
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ: 
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΤΟΥΣ

Διδακτορική διατριβή υποβληθείσα στο τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Βασίλειος Δαγδιλέλης

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η
δ η μ ο κ ρ α τ ία

Β ΙΒ Λ ΙΟ Θ Η Κ Η  
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1996



Ευ/αριστίες

Από τη θέση αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν 

στην ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας.

Ιδιαίτερα οφείλω να ευχαριστήσω τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Κωνσταντίνο 

Κλαύδιο Τσούρο, για την καθοδήγηση του, τις πολύτιμες υποδείξεις του και την πολύπλευρη 

στήριξη που μου προσέφερε τα χρόνια αυτά

Επιθυμώ να ευχαριστήσω επίσης τον καθηγητή κ. Φραγκάκι Χαράλαμπο για το 

ενδιαφέρον του κατά την ανάπτυξη της εργασίας και την συμπαράσταση του.

Ευχαριστίες οφείλω και στον αναπληρωτή καθηγητή κ. Μαργαρίτη Κωνσταντίνο για 

τις συμβουλές του καθώς και την όλη συμβολή του στην περάτωση της εργασίας.

Τα μέλη και το προσωπικό του τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής μου 

συμπαραστάθηκαν παντοιοτρόπως και οι ευχαριστίες μου απευθύνονται και προς αυτούς.

Βασίλειος Δαγδιλέλης



Περιεγόιιενα

I. Πρώτο μέρος : θεωρητική ανάλυση
Πρόλογος 

Εισαγωγή 

Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικά θέματα

1.1 Τοποθέτηση του προβλήματος

1.1.1 Μερικά παραδείγματα

1.1.2 Μερικές πρόσθετες παρατηρήσεις

1.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικών εργασιών

1.2.1 Οι παλιότερες εργασίες

1.2.2 Οι νεότερες εργασίες

1.2.2.1 Γενικές θεωρήσεις για τον προγραμματισμό

1.2.2.1.1 Σχέση μαθηματικών και προγραμματισμού

1.2.2.1.2 Ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας του προγραμ

ματισμού

1.2.2.1.3 Αντιλήψεις των αρχαρίων προγραμματιστών

1.2.2.1.4 Η συμβολή της ψυχολογίας

1.2.2.2 Η μεταβλητή

1.2.2.3 Οι επαναληπτικές δομές

1.2.2.4 Δομές επιλογών

1.2.2.5 Διαχείριση συμβολοσειρών (strings)

1.2.3 Η διδασκαλία της Πληροφορικής: τεχνολογία και

διδακτικές καταστάσεις

1.2.4 Συμπεράσματα

1.3 Ερωτήματα της παρούσας έρευνας

1.4 Μερικές βασικές έννοιες από τη διδακτική της Πληροφορικής

1.4.1 Η ανάγκη για ένα θεωρητικό πλαίσιο

1.4.2 Οι αντιλήψεις των σπουδαστών

1.4.3 Η διδασκόμενη γνώση κι ο μετασχηματισμός της

1.4.4 Το διδακτικό συμβόλαιο

1.4.5 Η βασική υπόθεση της Διδακτικής

1.4.6 Η Διδακτική ως πειραματική επιστήμη



Κεφάλαιο 2: Επιστημολογικά προβλήματα.

2.1 Εισαγωγή - γιατί είναι απαραίτητη η επιστημολογική διερεύνηση; 64

2.2 Η ανθρωπολογική προσέγγιση 67

2.3 Η εγκυρότητα 72

2.3.1 Εγκυρότητα ξι αποδείξεις στα Μαθηματικά 74

2.3.2 Αποδείξεις, επαληθεύσεις και εγγυήσεις 79

2.3.3 Αποδείξεις και μηχανισμοί 82

2.4 Ο προγραμματισμός 91

2.4.1 Η ρήξη 93

2.4.2 Ο προγραμματισμός ως πρακτική κι επαγγελματική δραστηριότητα:

οι απαρχές της Πληροφορικής 101

2.4.2.1 Οι όροι δημιουργίας των πληροφορικών συστημάτων:

ο ρόλος της μηχανής 101

2.4.2.2 Ο ρόλος του προγραμματιστή 103

2.4.2.3 Ο προγραμματισμός: στυλ και "οικολογία" 103

2.4.2.4 Η εκπαίδευση των προγραμματιστών 106

2.4.2.5 Αλγοριθμικές γλώσσες και γλώσσες προγραμματισμού 107

2.4.2.6 Σύλληψη, κατασκευή κι επικύρωση αλγορίθμων 111

2.4.2.6.1 Ένα ιδιαίτερο μοντέλο κι η επαγγελματική του

διάσταση: προσομοιώσεις και διασταυρωμένες 

επισκοπήσεις 113

2.4.2.7 Η σχετικοποίηση των λαθών 115

2.4.3 Ο προγραμματισμός ως επιστημονική δραστηριότητα: η νέα σχολή 118

2.4.3.1 Η σχεδίαση και η κατασκευή αλγορίθμων,

προγραμμάτων και λογισμικού 119

2.4.3.2 Η εντολή GOTO 120

2.4.3.3 Η απόδειξη της ορθότητας αλγορίθμων 122

2.4.3.4 Οι γλώσσες προγραμματισμού 127

2.4.3.5 Οι αλγοριθμικές γλώσσες 129

2.4.3.6 Οι προδιαγραφές 130

2.4.3.7 Η φύση του προγραμματισμού: προγραμματισμός και

Μαθηματικά 134

2.4.3.8 Η διδασκαλία του προγραμματισμού 13 7

2.4.4 Οι λόγοι της κρίσης 141

2.4.4.1 Οι εξωγενείς παράγοντες: η κρίση του λογισμικού 142

2.4.4.2 Οι ενδογενείς παράγοντες: αυστηρότητα και

παραγωγικότητα 146

ii



2.4.5 Επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα: ο προγραμματισμός

ως επαγγελματική δραστηριότητα: 147

2.5 Μερικά συμπεράσματα 152

2.6 Διδακτικές συνέπειες 154

Κεφάλαιο 3: Μερικές διδακτικές υποθέσεις κι ερωτπιιατα

3.1 Εισαγωγή: το περιεχόμενο του κεφαλαίου 155

3.2 Σχεδίαση και κατασκευή 156

3.2.1 Ανυπαρξία σχεδίασης: κατασκευή τμημάτων 157

3.2.2 Μια περίπτωση προφανούς σχεδίασης: η απαρίθμηση των εργασιών 158

3.2.3 Προσομοίωση σε χαρακτηριστικά παραδείγματα 159

3.2.4 Κατασκευή με τη βοήθεια νοητής εκτέλεσης του προγράμματος 161

3.2.5 Ανάμεσα στην νοητή εκτέλεση και την εφαρμογή σχημάτων:

χρήση μοντέλου 161

3.2.6 Λογισμός επί της εκφωνήσεως: εφαρμογή σχημάτων 163

3.2.7 Τυπικός λογισμός επί της εκφωνήσεως: εξ ολοκλήρου τυπική

κατασκευή 164

3.3 Αποδείξεις κι επικύρωση 166

3.3.1 Ορθότητα λόγω προφανούς κατασκευής 166

3.3.2 Η κρίσιμη δοκιμασία 166

3.3.3 Το παράδειγμα με γενικευτική αξία 167

3.3.4 Το διανοητικό πείραμα 168

3.3.5 Χρήση ενός μοντέλου 169

3.3.6 Λογισμός επί της κατασκευής και θεωρήματα 171

3.3.7 Καθ' ολοκληρία τυπικός λογισμός επί της κατασκευής 173

3.4 Προδιαγραφές 176

3.4.1 Προφανείς 176

3.4.2 Το παράδειγμα με γενικευτική αξία 177

3.4.3 Νοητά παραδείγματα 177

3.4.4 Το μοντέλο 177

3.4.5 Προδιαγραφές ρητά κι άμεσα εκφρασμένες 178

3.4.6 Τυπικά εκφρασμένες προδιαγραφές 178

II. Δεύτερο μέρος : πειραματικά δεδομένα

Κεφάλαιο 4: Η κατάσταση "Ροτι τηλετραφτιιιάτων" 180

4.1 Περιγραφή της διδακτικής κατάστασης 181

4.1.1 Οι σπουδαστές 181

iii



4.1.2 Φάσεις της κατάστασης 182

4.1.3 Το πρόβλημα 182

4.1.4 Το υλικό 183

4.2 Ανάλυση της διδακτικής κατάστασης 183

4.2.1 Οι στόχοι 183

4.2.2 Διδακτικές μεταβλητές και "συμβόλαιο" 184

4.2.3 Η επιλογή του προβλήματος 186

4.2.3.1 Η ιστορία του προβλήματος 186

4.2.3.2 Οι λόγοι της επιλογής του 187

4.2.3.3 Τροποποιήσεις του αρχικού προβλήματος 191

4.3 Τα ευρήματα 192

4.3.1 Η σχεδίαση κι η κατασκευή 193

4.3.1.1 Μια περίπτωση προφανούς σχεδίασης: η απαρίθμηση

των εργασιών 193

4.3.1.2 Προσομοίωση σε χαρακτηριστικά παραδείγματα 196

4.3.1.3 Κατασκευή με τη βοήθεια νοητής εκτέλεσης

του προγράμματος 198

4.3.1.4 Ανάμεσα στην νοητή εκτέλεση και την εφαρμογή

σχημάτων: χρήση μοντέλου 204

4.3.1.5 Λογισμός επί της εκφωνήσεως: εφαρμογή σχημάτων 207

4.3.1.6 Μια ιδιαίτερη αντίληψη: η απαίτηση γι' απλότητα 211

4.3.1.7 Συμπεράσματα για την σχεδίαση και κατασκευή 214

4.3.2 Αποδείξεις κι επαληθεύσεις 216

4.3.2.1 Ορθότητα λόγω προφανούς κατασκευής 216

4.3.2.2 Η κρίσιμη δοκιμασία 216

4.3.2.3 Το παράδειγμα με γενικευτική αξία 220

4.3.2.4 Το διανοητικό πείραμα 222
4.3.2.5 Η χρήση μοντέλων 229

4.3.2.6 Τυπικός λογισμός και θεωρήματα 230

4.3.2.7 Το γραπτό ως μήνυμα για τους "ελεγκτές" 232

4.3.2.8 Γενικά συμπεράσματα για τις αποδείξεις κι επαληθεύσεις 242

4.3.3 Οι προδιαγραφές 244
4.3.3.1 Προφανείς προδιαγραφές 244

4.3.3.2 Το παράδειγμα με γενικευτική αξία 244

4.3.3.3 Τα νοητά παραδείγματα 246

4.3.3.4 Το μοντέλο 247

4.3.3.5 Προδιαγραφές ρητά κι άμεσα εκφρασμένες 250

i\/



4.3.3.6 Σύμβολα ορίων: αναγνώριση κι επεξεργασία 2 5 1

4.3.3.7 Συμπεράσματα για τις προδιαγραφές 255

4.3.4 Μερικές ιδαίτερες αντιλήψεις 256

4.3 .4 .1 Η περίπτωση της ανάλυσης και των

στοιχειωδών διαδικασιών 256

4.3.4.2 Η περίπτωση της ανακύκλωσης 259

4.3.4.3 Η περίπτωση της επεξεργασίας καθ' ομάδες 263

4.3.4.4 Συμπεράσματα 265

4.3.5 Η λειτουργία του διδακτικού συμβολαίου : μια παρατήρηση 267

4.4 Συμπεράσματα 270

Κεφάλαιο 5: Ο Συντάκτης 271

5 .1 Περιγραφή της διδακτικής κατάστασης 272

5.1.1 Φάσεις της κατάστασης 272

5.1.2 Το πρόβλημα «ο Συντάκτης» 273

5.1.3 Οι σπουδαστές 275

5.1.4 Το υλικό 276

5.2 Ανάλυση της διδακτικής κατάστασης 277

5.2 .1 Οι στόχοι 277

5.2.2 Διδακτικές μεταβλητές και «συμβόλαιο» 278

5.2.3 Η επιλογή του προβλήματος 279

5.2.4 Ανάλυση a priori 279

5.3 Τα ευρήματα 284

5.3.1 Η αξιοπιστία των αλγορίθμων 284

5.3.2 Ρητά εκφρασμένες αντιλήψεις των σπουδαστών για την

κατασκευή, την επικύρωση και τις προδιαγραφές των αλγορίθμων 291

5.3.3 Αποδείξεις και διαψεύσεις 308

5.3.4 Η διδακτική λειτουργία της κατάστασης 3 17

5.3.4 Η έκφραση μιας λογικής του συστηματικού προγραμματισμού 322

5.3.5 Οι παρεμβάσεις του παρατηρητή 332

5.4 Συμπεράσματα 336

Κεφάλαιο 6 : Η κατάσταση "εισαγωγή στον συστη ιιατικό προγραιιιιατισιιό"

6.1 .Περιγραφή κι ανάλυση της διδακτικής κατάστασης 339

6.1.1 Περιγραφή της διδακτικής κατάστασης 339

6.1.2 Ανάλυση της διδακτικής κατάστασης 341

V



6.2 Τα ευρήματα 344

6.2.1 Οι αλγόριθμοι και οι διαψεύσεις 344

6.2.1.1 Η δόμηση των αλγορίθμων 344

6.2.1.2 Διαψεύσεις 3 46

6.2.1.3 Η φάση της «διδασκαλίας» 350

6.2.2 Η φάση της σύνθεσης 351

6.2.3 Η λειτουργία του συμβολαίου 353

6.3 Συμπεράσματα 356

Κεφάλαιο 7: Συιιπεοάσιιατα
Συμπεράσματα 358

Βιβλιογραφία 364

\ / ί



Πρόλογος

Η εξάπλωση της Πληροφορικής είναι αδιαμφισβήτητη. Η εξάπλωση αυτή σημαίνει, 

κατά προφανή αναλογία, και αύξηση της εκπαίδευσης στην Πληροφορική κι ιδιαίτερα στον 

προγραμματισμό - μια κεντρική δραστηριότητα της Πληροφορικής. Η αναγκαιότητα για 

εκπαίδευση ολοένα και περισσότερων αλλά και ικανότερων προγραμματιστών - διαφόρων 

επιπέδων - είναι λοιπόν επιτακτική.

