχεύουν στην ενίσχυση της μάθησης και της αλληλεπίδρασης, μέσω της 

δόμησης των συνεργατικών δραστηριοτήτων (Dillenbourg & Fischer, 2007) και 

δημιουργούν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εργασίας καθορίζοντας τις βασικότερες πτυχές της 

συνεργασίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως μέσο εκπαίδευσης της 

εποικοδομητικής συνεργασίας και να βελτιώσουν τα αποτελέσματά της, καθώς και τις 

επικείμενες συνεργασίες (Rummel & Spada, 2007). 

Τα σενάρια συνεργασίας μπορούν να υποστηρίξουν τη δια ζώσης συνεργατική 

μάθηση αλλά και τη συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή με την 

κατάλληλη υποδομή. Τα σενάρια που υποστηρίζουν τη δια ζώσης συνεργατική μάθηση 

εστιάζουν συνήθως σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την απόκτηση γνώσης, ενώ τα 

σενάρια για τη ΣΜΥΥ διευκολύνουν τον συντονισμό και την επικοινωνία μεταξύ των 

ομάδων (Kollar et al., 2006). Επιπλέον, όταν μεσολαβεί ο υπολογιστής στη συνεργασία μιας 

ομάδας μειώνεται ο φόρτος εργασίας του καθηγητή, μπορεί να καταγραφεί η πρόοδος των 

μαθητών και να ενεργοποιηθεί η συμμετοχή τους (Kobbe et al., 2007). Σε κάθε περίπτωση 

το σενάριο στοχεύει να ενισχύσει γνωστικές και μεταγνωστικές διεργασίες όπως η 

επεξήγηση, ο σχολιασμός και η τοποθέτηση ερωτήσεων (Kollar et al., 2006). Για 

παράδειγμα, τα σενάρια μπορεί να έχουν εφαρμογή στην ανάπτυξη επιχειρηματολογίας, 

όπως περιγράφεται στην εργασία των Stegmann et al., 2007. Στην έρευνά τους 

χρησιμοποίησαν τα σενάρια συνεργασίας για να δείξουν πώς επηρεάζουν αυτά την 

αποκτηθείσα γνώση και την ανάπτυξη επιχειρημάτων σε διαδικτυακές συζητήσεις. Τα 

αποτελέσματά τους επιδεικνύουν τη συμβολή των σεναρίων στην ποιότητα των 

επιχειρημάτων, την αλληλουχία τους και την απόκτηση γνώσης πάνω στην 

επιχειρηματολογία. Σε μία άλλη έρευνα, εξετάζονται οι επιπτώσεις της σεναριογραφημένης 

κατανομής ρόλων μεταξύ των μελών της ομάδας. Συγκρίνοντας δύο διαφορετικές 

συνθήκες η έρευνα κατέληξε ότι οι ρόλοι οδήγησαν τους φοιτητές σε σημαντικά υψηλά 

ποσοστά απόκτησης γνώσης (Schellens et al., 2007). 

Υπάρχουν όμως και κάποια μειονεκτήματα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για 

τα σενάρια συνεργασίας. Όπως επισημαίνει ο Dillenbourg (2002), αν ένα σενάριο καθορίζει 

αυστηρά τον τρόπο και τον χρόνο των αλληλεπιδράσεων τότε μπορεί να παρεμποδίσει τη 

«φυσική ροή» τους. Παρόλο που ο στόχος των σεναρίων είναι να διαμορφώνουν τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις, θα πρέπει ταυτοχρόνως να αφήνουν περιθώριο στους 

μαθητές να προσαρμόζουν οι ίδιοι το σενάριο στον τρόπο συνεργασίας τους. Τα σενάρια 
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μπορεί να παρεμποδίσουν επίσης τη φυσική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, καθώς ο 

διαχωρισμός ενός προβλήματος σε μικρότερες δραστηριότητες μπορεί να οδηγήσει στο 

φαινόμενο της υπερ-σεναριογράφησης (over-scripting). Αυτό συμβαίνει επειδή μια 

αυστηρά σειριακή αλληλουχία δραστηριοτήτων μπορεί να έρθει σε σύγκρουση με τις 

γνωστικές διαδικασίες των μαθητών και να μειώσει το ενδιαφέρον τους, ειδικά σε όσους 

έχουν πιο ολιστική προσέγγιση στην επίλυση ενός προβλήματος. Σε μερικές περιπτώσεις, 

το σενάριο μπορεί να αυξήσει το γνωστικό φόρτο των μαθητευόμενων, καθώς θα πρέπει 

αυτοί να κατανοήσουν, να απομνημονεύσουν και να εκτελέσουν το σενάριο παράλληλα με 

τη διαδικασία μάθησης (Dillenbourg, 2002; Kollar et al., 2006). Προφανώς, το τελευταίο 

πρόβλημα μπορεί να περιοριστεί με σενάρια που υλοποιούνται με τη βοήθεια συστημάτων 

ΣΜΥΥ. Ωστόσο ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται από τους σχεδιαστές τέτοιων 

συστημάτων στην απεικόνιση των σεναρίων και στο περιβάλλον εργασίας έτσι ώστε να 

αποφεύγονται προβλήματα στη διαδικασία μάθησης (Kollar et al., 2006). 

 Κάθε σενάριο συνεργασίας έχει μία συγκεκριμένη δομή και μπορεί να περιγραφεί 

ως ένα σύνολο συστατικών (components) και μηχανισμών (mechanisms), όπως 

προτείνεται στην εργασία των Kobbe et al. (2007). Τα συστατικά του σεναρίου 

περιλαμβάνουν τον καθορισμό των ατόμων που θα συμμετέχουν στη συνεργατική 

δραστηριότητα καθώς και τους ρόλους που θα αναλάβουν, τις ομάδες που θα 

δημιουργηθούν, τις δραστηριότητες που θα εκτελεστούν και τους πόρους που θα 

χρησιμοποιηθούν. Οι μηχανισμοί ενός σεναρίου καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο θα 

δημιουργηθούν οι ομάδες, το πώς θα γίνει η διανομή των εργασιών και ποια σειρά θα 

ακολουθηθεί. Τα συστατικά και οι μηχανισμοί που απαρτίζουν ένα σενάριο περιγράφονται 

αναλυτικότερα παρακάτω: 

Συμμετέχοντες (participants): Ως συμμετέχοντες χαρακτηρίζονται όλα τα άτομα 

που θα συμμετέχουν στις συνεργατικές δραστηριότητες όπως για παράδειγμα το σύνολο 

φοιτητών μιας τάξης. Η επιλογή των συμμετεχόντων εξαρτάται από τους περιορισμούς 

που θέτει ένα σενάριο και από τον μέγιστο ή ελάχιστο αριθμό ατόμων που απαιτούνται. 

Μερικά σενάρια λαμβάνουν υπόψη και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

όπως για παράδειγμα τις προσωπικές στάσεις και γνώσεις τους γύρω από ένα θέμα. 

Δραστηριότητες (activities): Οι δραστηριότητες σχετίζονται με τους μαθησιακούς 

στόχους και μπορούν να περιγραφούν ως μέρος μίας ιεραρχικής δομής στην οποία κάθε 

επιμέρους δραστηριότητα μπορεί να διαχωριστεί σε μικρότερες δραστηριότητες. Για 

παράδειγμα, μία δραστηριότητα που θέλει να εμπλέξει τους συμμετέχοντες σε μία 

εποικοδομητική συζήτηση θα μπορούσε να περιλαμβάνει δραστηριότητες επεξήγησης, 
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επιχειρηματολογίας και τοποθέτησης ερωτήσεων. Σε κάθε περίπτωση το είδος των 

δραστηριοτήτων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αντικείμενο μάθησης.  

Ρόλοι (roles): Κατά την ανάθεση ρόλων, το σενάριο συνεργασίας θα πρέπει να 

αναφέρει συγκεκριμένα άτομα που θα αναλάβουν μία δραστηριότητα ή θα διαχειριστούν 

ένα πόρο. Οι ρόλοι σχετίζονται επίσης με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις 

προσδοκίες που αφορούν κάθε συμμετέχοντα. Για παράδειγμα κάποιος που έχει το ρόλο 

του κριτή έχει το δικαίωμα να ασκεί κριτική στο έργο των άλλων και να εκφράζει την 

άποψή του. Επιπλέον έχει την υποχρέωση να δικαιολογεί την κριτική του, ενώ οι υπόλοιποι 

αναμένουν από αυτόν να επισημαίνει ελλείψεις και να θέτει προτάσεις βελτίωσης. Στους 

συμμετέχοντες μπορούν να ανατεθούν ένας ή περισσότεροι ρόλοι ταυτόχρονα, οι οποίοι 

μπορούν να εναλλάσσονται με τους συνεργάτες τους. 

Πόροι (resources): Οι πόροι συνθέτουν το μαθησιακό ή βοηθητικό υλικό που θα 

χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες. Αυτό μπορεί να είναι μία πηγή πληροφοριών 

(βιβλίο, ιστοσελίδα, άρθρο κτλ.) ή κάτι που θα δοθεί προς χρήση στους συμμετέχοντες (π.χ. 

ένα ερωτηματολόγιο). Οι πόροι ενισχύουν συνήθως τις αλληλεπιδράσεις των 

συμμετεχόντων, ιδιαίτερα όταν μοιράζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλούν μία 

κοινωνική αλληλεξάρτηση (π.χ. όταν ένας μαθητευόμενος χρειάζεται πρόσβαση στους 

πόρους ενός άλλου μέλους). 

Ομάδες (groups): Η δημιουργία των ομάδων μπορεί να ακολουθήσει μία ιεραρχική 

δομή όπου οι μεγαλύτερες ομάδες θα αποτελούνται από μία ή περισσότερες μικρότερες 

ομάδες. Για την κατανομή των συμμετεχόντων σε ομάδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

κάποια βασικά κριτήρια όπως το φύλο, η ηλικία κτλ. ή μπορεί να γίνει ανακατανομή των 

ομάδων με βάση κάποιο συγκεκριμένο κριτήριο όπως περιγράφεται στον μηχανισμό 

σχηματισμού ομάδων παρακάτω.  

Οι μηχανισμοί ενός σεναρίου καθορίζουν α) πώς κατανέμονται οι δραστηριότητες, 

οι ρόλοι και οι πόροι μεταξύ των συμμετεχόντων (κατανομή εργασιών), β) πώς οι 

συμμετέχοντες κατανέμονται σε ομάδες (σχηματισμός ομάδων) και γ) με ποια χρονολογική 

σειρά γίνεται η κατανομή των συστατικών και των ομάδων (αλληλουχία) (Kobbe et. al, 

2007).  

Κατανομή εργασιών (task distribution): Για να γίνει η κατανομή των εργασιών 

στους συμμετέχοντες ακολουθείται μία συγκεκριμένη στρατηγική ανάλογα με τους 

στόχους που θέλει να πετύχει το σενάριο. Για παράδειγμα, ένα σενάριο που αποσκοπεί 

στην ανταλλαγή γνώσεων μπορεί να παρέχει στους συμμετέχοντες διαφορετικές πηγές 

πληροφοριών έτσι ώστε να πετύχει το στόχο του μέσω της αλληλεπίδρασης των 

συμμετεχόντων. Η κατανομή των εργασιών ακολουθεί συνήθως μία συγκεκριμένη μέθοδο 
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στην οποία τα στοιχεία ενός συνόλου (π.χ. ρόλοι) αντιστοιχούνται στα στοιχεία ενός άλλου 

συνόλου (π.χ. συμμετέχοντες). Σε μερικές περιπτώσεις ο τρόπος κατανομής μπορεί να γίνει 

αρκετά πολύπλοκος, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που η διευθέτηση των 

συμμετεχόντων, των ρόλων και των ομάδων απαιτεί να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε 

κάθε συμμετέχων να κατέχει διαφορετικό ρόλο σε κάθε ομάδα.  

Σχηματισμός ομάδων (group formation): Συνήθως ο σχηματισμός ομάδων είναι 

απλός όταν περιλαμβάνει ως κριτήριο τον αριθμό ή το μέγεθος των ομάδων που πρέπει να 

δημιουργηθούν. Μερικά σενάρια χρησιμοποιούν πιο πολύπλοκους τρόπους που λαμβάνουν 

υπόψη τη σύνθεση της ομάδας και την ομοιογένεια όλων των ομάδων.  

Αλληλουχία (sequencing): Τα σενάρια συνεργασίας παρέχουν ένα χρονοδιάγραμμα 

των γεγονότων και των δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα. Η αλληλουχία των 

γεγονότων χωρίζεται σε φάσεις (phases), οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο 

διαχείρισης του χρόνου ή ως σημείο αναφοράς από τους καθηγητές και τους μαθητές. Τα 

σενάρια δεν περιορίζονται σε μία αυστηρά ακολουθιακή σειρά των δραστηριοτήτων αλλά 

μπορούν να περιλαμβάνουν και βρόγχους επανάληψης ή διακλαδώσεις. Επίσης, πολλά 

σενάρια χρησιμοποιούν τους πόρους ή τους ρόλους εκ περιτροπής για να δώσουν τη 

δυνατότητα στους μαθητές να εξασκηθούν σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων ή σε 

διαφορετικούς ρόλους.  

Για τη δημιουργία των σεναρίων συνεργασίας με χρήση υπολογιστή υπάρχουν 

εξειδικευμένα εργαλεία, όπως είναι το RELOAD (Milligan et al., 2005) και το COLLAGE 

(Hernández-Leo et al., 2006). Τα εργαλεία αυτά βοηθούν τον εκπαιδευτικό να 

δημιουργήσει μία σειρά από συνεργατικές δραστηριότητες καθορίζοντας τις παραμέτρους 

που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Η εκτέλεση ενός σεναρίου από τη μεριά 

του μαθητή απαιτεί ένα αντίστοιχο περιβάλλον που μπορεί να ερμηνεύσει και να τρέξει το 

σενάριο συνεργασίας, όπως είναι το RELOAD Learning Design Player (RELOAD, 2015). Τα 

εργαλεία αυτά είναι γενικού σκοπού και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε 

μάθημα που εντάσσει τη συνεργατική μάθηση. To RELOAD και το COLLAGE είναι συμβατά 

με το πρότυπο IMS Learning Design (IMS LD), ωστόσο υπάρχουν και άλλα περιβάλλοντα 

που δεν βασίζονται στην προδιαγραφή IMS LD. Το LAMS (LAMS, 2015) είναι ένα σύστημα 

πιο φιλικό προς το χρήστη και επιτρέπει τη δημιουργία συνεργατικών δραστηριοτήτων 

μέσα από ένα γραφικό περιβάλλον. Τέλος, το FlexCoLab είναι ένα διαδικτυακό περιβάλλον 

που επιτρέπει τη δημιουργία προσαρμοστικών και ευέλικτων σεναρίων συνεργασίας 

εφαρμόζοντας κάποια συγκεκριμένα υποδείγματα προσαρμογής (Karakostas et al., 2012). 
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 2.7  Σύνοψη κεφαλαίου 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η σχετική έρευνα και το θεωρητικό υπόβαθρο 

πάνω στο οποίο δομήθηκε η παρούσα διατριβή. Αρχικά έγινε μία σύντομη ανασκόπηση στο 

ΣΠ και τον ΑΣΠ, και παρουσιάστηκαν μερικά αντιπροσωπευτικά συστήματα ΑΣΠ, 

συνοψίζοντας τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους. Στη συνέχεια περιγράφτηκαν τα 

σενάρια συνεργασίας και έγινε μία σύντομη ανασκόπηση στα πεδία εφαρμογής τους και τα 

σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους. Στο επόμενο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται μία διδακτική προσέγγιση που εντάσσει τα σενάρια συνεργασίας στον ΑΣΠ 

και περιγράφονται όλες οι στρατηγικές που υιοθετήθηκαν με στόχο την υποστήριξη της 

συνεργασίας και την υποστήριξη του διδακτικού έργου.   
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Τρίτο Κεφάλαιο 

 3 Υποστήριξη της συνεργασίας στον απομακρυσμένο 

συνεργατικό προγραμματισμό μέσω της 

σεναριογραφημένης συνεργατικής μάθησης 

Καθώς τα σενάρια συνεργασίας μπορούν να υποστηρίξουν οποιαδήποτε μορφή 

συνεργατικής μάθησης, η εφαρμογή τους στο πεδίο του συνεργατικού προγραμματισμού 

θα μπορούσε να δώσει νέα προοπτική στην εφαρμογή του και νέα δεδομένα στην 

υποστήριξη της συνεργασίας. Με την κατάλληλη προσαρμογή των βασικών συστατικών 

και των μηχανισμών που απαρτίζουν ένα σενάριο συνεργασίας, είναι εφικτό να 

δημιουργηθούν σενάρια που θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια 

ανάπτυξης λογισμικού και θα καθορίζουν τον τρόπο συνεργασίας τους. Επιπλέον, η χρήση 

ενός συστήματος ΣΜΥΥ που θα υποστηρίζει τη χρήση του σεναρίου συνεργασίας μπορεί να 

βελτιώσει την απόδοσή του και τα παραγόμενα οφέλη για το μαθητή. Επί του παρόντος 

δεν υπάρχει κάποιο σύστημα που να συνδυάζει τα σενάρια συνεργασίας με τον 

προγραμματισμό. Επομένως, ένας από τους στόχους της διατριβής ήταν να δημιουργηθεί 

ένα περιβάλλον που θα υποστηρίζει αυτή τη διδακτική προσέγγιση και θα μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγησή της. 

Ο λόγος που δεν χρησιμοποιήθηκε ένα από τα υπάρχοντα εργαλεία συγγραφής και 

εκτέλεσης σεναρίων συνεργασίας ήταν κυρίως η αδυναμία προγραμματισμού μέσα στο 

περιβάλλον που εκτελείται το σενάριο. Στοχεύοντας στη στενή υποστήριξη της 

συνεργασίας μέσα στον κοινό χώρο εργασίας, και τη δημιουργία προσαρμοστικών 

σεναρίων που θα βασίζονται στο ιστορικό κάθε χρήστη, κρίθηκε αναγκαίο να 

ενσωματωθούν τα σενάρια συνεργασίας μέσα σε ένα προγραμματιστικό περιβάλλον και να 

προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του συνεργατικού προγραμματισμού.  

Όπως και τα υπόλοιπα εργαλεία υλοποίησης σεναρίων συνεργασίας, το σύστημα 

που αναπτύχθηκε διαθέτει δύο ξεχωριστές ενότητες για την συγγραφή και την εκτέλεση 

των σεναρίων. Το υποσύστημα που υποστηρίζει τη συγγραφή των σεναρίων 

χρησιμοποιείται από τον καθηγητή για να καθορίσει τους συμμετέχοντες που θα πάρουν 

μέρος στις προγραμματιστικές δραστηριότητες, και επιτρέπει τη δημιουργία διμελών 

ομάδων με διάφορες στρατηγικές για τον σχηματισμό τους. Οι ρόλοι που καλούνται να 

αναλάβουν οι συμμετέχοντες είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση προκαθορισμένοι 

(οδηγός-παρατηρητής), και ο καθηγητής μπορεί να καθορίσει πώς θα γίνεται η κατανομή 

τους ανάλογα με τον τρόπο κατανομής εργασιών που θα επιλέξει. Η αλληλουχία των 
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δραστηριοτήτων καθορίζεται μέσω ενός χρονοδιαγράμματος στο οποίο ο καθηγητής 

μπορεί να προγραμματίσει την έναρξη και τη λήξη μιας συνεργατικής εργασίας η οποία 

αποτελείται από επιμέρους δραστηριότητες. Για κάθε δραστηριότητα μπορεί να δοθεί ένας 

βοηθητικός πόρος, που θα χρησιμοποιηθεί από τους συμμετέχοντες ως βοήθημα για την 

επίλυση της άσκησης.  

Από την άλλη μεριά, το υποσύστημα εκτέλεσης των σεναρίων χρησιμοποιείται από 

τους μαθητές στα πλαίσια επίλυσης των συνεργατικών ασκήσεων που τους ανατίθενται. 

Το σενάριο που εκτελείται κατά τη διάρκεια επίλυσης μιας άσκησης καθοδηγεί τους 

συμμετέχοντες στις επιμέρους δραστηριότητες και τους αναθέτει τους ρόλους οδηγού και 

παρατηρητή ανάλογα με την κατανομή που έχει επιλέξει ο καθηγητής. Κάθε 

δραστηριότητα της άσκησης αποτελεί μέρος της λύσης ενός προγράμματος και μέσα στην 

περιγραφή της μπορούν να δοθούν οδηγίες για την επεξεργασία και εκτέλεση του κώδικα, 

καθώς και συμβουλές σε θέματα συνεργασίας.  

Επομένως, τα ενδεχόμενα οφέλη από τη χρήση των σεναρίων συνεργασίας στον 

προγραμματισμό είναι ότι μπορεί να βοηθήσει τους αρχάριους προγραμματιστές στη 

δόμηση μιας σύνθετης λύσης και να τους διδάξει τον ενδεδειγμένο τρόπο ανάπτυξης 

λογισμικού. Ταυτόχρονα το σενάριο θα μπορούσε να εκπαιδεύσει τους μαθητές στη σωστή 

συνεργατική συμπεριφορά και να κατευθύνει την πορεία της συνεργασίας. Συνδυάζοντας 

λοιπόν τα σενάρια συνεργασίας και τον ΑΣΠ, το σύστημα που αναπτύχθηκε υποστηρίζει τη 

συνεργασία μέσω τριών διαφορετικών μηχανισμών: τον σχηματισμό ομάδων, την 

κατανομή ρόλων και τον υπολογισμό διάφορων δεικτών συνεργασίας. 

 3.1  Σχηματισμός ομάδων 

 Ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει εν μέρει την πορεία και την έκβαση μιας 

συνεργασίας είναι η σύνθεση της ομάδας. Ο σχηματισμός συμβατών ομάδων αποτελεί μία 

καλή βάση και δημιουργεί την προδιάθεση για μία πετυχημένη και εποικοδομητική 

συνεργασία. Γι’ αυτό το λόγο έχουν μελετηθεί διάφορες στρατηγικές για τη δημιουργία 

των ζευγαριών στο συνεργατικό προγραμματισμό (Katira et al., 2004; Sfetsos et al., 2009; 

Sfetsos et al., 2012). Οι πιο γνωστές και διαδεδομένες είναι η δημιουργία ομάδων με βάση 

τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων, η δημιουργία τυχαίων ομάδων (Mendes et al., 2006) 

και η δημιουργία ομοιογενών ομάδων με βάση το μαθησιακό επίπεδο (Williams et al., 2006; 

Zacharis, 2009; Faja, 2011; Sanjay & Vanshi, 2010). Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει 

αποδειχτεί ποιος τρόπος δημιουργίας ομάδων είναι πιο αποδοτικός από τους υπόλοιπους 

(Salleh et al., 2011). Σε ό,τι αφορά όμως τη δημιουργία ομάδων με βάση το μαθησιακό 

επίπεδο, οι έρευνες καταλήγουν ότι είναι αποδοτικότερο να δημιουργούνται ζευγάρια με 
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παρόμοιο επίπεδο γνώσεων και όχι με μεγάλες αποκλίσεις (Braught et al., 2010; Williams et 

al., 2006; Zacharis, 2011).  

 Το σύστημα που αναπτύχθηκε υποστηρίζει και τους τρεις τρόπους σχηματισμού 

ομάδων και εισάγει μία τέταρτη στρατηγική. Συνοψίζοντας, υποστηρίζει τη δημιουργία 

ομάδων: 

 με βάση την ελεύθερη επιλογή συνεργατών (από τον καθηγητή ή τους 

μαθητευόμενους), 

 με βάση την επίδοση σε προηγούμενες καταχωρημένες εργασίες έτσι ώστε να 

δημιουργούνται ομάδες με παρόμοιο επίπεδο γνώσεων 

 με τυχαία επιλογή συνεργατών 

 με βάση τη συνολική συμβολή κάθε συμμετέχοντα στις προηγούμενες ασκήσεις 

έτσι ώστε να δημιουργούνται ομάδες με παρόμοιο επίπεδο συνεισφοράς. Στόχος 

αυτής της στρατηγικής είναι να αντιμετωπίζονται οι ακραίες συμπεριφορές, 

δηλαδή να δημιουργούνται ζευγάρια με δύο πολύ ενεργούς ή δύο πολύ 

«σιωπηλούς» μαθητές. Σε αυτή τη περίπτωση, για να εκτιμήσει το σύστημα το 

επίπεδο συνεισφοράς κάθε συμμετέχοντα, υπολογίζει το ποσοστό του κώδικα που 

έχει πληκτρολογήσει αυτός στις προηγούμενες καταχωρημένες εργασίες.  

 3.2  Κατανομή ρόλων 

  Στο συνεργατικό προγραμματισμό είναι επιθυμητό να γίνονται τακτικές αλλαγές 

των ρόλων οδηγού-παρατηρητή διότι έχει αποδειχθεί ότι οι συχνές αλλαγές αποτελούν 

ένδειξη του υψηλού βαθμού συμμετοχής και των δύο συμμετεχόντων (Plonka et al., 2011). 

Ωστόσο έρευνες έχουν δείξει ότι στην πράξη γίνονται σπάνια αλλαγές και ότι οι 

περισσότερες ομάδες χρειάζονται παρότρυνση κι επίβλεψη από τον καθηγητή για να 

πραγματοποιήσουν εναλλαγές στους ρόλους τους (Schümmer & Lukosch, 2009; Williams, 

2007).  

 Για να αντιμετωπιστεί το παραπάνω πρόβλημα, το νέο σύστημα εντάσσει δύο 

διαφορετικούς τρόπους αυτοματοποιημένων αλλαγών με στόχο να πραγματοποιούνται 

τακτικές εναλλαγές ρόλων. Και στις δύο περιπτώσεις το σύστημα αλλάζει τους ρόλους 

παραχωρώντας τα ανάλογα δικαιώματα στους δύο συμμετέχοντες.  

 Στην πρώτη προσέγγιση η αλλαγή ρόλου γίνεται έπειτα από κάθε επιμέρους 

δραστηριότητα της άσκησης. Με αυτό τον τρόπο κάθε συμμετέχοντας επιλύει τον 

ίδιο αριθμό δραστηριοτήτων κι επιπρόσθετα μπορεί να επιτευχθεί παρόμοιο 

επίπεδο συνεισφοράς.  
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 Στη δεύτερη προσέγγιση η κατανομή των εργασιών γίνεται από διαφορετική 

σκοπιά. Στόχος σε αυτή τη περίπτωση είναι όχι μόνο να επιλυθεί ο ίδιος αριθμός 

δραστηριοτήτων από τον κάθε συμμετέχοντα αλλά και να γίνει ομοιόμορφη 

κατανομή των δραστηριοτήτων ανάλογα με το περιεχόμενο και το ζητούμενο της 

άσκησης. Αυτή η προσέγγιση προσπαθεί να αντιμετωπίσει μία κοινή τακτική που 

έχουν οι μαθητές που εργάζονται σε ομάδες, οι οποίοι μοιράζουν το φόρτο 

εργασίας ανάλογα με τις δεξιότητες και τις γνώσεις που κατέχουν οι ίδιοι 

αποφεύγοντας έτσι να έρθουν σε επαφή με νέες γνώσεις (Strijbos & Weinberger, 

2010; Barker, 2005). Ως αποτέλεσμα, δεν εξασκούνται σε νέες δεξιότητες και δεν 

διευρύνουν τις γνώσεις τους. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο το σύστημα 

αναθέτει τους ρόλους ανάλογα με τις προηγούμενες δραστηριότητες που έχουν 

πραγματοποιηθεί από τους συμμετέχοντες για να εξασφαλίσει μία ισορροπία στην 

απόκτηση δεξιοτήτων. Για να το πετύχει αυτό, σε κάθε δραστηριότητα 

καταχωρείται από τον καθηγητή ένας μαθησιακός στόχος. Κατά την κατανομή μίας 

δραστηριότητας λαμβάνεται υπόψη ο μαθησιακός στόχος που έχει αυτή, και στη 

συνέχεια δίνεται στο χρήστη που έχει λύσει τον μικρότερο αριθμό αυτής της 

κατηγορίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη και η επίδοση των 

φοιτητών στο συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο και η ανάθεση της δραστηριότητας 

γίνεται στον φοιτητή με τον χαμηλότερο βαθμό. Με αυτό τον τρόπο οι 

συμμετέχοντες αποκτούν ίσες ευκαιρίες μάθησης κι εξασφαλίζεται μία ισορροπία 

στη συμμετοχή τους. Ο αλγόριθμος υλοποίησης της συγκεκριμένης προσέγγισης 

παρέχεται στο Παράρτημα Β. 

 Τέλος, εκτός από τους δύο αυτούς τρόπους κατανομής εργασιών το σύστημα δίνει 

τη δυνατότητα στον καθηγητή να επιλέξει την ελεύθερη συνεργασία, στην οποία οι 

συμμετέχοντες μπορούν να καθορίσουν μόνοι τους τις αλλαγές ρόλων. Αυτός ο 

τρόπος μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυαστικά με έναν από τους προηγούμενους 

με στόχο να αποφεύγεται το φαινόμενο υπερ-σεναριογράφησης (Ενότητα 2.6) που 

απαντάται στη σεναριογραφημένη συνεργατική μάθηση. 

 3.3  Δείκτες συνεργασίας 

 Το σύστημα καταγράφει και υπολογίζει διάφορους δείκτες που αντικατοπτρίζουν 

την πορεία μιας συνεργασίας και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον καθηγητή ή τους 

συμμετέχοντες ως υποστηρικτικοί μηχανισμοί. Οι δείκτες αυτοί είναι οι παρακάτω: 

 Συνολικός χρόνος επίλυσης της άσκησης. Κυρίως για τον καθηγητή ο δείκτης αυτός 

βοηθάει στη διαχείριση του μαθήματος. Ο συνολικός χρόνος αποτελεί ένδειξη του 
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βαθμού δυσκολίας της άσκησης και του βαθμού κατανόησης/δυσκολιών των 

φοιτητών με τις σχετικές έννοιες. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία, πολύ μικρός χρόνος 

επίλυσης της άσκησης παραπέμπει συνήθως σε αντιγραφή της.  

 Συνολικός χρόνος οδήγησης. Η διαφορά συνολικού χρόνου και χρόνου οδήγησης 

μπορεί να βοηθήσει τον καθηγητή στον εντοπισμό περίεργων ή ακραίων 

συμπεριφορών. Για παράδειγμα η μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο δεικτών μπορεί 

να αποτελεί ένδειξη προβλημάτων συνεργασίας ή ότι οι μαθητές εργάστηκαν 

ατομικά και όχι συνεργατικά. Επίσης η μικρή διαφορά παραπέμπει συνήθως σε 

αντιγραφή της άσκησης. 

 Αριθμός εναλλαγών ρόλων οδηγού/παρατηρητή. Όταν επιλέγεται από τον καθηγητή 

η ελεύθερη συνεργασία ο δείκτης αυτός δείχνει αν οι συμμετέχοντες 

πραγματοποίησαν συχνές αλλαγές και αν οι αυτοματοποιημένες αναθέσεις ρόλων, 

(εφόσον είχαν εφαρμοστεί σε προηγούμενες ασκήσεις) τους βοήθησαν να 

εκπαιδευτούν στον επιθυμητό τρόπο συνεργασίας.  

 Ποσοστά συμμετοχής στον κώδικα. Αποτελεί μία ένδειξη της κατανομής του φόρτου 

εργασίας και αν επετεύχθη ισορροπία στη συμμετοχή των μαθητών. Έτσι μπορούν 

να εντοπιστούν από τον καθηγητή «προβληματικές» ομάδες στις οποίες κυριαρχεί 

το ένα μέλος της ομάδας. Ο δείκτης αυτός εμφανίζεται και στο κοινόχρηστο 

περιβάλλον εργασίας των ομάδων με στόχο να μπορούν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες 

να έχουν μία εικόνα της συνεισφοράς τους και να κινητοποιηθούν για να 

βελτιώσουν το βαθμό συμμετοχής τους.  

 Αριθμός μηνυμάτων που ανταλλάχθηκαν. Παρέχει ενδείξεις για τον βαθμό 

συνεργασίας/επικοινωνίας των μελών της ομάδας αλλά και του βαθμού δυσκολίας 

μιας άσκησης. 

 Κατανομή μαθησιακών στόχων. Η κατανομή μαθησιακών στόχων ανά ομάδα 

δείχνει αν οι μαθητές εξασκήθηκαν ισότιμα στις διάφορες έννοιες της άσκησης ή αν 

πραγματοποιήθηκε από αυτούς επιλεκτική κατανομή τους.  

 Χρήση βοηθητικών μηνυμάτων. Καθώς ο βασικότερος λόγος που δεν συμμετέχουν 

ενεργά μερικοί μαθητές στις ομαδικές εργασίες είναι η έλλειψη γνώσεων ή 

αποκλίσεις στο επίπεδο γνώσεων των μελών της ομάδας (Chaparro et al., 2005; 

Plonka et al., 2012), η ενσωμάτωση βοηθητικού υλικού σε κάθε δραστηριότητα 

στοχεύει να υποστηρίξει τους μαθητές που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις μιας εργασίας και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους. Από τον αριθμό 

των βοηθητικών μηνυμάτων που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές ο καθηγητής 
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μπορεί να διαπιστώσει το βαθμό δυσκολίας μιας άσκησης ή να τον χρησιμοποιήσει 

στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. 

 

Συνοψίζοντας, η υποστήριξη της συνεργασίας επιτυγχάνεται μέσω του συστήματος 

σε όλες τις φάσεις εξέλιξης της συνεργασίας ξεκινώντας από τη σύνθεση των ομάδων. Σε 

πρώτη φάση, η επιλογή ενός από τους διάφορους τρόπους σχηματισμού ομάδων 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μία εποικοδομητική συνεργασία. Όταν η συνεργασία είναι 

σε εξέλιξη το σύστημα βοηθάει στην αποδοτική κατανομή των εργασιών και εμφανίζει 

στους συμμετέχοντες διάφορους δείκτες συνεργασίας και τους παρέχει βοηθητικό υλικό 

στοχεύοντας στην αυτόβουλη κινητοποίησή τους και την ενεργό συμμετοχή τους. Μετά το 

πέρας της συνεργασίας ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να ελέγξει τα αποτελέσματα της 

συνεργασίας και να παρέμβει όπου κρίνει ότι είναι απαραίτητο έτσι ώστε να αποφευχθούν 

πιθανά προβλήματα σε ακόλουθες συνεργατικές εργασίες. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται 

μία αναλυτική περιγραφή του τελικού συστήματος, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι 

παραπάνω λειτουργίες και το οποίο επιτρέπει την εφαρμογή του ΑΣΠ με χρήση σεναρίων 

συνεργασίας. 

 3.4  Σύνοψη κεφαλαίου 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφηκε πώς τα συστατικά και οι μηχανισμοί που 

απαρτίζουν ένα σενάριο συνεργασίας προσαρμόστηκαν στις απαιτήσεις του ΑΣΠ. Επιπλέον 

παρουσιάστηκαν τρεις διαφορετικές στρατηγικές για την υποστήριξη της συνεργασίας οι 

οποίες πλαισιώνουν όλες τις φάσεις ανάπτυξης και εξέλιξης μιας συνεργασίας. Οι 

παραπάνω λειτουργίες ενσωματώθηκαν στο σύστημα που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της 

διατριβής, το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά στο κεφάλαιο που ακολουθεί. 
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Τέταρτο Κεφάλαιο 

 4 Το σύστημα απομακρυσμένου συνεργατικού 

προγραμματισμού με υποστήριξη σεναρίων συνεργασίας 

SCEPPSys 

 4.1  Εισαγωγή 

 Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα θέματα σχεδίασης και λειτουργίας του 

συστήματος ΑΣΠ που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής. Το σύστημα 

ονομάστηκε SCEPPSys1 από τα αρχικά του Scripted Collaboration in an Educational Pair 

Programming System και προφέρεται όπως η ελληνική λέξη «σκέψις». Βασίστηκε στο 

ανοιχτού κώδικα Eclipse-plugin XecliP (XecliP, 2015), πάνω στο οποίο έγιναν οι 

κατάλληλες προσαρμογές και επεκτάσεις έτσι ώστε να υποστηρίζει τις απαιτήσεις της 

σεναριογραφημένης συνεργασίας στον ΑΣΠ.  

Το XecliP είναι ένα plugin ανοικτού κώδικα που αναπτύχθηκε υπό την επίβλεψη 

μιας ερευνητικής ομάδας του ανοιχτού Πανεπιστημίου Hagen (Schümmer & Lukosch, 

2009). Υποστηρίζει όλες τις βασικές απαιτήσεις του ΑΣΠ, δηλαδή έναν κοινό χώρο 

εργασίας με υιοθέτηση των ρόλων οδηγού/παρατηρητή, επικοινωνία μέσω γραπτών 

μηνυμάτων, δυνατότητα απομακρυσμένης επισήμανσης κώδικα, και ενημερώσεις 

κατάστασης σχετικά με τις ενέργειες των χρηστών. Επιπλέον διαθέτει κάποιες βασικές 

λειτουργίες διαχείρισης χρηστών, όπως τη δημιουργία λογαριασμών, που 

χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίηση των χρηστών όταν συνδέονται στο σύστημα.  

Ο απλός σχεδιασμός του XecliP καθώς και η κάλυψη των βασικών απαιτήσεων 

ήταν οι βασικοί λόγοι που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο λογισμικό για να χρησιμοποιηθεί 

ως βάση του νέου συστήματος. Η αρχική δομή του XecliP διατηρήθηκε σε μεγάλο βαθμό, 

ωστόσο έγιναν πολλές τροποποιήσεις και βελτιώσεις έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει 

με βάση τις νέες απαιτήσεις. Για παράδειγμα, η αρχική βάση δεδομένων του XecliP περιείχε 

μόνο δύο πίνακες, ενώ το SCEPPSys στην τελική του μορφή αποτελείται από δεκαέξι 

πίνακες. Επίσης, το αρχικό plugin είχε περίπου 29.200 γραμμές κώδικα σε Java, ενώ το 

SCEPPSys απαριθμεί περίπου 32.800. Ο κώδικας αυτός κατανέμεται σε 160 αρχεία από 144 

που ήταν αρχικά.  

                                                 
1
 Διαθέσιμο στη σελίδα: https://sites.google.com/a/uom.edu.gr/despinats/  
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 4.2  Αρχιτεκτονική συστήματος 

Η λειτουργία του SCEPPSys βασίζεται σε μία τυπική client/server αρχιτεκτονική. 

Αποτελείται από μία μονάδα διαχείρισης, ένα διακομιστή (server), μία βάση δεδομένων και 

το Eclipse-plugin. Η μονάδα διαχείρισης αποτελεί μία διαδικτυακή εφαρμογή που 

χρησιμοποιείται από τον καθηγητή για την οργάνωση και διαχείριση του μαθήματος. Έχει 

πρόσβαση στη βάση δεδομένων του συστήματος, στην οποία αποθηκεύονται όλα τα 

στοιχεία που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των συνεργατικών δραστηριοτήτων, όπως για 

παράδειγμα τα στοιχεία των μαθητών, ομάδων, εργασιών κτλ. Για την απομακρυσμένη, 

συνεργατική επίλυση των εργασιών χρησιμοποιείται από τους μαθητές το plugin το οποίο 

λειτουργεί ως πρόσθετο του Eclipse IDE. Ο server χρησιμοποιείται ως διακομιστής των 

μηνυμάτων που ανταλλάσσονται μεταξύ των χρηστών-πελατών (clients) κατά τη διάρκεια 

συνεδρίων ΑΣΠ. Ο ρόλος του είναι να λαμβάνει, να αποστέλλει ή να δημιουργεί τα 

κατάλληλα μηνύματα για τους πελάτες και να τους ενημερώνει για όλα τα σχετικά 

γεγονότα που λαμβάνουν χώρα και τους αφορούν. Μία γενική εικόνα της αρχιτεκτονικής 

του συστήματος φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (Εικόνα 4-1).  

 

Εικόνα 4-1: Αρχιτεκτονική συστήματος 

 4.3  Στοιχεία υλοποίησης 

Το αρχικό σύστημα (XecliP) είχε υλοποιηθεί σε Java και χρησιμοποιούσε μία βάση 

δεδομένων Apache Derby. Επομένως όλες οι αλλαγές που έγιναν στον εξυπηρετητή, στο 

plugin και στη βάση δεδομένων του SCEPPSys βασίστηκαν στις προηγούμενες τεχνολογίες 
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υλοποίησης. Η ανάπτυξη του διαδικτυακού περιβάλλοντος διαχείρισης έγινε σε JSP με το 

Apache Struts framework. 

Η διανομή του SCEPPSys αποτελείται από ένα αρχείο εξυπηρετητή (Server.jar), ένα 

φάκελο με τη βάση δεδομένων (DPP), ένα αρχείο με τη διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης 

(DPP.war), το plugin (DPP) και την τεκμηρίωση του συστήματος. Η εγκατάσταση του 

συστήματος από τη μεριά του καθηγητή-διαχειριστή απαιτεί τη φιλοξενία της 

διαδικτυακής εφαρμογής σε ένα webserver τύπου Apache Tomcat (Apache Tomcat, 2015) 

και την εκτέλεση του αρχείου εξυπηρετητή. Κατά την εκτέλεση του server γίνεται η 

σύνδεση στη βάση δεδομένων για την οποία θα πρέπει να έχει προηγηθεί η εγκατάσταση 

της Apache Derby2(Apache Derby, 2015). Στους χρήστες διανέμεται μόνο το plugin, το 

οποίο εγκαθίσταται στο Eclipse IDE, και τα στοιχεία σύνδεσης στον διακομιστή (όνομα 

χρήστη, κωδικός και διεύθυνση διακομιστή). Περισσότερες πληροφορίες για την 

εγκατάσταση και χρήση του συστήματος περιλαμβάνονται στο πακέτο διανομής του. 

 4.4  Το Eclipse plugin 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το υποσύστημα του SCEPPSys που προορίζεται 

για χρήση από τους εκπαιδευόμενους. Όπως προαναφέρθηκε το υποσύστημα αυτό 

λειτουργεί ως plugin του Eclipse IDE και επιτρέπει την απομακρυσμένη, συνεργατική 

ανάπτυξη προγραμματιστικών ασκήσεων. Η εγκατάστασή του είναι πολύ απλή καθώς 

απαιτεί μόνο την κατάλληλη αντιγραφή του αρχείου στο φάκελο των plugins του Eclipse. 

Επομένως οι απαιτήσεις λογισμικού που έχει η εφαρμογή είναι η ύπαρξη της Java και του 

Eclipse IDE, και θα πρέπει να υπάρχει μία σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται το περιβάλλον και οι βασικές λειτουργίες του plugin. 

 4.4.1 Το περιβάλλον του DPP-plugin 

Το περιβάλλον εργασίας του plugin σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι 

λειτουργικό, εύκολο στη χρήση και σύμφωνο με τα σχετικά ευρήματα της βιβλιογραφίας. 

Για την προβολή και διαχείριση των διάφορων λειτουργιών του χρησιμοποιήθηκαν οι 

επεκτάσεις του Eclipse, και ο χώρος εργασίας (workspace) προσαρμόστηκε κατάλληλα 

στις απαιτήσεις του plugin. Οι παρεμβάσεις που έγιναν αφορούν κυρίως προσθήκες 

λειτουργιών στο μενού και την εργαλειοθήκη του Eclipse, και την ενσωμάτωση διάφορων 

προβολών (Eclipse views) περιμετρικά του κοινόχρηστου συντάκτη κώδικα. Το 

περιβάλλον του DPP φαίνεται στην Εικόνα 4.2 στην οποία διακρίνονται τα εξής στοιχεία 

του plugin: 

                                                 
2
 H Java DB (Derby) περιλαμβάνεται στην έκδοση Java 7 SDK 
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Εικόνα 4-2: Το περιβάλλον του DPP-plugin 

1. Στη γραμμή μενού του Eclipse έχει προστεθεί ένα ξεχωριστό μενού με όλες τις 

βασικές λειτουργίες του DPP plugin. 

2. Στην εργαλειοθήκη γρήγορης πρόσβασης έχουν προστεθεί οι λειτουργίες 

σύνδεσης στο διακομιστή και αιτήματος αλλαγής ρόλου. 

3. Στο παράθυρο Package Explorer δημιουργείται αυτόματα το κοινό Project και 

οι χρήστες αποκτούν άμεση πρόσβαση στις κλάσεις της εργασίας. Αν και στο 

αρχικό plugin ο διαμοιρασμός του κοινού Project γινόταν μέσω CVS, αυτός ο 

τρόπος ενδείκνυται περισσότερο για πιο προχωρημένους χρήστες. Καθώς το 

plugin προορίζεται για αρχάριους προγραμματιστές υλοποιήθηκε η αυτόματη 

δημιουργία του Project για μην επιβαρύνονται οι μαθητευόμενοι με επιπλέον 

γνωστικό φόρτο κάτι το οποίο θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά και 

να μειώσει το κίνητρο μάθησής τους όπως αναφέρεται και στη βιβλιογραφία 

(Dillenbourg, 2002). 

4. Ο συντάκτης γίνεται κοινόχρηστος όταν ξεκινήσει μία συνεδρία ΑΣΠ και οι 

χρήστες μπορούν να βλέπουν σε πραγματικό χρόνο όσα πληκτρολογεί ο 

συνεργάτης τους. Όταν το project αποτελείται από περισσότερες από μία 

κλάσεις τότε υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν πολλά αρχεία ανοιχτά και να 

επεξεργάζονται ταυτόχρονα. Το άνοιγμα των αρχείων και η πλοήγηση σε αυτά 

γίνονται από τον οδηγό, οι ενέργειες του οποίου μεταβιβάζονται και 

εκτελούνται στον συντάκτη του παρατηρητή. Για να μην παρακωλύεται η 
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συνεργασία, όλες οι ενέργειες μεταβιβάζονται άμεσα στο διακομιστή έτσι ώστε 

να πραγματοποιούνται οι αλληλεπιδράσεις σε πραγματικό χρόνο.  

5. Στην περιοχή User View εμφανίζονται όλοι οι χρήστες που είναι online στο 

διακομιστή, καθώς και η κατάσταση του τρέχοντος χρήστη. Όταν κάποιος 

χρήστης είναι σε συνεδρία τότε εμφανίζεται η ένδειξη «in session» δίπλα από το 

όνομά του. Τέλος, στην περιοχή αυτή εμφανίζονται τα αιτήματα για την έναρξη 

μιας συνεδρίας και μπορεί να γίνει αποδοχή ή απόρριψη αυτών.   

6. Στην περιοχή Session View εμφανίζονται όλες οι ενεργές συνεδρίες 

συνεργατικού προγραμματισμού. Κάτω από κάθε συνεδρία εμφανίζονται τα 

ονόματα των δύο συμμετεχόντων καθώς και ο ρόλος (οδηγός ή παρατηρητής) 

που κατέχει ο καθένας τους. Όταν υπάρχει αίτημα για αλλαγή ρόλου το όνομα 

του αιτούντος εμφανίζεται με ανάλογη ένδειξη και μπορεί να γίνει αποδοχή ή 

απόρριψη του αιτήματος. 

7. Στο παράθυρο Driver/Navigator Chat που υπάρχει κάτω αριστερά, δίνεται η 

δυνατότητα γραπτής επικοινωνίας μεταξύ των δύο χρηστών σε μία ενεργή 

συνεδρία. Λειτουργεί όπως όλες οι εφαρμογές αυτού του τύπου και εμφανίζει 

διαφορετικό χρώμα για κάθε χρήστη. Η παροχή ενός μέσου επικοινωνίας 

κρίνεται απαραίτητη στα απομακρυσμένα συνεργατικά περιβάλλοντα. 

Συνήθως ενσωματώνονται σε αυτά εργαλεία γραπτής συνομιλίας όπως είναι τα 

chat και τα forum. Παρόλα αυτά πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν πλέον και 

εξωτερικά μέσα επικοινωνίας όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή εργαλεία 

που δίνουν τη δυνατότητα φωνητικής συνομιλίας ή τηλεδιάσκεψης (Schümmer 

& Lukosch, 2009). Γι’ αυτό το λόγο το plugin ενσωματώνει τον πιο βασικό 

τρόπο επικοινωνίας και δεν επιχειρήθηκε η υλοποίηση άλλων μέσων 

επικοινωνίας. 

8. Ακριβώς κάτω από τον συντάκτη εμφανίζονται δύο παράθυρα που σχετίζονται 

με την εκπόνηση των εργασιών. Οι δύο αυτές προβολές χρησιμοποιούνται για 

την απεικόνιση του σεναρίου και την καθοδήγηση των μαθητευόμενων στις 

επιμέρους φάσεις του σεναρίου. Σε άλλα περιβάλλοντα εκτέλεσης σεναρίων, 

όπως το RELOAD και το LAMS, οι δραστηριότητες εμφανίζονται συνήθως σε 

μία ιεραρχική ή σειριακή μορφή και για κάθε δραστηριότητα υπάρχει μία 

περιγραφή και ο αντίστοιχος χώρος εργασίας. Με αντίστοιχο τρόπο, στο DPP 

plugin χρησιμοποιείται μία ιεραρχική δομή για το σύνολο των εργασιών και 

εμφανίζεται η εκφώνηση κάθε δραστηριότητας μέσα στον κοινό χώρο 

εργασίας. Συγκεκριμένα, στο παράθυρο Assignments υπάρχει μία λίστα με όλες 
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τις εργασίες που έχουν ανακοινωθεί στα μαθήματα που συμμετέχει ο 

συνδεδεμένος χρήστης καθώς και η τρέχουσα εργασία. Για κάθε εργασία της 

λίστας εμφανίζεται μία ενημέρωση της κατάστασής της, δηλαδή αν έχει 

περάσει η προθεσμία υποβολής της, αν έχει γίνει υποβολή από την ομάδα ή αν 

είναι ακόμη ενεργή για επεξεργασία, οπότε και δίνεται η δυνατότητα στην 

ομάδα να ξεκινήσει μία συνεδρία συνεργατικού προγραμματισμού. Κατά τη 

διάρκεια μιας συνεδρίας, εμφανίζεται ένα δεύτερο παράθυρο με τίτλο 

Assignment Tasks, στο οποίο εμφανίζεται σε διαδοχικά βήματα η εκφώνηση της 

άσκησης. Οι μαθητές καλούνται να λύσουν κάθε βήμα της άσκησης στον 

κοινόχρηστο συντάκτη και μπορούν μέσω της προβολής Assignment Tasks να 

εκτελέσουν τον κώδικά τους, να εμφανίσουν κάποια στοιχειώδη στατιστικά 

στοιχεία (ανάθεση ρόλου, συνολικό χρόνο και ποσοστό συμμετοχής) και να 

αναζητήσουν βοήθεια μέσω των ενσωματωμένων βοηθητικών μηνυμάτων. Η 

επεξεργασία μιας άσκησης μπορεί να γίνει σε περισσότερες από μία συνεδρίες 

και όταν ολοκληρωθεί, γίνεται η οριστική υποβολή της μέσω της αντίστοιχης 

εντολής που υπάρχει στο παράθυρο Assignment Tasks. 

9. Η συγχρονισμένη εκτέλεση του κώδικα που πραγματοποιείται μέσω της 

προβολής Assignment Tasks, εμφανίζεται και στους δύο χρήστες στο παράθυρο 

Console που έχει τοποθετηθεί γι’ αυτό το σκοπό στο κάτω δεξί μέρος της 

οθόνης. Παρόλο που η συγχρονισμένη εκτέλεση δεν υπήρχε ως λειτουργία στο 

αρχικό plugin, η εκτέλεση του προγράμματος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

ανάπτυξης λογισμικού και θα πρέπει να περιλαμβάνεται στους μηχανισμούς 

επίγνωσης του συστήματος για να ενισχύεται η συνεργασία. 

Όλες οι παραπάνω προβολές ενεργοποιούνται από τη στιγμή που θα ξεκινήσει μία 

συνεδρία συνεργατικού προγραμματισμού, προσαρμόζοντας ανάλογα το περιβάλλον 

εργασίας του Eclipse. Η διάταξη των διάφορων εργαλείων και προβολών διευκολύνει την 

παρακολούθηση όλων των καταστάσεων και των γεγονότων σε ένα ενιαίο χώρο. Το plugin 

υποστηρίζει διάφορους μηχανισμούς επίγνωσης των ενεργειών (awareness support) που 

λαμβάνουν χώρα. Σε μία ομάδα που συνεργάζεται απομακρυσμένα, η παροχή επίγνωσης 

για τις ενέργειες των υπόλοιπων μελών, την πρόοδο των δραστηριοτήτων, την κατάσταση 

των διαμοιραζόμενων στοιχείων κ.ά., είναι μία βασική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί 

υπόψη κατά την ανάπτυξη ενός συστήματος (Steinmacher et al., 2013). Για παράδειγμα το 

DPP plugin ενημερώνει για την κατάσταση των χρηστών που είναι online (δηλαδή αν είναι 

σε συνεδρία ή όχι), για το ρόλο που έχουν (οδηγός - παρατηρητής), αν αιτούνται κάτι από 

το συνεργάτη τους (αλλαγή ρόλου ή έναρξη συνεδρίας), αν πληκτρολογούν κάποιο μήνυμα 
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ή αποθηκεύουν τον κώδικα, και τέλος επιδεικνύει τη θέση του οδηγού στον συντάκτη και 

επιτρέπει την επισήμανση κώδικα και από τους δύο χρήστες.  

 4.4.2 Απομακρυσμένος συνεργατικός προγραμματισμός με χρήση του 

DPP plugin 

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται η διαδικασία μιας τυπικής συνεδρίας ΑΣΠ με 

χρήση του DPP plugin. Εξυπακούεται ότι έχει προηγηθεί από την πλευρά του καθηγητή η 

ανάθεση μιας εργασίας, η δημιουργία λογαριασμών των χρηστών και ο σχεδιασμός των 

ομάδων.  

Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 4-3, μία συνεδρία ΑΣΠ μπορεί να διαιρεθεί σε πέντε 

φάσεις: 

 Σύνδεση (Connection): Οι φοιτητές συνδέονται στο διακομιστή με τα στοιχεία 

(όνομα χρήστη και κωδικό) που έχουν λάβει από τον καθηγητή μέσω της 

αντίστοιχης εντολής που υπάρχει στο μενού (Εικόνα 4-2(1)) ή στην 

εργαλειοθήκη (Εικόνα 4-2(2)). Έπειτα από επιτυχή σύνδεση, ανοίγει η προβολή 

(Eclipse perspective) του DPP plugin στο περιβάλλον εργασίας του Eclipse και 

φορτώνεται μία λίστα με όλες τις εργασίες του μαθήματος (Εικόνα 4-2(8)). Αν 

υπάρχει μία εργασία που δεν έχει ολοκληρωθεί τότε εμφανίζεται δίπλα από 

αυτή το όνομα του συνεργάτη και δίνεται η δυνατότητα έναρξης μιας 

προγραμματιστής συνεδρίας. 

 Αποστολή πρόσκλησης (Invitation): Για να ξεκινήσει μία συνεδρία ΑΣΠ θα 

πρέπει και τα δύο μέλη μιας ομάδας να είναι online. Ο ένας από τους δύο 

στέλνει ένα αίτημα προς τον δεύτερο και περιμένει την απάντησή του. Αν ο 

δεύτερος χρήστης αποδεχτεί το αίτημα τότε ξεκινάει η διαδικασία 

αρχικοποίησης της συνεδρίας. Η αποστολή ενός αιτήματος γίνεται μέσω της 

αντίστοιχης εντολής στο μενού DPP (Εικόνα 4-2(1)) ή το παράθυρο 

Assignments (Εικόνα 4-2(8)), και η εμφάνιση και αποδοχή αιτημάτων γίνεται 

στο παράθυρο User View (Εικόνα 4-2(5)). 

 Αρχικοποίηση συνεδρίας (Session initialization): Το κοινό project 

δημιουργείται αυτόματα στον Package Explorer (Εικόνα 4-2(3)) στο 

περιβάλλον εργασίας και των δύο χρηστών. Όταν η ομάδα συνεχίζει την 

επίλυση μιας άσκησης από προηγούμενη συνεδρία τότε το κοινό project 

φορτώνεται από τη βάση δεδομένων του συστήματος. Ταυτόχρονα 

ανοίγει το παράθυρο Assignment Tasks (Εικόνα 4-2(8)) με το σενάριο 
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συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει την εκφώνηση των 

δραστηριοτήτων που θα πρέπει να εκτελεστούν από τους μαθητές. 

 

 Εικόνα 4-3: Φάσεις εκτέλεσης συνεδρίας ΑΣΠ 

 Εκτέλεση συνεδρίας (Running Session): Αφού ολοκληρωθεί η αρχικοποίηση 

της συνεδρίας ο χρήστης που έχει το ρόλο του οδηγού θα πρέπει να ανοίξει 

τις κλάσεις της άσκησης και να ξεκινήσει με την επίλυση της πρώτης 

δραστηριότητας. Ο ρόλος που έχει κάθε χρήστης φαίνεται στο παράθυρο 

Session View (Εικόνα 4-2(6)) ή στο παράθυρο User View (Εικόνα 4-2(5)) 

μέσω κατάλληλου εικονιδίου. Όπως προαναφέρθηκε οι κλάσεις του project 

δημιουργούνται αυτόματα και μέσα σε αυτές δημιουργούνται αυτόματα 

σχόλια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την οριοθέτηση και το διαχωρισμό 

του κώδικα που θα γραφεί από τους μαθητές σε κάθε δραστηριότητα της 

άσκησης. Η εκφώνηση κάθε δραστηριότητας εμφανίζεται στο παράθυρο 

Assignment Tasks (Εικόνα 4-4) και η πλοήγηση στα επόμενα βήματα 

πραγματοποιείται ταυτόχρονα και στους δύο χρήστες έτσι ώστε να έχουν 

συγχρονισμένο περιβάλλον εργασίας. 
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Εικόνα 4-4: Το παράθυρο Assignment Tasks 

Ο χρήστης λοιπόν που είναι οδηγός, αφού διαβάσει την εκφώνηση της 

δραστηριότητας πληκτρολογεί τον κώδικα κάτω από το σχόλιο που 

αναφέρεται στο συγκεκριμένο βήμα της άσκησης. Όλες οι ενέργειες του 

οδηγού, όπως η πληκτρολόγηση, η αποθήκευση, η αντιγραφή/επικόλληση, 

πλοήγηση κ.ά. αναπαράγονται σε πραγματικό χρόνο στο περιβάλλον εργασίας 

του παρατηρητή. Ο παρατηρητής από τη μεριά του δεν πρέπει να κάνει καμία 

παρέμβαση στον κώδικα εκτός από το να επισημαίνει μέρη του κώδικα για να 

δείξει κάτι στον οδηγό. Γι’ αυτό το λόγο ο κοινόχρηστος συντάκτης είναι 

«κλειδωμένος» για τον παρατηρητή και δεν του δίνεται η δυνατότητα 

πληκτρολόγησης. Η υλοποίηση αυτή ακολουθεί τις προδιαγραφές του τυπικού 

ορισμού του συνεργατικού προγραμματισμού, καθώς η ταυτόχρονη 

πληκτρολόγηση κειμένου δεν θα ήταν χαρακτηριστικό της συνεργατικής 

(collaborative) μάθησης, αλλά της «συνεταιρικής» (cooperative). 

Οι δύο συνεργάτες μπορούν να επικοινωνούν οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ τους 

μέσω του Driver/Navigator Chat ((Εικόνα 4-2(7)). Όταν ο οδηγός τελειώσει με 

το βήμα τότε επιλέγει το κουμπί «Next Task». Αν δεν γίνει αλλαγή ρόλου από το 

σύστημα τότε συνεχίζει με το επόμενο βήμα. Διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα 

αλλαγής ρόλου και οδηγός είναι πλέον ο άλλος χρήστης. Οι δύο χρήστες έχουν 

τη δυνατότητα να αιτηθούν και οι ίδιοι την αλλαγή ρόλου μέσω της αντίστοιχης 

εντολής στο μενού ή την εργαλειοθήκη. Τα αιτήματα εμφανίζονται στην 

περιοχή Session View, απ’ όπου γίνεται και η αποδοχή τους.  

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας οι συμμετέχοντες έχουν στη διάθεσή τους 

διάφορα εργαλεία που στοχεύουν στην υποστήριξη της συνεργασίας (Εικόνα 4-

3).  

o Ένα από αυτά είναι η συγχρονισμένη εκτέλεση του κώδικα η οποία 

εκκινεί την εντολή εκτέλεσης και στους δύο χρήστες ταυτόχρονα 
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και εμφανίζει την έξοδο του προγράμματος στο παράθυρο Console 

που βρίσκεται κάτω δεξιά ((Εικόνα 4-2(9)).  

o Ένα δεύτερο εργαλείο είναι η λήψη βοήθειας που υπάρχει σε κάθε 

βήμα της άσκησης και στοχεύει να βοηθήσει τους χρήστες με ελλιπή 

γνώση και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους. Επιπλέον η λήψη 

βοήθειας δεν είναι ορατή στο συνεργάτη έτσι ώστε να μην 

διστάζουν να τη χρησιμοποιήσουν όσοι τη χρειάζονται.  

o Άλλο ένα εργαλείο που στοχεύει στην ενεργή συμμετοχή και των 

δύο μελών της ομάδας είναι η εμφάνιση δεικτών της συνεργασίας 

μέσω των οποίων προβάλλεται ο συνολικός χρόνος συνεδρίας, ο 

ατομικός χρόνος στη θέση του οδηγού, το όνομα του χρήστη που 

έχει επιλέξει το σύστημα για την επίλυση ενός βήματος και τέλος η 

οπτικοποίηση του ποσοστού συμμετοχής στον κώδικα όλης της 

άσκησης. Τέτοιοι δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλα 

περιβάλλοντα ΣΜΥΥ και εκτιμάται ότι η χρήση τους κινητοποιεί τη 

συμμετοχή των μαθητών (Avouris et al., 2004; Janssen et al., 2007). 

Για παράδειγμα, στο συνεργατικό περιβάλλον SYNERGO η επίγνωση 

της κατάστασης της συνεργασίας μέσα από δείκτες που 

καταγράφουν τη συμμετρία της δραστηριότητας έδειξε να 

αναδιαρθρώνει τη συνεργασία και να επιτυγχάνει μεγαλύτερο 

βαθμό εμπλοκής των συμμετεχόντων (Margaritis, 2006).   

 Τερματισμός συνεδρίας (Session close): Μία συνεδρία ΑΣΠ τερματίζεται όταν 

αποφασίσει η ομάδα να υποβάλλει την εργασία της ή να συνεχίσει τη 

διαδικασία επίλυσης σε μία άλλη συνεδρία. Μετά τον τερματισμό της συνεδρίας 

εμφανίζεται αντίστοιχο μήνυμα στους χρήστες και μπορούν να αποσυνδεθούν 

πλέον από το διακομιστή. Το κοινό project παραμένει στο περιβάλλον εργασίας 

και των δύο χρηστών, ωστόσο κάθε φορά που ξεκινά μια συνεδρία φορτώνεται 

η έκδοση που είναι αποθηκευμένη στη βάση δεδομένων. Έτσι μπορούν οι 

χρήστες να εργαστούν από οποιοδήποτε περιβάλλον και δεν χρειάζεται να 

μεταφέρουν το project τους.  

 4.4.3 Περιορισμοί του plugin 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει σωστά το plugin είναι μία αδιάκοπη 

και σταθερή σύνδεση στο διαδίκτυο καθώς μία αποσύνδεση από το διακομιστή σημαίνει 

ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί από την αρχή η διαδικασία έναρξης μιας συνεδρίας. Η μη 
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σωστή χρήση του plugin μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον αποσυντονισμό των 

κοινόχρηστων αρχείων, ωστόσο έχει ενσωματωθεί μία λειτουργία που συγχρονίζει τους 

δύο συντάκτες κώδικα και ενημερώνει το περιεχόμενό τους ανάλογα με την έκδοση που 

θέλουν να διατηρήσουν οι χρήστες. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθείται από 

τους χρήστες ο σωστός τρόπος χρήσης του plugin και οι οδηγίες χρήσης που 

περιλαμβάνονται σε αυτό. Παρόλα αυτά, μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στη 

μεταφορά των δεδομένων αν η ταχύτητα σύνδεσης είναι χαμηλή ή να εμφανιστούν bugs αν 

πραγματοποιούνται λάθος ενέργειες από τους συμμετέχοντες. Η πολυπλοκότητα αυτών 

των συστημάτων καθιστά ανέφικτη την αποφυγή προβλημάτων κάτι που αποδεικνύεται 

και από την τεκμηρίωση άλλων παρόμοιων plugin ΑΣΠ. Χαρακτηριστικά, οι δημιουργοί του 

Saros plugin αναφέρουν ότι όσο το σύστημα γινόταν πιο πολύπλοκο με την προσθήκη 

περισσότερων δυνατοτήτων, τόσο περισσότερα προβλήματα παρουσιαζόταν και το 

σύστημα γινόταν ασταθές. Ακόμη και στη σημερινή του μορφή, το Saros δεν έχει 

απαλλαχθεί από bugs, για τα οποία έχει δημιουργηθεί μία σχετική ιστοσελίδα αναφοράς 

προβλημάτων (Saros, 2015). Καθώς το Saros είναι ένα plugin που εξελίσσεται ακόμη, 

υπάρχει η σχετική υποστήριξη για τα θέματα που αναφέρονται από τους χρήστες, ωστόσο 

τα περισσότερα παραμένουν ακόμη ανοιχτά. 

Το DPP plugin υποστηρίζει μόνο δύο χρήστες καθώς έτσι ορίζει η μεθοδολογία του 

συνεργατικού προγραμματισμού. Επιπλέον έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται στο 

πλαίσιο εκπόνησης εργασιών κι επομένως δεν είναι εφικτή η χρήση του για απλές 

συνεδρίες ΑΣΠ, κάτι το οποίο ήταν ο σκοπός του αρχικού plugin αλλά και των υπόλοιπων 

plugins ΑΣΠ που υπάρχουν. 

Η συνεισφορά που έχει κάθε μέλος μιας ομάδας στον κώδικα του προγράμματος 

μπορεί να εκτιμηθεί από το έργο που παράγει ή από το συνολικό χρόνο που έχει δαπανήσει 

για την ανάπτυξη του προγράμματος (Gardner, 2003). Αυτή η προσέγγιση έχει το 

μειονέκτημα ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η συνεισφορά του παρατηρητή, η οποία δεν θα 

πρέπει να υποτιμάται. Αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η συνεισφορά του παρατηρητή σε 

μία ομαδική εργασία, μία πιθανή λύση αποτελεί η ανάλυση του αριθμού και του 

περιεχομένου των μηνυμάτων που στέλνει στον οδηγό ή αν οι επισημάνσεις που κάνει 

στον κοινόχρηστο συντάκτη έχουν ως αποτέλεσμα τη διόρθωση του κώδικα. Στο σύστημα 

COLLECE (Bravo et al., 2013) είχε ενσωματωθεί στο κανάλι επικοινωνίας η δυνατότητα 

δομημένου διαλόγου μέσω εναρκτήριων προτάσεων (sentence openers) με στόχο την 

ανάλυση διαλόγου, ωστόσο μόνο το 3% όλων των μηνυμάτων έκαναν χρήση των 

εναρκτήριων προτάσεων. Επιπλέον, οι περισσότεροι χρήστες χρησιμοποιούν και 
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εξωτερικά μέσα για την μεταξύ τους επικοινωνία κι έτσι είναι ακόμη πιο δύσκολη η 

ανάλυση διαλόγου και η εκτίμηση της συνεισφοράς του παρατηρητή.  

 4.5  Μονάδα διαχείρισης 

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζεται το περιβάλλον διαχείρισης του SCEPPSys το 

οποίο λειτουργεί ως μία διαδικτυακή εφαρμογή και καλύπτει τους ρόλους του διαχειριστή 

και του καθηγητή.  

 4.5.1 Ο ρόλος του διαχειριστή 

Σε περίπτωση που το ίδιο το σύστημα χρησιμοποιηθεί από πολλούς εκπαιδευτές 

για την εκπόνηση εργασιών, ο διαχειριστής αναλαμβάνει να δημιουργήσει τους 

λογαριασμούς χρηστών των εκπαιδευτών και τη διαχείρισή τους. Με αυτό τον τρόπο κάθε 

εκπαιδευτής μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στα δεδομένα που τον αφορούν. Αν το 

σύστημα χρησιμοποιηθεί μόνο από έναν εκπαιδευτή τότε αυτός αναλαμβάνει και το ρόλο 

του διαχειριστή.  

 4.5.2 Ο ρόλος του καθηγητή 

Όλες οι υπόλοιπες δυνατότητες που υπάρχουν στην εφαρμογή προορίζονται για 

τον καθηγητή και τη διαχείριση των μαθημάτων του. Στην Eικόνα 4-5 φαίνεται ένα 

στιγμιότυπο από το περιβάλλον διαχείρισης. Στη συνέχεια περιγράφονται αναλυτικότερα 

όλες οι λειτουργίες που είναι διαθέσιμες στον καθηγητή. Η σειρά με την οποία 

εμφανίζονται οι λειτουργίες αυτές στο μενού διαχείρισης του καθηγητή αντικατοπτρίζουν 

τη λογική σειρά ενεργειών που πρέπει να ακολουθήσει ο καθηγητής για να οργανώσει την 

εκπόνηση εργασιών.  

 4.5.3 Διαχείριση μαθημάτων 

Ένας καθηγητής μπορεί να διδάσκει ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικά τμήματα 

μαθητών ή μπορεί να χρησιμοποιεί το σύστημα σε διαφορετικές εκπαιδευτικές περιόδους. 

Γι’ αυτό το λόγο δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών μαθημάτων. Για κάθε 

μάθημα που δημιουργείται, ο καθηγητής πρέπει να δηλώσει τον τίτλο του μαθήματος, τον 

αριθμό ενοτήτων (που αντιστοιχεί στον αριθμό των εργασιών που θα εκπονηθούν) και το 

σχολικό έτος διεξαγωγής του μαθήματος.  
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Εικόνα 4-5: Στιγμιότυπο από το περιβάλλον διαχείρισης του SCEPPSys 

 4.5.4 Διαχείριση μαθητών 

Εφόσον δημιουργηθεί ένα μάθημα από τον καθηγητή, το επόμενο βήμα είναι να 

καταχωρήσει τους μαθητές που το παρακολουθούν, και οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν το 

plugin για την επίλυση των ασκήσεων. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση 

των μαθητών είναι το ονοματεπώνυμό τους, το όνομα χρήστη κι ένας κωδικός. Η εισαγωγή 

των μαθητών στη βάση δεδομένων μπορεί να γίνει και μαζικά μέσω ενός υπολογιστικού 

φύλλου προς διευκόλυνση του καθηγητή. Στη συνέχεια, θα πρέπει να δηλωθεί σε ποιο 

μάθημα συμμετέχουν οι καταχωρημένοι μαθητές. 

 4.5.5 Προσδιορισμός μαθησιακών στόχων 

Στην ενότητα αυτή καταχωρούνται όλοι οι μαθησιακοί στόχοι ενός μαθήματος ή 

μιας άσκησης. Οι μαθησιακοί στόχοι χρησιμοποιούνται στη συνέχεια κατά τη διάρκεια 

δημιουργίας μίας άσκησης, στην οποία σε κάθε βήμα αντιστοιχεί και ένας μαθησιακός 

στόχος. Ο μηχανισμός κατανομής εργασιών (ή ρόλων) του σεναρίου συνεργασίας αξιοποιεί 

αυτή την κατηγοριοποίηση για να εφαρμόσει τον έναν από τους δύο τρόπους 

αυτοματοποιημένων αλλαγών ρόλων που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο.  

Οι μαθησιακοί στόχοι μπορεί να είναι υψηλού επιπέδου που περιγράφουν την 

ενότητα ενός μαθήματος ή χαμηλού επιπέδου ανάλογα με τις έννοιες που θέλει να εξετάσει 

ο καθηγητής στην εκάστοτε άσκηση. Παραδείγματα διατύπωσης μαθησιακών στόχων 

μπορεί να είναι τα εξής: «υπολογισμός μέσου όρου», «δημιουργία μεθόδου μετάλλαξης», 

«χρήση της εντολής if», «κλήση εξωτερικών μεθόδων» κτλ. 



 

51 

 4.5.6 Διαχείριση ασκήσεων 

Η δημιουργία μίας άσκησης γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση δίνεται μία 

γενική περιγραφή της άσκησης δηλώνοντας τον τίτλο της και την ενότητα μαθήματος που 

ανήκει κι επιπλέον μπορεί να δηλωθεί το επίπεδο δυσκολίας της. Στη συνέχεια 

δημιουργούνται τα επιμέρους βήματα της άσκησης που συνθέτουν μία ολοκληρωμένη 

εργασία προγραμματισμού. Για κάθε βήμα-δραστηριότητα της άσκησης καταχωρούνται τα 

παρακάτω στοιχεία: 

 Αύξων αριθμός βήματος 

 Όνομα κλάσης: Καθώς τα project που δημιουργούνται στη Java μπορεί να 

περιλαμβάνουν περισσότερες από μία κλάσεις, θα πρέπει να δηλωθεί σε ποια 

κλάση ανήκει κάθε δραστηριότητα. Η δήλωση αυτή απαιτείται για λόγους 

υλοποίησης του συστήματος έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται διαχωρισμός των 

βημάτων και εξαγωγή στατιστικών δεδομένων. 

 Περιγραφή: Είναι ένα πεδίο κειμένου που αποτελεί την εκφώνηση της 

δραστηριότητας. 

 Μαθησιακός στόχος: Επιλέγεται ο μαθησιακός στόχος τον οποίο καλύπτει η 

συγκεκριμένη δραστηριότητα με βάση αυτούς που έχουν καταχωρηθεί στη 

βάση δεδομένων. 

 Βοηθητικό μήνυμα: Για κάθε δραστηριότητα μπορούν να δοθούν από τον 

καθηγητή οδηγίες υλοποίησης σε μορφή βοηθητικού μηνύματος, το οποίο 

μπορεί να περιλαμβάνει παραδείγματα, θεωρία ή άλλες πηγές πληροφοριών. 

 Λύση: Αποτελεί τον κώδικα σε Java που είναι η λύση της συγκεκριμένης 

δραστηριότητας. Ο λόγος που ενσωματώνεται είναι για να έχει ο καθηγητής μία 

πλήρη εικόνα της άσκησης και για να διευκολύνεται κατά τη διάρκεια 

αξιολόγησης των ασκήσεων. 

 4.5.7 Χρονοπρογραμματισμός ασκήσεων 

Σε αυτή την ενότητα γίνεται μία οργάνωση των ασκήσεων που θα ανατεθούν 

στους μαθητές και καθορίζεται η διάρκειά τους. Συγκεκριμένα, για κάθε ενότητα (ή 

εβδομάδα μαθήματος) δηλώνονται οι εργασίες που θα ανατεθούν και οι ημερομηνίες 

έναρξης και λήξης της προθεσμίας τους.  

 4.5.8 Διαχείριση ομάδων 

Όπως προαναφέρθηκε, το σύστημα υποστηρίζει τέσσερις διαφορετικούς τρόπους 

δημιουργίας ομάδων. Στον πιο απλό τρόπο επιλέγονται δύο μαθητές από τη βάση 
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δεδομένων, το μάθημα για το οποίο θα δημιουργηθεί το ζευγάρι, και η ενότητα μαθήματος 

(ή εβδομάδα) κατά την οποία θα συνεργαστούν. Αυτός ο τρόπος εξυπηρετεί την 

περίπτωση που η επιλογή συνεργάτη γίνεται με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών ή του 

εκπαιδευτή. Στους υπόλοιπους τρεις τρόπους σχηματισμού ομάδων οι ομάδες 

δημιουργούνται αυτοματοποιημένα αφού δηλώσει ο καθηγητής το μάθημα και την 

ενότητα ή εβδομάδα μαθήματος. Με αυτούς τους τρόπους δημιουργούνται α) τυχαίες 

ομάδες, β) ομάδες με παρόμοιο επίπεδο γνώσεων, το οποίο υπολογίζεται με βάση τη 

βαθμολογία σε προηγούμενες ασκήσεις που υποβλήθηκαν μέσω του συστήματος, και γ) 

ομάδες με παρόμοιο επίπεδο συμμετοχής στον κώδικα, το οποίο προκύπτει από το μέσο 

όρο συμμετοχής κάθε μαθητή σε προηγούμενες εργασίες που λύθηκαν με χρήση του 

συστήματος. Επομένως, το σύστημα δίνει τη δυνατότητα να αλλάζουν οι ομάδες μετά από 

κάθε άσκηση ή να μένουν ίδιες. Όταν παραμένουν ίδιες τότε υπάρχει η λειτουργία της 

αντιγραφής των ομάδων μεταξύ διαφορετικών ενοτήτων ή ακόμη και μεταξύ 

διαφορετικών μαθημάτων.  

 

Εικόνα 4-6: Στιγμιότυπο από τη σελίδα διαχείρισης ομάδων 

 4.5.9 Εφαρμογή πολιτικής για την κατανομή των εργασιών 

Εφόσον δημιουργηθούν οι ομάδες, το επόμενο βήμα είναι να καθοριστεί ο τρόπος 

με τον οποίο θα γίνεται η κατανομή των εργασιών και θα αλλάζουν οι ρόλοι οδηγού-

παρατηρητή. Ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει έναν από τους τρεις τρόπους που 

υποστηρίζει το σύστημα, δηλαδή: α) την ελεύθερη συνεργασία, β) τους εναλλάξ ρόλους, και 

γ) τους προσαρμοσμένους ρόλους. Όπως περιγράφηκε και σε προηγούμενη ενότητα, στην 

ελεύθερη συνεργασία οι συμμετέχοντες μπορούν να καθορίσουν μόνοι τους το πώς θα 
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μοιράσουν τις δραστηριότητες της άσκησης, ενώ στους άλλους δύο τρόπους αποφασίζει το 

σύστημα πότε θα γίνει εναλλαγή ρόλων και πραγματοποιεί αυτόματα τις αλλαγές, 

παραχωρώντας τα ανάλογα δικαιώματα σε κάθε χρήστη. Η επιλογή πολιτικής για την 

κατανομή των εργασιών αποτελεί το τελευταίο βήμα της διαδικασίας εκπόνησης μιας 

εργασίας. Το βήμα αυτό σε συνδυασμό με τις προηγούμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν 

από τον καθηγητή, συνθέτουν στην ουσία τις παραμέτρους ενός σεναρίου συνεργασίας. 

 4.5.10 Αξιολόγηση ασκήσεων 

Η αξιολόγηση των ασκήσεων γίνεται μέσω μίας φόρμας στην οποία υπάρχει ο 

συνολικός κώδικας των κλάσεων Java που καταχωρήθηκαν από τους μαθητές. Ο τελικός 

βαθμός της άσκησης προκύπτει από τον μέσο όρο των επιμέρους δραστηριοτήτων και 

είναι κοινός και για τα δύο μέλη της ομάδας. Στη φόρμα αξιολόγησης υπάρχει η εκφώνηση 

κάθε δραστηριότητας, η λύση της και ένα πεδίο καταχώρησης βαθμολογίας. Εφόσον ο 

κώδικας εμφανίζεται συνολικά, ο διαχωρισμός κάθε δραστηριότητας γίνεται μέσω 

σχολίων στον κώδικα, που μπαίνουν αυτοματοποιημένα όταν δημιουργείται η άσκηση στο 

χώρο εργασίας του Eclipse. Έτσι μπορούν να ξεχωρίζουν και οι μαθητές τις διαφορετικές 

δραστηριότητες αλλά και το σύστημα για λόγους υλοποίησης. Επομένως η αξιολόγηση της 

άσκησης γίνεται βηματικά και στο τέλος καταχωρούνται στη βάση δεδομένων οι 

βαθμολογίες των βημάτων από τις οποίες προκύπτει και ο τελικός βαθμός ως μέσος όρος 

αυτών. Στην Εικόνα 4.7 φαίνεται ένα στιγμιότυπο από τη φόρμα αξιολόγησης στο οποίο 

διακρίνονται τα πεδία εκφώνησης, προτεινόμενης λύσης, κώδικα φοιτητών και 

βαθμολογίας. 

 

Εικόνα 4-7: Φόρμα αξιολόγησης ασκήσεων 

 4.5.11 Ανάλυση αλληλεπίδρασης της συνεργασίας 

Τα στατιστικά στοιχεία αποθηκεύονται στο σύστημα σε επίπεδο μαθητή και σε 

επίπεδο ομάδας. Βασικός στόχος των στατιστικών στοιχείων είναι να παρουσιάσουν την 

πορεία και τα αποτελέσματα της συνεργασίας και να βοηθήσουν τον καθηγητή στην 

οργάνωση των επόμενων συνεργατικών εργασιών και γενικότερα στο σχεδιασμό του 

μαθήματος.  
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Στην συνέχεια περιγράφονται όλοι οι δείκτες που υπολογίζονται από το σύστημα. 

Συγκεκριμένα, σε επίπεδο ομάδας καταγράφονται τα παρακάτω στοιχεία για κάθε άσκηση 

ξεχωριστά: 

Κατάσταση του project: Υπάρχουν τρεις καταστάσεις που δείχνουν: α) ότι το 

project υποβλήθηκε, β) ότι το project βρίσκεται υπό ανάπτυξη/επεξεργασία, και γ) κενό 

project, δηλαδή ότι η ομάδα δεν ασχολήθηκε με την επίλυση του project. 

Κατανομή εργασιών: Αναγράφεται o μηχανισμός κατανομής εργασιών που 

εφαρμόστηκε στη συγκεκριμένη ομάδα (ελεύθερη συνεργασία, εναλλάξ ρόλοι, 

προσαρμοσμένοι ρόλοι). 

Συνολικός χρόνος: Ο χρόνος αυτός αναφέρεται στο συνολικό χρόνο επίλυσης της 

άσκησης. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται από τη στιγμή που ξεκινά μία συνεδρία 

συνεργατικού προγραμματισμού μέχρι τη στιγμή που γίνεται η υποβολή της εργασίας. 

Αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνει όλες τις αλληλεπιδράσεις των χρηστών που σχετίζονται με 

την ανάπτυξη κώδικα, την μεταξύ τους επικοινωνία και το συντονισμό τους. Ο συνολικός 

χρόνος εξυπηρετεί τη σύγκριση των ομάδων και αποτελεί ένδειξη του βαθμού δυσκολίας 

της άσκησης και του βαθμού κατανόησης/δυσκολιών των φοιτητών με τις σχετικές 

έννοιες. Επιπλέον βοηθάει τον καθηγητή στον έλεγχο του συνολικού φόρτου των 

φοιτητών ανά εβδομάδα (παρακολούθηση, μελέτη, εργασίες) και την κατάλληλη 

προσαρμογή του συνολικού σχεδιασμού του μαθήματος.  

Συνολικός χρόνος οδήγησης: Είναι ο χρόνος που αφιέρωσε μία ομάδα 

αποκλειστικά στο χρόνο οδήγησης, δηλαδή για την πληκτρολόγηση του κώδικα. Σε 

συνδυασμό με το συνολικό χρόνο, ο χρόνος οδήγησης αποτελεί μία ένδειξη της 

παραγωγικότητας της ομάδας. Η διαφορά συνολικού χρόνου και χρόνου οδήγησης βοηθάει 

στον εντοπισμό «περίεργων/ακραίων» συμπεριφορών, όπως για παράδειγμα αντιγραφής, 

μη συνεργατικής επίλυσης ή προβλημάτων συνεργασίας. Για παράδειγμα η μικρή διαφορά 

παραπέμπει σε αντιγραφή ενώ η πολύ μεγάλη διαφορά σε μη συνεργατική επίλυση αφού 

δείχνει ότι το σύστημα ήταν για πολύ ώρα σε αδράνεια. Ένα φυσιολογικό ποσοστό 

οδήγησης είναι γύρω στο 50% (±10), κάτι το οποίο διαπιστώνεται σε παρόμοιες έρευνες 

(Plonka et al., 2011) αλλά κι έπειτα από σχετική δοκιμή με το σύστημα. 

Παραγωγικότητα: Ο δείκτης αυτός αποτελεί το ποσοστό οδήγησης ως προς το 

συνολικό χρόνο, έτσι όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.  

Χρόνος οδήγησης ανά μαθητή: Για να φανεί ο καταμερισμός χρόνου σε κάθε 

ομάδα, υπολογίζεται ξεχωριστά ο χρόνος οδήγησης ανά μαθητή, έτσι ώστε να μπορεί να 

γίνει σύγκριση μεταξύ τους. 
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Χρόνος μη οδήγησης ανά μαθητή: Είναι ο υπόλοιπος χρόνος, εκτός του χρόνου 

οδήγησης, που αφιέρωσε κάθε μαθητής για ενέργειες επικοινωνίας, συντονισμού και 

ανάπτυξης στρατηγικής για την επίλυση της άσκησης. 

Αριθμός συγχρονισμένων εκτελέσεων: Αναφέρεται στην πρόσθετη λειτουργία 

του συστήματος που ενεργοποιεί την ταυτόχρονη εκτέλεση του κώδικα και στις δύο 

διεπαφές όταν ζητηθεί από τον οδηγό. Ο αριθμός αυτός παρέχει στοιχεία για τη 

στρατηγική επίλυσης (π.χ. τμηματική ανάπτυξη και έλεγχος) ή μπορεί να βοηθήσει στον 

εντοπισμό αντιγραφής σε συνδυασμό με τους υπόλοιπους δείκτες.  

Αριθμός εναλλαγών ρόλων οδηγού/παρατηρητή: Ο αριθμός αυτός εκφράζει το 

βαθμό αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων. Στην περίπτωση που έχει επιλεγεί η ελεύθερη 

συνεργασία στην κατανομή εργασιών, ο αριθμός αυτός δείχνει πώς συνεργάζονται οι 

μαθητές όταν δεν καθοδηγούνται από το σύστημα και αν πραγματοποιούν συχνές αλλαγές 

ρόλων. 

Βαθμός διατήρησης ρόλων: Δείχνει τον αριθμό των βημάτων/δραστηριοτήτων 

που επιλύθηκαν με βάση την κατανομή ρόλων που έγινε από το σύστημα. Δηλαδή, 

εκφράζει σε ποιο βαθμό μπόρεσαν οι συμμετέχοντες να λύσουν τα βήματα της άσκησης 

λύνοντας ο καθένας το βήμα που του ανατέθηκε χωρίς να αλλάξει ή να παραχωρήσει το 

ρόλο του. Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει το συνολικό αριθμό βημάτων της άσκησης και τον 

αριθμό βημάτων στα οποία διατηρήθηκε ο ρόλος έτσι όπως έγινε η ανάθεσή του από το 

σύστημα.  

Αριθμός αναγνωσμένων βοηθητικών μηνυμάτων: Είναι ο συνολικός αριθμός 

μηνυμάτων που προσπελάστηκαν και από τους δύο μαθητές και αποτελεί μία ένδειξη του 

βαθμού δυσκολίας της άσκησης.  

Αριθμός μηνυμάτων ανά μαθητή: Είναι ο αριθμός μηνυμάτων που στάλθηκαν 

από κάθε μαθητή στο ενσωματωμένο κανάλι επικοινωνίας που υπάρχει στο χώρο 

εργασίας. Παρέχει ενδείξεις για τον βαθμό συνεργασίας/επικοινωνίας των μελών της 

ομάδας (μπορεί βέβαια να χρησιμοποιούνται και άλλα μέσα), αλλά και του βαθμού 

δυσκολίας μιας άσκησης. 

Αριθμός χαρακτήρων ανά μαθητή: Για να εκτιμηθεί η συνεισφορά κάθε 

συμμετέχοντα στον πρόγραμμα, υπολογίζεται ο αριθμός χαρακτήρων που πληκτρολόγησε 

κάθε χρήστης. Σημειώνεται ότι από τον αριθμό αυτό έχουν αφαιρεθεί τα σχόλια και οι 

κενές γραμμές. Ο δείκτης αυτός αποτελεί μία ένδειξη της συμμετοχής καθώς ο χρόνος 

οδήγησης δεν είναι πάντα ανάλογος της συνεισφοράς.  