Οι εμπειρικές παρατηρήσεις των διδασκόντων συγκλίνουν ωστόσο στο γεγονός ότι η 

εκιιάθηση του προγραίΐιιατισιιού - του προγραμματισμού εννοουμένου ως μιας 

επαγγελματικής ή ακαδημαϊκής-ερευνητικής δραστηριότητας - δεν Φαίνεται να είναι τόσο 

εύκολη όσο θα πίστευε κανείς. Οι ακαδημαϊκοί ερευνητές θεμελιώνουν ή αναλύουν τους 

αλγορίθμους τους με τη βοήθεια των Μαθηματικών, ενώ οι επαγγελματίες προγραμματιστές 

κατασκευάζουν τα προγράμματα τους χρησιμοποιώντας, εκτός βέβαια από την προσωπική 

τους πείρα, διάφορες τυποποιημένες μεθόδους κατασκευής, τυπικές διαδικασίες επικύρωσης, 

τεχνικές προσδιορισμού προδιαγραφών και γενικά μια σειρά διανοητικών εργαλείων 

ανάλογων προς τα αντίστοιχα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι μηχανικοί κι οι επιστήμονες 

άλλων κλάδων. Η εκμάθηση όμως όλων αυτών των εργαλείων είναι προβληματική: οι 

σπουδαστές πολύ συχνά δε τα χρησιμοποιούν κατά τρόπο αποτελεσματικό - ή δεν τα 

χρησιμοποιούν καθόλου.

Η παρούσα εργασία λοιπόν αρθρώνεται γύρω από τρία ερωτήματα:

- τι ακριβώς κάνουν οι σπουδαστές όταν κατασκευάζουν έναν καινούριο 

αλγόριθμο ή ένα πρόγραμμα;
- γιατί οι σπουδαστές λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν;

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

Για τον ακριβή προσδιορισμό της λειτουργίας των σπουδαστών (τι ακριβώς

κάνουν;) προτείνεται ένα είδος μοντέλου που περιγράφει ιεραρχημένες κατηγορίες τεχνικών, 

μεθόδων κλπ, που καλύπτουν τις βασικές όψεις του προγραμματισμού (προδιαγραφές, 

κατασκευή κι επικύρωση). Το μοντέλο αυτό παρουσιάζεται θεωρητικά στο κεφάλαιο 3 και 

"δοκιμάζεται" πειραματικά στα κεφάλαια 4,5,6.

Η αιτιολόγηση της λειτουργίας των σπουδαστών (γιατί λειτουργούν κατ' αυτόν τον 

τρόπο;) στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε διδακτικές υποθέσεις και σε μια λεπτομερή 

επιστημολογική διερεύνηση του προγραμματισμού. Οι υποθέσεις περιγράφονται γενικά στο 

κεφάλαιο 1 και ειδικότερα στο κεφάλαιο 3, ενώ η επιστημολογική διερεύνηση περιέχεται στο 

κεφάλαιο 2.
Η κατασκευή διδακτικών καταστάσεων με συγκεκριμένες προδιαγραφές (τι

μπορούν να κάνουν οι διδάσκοντες;) παρουσιάζεται θεωρητικά στο κεφάλαιο 1 και με 

συγκεκριμένες διδακτικές καταστάσεις στα κεφάλαια 4,5,6.



Η παρούσα εργασία "κατά τον διαμήκη άξονα της" αποτελείται από δύο μέρη τα 

οποία χωρίζονται συνολικά σε επτά κεφάλαια. Το περιεχόμενο της, κατά κεφάλαιο, 

αναλύεται ως εξής.

Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο κατά κύριο λόγο στη θεωρητική ανάλυση του 

θέματος και περιλαμβάνει 3 κεφάλαια.

Το κεφάλαιο 1 προσδιορίζει με ακρίβεια το πρόβλημα με το οποίο ασχολείται η 

παρούσα εργασία. Στο ίδιο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια σύντομη βιβλιογραφική 

επισκόπηση εργασιών με παρεμφερή θέματα. Τέλος στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται 

μερικές βασικές έννοιες από τη διδακτική της Πληροφορικής - δηλαδή το θεωρητικό πλαίσιο 

στο οποίο στηρίζεται η εργασία.

Τα βασικά προγραμματιστικά εργαλεία - όπως ο προσδιορισμός των προδιαγραφών, 

ο δομημένος προγραμματισμός κι οι αποδεικτικές μέθοδοι ενός προγράμματος επεκράτησαν 

κατά κύριο λόγο επειδή έδωσαν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Στο κεφάλαιο 2 

διερευνώνται ακριβώς τα προβλήματα εκείνα τα οποία κατέστησαν αναγκαίες τις μεθόδους 
στις οποίες αναφερόμαστε.

Στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται μια σύντομη σύνοψη των κυριοτέρων μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των προδιαγραφών, την κατασκευή και την επικύρωση 

των προγραμμάτων και με βάση τις μεθόδους αυτές προτείνεται μια ιεραρχία τους. Βασικό 

κριτήριο της ιεράρχησης τους είναι η σχέση τους από τη μια μεριά με τις εμπειρικές τεχνικές 

κι από την άλλη με τις τελείως τυπικές μεθόδους. Η ιεραρχία αυτή επιπλέον αποκαθιστά μια 

αντιστοιχία ανάμεσα στις μεθόδους για τις προδιαγραφές, την κατασκευή και την επικύρωση. 

Η ιεραρχία αυτή αποτελεί μια πρόταση μοντελοποίσης των μεθόδων αυτών και αποτελεί 

βασικό μέσο για την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν (δηλαδή 

προγραμματίζουν) οι σπουδαστές.

Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο κατά κύριο λόγο στη παρουσίαση κι ανάλυση 

μερικών πειραματικών διδακτικών καταστάσεων οι οποίες προτείνονται ως μοντέλα για μια 

αποτελεσματική διδασκαλία του προγραμματισμού. Περιλαμβάνει 4 κεφάλαια.

Στο κεφάλαιο 4 γίνεται μια σύντομη παρουσίαση των επιθυμητών χαρακτηριστικών 

των διδακτικών καταστάσεων που οργανώσαμε. Επίσης περιλαμβάνει μια λεπτομερή 

περιγραφή κι ανάλυση της κατάστασης που ονομάσαμε "Ρεύμα τηλεγραφημάτων". Στο 

κεφάλαιο αυτό εξετάζεται επίσης κι η επάρκεια των θεωρητικών αναλύσεων που 

πραγματοποιήσαμε στο πρώτο μέρος - αν δηλαδή οι διδακτικές υποθέσεις του κεφαλαίου 1 κι 

οι επιστημολογικές του κεφαλαίου 2 έχουν αντιστοιχία στα πειραματικά μας δεδομένα κι αν η 

ιεραρχία την οποία προτείναμε στο κεφάλαιο 3 είναι κατάλληλη για μια ανάλυση των
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κατασκευών των σπουδαστών. Αν και το "Ρεύμα τηλεγραφημάτων" είναι μια κατάσταση 

χωρίς διδάσκοντα, πραγματοποιείται μια ανάλυση των διδακτικών χαρακτηριστικών της.

Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διδακτικής κατάστασης που 

ονομάσαμε "Ο Συντάκτης" - κατάσταση η οποία επιχειρεί μια διδακτική ανάλυση της 

λειτουργίας των διαψεύσεων. Τα διδακτικά χαρακτηριστικά της κατάστασης αναλύονται υπό 

το πρίσμα της ισχυρής αλληλεπίδρασης σπουδαστών και καθηγητή - αφού κάθε ζεύγος 

σπουδαστών αλληλεπιδρά μόνο του με τον καθηγητή. Στόχος λοιπόν της ανάλυσης που 

πραγματοποιείται στο κεφάλαιο αυτό είναι η κατασκευή μιας αρτιότερης διδακτικής 

κατάστασης και η ανάλυση της διδακτικής λειτουργίας των διαψεύσεων.

Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της διδακτικής κατάστασης που 

ονομάσαμε "Εισαγωγή στον συστηματικό προγραμματισμό" - μια διδακτική κατάσταση η 

οποία τέθηκε σε εφαρμογή σε μια "συνηθισμένη" πανεπιστημιακή τάξη. Η κατάσταση αυτή 

αποτελεί ουσιαστικά το διδακτικό μοντέλο το οποίο προτείνουμε για την εισαγωγή στον 

τυπικό προγραμματισμό.

Στο κεφάλαιο 7 τέλος, παρουσιάζονται τα συνολικά συμπεράσματα από την εργασία.



Εισαγωγή

Κατά τη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας είχα την ευκαιρία να διδάξω βασικές 

τεχνικές προγραμματισμού καθώς και εισαγωγή στους αλγόριθμους σ' ένα πλήθος από 

μαθητές των οποίων τόσο η ηλικία όσο και το μαθηματικό - αλλά και το γενικότερο 

γνωστικό - υπόβαθρο διέφεραν ουσιαστικά: από μαθητές του Λυκείου μέχρι πτυχιούχους 

θετικών ή οικονομικών επιστημών και καθηγητές μαθηματικών ή άλλων συναφών και μη 

επιστημών. Η διδασκαλία αυτή πραγματοποιήθηκε - αν κι όχι ισομερώς - τόσο στην Ελλάδα 

όσο και στη Γαλλία και στη Γερμανία. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των ερευνητικών μου 

δραστηριοτήτων, παρακολούθησα συστηματικά, ως παρατηρητής, πανεπιστημιακές 

παραδόσεις προγραμματισμού επί σειρά ετών.

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των ετών, παρατήρησα ότι οι σπουδαστές 

συναντούν σημαντικές δυσκολίες κατανόησης κι εφαρμογής ορισμένων βασικών εννοιών 

και μεθόδων του προγραμματισμού. Ορισμένες από τις προσωπικές μου διαπιστώσεις ήταν 

σε συμφωνία και με τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα - εννοώ ότι, όπως διεπίστωσα, οι 

προσωπικές μου διαπιστώσεις όχι μόνο αποτελούν κοινό τόπο για τη διεθνή κοινότητα, αλλά 

επιπλέον ένα πλήθος σχετικών ερευνών είχε εδραιώσει και τεκμηριώσει αυτές τις απόψεις. 

Για ορισμένες απ' αυτές όμως ελάχιστη ήταν η διεθνής βιβλιογραφία κι η σχετική ερευνητική 

δραστηριότητα. Για παράδειγμα οι σημαντικότατες δυσκολίες που συναντούν οι σπουδαστές 

κατά την εφαρμογή βασικών μεθόδων και στρατηγικών για την κατασκευή κι επικύρωση 

αλγορίθμων και προγραμμάτων σε ελάχιστες περιπτώσεις απετέλεσαν το κέντρο σχετικών 

ερευνών - και τούτο παρά την προφανή σπουδαιότητα τους.

Σήμερα είναι γενικώς αποδεκτό ότι η διδασκαλία κι η εκμάθηση του 

προγραμματισμού χαρακτηρίζονται συχνά από ορισμένες "δυσκολίες", οι οποίες 

εκδηλώνονται κυρίως κατά την κατασκευή ενός αλγορίθμου ή ενός προγράμματος. 