Ποσοστό συμμετοχής ανά μαθητή: Το ποσοστό συμμετοχής προκύπτει από τον 

προηγούμενο δείκτη, δηλαδή υπολογίζεται ως το ποσοστό συμμετοχής στον τελικό κώδικα 
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για κάθε χρήστη. Παρέχει μία συνολική εικόνα του εκπαιδευόμενου και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού εργασιών. 

Τελικός βαθμός: Ο τελικός βαθμός εμφανίζεται εφόσον έχει προηγηθεί από τον 

καθηγητή η αξιολόγηση της άσκησης μέσω του συστήματος. Επειδή η αξιολόγηση γίνεται 

για κάθε βήμα της άσκησης ξεχωριστά, ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μέσο όρο 

βαθμολογίας των επιμέρους βημάτων.  

Κατανομή μαθησιακών στόχων: Για κάθε ομάδα εμφανίζεται πώς έγινε η 

κατανομή των μαθησιακών στόχων και κατά συνέπεια η κατανομή των βημάτων της 

άσκησης. Ο αριθμός μαθησιακών στόχων που εμφανίζεται ανά μαθητή, υπολογίζεται από 

τον αριθμό χαρακτήρων που πληκτρολογήθηκαν σε κάθε βήμα της άσκησης. Έτσι είναι 

εφικτό να εκτιμάται ποιος έλυσε το κάθε βήμα ή τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος του 

ανάλογα με τους χαρακτήρες που πληκτρολόγησε.  

Συγκεντρωτικά στοιχεία: Τα παραπάνω στοιχεία εμφανίζονται συγκεντρωτικά 

για κάθε μηχανισμό κατανομής εργασιών και υπολογίζεται ο μέσος όρος τους για να 

γίνεται καλύτερη σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών συνθηκών. Επιπλέον υπολογίζεται η 

μέση διαφορά στα ποσοστά συμμετοχής των χρηστών κάθε ομάδας και ο μέσος αριθμός 

μαθησιακών στόχων με μη ισορροπημένη κατανομή για κάθε συνθήκη. Με αυτά τα 

στοιχεία μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση των αποτελεσμάτων και να αποτιμηθεί η 

επίδραση κάθε μηχανισμού κατανομής στον τρόπο συνεργασίας των ομάδων. Όπως 

προαναφέρθηκε, τα παραπάνω στοιχεία υπολογίζονται σε επίπεδο ομάδας, ωστόσο για 

την πληρέστερη εικόνα κάθε εκπαιδευόμενου, μερικά από αυτά εμφανίζονται ξεχωριστά 

για κάθε χρήστη. Συγκεκριμένα, σε κάθε μαθητή εμφανίζονται για κάθε άσκηση οι 

παρακάτω πληροφορίες: α) κατάσταση του project, β) στρατηγική κατανομής εργασιών, 

γ) αριθμός αναγνωσμένων βοηθητικών μηνυμάτων, δ) ποσοστό συμμετοχής μαθητή στον 

κώδικα, ε) χρόνος οδήγησης μαθητή, στ) χρόνος μη οδήγησης μαθητή, ζ) αριθμός 

απεσταλμένων μηνυμάτων, και η) τελικός βαθμός άσκησης. Οι πληροφορίες αυτές 

υπολογίζονται με τη μέθοδο που περιγράφηκε παραπάνω και εμφανίζονται σε πίνακα για 

κάθε άσκηση ξεχωριστά, έτσι όπως φαίνεται στην Εικόνα 4-8. Παρέχουν μία 

ολοκληρωμένη εικόνα του μαθητή και μπορούν να αξιοποιηθούν από τον καθηγητή για τη 

διαμόρφωση του τελικού βαθμού εργασιών. 
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Εικόνα 4-8: Ανάλυση δεδομένων αλληλεπίδρασης εκπαιδευόμενου 

Η τελευταία ενότητα που υπάρχει στην ανάλυση αλληλεπίδρασης σχετίζεται με την 

κατανομή μαθησιακών στόχων στο σύνολο των ασκήσεων. Για κάθε μαθησιακό στόχο που 

είναι καταχωρημένος στη βάση δεδομένων εμφανίζεται η συχνότητα εμφάνισής του σε 

όλες τις αποθηκευμένες εργασίες. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται μια εποπτική εικόνα του 

βαθμού εξάσκησης των φοιτητών με την κάθε έννοια και διευκολύνεται ο 

αποτελεσματικότερος σχεδιασμός των εργασιών (διορθωτικές κινήσεις). 

 4.6  Σύνοψη κεφαλαίου 

Το τέταρτο κεφάλαιο παρουσίασε το σύστημα SCEPPSys που αναπτύχθηκε στα 

πλαίσια της διατριβής. Αρχικά έγινε μία σύντομη αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά 

του, και στη συνέχεια περιγράφηκαν οι λειτουργίες του Eclipse plugin και της μονάδας 

διαχείρισης, τα οποία αποτελούν τα βασικότερα μέρη του συστήματος. Ακόμη, 

αιτιολογήθηκαν οι σχεδιαστικές αποφάσεις ανάπτυξης του συστήματος και αναφέρθηκαν 

οι περιορισμοί του plugin. Την ολοκλήρωση του συστήματος ακολούθησε η πρώτη 

πιλοτική αξιολόγηση από μία μικρή ομάδα φοιτητών. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 

παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο.  
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Πέμπτο Κεφάλαιο 

 5 Αξιολόγηση του SCEPPSys 

 5.1  Εισαγωγή 

 Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στον κύκλο ανάπτυξης λογισμικού. 

Μέσω της αξιολόγησης γίνεται μία αποτίμηση της χρηστικότητας του λογισμικού, και 

μπορούν να εντοπιστούν και να επιλυθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια ανάπτυξής του. 

Ειδικότερα, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού είναι πολύπλευρη και θα πρέπει 

να καλύπτει τόσο την τεχνική πλευρά του λογισμικού, όσο και την παιδαγωγική-

μαθησιακή διάστασή του.  

 Στόχος της αξιολόγησης είναι να διερευνηθεί αν ικανoποιούνται οι ανάγκες των 

χρηστών, να αξιολογηθεί η καταλληλότητα του συστήματος και να συγκριθεί το σύστημα 

με άλλα συστήματα του ίδιου χώρου (Gediga et al., 1999). Ανάλογα με τη χρονική φάση 

στην οποία πραγματοποιείται μία αξιολόγηση, διακρίνεται στη διαμορφωτική (formative) 

και την αθροιστική (summative) αξιολόγηση (Squires & McDougall, 1994).  

 Η διαμορφωτική αξιολόγηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του 

λογισμικού με στόχο τη συνεχή βελτίωση του συστήματος και τον εντοπισμό των 

αδυναμιών του. Πραγματοποιείται συνήθως στην αρχή του κύκλου ανάπτυξης του 

λογισμικού και η αξιολόγηση γίνεται από ειδικούς ή από μία μικρή ομάδα των τελικών 

χρηστών. Μπορεί να εκτελεστεί επαναλαμβανόμενα, μέχρι να ικανοποιηθούν όλοι οι 

αρχικοί στόχοι και να διορθωθούν όλα τα προβλήματα του συστήματος. Από την άλλη 

μεριά, η αθροιστική αξιολόγηση πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του λογισμικού. 

Εφαρμόζεται μέσω δοκιμαστικής χρήσης του λογισμικού από τους τελικούς χρήστες και 

εξακριβώνεται ο βαθμός επίτευξης των αρχικών στόχων, καθώς και η επίδρασή του στα 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

 Ως μέσα συλλογής των δεδομένων σε μία αξιολόγηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

τα ερωτηματολόγια (questionnaires), οι συνεντεύξεις (interviews), οι παρατηρήσεις 

(observations), οι μελέτες πεδίου (field studies), οι κριτικές (reviews), κ.ά. Τα μέσα αυτά 

εντάσσονται σε δύο διαφορετικές κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης, που είναι οι 

ποσοτικές (quantitative) μέθοδοι και οι ποιοτικές (qualitative) μέθοδοι. Στην πρώτη 

κατηγορία συλλέγονται ποσοτικά δεδομένα, όπως είναι τα διαβαθμισμένα 

ερωτηματολόγια, ενώ στη δεύτερη κατηγορία χρησιμοποιούνται μέσα που καταγράφουν 
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ποιοτικούς δείκτες, όπως είναι για παράδειγμα οι συνεντεύξεις και οι παρατηρήσεις 

(Kaplan & Maxwell, 2005). 

 Οι παραπάνω μέθοδοι μπορούν να εφαρμοστούν συνδυαστικά και η αξιολόγηση 

ενός εκπαιδευτικού λογισμικού θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο στοιχεία από ποσοτικές 

μεθόδους όσο και από ποιοτικές. Για παράδειγμα, στο συνεργατικό περιβάλλον COLLECT-

UML (Baghaei, 2007) η αξιολόγηση διενεργήθηκε μέσω μίας αρχικής πιλοτικής χρήσης του 

συστήματος και μέσω μίας πειραματικής διαδικασίας, στην οποία συμμετείχαν δύο 

διαφορετικές ομάδες φοιτητών. Ως μέσα αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη 

φάση αξιολόγησης η παρατήρηση και η συζήτηση, ενώ στη δεύτερη φάση 

χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια, τεστ γνώσεων και αρχεία καταγραφής του 

συστήματος.  

 Η αξιολόγηση του SCEPPSys, και της διδακτικής προσέγγισης που υποστηρίζει, 

πραγματοποιήθηκε μέσω διαμορφωτικής και αθροιστικής αξιολόγησης. Η πρώτη πιλοτική 

χρήση του συστήματος έγινε κατά τη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής ώρας από μία μικρή 

ομάδα φοιτητών. Η χρήση του συστήματος έγινε σε ελεγχόμενο χώρο και τα μέσα 

αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τα ερωτηματολόγια και τα αρχεία καταγραφής 

του συστήματος. Η δεύτερη αξιολόγηση του SCEPPSys στην οποία συμμετείχαν 48 

φοιτητές είχε μεγαλύτερη διάρκεια. Οι φοιτητές χρησιμοποίησαν το σύστημα για την 

επίλυση 5 προγραμματιστικών ασκήσεων κατά τη διάρκεια 2 μηνών. Για την αξιολόγηση 

χρησιμοποιήθηκαν τεστ γνώσεων, ερωτηματολόγια, τα αρχεία καταγραφής του 

συστήματος και οι βαθμοί των παραδοτέων εργασιών. Η τρίτη αξιολόγηση του 

συστήματος πραγματοποιήθηκε ως μέρος ενός ακαδημαϊκού μαθήματος 

Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού σε Java έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί το σύστημα 

από τους τελικούς χρήστες και να δοκιμαστεί σε πραγματικές συνθήκες μάθησης. Και σε 

αυτή την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια και έγινε ανάλυση της επίδοσης 

των φοιτητών και των αλληλεπιδράσεών τους. Στις ενότητες που ακολουθούν 

περιγράφονται αναλυτικότερα τα δεδομένα των τριών αξιολογήσεων του SCEPPSys και 

παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα τους.  

 5.2  Πιλοτική χρήση του plugin 

 5.2.1 Ερευνητικοί στόχοι 

Η πρώτη δοκιμαστική χρήση του plugin έγινε από φοιτητές του τμήματος 

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τη διάρκεια μιας 

εργαστηριακής άσκησης. Στόχος αυτής της μελέτης ήταν να δοκιμαστεί το plugin και οι 

δυνατότητες του διακομιστή σε πραγματικές συνθήκες χρήσης και να γίνει μία αρχική 
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εκτίμηση της επίδρασης της νέας διδακτικής προσέγγισης στον τρόπο εργασίας των 

φοιτητών.  

 5.2.2 Συμμετέχοντες 

Στην εργαστηριακή άσκηση κλήθηκαν να συμμετάσχουν 20 φοιτητές σε εθελοντική 

βάση, οι οποίοι είχαν γνώσεις σε Java, καθώς παρακολουθούσαν το μάθημα 

«Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός» κατά το χειμερινό εξάμηνο 2012/13. 

 5.2.3 Μεθοδολογία 

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, έγινε αρχικά μία σύντομη παρουσίαση 

του ΣΠ, και μία παρουσίαση των βασικών λειτουργιών του plugin και του τρόπου με τον 

οποίο θα έπρεπε να συνεργαστούν οι ομάδες. Στη συνέχεια χωρίστηκαν οι φοιτητές σε 10 

τυχαίες ομάδες και χρησιμοποίησαν για 40 λεπτά περίπου το plugin για να λύσουν μία 

άσκηση σε Java (στο Παράρτημα Β υπάρχει αναλυτική περιγραφή του σεναρίου 

συνεργασίας και της άσκησης). Η άσκηση είχε προσαρμοστεί στο επίπεδο γνώσεων των 

φοιτητών έπειτα από συνεννόηση με τον καθηγητή του μαθήματος. Ο καθορισμός των 

ρόλων οδηγού-παρατηρητή γινόταν από το σύστημα με βάση τη στρατηγική 

προσαρμοσμένων ρόλων που στοχεύει στην ομοιόμορφη κατανομή εργασιών. Τα 10 

ζευγάρια φοιτητών τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο στο εργαστήριο έτσι ώστε να είναι 

απομακρυσμένα τα μέλη της ομάδας και να μπορεί να εφαρμοστεί μία τυπική συνεδρία 

ΑΣΠ. Μετά το πέρας της άσκησης οι φοιτητές υπέβαλαν τα project τους μέσω του plugin, 

και στη συνέχεια συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για να αξιολογήσουν την εμπειρία 

τους από τη χρήση του plugin και την εφαρμογή του ΑΣΠ. Στο ερωτηματολόγιο υπήρχαν 

ερωτήσεις σε πενταβάθμια κλίμακα Likert καθώς και ερωτήσεις ανοιχτού τύπου 

(Παράρτημα A - Ερωτηματολόγιο Α1). Για την αξιολόγηση της πιλοτικής χρήσης 

χρησιμοποιήθηκαν οι απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο και όλα τα δεδομένα 

αλληλεπίδρασης από τις συνεδρίες που αποθηκεύτηκαν στη βάση δεδομένων. 

 5.2.4 Αποτελέσματα 

 5.2.4.1 Χρηστικότητα συστήματος 

Στην ερώτηση αν το σύστημα ήταν εύκολο στη χρήση η πλειοψηφία των φοιτητών 

απάντησε ότι ήταν πολύ έως πάρα πολύ εύκολο (M=4.0, Std. Dev.=0.725). Προφανώς οι 

φοιτητές ήταν εξοικειωμένοι με το περιβάλλον του Eclipse και προσαρμόστηκαν εύκολα 

στις πρόσθετες λειτουργίες του plugin καθώς τα υπόλοιπα εργαλεία τους ήταν ήδη 
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γνωστά. Στον Πίνακα 3 συνοψίζονται οι απαντήσεις των φοιτητών σε όλες τις ερωτήσεις 

τύπου Likert (Likert, 1932) του ερωτηματολογίου. 

 

 Mean 
Standard 

Deviation 
Median 

Χρηστικότητα 4 0.725 4 

Συνολική εμπειρία 4.1 0.852 4 

Συνεργασία 3.6 1.046 3.5 

Σενάριο συνεργασίας 3.95 0.826 4 

Βοηθητικά μηνύματα 3.7 0.865 4 

Πίνακας 3: Σύνοψη απαντήσεων στις ερωτήσεις τύπου Likert 

 5.2.4.2 Απομακρυσμένος Συνεργατικός Προγραμματισμός 

Αρχικά ρωτήθηκαν οι φοιτητές αν προτιμούν να εργάζονται μόνοι τους σε 

προγραμματιστικές εργασίες ή αν προτιμούν να εργάζονται σε ομάδες. Το 60% απάντησε 

ότι προτιμά να εργάζεται σε ομάδες, ποσοστό χαμηλότερο από το αναμενόμενο καθώς σε 

προηγούμενες έρευνες ο ΣΠ έχει πολύ υψηλά ποσοστά αποδοχής (Boyer et al., 2008; 

Cockburn & Williams, 2001; Zacharis, 2009). Παρόλα αυτά η συνεδρία ΑΣΠ στην οποία 

συμμετείχαν οι φοιτητές αξιολογήθηκε ως συνολική εμπειρία με μέσο όρο 4.1 σε κλίμακα 

από 1 (Πολύ κακή) έως 5 (Πολύ καλή). Στην ερώτηση αν ο προγραμματισμός σε 

συνεργασία με ένα άλλο άτομο διευκόλυνε τη διαδικασία επίλυσης της άσκησης οι 

φοιτητές απάντησαν με μέσο όρο 3.6, κάτι που σημαίνει ότι η συνεργασία είχε μέτρια έως 

καλή ανταπόκριση στους φοιτητές.  

Στις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, οι φοιτητές σχολίασαν θετικά τη δυνατότητα 

άμεσης επικοινωνίας μέσω του κοινού χώρου εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα 

συνεργασίας με ένα άλλο άτομο. Επισήμαναν το σημαντικό ρόλο του παρατηρητή καθώς 

τους βοήθησε στον εντοπισμό και τη διόρθωση λαθών στον κώδικα. Μερικοί φοιτητές 

παρατήρησαν ότι ο ΣΠ μειώνει τον προσωπικό φόρτο εργασίας, και ότι οι ίδιοι τους 

μπορούν να βασιστούν στο συνεργάτη τους αν «κολλήσουν» σε κάποιο θέμα. 

Συνοψίζοντας, τα περισσότερα σχόλια ήταν θετικά και υπήρξαν μόνο κάποια μεμονωμένα 

αρνητικά σχόλια, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ο παρατηρητής δεν έχει την 

ταυτόχρονη δυνατότητα επεξεργασίας του κώδικα ή ότι δεν ήταν ορατά όλα τα βήματα 

της άσκησης εξαρχής.  
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 5.2.4.3 Σεναριογραφημένη συνεργασία 

Σε ό,τι αφορά το σενάριο συνεργασίας ζητήθηκε από τους φοιτητές να 

αξιολογήσουν την καθοδηγούμενη επίλυση ασκήσεων, την ενσωματωμένη βοήθεια και τις 

αυτόματες αναθέσεις ρόλων. Ο διαχωρισμός της άσκησης σε μικρά διαδοχικά βήματα 

βοήθησε αρκετά τους φοιτητές στην επίλυση της άσκησης (Μ=3.95, Std. Dev.=0.826). Η 

λειτουργία εμφάνισης βοηθητικών μηνυμάτων σε κάθε δραστηριότητα αξιολογήθηκε κατά 

μέσο όρο με 3.7, δηλαδή είχε σχετικά καλή ανταπόκριση στους φοιτητές. Σε ό,τι αφορά τις 

αυτοματοποιημένες αλλαγές ρόλων οι περισσότεροι φοιτητές (75%) δήλωσαν ότι αυτές 

επηρέασαν την απόδοση της ομάδας. Στη δικαιολόγηση της απάντησής τους ανέφεραν ότι 

θα προτιμούσαν να καθορίζουν μόνοι τους την κατανομή των δραστηριοτήτων έτσι ώστε 

να επιλέγει καθένας τις ασκήσεις που γνωρίζει καλύτερα. Ως αποτέλεσμα, η ανάλυση των 

αρχείων καταγραφής έδειξε ότι οι μισές ομάδες δεν ακολούθησαν τους προτεινόμενους 

ρόλους και πραγματοποίησαν από μόνοι τους τις αλλαγές. Ο στόχος βέβαια της 

προσαρμοστικής ανάθεσης ρόλων είναι να αποφεύγεται ακριβώς αυτή η συμπεριφορά των 

φοιτητών, δηλαδή η επιλεκτική κατανομή εργασιών. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, οι 

ρόλοι δεν μπορεί να είναι αυστηρά υποχρεωτικοί και να «εγκλωβίζουν» το φοιτητή σε ένα 

ρόλο που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Επιπλέον μπορεί να θέλει κάποιος να παραχωρήσει 

για λίγο το ρόλο του οδηγού στον παρατηρητή για να διορθώσει αυτός κάποιο δικό του 

λάθος σε προηγούμενη δραστηριότητα.  

Συμπερασματικά, η πρώτη αξιολόγηση των αυτοματοποιημένων αναθέσεων ρόλων 

επιβεβαίωσε την τάση των φοιτητών να χωρίζουν μία ομαδική εργασία ανάλογα με τις 

γνώσεις τους, και έδειξε ότι όταν επιλέγεται αυτή η στρατηγική θα πρέπει να συνοδεύεται 

και από σχετική ενημέρωση των φοιτητών έτσι ώστε να είναι πιο «πιστοί» στη διατήρηση 

των ρόλων τους.  

 5.2.4.4 Ανάλυση αλληλεπίδρασης 

Η δυνατότητα του συστήματος να καταγράφει τα στοιχεία αλληλεπίδρασης 

διευκόλυνε την διαδικασία ανάλυσης της συνεργασίας και συνέβαλε στην εξαγωγή 

χρήσιμων συμπερασμάτων για τη συμπεριφορά των φοιτητών. Σε δύο από τις δέκα ομάδες 

τα δεδομένα ήταν μερικώς διαθέσιμα καθώς διαπιστώθηκε ένα σφάλμα στον κώδικα του 

plugin.  

Το σύστημα κατέγραψε το συνολικό χρόνο που χρειάστηκαν οι ομάδες για να 

υποβάλλουν την εργασία τους και το συνολικό χρόνο πληκτρολόγησης, δηλαδή το χρόνο 

«οδήγησης». Η σχέση μεταξύ των δύο αυτών δεικτών έδειξε ότι κατά μέσο όρο οι ομάδες 

αφιέρωσαν το 45% του συνολικού τους χρόνου στην πληκτρολόγηση του κώδικα και τον 

υπόλοιπο χρόνο τον αφιέρωσαν για την μεταξύ τους επικοινωνία και τις ενέργειες 
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συντονισμού ή εκτέλεσης του κώδικα. Μία αντίστοιχη έρευνα έδειξε ότι οι επαγγελματίες 

προγραμματιστές αφιερώνουν τα δύο τρίτα του συνολικού τους χρόνου πληκτρολογώντας 

κώδικα (Plonka et al., 2011), δηλαδή είναι πιο παραγωγικοί από τους αρχάριους 

προγραμματιστές. 

Η ανάλυση του χρόνου οδήγησης και του καταχωρημένου κώδικα σε ατομικό 

επίπεδο, έδειξε ότι υπήρξε ασύμμετρη κατανομή τους μεταξύ των δύο μελών της ομάδας. 

Μόνο στις τρεις από τις δέκα ομάδες οι φοιτητές είχαν παρόμοιο επίπεδο συμμετοχής, 

δηλαδή πάνω από 40%, ενώ στις υπόλοιπες επτά ο ένας από τους δύο συμμετέχοντες 

κυριαρχούσε κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Παρόμοια αποτελέσματα 

παρατηρήθηκαν και στη συμμετοχή των φοιτητών στον κώδικα, όπως φαίνεται και στο 

δεύτερο γράφημα της Εικόνας 5-1.  

Ο αριθμός των δραστηριοτήτων που επιλύθηκαν από τους φοιτητές ήταν κατά 

μέσο όρο επτά. Στα 6 από τα 8 διαθέσιμα καταγεγραμμένα δεδομένα των ασκήσεων το 

πλήθος δραστηριοτήτων ανά φοιτητή δεν ήταν ομοιόμορφα κατανεμημένο. Ωστόσο οι 

δραστηριότητες που είχαν τον ίδιο μαθησιακό στόχο είχαν ομοιόμορφη κατανομή σε κάθε 

ομάδα. Παρόλο που η χρήση του σεναρίου είχε ως αποτέλεσμα την προσαρμοσμένη 

κατανομή των δραστηριοτήτων, ο σύντομος χρόνος αλληλεπίδρασης με το σύστημα είχε 

ως αποτέλεσμα να μην επιτευχθούν ισότιμα ποσοστά συμμετοχής. Επιπλέον, πολλές 

ομάδες δεν ολοκλήρωσαν την άσκηση στο προκαθορισμένο χρονικό όριο και πιθανότατα 

να δαπανήθηκε και χρόνος για την εξοικείωσή τους με το σύστημα. Όλοι αυτοί οι 

παράγοντες είχαν αντίκτυπο στη συμμετοχή των φοιτητών αλλά αποτέλεσαν και την 

αφορμή για να ελεγχθεί ο αλγόριθμος προσαρμοσμένων αλλαγών ρόλου και να βελτιωθεί, 

έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτικός για σύντομες συνεδρίες ΑΣΠ.  

  

Εικόνα 5-1: Ποσοστά συμμετοχής 

Σε ό,τι αφορά την επικοινωνία των φοιτητών, ανταλλάχθηκαν κατά μέσο όρο 37.5 

μηνύματα σε κάθε ομάδα. Σε όλες τις ομάδες εκτός από μία υπήρχε μία αντιστρόφως 
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ανάλογη σχέση μεταξύ των απεσταλμένων μηνυμάτων και του συνολικού χρόνου 

οδήγησης κάτι το οποίο επιβεβαιώνει το υποστηρικτικό ρόλο του παρατηρητή. Ο αριθμός 

των εναλλαγών ρόλου έδειξε ότι οι μισές ομάδες πραγματοποίησαν περισσότερες αλλαγές 

από τις προκαθορισμένες διότι, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά και στο ερωτηματολόγιο, 

προτίμησαν να μοιράσουν μόνοι τους τις δραστηριότητες μεταξύ τους.  

Συνοψίζοντας, η πρώτη πιλοτική χρήση του συστήματος έδειξε ότι το σύστημα 

μπορεί να υποστηρίξει τουλάχιστον δέκα συνεδρίες ΑΣΠ χωρίς να παρουσιάζονται τεχνικά 

προβλήματα ή καθυστερήσεις, κι έδωσε τη δυνατότητα να δοκιμαστεί το plugin από την 

ομάδα στόχου του που είναι οι φοιτητές. Ωστόσο, επειδή η διεξαγωγή των συνεδρίων ΑΣΠ 

έγινε σε ελεγχόμενο χώρο, οι επόμενες έρευνες θα έπρεπε να γίνουν από τον ιδιωτικό χώρο 

των φοιτητών έτσι ώστε να μπορεί να δοκιμαστεί η απόδοση του συστήματος σε συνθήκες 

που θα είναι πιο κοντά στην τελική του χρήση. Η καθοδηγούμενη επίλυση ασκήσεων μέσω 

των σεναρίων συνεργασίας είχε θετική ανταπόκριση στους φοιτητές, και οι παρεμβάσεις 

τους στους σεναριογραφημένους ρόλους επιβεβαίωσε την κοινή τακτική επιλεκτικής 

κατανομής του φόρτου εργασίας. Τέλος, μέσω της πιλοτικής χρήσης εντοπίστηκε ένα 

σφάλμα στον κώδικα του plugin και δόθηκε η δυνατότητα αξιολόγησης των 

εφαρμοσμένων τεχνικών και μελλοντικής βελτίωσής τους. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας 

βοήθησαν στο σχεδιασμό της πρώτης μακροπρόθεσμης αξιολόγησης του συστήματος, η 

οποία παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα. 

 5.3  Έρευνα 1 - Αξιολόγηση ελεύθερης και σεναριογραφημένης 

συνεργασίας 

 5.3.1 Ερευνητικοί στόχοι 

Η επόμενη φάση αξιολόγησης του SCEPPSys πραγματοποιήθηκε κατά το εαρινό 

εξάμηνο του 2012/13 στο Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και διήρκεσε 2 μήνες περίπου. Στόχος της έρευνας ήταν να δοκιμαστεί το 

σύστημα και η νέα διδακτική προσέγγιση από μεγάλο αριθμό φοιτητών, οι οποίοι θα 

χρησιμοποιούσαν το σύστημα από τον προσωπικό τους χώρο εργασίας και όχι μέσα στο 

εργαστήριο όπως είχε γίνει στην πιλοτική χρήση του SCEPPSys. Επιπλέον, με βάση τα 

ευρήματα της πιλοτικής χρήσης, άλλος ένας στόχος που τέθηκε ήταν η χρήση του 

συστήματος σε μία σειρά από διαδοχικές προγραμματιστικές εργασίες, αφενός για να 

έχουν οι φοιτητές τον χρόνο να εξοικειωθούν με το σύστημα και τον συνεργάτη τους, και 

αφετέρου για να εξεταστεί η επίδραση των επιλεγμένων αλγορίθμων σε μακροχρόνια 

βάση. 
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 5.3.2 Συμμετέχοντες 

Στην αξιολόγηση αυτή κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε εθελοντική βάση φοιτητές με 

βασικές γνώσεις στην Java. Συνολικά συμμετείχαν 48 φοιτητές (10 γυναίκες και 38 

άνδρες), από τους οποίους το 10% ήταν πρωτοετείς φοιτητές, το 23% ήταν στο δεύτερο 

έτος σπουδών τους, το 27% ήταν στο τρίτο έτος σπουδών, το 11% ήταν στο τέταρτο έτος 

σπουδών και το 29% ήταν τελειόφοιτοι φοιτητές. Καθώς η συμμετοχή των φοιτητών ήταν 

εθελοντική, τους δόθηκε η δυνατότητα να λάβουν επιπλέον μονάδες σε περίπτωση που θα 

ολοκλήρωναν όλα τα στάδια της αξιολόγησης. Η πλειοψηφία των φοιτητών είχε 

παρακολουθήσει το μάθημα «Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός», ωστόσο δεν είχε 

πετύχει στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος.  

 5.3.3 Μεθοδολογία 

Η αξιολόγηση οργανώθηκε σε δύο συναντήσεις με τους φοιτητές και σε πέντε 

αναθέσεις προγραμματιστικών εργασιών. Ως μέσα αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκαν σε 

αυτή τη φάση τα ερωτηματολόγια, τα τεστ γνώσεων, τα αρχεία καταγραφής του 

συστήματος και η βαθμολόγηση των παραδοτέων εργασιών.  

Αναλυτικότερα, στην αρχή της αξιολόγησης έγινε μία συνάντηση με τους φοιτητές 

στην οποία παρουσιάστηκε η διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας του plugin. 

Επιπλέον, έγινε παρουσίαση της μεθοδολογίας του ΣΠ και ακολούθησε επίδειξη μιας 

τυπικής συνεδρίας ΑΣΠ μέσω του plugin. Στη συνέχεια οι φοιτητές συμπλήρωσαν ένα 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των γνώσεών τους στη Java. Το τεστ γνώσεων (Παράρτημα 

Α - Ερωτηματολόγιο Β1) περιείχε ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις 

ανοικτού τύπου αφορούσαν ένα τμήμα κώδικα και οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ήταν 

σχετικές με την εκτέλεση και την έξοδο μικρών προγραμμάτων. 

Τις επόμενες εβδομάδες, ανατέθηκαν στους φοιτητές πέντε διαδοχικές εργασίες 

και τους ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουν το plugin για να επιλύσουν και να υποβάλλουν τα 

project τους (οι εργασίες ήταν παρόμοιες ή αυτούσιες με αυτές της δεύτερης έρευνας που 

υπάρχουν στο Παράρτημα Β). Οι έννοιες της Java που εξεταζόταν σε κάθε εργασία ήταν 

σχετικές με τον ορισμό κλάσεων, την αλληλεπίδραση αντικειμένων, την ομαδοποίηση 

αντικειμένων, την κληρονομικότητα και τον πολυμορφισμό. Για κάθε μία από αυτές τις 

ενότητες υπήρχε στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου (CoMPUs) 

διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό προς ανάγνωση. Μετά το πέρας των πέντε εργασιών, 

πραγματοποιήθηκε μία τελευταία συνάντηση με τους φοιτητές. Σε αυτή τη συνάντηση 

αξιολογήθηκαν οι φοιτητές μέσω ενός τεστ γνώσεων στις γνώσεις Java που απέκτησαν, και 
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στη συνέχεια συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με την εμπειρία τους με τον ΑΣΠ 

και τη χρήση του συστήματος. 

Η ανάθεση των 48 φοιτητών σε ομάδες έγινε με βάση τις προτιμήσεις τους, δηλαδή 

με ελεύθερη επιλογή συνεργάτη. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν είχε δηλώσει 

προτίμηση, τότε του γινόταν ανάθεση ενός συνεργάτη με παρόμοιο επίπεδο γνώσεων. Η 

πλειοψηφία των φοιτητών δήλωσε στο ερωτηματολόγιο ότι ήταν εξοικειωμένοι με το 

περιβάλλον του Eclipse IDE και ότι είχαν εργαστεί στο παρελθόν σε ομάδες για την 

επίλυση προγραμματιστικών ασκήσεων. Ωστόσο μόνο δύο από τους 48 ισχυρίστηκαν ότι 

είχαν εφαρμόσει στην πράξη τον ΑΣΠ. Επομένως για τους περισσότερους ο ΑΣΠ ήταν ένας 

νέος τρόπος εργασίας. Για να εξασφαλιστεί όμως η σωστή εφαρμογή του ΑΣΠ από τους 

φοιτητές, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης γινόταν περιοδικός έλεγχος των διευθύνσεων 

IP των ζευγαριών έτσι ώστε να αποτρέπεται ο ΑΣΠ σε διπλανούς υπολογιστές.  

Τα 24 ζευγάρια των φοιτητών χωρίστηκαν σε δύο ομάδες οι οποίες εργάστηκαν με 

δύο διαφορετικές εκδόσεις του plugin. Και στις δύο ομάδες ανατέθηκαν οι ίδιες εργασίες, 

και οι φοιτητές ακολούθησαν το ίδιο σενάριο συνεργασίας που διέφερε μόνο στον τρόπο 

διανομής των επιμέρους δραστηριοτήτων. Στα ζευγάρια της πρώτης ομάδας η κατανομή 

των ρόλων οδηγού-παρατηρητή γινόταν από τους φοιτητές, ενώ στα ζευγάρια της 

δεύτερης ομάδας, η κατανομή ρόλων γινόταν από το σύστημα με βάση την στρατηγική 

προσαρμοσμένων ρόλων που υποστηρίζει το σύστημα. Επιπλέον, στα ζευγάρια της 

δεύτερης ομάδας, κάθε χρήστης μπορούσε να βλέπει στο περιβάλλον του plugin μέσω 

κατάλληλων δεικτών το ποσοστό συμμετοχής του στον κοινό κώδικα και το συνολικό 

χρόνο της συνεδρίας ΑΣΠ.  

Ο βασικός στόχος αυτής της έρευνας ήταν να εκτιμηθεί η επίδραση των σεναρίων 

συνεργασίας στον ΑΣΠ. Χωρίζοντας όμως τα ζευγάρια σε δύο διαφορετικές ομάδες, δόθηκε 

η δυνατότητα να αξιολογηθεί η αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων σε σύγκριση με την 

αυτόβουλη κατανομή ρόλων. Επομένως, οι δύο ομάδες δημιούργησαν δύο πειραματικές 

συνθήκες: 

1) η συνθήκη ελέγχου αποτελούνταν από ζευγάρια με αυτόβουλη κατανομή 

εργασιών/ρόλων 

2) η πειραματική συνθήκη αποτελούνταν από ζευγάρια με προσαρμοσμένη, 

αυτοματοποιημένη κατανομή εργασιών/ρόλων 

Οι ερευνητικοί στόχοι της έρευνας χωρίστηκαν σε δύο υποκατηγορίες 

αντικατοπτρίζοντας δύο διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος. Στην πρώτη κατηγορία ο 

βασικός στόχος ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος των σεναρίων συνεργασίας στον ΑΣΠ, 
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δίνοντας έμφαση στη συμμετοχή και την επίδοση των φοιτητών. Σε αυτό το μέρος της 

έρευνας τέθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: 

Ε1) Η αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων οδηγεί σε περισσότερο ισορροπημένη 

συμμετοχή των φοιτητών σε σύγκριση με την αυτόβουλη κατανομή ρόλων; 

Ε2) Η αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων είχε ως αποτέλεσμα τη συμμετρική 

απόκτηση γνώσεων; 

Ε3) Η αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων επηρεάζει το συνολικό χρόνο επίλυσης 

μιας άσκησης σε σύγκριση με την αυτόβουλη κατανομή ρόλων; 

Ε4) Η χρήση του συστήματος είχε κάποια επίδραση στο επίπεδο γνώσεων των 

φοιτητών; 

Ε5) Η αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων οδηγεί σε βελτιωμένα μαθησιακά 

αποτελέσματα σε σύγκριση με την αυτόβουλη κατανομή ρόλων; 

Ε6) Οι ομάδες που ακολούθησαν την αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων είχαν 

καλύτερη επίδοση στις προγραμματιστικές ασκήσεις σε σύγκριση με τις ομάδες αυτόβουλης 

κατανομής ρόλων; 

Ο βασικός στόχος της δεύτερης κατηγορίας των ερευνητικών ερωτημάτων ήταν να 

αξιολογηθούν τα χαρακτηριστικά του συστήματος και ο βαθμός αποδοχής του συστήματος 

από τους φοιτητές. Γι’ αυτό το σκοπό τέθηκε το παρακάτω ερευνητικό ερώτημα: 

Ε7) Ποιες ήταν οι απόψεις/στάσεις των φοιτητών σχετικά με τη χρήση του 

συστήματος και την εφαρμογή του ΑΣΠ; 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων αναλύονται στις 

επόμενες υποενότητες. 

 5.3.4 Αποτελέσματα 

 5.3.4.1 Ε1 - Η αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων οδηγεί σε περισσότερο 

ισορροπημένη συμμετοχή των φοιτητών σε σύγκριση με την αυτόβουλη κατανομή 

ρόλων; 

Για την απάντηση στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα έγινε ανάλυση των ενεργειών 

των φοιτητών στον κοινόχρηστο χώρο με στόχο να αξιολογηθεί η συνεργασία. Οι ενέργειες 

που καταγράφηκαν αφορούσαν: 

α) τον αριθμό των γραπτών μηνυμάτων που ανταλλάχθηκαν 

β) τον αριθμό των συγχρονισμένων εκτελέσεων 

γ) τον αριθμό των βοηθητικών μηνυμάτων που αναγνώστηκαν  

δ) τον αριθμό εναλλαγών ρόλου 

ε) το πλήθος χαρακτήρων που πληκτρολογήθηκαν στον κώδικα 
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Σε ό,τι αφορά την ανάλυση της επικοινωνίας, οι περισσότερες ομάδες 

χρησιμοποίησαν και άλλα μέσα (Facebook, Skype κτλ.) για την μεταξύ τους επικοινωνία, γι’ 

αυτό και δεν κατέστη δυνατό να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα από τη χρήση του 

ενσωματωμένου καναλιού επικοινωνίας στην έρευνα. Αντιστοίχως, η λειτουργία 

συγχρονισμένης εκτέλεσης δεν χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά από τις ομάδες, καθώς 

πολλές από αυτές προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες του Eclipse. 

Επομένως, τα στοιχεία από την ανταλλαγή μηνυμάτων και την εκτέλεση των 

προγραμμάτων δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν ως έγκυρες πηγές πληροφοριών.  

Όπως προαναφέρθηκε ο στόχος των βοηθητικών μηνυμάτων ήταν να υποστηρίξει 

τους φοιτητές που δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν από μόνοι τους στις απαιτήσεις 

των ασκήσεων και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους. Παρόλα αυτά ελάχιστες ήταν οι 

ομάδες που έκαναν χρήση της ενσωματωμένης βοήθειας. Όπως σχολίασαν στο 

ερωτηματολόγιο, προτίμησαν να προσπαθήσουν μόνοι τους να βρουν τη λύση από το να 

ζητήσουν μία συμβουλή από το σύστημα.  

Ένας δείκτης που αντικατοπτρίζει μία εποικοδομητική συνεργασία είναι η υψηλή 

συχνότητα εναλλαγών ρόλου κατά τη διάρκεια των συνεδρίων ΑΣΠ. Εφόσον το σύστημα 

κάνει καταμέτρηση του αριθμού των εναλλαγών που πραγματοποιούνται σε κάθε 

συνεδρία, έγινε σύγκριση της συχνότητας εναλλαγών μεταξύ των δύο διαφορετικών 

συνθηκών. Η πειραματική συνθήκη, στην οποία οι εναλλαγές γινόταν αυτοματοποιημένα ή 

και από τους φοιτητές, είχε κατά μέσο όρο μεγαλύτερο αριθμό εναλλαγών σε κάθε project 

(Εικόνα 5-2).  

 

Εικόνα 5-2: Αλλαγές ρόλων ανά συνθήκη 

Για να διαπιστωθεί αν η διαφορά μεταξύ των δύο συνθηκών ήταν και στατιστικά 

σημαντική, διεξήχθη στατιστικό τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων για κάθε ένα από τα πέντε 

project ξεχωριστά. Τα στατιστικά τεστ που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το t-test ανεξάρτητων 

δειγμάτων ή το τεστ Mann-Whitney. Το τεστ Mann-Whitney, που είναι ισοδύναμο του t-
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test, χρησιμοποιήθηκε στις περιπτώσεις που οι συνθήκες δεν ήταν κανονικά 

κατανεμημένες. Στο πρώτο project η διαφορά ήταν κοντά στο όριο στατιστικά σημαντικής 

διαφοράς (p = 0.09). Στα project 2 έως 5 παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά 

μεταξύ των δύο συνθηκών (p < 0.05), κάτι που επιβεβαιώνει τη διαπίστωση ότι η 

πειραματική συνθήκη είχε περισσότερες αλλαγές ρόλων από τη συνθήκη ελέγχου (Πίνακας 

4).    

Πίνακας 4: Στατιστική ανάλυση για τις εναλλαγές ρόλου 

Project Συνθήκη ελέγχου 

(n=12) 

Πειραματική 

συνθήκη (n=12) 

Στατιστικό τεστ 

ανεξάρτητων 

δειγμάτων 

Project 1 M = 4.8 M = 8.8 p = 0.09 

Project 2 M = 7 M = 13.22 p = 0.019 

Project 3 M = 8.5 M = 20.83 p = 0.012 

Project 4 M = 7.83 M = 14.67 p = 0.009 

Project 5 M = 7.58 M = 12.5 p = 0.046 

 

Προφανώς οι αυτοματοποιημένες αλλαγές «ανάγκασαν» τους φοιτητές της 

πειραματικής συνθήκης να είναι πιο συμμετοχικοί. Από την άλλη πλευρά, στη συνθήκη 

ελέγχου υπήρχαν ομάδες που πραγματοποίησαν μόνο μία ή δύο αλλαγές σε κάθε project. 

Στο ερωτηματολόγιο ρωτήθηκαν οι φοιτητές της ομάδας ελέγχου για τον τρόπο με τον 

οποίο αποφάσιζαν πότε θα αλλάξουν ρόλους. Οι απαντήσεις τους συνοψίζονται σε τρεις 

διαφορετικές στρατηγικές. Κατά πρώτη προτεραιότητα οι φοιτητές επέλεγαν 

δραστηριότητες οι οποίες δεν τους δυσκόλευαν και με τις οποίες ήταν εξοικειωμένοι. 

Δεύτερον, προσπαθούσαν να λύσουν περίπου τον ίδιο αριθμό δραστηριοτήτων. Η τρίτη 

κατά σειρά συχνότερη στρατηγική ήταν να αλλάζουν ρόλους όταν κουραζόταν ο οδηγός. 

Καθώς και οι φοιτητές της πειραματικής συνθήκης είχαν το δικαίωμα να αλλάξουν ρόλους, 

τους ζητήθηκε να αιτιολογήσουν για ποιους λόγους ζητούσαν αλλαγή. Ανέφεραν ότι 

αλλαγές γινόταν κυρίως όταν ο παρατηρητής εξέφραζε την επιθυμία να λύσει μία 

δραστηριότητα ή να κάνει κάποια διόρθωση στον κώδικα. Επίσης, επισήμαναν ότι πολλές 

φορές ένοιωθαν ότι η κατανομή ρόλων από το σύστημα ήταν άδικη ή ασύμμετρη, γι’ αυτό 

και αιτούνταν την αλλαγή ρόλου. Αναλύοντας τα δεδομένα των καταγεγραμμένων 

συνεδρίων ΑΣΠ, φαίνεται ότι μόνο 3 από τα 12 ζευγάρια (25%) διατήρησε τους ρόλους 

που τους είχε αναθέσει το σύστημα. Φυσικά δεν είναι πάντα εφικτό να διατηρούνται οι 

ρόλοι, ιδιαίτερα όταν πρέπει να γίνει διόρθωση του κώδικα σε προηγούμενες 

δραστηριότητες. Ωστόσο, έγινε περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων αλληλεπίδρασης 
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αυτών των τριών ομάδων για να εξεταστεί η επίδραση του συγκεκριμένου τρόπου 

εργασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ιδανικές συνθήκες συνεργασίας σε ό,τι αφορά τη 

συμμετοχή των φοιτητών, την κατανομή εργασιών και την απόκτηση γνώσεων. Κάθε 

φοιτητής είχε τουλάχιστον 43% συμμετοχή στον κώδικα και η κατανομή εργασιών και 

μαθησιακών στόχων ήταν ισορροπημένη σε κάθε ομάδα. Τα αποτελέσματα αυτά 

φανερώνουν τη χρησιμότητα των αλγορίθμων που εφαρμόστηκαν. Αν και δεν είναι πάντα 

εφικτό να επιτυγχάνονται ιδανικές συνθήκες συνεργασίας, η δόμηση της συνεργασίας 

σίγουρα προσεγγίζει τα επιθυμητά αποτελέσματα και είναι αποδοτικότερη από την 

ελεύθερη συνεργασία.  

Συμπερασματικά, η αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων οδηγεί σε περισσότερες 

εναλλαγές ρόλων. Εφόσον ο δείκτης αυτός αποτελεί ένδειξη του υψηλού βαθμού 

συμμετοχής και των δύο συμμετεχόντων σε μία ομάδα (Plonka et al., 2011), απομένει να 

διαπιστωθεί και στην πράξη αν τα μέλη της πειραματικής συνθήκης είχαν πιο 

ισορροπημένη συμμετοχή στην ανάπτυξη του κώδικα. 

 Το σύστημα αποθηκεύει στη βάση δεδομένων του τα αρχεία από κάθε project που 

υποβάλλουν οι ομάδες. Επιπλέον, ξεχωρίζει το περιεχόμενο κάθε αρχείου ανάλογα με τον 

χρήστη που πληκτρολόγησε τον κώδικα. Ο βαθμός συμμετοχής κάθε χρήστη υπολογίζεται 

ως ο λόγος του κώδικα που πληκτρολογήθηκε ως προς το συνολικό κώδικα. Για κάθε 

ομάδα υπολογίστηκε αρχικά ένας δείκτης ισορροπημένης συμμετοχής που εκφράζει τη 

διαφορά μεταξύ των ατομικών ποσοστών συμμετοχής. Ο δείκτης αυτός κυμαίνεται μεταξύ 

0 και 1 και υποδηλώνει ισορροπημένη συμμετοχή όταν η τιμή του πλησιάζει το μηδέν. Στη 

συνέχεια υπολογίστηκε σε κάθε ομάδα ο μέσος όρος αυτού του δείκτη για τα πέντε 

διαφορετικά project. Διαπιστώθηκε ότι η μέση τιμή του δείκτη ισορροπημένης συμμετοχής 

ήταν στη συνθήκη ελέγχου 0.243, ενώ η αντίστοιχη τιμή του στην πειραματική συνθήκη 

ήταν 0.165. Οι τιμές που κυμαίνονται μεταξύ 0 και 0.2, δηλαδή ποσοστό συμμετοχής 

μεταξύ 40% και 60%, επαρκούν για την ένδειξη συμμετρίας στη συμμετοχή των φοιτητών. 

Στην πειραματική συνθήκη ο δείκτης ισορροπημένης συμμετοχής ήταν μέσα στο αποδεκτό 

όριο, ενώ στη συνθήκη ελέγχου ήταν εκτός ορίου. Για να ελεγχθεί αν η διαφορά μεταξύ των 

δύο συνθηκών ήταν στατιστικά σημαντική εφαρμόστηκε το τεστ Mann-Whitney. Το 

αποτέλεσμα έδειξε ωστόσο ότι δεν ήταν στατιστικά σημαντική η διαφορά (p>0.05).  

Περαιτέρω ανάλυση των ποσοστών συμμετοχής κάθε ομάδας, δείχνει ότι και στις 

δύο συνθήκες το 67% των φοιτητών είχε συμμετοχή μέσα στα αποδεκτά όρια (Εικόνα 5-

3). Ένα σημαντικό ποσοστό (25%) της συνθήκης ελέγχου παρουσίασε πολύ μικρή 

συμμετοχή, δηλαδή μικρότερη από 30%. Κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε στην πειραματική 

συνθήκη, πιθανότατα λόγω των αυτοματοποιημένων παρεμβάσεων του συστήματος. 
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Αξίζει να αναφερθεί ότι δεν ζητήθηκε από τους φοιτητές να έχουν ίση συμμετοχή στον 

κώδικα έτσι ώστε να μελετηθούν οι φυσικές αλληλεπιδράσεις τους.  

 

 

Εικόνα 5-3: Κατανομή του δείκτη συμμετρίας ανά συνθήκη 

 Συνοψίζοντας, η αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων οδήγησε τις ομάδες σε 

περισσότερες αλλαγές ρόλων και σε ισορροπημένη συμμετοχή. Ωστόσο η διαφορά της με 

την συνθήκη ελέγχου φάνηκε να είναι στατιστικά σημαντική μόνο στη συχνότητα 

εναλλαγών ρόλου. Οι συχνές εναλλαγές θεωρούνται πιο αποδοτικές στον ΑΣΠ καθώς οι 

χρήστες αλληλεπιδρούν περισσότερο μεταξύ τους και δεν έχουν την αίσθηση της κόπωσης. 

Επιπλέον, όπως έδειξε η έρευνα των Plonka et. al (2011), οι συχνές αλλαγές αποτελούν 

δείκτη της υψηλής συμμετοχής και των δύο προγραμματιστών σε μία ομάδα.   

 Απαντώντας στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα (Ε1), οι δύο πειραματικές συνθήκες δεν 

είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά στο δείκτη ισορροπημένης συμμετοχής, άρα δεν 

μπορούμε να αποδεχθούμε ότι η αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων οδηγεί σε πιο 

ισορροπημένη συμμετοχή των φοιτητών σε σύγκριση με την αυτόβουλη κατανομή ρόλων. 

 5.3.4.2 Ε2 - Η αυτοματοποιημένη κατανομή εργασιών είχε ως αποτέλεσμα τη 

συμμετρική απόκτηση γνώσεων; 

Ο διαχωρισμός των προγραμματιστικών ασκήσεων σε μικρότερες δραστηριότητες 

έδωσε τη δυνατότητα αντιστοίχισης κάθε επιμέρους δραστηριότητας σε ένα μαθησιακό 

στόχο. Ο διαχωρισμός αυτός αξιοποιήθηκε από τον μηχανισμό κατανομής εργασιών του 

σεναρίου συνεργασίας για να μοιραστούν οι δραστηριότητες μεταξύ των χρηστών. Στόχος 

αυτής της προσέγγισης ήταν να αποφεύγεται η επίλυση παρόμοιων δραστηριοτήτων από 

τους ίδιους πάντα φοιτητές. Επιπλέον, με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ίδιος αριθμός 

δραστηριοτήτων ανά φοιτητή και ομοιόμορφη κατανομή των μαθησιακών στόχων, για να 

εξασκούνται οι φοιτητές σε όλες τις έννοιες του μαθήματος. Η στρατηγική αυτή 

εφαρμόστηκε στα ζευγάρια της πειραματικής συνθήκης στα οποία οι αλλαγές ρόλων 
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γινόταν αυτοματοποιημένα. Τα ζευγάρια της συνθήκης ελέγχου έπρεπε να ρυθμίζουν μόνα 

τους τις αλλαγές ρόλων.  

Για τη διερεύνηση του δεύτερου ερευνητικού ερωτήματος (Ε2) αρχικά έγινε 

καταμέτρηση των μαθησιακών στόχων ανά φοιτητή. Στη συνέχεια υπολογίστηκε ένας 

δείκτης που έδειχνε τη διαφορά κάθε φοιτητή από την ομοιόμορφη κατανομή, δηλαδή αν ο 

φοιτητής έλυσε περισσότερες ή λιγότερες δραστηριότητες σε κάθε μαθησιακό στόχο από 

αυτές που του αναλογούσαν. Αθροιστικά, για όλα τα project, βρέθηκε ότι ο δείκτης αυτός 

ήταν κατά μέσο όρο μεγαλύτερος στη συνθήκη ελέγχου σε σύγκριση με την πειραματική 

συνθήκη. Ο έλεγχος Mann-Whitney έδειξε ότι η διαφορά αυτή ήταν και στατιστικά 

σημαντική (U = 25.5, p = 0.007), δηλαδή οι παρεμβάσεις του συστήματος στις αλλαγές 

ρόλων είχαν θετική επίδραση στην κατανομή των δραστηριοτήτων. Από την άλλη πλευρά, 

η ελεύθερη συνεργασία είχε ανομοιόμορφη κατανομή εργασιών, κάτι το οποίο 

επιβεβαιώθηκε και από τις απαντήσεις των φοιτητών στο ερωτηματολόγιο. Όπως 

δήλωσαν οι ίδιοι, ο καθένας τους επιδίωξε να λύσει παρόμοιες δραστηριότητες για να μην 

αντιμετωπίσει δυσκολίες στην επίλυση των ασκήσεων.  

Επομένως, σε ό,τι αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα (Ε2), τα αποτελέσματα 

έδειξαν ότι η αυτοματοποιημένη κατανομή εργασιών οδήγησε σε ομοιόμορφη κατανομή 

μαθησιακών στόχων και συμμετρική απόκτηση γνώσεων.  

 5.3.4.3 Ε3 - Η αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων επηρεάζει το συνολικό 

χρόνο επίλυσης μιας άσκησης σε σύγκριση με την αυτόβουλη κατανομή 

ρόλων; 

Το σύστημα υπολογίζει το συνολικό χρόνο που δαπανά μία ομάδα για την επίλυση 

μιας άσκησης, καθώς και τον χρόνο οδήγησης/μη-οδήγησης ανά χρήστη. Τα δεδομένα 

αυτά χρησιμοποιήθηκαν για δύο διαφορετικά αντικείμενα μελέτης. Ο πρώτος στόχος ήταν 

να συγκριθεί ο συνολικός χρόνος επίλυσης και ο χρόνος οδήγησης μεταξύ των δύο 

πειραματικών συνθηκών. Ο δεύτερος στόχος ήταν να αναλυθεί η σχέση μεταξύ συνολικού 

χρόνου και χρόνου οδήγησης.  

Ο μηχανισμός προσαρμοσμένης κατανομής εργασιών που εφαρμόστηκε στην 

πειραματική συνθήκη οδήγησε σε αρκετές αλλαγές ρόλων κατά τη διάρκεια των 

συνεδρίων ΑΣΠ. Γι’ αυτό το λόγο, αναμενόταν ότι αυτές οι αλλαγές θα είχαν μία χρονική 

επιβάρυνση στο συνολικό χρόνο επίλυσης των ασκήσεων. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι οι 

ομάδες της πειραματικής συνθήκης είχαν μικρότερο χρόνο οδήγησης και ολοκλήρωσης σε 

κάθε project (Εικόνα 5-4). Τα αποτελέσματα του t-test έδειξαν ότι η διαφορά μεταξύ των 
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δύο συνθηκών ήταν στατιστικά σημαντική μόνο στο τελευταίο project (t(22) = -3.995, p = 

0.001). 

 

 

Εικόνα 5-4: Σύγκριση του χρόνου οδήγησης μεταξύ των δύο πειραματικών 

συνθηκών, και η σχέση του με το συνολικό χρόνο 

Η σχέση μεταξύ συνολικού χρόνου και χρόνου οδήγησης έδειξε ότι η ομάδα ελέγχου 

ξεκίνησε αφιερώνοντας το 32% του συνολικού χρόνου «οδηγώντας», ενώ στο τελευταίο 

project το ποσοστό ανέβηκε στο 40%. Αντίστοιχα, η πειραματική συνθήκη ξεκίνησε με 

29% χρόνο οδήγησης και έφτασε το 37% στο πέμπτο project. Και στις δύο συνθήκες 

παρατηρείται δηλαδή μία ανοδική τάση του χρόνου οδήγησης με την πάροδο του χρόνου 

(Εικόνα 5-4). Αυτό δείχνει ότι οι φοιτητές εξοικειώθηκαν σταδιακά με τη χρήση του 

συστήματος και την εφαρμογή του ΑΣΠ. Παρόλα αυτά παραμένουν λιγότερο παραγωγικοί 

σε σχέση με επαγγελματίες προγραμματιστές. Μία αντίστοιχη έρευνα έδειξε ότι οι 

επαγγελματίες αφιερώνουν μόνο το ένα τρίτο του χρόνου τους μη-οδηγώντας (Plonka et 

al., 2011).  

Συμπερασματικά, η ανάλυση των καταγεγραμμένων χρόνων έδειξε ότι με την 

πάροδο του χρόνου οι φοιτητές γίνονται πιο παραγωγικοί στην εφαρμογή του ΑΣΠ. 

Σχετικά με το τρίτο ερευνητικό ερώτημα αποδεικνύεται ότι η αυτοματοποιημένη κατανομή 

ρόλων δεν επιβαρύνει χρονικά το συνολικό χρόνο επίλυσης μιας άσκησης σε σχέση με την 

αυτόβουλη κατανομή ρόλων.  

 5.3.4.4 Ε4 - Η χρήση του συστήματος είχε κάποια επίδραση στο επίπεδο 

γνώσεων των φοιτητών; 

Για την απάντηση στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα χρησιμοποιήθηκαν οι βαθμοί 

των φοιτητών στα ερωτηματολόγια προ-ελέγχου και μετα-ελέγχου. Για κάθε συνθήκη 

διενεργήθηκε ένα τεστ εξαρτημένων δειγμάτων για να διερευνηθεί αν η χρήση του 

συστήματος είχε κάποια επίδραση στο επίπεδο γνώσεων των φοιτητών. Το τεστ έδειξε ότι 
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τόσο η συνθήκη ελέγχου (t(22) = -5.401, p = 0.0005), όσο και η πειραματική συνθήκη 

(t(23) = -5.816, p = 0.0005) είχαν στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αρχικών και 

τελικών βαθμολογιών τους. Βέβαια, ένα τέτοιο αποτέλεσμα ήταν αναμενόμενο εφόσον η 

χρήση του συστήματος σε συνδυασμό με το βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό, ώθησε τους 

φοιτητές να μελετήσουν την Java και να βελτιώσουν τις προγραμματιστικές τους 

δεξιότητες.  

Απαντώντας στο τέταρτο ερευνητικό ερώτημα, και οι δύο συνθήκες είχαν καλύτερη 

επίδοση στο ερωτηματολόγιο μετα-ελέγχου κάτι που φανερώνει την θετική επίδραση του 

συστήματος στο επίπεδο γνώσεών τους.  

 5.3.4.5 E5 - Η αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων οδηγεί σε βελτιωμένα 

μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με την αυτόβουλη κατανομή ρόλων; 

Η διερεύνηση του πέμπτου ερευνητικού ερωτήματος βασίστηκε και σε αυτή την 

περίπτωση στους βαθμούς των ερωτηματολογίων προ-ελέγχου και μετα-ελέγχου. Αρχικά 

έγινε μία σύγκριση των βαθμολογιών του ερωτηματολογίου προ-ελέγχου μεταξύ των δύο 

συνθηκών. Δεν βρέθηκε να υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των 

αποτελεσμάτων των δύο συνθηκών (t(46) = 0.474, p = 0.637), κάτι που επιβεβαιώνει το 

γεγονός ότι οι δύο συνθήκες ξεκίνησαν με παρόμοιο επίπεδο γνώσεων. 

Η ανάλυση των βαθμολογιών μετα-ελέγχου έδειξε ότι η ομάδα ελέγχου (M = 6.78, 

SD = 1.41) είχε ισοδύναμη απόδοση στο τελικό ερωτηματολόγιο με την πειραματική 

συνθήκη (M = 6.16, SD = 2.09). Επιπλέον, ο έλεγχος Mann-Whitney (U = 231.5, p = 0.343) 

δεν βρήκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο συνθηκών καθώς και οι δύο 

ομάδες είχαν παρόμοια επίδοση. Επομένως, η αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων δεν 

οδηγεί σε βελτιωμένα μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με την αυτόβουλη κατανομή 

ρόλων.  

Πίνακας 5: Επίδοση των δύο συνθηκών στα ερωτηματολόγια προ-ελέγχου και 

μετα-ελέγχου (με άριστα το 10) 

 Συνθήκη 

ελέγχου  

(n=24) 

Πειραματική 

συνθήκη  

(n=24) 

Στατιστικό τεστ 

Ερωτηματολόγιο 

Προ-ελέγχου 

M = 4.54 

SD = 1.6 

M = 4.27 

SD = 2.34 

t-test: 

t(46) = 0.474, p = 0.637 

 

Ερωτηματολόγιο 

Μετα-ελέγχου 

M = 6.78 

SD = 1.41 

M = 6.16 

SD = 2.09 

Mann-Whitney: 

U = 231.5, p = 0.343 
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 5.3.4.6 E6 - Οι ομάδες που ακολούθησαν την αυτοματοποιημένη κατανομή ρόλων 

είχαν καλύτερη επίδοση στις προγραμματιστικές ασκήσεις σε σύγκριση με τις 

ομάδες αυτόβουλης κατανομής ρόλων; 

Τα πέντε project που υπέβαλαν οι ομάδες βαθμολογήθηκαν ως προς την ορθότητά 

τους, και στη συνέχεια έγινε ένας έλεγχος ανεξάρτητων δειγμάτων για να διαπιστωθεί αν 

οι δύο συνθήκες διέφεραν ως προς την απόδοσή τους στις εργασίες. Παρατηρήθηκε ότι 

όλες οι ομάδες είχαν πολύ καλή απόδοση σε όλα τα project σε ό,τι αφορά την ορθότητα 

των εργασιών και την ποιότητα λογισμικού. Συγκεκριμένα, στα πρώτα τέσσερα project δεν 

βρέθηκε σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο συνθηκών (p>0.05). Στο πέμπτο project, ο 

έλεγχος έδειξε ότι η συνθήκη ελέγχου είχε καλύτερη απόδοση από την πειραματική 

συνθήκη (U = 30.5, p = 0.015). Το αποτέλεσμα αυτό οδήγησε σε περαιτέρω ανάλυση των 

βαθμολογιών της πειραματικής συνθήκης, όπου διαπιστώθηκε ότι η απόδοση δύο ομάδων 

μειώθηκε σημαντικά στο τελευταίο project με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η συνολική 

απόδοση της πειραματικής συνθήκης. Με βάση τα παραπάνω, η αυτοματοποιημένη 

κατανομή ρόλων δεν φαίνεται να επηρεάζει θετικά την επίδοση των φοιτητών σε σύγκριση 

με την αυτόβουλη κατανομή ρόλων (Ε6). 

 5.3.4.7 Ε7 - Ποιες ήταν οι απόψεις/στάσεις των φοιτητών σχετικά με τη 

χρήση του συστήματος και την εφαρμογή του ΑΣΠ; 

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που 

συμπλήρωσαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνάντησης (Παράρτημα Α - 

Ερωτηματολόγια Β2 και Β3). Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να καταγραφούν οι 

απόψεις των φοιτητών για το σύστημα και την εφαρμογή του ΑΣΠ. Τα αποτελέσματα 

συνοψίζονται στις ακόλουθες τέσσερις υποενότητες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τέσσερα 

διαφορετικά θέματα προς εξέταση. 

 

Α. Χρηστικότητα συστήματος 

 

Οι φοιτητές αξιολόγησαν τη χρηστικότητα του συστήματος σε μία πεντάβαθμη 

κλίμακα Likert, και οι απαντήσεις τους συνοψίζονται στον Πίνακα 6. Ως σύνολο, οι 

φοιτητές συμφώνησαν ότι το σύστημα ήταν εύκολο στη χρήση (M = 3.89, SD = 0.60). Η 

σημαντικότερη διαφορά που υπήρχε μεταξύ της πειραματικής και της συνθήκης ελέγχου 

ήταν στον τρόπο με τον οποίο γινόταν οι εναλλαγές ρόλων. Η πειραματική συνθήκη 

αξιολόγησε με χαμηλότερο βαθμό τη συγκεκριμένη λειτουργία, παρόλο που οι 

περισσότερες αλλαγές εφαρμοζόταν από το σύστημα. Σε γενικές γραμμές, οι φοιτητές 

δήλωσαν ότι ο χρόνος εξοικείωσης με το σύστημα ήταν μικρός (M = 4.17, SD = 0.92) και ότι 
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το περιβάλλον του συστήματος ήταν ευχάριστο (M = 3.60, SD = 0.74). Τέλος, σε ό,τι αφορά 

την απόδοση του συστήματος, η ταχύτητα απόκρισης ενεργειών στο server (σύνδεση, 

πληκτρολόγηση, αποθήκευση, υποβολή κτλ.) δεν θεωρήθηκε μεγάλη από τους φοιτητές (M 

= 2.92, SD = 1.02).  

 

Πίνακας 6: Απαντήσεις φοιτητών σχετικά με την ευχρηστία του συστήματος 

(κλίμακα Likert: 1 (διαφωνώ απόλυτα) - 5 (συμφωνώ απόλυτα)) 

 Συνθήκη 

ελέγχου 

(n=24) 

Πειραματική 

συνθήκη 

(n=24) 

Συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα 

(n=48) 

Εγκατάσταση plugin 
M = 4.65 

SD = 0.49 

M = 4.42 

SD = 0.50 

M = 4.53 

SD = 0.50 

Σύνδεση στο server 
M = 4.26 

SD = 0.75 

M = 4.04  

SD = 0.81 

M = 4.15 

SD = 0.78 

Δημιουργία συνεδρίας 

ΑΣΠ 

M = 3.91 

SD = 0.95 

M = 3.75 

SD = 0.74 

M = 3.83 

SD = 0.84 

Αλλαγές ρόλων 
M = 4.35 

SD = 0.65 

M = 3.33 

SD = 1.01 

M = 3.83 

SD = 0.99 

Γραπτή συνομιλία 

(chat) 

M = 4.22 

SD = 1.09 

M = 3.96 

SD = 1.04 

M = 4.09 

SD = 1.06 

Πλοήγηση στις 

δραστηριότητες 

M = 3.96 

SD = 0.98 

M = 3.83 

SD = 1.17 

M = 3.89 

SD = 1.07 

Διακοπή συνεδρίας / 

υποβολή άσκησης 

M = 4.09 

SD = 0.90 

M = 4.08 

SD = 0.72 

M = 4.09 

SD = 0.80 

Το σύστημα ως σύνολο 
M = 4.00 

SD = 0.60 

M = 3.79 

SD = 0.59 

M = 3.89 

SD = 0.60 

 

Β. Λειτουργίες συστήματος 

 

Σε αυτή την ενότητα αξιολογήθηκε η χρησιμότητα των ενσωματωμένων 

λειτουργιών του plugin, οι οποίες αποσκοπούν στη διευκόλυνση του ΑΣΠ μέσω του Eclipse 

(Πίνακας 7). Τα σενάρια συνεργασίας αποδείχτηκαν αρκετά χρήσιμα καθώς οι φοιτητές 

αξιολόγησαν θετικά την καθοδηγούμενη επίλυση ασκήσεων (M = 4.18, SD = 1.05) και την 

ενσωματωμένη εκφώνηση της άσκησης στο περιβάλλον του Eclipse (M = 4.00, SD = 0.83). 

Λιγότερο χρήσιμες αποδείχτηκαν οι λειτουργίες της γραπτής επικοινωνίας και της λήψης 
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βοήθειας για κάθε βήμα της άσκησης (M = 3.47, SD = 1.30 και M = 3.33, SD = 1.13 

αντίστοιχα), κάτι το οποίο επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα της ανάλυσης 

αλληλεπίδρασης. Η εμφάνιση του ποσοστού συμμετοχής στις ομάδες της πειραματικής 

συνθήκης είχε ουδέτερο αντίκτυπο στους φοιτητές (M = 2.83, SD = 1.03) και δεν κέρδισε 

την προσδοκώμενη ανταπόκριση.  

 

Πίνακας 7: Αξιολόγηση της χρησιμότητας των λειτουργιών του συστήματος 

(κλίμακα Likert: 1 (πολύ μικρή) - 5 (πολύ μεγάλη)) 

 

Συνθήκη 

ελέγχου 

(n=24) 

Πειραματική 

συνθήκη 

(n=24) 

Συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα 

(n=48) 

Δυνατότητα επίλυσης της άσκησης 

σε περισσότερες από μία 

συνεδρίες 

M = 4.44 

SD = 0.73 

M = 4.04 

SD = 0.93 

M = 4.24 

SD = 0.85 

Καθοδηγούμενη επίλυση 

ασκήσεων 

M = 4.57 

SD = 0.51 

M = 3.77 

SD = 1.31 

M = 4.18 

SD = 1.05 

Εμφάνιση της εκφώνησης της 

άσκησης στο Eclipse 

M = 3.96 

SD = 0.88 

M = 4.04 

SD = 0.81 

M = 4.00 

SD = 0.83 

Συγχρονισμένη αποθήκευση 

αρχείων 

M = 4.04 

SD = 0.93 

M = 3.75 

SD = 1.23 

M = 3.90 

SD = 1.09 

Συγχρονισμένη εκτέλεση 

προγραμμάτων 

M = 3.74 

SD = 0.92 

M = 3.71 

SD = 0.75 

M = 3.72 

SD = 0.83 

Απομακρυσμένη επισήμανση 

κώδικα  

M = 3.87 

SD = 0.76 

M = 3.75 

SD = 0.74 

M = 3.81 

SD = 0.74 

Αυτόματη δημιουργία project με 

τις κλάσεις που απαιτεί η εργασία 

M = 3.78 

SD = 0.85 

M = 3.75 

SD = 1.15 

M = 3.77 

SD = 1.01 

Ενσωματωμένη γραπτή 

επικοινωνία  

M = 3.74 

SD = 1.42 

M = 3.21 

SD = 1.14 

M = 3.47 

SD = 1.30 
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Συνθήκη 

ελέγχου 

(n=24) 

Πειραματική 

συνθήκη 

(n=24) 

Συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα 

(n=48) 

Λήψη βοήθειας (hints) για κάθε 

βήμα της άσκησης 

M = 3.22 

SD = 1.17 

M = 3.46 

SD = 1.10 

M = 3.33 

SD = 1.13 

Επίγνωση του ποσοστού 

συμμετοχής κατά τη διάρκεια 

επίλυσης της άσκησης 

- 
M = 2.83 

SD = 1.03 

M = 2.83 

SD = 1.03 

 

 

Γ. Αξιολόγηση ΑΣΠ και θεμάτων συνεργασίας 

 

Τα σχόλια των φοιτητών ανέδειξαν μία θετική στάση απέναντι στον ΑΣΠ και την 

ομαδική εργασία. Ως σύνολο, η εμπειρία με τον ΑΣΠ αξιολογήθηκε με μέσο όρο 4.40 (SD = 

0.58) σε κλίμακα από το 1 (πολύ κακή) μέχρι το 5 (πολύ καλή). Το 66% των φοιτητών 

δήλωσε ότι στο παρελθόν είχε δυσκολευτεί στην εκπόνηση προγραμματιστικών εργασιών 

στα πλαίσια μαθημάτων προγραμματισμού που είχαν παρακολουθήσει. Η πλειοψηφία 

αυτών (94%) θεωρεί ότι η αξιοποίηση του ΑΣΠ θα μπορούσε να βοηθήσει στην εκπόνηση 

προγραμματιστικών εργασιών και την αντιμετώπιση των σχετικών δυσκολιών.  

Το σύστημα κρίθηκε από τους φοιτητές κατάλληλο και για αρχάριους 

προγραμματιστές (M = 4.00, SD = 0.75). Τα πλεονεκτήματα που παρέχει ο ΑΣΠ 

αναγνωρίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από τους φοιτητές και των δύο συνθηκών (Πίνακας 8). 

Για παράδειγμα, η πλειοψηφία των φοιτητών συμφώνησε ότι με τον ΑΣΠ γίνεται 

γρηγορότερη διόρθωση λογικών ή συντακτικών λαθών στον κώδικα (M = 4.45, SD = 0.72) 

και ότι ο ΑΣΠ συμβάλλει στο διαμοιρασμό γνώσεων και δεξιοτήτων (M = 4.26, SD = 0.79). 

Επεσήμαναν ότι ένα βασικό πλεονέκτημα του ΑΣΠ αποτελεί η δυνατότητα 

απομακρυσμένης συνεργασίας, η οποία δεν επιβαρύνει χρονικά τους συμμετέχοντες. Σε 

αντίθεση με τον ΑΣΠ, οι φοιτητές ανέφεραν στα σχόλιά τους ότι ο ΣΠ δημιουργεί 

προβλήματα συντονισμού και ανεύρεσης κοινού χρόνου με τον συνεργάτη, και συχνά 

οδηγεί σε απόσπαση προσοχής. Επιπλέον ζητήθηκε από τους φοιτητές να αξιολογήσουν 

τους παράγοντες που επηρέασαν τη συνεργασία τους σε ότι αφορά τη συμμετοχή του 

συνεργάτη τους. Συγκεκριμένα τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν σε ποιο βαθμό 

επηρεάστηκε αρνητικά η συνεργασία τους από θέματα ασυνέπειας, έλλειψης γνώσεων ή 



 

79 

κυριαρχίας του συνεργάτη εις βάρους τους. Ωστόσο η συντριπτική πλειοψηφία των 

φοιτητών δεν ανέφερε προβλήματα συνεργασίας.  

 

Πίνακας 8: Βαθμός αναγνώρισης των πλεονεκτημάτων του ΑΣΠ από τους 

φοιτητές (κλίμακα Likert: 1 (διαφωνώ απόλυτα) - 5 (συμφωνώ απόλυτα)) 

 Συνθήκη  

ελέγχου 

(n=24) 

Πειραματική  

συνθήκη 

(n=24) 

Συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα 

(n=48) 

Επιτυγχάνεται μικρότερος χρόνος 

επίλυσης μιας άσκησης 

M = 3.65 

SD = 0.98 

M = 3.21 

SD = 0.98 

M = 3.43 

SD = 0.99 

Συμβάλλει στο διαμοιρασμό 

γνώσεων και δεξιοτήτων 

M = 4.52 

SD = 0.51 

M = 4.00 

SD = 0.93 

M = 4.26 

SD = 0.79 

Γίνεται γρηγορότερη διόρθωση 

λογικών ή συντακτικών λαθών στον 

κώδικα 

M = 4.52 

SD = 0.73 

M = 4.38 

SD = 0.71 

M = 4.45 

SD = 0.72 

Διευκολύνει την εκμάθηση του 

προγραμματισμού 

M = 4.13 

SD = 0.55 

M = 3.67 

SD = 0.82 

M = 3.89 

SD = 0.73 

Οι φοιτητές αποκτούν μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση για την ορθότητα 

των εργασιών τους 

M = 4.13 

SD = 0.76 

M = 4.04 

SD = 0.91 

M = 4.09 

SD = 0.83 

Κάνει τη διαδικασία εκμάθησης του 

προγραμματισμού πιο ευχάριστη 

M = 4.39 

SD = 0.78 

M = 3.92 

SD = 1.06 

M = 4.15 

SD = 0.96 

Οι περισσότερες απορίες λύνονται 

μέσω συζήτησης με το συνεργάτη 

M = 4.13 

SD = 0.82 

M = 4.04 

SD = 0.91 

M = 4.09 

SD = 0.86 

 

Δ. Σχόλια φοιτητών 

 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους φοιτητές περιελάμβανε και μερικές 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου, για να τους δοθεί η ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους 

για το σύστημα και να προτείνουν πιθανές βελτιώσεις στη λειτουργία του. Ιδιαίτερη 
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έμφαση δόθηκε στις αρνητικές κρητικές, για να μπορέσουν να εντοπιστούν τα προβλήματα 

και οι περιορισμοί του συστήματος.  

Το βασικότερο πρόβλημα που αναφέρθηκε από τους φοιτητές ήταν οι διακοπές 

του διακομιστή. Αν και ήταν σύντομες σε διάρκεια, τους δημιούργησε καθυστερήσεις στην 

ανάπτυξη του κώδικα, καθώς έπρεπε να ξανασυνδεθούν, να ξεκινήσουν από την αρχή μια 

συνεδρία και να ξαναγράψουν τον κώδικα που δεν είχε αποθηκευτεί. Το πρόβλημα αυτό 

είχε εντοπιστεί από την πρώτη εργασία και έγιναν διάφορες προσπάθειες για να επιλυθεί 

και να μην παρακωλύεται η εργασία των φοιτητών. Έτσι, ενσωματώθηκε αυτόματη 

αποθήκευση του κώδικα ανά λεπτό, έτσι ώστε ο κώδικας που θα έπρεπε να 

ξαναπληκτρολογήσει μία ομάδα μετά από αποσύνδεση από το διακομιστή, να είναι 

ελάχιστος.  

Πολλές από τις προτάσεις βελτίωσης που έκαναν οι φοιτητές ήταν σχετικές με το 

μέσο επικοινωνίας. Για παράδειγμα, πρότειναν το ενσωματωμένο chat να εμπλουτιστεί με 

περισσότερες λειτουργίες, όπως «δωμάτια» συνομιλίας για να μπορούν να ανταλλάσουν 

μηνύματα με άλλες συνδεδεμένες ομάδες. Μερικοί πρότειναν τη δυνατότητα επικοινωνίας 

μέσω ήχου ή βίντεο διότι η πληκτρολόγηση μηνυμάτων είναι πιο χρονοβόρα. Άλλα σχόλια 

ανέφεραν κάποιες προτάσεις βελτίωσης στο περιβάλλον του plugin. Για παράδειγμα, 

μερικοί δήλωσαν ότι θα τους φαινόταν χρήσιμο να γνωρίζουν το συνολικό χρόνο οδήγησής 

τους. Επιπλέον, αναφέρθηκε ότι, παρόλο που ο διαχωρισμός της άσκησης διευκόλυνε τη 

διαδικασία ανάπτυξης του κώδικα, θα προτιμούσαν να έχουν πρόσβαση στην εκφώνηση 

ολόκληρης της άσκησης οποιαδήποτε στιγμή. Ένα άλλο ζήτημα που σχολιάστηκε από τους 

φοιτητές της πειραματικής συνθήκης ήταν η κατανομή των δραστηριοτήτων. Τους δόθηκε 

η εντύπωση ότι η κατανομή δεν ήταν πάντα δίκαιη, διότι οι δραστηριότητες είχαν 

διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Στην παρούσα έκδοση του συστήματος ο βαθμός 

δυσκολίας κάθε δραστηριότητας δεν λαμβάνεται υπόψη. Ωστόσο, αποτελεί μία 

διαφορετική προσέγγιση υλοποίησης που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε κάποια 

μελλοντική έκδοση του συστήματος.  

 5.3.4.8 Συμπεράσματα 

Στην πρώτη έρευνα του SCEPPSys, που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες 

ενότητες, έγινε η πρώτη προσπάθεια ενσωμάτωσης των σεναρίων συνεργασίας σε ένα 

περιβάλλον ΑΣΠ, και η αποτίμηση της επίδρασής τους στον τρόπο εργασίας των φοιτητών. 

Η αξιολόγηση έδειξε ότι η χρήση των σεναρίων επιδρά θετικά στη συμμετοχή των 

φοιτητών και εξασφαλίζει ποσοστά συμμετοχής μέσα σε αποδεκτά όρια. Παράλληλα, όταν 

η συνεργασία συντονίζεται από το σύστημα, επιτυγχάνεται πιο ισορροπημένη κατανομή 

των δραστηριοτήτων με βάση τους μαθησιακούς στόχους, και οι αλλαγές ρόλων 
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πραγματοποιούνται πιο συχνά. Τα παραπάνω οφέλη δεν φαίνεται να επηρεάζουν την 

παραγωγικότητα των ομάδων. Αντιθέτως, οι παρεμβάσεις του συστήματος στις αλλαγές 

ρόλων οδήγησαν σε συνεδρίες μικρότερης διάρκειας.  

Το σύστημα είχε θετική ανταπόκριση στους φοιτητές κάτι το οποίο επιδεικνύεται 

από τις απαντήσεις τους στο ερωτηματολόγιο και τα σχόλιά τους στις ερωτήσεις ανοικτού 

τύπου. Ο εναλλακτικός τρόπος επίλυσης των ασκήσεων, σε συνδυασμό με την εφαρμογή 

του ΑΣΠ, αποδείχτηκε μία αποτελεσματική προσέγγιση που βοήθησε τους φοιτητές στην 

αντιμετώπιση των σχετικών δυσκολιών και ενίσχυσε τη συνεργασία τους. Παρόλο που οι 

περισσότεροι φοιτητές δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία με τον ΑΣΠ και ήταν αρχάριοι 

στον προγραμματισμό, δεν δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν στο συγκεκριμένο τρόπο 

εργασίας και η έρευνα διεξήχθη χωρίς προβλήματα. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 

αποτέλεσαν τη βάση για διορθωτικές παρεμβάσεις στο περιβάλλον εργασίας του plugin 

και τον σχεδιασμό της επόμενης φάσης αξιολόγησης του SCEPPSys. 

 5.4  Έρευνα 2 - Επίδραση του σεναριογραφημένου ΑΣΠ στα 

μαθησιακά αποτελέσματα και τη συμμετοχή των φοιτητών 

 5.4.1 Ερευνητικοί στόχοι 

Η δεύτερη έρευνα που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του SCEPPSys εντάσσεται 

στην αθροιστική αξιολόγηση του συστήματος. Επομένως, χρονικά έλαβε χώρα μετά την 

ολοκλήρωση του λογισμικού και βασικός στόχος ήταν να χρησιμοποιηθεί το σύστημα από 

ομάδα των τελικών χρηστών και να εκτιμηθεί η επίδρασή του στα μαθησιακά 

αποτελέσματα. 

 5.4.2 Πειραματικός Σχεδιασμός 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου 2013/14 στο 

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, στην κατεύθυνση Διοίκησης Τεχνολογίας του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εντάχθηκε στο μάθημα «Αντικειμενοστραφής Σχεδίαση και 

Προγραμματισμός» του Δ’ εξαμήνου ως μέρος της εκπόνησης εβδομαδιαίων 

προγραμματιστικών ασκήσεων.  

Το μάθημα στο οποίο εντάχθηκε η αξιολόγηση προσφέρει μία εισαγωγή στον 

αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με χρήση της γλώσσας Java. Η διάρκεια του 

μαθήματος είναι 13 διδακτικές εβδομάδες, στις οποίες γίνεται κάθε εβδομάδα μία μονόωρη 

διάλεξη και ένα δίωρο εργαστηριακό μάθημα. Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα 

λαμβάνουν το 20% του τελικού τους βαθμού από την εκπόνηση οκτώ εργασιών σε Java, το 

10% από το βαθμό γραπτών εξετάσεων προόδου στα μέσα του εξαμήνου, το 10% από τη 



 

82 

συμμετοχή τους στα εβδομαδιαία εργαστήρια και το υπόλοιπο 60% από την τελική γραπτή 

εξέταση. Η διαφορά στη διεξαγωγή του μαθήματος σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές 

ήταν στον τρόπο εκπόνησης των εβδομαδιαίων εργασιών. Η προϋπόθεση συμμετοχής σε 

αυτές ήταν να επιλυθούν οι εργασίες σε ομάδες και όχι ατομικά. 

 5.4.3 Συμμετέχοντες 

Το σύνολο των φοιτητών που συμμετείχαν στις ασκήσεις ήταν 74, από τους 

οποίους οι 28 ήταν γυναίκες και οι 46 άντρες. Η δημιουργία των ζευγαριών έγινε με τέτοιο 

τρόπο έτσι ώστε τα μέλη κάθε ομάδας να έχουν περίπου το ίδιο υπόβαθρο στον 

προγραμματισμό. Η εκτίμηση των προγραμματιστικών γνώσεων κάθε φοιτητή βασίστηκε 

στους βαθμούς του μαθήματος «Προγραμματισμός Υπολογιστών» (στη γλώσσα C), το 

οποίο είχαν παρακολουθήσει οι φοιτητές σε προηγούμενο εξάμηνο. Έτσι, οι 74 φοιτητές 

δημιούργησαν 37 ομάδες οι οποίες μοιράστηκαν ομοιόμορφα σε δύο διαφορετικές 

πειραματικές συνθήκες, έτσι ώστε να υπάρχει μία ομοιόμορφη κατανομή βαθμών σε κάθε 

συνθήκη. Αυτό σημαίνει ότι ο μέσος όρος βαθμολογίας ήταν ισότιμος σε κάθε συνθήκη, και 

συμμετείχαν τόσο φοιτητές με καλή επίδοση όσο και φοιτητές με μέτρια επίδοση. 

 5.4.4 Μεθοδολογία 

 Από τις 37 ομάδες των φοιτητών, οι 18 ομάδες τοποθετήθηκαν στη συνθήκη 

ελέγχου και οι 19 στην πειραματική συνθήκη. Στόχος αυτού του διαχωρισμού ήταν να 

μελετηθεί η απόδοση δύο διαφορετικών στρατηγικών κατανομής εργασιών που 

υποστηρίζει το σύστημα. Και στις δύο συνθήκες η ανάθεση των ρόλων οδηγού-

παρατηρητή γινόταν αυτοματοποιημένα. Στη συνθήκη ελέγχου εφαρμόστηκε η πολιτική 

των εναλλάξ ρόλων, στην οποία γινόταν εναλλαγή ρόλων έπειτα από κάθε βήμα της 

άσκησης. Στην πειραματική συνθήκη, εφαρμόστηκε η πολιτική προσαρμοσμένων ρόλων. 

Όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, η στρατηγική αυτή λαμβάνει υπόψη τον 

μαθησιακό στόχο και την επίδοση των φοιτητών για να αναθέσει μία δραστηριότητα σε 

ένα φοιτητή. Ο μαθησιακός στόχος καθορίζεται από τον καθηγητή κατά τη διάρκεια 

δημιουργίας της άσκησης, ενώ η επίδοση ενός φοιτητή υπολογίζεται από τον αριθμό 

δραστηριοτήτων που έχει λύσει σε κάθε μαθησιακό στόχο και την σχετική επίδοσή του σε 

κάθε έναν από αυτούς. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η ανάθεση μιας δραστηριότητας γίνεται 

στον φοιτητή που έχει εξασκηθεί λιγότερο στο συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο. 

Εφαρμόζοντας αυτή την πολιτική στην πειραματική συνθήκη, στο τέλος του εξαμήνου θα 

έπρεπε κάθε φοιτητής να έχει λύσει τον ίδιο αριθμό μαθησιακών στόχων, πετυχαίνοντας 

έτσι μία ισάριθμη και ομοιόμορφη κατανομή των δραστηριοτήτων σε κάθε ομάδα. Ακόμη 
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και στην περίπτωση που δύο φοιτητές είχαν παρόμοιο επίπεδο γνώσεων, το 

προσδοκώμενο αποτέλεσμα ήταν να εξασκηθεί ο καθένας τους σε όλες τις έννοιες της Java.   

Η διαδικασία αξιολόγησης ξεκίνησε την τρίτη εβδομάδα διαλέξεων, στην οποία 

παρουσιάστηκε στους φοιτητές η μεθοδολογία του ΑΣΠ και τους δόθηκαν οδηγίες σχετικά 

με την εγκατάσταση και χρήση του plugin. Τα τέσσερα πρώτα project χρησιμοποιήθηκαν 

ως δοκιμαστική φάση του συστήματος, για να εξεταστεί η σταθερότητα του συστήματος 

και η σωστή λειτουργία του, και για να μπορέσουν οι φοιτητές να εξοικειωθούν με την 

εφαρμογή του ΑΣΠ και τη χρήση του plugin.  