Ορισμένες εκδηλώνονται και σε άλλες περιπτώσεις: όταν, για παράδειγμα, ο

προγραμματιστής επιχειρεί να αιτιολογήσει ή να προβλέψει τη συμπεριφορά ενός 

αλγορίθμου ή επιχειρεί να τον διορθώσει. Ωστόσο οι περισσότερες από τις δυσκολίες αυτές 

εκδηλώνονται κατά την κατασκευή ενός αλγορίθμου ή προγράμματος. Ανάμεσα σ' αυτές 

ορισμένες δυσκολίες μοιάζουν να είναι, κατά κάποιο τρόπο, εγγενείς στον ίδιο τον 

προγραμματισμό, με την έννοια ότι συναντώνται κατά τρόπο συστηματικό, σχεδόν 

ανεξάρτητο από τη μέθοδο διδασκαλίας του αντίστοιγου αντικειμένου. Εξάλλου πολλές απ' 

αυτές παρουσιάζουν εξαιρετική ανθεκτικότητα στο χρόνο. Έτσι οι έννοιες ή οι μέθοδοι 

αυτές αποτελούν πηγή δυσκολιών για μακρό χρονικό διάστημα κι επιπλέον εμφανίζονται 

κατά τρόπο σχεδόν ανεξάρτητο από το κοινό (αν και βέβαια η υπέρβαση τους δεν γίνεται 

πάντοτε με την ίδια ταχύτητα). Ένα μέρος από σχετικά θέματα προγραμματισμού (όπως για



παράδειγμα η χρήση των βρόχων ή των αναδρομικών διαδικασιών από μη πεπειραμένους 

προγραμματιστές) έχει διερευνηθεί, σε διεθνές επίπεδο, εκτεταμένα κι έτσι σήμερα 

γνωρίζουμε αρκετά καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχάριοι προγραμματιστές 

στους τομείς αυτούς - και σε μερικές περιπτώσεις γνωρίζουμε διδακτικές μεθόδους για την 

υπέρβαση τους. Αντίθετα τα θέματα στα οποία αναφερόμαστε (προδιαγραφές αλγορίθμων, 

κατασκευή κι επικύρωση αλγορίθμων και προγραμμάτων από σπουδαστές της τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης), έχουν διερευνηθεί, όπως αναφέραμε, πολύ λιγότερο.

Αυτές οι προσωπικές διαπιστώσεις απετέλεσαν και το αρχικό κίνητρο για την 

εκπόνηση της παρούσας εργασίας. Το κίνητρο ενισχύθηκε ιδιαίτερα όταν από τις απαρχές 

ακόμα της διερεύνησης του προβλήματος, διαπίστωσα μ' έκπληξη ότι η ύπαρξη των 

δυσκολιών αυτών φαίνεται ν' αποτελεί έναν κοινό τόπο για όσους διδάσκουν 

προγραμματισμό: a quoi diable servom-nous ? (σε τι διάβολο χρειαζόμαστε εμείς;) 

αναρωτιόταν δημόσια στο δίκτυο των electronic-news ένας καθηγητής Πληροφορικής στο 

Πανεπιστήμιο της Grenoble (το όνομα του οποίου δεν ενδιαφέρει εδώ), αναφερόμενος στο 

γεγονός ότι παρ' όλες τις προσπάθειες του οι σπουδαστές του «κάνουν του κεφαλιού τους» 

όταν φτιάχνουν ένα πρόγραμμα. «Κάνουν ό,τι να ’ναι» ισχυρίζεται με τη σειρά του ο 

καθηγητής J. Arsac [1983 και 1987], Οιοσδήποτε εξάλλου διδάσκει προγραμματισμό μπορεί 

πιθανότατα ν' αναφέρει παρόμοιες εμπειρίες κι όσοι διδάσκουν προγραμματισμό πολύ συχνά 

χρησιμοποιούν εκφράσεις του είδους "οι σπουδαστές δεν καταλαβαίνουν, δεν το πιάνουν...".

Μια από τις μείζονες όμως θέσεις της εργασίας αυτής είναι ότι αναμφίβολα η 

συμπεριφορά αυτή των σπουδαστών αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη ενός (ή περισσοτέρων) 

σημαντικών διανοητικών εμποδίων στην εκμάθηση του προγραμματισμού και στην 

κατασκευή αξιόπιστου λογισμικού. Αναμφίβολα η συμπεριφορά αυτή πολύ συχνά μοιάζει 

να είναι «ανόητη» ή ασυνάρτητη. Ωστόσο θεωρούμε ότι οι σπουδαστές δεν κάνουν «ό,τι να 

'ναι» αλλ' αντίθετα η συμπεριφορά τους αυτή, η δυσκολία της πειθαρχίας στις αρχές του 

συστηματικού και τεκμηριωμένου προγραμματισμού, έχει τη δική της λογική συνοχή - την 

οποία και θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε.

Γενικότερος στόχος αυτής της εργασίας δεν είναι η παρουσίαση μίαα 

διδασκαλίας ή ιιιας μεθόδου διδασκαλίας του προγραμματισμού με την έννοια του "έτοιμου" 

προς εφαρμογή προγράμματος. Η διεθνής εμπειρία - κι όχι μόνο από τη διδασκαλία του 

προγραμματισμού - έχει δείξει ότι ένα τέτοιο εγχείρημα μπορεί εύκολα ν' αποτύχει αν το 

σχετικό θέμα δεν έχει επαρκώς διερευνηθεί: το γνωστό - παράδειγμα των μαθηματικών και 

της διδασκαλίας τους δείχνει με σαφή τρόπο τις δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος. Ο 

στόχος της παρούσας εργασίας είναι λοιπόν διαφορετικός:
- αφενός η εκτενής και σε βάθος διερεύνηση των σημαντικών δυσκολιών που 

παρουσιάζονται κατά την έκφραση των προδιαγραφών, την κατασκευή και επικύρωση
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αλγορίθμων και προγραμμάτων (ορισμένου τύπου) από σπουδαστές πανεπιστημιακού 

επιπέδου κι η διερεύνηση των πιθανών γενεσιουργών τους αιτίων. Υπόθεση εργασίας 

αποτελεί το ότι ο ισχυρισμός πως οι σπουδαστές "κάνουν ότι να 'ναι" δεν είναι αρκετός, δεν 

βοηθά ουσιαστικά τον διδάσκοντα, ενώ αντίθετα η διερεύνηση αυτού του "ότι να ’ναι" 

μπορεί να διαφωτίσει τη λογική της συμπεριφοράς των σπουδαστών.

- επίσης με βάση τις θεωρητικές υποθέσεις αλλά και τα πειραματικά ευρήματα, 

στόχος της εργασίας είναι κι η περιγραφή των χαρακτηριστικών εκείνων των διδακτικών 

καταστάσεων που θα επέτρεπαν την υπέρβαση των δυσκολιών αυτών. Με απλούστερα λόγια 

μπορεί να μην δοθούν "έτοιμες συνταγές" για την διδασκαλία των συγκεκριμένων θεμάτων, 

αλλά θα περιγραφούν εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους σπουδαστές 

να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις σχετικές τεχνικές. Υπόθεση εργασίας είναι ότι 

μπορούν να υπάρξουν διδακτικές καταστάσεις οι οποίες βοηθούν περισσότερο στην 

υπέρβαση των δυσκολιών αυτών.

Εκτός από τα προσωπικά μας κίνητρα, η δεδομένη εξαιρετική σπουδαιότητα του 

τομέα της παραγωγής λογισμικού - αλλά και γενικότερα του προγραμματισμού 

πληροφορικών και αυτόματων συστημάτων - καθιστά προφανή τη χρησιμότητα της 

διερεύνησης των σχετικών θεμάτων - κι ελπίζουμε τη χρησιμότητα της παρούσας εργασίας.



Κεφάλαιο 1: Εισαγωγικά θέματα
1.1 Τοποθέτηση του προβλήματος

1.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικών εργασιών

1.3 Ερωτήματα της παρούσας έρευνας

1.4 Μερικές βασικές έννοιες από τη διδακτική της Πληροφορικής

1.1 Τοποθέτηση του προβλήματος

1.1.1 Μερικά παραδείγματα

1.1.2 Μ ερικές πρόσθετες παρατηρήσεις

1.1.1 Μερικά παραδείγματα

Βασικό κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

απετέλεσε η διαπίστωση ότι η διδασκαλία του προγραμματισμού συνοδεύεται συχνά από κάποια 

φαινόμενα «δυσλειτουργίας» τα οποία μοιάζουν να έχουν ένα χαρακτήρα συστηματικό. Ο 

συστηματικός χαρακτήρας των φαινομένων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι δεν πρόκειται για 

φαινόμενα τυχαία και παροδικά, αλλά για φαινόμενα επαναλαμβανόμενα κι επίμονα. Η υπόθεση 

την οποία αποδεχόμαστε είναι ότι υπάρχουν αίτια για τα λάθη και τις δυσκολίες αυτού του 

είδους, τα οποία μπορούν να διερευνηθούν. Διακρίνουμε δυο κατηγορίες λαθών: υπάρχουν λάθη 

και δυσκολίες στην κατανόηση κι εφαρμογή μεθόδων με χαρακτήρα περίπου τυχαίο: η 

πιθανότητα εμφάνισης τους, σε δοσμένες συνθήκες, είναι πολύ μικρή - αναπαράγονται δηλαδή 

κατά τρόπο τυχαίο και με μικρή πιθανότητα - και μπορούν ν' αποδοθούν σε αβλεψία του 

σπουδαστή, έλλειιι/η σχετικών γνώσεων κλπ. Αντίθετα ορισμένοι τύποι λαθών και δυσκολιών 

έχουν ένα χαρακτήρα πιο επίμονο και συστηματικό. Αυτή η συστηματικότητα στην εμφάνιση 

τους καθιστά δυνατή και την συστηματική αντιμετώπιση τους.

Το συγκεκριμένο είδος των δυσλειτουργιών οι οποίες μας ενδιαφέρουν, το τι 

ακριβώς δηλαδή σημαίνουν αυτές οι δυσλειτουργίες, αποτελεί, ένα κεντρικό θέμα της όλης 

εργασίας (το άλλο κεντρικό θέμα είναι ακριβώς η μεθοδολογία αντιμετώπισης τους) κι έτσι δεν 

είναι εφικτή η πλήρης αποσαφήνιση του όρου στο παρόν σημείο. Πάντως οι δυσλειτουργίες 

αυτές έχουν το χαρακτήρα «δυσκολιών» οι οποίες εμφανίζονται κατά την εκμάθηση του 

προγραμματισμού - δυσκολιών οι οποίες, ας σημειωθεί, όγι ιιόνο δεν οφείλονται σε κάποια 

έλλεινι/η γνώσης, αλλ' αντίθετα εμφανίζονται παρά τη θεωρητική απόκτηση μιας γνώσης. Θα 

προσπαθήσουμε να τις κάνουμε πιο συγκεκριμένες με μια παρουσίαση ορισμένων 

παραδειγμάτων.

Απλοϊκές αντιλήψεις: το παράδειγμα του ανθρωπομορφισμού
Έ να παράδειγμα τέτοιας δυσλειτουργίας, «κλασσικό» στο είδος του, αντιστοιχεί στην 

ονομαζόμενη ανθρωπου-ορφίκη αντίληψη. Ο σχετικός όρος οφείλεται στον Pea R. D. [1984] και 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει το γεγονός ότι οι αρχάριοι προγραμματιστές πολλές φορές 

ερμηνεύουν τα προγράμματα όχι με βάση τους συντακτικούς και σημασιολογικούς κανόνες



(syntax, semantics) της χρησιμοποιούμενης γλώσσας προγραμματισμού, αλλ' αποδίδοντας στο 

αντίστοιχο πρόγραμμα ένα νόημα ευρύτερο του πραγματικού, σαν να εποόκειτο via έναν όιά/.ονο 

u' άνθρωπο.

Αν, για παράδειγμα, προταθεί σε αρχάριους μαθητές το ακόλουθο πρόγραμμα:

EMVADON:= VASIS * YPSOS
READLN (VASIS);
READLN (YPSOS);
WRITELN (EMVADON);

και τους ζητηθεί να προβλέψουν το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του (αν για παράδειγμα δοθούν οι 

τιμές 8 και 4 στις μεταβλητές VASIS και YPSOS αντίστοιχα), το σύνολο των μαθητών 
προβλέπει ως απάντηση τον αριθμό 32 (Pea R. D. [1984], Dagdilelis V. [1986b]). Η απάντηση 

αυτή θα ήταν βέβαια ορθή αν επρόκειτο για μια συνηθισμένη άσκηση σχολικής γεωμετρίας κι 

όχι για ένα πρόγραμμα Η.Υ.

Το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό έχει διαπιστωθεί:

- με μαθητές προερχόμενους από τρεις τουλάχιστον διαφορετικές χώρες,

- οι οποίοι έχουν διδαχθεί τα σχετικά αντικείμενα από διαφορετικούς καθηγητές - 

που χρησιμοποίησαν βέβαια και διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας -

μαρτυρά ότι το πρόβλημα ϋοιά^ει να προέργεται από ένα αίτιο ανεξάρτητο m e 

ιιεθόδου διδασκαλίας. Ο όρος ανθρωπομορφική αντίληψη αντιστοιχεί στην ερευνητική υπόθεση 

ότι η λανθασμένη ερμηνεία του προγράμματος οφείλεται σε μια λανθασμένη αντίληψη (δηλαδή 

σε μια υποθετική γνώση των μαθητών) που ονομάζεται ανθρωπομορφική γιατί οι μαθητές 

συμπεριφέρονται σαν το πληροφορικό σύστημα να διέθετε μια αυτόνομη ανθρώπινη νόηση - χωρίς 

αυτό να σημαίνει βέβαια ότι οι μαθητές πιστεύουν στ' αλήθεια στην ύπαρξη μιας αυτόνομης 

νόησης στο «εσωτερικό» του Η.Υ. Απλώς συμπεριφέρονται σαν... Λαμβάνουν υπ' όψη τους το 

γεγονός ότι όλα τα δεδομένα του προβλήματος εμπεριέχονται στο πρόγραμμα (ο τύπος του 

εμβαδού και τα μήκη βάσεως και ύψους) και θεωρούν αυτόματα (και βεβαίως λανθασμένα) ότι 

το πληροφορικό σύστημα (δηλαδή ο ΗΥ και το λογισμικό) θα παράσχει την σωστή απάντηση, 

χωρίς να λαμβάνουν ταυτόχρονα υπ' όψη τους και το γεγονός ότι η λειτουργία του προγράμματος 

είναι γραμμική κι όχι «παράλληλη» ή οπισθοδρομούσα (ο Pea R. D. [1984] προτείνει ακριβώς 

τον όρο «παραλληλισμός» για να χαρακτηρίσει αυτή την κατηγορία λαθών).

Η ανθρωπομορφική αυτή αντίληψη έχει διάφορες εκφράσεις, όπως αναφέρει κι ο Pea 

R. D. [1984]. Ως μια τέτοια εκδήλωση ανθρωπομορφισμού θεωρούμε και το γεγονός ότι, κυρίως 

οι νεαροί μαθητές, έχουν την τάση - τις πρώτες φορές που χρησιμοποιούν έναν τερματικό 

σταθμό ή έναν μικροϋπολογιστή - να προσπαθούν να κάνουν ένα διάλογο με το πληροφορικό 

σύστημα. Διάλογοι όπως ο παρακάτω είναι συνηθισμένοι:
Μαθητής : MY NAME IS GEORGE. WHAT IS YOUR NAME ?

Πληρ. σύστ. : Bad command or missing file
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Μαθητής : ..............

Αν ο «πρωτόγονος» αυτός ανθρωπομορφισμός φαίνεται να είναι περιθωριακός και 

δεν έχει επιπτώσεις στον προγραμματισμό και στην πορεία του μαθητή, ο πρώτος αντίθετα (του 

τύπου "παραλληλισμός") έχει επιπτώσεις πάνω στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές ερμηνεύουν 

ένα πρόγραμμα.

Αντιλήψεις σχετιζόμενες με τη χρήση επαναληπτικών διαδικασιών

Ο ανθρωπομορφισμός αυτός, ας τον ονομάσουμε «απλοϊκό», φαίνεται να 

εξαφανίζεται σχετικά γρήγορα με την πάροδο του χρόνου - χωρίς ν' απαιτηθεί κάποια ιδιαίτερη 

διδακτική μέθοδος. Άλλες όμως μορφές λανθασμένης ερμηνείας αλγορίθμων και προγραμμάτων 

φαίνονται να είναι περισσότερο επίμονες κι εμφανίζονται και σε λιγότερο αρχάριους 

σπουδαστές: για παράδειγμα η χρήση των βρόχων και γενικότερα των επαναληπτικών 

διαδικασιών, παραμένει πολύ συχνά ένα θέμα το οποίο οι μαθητές δεν κατανοούν απόλυτα (για 
περισσότερα παραδείγματα δες, Dagdilelis V. [1986b], Mejias Β. [1986], Rogalski J. [1985], 

Soloway E. et als [1982], Soloway E. et als [1983]).

Τα παραδείγματα στα οποία αναφερόμαστε παραπάνω μπορούν να δώσουν την 

εντύπωση του περιθωριακού φαινομένου, την εντύπωση δηλαδή ότι δεν παίζουν ουσιαστικό 

ρόλο στην πορεία του διδασκόμενου. Τούτο όμως δεν αληθεύει γιατί ορισμένες αντιλήψεις των 

μαθητών - συνδεόμενες για παράδειγμα με τη χρήση των βρόχων - αποτελούν ουσιαστικό 
ανασταλτικό παράγοντα στην πορεία τους (Dagdilelis V. [1986b]) και η υπέρβαση τους είναι 

απαραίτητη για την πρόοδο του μαθητή.

Τα είδη των συστηματικών λαθών που αναφέραμε παραπάνω αφορούν σε αρχάριους 

μαθητές και ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι το ακόλουθο: συστηματικά λάθη ή 

δυσκολίες εμφανίζονται και σε σπουδαστές λιγότερο αρχάριους; Η απάντηση είναι και πάλι 

καταφατική. Αναφέρουμε σα παράδειγμα ένα κλασσικό επίσης στο είδος του πρόβλημα :

Διαθέτουμε ένα ρομπότ το οποίο μπορεί να καθαρίσει μια ποσότητα από πατάτες που 

βρίσκονται μέσα σ' ένα πανέρι. Αν το πανέρι είναι άδειο, το ρομπότ μπορεί να δώσει εντολές ώστε 

να ξαναγεμίσει το πανέρι. Το ρεπερτόριο των εντολών προς το ρομπότ είναι γνωστό και μπορεί να 

επεκταθεί από τον ίδιο τον χρήστη  - ο χρήστης δηλαδή μπορεί να προσθέσει τις διαδικασίες ή 

συναρτήσεις που επιθυμεί (Dijkstra Ε. W. [1969] και Lucas Μ., et als [1984])

Το πρόβλημα αυτό προτάθηκε αρχικά από τον Dijkstra Ε. W. [1969] και οι 

παρατηρήσεις του συμπίπτουν με τ' αποτελέσματα των Lucas Μ., et als [1984], σελ.20-23. 

Αποτελέσματα σχετικών πειραμάτων που πραγματοποιήσαμε με πρωτοετείς και δευτεροετείς 

σπουδαστές, δείχνουν ότι λιγότεροι από 60% των σπουδαστών λύνουν το πρόβλημα με ορθό 

τρόπο (τ' αποτελέσματα είναι ακόμη αδημοσίευτα). Η ανάλυση των αλγορίθμων που προτείνουν 

οι σπουδαστές, δείχνει ότι τα σφάλματα που εμπεριέχονται στους αλγόριθμους οφείλονται, πολύ 

συχνά, σε λανθασιιένη γρήση των βρόγων. Τούτο μπορεί να προκαλέσει έκπληξη γιατί γενικώς 

θεωρείται ότι οι πανεπιστημιακοί σπουδαστές δευτέρου έτους (οι οποίοι έχουν διδαχθεί
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προγραμματισμό τουλάχιστον επί 1 Λ χρόνο) γνωρίζουν καλά τη χρήση των επαναληπτικών

βρόχων. Εξάλλου άτυπες συζητήσεις με σπουδαστές δείξανε ότι η επιλογή και χρήση του 

κατάλληλου βρόχου δεν είναι προφανής ούτε στα μεγαλύτερα έτη. Επομένως, μ’ έναν γενικό 

τρόπο, οι επαναληπτικές διαδικασίες φαίνεται να αποτελούν πρόβλημα για τους σπουδαστές 

όλων των ετών κι επιπέδων γνώσεων.

Η αναδρομή

Σ' ένα διαφορετικό επίπεδο αναφέρουμε επίσης τις δυσκολίες που συχνά συναντούν 

οι σπουδαστές στη χρήση αναδρομικών διαδικασιών. Αν και η αναδρομή αποτελεί ένα σπουδαίο 

διανοητικό εργαλείο για την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων και χαρακτηρίζεται από την 

μεγάλη της απλότητα, σύμφωνα τουλάχιστον με τη γνώμη πολλών επιστημόνων (Arsac J. 
[1983]), ωστόσο η χρήση αναδρομικών διαδικασιών φαίνεται πως είναι εξαιρετικά δυσχερής όχι 

μόνο για τους νεαρούς μαθητές, αλλά ακόμη και για σπουδαστές πανεπιστημιακού επιπέδου. Το 

πρόβλημα της κατασκευής αναδρομικών διαδικασιών έχει διερευνηθεί εκτεταμένα σε νεαρά 

παιδιά σχολικής ηλικίας κι εφήβους (παράδειγμα οι σχετικές μελέτες για τη χρήση της γλώσσας 
LOGO - Papert S. [1980]), αλλά, απ' όσο γνωρίζουμε, έχει ελάχιστα μελετηθεί σε σπουδαστές 

πέραν της δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως (εκτός από μια σειρά ερευνών για τη χρήση της 

γλώσσας PROLOG). Παρ' όλη την έλλειψη σχετικών ερευνών, είναι ωστόσο γενικά αποδεκτή η 

παρατήρηση ότι συχνά οι σπουδαστές διαχειρίζονται με λανθασμένο τρόπο τις αναδρομικές 

διαδικασίες ή αδυνατούν να τις χρησιμοποιήσουν - και τούτο ακόμη κι όταν τα προτεινόμενα 

προβλήματα έχουν λύσεις που περιγράφονται με προφανή τρόπο σε άλλο περιβάλλον. Ας 

θεωρήσουμε το παράδειγμα ενός κλασσικού προβλήματος: επιθυμούμε από ένα κείμενο να 

εξαλείψουμε τα περίσσια κενά (αν υπάρχουν) ανάμεσα στις λέξεις του (μια διαδικασία συνήθης 

σε επεξεργασία κειμένου). Ενώ η μέθοδος για την εξάλειψη των περίσσιων κενών είναι 

προφανής, ωστόσο η αλγοριθμική περιγραφή μιας τέτοιας διαδικασίας είναι λιγότερο τετριμμένη 

και η περιγραφή μιας αναδρομικής συνάρτησης 

Ρ(κείμενο, κείμενο)

η οποία θα δεχόταν ως όρισμα ένα κείμενο και θα έδινε ως αποτέλεσμα το ίδιο 

κείμενο απαλλαγμένο από τα περίσσια κενά, είναι ακόμη πιο δυσχερής.

Ακόμη, η απευθείας σχεδίαση ή κατασκευή σγηιιάτων με «αναδρομική» δομή, 

(δηλαδή με δομή η οποία μπορεί να περιγράφει αναδρομικά), όπως το παρακάτω:
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είναι βέβαια τετριμμένη, αλλ' αντίθετα η περιγραφή μιας αναδρομικής διαδικασίας 

για την σχεδίαση τους από ένα πληροφορικό σύστημα είναι λιγότερο τετριμμένη.

Τα σχετικά λοιπόν θέματα θα πρέπει, κατά τεκμήριο, να θεωρηθούν «δύσκολα» για 

τους σπουδαστές.

Οι επαγγελματίες προγραμματιστές;

Η τελευταία κατηγορία προγραμματιστών για τους οποίους τίθεται το ερώτημα των 

«δυσκολιών» είναι οι έμπειροι προγραμματιστές. Υπάρχουν συστηματικά λάθη στους 

επαγγελματίες προγραμματιστές; Μπορούν τα λάθη αυτά ν' αποδοθούν σε λανθασμένες 
αντιλήψεις των προγραμματιστών; Η απάντηση είναι και πάλι καταφατική - αν και τούτο μοιάζει 

με παράδοξο: πώς είναι δυνατό οι πεπειραμένοι προγραμματιστές να κάνουν συστηιιατικά λάθη; 

Πώς είναι δυνατό να εκφράσουν λανθασμένες αντιλήψεις πεπειραμένοι προγραμματιστές;

Αρχικά είναι βέβαια γνωστό ότι, γενικά, το παραγόμενο λογισμικό όχι μόνο δεν είναι 

απαλλαγμένο λαθών αλλ' επιπλέον η εκσφαλμάτωση του (debugging) αποτελεί έναν εξαιρετικό 

δύσκολο τομέα κι ασφαλώς έναν από τους δαπανηρότερους στην παραγωγή λογισμικού 

(αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να αναφερθούμε εκτενέστερα στο θέμα). Η ανάλυση των 

λαθών (για παράδειγμα στο εισαγωγικό μέρος του Beizer Β. [1983]) δείχνει ότι η λανθασμένη 

χρήση βρόχων ή η λανθασμένη-ελλιπής απόδοση αρχικών τιμών σε μεταβλητές (initializing) 

αποτελούν συνήθη σφάλματα στους επαγγελματίες προγραμματιστές.

Πέραν όμως της γενικής αυτής θεώρησης των σφαλμάτων, θα μπορούσαν να 

αναφερθούν και συγκεκριμένα παραδείγματα προβλημάτων η λύση των οποίων συχνά 

χαρακτηρίζεται από λάθη. Μερικά τέτοια παραδείγματα δίνονται παρακάτω:

1. Το πρόβληαα της δυαδικής αναζήτησης (binary search).