Μετά από αυτή τη φάση οι φοιτητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο 

(Παράρτημα - Ερωτηματολόγιο Γ1) με στόχο να εντοπιστούν και να επιλυθούν πιθανά 

προβλήματα. Με βάση τις προτάσεις που έκαναν οι φοιτητές, πραγματοποιήθηκαν μικρές 

αλλαγές στο περιβάλλον εργασίας του plugin, κυρίως στην περιοχή εμφάνισης των 

βοηθητικών μηνυμάτων. Στη συνέχεια έγινε μία μελέτη των δεδομένων που 

καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια εκπόνησης των τεσσάρων project. Δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση στον εντοπισμό προβλημάτων συνεργασίας, αναζητώντας ομάδες με ασύμμετρα 

ποσοστά συμμετοχής. Από το σύνολο των 37 ομάδων βρέθηκαν 9 ομάδες (5 στη 

πειραματική συνθήκη και 4 στη συνθήκη ελέγχου) με μεγάλες αποκλίσεις στα ποσοστά 

συμμετοχής των μελών τους. Κυρίως για παιδαγωγικούς λόγους αποφασίστηκε να γίνει 

μία αναδιάταξη σε αυτές τις εννέα ομάδες. Επιπλέον, οι περισσότεροι φοιτητές αυτών των 

ομάδων είχαν εκφράσει προβλήματα συνεργασίας στο ερωτηματολόγιο. Τα νέα ζευγάρια 

δημιουργήθηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών στα τέσσερα 

πρώτα project, έτσι που κάθε μέλος είχε παρόμοιο επίπεδο συνεισφοράς με το συνεργάτη 

του. Στις υπόλοιπες ομάδες δεν έγιναν αλλαγές καθώς η πλειοψηφία των φοιτητών (80%) 

είχε δηλώσει στο ερωτηματολόγιο ότι ήταν ικανοποιημένοι με την επιλογή του συνεργάτη 

τους.  

Συνοψίζοντας, η εκπόνηση των τεσσάρων τελευταίων project πραγματοποιήθηκε 

έπειτα από μερικές βελτιώσεις στο σύστημα και αλλαγές στη σύνθεση ομάδων με εμφανή 

προβλήματα συνεργασίας. Οι ομάδες συνέχισαν να δουλεύουν με δύο διαφορετικά σενάρια, 

διατηρώντας τις εξής δύο συνθήκες: 

1) τη συνθήκη ελέγχου, στην οποία εφαρμόστηκαν οι εναλλασσόμενοι ρόλοι 

2) την πειραματική συνθήκη, στην οποία εφαρμόστηκαν οι προσαρμοσμένοι ρόλοι 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια βασίζονται στα δεδομένα 

μόνο των τεσσάρων τελευταίων project (οι εργασίες υπάρχουν στο Παράρτημα Β). Η 

προθεσμία υποβολής κάθε εργασίας ήταν περίπου 8 με 10 μέρες. Κατά τη διάρκεια όλου 

του εξαμήνου γινόταν περιοδικός έλεγχος των καταγεγραμμένων διευθύνσεων IP για να 
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εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή του ΑΣΠ. Η τελευταία φάση της αξιολόγησης 

ολοκληρώθηκε με τη διεξαγωγή των τελικών γραπτών εξετάσεων και τη συμπλήρωση ενός 

ερωτηματολογίου από τους φοιτητές. 

Για την εκπλήρωση των στόχων της έρευνας, τέθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά 

ερωτήματα: 

Ε1) Η ενσωμάτωση της μεθοδολογίας του ΑΣΠ είχε κάποια επίδραση στο ποσοστό 

των φοιτητών που πέρασαν το μάθημα; 

Ε2) Η προσαρμοσμένη κατανομή ρόλων επιφέρει καλύτερα μαθησιακά 

αποτελέσματα σε σύγκριση με την κατανομή ρόλων εκ περιτροπής; 

Ε3) Οι σεναριογραφημένοι ρόλοι εξασφαλίζουν την ισότιμη συμμετοχή των 

φοιτητών; 

Ε4) Η προσαρμοσμένη κατανομή ρόλων οδηγεί σε ομοιόμορφη κατανομή των 

δραστηριοτήτων; 

E5) Ποιες ήταν οι απόψεις/στάσεις των φοιτητών σχετικά με τη χρήση του 

συστήματος και την εφαρμογή του ΑΣΠ; 

E6) Ποιες ήταν οι απόψεις/στάσεις του εκπαιδευτή σχετικά με τη χρήση του 

συστήματος και την εφαρμογή του ΑΣΠ; 

Τα αποτελέσματα των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων αναλύονται στις 

επόμενες υποενότητες. Επιπλέον, στην τελευταία ενότητα παρουσιάζονται άλλα 

σημαντικά ευρήματα που προέκυψαν από την παρούσα μελέτη.  

 5.4.5 Αποτελέσματα 

 5.4.5.1 Ε1 - Η ενσωμάτωση της μεθοδολογίας του ΑΣΠ είχε κάποια επίδραση 

στο ποσοστό των φοιτητών που πέρασαν το μάθημα; 

Στόχος αυτού του ερευνητικού ερωτήματος ήταν να διερευνηθεί αν η χρήση του 

ΑΣΠ σε ένα μάθημα, στο οποίο η εκπόνηση εργασιών γινόταν τα προηγούμενα χρόνια σε 

ατομικό επίπεδο, επηρέασε το ποσοστό επιτυχόντων του μαθήματος. Γι’ αυτό το σκοπό, 

έγινε σύγκριση του ποσοστού επιτυχόντων μεταξύ των τεσσάρων τελευταίων ετών, στα 

οποία η διδασκαλία του μαθήματος διεξαγόταν από τον ίδιο καθηγητή. Όπως φαίνεται και 

στην Εικόνα 5-5, το ποσοστό επιτυχίας του έτους 2014 έχει σημαντική διαφορά με τα 

προηγούμενα έτη και κυμαίνεται στο 69%. Το υψηλό αυτό ποσοστό επιτυχίας δείχνει τη 

θετική επιρροή του ΑΣΠ και των συνεργατικών εργασιών στα μαθησιακά αποτελέσματα 

των φοιτητών. Το διάστημα εμπιστοσύνης (confidence interval) για το ποσοστό αυτό 

κυμαίνεται μεταξύ 0.582 και 0.798, δηλαδή το 58% με 80% των φοιτητών που θα 

εφαρμόσουν τον ΑΣΠ θα περάσουν το μάθημα με 95% επίπεδο εμπιστοσύνης. 
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Εικόνα 5-5: Σύγκριση ποσοστού επιτυχόντων των τελευταίων τεσσάρων 

ετών 

Για να ελεγχθεί η σημαντικότητα του παραπάνω αποτελέσματος, διενεργήθηκε ένα 

z-test για τη σύγκριση του ποσοστού του έτους 2014 με τα προηγούμενα έτη. Όπως 

φαίνεται και στον Πίνακα 9, το στατιστικό τεστ έδειξε ότι η διαφορά του έτους 2014 από 

τα προηγούμενα έτη είναι στατιστικά σημαντική (p<0.05) σε επίπεδο εμπιστοσύνης 95%. 

Επομένως, η απάντηση στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα (Ε1) είναι ότι η ενσωμάτωση της 

μεθοδολογίας του ΑΣΠ είχε θετική επίδραση στο ποσοστό των φοιτητών που πέρασαν το 

μάθημα.  

 

Πίνακας 9: Ποσοστά επιτυχόντων του μαθήματος των τελευταίων ετών 

 2011 2012 2013 2014 

Ποσοστό 

επιτυχόντων 

Margin of 

Error 

43% 

 

0.14 

51% 

 

0.118 

37% 

 

0.113 

69% 

 

0.108 

z-test z = 2.8,  

p = 0.01 

z = 2.2, 

p = 0.03 

z = 3.8, 

p = 0.0001 

- 

 5.4.5.2 Ε2 - Η προσαρμοσμένη κατανομή ρόλων επιφέρει καλύτερα 

μαθησιακά αποτελέσματα σε σύγκριση με την κατανομή ρόλων εκ 

περιτροπής; 

Στόχος αυτής της έρευνας ήταν να εξεταστεί αν η προσαρμοσμένη ανάθεση ρόλων, 

η οποία εφαρμόστηκε στις ομάδες της πειραματικής συνθήκης, βοήθησε τους φοιτητές να 

εμπλακούν στις περισσότερες έννοιες της Java και κατά συνέπεια να αποδώσουν καλύτερα 
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στις τελικές εξετάσεις. Για την απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος αναλύθηκαν οι 

βαθμοί που έλαβαν οι φοιτητές στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Από τους 

βαθμούς αυτούς εξαιρέθηκαν όσοι φοιτητές είχαν λύσει λιγότερα από τρία project και όσοι 

δεν συμμετείχαν στις τελικές εξετάσεις.  

Για τους υπόλοιπους φοιτητές διενεργήθηκαν δύο στατιστικά τεστ για να ελεγχθεί 

αν οι δύο συνθήκες είχαν διαφορά στην επίδοσή τους. Η ιεραρχική δομή των δεδομένων 

απαιτούσε τη χρήση ενός πολυεπίπεδου μοντέλου ανάλυσης, ωστόσο η ανάλυση αυτή 

εφαρμόζεται σε μεγάλο όγκο δεδομένων. Παρόλα αυτά παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

πολυεπίπεδης ανάλυσης μαζί με τα αποτελέσματα των τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων, έτσι 

ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ των δύο διαφορετικών στατιστικών τεστ, όπως 

προτείνεται στη βιβλιογραφία της ΣΜΥΥ (Cress, 2008).  

Πίνακας 10: Επίδοση φοιτητών (σε κλίμακα 0 - 10, με άριστα το 10) 

 Συνθήκη 

ελέγχου 

(n = 31) 

Πειραματική 

συνθήκη 

(n = 27) 

t-test 
Πολυεπίπεδη 

ανάλυση 

Τελική εξέταση 
M = 4.78 

SD = 2.76 

M = 5.16 

SD = 2.72 

t = -0.51, 

p = 0 .62 

-0.29, 

p = 0.74 

Συνολική 

επίδοση 

M = 5.87 

SD = 1.89 

M = 6.22 

SD = 2.28 

t = -0.63, 

p = 0.53 

-0.47, 

p = 0.48 

 

Παρατηρήθηκε ότι και τα δύο τεστ κατέληξαν στα ίδια στατιστικά αποτελέσματα. 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 10, παρόλο που η πειραματική συνθήκη είχε καλύτερη 

επίδοση στην τελική εξέταση (M=5.16, SD=2.72) από τη συνθήκη ελέγχου (Μ=4.78, 

SD=2.76), τα τεστ δεν βρήκαν στατιστικά σημαντική διαφορά. Επιπλέον έγινε σύγκριση 

των βαθμών της τελικής επίδοσης των φοιτητών, η οποία υπολογίστηκε από τους βαθμούς 

που έλαβαν στις γραπτές εξετάσεις, στην πρόοδο, στις συνεργατικές εργασίες και τη 

συμμετοχή τους στα εβδομαδιαία εργαστήρια. Και σε αυτή την περίπτωση δεν βρέθηκε 

σημαντική διαφορά μεταξύ της πειραματικής (M=6.22, SD=2.28) και της συνθήκης ελέγχου 

(M=5.87, SD=1.89). 

Η μικρή διαφορά υπέρ της πειραματικής συνθήκης οδήγησε σε περαιτέρω ανάλυση 

της επίδοσης των φοιτητών, και συγκεκριμένα όσων φοιτητών ήταν συνεπείς στη 

διατήρηση των ρόλων που τους ανέθεσε το σύστημα. Καθώς οι ομάδες και στις δύο 

συνθήκες είχαν τη δυνατότητα να αιτούνται και από μόνοι τους αλλαγές ρόλων, ή να 

κάνουν αλλαγές σε οποιοδήποτε σημείο του κώδικα, στόχος σε αυτή την ανάλυση ήταν να 

υπολογιστεί η επίδοση όσων φοιτητών μπόρεσαν να διατηρήσουν σε μεγάλο βαθμό (πάνω 
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από 80%) τους ρόλους τους. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να εκτιμηθεί η επίδοση των 

φοιτητών στην ιδανική περίπτωση που κάθε φοιτητής θα έλυνε τη δραστηριότητα που 

του είχε ανατεθεί. Και σε αυτή την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν οι βαθμοί της γραπτής 

εξέτασης και της συνολικής επίδοσης των φοιτητών (Πίνακας 11), και εφαρμόστηκαν τα 

τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων σε συνδυασμό με την πολυεπίπεδη ανάλυση. Σε ό,τι αφορά 

τη συνολική επίδοση, το τεστ Mann-Whitney έδειξε ότι οι φοιτητές της πειραματικής 

συνθήκης είχαν καλύτερη συνολική επίδοση (M=7.7, SD=1.62) από τη συνθήκη ελέγχου 

(M=5.72, SD=1.75) με στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.05). Η σύγκριση μεταξύ των 

δύο συνθηκών στους βαθμούς της τελικής γραπτής εξέτασης έδειξε ότι η διαφορά στην 

επίδοση των φοιτητών της πειραματικής συνθήκης ήταν πολύ κοντά στο να είναι 

στατιστικά σημαντική. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται τόσο από το t-test 

ανεξάρτητων δειγμάτων (p=0.07), όσο και από την πολυεπίπεδη ανάλυση (p=0.12). Με 

βάση τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι οι φοιτητές που ασχολήθηκαν με ένα μεγάλο εύρος 

εννοιών και εντολών της Java είχαν καλύτερη επίδοση στο μάθημα.  

Πίνακας 11: Επίδοση φοιτητών που διατήρησαν τους ρόλους 

 Συνθήκη 

ελέγχου 

(n = 14) 

Πειραματική 

συνθήκη 

(n = 10) 

Τεστ 

ανεξάρτητων 

δειγμάτων 

Πολυεπίπεδη 

ανάλυση 

Τελική εξέταση 
M = 4.65 

SD = 2.6 

M = 6.66 

SD = 2.19 

t = -1.907,  

p = 0.07 

-2.01, 

p = 0.12 

Συνολική 

επίδοση 

M = 5.72 

SD = 1.75 

M = 7.7 

SD = 1.62 

U = 30.0,  

p = 0.018 

-1.99, 

p = 0.036 

 

Μία άλλη παράμετρος που μελετήθηκε ως προς την επίδοση των φοιτητών ήταν οι 

βαθμοί των συνεργατικών εργασιών. Ο μέσος όρος βαθμολογίας των τεσσάρων 

τελευταίων project ήταν στην πειραματική συνθήκη 8.51 και στη συνθήκη ελέγχου 8.19 

(σε κλίμακα 0-10). Η διαφορά μεταξύ των δύο συνθηκών δεν βρέθηκε να είναι σημαντική 

(U = 93, p = 0.418). Αντίστοιχα, υπολογίστηκε ότι το 65% των project της πειραματικής 

συνθήκης έλαβε βαθμολογία μεταξύ 8.5 έως 10, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό της συνθήκης 

ελέγχου ήταν 60%. Οι μετρήσεις αυτές δείχνουν ότι οι ομάδες και των δύο συνθηκών είχαν 

παρόμοια επίδοση στις συνεργατικές εργασίες.  

Συνοψίζοντας, απαντώντας στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, η παραπάνω ανάλυση 

δείχνει ότι και οι δύο στρατηγικές κατανομής ρόλων είναι εξίσου αποδοτικές, εκτός από μία 

περίπτωση. Η προσαρμοσμένη κατανομή ρόλων αποδείχτηκε σημαντικά πιο αποδοτική από 

την κατανομή ρόλων εκ περιτροπής, μόνο στους φοιτητές που είχαν διατηρήσει τους ρόλους 
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που τους είχε αναθέσει το σύστημα. Ωστόσο ο μικρός αριθμός του δείγματος δεν επιτρέπει να 

εξαχθούν γενικά συμπεράσματα για όλο τον πληθυσμό.  

 5.4.5.3 Ε3 - Οι σεναριογραφημένοι ρόλοι εξασφαλίζουν την ισότιμη 

συμμετοχή των φοιτητών; 

Ένας από τους αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί συνδυάζοντας τον ΑΣΠ με τα 

σενάρια συνεργασίας ήταν η αντιμετώπιση της άνισης συμμετοχής των φοιτητών στη 

διαδικασία ανάπτυξης ενός προγράμματος. Το τρίτο ερευνητικό ερώτημα στοχεύει στην 

αξιολόγηση της προτεινόμενης προσέγγισης και στο αν τα σενάρια βοήθησαν τους 

φοιτητές να μοιραστούν ισάξια το φόρτο εργασίας και να συμμετέχουν εξίσου στην 

ανάπτυξη του κώδικα.  

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, το σύστημα υπολογίζει τη συμμετοχή 

κάθε φοιτητή σε μία άσκηση ανάλογα με τον κώδικα που έχει πληκτρολογήσει. Με βάση τα 

ατομικά ποσοστά συμμετοχής υπολογίστηκε αρχικά η διαφορά στα ποσοστά συμμετοχής 

σε κάθε ομάδα. Ο δείκτης αυτός κυμαίνεται μεταξύ 0 και 1 και υποδηλώνει ισορροπημένη 

συμμετοχή όταν η τιμή του πλησιάζει το μηδέν. Στη συνέχεια υπολογίστηκε σε κάθε ομάδα 

ο μέσος όρος αυτού του δείκτη για τα τέσσερα διαφορετικά project. Βρέθηκε ότι και στις 

δύο συνθήκες η διαφορά συμμετοχής σε κάθε ομάδα ήταν κατά μέσο όρο 0.17. Η τιμή αυτή 

είναι μέσα στο αποδεκτό όριο (0 με 0.2), δηλαδή ποσοστό συμμετοχής μεταξύ 40% και 

60%. Στην Εικόνα 5-6 απεικονίζεται η κατανομή του δείκτη ισορροπημένης συμμετοχής σε 

κάθε συνθήκη. Όπως φαίνεται και στα γραφήματα, το 75% των ομάδων της πειραματικής 

συνθήκης είχε συμμετοχή μεταξύ 40% και 60%, ενώ η αντίστοιχη τιμή στη συνθήκη 

ελέγχου ήταν 58%. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι 

σεναριογραφημένοι ρόλοι οδήγησαν σε ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών ανεξάρτητα από 

τον επιλεγμένο τρόπο κατανομής των εργασιών.  

 

  

Εικόνα 5-6: Κατανομή του δείκτη ισορροπημένης συμμετοχής 

58% 

42% 

0% 0% 

Κατανομή του δείκτη ισορροπημένης 
συμμετοχής - Συνθήκη ελέγχου 

0-20 20-40 40-60 >60

75% 

17% 

8% 0% 

Κατανομή του δείκτη ισορροπημένης 
συμμετοχής - Πειραματική συνθήκη 

0-20 20-40 40-60 >60
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 5.4.5.4 Ε4 - Η προσαρμοσμένη κατανομή ρόλων οδηγεί σε ομοιόμορφη 

κατανομή των δραστηριοτήτων; 

Στόχος του τέταρτου ερευνητικού ερωτήματος ήταν να διαπιστωθεί αν η κατανομή 

δραστηριοτήτων στην πειραματική συνθήκη ήταν πιο ομοιόμορφη ως προς την κατανομή 

των μαθησιακών στόχων σε σύγκριση με τη συνθήκη ελέγχου.  

Η κατανομή των δραστηριοτήτων σε κάθε project υπολογίζεται από το σύστημα 

ως μέρος της ανάλυσης αλληλεπίδρασης. Τα δεδομένα αυτά αθροίστηκαν αρχικά για το 

σύνολο των τεσσάρων project και στη συνέχεια έγινε για κάθε συνθήκη ξεχωριστά, μία 

καταμέτρηση των μαθησιακών στόχων που δεν ήταν κανονικά κατανεμημένοι μεταξύ των 

μελών μιας ομάδας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η προσαρμοσμένη κατανομή ρόλων 

(πειραματική συνθήκη) είχε πιο ομοιόμορφη κατανομή των μαθησιακών στόχων σε 

σύγκριση με την κατανομή ρόλων εκ περιτροπής. Το τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων που 

έγινε έδειξε ότι η διαφορά μεταξύ των δύο συνθηκών ήταν και στατιστικά σημαντική 

(αποτελέσματα t-test: t(27) = 2.045, p = 0.051), κάτι που φανερώνει τη χρησιμότητα των 

προσαρμοσμένων ρόλων. Παρόλο που και οι δύο στρατηγικές εξασφαλίζουν τακτικές 

αλλαγές ρόλων και ίσο αριθμό δραστηριοτήτων ανά φοιτητή, το βασικό πλεονέκτημα της 

προσαρμοσμένης κατανομής είναι ότι εμπλέκει τους μαθητευόμενους σε όλους, ή 

τουλάχιστον στους περισσότερους μαθησιακούς στόχους, στοχεύοντας έτσι να βελτιώσει τα 

μαθησιακά αποτελέσματα. 

 5.4.5.5 Ε5 - Ποιες ήταν οι απόψεις/στάσεις των φοιτητών σχετικά με τη 

χρήση του συστήματος και την εφαρμογή του ΑΣΠ; 

Ένα βασικό μέρος της αξιολόγησης του SCEPPSys αποτέλεσε η καταγραφή των 

απόψεων και εμπειριών των φοιτητών σε σχέση με τη χρήση του συστήματος. Στο τέλος 

του εξαμήνου ζητήθηκε από τους φοιτητές να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με 

ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις επικεντρώθηκαν σε τρεις 

διαφορετικούς άξονες αξιολόγησης: α) τις λειτουργίες και τη χρηστικότητα του 

συστήματος, β) τον ΑΣΠ και τη συνεργατική επίλυση εργασιών, και γ) τα σχόλια φοιτητών 

σχετικά με προβλήματα που αντιμετώπισαν, καθώς και προτάσεις βελτίωσης. Τα 

σημαντικότερα ευρήματα σε ό,τι αφορά τη χρηστικότητα του συστήματος παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 12. 
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Πίνακας 12: Απαντήσεις φοιτητών σχετικά με τη χρηστικότητα του 

συστήματος (κλίμακα Likert: 1 (διαφωνώ απόλυτα) - 5 (συμφωνώ 

απόλυτα)) 

 Συνθήκη  

ελέγχου 

Πειραματική  

συνθήκη 

Συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα 

Το interface (διεπαφή χρήστη) του 

συστήματος ήταν ευχάριστο.  

M = 3.68 

SD = 0.6 

M = 3.62 

SD = 0.67 

M = 3.65 

SD = 0.64 

Ως σύνολο το σύστημα ήταν εύκολο στη 

χρήση. 

M = 3.64 

SD = 0.9  

M = 3.66 

SD = 0.8 

M = 3.65 

SD = 0.85 

Ο χρόνος εξοικείωσης με το σύστημα ήταν 

μικρός. 

M = 3.79 

SD = 0.62  

M = 3.93 

SD = 0.64 

M = 3.86 

SD = 0.63 

Η ταχύτητα απόκρισης ενεργειών στο 

server ήταν ικανοποιητική. 

M = 2.79 

SD = 0.82  

M = 2.69 

SD = 1.02 

M = 2.74 

SD = 0.93 

Η εμφάνιση της εκφώνησης της άσκησης 

στο περιβάλλον του Eclipse ήταν χρήσιμη. 

M = 4.18 

SD = 0.76  

M = 4.35 

SD = 0.6 

M = 4.26 

SD = 0.69 

 

Τα σχόλια των φοιτητών ανέδειξαν μία θετική στάση απέναντι στη συνεργατική 

επίλυση εργασιών και τον ΑΣΠ. Το 83% των φοιτητών δήλωσε ότι μελλοντικά θα 

προτιμούσε να εργάζεται συνεργατικά στις εργασίες προγραμματισμού και όχι ατομικά. Ως 

συνολική εμπειρία, η χρήση του ΑΣΠ αξιολογήθηκε κατά μέσο όρο ως «καλή» (Μ = 3.81, SD 

= 0.74) σε μία κλίμακα από το 1 (πολύ κακή) μέχρι το 5 (πολύ καλή). Οι φοιτητές 

αναγνώρισαν σε μεγάλο βαθμό τα οφέλη του ΑΣΠ (Πίνακας 13), και συμφώνησαν ότι ο 

συνεργατικός προγραμματισμός δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης για την παραμονή και 

ολοκλήρωση των προγραμματιστικών εργασιών (M = 4.21, SD = 0.72). Οι αρνητικές 

κριτικές που έκαναν οι φοιτητές αφορούσαν κυρίως τη λειτουργία του συστήματος, καθώς 

μερικοί δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν καθυστερήσεις στο διακομιστή και διαφορές στο 

περιεχόμενο των κοινών αρχείων. Για την αντιμετώπιση του πρώτου προβλήματος 

ελαχιστοποιήθηκε η παράλληλη χρήση του διακομιστή για άλλους σκοπούς, και συστήθηκε 

στους φοιτητές να μην δαπανούν μεγάλο εύρος ζώνης σε άλλες δραστηριότητες 

ταυτόχρονα με τη λειτουργία του plugin. Για την αντιμετώπιση του δεύτερου προβλήματος 

είχε προνοηθεί ότι η εσφαλμένη-απρόβλεπτη χρήση του plugin μπορεί να οδηγήσει σε 

ασυνέπεια των δεδομένων, γι’ αυτό και είχε ενσωματωθεί εξ’ αρχής η δυνατότητα 

συγχρονισμού των κοινών αρχείων σε περίπτωση αποσυντονισμού.  



 

91 

Πίνακας 13: Βαθμός αναγνώρισης των πλεονεκτημάτων του ΑΣΠ από τους 

φοιτητές (κλίμακα Likert: 1 (διαφωνώ απόλυτα) - 5 (συμφωνώ απόλυτα)) 

 Συνθήκη  

ελέγχου 

Πειραματική  

συνθήκη 

Συγκεντρωτικά 

αποτελέσματα 

Διαμοιρασμός γνώσεων και 

δεξιοτήτων 

M = 3.82 

SD = 0.76 

M = 3.83 

SD = 0.83 

M = 3.83 

SD = 0.8 

Γρηγορότερη διόρθωση λογικών ή 

συντακτικών λαθών στον κώδικα 

M = 3.65 

SD = 0.85 

M = 3.93 

SD = 0.79 

M = 3.79 

SD = 0.83 

Διευκολύνει την εκμάθηση του 

προγραμματισμού 

M = 4.07 

SD = 0.65 

M = 3.41 

SD = 1.04 

M = 3.74 

SD = 0.93 

Η διαδικασία εκμάθησης του 

προγραμματισμού είναι πιο ευχάριστη 

M = 3.93 

SD = 0.84 

M = 3.66 

SD = 0.99 

M = 3.79 

SD = 0.93 

Οι περισσότερες απορίες λύνονται 

μέσω συζήτησης με το συνεργάτη 

M = 3.72 

SD = 0.84 

M = 3.45 

SD = 1.0 

M = 3.58 

SD = 0.94 

Απόκτηση μεγαλύτερης 

αυτοπεποίθησης για την ορθότητα 

των λύσεων 

M = 3.64 

SD = 0.55 

M = 3.59 

SD = 1.0 

M = 3.61 

SD = 0.81 

 5.4.5.6 Ε6 - Ποιες ήταν οι απόψεις/στάσεις του εκπαιδευτή σχετικά με τη 

χρήση του συστήματος και την εφαρμογή του ΑΣΠ; 

Η φάση αξιολόγησης πραγματοποιήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου σε 

στενή συνεργασία με τον καθηγητή του μαθήματος, παρέχοντας υποστήριξη σε 

λειτουργικά ή τεχνικά θέματα. Αυτή η συνεργασία έδωσε τη δυνατότητα άμεσης 

ανατροφοδότησης για τη χρήση του συστήματος και μπόρεσαν να διορθωθούν ή να 

βελτιωθούν ελλείψεις και προβλήματα που καταγράφηκαν από τον καθηγητή. Μετά την 

ολοκλήρωση της φάσης αξιολόγησης, ζητήθηκε από τον καθηγητή του μαθήματος να 

συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο για να γίνει μία αναλυτική καταγραφή της εμπειρίας 

του σχετικά με την εφαρμογή του ΑΣΠ και την χρήση του SCEPPSys. Κατ’ αντιστοιχία, το 

ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούσαν τη χρηστικότητα του 

συστήματος και την αξιολόγηση του ΑΣΠ, καθώς και μερικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου. 



 

92 

Ως σύνολο το σύστημα αξιολογήθηκε από τον καθηγητή ως εύκολο στη χρήση του. 

Ιδιαίτερα χρήσιμα κρίθηκαν τα στατιστικά δεδομένα που εξάγονται από την ανάλυση 

αλληλεπίδρασης. Σχετικά με τις επιπτώσεις του ΑΣΠ, ο καθηγητής συμφώνησε ότι η 

ενσωμάτωση του ΑΣΠ στο μάθημά του είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί ο φόρτος εργασίας 

του. Σε αυτό συνέβαλε κυρίως ο μειωμένος κατά το ήμισυ αριθμός ασκήσεων που έπρεπε 

να αξιολογηθούν και οι λιγότερες απορίες που υπέβαλαν οι φοιτητές, λόγω του ότι 

μπορούσαν να λύσουν τις περισσότερες με τον συνεργάτη τους. Επιπλέον, παρατηρήθηκε 

ότι οι φοιτητές είχαν πιο ενεργή συμμετοχή στην εκπόνηση των εργασιών και ότι οι 

απορίες που υπέβαλαν ήταν περισσότερο εξειδικευμένες και όχι για συνήθη λάθη όπως 

συμβαίνει συνήθως. 

Οι απαντήσεις του καθηγητή στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου ήταν ιδιαίτερα 

χρήσιμες, καθώς ανέδειξαν τη χρησιμότητα του συστήματος μέσα από μία διαφορετική 

προοπτική. Για παράδειγμα, ο χρόνος που καταγράφει το σύστημα για την ολοκλήρωση 

μιας εργασίας «αποτελεί ένδειξη του βαθμού δυσκολίας της άσκησης και του βαθμού 

κατανόησης/δυσκολιών των φοιτητών με τις σχετικές έννοιες». Επιπλέον, ο καθηγητής 

επισημαίνει ότι «η διαφορά συνολικού χρόνου και χρόνου οδήγησης βοηθάει στον εντοπισμό 

«περίεργων/ακραίων» συμπεριφορών, όπως για παράδειγμα αντιγραφής, μη συνεργατικής 

επίλυσης ή/και προβλημάτων συνεργασίας». 

Στο τελευταίο μέρος της φόρμας αξιολόγησης ζητήθηκε από τον καθηγητή να 

απαντήσει εάν θα χρησιμοποιούσε ξανά την τεχνική του ΑΣΠ σε μάθημά του. Η απάντησή 

του ήταν καταφατική απαριθμώντας τους λόγους που θα επέλεγε να ξαναχρησιμοποιήσει 

τον ΑΣΠ: 

 «αυξάνει το αίσθημα ευθύνης απέναντι στον συνεργάτη, περιορίζει 

σημαντικά την αντιγραφή εργασιών και βοηθάει στον εντοπισμό 

περιπτώσεων αντιγραφής, αυξάνει τον βαθμό ενεργής συμμετοχής/αριθμού 

εργασιών που παραδίνονται 

 παρέχει κίνητρο σε σημαντικό αριθμό φοιτητών να ασχοληθούν με την 

εκπόνηση εργασιών 

 βοηθάει τους φοιτητές που αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες με τον 

προγραμματισμό να αντιληφθούν ότι δεν είναι «οι μόνοι»/«μόνοι τους»  

 βοηθάει τον καθηγητή να παρακολουθεί το «φόρτο» του μαθήματος για τους 

φοιτητές (να βελτιώνει τη σχεδίαση του μαθήματος) 

 βοηθάει στην ανάπτυξη σημαντικών δεξιοτήτων/ικανοτήτων που 

απαιτούνται στην σχετική αγορά εργασίας: συνεργασία σε επίπεδο 

ανάπτυξης κώδικα, κατανόηση του κώδικα άλλων, επικοινωνία κτλ.» 
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Ωστόσο, επισημαίνει ότι ένας καθηγητής πρέπει να επενδύσει αρκετό χρόνο: 

 «για τη δημιουργία μιας τράπεζας ασκήσεων ή την προσαρμογή υπαρχόντων 

(ώστε να υπάρχουν βήματα και κατάλληλα hints) 

 και σε μικρότερο βαθμό την δημιουργία κατάλληλων ομάδων και την 

παρακολούθηση/αντιμετώπιση προβλημάτων συνεργασίας» 

Οι προτάσεις βελτίωσης που έκανε ο καθηγητής αφορούσαν κυρίως τη διαδικασία 

αξιολόγησης των εργασιών μέσω της φόρμας του συστήματος. Για παράδειγμα, πρότεινε 

να ενσωματωθούν στη φόρμα αξιολόγησης δύο ακόμη πεδία στα οποία θα μπορεί ο 

καθηγητής να εισάγει σχόλια με δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν από τον ίδιο (π.χ. 

σημειώσεις για τύπο λύσης, αντιγραφές, λάθη κτλ.) ή που θα αφορούν τον φοιτητή (π.χ. 

σχόλια, παρανοήσεις κτλ.). Τέλος, παρατήρησε ότι θα βοηθούσε ιδιαίτερα στην αξιολόγηση 

των ασκήσεων η δυνατότητα μεταγλώττισης του κώδικα. 

 5.4.5.7 Σχηματισμός ομάδων, επίπεδο οικειότητας και ανάλυση 

αλληλεπίδρασης 

Στην ενότητα αυτή γίνεται μία σύντομη παρουσίαση κάποιων βασικών 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της μελέτης, τα οποία ωστόσο δεν 

εντάσσονται στα παραπάνω ερευνητικά ερωτήματα. 

 

Α. Σχηματισμός ομάδων 

 

Ο σχηματισμός των ομάδων είχε βασιστεί στις προηγούμενες προγραμματιστικές 

γνώσεις των φοιτητών έτσι ώστε να δημιουργηθούν ομάδες με παρόμοιο επίπεδο 

γνώσεων. Τόσο η ποιοτική, όσο και η ποσοτική ανάλυση έδειξαν ότι η επιλεγμένη 

στρατηγική για τον σχηματισμό των ομάδων είχε θετικά αποτελέσματα. Στο τελικό 

ερωτηματολόγιο το 84% των φοιτητών δήλωσε ικανοποιημένο με την επιλογή του 

συνεργάτη του. Και παρόλο που τους είχε δοθεί η δυνατότητα να αλλάξουν ομάδα μετά την 

γραπτή εξέταση προόδου, προτίμησαν να συνεχίσουν τις εργασίες με τον ίδιο συνεργάτη. 

Επιπλέον, τα ποσοστά συμμετοχής των φοιτητών αναδεικνύουν τη θετική συμβολή της 

συγκεκριμένης στρατηγικής στην κινητοποίηση και τη συμμετοχή τους.  

Ο εναλλακτικός τρόπος δημιουργίας ομάδων που εφαρμόστηκε σε συγκεκριμένες 

ομάδες στα τέσσερα τελευταία project, αποδείχτηκε εξίσου αποδοτικός. Στόχος ήταν να 

αντιμετωπιστούν οι μεγάλες διαφορές στα ποσοστά συμμετοχής, που είχαν διαπιστωθεί 

κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής φάσης του συστήματος. Ως αποτέλεσμα, τοποθετώντας 

στην ίδια ομάδα φοιτητές με παρόμοιο επίπεδο συμμετοχής, παρατηρήθηκε ότι αυτοί 
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βελτίωσαν το ποσοστό συμμετοχής τους στις ακόλουθες εργασίες. Παρόλα αυτά ο μικρός 

αριθμός του δείγματος δεν επιτρέπει την εξαγωγή ενός έγκυρου συμπεράσματος.  

 

B. Επίπεδο οικειότητας 

 

Οι φοιτητές ρωτήθηκαν σε ποιο βαθμό γνώριζαν τον συνεργάτη τους πριν την 

έναρξη των συνεργατικών εργασιών με στόχο να διερευνηθεί αν το επίπεδο οικειότητας 

μεταξύ των μελών μιας ομάδας (group member familiarity) επηρέασε τα αποτελέσματα 

της συνεργασίας. Οι απαντήσεις ταξινομήθηκαν σε μία κλίμακα από το 1 (ουδεμία σχέση) 

μέχρι και το 4 (κοινωνική/οικογενειακή σχέση), όπως σε μία αντίστοιχη εργασία στο χώρο 

της ΣΜΥΥ (Janssen et al., 2009). Αρχικά έγινε μία συσχέτιση των απαντήσεων που έδωσαν 

οι συνεργάτες για την μεταξύ τους εξοικείωση, για να εξακριβωθεί αν συμφωνούν ως προς 

τις απαντήσεις τους. Ο βαθμός συσχέτισης ήταν αρκετά υψηλός (r=0.89, p<0.01), κάτι που 

προσδίδει μεγαλύτερη αξιοπιστία στις απαντήσεις τους.  

Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο συσχέτισης με στόχο να διερευνηθεί αν 

ο βαθμός οικειότητας είχε κάποια επίδραση στην ατομική επίδοση των φοιτητών και στον 

τρόπο που αξιολόγησαν τον ΑΣΠ. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε εάν οι ομάδες με υψηλό βαθμό 

οικειότητας είχαν καλύτερη επίδοση στις εξετάσεις ή εάν είχαν πιο θετική στάση απέναντι 

στον ΑΣΠ. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε καμία συσχέτιση μεταξύ του βαθμού 

οικειότητας και της επίδοσης (r=-0.09, p=0.467), ούτε μεταξύ οικειότητας και αξιολόγησης 

του ΑΣΠ (r=0.184, p=0.216). Επομένως η οικειότητα μεταξύ των φοιτητών δεν φαίνεται να 

επηρεάζει τον τρόπο συνεργασίας τους και τα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Μία τελευταία παράμετρος που εξετάστηκε με τα στοιχεία από τα επίπεδα 

οικειότητας των ομάδων, ήταν αν οι δύο πειραματικές συνθήκες είχαν κάποια διαφορά στο 

βαθμό οικειότητας και αν αυτό θα μπορούσε να είχε επηρεάσει τα τελικά αποτελέσματα. 

Το τεστ ανεξάρτητων δειγμάτων έδειξε ότι οι δύο συνθήκες δεν είχαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά (αποτελέσματα t-test: t(56) = -1.035, p = 0.305), καθώς η συνθήκη 

ελέγχου είχε κατά μέσο όρο βαθμό οικειότητας 2.27 ενώ η πειραματική συνθήκη 2.0. Ο 

βαθμός οικειότητας που είχαν και οι δύο ομάδες δείχνει ότι οι περισσότεροι φοιτητές 

γνωριζόταν μεταξύ τους από κοινά μαθήματα που είχαν παρακολουθήσει, γι’ αυτό και η 

παράμετρος αυτή δεν φάνηκε να έχει κάποια επίδραση στα αποτελέσματα της έρευνας.  
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Γ. Αποτελέσματα από την ανάλυση αλληλεπίδρασης 

 

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικά αποτελέσματα που καταγράφηκαν από την 

μονάδα ανάλυσης αλληλεπίδρασης του συστήματος. Σε ό,τι αφορά τον χρόνο ολοκλήρωσης 

των ασκήσεων, βρέθηκε ότι και οι δύο ομάδες δαπάνησαν περίπου τον ίδιο χρόνο για την 

επίλυση των ασκήσεων. Παρόμοιος ήταν και ο χρόνος οδήγησης των ομάδων σε κάθε 

project, ενώ η σχέση μεταξύ συνολικού χρόνου και χρόνου οδήγησης έδειξε ότι οι ομάδες 

αφιέρωσαν 36% (συνθήκη ελέγχου) και 38% (πειραματική συνθήκη) του συνολικού τους 

χρόνου πληκτρολογώντας κώδικα. Τα αποτελέσματα αυτά παρουσιάζονται γραφικά στην 

Εικόνα 5-7.  

 

Εικόνα 5-7: Χρόνοι ανά project σε κάθε συνθήκη 

Παρατηρήθηκε ακόμη, ότι και στις δύο συνθήκες οι αλλαγές ρόλου και οι ενέργειες 

συγχρονισμένων εκτελέσεων πραγματοποιήθηκαν με την ίδια συχνότητα. Τέλος, κατά 

μέσο όρο οι ομάδες χρησιμοποίησαν τρία βοηθητικά μηνύματα σε κάθε project (M=3,2 για 

την συνθήκη ελέγχου και Μ=3,4 για την πειραματική συνθήκη). Για όλα τα παραπάνω 

στοιχεία πραγματοποιήθηκαν κατάλληλα στατιστικά τεστ, τα οποία όμως δεν έδειξαν 

κάποια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο συνθηκών.  

 5.4.6 Συζήτηση - Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες συμφωνούν 

με άλλες αντίστοιχες έρευνες που έχουν γίνει στο χώρο του ΣΠ. Στην έρευνα των McDowell 

et al. (2003a) έγινε μία σύγκριση στα ποσοστά επιτυχίας ενός μαθήματος 
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προγραμματισμού, μεταξύ των φοιτητών που χρησιμοποίησαν την τεχνική του ΣΠ για την 

εκπόνηση ασκήσεων και αυτών που εργάστηκαν ατομικά. Διαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές 

που εφάρμοσαν τον ΣΠ είχαν περισσότερες πιθανότητες να περάσουν επιτυχώς το 

μάθημα. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται και στις έρευνες των Mendes et al. (2006) 

και Nagappan et al. (2003). Στην παρούσα έρευνα, αν και οι φοιτητές εφάρμοσαν τον ΑΣΠ 

και όχι τον (δια ζώσης) ΣΠ, τα αποτελέσματα συμφωνούν με τις προηγούμενες έρευνες και 

επιβεβαιώνεται ότι η χρήση του ΑΣΠ μπορεί να βελτιώσει τα ποσοστά επιτυχίας σε ένα 

μάθημα προγραμματισμού. 

Σχετικά με τον σχηματισμό ομάδων, προηγούμενες έρευνες αναφέρουν ότι η 

δημιουργία ομοιόμορφων ομάδων, στις οποίες υπάρχει παρόμοιο επίπεδο γνώσεων μεταξύ 

των συνεργατών, επιφέρει θετικά αποτελέσματα στη συμμετοχή και την κινητοποίηση 

των φοιτητών (Williams et al., 2006; Zacharis, 2011). Η στρατηγική που επιλέχθηκε για το 

σχηματισμό των ομάδων, αποδείχτηκε μία επιτυχή προσέγγιση για τη δημιουργία των 

ζευγαριών, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών δήλωσε ικανοποιημένη με την 

επιλογή του συνεργάτη, κι επιπλέον η ανάλυση αλληλεπίδρασης έδειξε ότι η συμμετοχή 

τους στον κοινό κώδικα ήταν ισότιμη.  

Ο λόγος που πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στα ζευγάρια μετά τη δοκιμαστική φάση 

της αξιολόγησης ήταν για να διαχωριστούν ομάδες με προβλήματα συνεργασίας. Καθώς η 

αξιολόγηση αποτέλεσε μέρος ενός τυπικού ακαδημαϊκού μαθήματος Java, θεωρήθηκε ότι 

ήταν απαραίτητο, κυρίως για παιδαγωγικούς λόγους, να μην διατηρηθούν προβληματικές 

ομάδες. Η αλλαγή αυτή στα μέσα της αξιολόγησης αναμενόταν να μην έχει κάποιο 

σημαντικό αντίκτυπο στα τελικά αποτελέσματα. Πράγματι, τα ποσοστά συμμετοχής 

αυτών των ομάδων δεν επηρέασαν αρνητικά το συνολικό ποσοστό συμμετοχής κάθε 

συνθήκης. Πριν την αλλαγή των ομάδων ο δείκτης ισορροπημένης συμμετοχής ήταν για 

την συνθήκη ελέγχου και την πειραματική συνθήκη 0.12 και 0.18 αντίστοιχα, ενώ μετά την 

αλλαγή ο δείκτης ήταν 0.17 και στις δύο συνθήκες. Οι αλλαγές στη σύνθεση των ομάδων 

είναι κοινή τακτική στον ΣΠ και έχουν γίνει και σε άλλες σχετικές έρευνες. Για παράδειγμα, 

σε άλλες έρευνες είχαν πραγματοποιηθεί περιοδικές αλλαγές των ζευγαριών στοχεύοντας 

στο διαχωρισμό δυσλειτουργικών ομάδων και στη δυνατότητα συνεργασίας με πολλούς 

διαφορετικούς συνεργάτες (Mendes et al., 2006; Williams, 2007; Braught et al., 2011). 

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας με τις λίγες αξιολογήσεις 

που έχουν γίνει στο χώρο του ΑΣΠ, παρατηρούνται κάποια πανομοιότυπα αποτελέσματα. 