Πρόκειται για ένα διάσημο πρόβλημα, τετριμμένο, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως 

και μεγέθους που δεν ξεπερνά τις 10-15 γραμμές. Παρ' όλ' αυτά η πολυπλοκότητα της λύσεως 

του είναι μεγάλη. Ο τρόπος με τον οποίο ο προγραμματιστής αναπαριστά νοητά την λειτουργία 

του αλγόριθμου παίζει σπουδαίο ρόλο στην επιλογή των αναλ/.οίωτων σχέσεων (invariances) κι 

επομένως στην κατασκευή του αλγόριθμου (δες για παράδειγμα Papadakos Nikos [1988]). Ο 

Lesuisse R. [1983] αναλύοντας πολλούς δη^oσιευ^έvoυς αλγopίθ^oυς δυαδικής αναζήτησης σε 

έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, επισημαίνει το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι κατασκευάστηκαν σε 

πολλές περιπτώσεις με βάση μια νοητή αναπαράσταση της λειτουργίας τους, με αποτέλεσμα 

ορισμένοι απ' αυτούς να εμφανίζουν μια σειρά ατελειών και λαθών. Ο Lesuisse κατατάσσει τους 

αλγόριθμους σε τέσσερις κατηγορίες και κάνει την υπόθεση ότι πηγή των λαθών είναι τελικά ο 

τρόπος της σύλληψης και κατασκευής του αλγόριθμου - με άλλα λόγια τα λάθη κι οι ασάφειες 
5εν είναι τυχαία αλλά η πηγή τους μπορεί να προσδιοριστεί στον ίδιο τον τρόπο κατασκευής 

;ους.
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2. Δυο προβλήίΐατα επεξεργασίας κειαένου

Το πρώτο αναφέρεται σε μια μικρή διαδικασία (procedure) η οποία όταν δεχθεί ως 

όρισμα ένα κείμενο επιστρέφει ως αποτέλεσμα ένα κείμενο ευθυγραμμισμένο δεξιά. Ο 

αλγόριθμος προτάθηκε μαζί με την απόδειξη του από τον Naur Ρ. [1972 b] και μάλιστα ως 

υπόδειγμα αποδεικτικής μεθοδολογίας, αλλά όπως δείχνει ο Lesuisse R. [1984], ο αλγόριθμος 

περιέχει λάθη. Ως πηγή των λαθών ο Lesuisse R. θεωρεί την λανθασμένη αντιμετώπιση του 

προβλήματος από τον Naur Ρ. και πιο συγκεκριμένα στο γεγονός ότι ο Naur Ρ. αντιμετώπισε μ' 

εσφαλμένο τρόπο τα ίδια τ' αντικείμενα τα οποία επεξεργαζόταν ο αλγόριθμος του (δηλαδή 

λέξεις, παραγράφους, προτάσεις). Το σημείο αυτό είναι σημαντικό και για τη δική μας εργασία, 

διότι ενισχύει την υπόθεση ότι η σχεδίαση ορθών αλγορίθμων δε σημαίνει απλά την εφαρμογή 

ορισμένων τεχνικών, αλλά απαιτεί μια πολύ ριζικότερη μεταβολή στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. Στο σημείο αυτό -θα επανέλθουμε αργότερα.

Το δεύτερο παράδειγμα είναι ένα πρόβλημα επινοημένο από τους Henderson P., 

Snowdon R. [1972] ακριβώς για να χρησιμοποιηθεί ως παράδειγμα στη διδασκαλία του 

δομημένου προγραμματισμού (structured programming). Ζητείται η κατασκευή ενός αλγόριθμου 

για τη μέτρηση του πλήθους των λέξεων που υπάρχουν σε μια σειρά τηλεγραφημάτων (telegram 

flow analysis). Παρά τη φαινομενική απλότητα του προβλήματος, υπήρξαν μια σειρά 

δημοσιευμένες λύσεις - που περιείχαν λάθη όμως - από έμπειρους προγραμματιστές 

(αναφέρουμε ενδεικτικά τον Ledgard Η. [1973]). Οι ιδιαιτερότητες του αλγορίθμου τον έχουν 

καταστήσει «κλασσικό» για τη διδασκαλία του δομημένου προγραμματισμού. Θ' αναφερθούμε 

ιδιαίτερα στο πρόβλημα, αυτό διότι το χρησιμοποιήσαμε στα πειράματα που πραγματοποιήσαμε 

με σπουδαστές.

3. Λάθη, δοκιμές και σύγγρονη τεγνολογία λογισμικού

Ορισμένοι πληροφορικοί, έχοντας υιοθετήσει μια οπτική γωνία πλησιέστερα στις 

ανάγκες του επαγγελματία προγραμματιστή παρά στις ανάγκες του ακαδημαϊκού ερευνητή (θ' 

αναφερθούμε λεπτομερέστερα στο θέμα σε κατοπινές παραγράφους) θεωρούν ότι οι μοντέρνες 

μεθοδολογίες για την επικύρωση αλγορίθμων δεν εξασφαλίζουν οπωσδήποτε τη δημιουργία πιο 

αξιόπιστων αλγορίθμων κι εκθέτουν μια σειρά περιπτώσεων δημοσιευμένων αλγορίθμων οι 

οποίοι περιέχουν ασάφειες, λάθη, παραλείψεις κι εξαιρέσεις που δεν μνημονεύονται (για 

παράδειγμα Goodenough J. Β., Gerhart S. L. [1975], Gerhard S., Yelowitz L [1976]).

4. Ένας αλγόριθμος "αποκομιδής απορριμμάτων" (garbage collection)

Τέλος αναφέρουμε και το παράδειγμα ενός αλγορίθμου "αποκομιδής απορριμμάτων" 

ο οποίος δημοσιεύτηκε στο έγκυρο περιοδικό CACM και μάλιστα βραβεύθηκε, αλλά περιείχε 

λάθη (αναφέρεται από τον Gries D. [1977]).
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Συμπέρασμα

Τα παραπάνω παραδείγματα φαίνονται να δείχνουν ότι σφάλματα και λάθη που δεν 

έχουν τυχαίο χαρακτήρα υφίστανται και στην κοινότητα των επαγγελματιών και των 

επιστημόνων προγραμματιστών. Στα ειδικευμένα τεχνικά και επιστημονικά περιοδικά μπορεί 
κανείς εύκολα να βρει παραδείγματα, άρθρα και μελέτες για τα λανθασμένα προγράμματα (για 

παράδειγμα στο Gerhard S., Yelowitz L. [1976]) - και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Ο J. Arsac 

[1983] θεωρεί ότι τα λάθη στον προγραμματισμό είναι τελικά τόσο συνηθισμένα ώστε η 

δημοσίευση λανθασμένων αλγορίθμων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά δεν αποτελεί 

σκάνδαλο όπως θ' αποτελούσε η δημοσίευση λανθασμένων αποτελεσμάτων σε μαθηματικά 

περιοδικά. Δεν είναι βέβαιο ότι η δημοσίευση λανθασμένων αποτελεσμάτων σε μαθηματικά 

περιοδικά αποτελεί σκάνδαλο (για σχετική συζήτηση δες και Hanna G. [1983], de Millo R.A. and 
als [1979] και Gasser J. [1989]), αλλά σίγουρα η δημοσίευση αλγορίθμων που περιέχουν λάθη

δεν αποτελεί σκάνδαλο.

Το λάθος υφίσταται στην κοινότητα των προγραμματιστών κι επιπλέον είναι κι 

αναγνωρισμένο, νόμιμο κι αποτελεί κι αντικείμενο ερευνών. Οι πληροφορικοί εξάλλου κάνουν 

και διακρίσεις ανάμεσα στις έννοιες του λάθους, του σφάλματος, της δυσλειτουργίας και της 

εξαιρέσεως (Cristian F. [1985]). Παρ' όλ' αυτά υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα: τα λάθη αυτά έχουν 

συστηματικό χαρακτήρα; Λάθη, για παράδειγμα, γίνονται σ' όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες 

κι είναι απίθανο να υπάρχουν μηχανικοί οι οποίοι δεν έχουν κάνει υπολογιστικά λάθη κατά τη 

σχεδίαση νέων συστημάτων. Αν θεωρήσουμε ότι η κατασκευή λογισμικού εντάσσεται στην ίδια 

κατηγορία ανθρώπινων δραστηριοτήτων με τη σχεδίαση μίας γέφυρας ή ενός πλοίου είναι 

φυσικό να υπάρχει ένα ποσοστό λαθών σε κάθε πρόγραμμα. Η θέση που υποστηρίζουμε είναι ότι 

ορισμένα από τα λάθη αυτά έχουν συστηματικό χαρακτήρα. Τα επιχειρήματα μας είναι δύο:

- Αρχικά το ποσοστό των λαθών είναι υπερβολικά υψηλό. Χωρίς να υπεισέλθουμε σε 

λεπτομέρειες αναφέρουμε ότι σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις το κόστος εκσφαλμάτωσης, 

βελτίωσης κλπ είναι υπερπολλαπλάσιο του κόστους κατασκευής (αναφέρεται ενδεικτικά η 

περίπτωση λογισμικού με κόστος κατασκευής 75 $/εντολή και κόστος συντήρησης κλπ 4000 

$/εντολή (Boehm W. [1979] αλλά και Arsac J. [1983]). Ακόμη και σήμερα το κόστος της 

βελτίωσης του λογισμικού είναι πολύ υψηλό και η δυσπιστία με την οποία οι χρήστες 

αντιμετωπίζουν τις πρώτες εκδόσεις νέων προγραμμάτων είναι χαρακτηριστική.

-Όμως όχι μόνο τα λάθη του λογισμικού είναι πολυπληθή αλλά συχνά κι οφείλονται 

σε λανθασμένη μεθοδολογία προγραμματισμού - αυτή είναι η θέση πολλών από τους 

επιφανέστερους επιστήμονες της Πληροφορικής (μερικά παραδείγματα θα δοθούν παρακάτω). 

Αυτό υπήρξε και το βασικό κίνητρο για τη δημιουργία στα τέλη της δεκαετίας του 1960 της 

«σχολής» του δομημένου προγραμματισμού. Η χρήση λανθασμένης μεθοδολογίας - ή μάλλον η 

έλλειψη μεθόδου - οδηγεί νομοτελειακά σε λάθη συχνά, λάθη συστηματικά, χρονοβόρα και 

ιολλές φορές καταστροφικά, λάθη, εν γένει, με υψηλό οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
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Οι σπουδαστές

Όπως θα προσπαθήσουμε να δείξουμε, πολύ συχνά οι σπουδαστές κατασκευάζουν τα 

προγράμματα τους βασιζόμενοι απλά σε μια «νοητή εκτέλεση» (mental execution) ή μια «νοητή 

προσομοίωση» (mental simulation) ακολουθώντας έτσι την ίδια τεχνική την οποία 

ακολουθούσαν οι προγραμματιστές αυθόρμητα κατά την πρώτη περίοδο της ανάπτυξης της 

πληροφορικής και η οποία ακριβώς καταπολεμήθηκε από τη σχολή του δομημένου 

προγραμματισμού και τις μοντέρνες μεθοδολογίες κατασκευής κι επικύρωσης λογισμικού - ήταν 

δηλαδή ένα από τα βασικά αίτια γι' αυτήν τη σχεδόν «αλλαγή παραδείγματος». Έ τσι η μελέτη της 

«προγραμματιστικής» συμπεριφοράς των σπουδαστών που προτείνουμε φαίνεται να είναι 

δικαιολογημένη και σημαντική. Κεντρικό άξονα της εργασίας μας αποτελεί λοιπόν και η 

δημιουργία κι ανάλυση διδακτικών καταστάσεων οι οποίες αποσκοπούν ακριβώς στον 

μετασχηματισμό των λανθασμένων αντιλήψεων των σπουδαστών

1.1.2 Μερικές πρόσθετες παρατηρήσεις

Η ύπαρξη αυτών των συγκεκριμένων δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές 

και τις οποίες ονομάσαμε με το γενικό όνομα "δυσλειτουργίες", παραμένει σε μεγάλο βαθμό μια 

ιδιαίτερη διαπίστωση όσων ακριβώς διδάσκουν προγραμματισμό. Κατά παράδοξο (αλλά όχι 

ανεξήγητο) τρόπο η διαδεδομένη αντίληψη είναι η αντίθετη. Το γεγονός δηλαδή ότι η 

διδασκαλία της Πληροφορικής, ή ακριβέστερα του προγραμματισμού, έχει πολύ νεαρή ηλικία, 

όπως εξάλλου κι η ίδια η Πληροφορική, δυσκολεύει, κατά κάποιο τρόπο την κοινωνική 

αναγνώριση των δυσκολιών αυτών: για παράδειγμα η ύπαρξη δυσκολιών στη διδασκαλία - ή 

μάλλον στην εκμάθηση - των Μαθηματικών ή των Φυσικών επιστημών αναγνωρίζεται ακόμη 

και θεσμικά. Το γεγονός ότι «τα Μαθηματικά είναι δύσκολα» όχι μόνο θεωρείται κοινός τόπος, 

αλλ' επιπλέον στις περισσότερες χώρες ο κλάδος της Διδακτικής των Μαθηματικών αποτελεί 

έναν κλάδο ερευνών επιστημονικά και θεσμικά κατοχυρωμένο. Δε συμβαίνει όμως ακόμα αυτό 

με τον προγραμματισμό - τουλάχιστον όχι παντού. Επιπρόσθετα η διδασκαλία του 

προγραμματισμού, λόγω της ιδιαίτερης ανάπτυξης της ίδιας της Πληροφορικής και της σχέσης 

της με τις εμπορικές και τεχνικές εφαρμογές έχει συχνά έναν διττό χαρακτήρα: αποτελεί ένα 

αντικείμενο διδασκαλίας ισότιμο με τα Μαθηματικά, την Πολιτική Οικονομία ή τη Χημεία το 

οποίο διδάσκεται στη δευτεροβάθμια ή την τριτοβάθμια εκπαίδευση με κοινό, στόχους και 

διδακτέα ύλη σαφώς καθορισμένα, αλλά αποτελεί συχνότατα κι αντικείμενο διδασκαλίας πολλών 

σχολών επιμόρφωσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αντικείμενο απευθυνόμενο 

3ε κοινό πολυποίκιλο : πτυχιούχους Πανεπιστημίου που επιμορφώνονται στη «χρήση των Η.Υ.», 

τε μελλοντικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι με τη σειρά τους θα το διδάξουν σε μαθητές, σε 

χπόφοιτους Λυκείου οι οποίοι αποζητούν ένα επαγγελματικό εφόδιο, σε διάφορα ταχύρυθμα ή 

ιη σεμινάρια που διοργανώνουν ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς κλπ. Η διεσπαρμένη αυτή 

ιδασκαλία του προγραμματισμού αναστέλλει, κατά κάποιο τρόπο τη συγκέντρωση στοιχείων 

αι την οργανωμένη, συλλογική αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών.



Ίσως ο ιδιαίτερος χαρακτήρας παιχνιδιού που πήρε ο προγραμματισμός - μάλλον η 

Πληροφορική - και της κοινωνικής έκτασης του, να συντελεί επίσης στην μη αναγνώριση των 

ιδιαίτερων δυσκολιών της διδασκαλίας του. Για παράδειγμα πριν από μερικά χρόνια στο γαλλικό 
περιοδικό Esprit (τεύχος Φεβρουάριου 1985) δύο υπεύθυνοι animateurs του Club Mediterranee 

(ενός είδους τουριστικού οργανισμού) εξηγούσαν πως μάθαιναν στους συμμετέχοντες στα 

τουριστικά προγράμματα του Club τον προγραμματισμό και την «απλούστατη» BASIC σε 10 

ώρες κατά τη διάρκεια των διακοπών, δίπλα στη θάλασσα (αναφέρεται από τον Arsac J. [1987], 
σελ. 24). Για να γίνει αντιληπτός αυτός ο χαρακτήρας παιχνιδιού στον οποίο αναφερθήκαμε, 

αρκεί ν' αντικαταστήσει κανείς τον «προγραμματισμό» με την «Φυσική»: όχι μόνο κανείς δεν θα 
διενοείτο να την διδάξει στη διάρκεια διακοπών στο Club Mediterranee, αλλά και μόνος ο 

ισχυρισμός ότι μαθαίνει κανείς τις βάσεις της, άνετα, σε 10 ώρες είναι αυτόχρημα γελοίος. Στην 

πραγματικότητα το να διδάξει κανείς Φυσική στην ακρογιαλιά δεν θα αποτελούσε καν 

διαφημιστικό επιχείρημα - μπορούμε με σιγουριά να ισχυριστούμε ότι μάλλον θ' απωθούσε τους 

υποψήφιους πελάτες παρά θα τους προσείλκυε.

Στην ίδια λογική του παιχνιδιού εντάσσεται επίσης το γεγονός ότι συχνά οι 

προσωπικοί Η.Υ. υπολογιστές βρίσκονται στα μεγάλα καταστήματα στο τμήμα των παιχνιδιών 

και η εμπορική τους κίνηση αυξάνει κατακόρυφα τα Χριστούγεννα. Ενώ όμως αναγνωρίζεται ότι 

τα "πειράματα Φυσικής" που πουλιούνται στα καταστήματα δεν έχουν παρά μια πολύ μακρινή 

σχέση με τη Φυσική των επαγγελματικών κι ερευνητών Φυσικών, αντίθετα η αγορά ενός 

προσωπικού υπολογιστή έχει πολύ συχνά ένα χαρακτήρα "επένδυσης". Αυτή η εικόνα του 

προγραμματισμού είναι σε πλήρη αντίθεση με τη θέση - για παράδειγμα - του Dijkstra Ε. W. 

[1982b], για τον οποίο :

Programming is one o f the most difficult branches o f applied mathematics; the poorer 

mathematicians had better remain pure mathematicians

Η δημόσια εικόνα λοιπόν ενός προγραμματισμού που μπορεί να γίνει αντιληπτός 
γρήγορα κι άνετα σε λίγες ώρες, ακόμη και στις διακοπές κι αποτελεί και παιχνίδι, αυτός ο 

προγραμματισμός-παιχνίδι όχι μόνο είναι ασυμβίβαστος με έναν προγραμματισμό που «... 

αποτελεί έναν από τους δυσκολότερους κλάδους-των εφαρμοσμένων μαθηματικών...» αλλά και 

με την συνακόλουθη ιδέα των δυσκολιών που παρουσιάζονται κατά την διδασκαλία και την 

εκμάθηση του.
Βέβαια ο Dijkstra Ε. W. και το Club Meditirranie δεν αναφέρονται στον ίδιο 

τρογραμματισμό - όπως δεν είναι ίδια τα Μαθηματικά της προσχολικής ηλικίας και των 

ερευνητών μαθηματικών. Ό τι όμως εννοείται με το γενικό όρο «προγραμματισμός» συχνά 

)εωρείται ως μια διανοητική δραστηριότητα η οποία είναι πολύ απλή ή είναι ισοδύναμη με την 

κμάθηση ορισμένων τεχνικών στοιχείων (για παράδειγμα των χαρακτηριστικών ενός Η.Υ. και 

ίας γλώσσας προγραμματισμού).
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Είναι για παράδειγμα πασίγνωστο ότι για δεκαετίες - κι ίσως ακόμη και σήμερα - 

βιβλία που φέρουν στον τίτλο τους την έκφραση "προγραμματισμός Η.Υ." στην πραγματικότητα 

αποτελούν οδηγούς χρήσης μιας γλώσσας προγραμματισμού - ενώ ακόμη και σήμερα τα σχολικά 

εγχειρίδια στο μάθημα της Πληροφορικής έχουν σα περιεχόμενο έναν οδηγό χρήσης των 

windows (!).
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1.2 Βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικών εργασιών

1.2.1 Οι παλιότερες εργασίες

1.2.2 Οι νεότερες εργασίες

1.2.3 Η διδασκαλία της Πληροφορικής: Τεχνολογία και διδακτικές καταστάσεις

1.2.4 Συμπεράσματα

Βασική διαπίστωσή μας είναι ότι στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχουν κατ' ουσία 

διδακτικές εργασίες στο αντικείμενο που μας απασχολεί και για το συγκεκριμένο κοινό (δηλ. της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης). Υπάρχουν κατά κύριο λόγο διεσπαρμένες παρατηρήσεις ή 

τμηματικά αποτελέσματα στα πλαίσια εργασιών με άλλο κεντρικό θέμα. Παρόλα αυτά θεωρούμε 

ότι μια συνοπτική παρουσίαση μερικών σημαντικών ευρημάτων της διδακτικής της 

Πληροφορικής είναι χρήσιμη για τρεις τουλάχιστον λόγους:

- με μια γενική έννοια τα αποτελέσματα των σχετικών ερευνών «συνοψίζουν», κατά 

κάποιο τρόπο, αποτελούν ένα είδος, περιληπτικής παρουσίασης των αποτελεσμάτων της 

διδακτικής κι άρα δίνουν μια γενική εικόνα, χρήσιμη για να αντιληφθεί ο αναγνώστης το 

σημερινό επίπεδο γνώσεων μας στη διδακτική της Πληροφορικής.

- τα αποτελέσματα αυτά δεν έχουν άμεση σχέση με το αντικείμενο της δικής μας 

έρευνας, αλλά υπάρχει σε ορισμένες περιπτώσεις μια έμμεση σχέση: για παράδειγμα οι 

δυσκολίες για την επιλογή της κατάλληλης επαναληπτικής διαδικασίας (loop) είναι σύνηθες 

φαινόμενο στους αρχάριους σπουδαστές και σπανιότερο - αλλά όχι ανύπαρκτο - στους πιο 

πεπειραμένους. Τα αποτελέσματα που αφορούν λοιπόν στους αρχάριους μπορούν σε κάποιο 

βαθμό να βοηθήσουν την κατανόηση των επιλογών που κάνουν οι πιο πεπειραμένοι σπουδαστές.

- το γεγονός ότι τέτοιου είδους αποτελέσματα δημοσιεύονται σπάνια στον Ελλαδικό 

χώρο, δεν είναι ίσως αυτό καθαυτό επιχείρημα για να παρατεθούν στην παρούσα εργασία. Η 

έλλειψη όμως σχετικών πηγών δυσχεραίνει την παραπομπή του αναγνώστη σε άλλα κείμενα, 

ελληνικά. Δεδομένης λοιπόν της ελλείψεως αυτής, παρουσιάζονται παρακάτω συνοπτικά 

ορισμένα αποτελέσματα ερευνών στη διδακτική της Πληροφορικής.

1.2.1 Οι παλιότερες εργασίες
Οι πρώτες εργασίες για την διδασκαλία και την εκμάθηση του προγραμματισμού 

εμφανίζονται στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με προεξάρχον το κλασσικό πλέον βιβλίο του G. 

Μ. Weinberg για την ψυχολογία του προγραμματισμού (Weinberg G. Μ. [1969]). Βασικός 

άξονας του βιβλίου είναι η προσπάθεια για βελτίωση της προγραμματιστικής δραστηριότητας 

(δηλαδή βελτίωση της απόδοσης) σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Ο Weinberg επισημαίνει 

ήδη μερικά σημεία τα οποία στα επόμενα χρόνια βρέθηκαν στο κέντρο της διαμάχης γύρω από το 

δομημένο προγραμματισμό. Σημειώνει, για παράδειγμα, το γεγονός ότι ο προγραμματισμός 

αποτελεί βέβαια μια ατομική δραστηριότητα, αλλά αποτελεί και μια δραστηριότητα συλλογική κι 

έτσι τα παραγόμενα προγράμματα προορίζονται πολλές φορές να χρησιμοποιηθούν από
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ανθρώπους - ο οποίοι θα τα ελέγξουν, θα τα διορθώσουν, θα τα βελτιώσουν, θα τα μεταφέρουν 

σε άλλο περιβάλλον κλπ. Κατά συνέπεια τα προγράμματα πρέπει, κατά κάποιο τρόπο, να είναι 

"αναγνώσιμα" - να είναι δηλαδή γραμμένα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να "απευθύνονται" και σε 

ανθρώπους. Είναι ίσως αξιοσημείωτο το γεγονός ότι σχεδόν 30 χρόνια μετά, οι τελευταίες 

εργασίες του D.E. Knuth, σχετικά με το περιβάλλον προγραμματισμού CWEB. έχουν τον ίδιο 

σκοπό - όπως ο ίδιος αναφέρει σε συνέντευξη του^. Ο Weinberg επισημαίνει επίσης το γεγονός 

ότι ο όρος "προγραμματισμός" καλύπτει δραστηριότητες οι οποίες συστεγάζονται υπό την ίδια 

επωνυμία, αλλά διαφέρουν ως προς το περιεχόμενο τους:

The high school student and the engineer represent two ends o f  a rich spectrum o f  

programmers. These ends may or may not be different...But.... there is a difference

(ibid, σελ. 122)

Τούτο λοιπόν σημαίνει ότι τα προβλήματα στο ένα επίπεδο είναι διαφορετικά από τα 

προβλήματα στο άλλο επίπεδο και κατά συνέπεια κι οι λύσεις που μπορούν να προταθούν δε 

μπορεί παρά να διαφέρουν.

Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ο Weinberg αναφερόμενος στην εκμάθηση του 

προγραμματισμού θεωρεί ως κατάλληλες μεθόδους την ενδοεπισκόπηση, την παρατήρηση 

γενικότερα, τον πειραματισμό. Στο σημείο αυτό τάσσεται μάλλον με την πλευρά των 

πληροφορικών οι οποίοι θεωρούν ότι ο προγραμματισμός ως δραστηριότητα δεν ήταν ακόμη 

επιστήμη - στο τέλος της δκαετίας του '60 - κι άρα δε ήταν δυνατόν να διδαχθεί ως τέτοιος. Ο 

προγραμματισμός αποτελεί περισσότερο μια "τέχνη" (μια εμπειρική τέχνη) η οποία μεταδίδεται 

με όσμωση από τον "δάσκαλο" στο μαθητή αλλά δε μπορεί να διδαχθεί με τις κλασσικές 

μεθόδους διδασκαλίας.