Η πολύ καλή ανταπόκριση που έχει ο ΑΣΠ αντικατοπτρίζεται στη θετική αξιολόγησή του 

από τη μεριά των φοιτητών, τόσο στην παρούσα έρευνα όσο και σε προηγούμενες σχετικές 

έρευνες (π.χ. Boyer et al., 2008). Η περιορισμένη χρήση του ενσωματωμένου καναλιού 
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επικοινωνίας δείχνει ότι οι φοιτητές προτιμούν να χρησιμοποιούν άλλα μέσα επικοινωνίας, 

κάτι που παρατηρήθηκε και στην έρευνα των Schuemmer & Lukosch (2009). Διαφορετικό 

είναι ωστόσο το αποτέλεσμα που παρατηρείται στη συχνότητα εναλλαγών ρόλων. Ενώ 

στην εργασία των Schuemmer & Lukosch (2009) είχαν καταγραφεί σπάνιες αλλαγές 

ρόλων, στην παρούσα έρευνα καταμετρήθηκαν αρκετές αυτοματοποιημένες ή αυτόβουλες 

αλλαγές ρόλων σε κάθε συνεδρία ΑΣΠ.  

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα από τις δύο έρευνες που έγιναν με τη χρήση του 

SCEPPSys, παρατηρείται ότι η συνθήκη με τους προσαρμοσμένους ρόλους (η πειραματική 

συνθήκη και στις δύο περιπτώσεις) παρουσίασε την ίδια τιμή στο δείκτη ισορροπημένης 

συμμετοχής, δηλαδή 0.165 και 0.17, στην πρώτη και τη δεύτερη έρευνα αντίστοιχα. Στην 

ίδια πειραματική συνθήκη, παρατηρήθηκαν και στις δύο έρευνες ανάλογες αντιλήψεις των 

φοιτητών ως προς την αξιολόγηση της συνεργασίας και του ΑΣΠ. Παρόλο που η διαφορά 

τους με τη συνθήκη ελέγχου δεν ήταν στατιστικά σημαντική, διαπιστώθηκε ότι σε γενικές 

γραμμές αξιολόγησαν χαμηλότερα την αξία του ΑΣΠ και τη συνεργατική επίλυση των 

ασκήσεων. Αυτό πιθανότατα να οφείλεται στον τρόπο που γινόταν η κατανομή ρόλων από 

το σύστημα. Όπως δήλωσαν και στο ερωτηματολόγιο, μερικές φορές είχαν την εντύπωση 

ότι η κατανομή ρόλων δεν ήταν δίκαιη, κάτι που τους οδηγούσε στην αυτόβουλη αλλαγή 

ρόλου. Αν και ο αλγόριθμος προσαρμοσμένης κατανομής ρόλων είχε βελτιωθεί μετά την 

πρώτη έρευνα του SCEPPSys, το αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι η προσέγγιση αυτή 

χρειάζεται περαιτέρω μελέτη έτσι ώστε να μην προβαίνουν οι φοιτητές σε τροποποίηση 

του αρχικού σεναρίου. Για παράδειγμα, η επίγνωση των ίδιων των φοιτητών για την 

πρόοδο και επίδοσή τους στις μαθησιακές έννοιες που προσπαθεί να τους εμπλέξει ισάξια ο 

αλγόριθμος προσαρμοσμένων ρόλων, θα μπορούσε να συμβάλλει στη διατήρηση των 

ρόλων από τους φοιτητές. 

Η αξιολόγηση που έγινε από τη μεριά του καθηγητή είχε ως στόχο να αποτιμηθεί η 

χρησιμότητα του συστήματος ως μέρος της διδασκαλίας, κι επιπλέον να συγκριθεί η 

εμπειρία του καθηγητή με προηγούμενες σχετικές έρευνες. Όπως παρουσιάστηκε και στην 

αντίστοιχη ενότητα (5.4.5.6), ο καθηγητής υποστήριξε ότι ο ΑΣΠ μειώνει το φόρτο 

εργασίας, και ότι οι φοιτητές καταφέρνουν να λύσουν με το συνεργάτη τους τις 

περισσότερες απορίες τους, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον καθηγητή να συζητά με 

τους φοιτητές πιο προχωρημένα θέματα. Τα πλεονεκτήματα αυτά διαπιστώνονται και σε 

παλαιότερες έρευνες του ΣΠ, όπως των Nagappan et al. (2003), Williams et al. (2002) και 

Hanks (2007). 

Συνοψίζοντας, η δεύτερη αξιολόγηση του SCEPPSys λειτούργησε ως μία 

εναλλακτική μέθοδος διδασκαλίας στην εκμάθηση του προγραμματισμού, και εντάχθηκε 
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επιτυχώς σε ένα ακαδημαϊκό μάθημα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. Έτσι 

υπήρχε η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το σύστημα από τους τελικούς χρήστες και να 

εκτιμηθεί η επίδρασή του στα μαθησιακά αποτελέσματα. Η παρέμβαση του ΑΣΠ και του 

SCEPPSys στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος, και συγκεκριμένα στον τρόπο 

εκπόνησης των ασκήσεων, είχε θετική επίδραση στο ποσοστό επιτυχίας του μαθήματος, 

αυξάνοντας το ποσοστό των φοιτητών που πέρασαν το μάθημα. Επιπλέον, τα σενάρια 

συνεργασίας εξασφάλισαν την ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών στην εκπόνηση των 

ασκήσεων. Εξίσου ενθαρρυντικά ήταν και τα αποτελέσματα από τα ερωτηματολόγια που 

κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες. Τόσο το σύστημα, όσο και ο ΑΣΠ είχαν πολύ 

καλή αποδοχή από τον καθηγητή και από τους φοιτητές. Τα παραπάνω καθιστούν την 

προτεινόμενη μεθοδολογία μία αποδοτική προσέγγιση για την υποστήριξη αρχάριων 

φοιτητών στην εκμάθηση του προγραμματισμού.  
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Έκτο Κεφάλαιο 

 6 Επίλογος 

 6.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 

Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκε το σύστημα απομακρυσμένου 

συνεργατικού προγραμματισμού SCEPPSys, και οι αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν 

στα πλαίσια της διαμορφωτικής και αθροιστικής αξιολόγησής του. Αρχικά έγινε μία 

αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο που πλαισιώνει το SCEPPSys, και παρουσιάστηκαν 

όλες οι μορφές υποστήριξης της συνεργασίας που ενσωματώθηκαν στις λειτουργίες του 

συστήματος. Στη συνέχεια έγινε μία αναλυτική περιγραφή της δομής και των κύριων 

λειτουργιών του SCEPPSys, και στις τελευταίες ενότητες παρουσιάστηκαν τα 

αποτελέσματα από τη χρήση του συστήματος σε τρεις διαφορετικές έρευνες. 

Ο σχεδιασμός του συστήματος καθώς και τα ευρήματα από τη χρήση του, 

συνθέτουν τη συμβολή της παρούσας διατριβής και συνοψίζονται παρακάτω: 

 

(α) Tο SCEPPSys αποτελεί ένα νέο σύστημα ΑΣΠ ανοικτού λογισμικού, το οποίο 

υποστηρίζει τα σενάρια συνεργασίας κατά την εκπόνηση προγραμματιστικών εργασιών. 

Σε σύγκριση με άλλα υπάρχοντα συστήματα ΑΣΠ, το SCEPPSys εισάγει τα σενάρια 

συνεργασίας στο χώρο του ΣΠ. Επιπλέον, διατηρεί την ιδιότητα λογισμικού ανοικτού 

κώδικα, όπως και τα περισσότερα συστήματα της κατηγορίας του. Τα σενάρια 

συνεργασίας που υλοποιούνται μέσω του SCEPPSys διατηρούν σε μεγάλο βαθμό την εξ’ 

ορισμού δομή τους, η οποία έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες του ΑΣΠ. Έτσι, το SCEPPSys 

αποτελεί την πρώτη προσέγγιση στο χώρο του ΑΣΠ, ή του ΣΠ γενικότερα, που αξιοποιεί τα 

πλεονεκτήματα των σεναρίων συνεργασίας σε ομαδικές εργασίες προγραμματισμού.  

 

(β) H μονάδα διαχείρισης του SCEPPSys επιτρέπει την οργάνωση, επίβλεψη και 

ανάλυση συνεργατικών εργασιών. 

Άλλη μία συμβολή του SCEPPSys αποτελεί η εκτεταμένη μονάδα διαχείρισης που ως 

στόχο έχει την υποστήριξη του διδακτικού έργου. Ταυτόχρονα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και από ερευνητές, καθώς διευκολύνει τη διαδικασία οργάνωσης και αξιολόγησης 

διάφορων παραμέτρων του ΑΣΠ. Στην αξιολόγηση του ΑΣΠ συμβάλλει κυρίως η ανάλυση 

αλληλεπίδρασης που παρέχεται, καθώς και η εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών στοιχείων, 

λειτουργίες οι οποίες δεν υπάρχουν σε άλλα συστήματα ΑΣΠ. 
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(γ) Η χρήση των σεναρίων συνεργασίας στον ΑΣΠ ενισχύει τη δόμηση συνεργατικών 

δραστηριοτήτων και πετυχαίνει ίσο καταμερισμό του φόρτου εργασίας. 

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του SCEPPSys έδειξαν ότι τα 

σενάρια συνεργασίας μπορούν να ενταχθούν με επιτυχία στην μεθοδολογία του ΑΣΠ, και 

να χρησιμοποιηθούν ως μέσο δόμησης της συνεργασίας. Ο διαχωρισμός των 

προγραμματιστικών ασκήσεων σε μικρές, διαχειρίσιμες δραστηριότητες διευκόλυνε την 

κατανομή του φόρτου εργασίας μεταξύ της ομάδας, και τα σενάρια συνεργασίας βοήθησαν 

στη στοχευμένη ανάθεση των ρόλων οδηγού/παρατηρητή στις συνεδρίες ΑΣΠ. Τα 

αποτελέσματα των δύο ερευνών έδειξαν ότι με τη χρήση των σεναρίων συνεργασίας τα 

μέλη κάθε ομάδας μπορούν να έχουν ίση συνεισφορά στο κοινό έργο. Επομένως, τα 

σενάρια αποτελούν μία αποτελεσματική λύση στο συχνό πρόβλημα άνισης συμμετοχής 

που αναφέρεται στη βιβλιογραφία του ΣΠ.  

 

(δ) Η προσαρμοσμένη κατανομή ρόλων οδηγεί σε ομοιόμορφη κατανομή των 

δραστηριοτήτων μεταξύ των μελών μιας ομάδας. 

Σε αντίθεση με την αυτόβουλη κατανομή ρόλων, ή την κατανομή ρόλων εκ 

περιτροπής, η προσαρμοσμένη κατανομή ρόλων είχε ως αποτέλεσμα την ομοιόμορφη 

κατανομή δραστηριοτήτων και στις δύο έρευνες που διενεργήθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι με 

τους προσαρμοσμένους ρόλους κάθε φοιτητής έρχεται σε επαφή με διαφορετικές έννοιες 

της διδακτέας ύλης και δεν περιορίζεται μόνο σε ένα μικρό σύνολο εξ αυτών. Βασικό 

πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης αποδείχτηκε ο ικανοποιητικός βαθμός συχνότητας 

εναλλαγών ρόλου, σε συνδυασμό με την συμμετρική κατανομή των δραστηριοτήτων. Τα 

αποτελέσματα από την επίδραση της προσέγγισης αυτής στα μαθησιακά αποτελέσματα 

δείχνουν ότι υπάρχει μία θετική συσχέτιση, ωστόσο ο μικρός αριθμός του δείγματος που 

διαπιστώθηκε αυτό δημιουργεί την ανάγκη για επιπλέον έρευνα επί του συγκεκριμένου 

θέματος.  

 

(ε) Η συνεργατική επίλυση ασκήσεων, μέσω του ΑΣΠ, βελτιώνει τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και έχει μεγαλύτερη αποδοχή σε σύγκριση με τις ατομικές εργασίες. 

Η διεξαγωγή της δεύτερης έρευνας ως μέρος ενός τυπικού μαθήματος 

αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού, έδωσε τη δυνατότητα σύγκρισης του ποσοστού 

επιτυχίας των φοιτητών μεταξύ των τελευταίων ετών που διδάσκεται το μάθημα από τον 

ίδιο καθηγητή. Έτσι, η εφαρμογή του ΑΣΠ με χρήση του SCEPPSys είχε ως αποτέλεσμα τη 

σημαντική βελτίωση του ποσοστού των φοιτητών που πέρασαν το μάθημα σε σύγκριση με 
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τα προηγούμενα έτη, όπου η εκπόνηση των εβδομαδιαίων εργασιών του μαθήματος 

γινόταν ατομικά. Επιπλέον, οι φοιτητές φαίνεται να απολαμβάνουν περισσότερο τη 

συνεργατική επίλυση ασκήσεων, εφόσον δηλώνουν ότι θα προτιμούσαν οι εργασίες 

προγραμματισμού να είναι ομαδικές και όχι ατομικές. 

 6.2  Μελλοντικές Επεκτάσεις 

Κυρίως μέσα από τα αποτελέσματα των δύο ερευνών του SCEPPSys εντοπίζονται 

οι παρακάτω άξονες μελλοντικής έρευνας στο χώρο του ΑΣΠ με τη χρήση των σεναρίων 

συνεργασίας: 

 

(1) Όπως διαπιστώθηκε στη δεύτερη αξιολόγηση του SCEPPSys, η σύγκριση μεταξύ 

των ομάδων που διατήρησαν σε μεγάλο βαθμό τους ανατιθέμενους ρόλους έδειξε ότι οι 

προσαρμοσμένοι ρόλοι είχαν θετική επίδραση στην επίδοση των φοιτητών, με στατιστικά 

σημαντική διαφορά από την δεύτερη συνθήκη. Παρόλα αυτά το μέγεθος του δείγματος 

ήταν σχετικά μικρό (14 φοιτητές στη συνθήκη ελέγχου και 10 φοιτητές στην πειραματική 

συνθήκη) για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να 

αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω έρευνα στην εύρεση της αποδοτικότερης στρατηγικής 

για την κατανομή των δραστηριοτήτων. Καθώς από την παρούσα έρευνα προκύπτει η 

ένδειξη ότι οι προσαρμοσμένοι ρόλοι είναι πιο αποδοτικοί από τις υπόλοιπες δύο 

στρατηγικές που εφαρμόστηκαν, τίθεται το ερώτημα αν θα πρέπει να δίνεται η 

δυνατότητα στους φοιτητές να προβαίνουν σε αυτόβουλες αλλαγές ρόλων ή αν θα πρέπει 

οι ρόλοι να είναι αυστηρά καθορισμένοι.  

 

(2) Τα σχόλια που εκφράστηκαν από τους φοιτητές σχετικά με την κατανομή των 

δραστηριοτήτων ανέδειξαν μία ακόμη στρατηγική, η οποία αν και δεν εφαρμόστηκε, θα 

μπορούσε εύκολα να υλοποιηθεί ακόμη και με την τρέχουσα έκδοση του συστήματος. Αυτό 

που επισημάνθηκε από τους φοιτητές ήταν ότι οι δραστηριότητες δεν είχαν πάντα τον ίδιο 

βαθμό δυσκολίας, με αποτέλεσμα να μην γίνεται δίκαιη κατανομή τους. Φυσικά αυτό 

αποτελεί μία διαφορετική προσέγγιση που θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω για να 

αναδειχτούν τα ενδεχόμενα οφέλη. Αν στην τρέχουσα έκδοση του συστήματος οι 

μαθησιακοί στόχοι αντικατασταθούν με το βαθμό δυσκολίας, τότε ο αλγόριθμος 

προσαρμοσμένης κατανομής ρόλων θα προσπαθήσει να αναθέσει στους φοιτητές τον ίδιο 

αριθμό δραστηριοτήτων για κάθε βαθμό δυσκολίας.  
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(3) Στην παρούσα υλοποίηση του SCEPPSys ο καθηγητής μπορεί να επιλέξει μεταξύ 

τριών διαφορετικών στρατηγικών κατανομής εργασιών. Μία μελλοντική επέκταση του 

συστήματος θα μπορούσε να συμπεριλάβει την προσαρμοστική επιλογή μιας εκ των τριών 

στρατηγικών, ανάλογα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία αλληλεπίδρασης των ομάδων. Για 

παράδειγμα η χρήση του σεναρίου θα μπορούσε σταδιακά να εξαλείφεται (fade-out) σε 

ομάδες που παρουσιάζουν ισότιμη συμμετοχή. Δηλαδή, θα μπορούσε να παρεμβαίνει το 

σύστημα μόνο στην περίπτωση που εντοπίζεται μικρή αλληλεπίδραση μεταξύ των 

συνεργατών, ή εναλλακτικά να παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης συνεργασίας έπειτα 

από κάποιο σημείο. Η λειτουργία αυτή μπορεί εύκολα να ενσωματωθεί στην υπάρχουσα 

υλοποίηση του συστήματος και να αξιολογηθεί στη συνέχεια ως προς την αποδοτικότητά 

της.  

(4) Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του SCEPPSys 

χρησιμοποίησαν διάφορες προσεγγίσεις που απαντώνται στη διεθνή βιβλιογραφία για το 

σχηματισμό των ομάδων. Μέσα σε αυτές ήταν η δημιουργία τυχαίων ομάδων (μόνο στην 

πιλοτική χρήση), η δημιουργία ομάδων με βάση τις προτιμήσεις των φοιτητών, και η 

δημιουργία ομάδων με βάση το γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών. Επιπλέον, 

δοκιμάστηκε μία νέα προσέγγιση στην οποία δημιουργήθηκαν ομάδες με βάση τη 

συνεισφορά των φοιτητών σε προηγούμενες εργασίες. Στόχος σε όλες τις παραπάνω 

μεθόδους είναι η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και η βελτίωση των μαθησιακών 

εμπειριών και αποτελεσμάτων. Η αποτίμηση των αποτελεσμάτων της τελευταίας 

προσέγγισης έδειξε ότι είναι εφικτή η βελτίωση του βαθμού συνεισφοράς όταν 

ομαδοποιούνται φοιτητές με αντίστοιχο βαθμό συμμετοχής σε προηγούμενες εργασίες. 

Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση, ο μικρός αριθμός του δείγματος δημιουργεί την 

ανάγκη για περισσότερες έρευνες σχετικά με την αποδοτικότητα της συγκεκριμένης 

προσέγγισης. Επιπλέον, θα μπορούσαν να ενταχθούν στο σύστημα και άλλες στρατηγικές 

σχηματισμού ομάδων που έχουν μελετηθεί πρόσφατα στο ΣΠ, όπως η δημιουργία ομάδων 

που βασίζεται στην προσωπικότητα των συμμετεχόντων (Sfetsos et al., 2012; Salleh et al., 

2014). Ο εμπλουτισμός του συστήματος με περισσότερες τεχνικές σχηματισμού ομάδων θα 

μπορούσε να διευκολύνει τη σχετική έρευνα, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει καθιερωθεί 

ποιος τρόπος δημιουργίας ομάδων είναι πιο αποδοτικός από τους υπόλοιπους (Salleh et al., 

2011). 
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 6.3  Δημοσιεύσεις 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διατριβής, πραγματοποιήθηκε 

παράλληλα η συγγραφή και δημοσίευση εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά και 

συνέδρια. Αυτά παρουσιάζονται ανά κατηγορία στη συνέχεια. 

 6.3.1 Διεθνή περιοδικά 

Tsompanoudi, D., Satratzemi, M., & Xinogalos, S. (2015). Evaluating the Effects of Scripted 

Distributed Pair Programming on Student Performance and Participation, IEEE 

Transactions on Education (IF: 1.22), DOI: 10.1109/TE.2015.2419192 

Tsompanoudi, D., Satratzemi, M., & Xinogalos, S. (2015). Distributed Pair Programming 

using Collaboration Scripts: An Educational System and initial Results, Informatics 

in Education, Vol. 14(2) (indexing: [DBLP, SCOPUS]). 

 6.3.2 Διεθνή συνέδρια 

Tsompanoudi, D., & Satratzemi, M. (2014). A web-based Authoring Tool for Scripting 

Distributed Pair Programming, IEEE 14th International Conference on Advanced 

Learning Technologies, ICALT 2014 (Acceptance Rate: 29,2%), pp. 259-263. 

Tsompanoudi, D., Satratzemi, M., & Xinogalos, S. (2013). Exploring the Effects of 

Collaboration Scripts Embedded in a Distributed Pair Programming System, 

Innovation and Technology in Computer Science Education conference 2013, ITiCSE 

2013 (Acceptance Rate: 32%), pp. 225-230. 

Tsompanoudi, D., & Satratzemi, M. (2011). Enhancing Adaptivity and Intelligent Tutoring in 

Distributed Pair Programming Systems to Support Novice Programmers, 

Proceedings of the 3rd International Conference on Computer Supported Education, 

CSEDU 2011 (Acceptance Rate: 26%), pp. 339-344. 

Xinogalos, S., Malliarakis, C., Tsompanoudi, D., & Satratzemi, M. (2015). Microworlds, Games 

and Collaboration: three effective approaches to support novices in learning 

programming, 7th Balkan Conference in Informatics (BCI 2015). 

 6.3.3 Ελληνικά συνέδρια 

Τσομπανούδη, Δ., & Σατρατζέμη, Μ. (2012). Συνεργατικός Προγραμματισμός από 

Απόσταση και Προσαρμοστική Υποστήριξη της Συνεργασίας, 6ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο Διδακτική της Πληροφορικής, Φλώρινα, Απρίλιος 2012. 
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Παράρτημα Α - Ερωτηματολόγια 

Α. Πιλοτική χρήση 

1. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος 

συνεργατικού προγραμματισμού DPP 

Β. Έρευνα 1 

1. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνώσεων στη Java 

2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του SCEPPSys και του ΑΣΠ (ομάδα Α) 

3. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του SCEPPSys και του ΑΣΠ (ομάδα Β) 

Γ. Έρευνα 2 

1. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της συνεργατικής επίλυσης των ασκήσεων στο 

μάθημα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

(δοκιμαστική φάση) - επισυνάπτεται η φόρμα από Google Docs 

2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της συνεργατικής επίλυσης των ασκήσεων στο 

μάθημα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ (τελική 

φάση) - επισυνάπτεται η φόρμα από Google Docs 

3. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του συστήματος από τον καθηγητή του 

μαθήματος 



 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΕΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

 
 
 
 
 
 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης  
της πιλοτικής εφαρμογής του συστήματος 
συνεργατικού προγραμματισμού SCEPPSys 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.12.2012 



 

 117 

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της αξιολόγησης του συστήματος συνεργατικού 
προγραμματισμού που μόλις χρησιμοποιήσατε. Είναι ανώνυμο και αποσκοπεί στη συλλογή 
πληροφοριών σχετικά με τη χρηστικότητα του συστήματος και της συνολικής μαθησιακής 
εμπειρίας. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του συστήματος και η αποτίμηση των απαντήσεων στο 
ερωτηματολόγιο αυτό θα βοηθήσουν στη βελτίωση του συστήματος και της σχετικής έρευνας. 
Παρακαλούμε απαντήστε στις ερωτήσεις επιλέγοντας μία απάντηση σε κάθε ερώτηση εκτός αν 
επισημαίνεται διαφορετικά. Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας! 
 
Ενότητα Α 
 
1. Σε ποιο έτος σπουδών βρίσκεστε;  
 

1ο 2ο 3ο 4ο Επί πτυχίω 

     

 
2. Ποιο πιστεύετε ότι είναι το επίπεδο γνώσεών σας στη Java; 
 

Βασικές Γνώσεις Προχωρημένες Γνώσεις Ειδικός 

   

 
3. Ποιο περιβάλλον / ποια περιβάλλοντα χρησιμοποιείτε για τον προγραμματισμό στη Java; 
(Μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες απαντήσεις) 
 

 BlueJ  jGRASP  Άλλο:  

 Eclipse  IntelliJ   

 JBuilder  NetBeans   

 
4. Έχετε ξαναχρησιμοποιήσει τη τεχνική του συνεργατικού προγραμματισμού (pair programming) 
στη Java ή σε κάποια άλλη γλώσσα προγραμματισμού; 
 

 Ναι 

 Όχι 

 
Ενότητα Β 
 
1. Πιστεύετε ότι το σύστημα ήταν εύκολο στη χρήση; 
 

Καθόλου    Πάρα Πολύ 

1 2 3 4 5 

 
2. Πώς σας φάνηκε η απομακρυσμένη, συνεργατική επίλυση μιας άσκησης ως συνολική 

εμπειρία; 
 

Πολύ κακή    Πολύ Καλή 

1 2 3 4 5 
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3. Ο προγραμματισμός σε συνεργασία με ένα άλλο άτομο πιστεύετε ότι σας διευκόλυνε στη 
διαδικασία επίλυσης της άσκησης; 

 
Καθόλου    Πάρα Πολύ 

1 2 3 4 5 

 
4. Πόσο χρήσιμη σας φάνηκε η καθοδηγούμενη επίλυση ασκήσεων; 
 

Καθόλου    Πάρα Πολύ 

1 2 3 4 5 

 
5. Πόσο χρήσιμη σας φάνηκε η λήψη βοήθειας σε κάθε βήμα της άσκησης; 
 

Καθόλου    Πάρα Πολύ 

1 2 3 4 5 

 
6. Οι εναλλαγές των ρόλων οδηγού/παρατηρητή από το σύστημα πιστεύετε ότι επηρέασαν την 

απόδοση της ομάδας και αν ναι γιατί; 
 

 Ναι 

 Όχι 

 
7. Στις εργασίες προγραμματισμού που δίνονται στα πλαίσια διδασκαλίας μιας γλώσσας 

προγραμματισμού θα προτιμούσατε να εργάζεστε μόνοι σας ή σε ομάδα; 
 

 

 
Ενότητα Γ 
 
Ποια στοιχεία σας άρεσαν σε όλη τη διαδικασία; 

 
 
 
 
 

Τι δεν σας άρεσε; 

 
 
 
 
 

Έχετε να κάνετε κάποιες προτάσεις βελτίωσης για το σύστημα; 

 
 
 
 

 Ατομικά 

 Σε ομάδα 
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Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνώσεων στην Java 

 
Α. Βασικά Στοιχεία 
 

Όνομα: 
 
 

Επώνυμο: 
 

Εξάμηνο Σπουδών: 
 
 

Αριθμός Μητρώου: 
 

E-mail: 
 
 

Όνομα συνεργάτη: 
 

Έχετε παρακολουθήσει το μάθημα Αντικειμενοστρεφής 
Προγραμματισμός του 3

ου
 εξαμήνου; Ναι  Όχι  

Έχετε περάσει το μάθημα Αντικειμενοστρεφής 
Προγραμματισμός; Ναι  Βαθμός: Όχι  

Είστε εξοικειωμένοι με το περιβάλλον ανάπτυξης 
λογισμικού Eclipse IDE; Ναι  Όχι  

Έχετε ξαναχρησιμοποιήσει τη τεχνική του συνεργατικού 
προγραμματισμού από απόσταση (distributed pair 
programming) στη Java ή σε κάποια άλλη γλώσσα 
προγραμματισμού; 

Ναι  Όχι  

Όνομα: 
 
 

Επώνυμο: 
 

Εξάμηνο Σπουδών: 
 
 

Αριθμός Μητρώου: 
 

 
Β. Τεστ γνώσεων 
1. Μελετήστε τον παρακάτω κώδικα και στη συνέχεια απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 
/** 

 * The Student class represents a student in a student administration system. 

 * 

 * @author Michael Kolling and David Barnes 

 */ 

public class Student 

{ 

    private String name; 

    private String id; 

    private int credits; 

 

    public Student(String fullName, String studentID) 

    { 

        name = fullName; 

        id = studentID; 

        credits = 0; 

    } 

    public Student(String fullName) 

    { 

        name = fullName; 

        id = fullName; 

        credits = 0; 

    } 

    public String getName() 

    { 

        return name; 

    } 

    public void changeName(String replacementName) 

    { 

        name = replacementName; 

    } 

    public String getStudentID() 

    { 

        return id; 

    } 

    public void addCredits(int additionalPoints) 

    { 

        credits += additionalPoints; 

    } 
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    public int getCredits() 

    { 

        return credits; 

    } 

    public void print() 

    { 

        System.out.println(name + ", student ID: " + id + ", credits: " + credits); 

    } 

} 

 

a) Ποια είναι τα πεδία της κλάσης Student; 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

b) Αναφέρετε τον κατασκευαστή/τους κατασκευαστές της κλάσης. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

c) Ποιες μέθοδοι δε δέχονται καμία παράμετρο και ποιες δεν επιστρέφουν τιμή; 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

d) Ποιες μέθοδοι επιστρέφουν μία τιμή τύπου String; 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

e) Ποιες μέθοδοι είναι μέθοδοι πρόσβασης (getter); 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

f) Ποιες μέθοδοι είναι μέθοδοι μετάλλαξης (setter); 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

g) Δηλώστε και δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης Student. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

h) Για το αντικείμενο που δημιουργήσατε καλέστε τη μέθοδο addCredits με πραγματική παράμετρο 5.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

i) Ποια είναι η υπογραφή της μεθόδου changeName; 
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_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

j) Η κλάση Student χρησιμοποιεί τη δυνατότητα υπερφόρτωσης (overloading), και αν ναι, πού; 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

2. Ποιο είναι το αποτέλεσμα εκτέλεσης του παρακάτω κώδικα; 
1.  class task2{ 

2.      public static void main(String[] args) { 

3.       new task2().calc(); 

4.    } 

5.     

6.  public void calc(){ 

7.    int a=1, b=2, c=3; 

8.    print(a); 

9.    } 

10.     

11.  public void print(int a){ 

12.    int c=a+b; 

13.    System.out.print(c); 

14.    } 

15.  } 

a) 3 
b) 2 
c) Η μεταγλώττιση θα αποτύχει λόγω σφάλματος στη γραμμή 3 
d) Η μεταγλώττιση θα αποτύχει λόγω σφάλματος στη γραμμή 12 

 
3. Ποιο είναι το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του παρακάτω κώδικα; 
class task3 

{ 

 public static void main (String[] args) 

 { 

  ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>(); 

         list.add(1); 

         list.add(2); 

        list.add(3); 

         list.add(4); 

         task3(list); 

 } 

  

public static void task3(ArrayList<Integer> alist) { 

 for (int i=0; i<alist.size();i++) { 

  int element = alist.remove(i); 

  if (element%2 == 0) { 

   alist.add(i); 

  } 

 } 

 System.out.println(alist); 

} 

 

} 

a) [1, 2, 3, 4] 
b) [2, 4] 
c) [1, 3] 
d) [4, 3, 2, 1] 
 

4. Έστω οι παρακάτω κλάσεις: 

public class Car { 

public void print() { 

System.out.println("print car"); 

  show(); 

 } 
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 public void show() { 

  System.out.println("show car"); 

 } 

} 

 

public class Van extends Car { 

 public void show() { 

  System.out.println("show van"); 

  super.show(); 

 } 

} 

 

public class Jeep extends Car { 

 public void show() { 

  System.out.println("show jeep"); 

 } 

} 

 
Και έστω ότι ορίζονται οι παρακάτω μεταβλητές: 
Car mycar = new Van(); 

Van myvan = new Van(); 

Jeep myjeep = new Jeep(); 

 
Ποια είναι η έξοδος των παρακάτω δηλώσεων; 
 

myjeep.show(); myjeep.print(); myvan.print(); mycar.show(); 

 
 
 
 

   

 
 
 
5. Υποθέστε ότι έχουμε τις παρακάτω γραμμές κώδικα: 

Car newCar = new Hybrid(); 

newCar.getName(); 

 
a) H Hybrid είναι υποκλάση της Car. Ποια από τις κλάσεις αυτές πρέπει να έχει ένα ορισμό της μεθόδου 
getName προκειμένου να μεταγλωττιστεί ο κώδικας;  
_______________________________________________________________________________________________ 

b) Αν και οι δύο κλάσεις έχουν μια υλοποίηση της getName, ποια από τις δύο υλοποιήσεις θα εκτελεστεί; 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
6. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις για συλλογές τύπου ArrayList. 

a) Αν μια συλλογή αποθηκεύει 10 αντικείμενα, τι τιμή θα επιστρέψει μια κλήση της μεθόδου size; 

 ________________________________________________________________________________________ 
b) Γράψτε μια κλήση μεθόδου χρησιμοποιώντας τη μέθοδο get για να επιστραφεί το πέμπτο στοιχείο μιας 

συλλογής με όνομα items. 

 ________________________________________________________________________________________ 
c) Ποιος είναι ο δείκτης του τελευταίου στοιχείου που αποθηκεύεται σε μια συλλογή με 15 αντικείμενα; 

 ________________________________________________________________________________________ 
d) Υποθέστε ότι ένα αντικείμενο αποθηκεύεται σε μια συλλογή στη θέση με δείκτη 6. Ποιος θα είναι ο δείκτης 

του αντικειμένου αμέσως μετά από την αφαίρεση των αντικειμένων με δείκτη 0 και 9; 

 ________________________________________________________________________________________ 
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7. Δημιουργήστε μία συλλογή τύπου ArrayList και προσθέστε σε αυτή 2 αντικείμενα της κλάσης Student (από την 
άσκηση 1) και στη συνέχεια εμφανίστε τα στοιχεία των φοιτητών και το πλήθος των στοιχείων της λίστας. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

8. Μελετήστε τον παρακάτω κώδικα και σημειώστε σε ποια γραμμή / ποιες γραμμές υπάρχει σφάλμα και 
εξηγήστε για ποιο λόγο. 

1. public static void main(String[] args) 

2. { 

3.  Scanner in = new Scanner(System.in); 

4. System.out.print("Give an integer value: "); 

5. int x = in.next(); 

6. System.out.print("Give a double value: "); 

7. double y = in.next(); 

8. System.out.print("Give your name: "); 

9. String s = in.next(); 

10. System.out.println("x = " + x); 

11. System.out.println("y = " + y); 

12. System.out.println("s = " + s); 

13.} 

 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
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Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της αξιολόγησης του συστήματος συνεργατικού προγραμματισμού 

που χρησιμοποιήσατε τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι ανώνυμο και αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών σχετικά 

με τη χρηστικότητα του συστήματος και της συνολικής μαθησιακής εμπειρίας. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του 

συστήματος και η αποτίμηση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο αυτό θα βοηθήσουν στη βελτίωση του 

συστήματος και της σχετικής έρευνας. Παρακαλούμε προσπαθήστε να απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.  

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας! 

Α. Βασικά Στοιχεία 

1 Κατηγορία Ομάδας Α  Β  

2 Εξάμηνο Σπουδών   

3 Έχετε παρακολουθήσει το μάθημα Διαδικαστικός Προγραμματισμός; Ναι  Όχι  

4 Έχετε περάσει το μάθημα Διαδικαστικός Προγραμματισμός; Ναι  Όχι  

5 Έχετε παρακολουθήσει το μάθημα Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός; Ναι  Όχι  

6 Έχετε περάσει το μάθημα Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός; Ναι  Όχι  

7 Είχατε ξαναχρησιμοποιήσει το περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού Eclipse IDE; Ναι  Όχι  

8 Λειτουργικό Σύστημα όπου εγκαταστάθηκε και χρησιμοποιήθηκε το plugin: 
 
 

 

9 Τρόπος σύνδεσης στο διαδίκτυο: 
 
 

 

 
 
B1. Αξιολογήστε τη χρησιμότητα των παρακάτω λειτουργιών του DPP Plugin. 

  Πολύ 
μικρή 

Μικρή Μέτρια 
Μεγάλ

η 
Πολύ 

μεγάλη 

1 
Δυνατότητα απομακρυσμένου συνεργατικού 
προγραμματισμού στο Eclipse.  

     

2 
Αυτόματη δημιουργία project με τις κλάσεις που απαιτεί 
η εργασία.  

     

3 Συγχρονισμένη εκτέλεση προγραμμάτων.      

4 Λήψη βοήθειας (hints) για κάθε βήμα της άσκησης.      

5 Συγχρονισμένη αποθήκευση αρχείων.      

6 Ενσωματωμένη γραπτή επικοινωνία (chat).      

7 
Απομακρυσμένη επισήμανση (highlight) κώδικα (από τη 
μεριά του παρατηρητή). 

     

8 Εμφάνιση της εκφώνησης της άσκησης στο Eclipse.       

9 
Διαχωρισμός της άσκησης σε βήματα και 
καθοδηγούμενη επίλυσή της.  

     

10 
Δυνατότητα επίλυσης της άσκησης σε περισσότερες από 
μία συνεδρίες.      

11 
Επίγνωση του ποσοστού συμμετοχής κατά τη διάρκεια 
επίλυσης της άσκησης. 
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Β2. Ταξινομήστε τις παραπάνω λειτουργίες από την πλέον χρήσιμη προς τη λιγότερη χρήσιμη (χρησιμοποιήστε 
τους αριθμούς που υπάρχουν μπροστά από κάθε λειτουργία). 
  

Πολύ 

χρήσιμη 

     
    

Λιγότερο 

χρήσιμη 

 
 

          

 
 
Γ. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι οι παρακάτω λειτουργίες ήταν εύκολες στη χρήση; 

  Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ουδέτερα Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 Εγκατάσταση plugin      

2 Σύνδεση στο server      

3 
Έναρξη συνεδρίας συνεργατικού 
προγραμματισμού 

     

4 Εναλλαγές ρόλων      

5 Γραπτή συνομιλία (chat)      

6 Διακοπή συνεδρίας / υποβολή άσκησης      

7 
Ανάγνωση και πλοήγηση στην εκφώνηση της 
άσκησης      

 
 
Δ. Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 

  Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ουδέτερα Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
Το interface (διεπαφή χρήστη) του συστήματος 
ήταν ευχάριστο.  

     

2 Ως σύνολο το σύστημα ήταν εύκολο στη χρήση.      

3 
Η ταχύτητα απόκρισης ενεργειών στο server 
(σύνδεση, πληκτρολόγηση, αποθήκευση, 
υποβολή κτλ.) ήταν μεγάλη. 

     

4 
Ο χρόνος εξοικείωσης με το σύστημα ήταν 
μικρός.      

5 
Το σύστημα είναι κατάλληλο και για αρχάριους 
προγραμματιστές. 
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Ε. Αξιολογήστε τους παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τη συνεργασία σας 

  
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

Πάρα 
πολύ 

1 
Προβλήματα συντονισμού με το συνεργάτη για να βρεθεί 
κοινός χρόνος      

2 Ασυνέπεια συνεργάτη      

3 Έλλειψη γνώσεων συνεργάτη      

4 Κυρίαρχος ρόλος του συνεργάτη εις βάρος του άλλου      

5 Μη επαρκές εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις)      

6 Αλλαγές ρόλων από το σύστημα      

 
ΣΤ. Σε σύγκριση με τον προγραμματισμό σε ατομικό επίπεδο, με βάση την εμπειρία που αποκτήσατε, σε ποιο 
βαθμό συμφωνείτε ότι ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για την εφαρμογή του συνεργατικού προγραμματισμού 
από αρχάριους προγραμματιστές; 

  Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ουδέτερα Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
Επιτυγχάνεται μικρότερος χρόνος επίλυσης μιας 
άσκησης 

     

2 
Συμβάλλει στο διαμοιρασμό γνώσεων και 
δεξιοτήτων 

     

3 
Γίνεται γρηγορότερη διόρθωση λογικών ή 
συντακτικών λαθών στον κώδικα 

     

4 
Διευκολύνει την εκμάθηση του 
προγραμματισμού 

     

5 
Κάνει τη διαδικασία εκμάθησης του 
προγραμματισμού πιο ευχάριστη 

     

6 
Οι περισσότερες απορίες λύνονται μέσω 
συζήτησης με το συνεργάτη 

     

7 
Οι φοιτητές αποκτούν μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση για την ορθότητα των εργασιών 
τους 

     

 
Ζ.  
1. Σας αρέσει ο Προγραμματισμός; 
 

Ναι Όχι 

  

 
2. Δυσκολευτήκατε στην εκπόνηση προγραμματιστικών εργασιών στα μαθήματα προγραμματισμού που έχετε 
παρακολουθήσει στο παρελθόν; 
 

Όχι Ναι Αν ναι, πιστεύετε ότι η αξιοποίηση του 

απομακρυσμένου συνεργατικού προγραμματισμού θα 

σας βοηθούσε στην εκπόνηση προγραμματιστικών 

εργασιών και την αντιμετώπιση των σχετικών 

δυσκολιών; 

Όχι  

Ναι  
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3. Έχετε προηγούμενη εμπειρία με ομαδικές εργασίες στην εκπόνηση εργασιών προγραμματισμού; 
 

Όχι Ναι Αν ναι, με ποιο τρόπο λύνατε τις εργασίες;  

   Με δια ζώσης συνεργατικό προγραμματισμό 

  
 Με απομακρυσμένο συνεργατικό προγραμματισμό 

  
 Εργαζόμενοι ατομικά 

   Με άλλο τρόπο: 
 

 
 
4. Πώς θα αξιολογούσατε τον απομακρυσμένο, συνεργατικό προγραμματισμό ως συνολική εμπειρία; 

 

Πολύ κακή Κακή Ουδέτερη Καλή Πολύ Καλή 

     

 
 
5. Αν έχετε εφαρμόσει στο παρελθόν το συνεργατικό προγραμματισμό (δια ζώσης) ποια 
πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα διαπιστώσατε στην εφαρμογή του απομακρυσμένου συνεργατικού 
προγραμματισμού; 
 
 
 
 
 
 
 
6. Με ποιο τρόπο επιλογής συνεργάτη πιστεύετε ότι επηρεάζεται περισσότερο αρνητικά η έκβαση της 
συνεργασίας; 
 

Όταν η επιλογή γίνεται 

από τους φοιτητές 

Όταν η επιλογή γίνεται με 

αυτοματοποιημένο τρόπο από το 

σύστημα 

  

 
 
7. Στις εργασίες προγραμματισμού θα προτιμούσατε να εργάζεστε σε ομάδα ή μόνοι σας; 
 

Σε ομάδα Ατομικά 

  

 
 
8. Χρησιμοποιήσατε άλλο τρόπο επικοινωνίας με το συνεργάτη σας κατά τη διάρκεια των συνεδρίων εκτός του 
ενσωματωμένου chat, και αν ναι, ποιον; 
 

Όχι Ναι Άλλο μέσο επικοινωνίας 
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9. Σε πόσες από τις 5 εργασίες αντιμετωπίσατε τεχνικά προβλήματα, bugs κτλ.; 
 

0 1 2 3 4 5 

      
 
10. Ποιες ώρες συνηθίζατε να χρησιμοποιείτε το σύστημα; 
 

Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα Βράδυ Αργά το βράδυ 

     

 
 
11. Ακολουθήσατε σε όλες τις ασκήσεις τους ρόλους που πρότεινε το σύστημα; 
 

Ναι Όχι Αν όχι, για ποιους λόγους αλλάζατε ρόλους αγνοώντας τις προτάσεις του 

συστήματος; Βάλτε σε αύξουσα σειρά προτεραιότητας τους λόγους 

ξεκινώντας από τον συχνότερα χρησιμοποιούμενο.  

  Όταν μας φαινόταν άδικη η κατανομή ρόλων από το σύστημα 

  Όταν κάποιος ήθελε να λύσει ένα βήμα που γνώριζε καλύτερα από τον 
άλλο 

  Όταν κουραζόταν ο οδηγός 

  Αναλόγως με το δείκτη συμμετοχής (participation rate) που έδειχνε το 
σύστημα 

  Για άλλους λόγους: 
 

 
12. Χρησιμοποιήσατε την ενσωματωμένη βοήθεια (hints), και αν όχι, για ποιο λόγο; 
 

Ναι Όχι Για τους παρακάτω λόγους: 

   
 
13. Συνήθως λύνατε την άσκηση σε μία ή περισσότερες συνεδρίες;  
 

Σε μία συνεδρία Σε περισσότερες από 

μία συνεδρίες 

  

 
14. Η εμφάνιση της εκφώνησης τμηματικά (κατά βήματα) και όχι ολόκληρη (όπως συνήθως σας δίνονται οι 
εκφωνήσεις): 
 

Σας διευκόλυνε Σας δυσκόλεψε Ήταν θέμα συνήθειας Άλλο: 
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15. Αναφέρετε τα προβλήματα (bugs, διακοπές server κτλ.) που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια χρήσης του 
συστήματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Έχετε να κάνετε κάποιες προτάσεις βελτίωσης για το σύστημα; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Αναφέρετε τι δεν σας άρεσε σε όλη τη διαδικασία. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

 
ΜΑΘΗΜΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ CP 

 
 
 
 
 
 

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης  
πιλοτικής χρήσης ερευνητικού λογισμικού  

απομακρυσμένου συνεργατικού προγραμματισμού 
(Ομάδα Β) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.04.2013 
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Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της αξιολόγησης του συστήματος συνεργατικού προγραμματισμού 

που χρησιμοποιήσατε τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι ανώνυμο και αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών σχετικά 

με τη χρηστικότητα του συστήματος και της συνολικής μαθησιακής εμπειρίας. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του 

συστήματος και η αποτίμηση των απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο αυτό θα βοηθήσουν στη βελτίωση του 

συστήματος και της σχετικής έρευνας. Παρακαλούμε προσπαθήστε να απαντήστε σε όλες τις ερωτήσεις.  

Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας! 

Α. Βασικά Στοιχεία 

1 Κατηγορία Ομάδας Α  Β  

2 Εξάμηνο Σπουδών   

3 Έχετε παρακολουθήσει το μάθημα Διαδικαστικός Προγραμματισμός; Ναι  Όχι  

4 Έχετε περάσει το μάθημα Διαδικαστικός Προγραμματισμός; Ναι  Όχι  

5 Έχετε παρακολουθήσει το μάθημα Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός; Ναι  Όχι  

6 Έχετε περάσει το μάθημα Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός; Ναι  Όχι  

7 Είχατε ξαναχρησιμοποιήσει το περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού Eclipse IDE; Ναι  Όχι  

8 Λειτουργικό Σύστημα όπου εγκαταστάθηκε και χρησιμοποιήθηκε το plugin: 
 
 

 

9 Τρόπος σύνδεσης στο διαδίκτυο: 
 
 

 

 
 
B1. Αξιολογήστε τη χρησιμότητα των παρακάτω λειτουργιών του DPP Plugin. 

  Πολύ 
μικρή 

Μικρή Μέτρια 
Μεγάλ

η 
Πολύ 

μεγάλη 

1 
Δυνατότητα απομακρυσμένου συνεργατικού 
προγραμματισμού στο Eclipse.  

     

2 
Αυτόματη δημιουργία project με τις κλάσεις που απαιτεί 
η εργασία.  

     

3 Συγχρονισμένη εκτέλεση προγραμμάτων.      

4 Λήψη βοήθειας (hints) για κάθε βήμα της άσκησης.      

5 Συγχρονισμένη αποθήκευση αρχείων.      

6 Ενσωματωμένη γραπτή επικοινωνία (chat).      

7 
Απομακρυσμένη επισήμανση (highlight) κώδικα (από τη 
μεριά του παρατηρητή). 

     

8 Εμφάνιση της εκφώνησης της άσκησης στο Eclipse.       

9 
Διαχωρισμός της άσκησης σε βήματα και 
καθοδηγούμενη επίλυσή της.  

     

10 
Δυνατότητα επίλυσης της άσκησης σε περισσότερες από 
μία συνεδρίες.      
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Β2. Ταξινομήστε τις παραπάνω λειτουργίες από την πλέον χρήσιμη προς τη λιγότερη χρήσιμη (χρησιμοποιήστε 
τους αριθμούς που υπάρχουν μπροστά από κάθε λειτουργία). 
  

Πολύ 

χρήσιμη 

     
   

Λιγότερο 

χρήσιμη 

 
 

         

 
 
Γ. Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι οι παρακάτω λειτουργίες ήταν εύκολες στη χρήση; 

  Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ουδέτερα Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 Εγκατάσταση plugin      

2 Σύνδεση στο server      

3 
Έναρξη συνεδρίας συνεργατικού 
προγραμματισμού 

     

4 Εναλλαγές ρόλων      

5 Γραπτή συνομιλία (chat)      

6 Διακοπή συνεδρίας / υποβολή άσκησης      

7 
Ανάγνωση και πλοήγηση στην εκφώνηση της 
άσκησης      

 
 
Δ. Αξιολογήστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις 

  Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ουδέτερα Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
Το interface (διεπαφή χρήστη) του συστήματος 
ήταν ευχάριστο.  

     

2 Ως σύνολο το σύστημα ήταν εύκολο στη χρήση.      

3 
Η ταχύτητα απόκρισης ενεργειών στο server 
(σύνδεση, πληκτρολόγηση, αποθήκευση, 
υποβολή κτλ.) ήταν μεγάλη. 

     

4 
Ο χρόνος εξοικείωσης με το σύστημα ήταν 
μικρός.      

5 
Το σύστημα είναι κατάλληλο και για αρχάριους 
προγραμματιστές. 
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Ε. Αξιολογήστε τους παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τη συνεργασία σας 

  
Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 

Πάρα 
πολύ 

1 
Προβλήματα συντονισμού με το συνεργάτη για να βρεθεί 
κοινός χρόνος      

2 Ασυνέπεια συνεργάτη      

3 Έλλειψη γνώσεων συνεργάτη      

4 Κυρίαρχος ρόλος του συνεργάτη εις βάρος του άλλου      

5 Μη επαρκές εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις)      

 
ΣΤ. Σε σύγκριση με τον προγραμματισμό σε ατομικό επίπεδο, με βάση την εμπειρία που αποκτήσατε, σε ποιο 
βαθμό συμφωνείτε ότι ισχύουν οι παρακάτω προτάσεις για την εφαρμογή του συνεργατικού προγραμματισμού 
από αρχάριους προγραμματιστές; 

  Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ουδέτερα Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
Επιτυγχάνεται μικρότερος χρόνος επίλυσης μιας 
άσκησης 

     

2 
Συμβάλλει στο διαμοιρασμό γνώσεων και 
δεξιοτήτων 

     

3 
Γίνεται γρηγορότερη διόρθωση λογικών ή 
συντακτικών λαθών στον κώδικα 

     

4 
Διευκολύνει την εκμάθηση του 
προγραμματισμού 

     

5 
Κάνει τη διαδικασία εκμάθησης του 
προγραμματισμού πιο ευχάριστη 

     

6 
Οι περισσότερες απορίες λύνονται μέσω 
συζήτησης με το συνεργάτη 

     

7 
Οι φοιτητές αποκτούν μεγαλύτερη 
αυτοπεποίθηση για την ορθότητα των εργασιών 
τους 

     

 
Ζ.  
1. Σας αρέσει ο Προγραμματισμός; 
 

Ναι Όχι 

  

 
2. Δυσκολευτήκατε στην εκπόνηση προγραμματιστικών εργασιών στα μαθήματα προγραμματισμού που έχετε 
παρακολουθήσει στο παρελθόν; 
 

Όχι Ναι Αν ναι, πιστεύετε ότι η αξιοποίηση του 

απομακρυσμένου συνεργατικού προγραμματισμού θα 

σας βοηθούσε στην εκπόνηση προγραμματιστικών 

εργασιών και την αντιμετώπιση των σχετικών 

δυσκολιών; 

Όχι  

Ναι  

    
 



 

136 

 

3. Έχετε προηγούμενη εμπειρία με ομαδικές εργασίες στην εκπόνηση εργασιών προγραμματισμού; 
 

Όχι Ναι Αν ναι, με ποιο τρόπο λύνατε τις εργασίες;  

   Με δια ζώσης συνεργατικό προγραμματισμό 

  
 Με απομακρυσμένο συνεργατικό προγραμματισμό 

  
 Εργαζόμενοι ατομικά 

   Με άλλο τρόπο: 
 

 
 
4. Πώς θα αξιολογούσατε τον απομακρυσμένο, συνεργατικό προγραμματισμό ως συνολική εμπειρία; 

 

Πολύ κακή Κακή Ουδέτερη Καλή Πολύ Καλή 

     

 
 
5. Αν έχετε εφαρμόσει στο παρελθόν το συνεργατικό προγραμματισμό (δια ζώσης) ποια 
πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα διαπιστώσατε στην εφαρμογή του απομακρυσμένου συνεργατικού 
προγραμματισμού; 
 
 
 
 
 
 
 
6. Με ποιο τρόπο επιλογής συνεργάτη πιστεύετε ότι επηρεάζεται περισσότερο αρνητικά η έκβαση της 
συνεργασίας; 
 

Όταν η επιλογή γίνεται 

από τους φοιτητές 

Όταν η επιλογή γίνεται με 

αυτοματοποιημένο τρόπο από το 

σύστημα 

  

 
7. Στις εργασίες προγραμματισμού θα προτιμούσατε να εργάζεστε σε ομάδα ή μόνοι σας; 
 

Σε ομάδα Ατομικά 

  

 
8. Χρησιμοποιήσατε άλλο τρόπο επικοινωνίας με το συνεργάτη σας κατά τη διάρκεια των συνεδρίων εκτός του 
ενσωματωμένου chat, και αν ναι, ποιον; 
 

Όχι Ναι Άλλο μέσο επικοινωνίας 
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9. Σε πόσες από τις 5 εργασίες αντιμετωπίσατε τεχνικά προβλήματα, bugs κτλ.; 
 

0 1 2 3 4 5 

      
 
10. Ποιες ώρες συνηθίζατε να χρησιμοποιείτε το σύστημα; 
 

Πρωί Μεσημέρι Απόγευμα Βράδυ Αργά το βράδυ 

     

 
 
11. Με ποια στρατηγική πραγματοποιούσατε αλλαγές ρόλων κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας; Βάλτε σε 
αύξουσα σειρά προτεραιότητας τις παρακάτω στρατηγικές ξεκινώντας από την συχνότερα χρησιμοποιούμενη.  
 

 
Χωρίζαμε την άσκηση περίπου στη μέση ανάλογα με τον αριθμό των βημάτων 

 
Ο καθένας έλυνε τα βήματα που γνώριζε καλύτερα 

 
Αλλάζαμε ρόλους όταν κουραζόταν ο οδηγός 

 
Λύναμε εναλλάξ τα βήματα, αλλάζοντας ρόλους μετά από κάθε βήμα 

 
Με άλλο τρόπο: 

 
12. Χρησιμοποιήσατε την ενσωματωμένη βοήθεια (hints), και αν όχι, για ποιο λόγο; 
 

Ναι Όχι Για τους παρακάτω λόγους: 

   
 
 
13. Συνήθως λύνατε την άσκηση σε μία ή περισσότερες συνεδρίες;  
 

Σε μία συνεδρία Σε περισσότερες από 

μία συνεδρίες 

  

 
 
14. Η εμφάνιση της εκφώνησης τμηματικά (κατά βήματα) και όχι ολόκληρη (όπως συνήθως σας δίνονται οι 
εκφωνήσεις): 
 

Σας διευκόλυνε Σας δυσκόλεψε Ήταν θέμα συνήθειας Άλλο: 
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15. Αναφέρετε τα προβλήματα (bugs, διακοπές server κτλ.) που αντιμετωπίσατε κατά τη διάρκεια χρήσης του 
συστήματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Έχετε να κάνετε κάποιες προτάσεις βελτίωσης για το σύστημα; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Αναφέρετε τι δεν σας άρεσε σε όλη τη διαδικασία. 
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Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του συστήματος  

από τον καθηγητήτου μαθήματος 
 
Α. Ευκολία χρήσης συστήματος 
 

 Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι τα παρακάτω 
στοιχεία του συστήματος ήταν εύκολα στη 
χρήση (εφόσον τα χρησιμοποιήσατε); 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ουδέτερα Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

1 
Εγκατάσταση συστήματος (Server, Web 
application, Database) 

     

2 Εγκατάσταση plugin       

3 
Περιβάλλον διαχείρισης (SCEPPSys’ web-
based administration panel) 

     

4 Eclipse plugin      

 
Β. Αξιολόγηση του συνεργατικού προγραμματισμού από απόσταση 
 

 Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι ο ΣΠαΑ 
μειώνει το φόρτο εργασίας του διδάσκοντος. 
Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι ισχύει αυτό 
για τα παρακάτω;  

Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 
Πάρα  
πολύ 

1 
Λιγότερος φόρτος στην αξιολόγηση των 
εργασιών εφόσον ο αριθμός ασκήσεων 
μειώνεται κατά το ήμισυ. 

     

2 
Οι φοιτητές εκφράζουν στο διδάσκοντα 
λιγότερες απορίες επειδή μπορούν να λύσουν 
τις περισσότερες με το συνεργάτη τους.  

     

3 
Οι απορίες που εκφράζουν οι φοιτητές είναι 
περισσότερο εξειδικευμένες και όχι για 
συνήθη λάθη (π.χ. συντακτικά).  

     

4 
Οι φοιτητές φαίνεται να έχουν πιο ενεργή 
συμμετοχή στην εκπόνηση των εργασιών (π.χ. 
παραδίδουν περισσότερες εργασίες). 

     

 
Γ. Χρησιμότητα στατιστικών στοιχείων 
 

 Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε ότι τα παρακάτω 
στατιστικά στοιχεία είναι χρήσιμα και 
βοηθούν στην παρακολούθηση των 
φοιτητών και στη διαχείριση του 
μαθήματος; 

Διαφωνώ 
απόλυτα 

Διαφωνώ Ουδέτερα Συμφωνώ 
Συμφωνώ 
απόλυτα 

 Ενότητα Group Statistics      

1 Συνολικός χρόνος επίλυσης της άσκησης      

2 Συνολικός χρόνος πληκτρολόγησης κώδικα      
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3 
Αριθμός εναλλαγών ρόλων 
οδηγού/παρατηρητή 

     

4 
Αριθμός βοηθητικών μηνυμάτων που 
αναγνώστηκαν  

     

5 
Ποσοστό συμμετοχής κάθε φοιτητή στον 
κώδικα 

     

6 
Αριθμός βημάτων που λύθηκαν με βάση τους 
ανατιθέμενους ρόλους 

     

7 
Κατανομή μαθησιακών στόχων σε κάθε 
ομάδα      

 Ενότητα Student Statistics      

8 
Εμφάνιση συγκεντρωτικών στοιχείων ανά 
φοιτητή για όλα τα project που συμμετείχε      

 Ενότητα Learning Goals      

9 
Κατανομή μαθησιακών στόχων για όλες τις 
ασκήσεις του μαθήματος 

     

 

Δ. Σχόλια και προτάσεις βελτίωσης 
 
1. Τι σας δυσκόλεψε στη χρήση του συστήματος; 

 

2. Τι σας φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο; 

 

3. Τι θα μπορούσε να βελτιωθεί στο σύστημα; 

 

4. Θα ξαναχρησιμοποιούσατε στο μάθημά σας το συνεργατικό προγραμματισμό από απόσταση; 
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Παράρτημα Β - Υποστηρικτικό υλικό 

Α. Πιλοτική χρήση 

1. Το σενάριο συνεργασίας 

2. H άσκηση προγραμματισμού 

Β. Έρευνα 2 

1. Ο αλγόριθμος προσαρμοσμένης κατανομής δραστηριοτήτων 

2. Οι ασκήσεις προγραμματισμού στα τέσσερα τελευταία project 
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Πιλοτική χρήση του SCEPPSys plugin - Σενάριο 

συνεργασίας 

 

Συμμετέχοντες: 20 φοιτητές με βασικές γνώσεις στη γλώσσα Java 

 

Δραστηριότητες: Στόχος είναι να επιλυθεί μία εργασία προγραμματισμού, η οποία 

αποτελείται από 15 μικρότερες δραστηριότητες. Σε κάθε δραστηριότητα, οι 

ενέργειες που αναμένεται να εμπλακούν οι φοιτητές είναι η συγγραφή του κώδικα, 

η διαπραγμάτευση με το συνεργάτη, η επιθεώρηση του κώδικα και η ανεύρεση 

λαθών. Η άσκηση καλύπτει βασικές έννοιες της Java, όπως τύποι δεδομένων, 

κατασκευαστές, αντικείμενα, μέθοδοι και η δομή επιλογής.  

 

Ρόλοι: Οι φοιτητές αναλαμβάνουν τους ρόλους που ορίζει ο συνεργατικός 

προγραμματισμός, δηλαδή του οδηγού και παρατηρητή.  

 

Ομάδες: Διμελής ομάδες. 

 

Πόροι: Έντυπο υλικό με το εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος. Η εκφώνηση της 

άσκησης και τα βοηθητικά μηνύματα θα είναι ενσωματωμένα στο plugin.  

 

Σχηματισμός ομάδων: Δημιουργία τυχαίων ζευγαριών. 

 

Κατανομή εργασιών: Εφαρμογή της στρατηγικής προσαρμοσμένης κατανομής 

εργασιών. 

 

Αλληλουχία: Η εργασία χωρίζεται σε 15 επιμέρους δραστηριότητες οι οποίες 

επιλύονται σειριακά. Κάθε δραστηριότητα λύνεται από τον χρήστη που έχει το 

ρόλο του οδηγού.  
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Πιλοτική χρήση του SCEPPSys plugin - Άσκηση 

# 
Βήμα 

Περιγραφή Μαθησιακός 
στόχος 

Βοηθητικό μήνυμα 

1 Στόχος της άσκησης είναι να δημιουργηθεί μία κλάση η 
οποία θα μοντελοποιεί-αναπαριστά μια οποιαδήποτε 
ποδοσφαιρική ομάδα.  
Για οποιαδήποτε ποδοσφαιρική ομάδα οι πληροφορίες 
που μας ενδιαφέρουν να γνωρίζουμε είναι: το όνομα 
ομάδας, το όνομα πόλης (έδρα της ομάδας), το όνομα 
προέδρου, τον αριθμό τερμάτων που σκοράρισε, τον 
αριθμό τερμάτων που δέχθηκε, τον αριθμό νικών, τον 
αριθμό ηττών και τον αριθμό ισοπαλιών (οι αριθμοί είναι 
συνολικοί για μια αγωνιστική περίοδο). Στη κλάση να 
δηλώσετε 8 πεδία για τις παραπάνω πληροφορίες. 

Πεδία Δηλώστε 3 ιδιωτικά 
πεδία τύπου String 
και 5 ιδιωτικά 
πεδία τύπου int. 
Π.χ. private String 
TeamName; 

2 Να δημιουργήσετε κατασκευαστή της κλάσης που θα 
δέχεται τιμές για τα πεδία: όνομα ομάδας, όνομα πόλης 
(έδρα της ομάδας), όνομα προέδρου. Τα υπόλοιπα πεδία 
ορίζονται με τιμή 0. 

Κατασκευα-
στές 

Ο κατασκευαστής 
σας θα πρέπει να 
έχει το ίδιο όνομα 
με την κλάση σας 
και θα έχει 3 
παραμέτρους 
τύπου String, 
δηλαδή: public 
FootBallGroup(Strin
g name, String 
president, String 
town). Στο σώμα 
του θα γίνεται 
αρχικοποίηση των 
τιμών. 

3 Στη μέθοδο main: Δηλώστε και δημιουργήστε 2 
αντικείμενα της κλάσης FootBallGroup για να 
δημιουργήσετε 2 ομάδες. 

Δήλωση 
αντικειμένων 

π.χ. FootBallGroup 
footBall1=new 
FootBallGroup("PA
OK", "VRYZAS", 
"THESSALONIKI"); 

4 Να δημιουργήσετε μεθόδους (μετάλλαξης) που θα 
αυξάνει κατά 1 αντίστοιχα η καθεμία: το πεδίο των νικών, 
των ηττών, των ισοπαλιών. 

Μέθοδοι 
πρόσβασης/ 
μετάλλαξης 

Οι μέθοδοι δεν θα 
επιστρέφουν 
κάποια τιμή άρα θα 
είναι τύπου void. Η 
πρώτη μέθοδος θα 
δέχεται ως 
παράμετρο το 
όνομα αλλαγής – οι 
άλλες τρεις δεν θα 
δέχονται 
παραμέτρους. 

5 Να δημιουργήσετε μεθόδους (πρόσβασης) που θα 
επιστρέφει αντίστοιχα η καθεμία την τιμή του πεδίου: με 
τον αριθμό των νικών, των ηττών και των ισοπαλιών 
 

Μέθοδοι 
πρόσβασης/ 
μετάλλαξης 

Οι τρεις μέθοδοι 
πρόσβασης θα 
είναι τύπου int και 
θα επιστρέφουν τις 
αντίστοιχες τιμές 
των πεδίων του 
αντικειμένου με 
την εντολή return. 

6 Να δημιουργήσετε μία μέθοδο (μετάλλαξης) που θα 
ενημερώνει (αυξάνει) το πεδίο με τον αριθμό των 

3 
Μέθοδοι 

Οι μέθοδοι θα είναι 
τύπου void με μία 
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τερμάτων που σκοράρισε η ομάδα (η μέθοδος θα δέχεται 
ως παράμετρο τον αριθμό με τα τέρματα που σκοράρισε 
η ομάδα σε κάποιον ή κάποιους αγώνες και θα 
ενημερώνει κατάλληλα το πεδίο με τον αριθμό με τα 
τέρματα που σκοράρισε η ομάδα) 
Να δημιουργήσετε μία μέθοδο (μετάλλαξης) που θα 
ενημερώνει (αυξάνει) το πεδίο με τον αριθμό των 
τερμάτων που δέχθηκε η ομάδα (η μέθοδος θα δέχεται 
ως παράμετρο τον αριθμό με τα τέρματα που δέχθηκε η 
ομάδα σε κάποιον ή κάποιους αγώνες και θα ενημερώνει 
κατάλληλα το πεδίο με τον αριθμό με τα τέρματα που 
δέχθηκε η ομάδα). 

πρόσβασης/ 
μετάλλαξης 

παράμετρο τύπου 
int.  

7 Να δημιουργήσετε μεθόδους (πρόσβασης) που θα 
επιστρέφει αντίστοιχα η καθεμία την τιμή του πεδίου με: 
τον αριθμό τερμάτων που σκοράρισε η ομάδα και με τον 
αριθμό τερμάτων που δέχθηκε η ομάδα. 

Μέθοδοι 
πρόσβασης/ 
μετάλλαξης 

Οι δύο μέθοδοι 
πρόσβασης θα 
είναι τύπου int και 
θα επιστρέφουν τις 
αντίστοιχες τιμές 
των πεδίων του 
αντικειμένου με 
την εντολή return. 

8 Αν γνωρίζουμε ότι η 1η ομάδα σημείωσε 3 νίκες, 1 
ισοπαλία, 2 ήττες και σκοράρισε 15 τέρματα, καλέστε τις 
κατάλληλες μεθόδους ώστε να καταχωρήσετε τις 
παραπάνω πληροφορίες, δηλαδή τις παραπάνω τιμές στα 
πεδία του αντικειμένου που αναφέρεται (μοντελοποιεί) 
στη 1η ομάδα. 

Κλήση 
μεθόδων 

Η εξωτερική κλήση 
μεθόδων 
αποτελείται από το 
όνομα του 
αντικειμένου 
ακολουθούμενο 
από μία τελεία (.), 
το όνομα της 
μεθόδου και 
παραμέτρους για 
την κλήση: 
αντικείμενο.όνομα
Μεθόδου (λίστα 
παραμέτρων) 

9 Αν γνωρίζουμε ότι η 2η ομάδα σημείωσε 1 νίκη, 3 
ισοπαλίες, 7 ήττες, σκοράρισε 5 τέρματα, και δέχθηκε 10 
τέρματα, καλέστε τις κατάλληλες μεθόδους ώστε 
καταχωρήσετε τις παραπάνω πληροφορίες, δηλαδή τις 
παραπάνω τιμές στα πεδία του αντικειμένου που 
αναφέρεται (μοντελοποιεί) στη 2η ομάδα. 

Κλήση 
μεθόδων 

Η εξωτερική κλήση 
μεθόδων 
αποτελείται από το 
όνομα του 
αντικειμένου 
ακολουθούμενο 
από μία τελεία (.), 
το όνομα της 
μεθόδου και 
παραμέτρους για 
την κλήση: 
αντικείμενο.όνομα
Μεθόδου (λίστα 
παραμέτρων) 

10 Να δημιουργήσετε μία μέθοδο που θα δέχεται έναν 
ακέραιο αριθμό Νο και θα επιστρέφει το κατάλληλο 
μήνυμα ανάλογα με τον αριθμό των ηττών που έχει 
σημειώσει η ομάδα (αριθμό Νο). Αν η ομάδα δεν έχει 
σημειώσει ήττες θα επιστρέφει το μήνυμα «Μπράβο», αν 
οι ήττες τις ομάδας είναι λιγότερες ή ίσες από τον αριθμό 
Νο τότε το μήνυμα θα είναι «Μπορεί και να μην 
υποβιβαστεί», διαφορετικά θα επιστρέφει «Μάλλον θα 

Εντολή If Ορίστε αρχικά ένα 
String το οποίο θα 
παίρνει την 
κατάλληλη τιμή 
ανάλογα με τις 
ήττες που θα 
ελέγχονται με την 
εντολή If, και το 
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υποβιβαστεί». Δίνεται η επικεφαλίδα της μεθόδου public 
String Message(int Νο). 

οποίο θα 
επιστρέφεται στο 
τέλος με την εντολή 
return.  

11 Να δημιουργήσετε μια μέθοδο που θα εμφανίζει το 
μήνυμα που θα επιστρέψει η μέθοδος του ερωτήματος 
10 αν κληθεί με παράμετρο τον αριθμό 6. 

Εντολή print Χρησιμοποιήστε 
την εντολή this για 
να έχετε πρόσβαση 
στη μέθοδο. 

12 Καλέστε τη μέθοδο του ερωτήματος 11 για τη 1η ομάδα 
και στη συνέχεια για τη 2η ομάδα. 
 
 
 
  

Κλήση 
μεθόδων 

Η εξωτερική κλήση 
μεθόδων 
αποτελείται από το 
όνομα του 
αντικειμένου 
ακολουθούμενο 
από μία τελεία (.), 
το όνομα της 
μεθόδου και 
παραμέτρους για 
την κλήση: 
αντικείμενο.όνομα
Μεθόδου (λίστα 
παραμέτρων) 

13 Να δημιουργήσετε μία μέθοδο που θα επιστρέφει το 
μέσο όρο των τερμάτων που σκοράρισε προς το συνολικό 
αριθμό των αγώνων (συνολικός αριθμός αγώνων = 
νίκες+ήττες+ισοπαλίες). Θα γίνεται έλεγχος αν ο αριθμός 
των αγώνων είναι 0 τότε δεν θα γίνεται η παραπάνω 
διαίρεση και θα επιστρέφει σ’ αυτή τη περίπτωση τη τιμή 
0. 

Εντολή If H μέθοδος θα είναι 
τύπου double για 
να επιστρέφει το 
αποτέλεσμα της 
διαίρεσης.  

14 Να δημιουργήσετε μια μέθοδο με όνομα print που θα 
εμφανίζει σε νέα γραμμή κάθε φορά i) το όνομα της 
ομάδας, το όνομα του προέδρου, το όνομα της πόλης 
(έδρα της ομάδας) ii) τον αριθμό των νικών, ισοπαλιών, 
ηττών iii) τον αριθμό των τερμάτων που σκοράρισε η 
ομάδα, τον αριθμό των τερμάτων που δέχθηκε η ομάδα 
iv) Το μέσο όρο των τερμάτων που σκοράρισε προς το 
συνολικό αριθμό των αγώνων (το αποτέλεσμα που 
επιστρέφει η μέθοδος του ερωτήματος 9)  

Εντολή print Με την εντολή 
System.out.println 
γίνεται η εκτύπωση 
και η αλλαγή 
γραμμής. Η 
συνένωση 
αλφαριθμητικών 
γίνεται με τον 
τελεστή συν (+). 

15 Καλέστε τη μέθοδο του ερωτήματος 14 για τη 1η ομάδα 
και στη συνέχεια για τη 2η ομάδα. 

Κλήση 
μεθόδων 
 
 

 

Η εξωτερική κλήση 
μεθόδων 
αποτελείται από το 
όνομα του 
αντικειμένου 
ακολουθούμενο 
από μία τελεία (.), 
το όνομα της 
μεθόδου και 
παραμέτρους για 
την κλήση: 
αντικείμενο.όνομα
Μεθόδου (λίστα 
παραμέτρων) 
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Έρευνα 2: Ο αλγόριθμος προσαρμοσμένης κατανομής 
δραστηριοτήτων (ως μέθοδος της Java) 
 
/** 

 * @param learningGoal 

 * @param student1_id 

 * @param student2_id 

 * @return id of student who gets the activity assigned 

 */ 

public int assignDriverRoleTo(int learningGoal, int student1_id, int 

student2_id) { 

     

// get counter and grade of first student for learningGoal, add to 

counter the number of current solved activities 

int count1 = getCounterOfLearningGoal (learningGoal, student1_id) + 

tempCounter1; 

double grade1 = getGradeOfLearningGoal(learningGoal, student1_id); 

 

// get counter and grade of second student for learningGoal, add to 

counter the number of current solved activities 

int count2 = getCounterOfLearningGoal (learningGoal, student2_id) + 

tempCounter2; 

double grade2 = getGradeOfLearningGoal(learningGoal, student2_id); 

 

// use grades if students have solved the same amount of tasks in 

learningGoal 

if (count1 == count2) { 

 if (grade1 > grade2) 

  return student2_id; 

 else if (grade1 < grade2) 

  return student1_id; 

 else { 

     //random assignment  

     Random rand = new Random(); 

     int i = rand.nextInt(2); 

     if (i == 0) 

  return student1_id; 

     else  

  return student2_id; 

 } 

} 

// assign the driver role to the student who had least experience in 

the area of that particular learningGoal 

else if (count1 < count2) 

 return student1_id; 

else  

 return student2_id; 

} 
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Έρευνα 2 - Project 1 

# 
Βήμα 

Περιγραφή 
Μαθησιακός 

στόχος 
Βοηθητικό μήνυμα 

1 Στην άσκηση αυτή θα δημιουργήσετε μια  εφαρμογή που 
θα υπολογίζει κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με την 
κατανάλωση διάφορων κατηγοριών πιάτων που 
καταναλώνονται σε ένα εστιατόριο κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Αρχικά, θα ορίσετε την κλάση IntegerArray, στην 
οποία θα αποθηκεύετε σε ένα πίνακα την ημερήσια 
κατανάλωση κάθε προσφερόμενου πιάτου. Η κλάση αυτή 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια οποιαδήποτε εφαρμογή 
θέλουμε να δίνουμε από το πληκτρολόγιο μια σειρά 
ακεραίων τιμών και να υπολογίζονται γι' αυτές μέσος 
όρος, μέγιστο, ελάχιστο κτλ. Ανοίξτε αρχικά την κλάση 
IntegerArray, και προσθέστε σε αυτή ένα πεδίο για την 
αποθήκευση μιας σειράς ακεραίων αριθμών σε ένα 
πίνακα (pin) και ένα πεδίο τύπου Scanner που θα μας 
δώσει τη δυνατότητα εισαγωγής των αριθμών από το 
πληκτρολόγιο (input). Μην ξεχάσετε να συμπεριλάβετε 
την κλάση Scanner. 

Fields - 
Δήλωση 
πεδίων 

Δηλώστε 1 ιδιωτικό πεδίο 
τύπου πίνακα ακεραίων 
και 1 ιδιωτικό πεδίο 
τύπου Scanner. Π.χ.  
private int[] pin; 

2 Ορίστε ένα κατασκευαστή που δέχεται μέσω παραμέτρου 
το πλήθος των στοιχείων που θα έχει το πεδίο pin και θα 
αρχικοποιεί το πεδίο input έτσι ώστε να έχουμε στη 
συνέχεια τη δυνατότητα να το χρησιμοποιούμε για είσοδο 
δεδομένων από το πληκτρολόγιο. 

Constructors - 
Κατασκευαστ
ές 

Η υπογραφή του 
κατασκευαστή θα είναι 
public IntegerArray (int 
size). Για την δημιουργία 
του πίνακα που θα 
αναθέσετε στο πεδίο 
input θα 
χρησιμοποιήσετε την 
εντολή new int[size]. Στο 
αντικείμενο της κλάσης 
Scanner που θα 
δημιουργήσετε θα 
πρέπει να περάσετε ως 
όρισμα το System.in 
προκειμένου να το 
χρησιμοποιήσετε στη 
συνέχεια για είσοδο 
δεδομένων από το 
πληκτρολόγιο. 

3 Ορίστε μέθοδο inputElements, στην οποία διαβάζονται 
από το πληκτρολόγιο ακέραιες τιμές στον πίνακα (πεδίο 
pin). Κατά την είσοδο των δεδομένων να εμφανίζεται το 
προτρεπτικό μήνυμα: "Give element #αύξοντας-
αριθμός:", όπου ο αύξοντας-αριθμός θα έχει τιμή 0, 1, 2, 
... 

Scanner 
(System.in) 

Σε μια επανάληψη θα 
διασχίσετε τον πίνακα 
και σε κάθε επανάληψη 
θα εμφανίζετε το 
προτρεπτικό μήνυμα, θα 
διαβάζετε καλώντας τη 
μέθοδο nextInt για το 
αντικείμενο-πεδίο input 
μια ακέραια τιμή και θα 
την αποθηκεύετε στο 
κατάλληλο στοιχείο του 
πίνακα. 

4 Ορίστε μέθοδο με όνομα numOfElements, η οποία θα 
επιστρέφει το πλήθος των στοιχείων του πίνακα 

Πίνακες Χρησιμοποιήστε την 
ιδιότητα (πεδίο) length 
για αντικείμενα πίνακα 
για την επιστροφή του 
πλήθους των στοιχείων 
του πίνακα  
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5 Ορίστε μέθοδο με όνομα getElement, η οποία θα δέχεται 
τη θέση ενός στοιχείου του πίνακα (αριθμοδείκτης) και 
εφόσον αυτός είναι έγκυρος θα επιστρέφει την τιμή του 
συγκεκριμένου στοιχείου του πίνακα, διαφορετικά θα 
επιστρέφει την τιμή -1. 

Πίνακες Χρησιμοποιήστε μια if 
για να ελέγξετε αν η τιμή 
της παραμέτρου είναι 
στα επιτρεπτά όρια για 
τον αριθμοδείκτη του 
πίνακα και αναλόγως 
επιστρέψτε την τιμή του 
στοιχείου ή την τιμή -1.  

6 Ορίστε μέθοδο με όνομα sum, η οποία θα υπολογίζει και 
θα επιστρέφει το άθροισμα των στοιχείων του πίνακα. 

Πίνακες Μηδενίστε μια τοπική 
μεταβλητή και στη 
συνέχεια διασχίστε 
χρησιμοποιώντας ένα 
βρόχο τον πίνακα, 
προσθέστε σε κάθε 
επανάληψη στην τοπική 
μεταβλητή την τιμή του 
τρέχοντος στοιχείου και 
όταν τελειώσει η 
επανάληψη επιστρέψτε 
την τιμή της τοπικής 
μεταβλητής. 

7 Ορίστε μέθοδο με όνομα mean, η οποία θα υπολογίζει και 
θα επιστρέφει το μέσο όρο των στοιχείων του πίνακα. 

Υπολογισμός 
μέσου όρου 

Διαιρέστε το άθροισμα 
των στοιχείων του πίνακα 
με το πλήθος τους. Για το 
άθροισμα μπορείτε να 
καλέσετε τη μέθοδο sum, 
για το πλήθος των 
στοιχείων του πίνακα 
μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε την 
ιδιότητα (πεδίο) length 
του πίνακα. 

8 Ορίστε μέθοδο με όνομα maxElement, η οποία θα 
υπολογίζει και θα επιστρέφει την θέση του στοιχείου με 
την μεγαλύτερη τιμή. 

Υπολογισμός 
μέγιστων/ελά
χιστων τιμών 

Αποθηκεύστε σε μια 
τοπική μεταβλητή, έστω 
max την τιμή του 1ου 
στοιχείου του πίνακα και 
σε μια μεταβλητή, έστω 
maxpos την θέση του (0). 
Στη συνέχεια διασχίστε 
τον πίνακα και 
συγκρίνετε την τιμή κάθε 
στοιχείου με εκείνη του 
max. Οι μεταβλητές max 
και maxpos θα 
ενημερώνονται ώστε να 
έχουν ως τιμή, την τιμή 
και τη θέση του στοιχείου 
με την μεγαλύτερη τιμή 
αντίστοιχα. 
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9 Ορίστε μέθοδο με όνομα minElement, η οποία θα 
υπολογίζει και θα επιστρέφει την θέση του στοιχείου με 
την μικρότερη τιμή. 

Υπολογισμός 
μέγιστων/ελά
χιστων τιμών 

Αποθηκεύστε σε μια 
τοπική μεταβλητή, έστω 
min την τιμή του 1ου 
στοιχείου του πίνακα και 
σε μια μεταβλητή, έστω 
minpos την θέση του (0). 
Στη συνέχεια διασχίστε 
τον πίνακα και 
συγκρίνετε την τιμή κάθε 
στοιχείου με εκείνη του 
min. Οι μεταβλητές min 
και minpos θα 
ενημερώνονται ώστε να 
έχουν ως τιμή, την τιμή 
και τη θέση του στοιχείου 
με την μικρότερη τιμή 
αντίστοιχα. 

10 Ορίστε μέθοδο με όνομα printArray, η οποία θα εμφανίζει 
την τιμή κάθε στοιχείου σε διαφορετική γραμμή με τον 
αριθμοδείκτη του στοιχείου στην αρχή, ως εξής: 
#<αριθμοδείκτης>: <τιμή στοιχείου στην αντίστοιχη-θέση> 

Πίνακες Διασχίστε με ένα for τον 
πίνακα και μια 
System.out.println 
εμφανίστε τη θέση και 
την τιμή του στοιχείου. 

11 Ανοίξτε την κλάση DishCategory και προσθέστε ένα πεδίο 
με όνομα category όπου θα αποθηκεύεται η κατηγορία 
των πιάτων (π.χ. "Appetizers", Main course", "Dessert" 
κτλ) και ένα πεδίο τύπου IntegerArray με όνομα orders 
όπου θα αποθηκεύονται τα στοιχεία της ημερήσιας 
κατανάλωσης για τα πιάτα της συγκεκριμένης κατηγορίας. 

Fields - 
Δήλωση 
πεδίων 

Δηλώστε 1 ιδιωτικό πεδίο 
τύπου String και 1 
ιδιωτικό πεδίο τύπου 
IntegerArray Π.χ.  private 
IntegerArray orders; 

12 Ορίστε τον κατασκευαστή της κλάσης DishCategory, ο 
οποίος θα δέχεται μέσω παραμέτρων  τιμή για το πεδίο 
category, καθώς επίσης και μια ακέραια τιμή που θα 
χρησιμοποιηθεί ως όρισμα στον κατασκευαστή της 
IntegerArray κατά τη δημιουργία του αντικειμένου που θα 
ανατεθεί στο πεδίο orders. Αφού αρχικοποιηθούν τα 2 
πεδία της κλάσης στη συνέχεια θα καλείτε από τον 
κατασκευαστή για το πεδίο orders (αντικείμενο της 
κλάσης IntegerArray) την μέθοδο inputElements 
προκειμένου να εισαχθεί από το πληκτρολόγιο η 
ημερήσια κατανάλωση κάθε πιάτου της κατηγορίας 
αυτής. 

Constructors - 
Κατασκευαστ
ές 

Η υπογραφή του 
κατασκευαστή θα είναι  
public 
DishCategory(String 
category, int size). Για την 
δημιουργία του 
αντικειμένου που θα 
ανατεθεί στο πεδίο 
orders θα 
χρησιμοποιήσετε τον 
τελεστή new και θα 
καλέσετε τον 
κατασκευαστή της 
κλάσης IntegerArray 
περνώντας ως όρισμα το 
size. 
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13 Ορίστε μέθοδο printStatistics, στην οποία θα 
εμφανίζονται το όνομα της κατηγορίας πιάτων, ο αριθμός 
διαφορετικών πιάτων, η ημερήσια κατανάλωση για κάθε 
πιάτο (σε διαφορετική γραμμή), ο συνολικός αριθμός 
πιάτων που καταναλώθηκαν, ο μέσος αριθμός πιάτων 
όλων των κωδικών, ο κωδικός και το πλήθος του πιάτου 
με την μεγαλύτερη και μικρότερη ημερήσια κατανάλωση, 
ως εξής: 
*** Statistics for <όνομα-κατηγορίας> *** 
Number of different dishes: <αριθμός-διαφορετικών-
πιάτων> 
Number of plates sold from each dish: 
#0: 23 
#1: 15 
.... 
Number of dishes sold in total: <συνολικός-αριθμός-
πιάτων-που-καταναλώθηκαν> 
Mean number of dishes sold per type: <μέσος-αριθμός-
πιάτων-> 
Best dish is #<κωδικός πιάτου-αριθμοδείκτης> that sold 
<αριθμός-πιάτων> plates 
Worst dish is #<κωδικός πιάτου-αριθμοδείκτης> that sold 
<αριθμός-πιάτων> plates 

Κλήση 
μεθόδων 
εξωτερικών 

Θα χρησιμοποιήσετε μια 
σειρά εντολών 
System.out.println για να 
εμφανίσετε το όνομα της 
κατηγορίας (πεδίο 
category) και τις τιμές 
που επιστρέφουν οι 
μέθοδοι της κλάσης 
IntegerArray που θα 
καλέσετε για το πεδίο 
orders. Προσέξτε, αν 
κάποια από τις μεθόδους 
που θα καλέσετε δεν 
επιστρέφει τιμή, αλλά 
εμφανίζει η ίδια 
αποτελέσματα (όπως η 
printArray) τότε δεν θα 
πρέπει να την καλέσετε 
ως όρισμα της 
System.out.println.  

14 Ανοίξτε την κλάση με όνομα TestClass και ορίστε σε αυτή 
μέθοδο main, στην οποία θα δημιουργείτε ένα 
αντικείμενο της κλάσης Scanner (μην ξεχάσετε να 
συμπεριλάβετε την κλάση import java.util.Scanner), το 
οποίο θα χρησιμοποιήσετε στη συνέχεια για να διαβάσετε 
από το πληκτρολόγιο την κατηγορία πιάτων (π.χ. 
"Appetizers") και το πλήθος των διαφορετικών πιάτων 
που περιλαμβάνει αυτή (δώστε μικρό αριθμό πιάτων για 
να μην χρειαστεί στη συνέχεια να εισάγετε πολλά 
δεδομένα και να μπορέσετε εύκολα να ελέγξετε την 
ορθότητα των αποτελεσμάτων). Χρησιμοποιήστε 
προτρεπτικά μηνύματα για να ενημερώσετε τον χρήστη τι 
δεδομένα πρέπει να εισάγει.  
Προσέξτε ότι όταν θα κάνετε συγχρονισμένη εκτέλεση του 
προγράμματος θα πρέπει και ο οδηγός και ο παρατηρητής 
να πληκτρολογήσετε τα δεδομένα εισόδου στην κονσόλα 
για να δείτε το αποτέλεσμα. 

Scanner 
(System.in) 

Δημιουργήστε και 
αναθέστε σε μια τοπική 
μεταβλητή ένα 
αντικείμενο της κλάσης 
Scanner περνώντας στον 
κατασκευαστή της ως 
όρισμα το αντικείμενο 
System.in προκειμένου 
να χρησιμοποιήσετε το 
αντικείμενο αυτό για να 
εισάγετε στη συνέχεια 
δεδομένα από το 
πληκτρολόγιο. Καλώντας 
τις μεθόδους nextLine και 
nextInt για το 
προαναφερθέν 
αντικείμενο μπορείτε να 
διαβάσετε 
αλφαριθμητικά και 
ακέραιους. 

15 Δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης DishCategory 
περνώντας στον κατασκευαστή ως ορίσματα τις τιμές που 
διαβάσατε στο προηγούμενο βήμα από το πληκτρολόγιο 
σε τοπικές μεταβλητές. Προσέξτε ότι όταν θα κάνετε 
συγχρονισμένη εκτέλεση του προγράμματος θα πρέπει 
και ο οδηγός και ο παρατηρητής να πληκτρολογήσετε τα 
δεδομένα εισόδου στην κονσόλα για να δείτε το 
αποτέλεσμα. 