Το βιβλίο του G. Μ. Weinberg απετέλεσε την πρώτη συστηματική καταγραφή του 

ρόλου του ανθρώπινου παράγοντα στον προγραμματισμό.,Οι συχνότατες αναφορές στο βιβλίο 

αυτό οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το βιβλίο άσκησε μεγάλη επιρροή στους προγραμματιστικούς 

κύκλους.
Τα τέλη της δεκαετίας του '60 κι οι αρχές της δεκαετίας του '70 χαρακτηρίζονται από 

μια σειρά προσπαθειών της ακαδημαϊκής κοινότητας για την βελτίωση της εκπαίδευσης στην 

Πληροφορική, ακριβέστερα στον προγραμματισμό - αναφέρουμε ενδεικτικά της κατασκευή της 

PASCAL και της LOGO (όπως είναι γνωστό και οι δυο κατασκευάστηκαν αποκλειστικά για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς), την οργάνωση συνεδρίων (όπως αυτό του [1971] στις Sevres, Paris ή 

την Working Conference on Programming Teaching Techniques, IFIP TC-2, κά). Συνήθως όμως 

οι αναφορές της περιόδου αυτής δε στηρίζονται σε θεωρητικές θέσεις ή πειραματικά δεδομένα 
αλλά συχνότερα αποτελούν απόψεις βασισμένες σε προσωπικές εμπειρίες, πεποιθήσεις και 

ιδεολογικές θέσεις. Οι αναφορές πραγματοποιήθηκαν κυρίως από εκπροσώπους της σχολής του

 ̂ συνέντευξη που εντοπίζεται εύκολα στο Internet.
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δομημένου προγραμματισμού - οι οποίοι θεωρούν ως ένα ισχυρό κίνητρο για την καθιέρωση του 

δομημένου προγραμματισμού τη σαφή του υπεροχή έναντι των άλλων μεθόδων και στο πεδίο 

της διδασκαλίας και συνακόλουθα της εκμάθησης του προγραμματισμού. Λεπτομερέστερες 

αναφορές σε αυτές θα γίνουν σε διάφορα σημεία του κεφαλαίου 2.

1.2.2 Οι νεότερες εργασίες

1.2.2.1 Γενικές θεωρήσεις για τον προγραμματισμό

1.2.2.2 Η μεταβλητή

1.2.2.3 Οι επαναληπτικές δομές

1.2.2.4 Δομές επιλογών

1.2.2.5 Η διαχείριση των συμβολοσειρών (strings)

Στην δεκαετία του 1970 και του 1980 - αλλά και κατά την τρέχουσα δεκαετία - 

υπάρχει μια άνθηση ερευνών και γενικότερα εργασιών γύρω από θέματα διδασκαλίας κι 
εκμάθησης του προγραμματισμού (Baron G. L. [1989], Brooks R. Ε. [1980a], Bayman P. et als 

[1983], Du Boulay B. [1981], Dufourd G. [1988], Green T. R. G. [1980], Hoc J. M. [1988]). H 

έξαρση αυτή έμμεσα σημαίνει την αναγνώριση της αναγκαιότητας για διερεύνηση των σχετικών 

θεμάτων, σημαίνει δηλαδή την αναγνώριση του γεγονότος ότι η διδασκαλία της Πληροφορικής 

(του προγραμματισμού ακριβέστερα) φαίνεται να είναι λιγότερο αποτελεσματική απ' ότι θα 

έπρεπε κι άρα πρέπει να βελτιωθεί. Αυτή η τάση διαγιγνώσκεται κι από γενικότερους δείκτες:

- την αυξημένη παγκοσμίως σχετική συνεδριακή δραστηριότητα: ανά τον κόσμο 

διοργανώνονται πολλά συνέδρια, συμπόσια κλπ με θέματα σχετικά με τη διδακτική και τη 

διδασκαλία της Πληροφορικής.

- την εμφάνιση σχετικών άρθρων στα μεγαλύτερα περιοδικά του είδους (όπως 
CACM - για παράδειγμα Solo way Ε. [1996a], [1996b] κλπ). Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι 

αναφορές στα σχετικά θέματα έχουν κάνει - και μάλιστα με μεγάλη συχνότητα - μερικοί από 

τους πλέον γνωστούς παγκοσμίως επιστήμονες Πληροφορικής (Dijkstra, Knuth, Papert,...), ενώ 

περιοδικά όπως το CACiM καθιέρωσαν πλέον μόνιμη στήλη για το θέμα της εκπαίδευσης.

- την ύπαρξη σχετικών ερευνητικών ομάδων και ειδικών περιοδικών (SIGSE και 

SIGUCE της ACM για παράδειγμα) και τη δημιουργία ειδικών επιτροπών για την εκπόνηση 

αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της Πληροφορικής.

- τη δημιουργία μεγάλου όγκου εκπαιδευτικού λογισμικού (του λεγόμενου 

"διδακτισμικού") για τη διδασκαλία θεμάτων Πληροφορικής και ειδικότερα του 

προγραμματισμού (χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι υπάρχει κι ελληνική παραγωγή 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με την πληροφορική και μάλιστα το πρώτο απ' αυτά - 

ένα "πολυμεσικό" πρόγραμμα παραγωγής ουσιαστικά του ΕΜΠ - αναφέρεται στη διδασκαλία 

του προγραμματισμού).
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Ο μεγάλος αυτός όγκος δραστηριοτήτων πάσης φύσεως που σχετίζονται με τη 

διδασκαλία/εκμάθηση του προγραμματισμού αποτελεί έναν αδιαμφισβήτητο δείκτη της 

σπουδαιότητας που απέκτησε σταδιακά η διερεύνηση των σχετικών θεμάτων.

Αν και κατά την τελευταία εικοσαετία πραγματοποιήθηκαν πολλές έρευνες γύρω από 

τη διδασκαλία και την εκμάθηση του προγραμματισμού, ωστόσο ο κύριος όγκος των 

ερευνητικών εργασιών περιστράφηκε γύρω από ορισμένα θέματα τα οποία εξετάστηκαν από 

πολλές οπτικές γωνίες.

Ένα πολύ μεγάλο μέρος των σχετικών ερευνών επικεντρώθηκε στη γλώσσα LOGO. 

Η γλώσσα LOGO κι η διδακτική της χρήση, αποτελούν ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο το οποίο δε θα 

εξετάσουμε εδώ. Υπενθυμίζεται ότι η γλώσσα LOGO αποτελεί ένα υποσύνολο της LISP με 

δυνατότητες διαχείρισης μιας "χελώνας" που σχεδιάζει στην οθόνη (ή στο έδαφος) κι άρα ως 

γλώσσα προγραμματισμού εντάσσεται στην κατηγορία των γλωσσών συναρτησιακού 

προγραμματισμού. Αν κι ο συναρτησιακός προγραμματισμός ως εισαγωγικό μάθημα στους 

αλγόριθμους και τον προγραμματισμό έχει πολλούς θιασώτες (για παράδειγμα το ΜΙΤ και το 
Πανεπιστήμιο της Κύπρου χρησιμοποιούν γλώσσες όπως η Scheme και MIRANDA για τα 

εισαγωγικά μαθήματα στον προγραμματισμό, το Πανεπιστήμιο της Grenoble σε ορισμένες 

περιπτώσεις τη LOGO και σε άλλες τη LISP σε εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού - δες 

αντίστοιχα Abelson Η. [1985], Keravnou Ε.Τ. [1995], Viviet G. [1988]), ωστόσο η παρούσα 

εργασία ερευνά τα σχετικά με τον κλασσικό "επιτακτικό" προγραμματισμό- κι έτσι δεν θα 

εξεταστούν οι εργασίες οι σχετικές με τη LOGO .

Εκτός από τη LOGO, τα υπόλοιπα αντικείμενα τα οποία διερευνήθηκαν υπήρξαν 

σχετικά περιορισμένα: ιδιαιτερότητες του προγραμματισμού σε σχέση με άλλα αντικείμενα (π.χ. 

μαθηματικά, φυσική κλπ), θέματα σχετικά με μερικά βασικά δομικά στοιχεία των προγραμμάτων 

όπως οι μεταβλητές, οι επαναληπτικές δομές (οι βρόχοι), οι δομές επιλογών (iff...then...else), η 

διαχείριση των συμβολοσειρών (strings). Βέβαια υπήρξαν κι ερευνητικές εργασίες σε άλλα είδη 

θεμάτων όπως για παράδειγμα τη διδασκαλία του λογικού προγραμματισμού και τις σχετικές 

αντιλήψεις των σπουδαστών - ο αριθμός όμως των εργασιών αυτών υπήρξε περιορισμένος (δες 

Hook Κ. et als [1988], Taylor J. et als [1989]).

Θα πρέπει επίσης να σημειώαουμε ότι η διερεύνηση των αντικειμένων που 

αναφέρονται παραπάνω πραγματοποιήθηκε, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, με μαθητές ή 

σπουδαστές αρχάριους στον προγραμματισμό, κατά τη λεγόμενη περίοδο του "αλφαβητισμού" 

στον προγραμματισμό. Ο όρος αλφαβητισμός ανήκει στην Rogalski J. [1985] η οποία 

ουσιαστικά αναφέρεται στα πρώτα μαθήματα προγραμματισμού που δέχονται οι μαθητές.

“ imperaif programming σε αντιδιαστολή με τον συναρτησιακό προγραμματισμό - functional programming- και τον λογικό - 
logic programming.



1.2.2.1 Γενικές θεωρήσεις για τον προγραμματισμό

1.2.2.1.1 Σχέση Μ αθηματικών και προγραμματισμού

1.2.2.1.2 Ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας του προγραμματισμού

1.2.2.1.3 Αντιλήψεις των αρχαρίων προγραμματιστών

1.2.2.1.4 Η συμβολή της ψυχολογίας

1.2.2.1.1 Σχέση Μαθηματικών και προγραμματισμού

Τα μαθηματικά είναι αναμφισβήτητα σε στενή σχέση με τον προγραμματισμό: για 
παράδειγμα, οι αλγόριθμοι αποτελούν μαθηματικά αντικείμενα. Η "παρεμβολή" του υλικού 

ηλεκτρονικού μέσου το οποίο «υλοποιεί» τον αλγόριθμο μπορεί επίσης να μοντελοποιηθεί 

μαθηματικά και να μελετηθεί από τη σκοπιά αυτή. Στην παρούσα παράγραφο ωστόσο δεν 

ενδιαφερόμαστε για τη θεωρητική σχέση μαθηματικών και προγραμματισμού, αλλά για εκείνες 

τις σχέσεις τους που έχουν διδακτικές συνέπειες (δες π.χ. Rogalski J. [1989]).

Η . πρώτη σημαντική παρατήρηση είναι πως οι δυο επιστημονικοί κλάδοι 

παρουσιάζουν ένα βασικό κοινό σημείο: η επίλυση των προβλημάτων τόσο στα μαθηματικά όσο 

και στον προγραμματισμό περνάει υποχρεωτικά μέσα από κάποιο είδος τυποποίησης. Ένα 

πρόβλημα πρέπει να εκφραστεί μ' έναν ιδιαίτερο τρόπο, με ειδικούς συμβολισμούς και με τη 

βοήθεια τυπικών εννοιών του αντίστοιχου κλάδου κι η τυποποίηση αυτή υπακούει - και στις δυο 

περιπτώσεις - σε συνθήκες διαφορετικές από τις συνθήκες της φυσικής γλώσσας.

Η μεγάλη αντίστοιχη διαφορά είναι βέβαια ότι στα μαθηματικά - στα σχολικά 

μαθηματικά - η λύση ενός προβλήματος εφαρμόζεται σε δεδομένα από τον ίδιο το μαθητή ενώ 

στον προγραμματισμό η λύση περιγράφεται προκειμένου να εκτελεστεί από τον Η.Υ. Αν από 

θεωρητική (μαθηματική) άποψη τούτο δε συνιστά διαφορά, ωστόσο οι διδακτικές επιπτώσεις της 

ύπαρξης του Η.Υ. είναι σημαντικές.

Μια πολύ σημαντική σχέση που συνδέει τους δυο κλάδους είναι η ύπαρξη
Λ

"προκαταρκτικών εννοιών"·3 από τα Μαθηματικά.

Ονομάζεται προκαταρκτική έννοια μια έννοια Α η οποία είναι γνωστή κι επηρεάζει, 

κατά κάποιο τρόπο, το νόημα μιας άλλης έννοιας Β. Για παράδειγμα η έννοια της "ποσότητας" 

αποτελεί μια προκαταρκτική έννοια για την έννοια του "μέτρου". Βέβαια αν κι η έννοια της 

ποσότητας βοηθάει στην κατανόηση του μήκους ενός ευθυγράμμου τμήματος, αποτελεί ωστόσο 

ένα πιθανό εμπόδιο για την κατανόηση των εμβαδών, του όγκου ή της έννοιας της πιθανότητας. 

Κατ' ανάλογο τρόπο στον προγραμματισμό η "σχεδίαση" - έτσι όπως την εφαρμόζουν όλοι 

ασυνείδητα στην καθημερινή ζωή - αποτελεί μια προκαταρκτική έννοια για τη σχεδίαση ενός 
προγράμματος. Παρ’ όλα αυτά η σχεδίαση ενός προγράμματος είναι ουσιωδώς πιο περίπλοκη 

αφού η σχεδίαση αυτή υλοποιείται με όρους ειδικών πράξεων και συμβολισμών (δομές 

δεδομένων και δομικά στοιχεία ενός προγράμματος). Εξάλλου η σχεδίαση κι η εκτέλεση ενός
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προγράμματος - αντίθετα απ' ότι στην καθημερινή ζωή - υλοποιούνται με μια χρονική διαφορά 

και μάλιστα υλοποιούνται η μία από τον προγραμματιστή, ενώ η δεύτερη από τον Η.Υ.