Δημιουργία 
αντικειμένων 

Δηλώστε μια μεταβλητή 
τύπου DishCategory και 
αναθέστε σε αυτή το 
αντικείμενο που θα 
δημιουργήσετε με τον 
τελεστή new και την 
κλήση του κατασκευαστή 
της κλάσης: DishCategory 
dc = new 
DishCategory(….); Στον 
κατασκευαστή θα 
περάσετε ως ορίσματα 
τις δύο μεταβλητές στις 
οποίες διαβάσατε τιμές 
από το πληκτρολόγιο. 
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16 Καλέστε τη μέθοδο printStatistics για το αντικείμενο που 
δημιουργήσατε. Κάντε συγχρονισμένη εκτέλεση του 
project και ελέγξτε (καρτέλα console) αν το αποτέλεσμα 
εκτέλεσης είναι το αναμενόμενο. Αν δεν είναι το 
αναμενόμενο επαναλάβετε τον έλεγχο του κώδικα και την 
συγχρονισμένη εκτέλεση του project όσες φορές 
χρειαστεί για να προκύψει το αναμενόμενο αποτέλεσμα. 
Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα εκτέλεσης της άσκησης 
θα μπορούσε να είναι το παρακάτω: 
Give category: dessert 
Give number of dishes: 2 
Give element #0: 10 
Give element #1: 5 
*** Statistics for dessert *** 
Number of different dishes: 2 
Number of plates sold from each dish: 
#0: 10 
#1: 5 
 
Number of dishes sold in total: 15 
Mean number of dishes sold per type: 7.5 
Best dish is #0 that sold 10 plates 
Worst dish is #1 that sold 5 plates 

Κλήση 
μεθόδων 
εξωτερικών 

Πληκτρολογήστε το 
όνομα του αντικειμένου, 
μία τελεία (.) και επιλέξτε 
από τη λίστα που 
εμφανίζει το Eclipse την 
κατάλληλη μέθοδο για 
την εμφάνιση των 
στατιστικών για το 
αντικείμενο με τα 
στοιχεία ημερήσιας 
κατανάλωσης της 
κατηγορίας πιάτων που 
δημιουργήσατε.  

 

Έρευνα 2 - Project 2 

# 
Βήμα 

Περιγραφή 
Μαθησιακός 

στόχος 
Βοηθητικό μήνυμα 

1 Στην άσκηση αυτή θα δημιουργήσετε μία εφαρμογή 
διαχείρισης αγοραπωλησιών ακινήτων. Η εφαρμογή θα 
χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση κατοικιών και 
επαγγελματικών χώρων. Ανοίξτε αρχικά την κλάση 
Property και προσθέστε σε αυτή 5 πεδία για την 
αποθήκευση της πόλης, της περιοχής, της τιμής, των 
τετραγωνικών μέτρων και του έτους κατασκευής του 
ακινήτου, κι ένα πεδίο που θα υποδηλώνει αν το ακίνητο 
έχει πωληθεί ή όχι. 

Fields - 
Δήλωση 
πεδίων 

Δηλώστε 2 ιδιωτικά 
πεδία τύπου String, 3 
ιδιωτικά πεδία τύπου int, 
κι ένα πεδίο τύπου 
boolean. Π.χ.  private 
String city; 

2 Ορίστε ένα κατασκευαστή, που δέχεται μέσω 
παραμέτρων την αρχική τιμή για κάθε ένα από τα έξι 
πεδία. 

Constructors - 
Κατασκευαστ
ές 

Η υπογραφή του 
κατασκευαστή θα 
μπορούσε να είναι public 
Property(String ci, String 
ar, int pr, int si, int y, 
boolean so) 

3 Ορίστε, μία μέθοδο πρόσβασης που θα επιστρέφει την 
τιμή του ακινήτου, και μία μέθοδο πρόσβασης που θα 
επιστρέφει την τιμή του πεδίου που δηλώνει αν το 
ακίνητο έχει πωληθεί. 

Getter - 
Μέθοδοι 
πρόσβασης 

Ορίστε μέθοδο που θα 
επιστρέφει την τιμή του 
πεδίου της τιμής του 
ακινήτου και μέθοδο που 
θα επιστρέφει την τιμή 
του πεδίου που δηλώνει 
αν έχει πωληθεί. 
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4 Ορίστε μέθοδο με όνομα print η οποία θα εμφανίζει τα 
στοιχεία ενός ακινήτου με την παρακάτω μορφή. Αν το 
ακίνητο έχει πωληθεί θα εμφανίζει το κείμενο “Property 
sold!”. 
 
City: <πόλη> 
Area: <περιοχή> 
Price: <τιμή> EUR 
Square meters: <τετραγωνικά μέτρα>, Year: <έτος 
κατασκευής> 
Property sold! 
 
Η τελευταία γραμμή θα εμφανίζεται μόνο αν το ακίνητο 
έχει πωληθεί. 

Print Χρησιμοποιήστε την 
System.out.println για 
την εμφάνιση των 
στοιχείων ακινήτου. 
Προκειμένου να 
εμφανίσετε το μήνυμα 
"Property sold!" θα 
πρέπει να ελέγξετε την 
τιμή του σχετικού 
πεδίου. 

5 Ανοίξτε την κλάση Residence η οποία επεκτείνει (ή αλλιώς 
κληρονομεί από) την κλάση Property, και προσθέστε σε 
αυτή ένα πεδίο για την αποθήκευση του αριθμού 
υπνοδωματίων κι ένα πεδίο για τον αριθμό θέσεων 
παρκινγκ. Η κλάση αυτή χρησιμοποιείται για την 
αναπαράσταση κατοικιών. 

Fields - 
Δήλωση 
πεδίων 

Δηλώστε 2 ιδιωτικά 
πεδία τύπου int.  

6 Ορίστε τον κατασκευαστή της κλάσης που δέχεται μέσω 
παραμέτρων τιμές για όλα τα πεδία ενός αντικειμένου της 
κλάσης. 

Super σε 
κατασκευαστ
ή 

Μέσα στον 
κατασκευαστή σας θα 
πρέπει να καλέσετε 
αρχικά τον κατασκευαστή 
της γονικής κλάσης με 
την εντολή super και στη 
συνέχεια να 
αρχικοποιήσετε τα πεδία 
που δηλώνονται στην 
ίδια την κλάση. 

7 Ορίστε μέθοδο με όνομα print η οποία θα εμφανίζει 
αρχικά το κείμενο *** RESIDENCE, ενώ στη συνέχεια θα 
εμφανίζονται όλα τα στοιχεία του ακινήτου-κατοικίας, ο 
αριθμός υπνοδωματίων και θέσεων παρκινγκ ως εξής: 
*** RESIDENCE 
City: <πόλη> 
Area: <περιοχή> 
Price: <τιμή> EUR 
Square meters: <τετραγωνικά μέτρα>, Year: <έτος 
κατασκευής> 
Property sold!            //Η γραμμή αυτή θα εμφανίζεται 
μόνο αν το ακίνητο έχει πωληθεί 
Bedrooms: <αριθμός υπνοδωματίων>, Parking spaces: 
<θέσεις παρκινγκ> 

Super σε 
μέθοδο 

Θα καλείται η μέθοδος 
print της υπερκλάσης 
(γονικής κλάσης) με 
χρήση της super για την 
εμφάνιση των στοιχείων 
του ακινήτου που 
δηλώνονται στην 
υπερκλάση και εντολές 
System.out.println για 
την εμφάνιση των 
υπόλοιπων στοιχείων. 

8 Ανοίξτε την κλάση Commercial η οποία επεκτείνει (ή 
αλλιώς κληρονομεί από) την κλάση Property, και 
προσθέστε σε αυτή ένα πεδίο String για την αποθήκευση 
του τύπου του επαγγελματικού ακινήτου (π.χ. αν είναι 
γραφείο ή κατάστημα κτλ). Η κλάση αυτή χρησιμοποιείται 
για την αναπαράσταση επαγγελματικών χώρων. 

Fields - 
Δήλωση 
πεδίων 

Δηλώστε ένα ιδιωτικό 
πεδίο τύπου String.  

9 Ορίστε τον κατασκευαστή της κλάσης που δέχεται μέσω 
παραμέτρων τιμές για όλα τα πεδία ενός αντικειμένου της 
κλάσης. 

Super σε 
κατασκευαστ
ή 

Μέσα στον 
κατασκευαστή σας θα 
πρέπει να καλέσετε 
αρχικά τον κατασκευαστή 
της γονικής κλάσης με 
την εντολή super και στη 
συνέχεια να 
αρχικοποιήσετε τα πεδία 
που δηλώνονται στην 
ίδια την κλάση. 
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10 Ορίστε μέθοδο με όνομα print η οποία θα εμφανίζει 
αρχικά το κείμενο *** COMMERCIAL PROPERTY, και στη 
συνέχεια θα εμφανίζονται τα στοιχεία του ακινήτου και ο 
τύπος του ακινήτου.  
 
*** COMMERCIAL 
City: <πόλη> 
Area: <περιοχή> 
Price: <τιμή> EUR 
Square meters: <τετραγωνικά μέτρα>, Year: <έτος 
κατασκευής> 
Property sold!            //Η γραμμή αυτή θα εμφανίζεται 
μόνο αν το ακίνητο έχει πωληθεί 
Type: <τύπος ακινήτου> 

Super σε 
μέθοδο 

Θα καλείται η μέθοδος 
print της υπερκλάσης 
(γονικής κλάσης) με 
χρήση της super για την 
εμφάνιση των στοιχείων 
του ακινήτου που 
δηλώνονται στην 
υπερκλάση και εντολές 
System.out.println για 
την εμφάνιση των 
υπόλοιπων στοιχείων. 

11 Ανοίξτε την κλάση με όνομα TestProperty και ορίστε σε 
αυτή μέθοδο main, στην οποία θα δημιουργείτε αρχικά 
μία συλλογή τύπου ArrayList στην οποία θα 
καταχωρούνται τα ακίνητα, και στη συνέχεια από 2 
αντικείμενα της κλάσης Residence και 2 αντικείμενα της 
κλάσης Commercial με στοιχεία της επιλογής σας. Μην 
ξεχάσετε να συμπεριλάβετε με την import την κλάση 
ArrayList. 

Δημιουργία 
αντικειμένων 

Δηλώστε την συλλογή 
ακινήτων ως 
ArrayList<Property> list = 
new 
ArrayList<Property>(); 

12 Προσθέστε στη συλλογή ακινήτων τα 4 ακίνητα που 
δημιουργήσατε. 

Μέθοδοι 
ArrayList 

Χρησιμοποιήστε την 
μέθοδο add της ArrayList 
για να προσθέσετε τα 
ακίνητα στη συλλογή.  

13 Για κάθε ακίνητο της συλλογής εμφανίστε τα στοιχεία του 
και ελέγξτε με την εντολή instanceof αν είναι κατοικία ή 
επαγγελματικός χώρος για να καταμετρήσετε τα ακίνητα 
κάθε κατηγορίας.  

Ο τελεστής 
instanceof 

Διασχίστε με ένα βρόχο 
τη συλλογή των 
κατοικιών και ανακτήστε 
κάθε αντικείμενο της σε 
μια μεταβλητή έστω  
Property item. Καλέστε 
την κατάλληλη μέθοδο 
για να εμφανιστούν τα 
στοιχεία του και 
χρησιμοποιώντας μια 
εντολή if ελέγξτε αν το 
αντικείμενο που υπάρχει 
στην item είναι κατοικία 
ως εξής: if( item 
instanceof Commercial). 
Το πλήθος των δύο 
κατηγοριών ακινήτων θα 
υπολογίζεται σε δύο 
μεταβλητές-μετρητές. 

14 Εμφανίστε το πλήθος κατοικιών και επαγγελματικών 
χώρων κάθε κατηγορίας, ως εξής: 
Total number of residences: <αριθμός-κατοικιών> 
Total number of commercial properties: <αριθμός-
επαγγελματικών-χώρων> 

Print Χρησιμοποιήστε την 
εντολή System.out.println 
για την εμφάνιση της 
τιμής των δύο 
μεταβλητών-μετρητών 
του προηγούμενου 
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βήματος. 

15 Εμφανίστε τον τίτλο «--- Available Properties ---» και από 
κάτω τα στοιχεία των ακινήτων που δεν έχουν πωληθεί.  

Κλήση 
μεθόδων 
εξωτερικών 

Διασχίστε τη συλλογή 
ακινήτων και εμφανίστε 
τα στοιχεία των ακινήτων 
που δεν έχουν πωληθεί. 

16 Εμφανίστε τον τίτλο «--- Sold Properties ---» και από κάτω 
τα στοιχεία των ακινήτων που έχουν πωληθεί και το 
σύνολο των χρημάτων που εισπράχθηκαν. 

Κλήση 
μεθόδων 
εξωτερικών 

Διασχίστε τη συλλογή 
ακινήτων και εμφανίστε 
τα στοιχεία των ακινήτων 
που έχουν πωληθεί και 
τέλος το σύνολο των 
χρημάτων που 
εισπράχθηκαν. 

 

Έρευνα 2 - Project 3 

# 
Βήμα 

Περιγραφή 
Μαθησιακός 

στόχος 
Βοηθητικό μήνυμα 

1 Στην άσκηση αυτή θα δημιουργήσετε μία εφαρμογή 
διαχείρισης των υπαλλήλων μιας εταιρείας. Η εφαρμογή 
θα χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση δύο 
κατηγοριών υπαλλήλων και θα υπολογίζει τη μισθοδοσία 
τους. Ανοίξτε αρχικά την κλάση Employee και προσθέστε 
σε αυτή 3 πεδία για την αποθήκευση του ονόματος, του 
βασικού μισθού και του έτους πρόσληψης του 
υπαλλήλου. 

Fields - 
Δήλωση 
πεδίων 

Δηλώστε 3 ιδιωτικά 
πεδία τύπου String, int, 
και double.  

2 Ορίστε ένα κατασκευαστή που δέχεται μέσω 
παραμέτρων την αρχική τιμή για κάθε ένα από τα τρία 
πεδία. 

Constructors - 
Κατασκευαστ
ές 

Η υπογραφή του 
κατασκευαστή θα είναι 
π.χ.  public 
Employee(String n, 
double s, int y) 
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3 Ορίστε μέθοδο με όνομα toString η οποία θα επιστρέφει 
ένα String με το όνομα και το έτος πρόσληψης του 
υπαλλήλου:     
Όνομα: <όνομα-υπαλλήλου>, Προσλήφθηκε: <έτος-
πρόσληψης> 

Getter - 
Μέθοδοι 
πρόσβασης 

Ορίστε μέθοδο με 
υπογραφή public String 
toString() που θα 
επιστρέφει το 
αλφαριθμητικό που 
προκύπτει από τη 
συνένωση των τιμών των 
2 πεδίων. 

4 Ορίστε μέθοδο με όνομα getMonthSalary η οποία θα 
επιστρέφει τον βασικό μισθό συν 30 Ευρώ για κάθε έτος 
πρόσληψης. Δηλαδή αν κάποιος εργάζεται στη εταιρεία 
για 3 χρόνια θα πάρει 3*30=90 Ευρώ μαζί με τον βασικό 
μισθό. 

Getter - 
Μέθοδοι 
πρόσβασης 

Ορίστε μία μέθοδο που 
θα υπολογίζει και θα 
επιστρέφει τον μισθό με 
την προσαύξηση λόγω  
των ετών προϋπηρεσίας. 
Τα έτη που εργάζεται 
κάποιος θα 
υπολογίζονται με βάση 
το τρέχον έτος. 

5 Ανοίξτε την κλάση Salesman η οποία επεκτείνει (ή αλλιώς 
κληρονομεί από) την κλάση Employee, και προσθέστε σε 
αυτή ένα πεδίο για την αποθήκευση του bonus που 
παίρνει ένας πωλητής.  

Fields - 
Δήλωση 
πεδίων 

Δηλώστε 1 ιδιωτικό πεδίο 
τύπου double.  

6 Ορίστε τον κατασκευαστή της κλάσης που δέχεται μέσω 
παραμέτρων τιμές για όλα τα πεδία ενός αντικειμένου 
της κλάσης. 

Super σε 
κατασκευαστ
ή 

Μέσα στον 
κατασκευαστή σας θα 
πρέπει να καλέσετε 
αρχικά τον κατασκευαστή 
της γονικής κλάσης με 
την μέθοδο super. 

7 Ορίστε μέθοδο με όνομα toString η οποία θα επιστρέφει 
τα στοιχεία του υπαλλήλου (όνομα, έτος πρόσληψης), τον 
μηνιαίο μισθό του και την θέση του στην εταιρεία 
(Πωλητής) ως ένα αλφαριθμητικό:                                                                                                                                 
Όνομα: <όνομα-υπαλλήλου>, Προσλήφθηκε: <έτος-
πρόσληψης> , Μισθός <μηνιαίος-μισθός> Ευρώ 
(Πωλητής) 

Super σε 
μέθοδο 

Στο αλφαριθμητικό που 
επιστρέφει η μέθοδος 
toString της υπερκλάσης 
(γονικής κλάσης) θα 
προσθέσετε (συνένωση) 
τα υπόλοιπα στοιχεία. 

8 Ορίστε μέθοδο με όνομα getMonthSalary η οποία θα 
επιστρέφει τον μισθό του πωλητή προσαυξημένο με το 
bonus του (τελικός μηνιαίος μισθός). 

Super σε 
μέθοδο 

Στην τιμή που επιστρέφει 
η μέθοδος 
getMonthSalary της 
υπερκλάσης (γονικής 
κλάσης) θα προστίθεται 
το bonus. 

9 Ανοίξτε την κλάση Executive η οποία επεκτείνει την κλάση 
Employee, και προσθέστε σε αυτή ένα πεδίο για την 
αποθήκευση του τμήματος στο οποίο είναι διευθυντής. 

Fields - 
Δήλωση 
πεδίων 

Δηλώστε 1 ιδιωτικό πεδίο 
τύπου String.  

10 Ορίστε τον κατασκευαστή της κλάσης που δέχεται μέσω 
παραμέτρων τιμές για όλα τα πεδία ενός αντικειμένου 
της κλάσης. 

Super σε 
κατασκευαστ
ή 

Μέσα στον 
κατασκευαστή σας θα 
πρέπει να καλέσετε τον 
κατασκευαστή της 
υπερκλάσης. 

11 Ορίστε μέθοδο με όνομα toString η οποία θα επιστρέφει 
τα στοιχεία του υπαλλήλου (όνομα, έτος πρόσληψης), τον 
μισθό του και την θέση του στην εταιρεία (διευθυντής) 
και το τμήμα ως ένα αλφαριθμητικό:                                                                                                                        
Όνομα: <όνομα-υπαλλήλου>, Προσλήφθηκε: <έτος-
πρόσληψης> , Μισθός <μηνιαίος-μισθός> Ευρώ 
(Διευθυντής <τμήμα>) 

Super σε 
μέθοδο 

Στο αλφαριθμητικό που 
επιστρέφει η μέθοδος 
toString της υπερκλάσης 
(γονικής κλάσης) θα 
προσθέσετε (συνένωση) 
τα υπόλοιπα στοιχεία. 

12 Ορίστε μέθοδο με όνομα getMonthSalary η οποία θα 
επιστρέφει τον μισθό του διευθυντή, ο οποίος θα 
προκύπτει από τον αρχικό μισθό του (βασικός + 
προσαύξηση προϋπηρεσίας) με προσαύξηση 20%. 

Super σε 
μέθοδο 

Η τιμή που επιστρέφει η 
μέθοδος getMonthSalary 
της υπερκλάσης (γονικής 
κλάσης) θα 
προσαυξάνεται κατά 
20%. 
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13 Ανοίξτε την κλάση με όνομα EmployeeRegistry, η οποία 
θα χρησιμοποιηθεί ως μητρώο όλων των υπαλλήλων και 
προσθέστε σε αυτή ως πεδία: μία συλλογή τύπου 
ArrayList στην οποία θα καταχωρούνται οι υπάλληλοι και 
ένα πεδίο τύπου Scanner που θα χρησιμοποιηθεί για 
είσοδο δεδομένων από το πληκτρολόγιο. Μην ξεχάσετε 
να συμπεριλάβετε τις σχετικές κλάσεις 

Fields - 
Δήλωση 
πεδίων 

Δηλώστε ένα πεδίο 
τύπου 
ArrayList<Employee> και 
ένα πεδίο τύπου Scanner. 

14 Ορίστε τον κατασκευαστή της κλάσης. Constructors - 
Κατασκευαστ
ές 

Θυμηθείτε να περάσετε 
ως όρισμα στον 
κατασκευαστή της 
Scanner το αντικείμενο 
System.in για να έχετε 
πρόσβαση στο 
πληκτρολόγιο. 

15 Ορίστε μέθοδο readEmployees για τη δημιουργία 
αντικειμένων υπαλλήλων. Τα στοιχεία τους θα ζητούνται 
μέσω κατάλληλων μηνυμάτων που θα εμφανίζονται στο 
console window και θα εισάγονται από το πληκτρολόγιο. 
Αρχικά, ζητήστε τον αριθμό υπαλλήλων που θα 
καταχωρηθούν. Στη συνέχεια  θα εμφανίζεται 
επαναληπτικά το παρακάτω μενού προκειμένου να 
επιλέξει ο χρήστης τον τύπο του υπαλλήλου και να δώσει 
στη συνέχεια τα στοιχεία του:                                                                                                                                       
1. Εισαγωγή στοιχείων πωλητή 
2. Εισαγωγή στοιχείων διευθυντή 
Δώσε την επιλογή:  

Scanner 
(System.in) 

Αρχικά, ζητήστε τον 
αριθμό υπαλλήλων που 
θα καταχωρηθούν και 
αποθηκεύστε τον σε μια 
τοπική μεταβλητή. Στη 
συνέχεια, θα 
χρησιμοποιήσετε ένα for, 
στο οποίο θα 
εμφανίζεται το  μενού. 
Χρησιμοποιείστε μια από 
τις μεθόδους next() της 
κλάσης Scanner για να 
διαβάσετε τα δεδομένα 
που πληκτρολογεί ο 
χρήστης. Δημιουργήστε 
με τα δεδομένα αυτά το 
αντικείμενο του 
κατάλληλου τύπου και 
προσθέστε το στην 
ArrayList. 

16 Ορίστε μέθοδο printEmployees στην οποία θα 
εμφανίζονται τα στοιχεία όλων των υπαλλήλων και τέλος 
ο μέσος μισθός των πωλητών και ο μέσος μισθός των 
διευθυντών. 

Ο τελεστής 
instanceof 

Διασχίστε τη συλλογή και 
εμφανίστε τα στοιχεία 
του κάθε υπαλλήλου. Για 
τον υπολογισμό του 
μέσου μισθού κάθε 
κατηγορίας υπαλλήλων 
μπορείτε να αθροίσετε 
χωριστά τους μισθούς 
τους κάνοντας έλεγχο του 
αντικειμένου που 
επεξεργάζεστε σε κάθε 
επανάληψη με τον 
τελεστή instanceof. 

17 Ανοίξτε την κλάση με όνομα TestEmployee και ορίστε σε 
αυτή μέθοδο main, στην οποία θα δημιουργείτε αρχικά 
ένα αντικείμενο τύπου EmployeeRegistry. 

Δημιουργία 
αντικειμένων 

Δημιουργήστε ένα 
αντικείμενο της κλάσης 
EmployeeRegistry και 
αποθηκεύστε το σε μια 
τοπική μεταβλητή. 
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18 Καλέστε για το αντικείμενο που δημιουργήσατε τις 
μεθόδους readEmployees και printEmployees. Κάντε 
συγχρονισμένη εκτέλεση του project και ελέγξτε τα 
αποτελέσματα. Προσέξτε ότι όταν θα κάνετε 
συγχρονισμένη εκτέλεση του προγράμματος θα πρέπει 
και ο οδηγός και ο παρατηρητής να πληκτρολογήσετε τα 
δεδομένα εισόδου στην κονσόλα για να δείτε το 
αποτέλεσμα. Παρακάτω δίνετε ένα παράδειγμα 
εκτέλεσης:                                                                           
Πόσους υπαλλήλους θέλετε να καταχωρήσετε;2 
1. Εισαγωγή στοιχείων πωλητή 
2. Εισαγωγή στοιχείων διευθυντή 
Δώσε την επιλογή: 1 
Δώσε το όνομα: John 
Δώσε τον βασικό μισθό: 1000 
Δώσε το έτος πρόσληψης: 2010 
Δώσε το bonus: 100 
1. Εισαγωγή στοιχείων πωλητή 
2. Εισαγωγή στοιχείων διευθυντή 
Δώσε την επιλογή: 2 
Δώσε το όνομα: George 
Δώσε τον βασικό μισθό: 1500 
Δώσε το έτος πρόσληψης: 2000 
Δώσε το τμήμα: Marketing 
Όνομα: John, Προσλήφθηκε: 2010, Μισθός 1220.0Ευρώ 
(Πωλητής) 
Όνομα: George, Προσλήφθηκε: 2000, Μισθός: 
2304.0Ευρώ (Διευθυντής Marketing) 
Μέσος μισθός πωλητών: 1220.0 Ευρώ 
Μέσος μισθός διευθυντών: 2304.0 Ευρώ 

Κλήση 
μεθόδων 
εξωτερικών 

Καλέστε τις δύο 
μεθόδους για το 
αντικείμενο που 
δημιουργήσατε στο 
προηγούμενο βήμα. 

 

Έρευνα 2 - Project 4 

# Βήμα Περιγραφή 

1 Μια εταιρεία ταχυμεταφορών (courier) προσφέρει δύο ειδών υπηρεσίες αποστολής δεμάτων: 
αποστολές στην Ελλάδα και αποστολές στο εξωτερικό.  
Στην άσκηση αυτή καλείστε να δημιουργήσετε μία εφαρμογή που θα υπολογίζει το κόστος αποστολής 
των δεμάτων. Αρχικά θα υλοποιήσετε την κλάση Shipment (που αναπαριστά μία αποστολή) με τις εξής 
λειτουργίες: 
- Δημιουργείται με μία δοσμένη τιμή του βάρους της αποστολής και μία περιγραφή του τύπου της 
αποστολής (π.χ. αν είναι δέμα ή φάκελος) 
- Επιστρέφει ένα String με τις βασικές πληροφορίες της αποστολής, δηλαδή του βάρους και του τύπου 
- Υπολογίζει το βασικό κόστος της αποστολής όπου κάθε κιλό χρεώνεται με 4 Ευρώ. 

2 Η κλάση Domestic που επεκτείνει την κλάση Shipment και αναπαριστά τις αποστολές στην Ελλάδα έχει 
τις εξής λειτουργίες: 
- Δημιουργείται με μία δοσμένη τιμή του βάρους της αποστολής, μία περιγραφή του τύπου της 
αποστολής, κι επιπλέον μία δοσμένη τιμή του Ταχυδρομικού κώδικα (ΤΚ) της αποστολής 
- Υπολογίζει το κόστος αποστολής ως εξής: αν ο ΤΚ είναι μεγαλύτερος από 19999 το βασικό κόστος 
προσαυξάνεται κατά 20%, διαφορετικά το κόστος αποστολής είναι ίσο με το βασικό 
- Επιστρέφει ένα String με τα βασικά στοιχεία της αποστολής, κι επιπλέον το κόστος και τον ΤΚ 
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3 Η κλάση International που επεκτείνει την κλάση Shipment αναπαριστά τις αποστολές στο εξωτερικό και 
έχει τις εξής λειτουργίες: 
- Δημιουργείται με μία δοσμένη τιμή του βάρους της αποστολής, μία περιγραφή του τύπου της 
αποστολής, κι επιπλέον μία δοσμένη τιμή της χώρας αποστολής 
- Υπολογίζει το κόστος αποστολής το οποίο ισούται με το βασικό κόστος αποστολής συν το 50% του 
βασικού κόστους 
- Επιστρέφει ένα String με τα βασικά στοιχεία της αποστολής, το κόστος της και τη χώρα αποστολής 

4 Στην κλάση TestClass θα ζητούνται μέσω κατάλληλων μηνυμάτων που θα εμφανίζονται στο console 
window τα στοιχεία για αποστολές δεμάτων ή φακέλων και τα οποία θα εισάγονται από το 
πληκτρολόγιο (προσέξτε και το παράδειγμα εκτέλεσης που δίνεται πιο κάτω).  
α) Αρχικά θα ζητείται ο αριθμός των δεμάτων που θα σταλούν. Για κάθε δέμα θα επιλέγεται από το 
χρήστη αν η αποστολή είναι για Ελλάδα ή εξωτερικό. Στη συνέχεια θα δίνονται τα απαραίτητα στοιχεία 
της αποστολής και κάθε δέμα θα καταχωρείται σε μία συλλογή τύπου ArrayList.  
β) Θα εκτυπώνονται τα στοιχεία όλων των αποστολών και στη συνέχεια ο αριθμός και το συνολικό 
κόστος των αποστολών εσωτερικού, και ο αριθμός και το συνολικό κόστος των αποστολών εξωτερικού. 
Παρακάτω δίνετε ένα παράδειγμα εκτέλεσης:  
Δώσε αριθμό αποστολών: 2 
1. Εισαγωγή εγχώριας αποστολής 
2. Εισαγωγή διεθνούς αποστολής 
Δώσε την επιλογή: 1 
Δώσε το βάρος: 2 
Είναι δέμα ή φάκελος; δέμα 
Δώσε τον ΤΚ: 64100 
1. Εισαγωγή εγχώριας αποστολής 
2. Εισαγωγή διεθνούς αποστολής 
Δώσε την επιλογή: 2 
Δώσε το βάρος: 1 
Είναι δέμα ή φάκελος; δέμα 
Δώσε τη χώρα: Αγγλία 
Βάρος αποστολής: 2.0 kg, Είδος: δέμα, Τιμή 9.6 ( ΤΚ: 64100) 
Βάρος αποστολής: 1.0 kg, Είδος: δέμα, Τιμή 6.0 ( Χώρα αποστολής: Αγγλία) 
Αριθμός / συνολικό κόστος εγχώριων αποστολών: 1 / 9.6 Ευρώ 
Αριθμός / συνολικό κόστος διεθνών αποστολών: 1 / 6.0 Ευρώ 
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Παράρτημα Γ - Το περιβάλλον εργασίας του SCEPPSys 

1. Το περιβάλλον του DPP plugin 

2. Το περιβάλλον διαχείρισης 
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1. Το περιβάλλον του DPP plugin 

 Η παρουσίαση του plugin γίνεται μέσω των παρακάτω βημάτων που 

αντιπροσωπεύουν την πορεία μιας συνεδρίας ΑΣΠ.  

 

(α) Εγκατάσταση και σύνδεση 

 Για την εγκατάσταση του DPP plugin απαιτείται μόνο η αντιγραφή του στο φάκελο 

plugins του Eclipse. Στη συνέχεια διαμορφώνεται το περιβάλλον εργασίας του Eclipse 

ανάλογα με τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του plugin. Μέσω των λειτουργιών που 

προστίθενται στο Eclipse θα πρέπει πρώτα να γίνει από το χρήστη η σύνδεση στο 

διακομιστή με βάση τα στοιχεία που του δόθηκαν από το διαχειριστή (όνομα χρήστη, 

κωδικός και διεύθυνση διακομιστή). Τα στοιχεία αυτά δίνονται στο παρακάτω παράθυρο 

διαλόγου (Εικόνα Π-1). 

 

Εικόνα Π-1: Σύνδεση στο διακομιστή 

Στη συνέχεια προσαρμόζεται το περιβάλλον του Eclipse όπως φαίνεται στην Εικόνα Π-2, 

το οποίο αποτελείται από τις παρακάτω περιοχές: 

1. Package Explorer (Εδώ δημιουργείται το κοινό Project) 

2. Κοινόχρηστος editor 

3. Χρήστες online (όλοι οι χρήστες που είναι συνδεδεμένοι στο Server) 

4. Ενεργές συνεδρίες συνεργατικού προγραμματισμού 

5. Περιοχή chat 

6. Άσκηση προς επίλυση και έναρξη συνεδρίας  
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Εικόνα Π-2: Περιβάλλον εργασίας του DPP plugin 

 

(β) Έναρξη συνεδρίας 

Για να ξεκινήσει μία συνεδρία ΑΣΠ υπάρχουν δύο τρόποι: 1) ή θα πρέπει να στείλει ο 

χρήστης ένα αίτημα προς το συνεργάτη του, ή 2) θα πρέπει να αποδεχτεί το αίτημα που 

του έχει στείλει ο συνεργάτης του. Το όνομα του συνεργάτη καθώς και ο τίτλος της 

άσκησης που θα επιλυθεί φαίνονται στην περιοχή Assignments (Εικόνα Π-2 - περιοχή 6). 

Για την πρώτη περίπτωση, το αίτημα αποστέλλεται μέσω του παράθυρου διαλόγου που 

φαίνεται στην Εικόνα Π.3. Στη δεύτερη περίπτωση, αν ο συνεργάτης έχει στείλει κάποιο 

αίτημα, τότε αυτό θα φαίνεται στην περιοχή UserView (Εικόνα Π-2 - περιοχή 3), όπου το 

όνομά του θα φαίνεται σε κίτρινο φόντο (Εικόνα Π-4). Μετά την αποδοχή ενός αιτήματος 

το κοινό project δημιουργείται αυτόματα με τις κλάσεις που απαιτεί η άσκηση, και το 

οποίο φαίνεται στον Project Explorer (Εικόνα Π-2 - περιοχή 1). 
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Εικόνα Π-3: Αποστολή αιτήματος για συνεδρία ΑΣΠ 

 

Εικόνα Π-4: Αίτημα συνεδρίας στην προβολή UserView 

(γ) Εκτέλεση συνεδρίας 

Κατά την έναρξη μιας συνεδρίας το σύστημα αναθέτει το ρόλο του οδηγού σε αυτόν που 

την ξεκίνησε. Ο ρόλος που έχει κάθε χρήστης φαίνεται από το εικονίδιο που υπάρχει δίπλα 

στο όνομά του. Για παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα ο user2 είναι ο οδηγός. 

 

Εικόνα Π-5: Ενεργή συνεδρία ΑΣΠ όπου διακρίνονται οι ρόλοι που έχει κάθε 

χρήστης 

Η εκφώνηση της άσκησης βρίσκεται στο παράθυρο Assignment Tasks που ανοίγει στην 

περιοχή 6 της Εικόνας Π-2. Ένα στιγμιότυπο φαίνεται στην Εικόνα Π-6.  
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Εικόνα Π-6: Εκφώνηση της άσκησης 

Ο χρήστης που έχει το ρόλο του οδηγού θα πρέπει να ανοίξει μία κλάση από το Project που 

έχει δημιουργηθεί αριστερά στον Project Explorer, και να ξεκινήσει την επίλυση της 

άσκησης από το πρώτο βήμα γράφοντας τον κώδικα στον Editor με βάση την εκφώνηση, 

και κάτω από το σχόλιο που αφορά το συγκεκριμένο βήμα. Όταν τελειώσει με το βήμα 

επιλέγει το κουμπί Next Task. Αν δεν γίνει αλλαγή ρόλου από το σύστημα τότε συνεχίζει με 

το επόμενο βήμα. Διαφορετικά εμφανίζεται μήνυμα αλλαγής ρόλου και ο οδηγός είναι 

πλέον ο άλλος χρήστης.  

Κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας στους χρήστες είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες: 

 Συγχρονισμένη εκτέλεση προγράμματος 

Με το κουμπί  από το παράθυρο Assignment Tasks μπορεί να τρέξει το 

πρόγραμμα ταυτόχρονα και στους δύο χρήστες και η έξοδος εμφανίζεται στο 

παράθυρο Console κάτω δεξιά. 

 Λήψη βοήθειας 

Με το κουμπί  μπορεί να ληφθεί βοήθεια (ένα hint) για κάθε βήμα της άσκησης. 

Η λήψη βοήθειας δεν είναι ορατή στο συνεργάτη, δηλαδή δεν μπορεί να δει εάν έχει 

ζητήσει κάποιος βοήθεια για την επίλυση ενός βήματος. 

 Εμφάνιση στατιστικών 

Πατώντας το κουμπί  εμφανίζεται ο συνολικός χρόνος της συνεδρίας, ο χρόνος 

οδήγησης, το όνομα του χρήστη που έχει επιλέξει το σύστημα για την επίλυση ενός 

βήματος, και τέλος η συμμετοχή του χρήστη στον κώδικα όλης της άσκησης. 

 Εναλλαγή ρόλων οδηγού παρατηρητή 

Το σύστημα αναθέτει κάθε βήμα της άσκησης σε ένα χρήστη, ωστόσο υπάρχει η 

δυνατότητα εναλλαγής μέσω αποστολής και αποδοχής ενός αιτήματος από την 

εργαλειοθήκη του Eclipse. 

 Γραπτή Συνομιλία (Chat) 
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Για την επικοινωνία των χρηστών υπάρχει το ενσωματωμένο κανάλι γραπτής 

επικοινωνίας (Εικόνα Π-2 - περιοχή 5). 

 Συγχρονισμός των Editors 

Αν για κάποιο λόγο αποσυντονιστούν τα κοινά αρχεία, ο οδηγός μπορεί να αιτηθεί 

την αντιγραφή του δικού του περιεχομένου στον editor του παρατηρητή. 

 

(δ) Διακοπή συνεδρίας και υποβολή άσκησης 

Για να τερματιστεί μία συνεδρία υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Υπάρχει η δυνατότητα 

διακοπής και συνέχισης της άσκησης σε άλλη συνεδρία, όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο 

της Εικόνας Π. 7.  

   

Εικόνα Π-7: Τερματισμός συνεδρίας 

Για να συνεχιστεί η επίλυση μιας άσκησης που δεν έχει ολοκληρωθεί, ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω, με την διαφορά ότι επειδή το κοινό Project 

υπάρχει ήδη στον Project Explorer θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα και στους δύο 

χρήστες (Εικόνα Π-8). 

 

Εικόνα Π-8: Μήνυμα κατά τη δημιουργία του κοινού project 

Για να γίνει οριστική υποβολή μιας άσκησης που έχει ολοκληρωθεί, υπάρχει το αντίστοιχο 

κουμπί  στο παράθυρο Assignment Tasks. Μετά την υποβολή δεν δίνεται πλέον η 

δυνατότητα για αλλαγές στην άσκηση.  
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2. Το περιβάλλον διαχείρισης 

Το SCEPPSys υποστηρίζει δύο τύπους χρηστών στο περιβάλλον διαχείρισης: τον 

διαχειριστή και τον εκπαιδευτή. Ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα δημιουργίας και 

επεξεργασίας των εκπαιδευτών που θα χρησιμοποιήσουν το σύστημα. Σε περίπτωση που 

το σύστημα χρησιμοποιηθεί μόνο από έναν εκπαιδευτή τότε αυτός αναλαμβάνει και το 

ρόλο του διαχειριστή.  

 

α) Περιβάλλον εργασίας του διαχειριστή 

Οι λειτουργίες που έχει στη διάθεσή του ο διαχειριστής είναι η δημιουργία και διαχείριση 

των εκπαιδευτών στη βάση δεδομένων του συστήματος. Η διαχείριση γίνεται μέσω 

αντίστοιχων φορμών, και μία απεικόνιση του περιβάλλοντος διαχείρισης φαίνεται στην 

Εικόνα Π-9. 

 

Εικόνα Π-9: Το περιβάλλον εργασίας του διαχειριστή 

 

β) Περιβάλλον εργασίας του καθηγητή 

Η αρχική σελίδα του καθηγητή φαίνεται στην Εικόνα Π-10. Η σειρά με την οποία 

εμφανίζονται οι λειτουργίες στο αριστερό μενού, αντικατοπτρίζουν τη σειρά εκτέλεσης 
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των απαραίτητων ενεργειών από τον καθηγητή για την ανάθεση των ασκήσεων 

προγραμματισμού.  

 

Εικόνα Π-10: Αρχική σελίδα στο περιβάλλον εργασίας του καθηγητή 

Αρχικά δίνεται στον καθηγητή η δυνατότητα δημιουργίας ενός μαθήματος. Αυτό σημαίνει 

ότι το σύστημα μπορεί να διαχειρίζεται πολλαπλά μαθήματα από τον ίδιο καθηγητή. Στη 

συνέχεια θα πρέπει ο καθηγητής να δημιουργήσει τους μαθητές που παρακολουθούν το 

μάθημα μέσω του συνδέσμου Students. Όπως φαίνεται και στην Εικόνα Π-11, υπάρχει η 

δυνατότητα μαζικής εισαγωγής των φοιτητών μέσω αρχείου csv. 

 

Εικόνα Π-11: Στιγμιότυπο της διαχείρισης των φοιτητών 

Η δομή κάθε σελίδας στο περιβάλλον διαχείρισης διαμορφώνεται από το μενού που 

υπάρχει στα αριστερά, από τις λειτουργίες που αντιστοιχούν στην επιλεγμένη ενότητα οι 

οποίες εμφανίζονται στο κέντρο, και από πρόσθετες πληροφορίες της επιλεγμένης 
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ενότητας οι οποίες εμφανίζονται σε πλαίσια στα δεξιά. Έτσι, στην Εικόνα Π-11, η ενότητα 

που είναι ενεργοποιημένη (και φαίνεται στο πάνω μέρος της σελίδας) είναι η Students. Οι 

λειτουργίες που είναι διαθέσιμες για τη συγκεκριμένη ενότητα φαίνονται στο κέντρο της 

σελίδας και αντιστοιχούν στην εισαγωγή και εύρεση/επεξεργασία μαθητευόμενων. Στα 

δεξιά υπάρχουν δύο πλαίσια με βοηθητικές λειτουργίες. Στο πρώτο πλαίσιο δίνεται η 

δυνατότητα πρόσβασης στη βάση δεδομένων του συστήματος, και στο δεύτερο πλαίσιο 

δίνεται η δυνατότητα αποθήκευσης ενός πρότυπου αρχείου csv που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει ο καθηγητής για την εισαγωγή των φοιτητών.  

Για κάθε εγγραφή φοιτητή στη βάση δεδομένων υπάρχουν οι αντίστοιχες λειτουργίες 

διαχείρισης, όπως διακρίνονται στην Εικόνα Π-12. 

 

Εικόνα Π-12: Επεξεργασία φοιτητή 

Τα επόμενα βήματα είναι η διατύπωση και καταχώρηση των μαθησιακών στόχων (Εικόνα 

Π-13) και η δημιουργία μιας άσκησης (Εικόνα Π-14). 

 

Εικόνα Π-13: Καταχωρημένοι μαθησιακοί στόχοι 
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Εικόνα Π-14: Καταχωρημένες ασκήσεις 

Για κάθε άσκηση θα πρέπει να καταχωρήσει ο καθηγητής τα επιμέρους βήματα-

δραστηριότητες στη φόρμα της Εικόνας Π.15 ή να χρησιμοποιήσει ένα αρχείο csv για 

μαζική καταχώρηση. 

 

Εικόνα Π-15: Εισαγωγή βήματος στην άσκηση 

Στη συνέχεια γίνεται ο χρονοπρογραμματισμός των ασκήσεων μέσω της επιλογής 

Timetable of Assignments (Εικόνα Π-16). 

 

Εικόνα Π-16: Χρονοπρογραμματισμός ασκήσεων 
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Το επόμενο βήμα είναι η δημιουργία των ομάδων και η επιλογή της στρατηγικής για την 

κατανομή των δραστηριοτήτων. Οι επιλογές που έχει ο καθηγητής για το σχηματισμό των 

ομάδων φαίνονται στην Εικόνα Π-17. 

 

Εικόνα Π-17: Διαχείριση ομάδων 

Η αξιολόγηση των ασκήσεων γίνεται μέσω της φόρμας που φαίνεται στην Εικόνα Π-18, 

ενώ μέσω της επιλογής Statistics μπορεί ο καθηγητής να εξάγει στατιστικά στοιχεία για τις 

ομάδες, για τους φοιτητές και για την κατανομή των μαθησιακών στόχων (Εικόνα Π-19).  

 

Εικόνα Π-18: Φόρμα αξιολόγησης ασκήσεων 
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Εικόνα Π-19: Επιλογές στατιστικών δεδομένων 

Για παράδειγμα στην επιλογή Assignment Statistics της ενότητας Groups εμφανίζονται τα 

παρακάτω στοιχεία από την ανάλυση αλληλεπίδρασης των ομάδων (Εικόνα Π-20): 

 

Εικόνα Π-20: Στατιστικά στοιχεία ομάδων 

Ενώ στα στατιστικά στοιχεία της ενότητας Students υπολογίζονται οι παραπάνω δείκτες 

σε επίπεδο φοιτητή (Εικόνα Π-21).  

 

Εικόνα Π-21: Στατιστικά στοιχεία φοιτητών 
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