Με μια γενική έννοια λοιπόν οι προκαταρκτικές έννοιες παίζουν ένα διπλό ρόλο που 

είναι ταυτόχρονα παραγωγικός αλλά και ανασταλτικός. Πολλές από τις έννοιες των μαθηματικών 

χρησιμεύουν ως προκαταρκτικές έννοιες στον προγραμματισμό: έννοιες όπως των πραγματικών 

κι ακεραίων αριθμών, του πίνακα, της συνάρτησης, της παραμέτρου κλπ. Κάθε μια από αυτές 

παίζει ταυτόχρονα έναν παραγωγικό αλλά και ανασταλτικό ρόλο.

1.2.2.1.2 Ιδιαιτερότητες της διδασκαλίας του προγραμματισμού

Έ να χαρακτηριστικό της διδακτικής, σε αντιδιαστολή με την παιδαγωγική, είναι ότι η 

διδακτική έχει νόημα σε σχέση u' ένα συγκεκριμένο κλάδο. Η διδακτική της Πληροφορικής 

ενδιαφέρεται, αναλύει κι επεξεργάζεται τα διδακτικά φαινόμενα που είναι σχετικά με την 

Πληροφορική, σχεδιάζει διδακτκές καταστάσεις για την Πληροφορική κλπ. Ένα μέρος των 

εργασιών λοιπόν στη διδακτική της Πληροφορικής περιστρέφονται, όπως είναι φυσικό, γύρω 

από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσιάζει αυτή ως μάθημα.

Η διδασκαλία του προγραμματισμού συνεπάγεται τη μεταβολή πολλών όρων στη 

σχέση μαθητή-καθηγητή-προβλήματος. Με απλούστερη διατύπωση θα λέγαμε ότι, για 

παράδειγμα, το τι συνιστά ένα πρόβλημα και το τι περιμένει ο καθηγητής σα λύση από τον 

μαθητή, είναι διαφορετικό στον προγραμματισμό απ' ό,τι σε άλλα μαθήματα που στηρίζονται στη 

λύση προβλημάτων (όπως τα Μαθηματικά κλπ). Πολλές λοιπόν από τις σχετικές ερευνητικές 

εργασίες περιστράφηκαν περί την μελέτη θεωρητικών θεμάτων (για παράδειγμα Mayer R. 

[1981], Shell Β. A. [1981], Soloway Ε. [1982], Δαγδιλέλης Β. [1984], [1987a] [1987b], [1988], 
Dagdilelis V. [1989a], [1989b], [1989c], Rogalski J. [1985], [1988]).

Ένα παράδειγμα μεταβολής των όρων στη σχέση μαθητή-καθηγητή-προβλήματος 

αποτελεί η μεταβολή του διδακτικού συμβολαίου. Ο όρος διδακτικό συμβόλαιο θα περιγράφει με 

λεπτομέρειες στην παράγραφο 1.4. Επί του παρόντος σημειώνουμε απλώς το γεγονός ότι η 
μεταβολή αυτή, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σημαίνει ότι στο μάθημα του προγραμματισμού 

συχνά το πραγματικό ζητούμενο μιας διδασκαλίας είναι άλλο απ' αυτό που ρητά ζητείται από το 

διδάσκοντα γιατί το πραγματικό ζητούμενο μπορεί να είναι υπερβολικά πολύπλοκο ώστε να 

ζητηθεί άμεσα από τους αρχάριους μαθητές (ibid). Για παράδειγμα όταν ο καθηγητής ζητάει ένα 

πρόγραμμα το οποίο να υπολογίζει τα τετράγωνα όλων των φυσικών αριθμών από το 1 ως το 150 

στην πραγματικότητα αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η διαδικασία παραγωγής των τετραγώνων, ο 

αλγόριθμος δηλαδή. Ο καθηγητής έχει σα στόχο ένα γενικό σχήμα παραγωγής τετραγώνων από 

έναν αρχικό αριθμό α ως έναν άλλο β κι οι αριθμοί από το 1 ως το 150 αποτελούν απλώς το 

πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

Πιθανόν ο γενικός στόχος του διδάσκοντος να είναι ακόμη ευρύτερος: ένα γενικό 

σχήμα παραγωγής διαδοχικών τιμών μιας συνάρτησης, όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή παίρνει 

διαδοχικές τιμές ή ακόμη κι όταν η ανεξάρτητη μεταβλητή παίρνει τιμές από ένα σύνολο (στην
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προκειμένη περίπτωση ένα υποσύνολο των φυσικών τις τιμές του οποίου διατρέχει η μεταβλητή- 

μετρητής). Βέβαια δεν είναι δυνατόν να ζητηθεί κατά τρόπο άμεσο από τους μαθητές η λύση του 

γενικού προβλήματος - το οποίο συνίσταται στην παραγωγή μιας μεθόδου για την επίλυση μιας 

κλάσης προβλημάτων. Και σε άλλα διδασκόμενα αντικείμενα το προς διδασκαλία θέμα πολλές 

φορές "εισάγεται” σταδιακά με προβλήματα αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Εκείνο όμως που 

είναι ιδιαίτερο στον προγραμματισμό είναι ότι τα διαδοχικά προβλήματα συνίστανται στην 

κατασκευή μεθόδων λύσεων ολοένα και ευρύτερων κλάσεων προβλημάτων. Επειδή οι μαθητές 

είναι ασυνήθιστοι στην δημιουργία γενικών λύσεων - δηλαδή μεθόδων οι οποίες δεν θα επιλύουν 

ένα πρόβλημα, αλλά ιιια ολόκληρη κλάση προβλημάτων, το πραγματικό πρόβλημα 

παρουσιάζεται σταδιακά μέσα σπό την επίλυση προβλημάτων^ "αυξανόμενης" δυσκολίας.

Από την άλλη μεριά ο υπολογισμός - αυτός καθαυτός - των 150 τετραγώνων δεν 

είναι τόσο ενδιαφέρων για τους μαθητές, όσο ο υπολογισμός κι η εμφάνιση τους στην οθόνη του 

ΗΥ - οι αρχάριοι προγραμματιστές συχνά συγχέουν τον υπολογισμό με την εμφάνιση των 

αποτελεσμάτων κι έτσι ένα πρόγραμμα που δεν εμφανίζει αποτελέσματα είναι συχνά γι' αυτούς 

ένα πρόγραμμα που περιέχει λάθη, αφού η μη εμφάνιση αποτελεσμάτων σημαίνει ότι δεν έγιναν 

κι οι υπολογισμοί που έπρεπε. Η εμφάνιση των 150 αριθμών όμως στην οθόνη, θέτει πρόσθετα 

προβλήματα: οι αρχάριοι προγραμματιστές περιμένουν τ' αποτελέσματα να εμφανιστούν όλα 

μαζί στην οθόνη και μάλιστα κατά την συνηθισμένη διάταξη (π.χ. τα τετράγωνα του παραπάνω 

προβλήματος σε στήλες, οι ορίζουσες σε "τετραγωνική διάταξη" κλπ) - κατά τρόπο αυτόματο. 

Έ τσι όταν τα στοιχεία μιας ορίζουσας εμφανίζονται "γραμμικά" κι όχι σε "τετραγωνική μορφή" 

οι αρχάριοι προγραμματιστές δυσκολεύονται ν' αντιληφθούν ότι το πρόγραμμα τους μπορεί να 

λειτούργησε ορθά - απλώς η εκτύπωση στην οθόνη δεν ρυθμίστηκε ώστε τ’ αποτελέσματα να 

εμφανιστούν με μια ιδιαίτερη διάταξη, θεωρούν δηλαδή ότι το πρόβλημα τους έχει λάθος.

Με άλλα λόγια το πρόβλημα που προτείνεται στους μαθητές είναι συχνά διαφορετικό 

από το πραγματικό ζητούμενο κι η επίλυση του δημιουργεί πρόσθετες επιπλοκές στη διαδικασία 

επίλυσης. Έ να μέρος λοιπόν των ερευνητικών εργασιών είναι αφιερωμένο στη διερεύνηση 

τέτοιων και τα οποία έχουν προφανώς επιπτώσεις στη διδασκαλία και την εκμάθηση του.

1.2.2.1.3 Αντιλήψεις των αρχαρίων προγραμματιστών
Οι αρχάριοι προγραμματιστές αποκτούν τις βασικές γνώσεις προγραμματισμού 

συνδυάζοντας τις γνώσεις που ήδη έχουν (π.χ. τις προκαταρκτικές έννοιες) με τις καινούριες 

γνώσεις που αποκτούν αλληλεπιδρώντας με το περιβάλλον της τάξης - ή αντίστοιχα της 

πανεπιστημιακής αίθουσας.

4Στο σημείο αυτό 0α θέλαμε να σημειώσουμε παρενθετικά ότι οι προσωπικές μας παρατηρήσεις είναι σε συμφωνία με τις θέσεις 
της Rogalski J. Έστω ότι ζητούμε έναν τρόπο αντιμετάθεσης των τιμών των μεταβλητών Α και Β. Αν , για παράδειγμα, Α=8 και 
Β=0, μετά την πράξη swap(A,B) θα είναι Α=0 και Β=8. Πολλοί σπουδαστές προτείνουν ως λύση τις εκχωρήσεις Α:=0 και Β:=8 - 
μέθοδος που δίνει σωστά αποτελέσματα στο συγκεκριμένο παράδειγμα αλλά λανθασμένα αποτελέσματα σε οποιοδήποτε άλλο. 
Αποδίδουμε το λάθος αυτό στο γεγονός ότι ορισμένες φορές οι σπουδαστές δεν αντιλαμβάνονται ότι στη συγκεκριμένη 
περίπτωση το πρόβλημα δεν συνίσταται στην αντιμετάθεση του 0 και του 8 αλλά στην αντιμετάθεση δυο τυχαίων αριθμών
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Οι γνώσεις τους μπορούν αν είναι λανθασμένες, ελλειπτικές, συγκρουόμενες με 

άλλες - και τούτο δεν οφείλεται στο γεγονός ότι οι σπουδαστές έχουν έλλειψη κάποιας γνώσης ή 

ότι ο διδάσκων δεν "δίδαξε καλά". Στην παράγραφο 1.4 αναλύουμε τις υποθέσεις που 

αποδεχόμαστε σχετικά με τις αντιλήψεις αυτές των σπουδαστών. Μια τέτοια αντίληψη 

παρουσιάσαμε στην παράγραφο 1.1.1 ονομάζοντάς την "ανθρωπομορφισμό", ενώ στην παρούσα 

θα αναλύσουμε ενδεικτικά άλλες δύο τέτοιες αντιλήψεις (Pea R. D. [1984]). Ο 

ανθρωπομορφισμός στο συγκεκριμένο παράδειγμα οδηγεί τους μαθητές σε ένα λάθος τύπου 

παραλληλισμού: τα αποτελέσματα θα ήταν σωστά αν το πρόγραμμα εξετελείτο παράλληλα.
Στην αντίληψη του παραλληλισμού αποδίδει ο Pea επίσης και το παρακάτω λάθος:

Λάθος παραλληλισμού

Δίνεται ένα πρόγραμμα που περιέχει τις εξής εντολές:

IF SIZE=10 THEN PRINT "HELLO"

FOR 1=1 TO 10 

PRINT SIZE 

NEXT I

Όταν μια ομάδα νεαρών μαθητών ρωτήθηκε για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του, ένα πολύ 

υψηλό ποσοστό απάντησε ότι θα τυπωθούν οι αριθμοί 1 ως 10 κι ύστερα η λέξη HELLO. Μια 

εξήγηση που δόθηκε από μαθητή για τη απάντηση αυτή ήταν πως οι μαθητές πίστευαν ότι - κατά 

κάποιο τρόπο - η εντολή IF...THEN "περίμενε" μήπως η μεταβλητή·'S'IZE γίνει 10 και μόλις έγινε 

πήρε τον έλεγχο η εντολή IF. Είναι σαν να ήταν αν αναμονή ταυτόχρονα όλες οι εντολές του 

προγράμματος και μία από αυτές να ενεργοποιείται κάθε φορά ανάλογα με την εξέλιξη του 

προγράμματος. Πιθανόν η αντίληψη αυτή να βρίσκει την ερμηνεία της στην ταχύτητα του Η.Υ.: "It 

looks at the program all at once because it is so fast" σχολίασε ένας μαθητής όταν ρωτήθηκε σχετικά 

(ibid, σ. 4).

Ο Pea εκτός από τον παραλληλισμό προτείνει κι άλλους δυο τύπους λαθών: το λάθος 

απόδοσης πρόθεσης και το εγωκεντρικό λάθος.
Ο πρώτος τύπος λάθους αντιστοιχεί στο γεγονός ότι οι σπουδαστές μερικές φορές 

αντιδρούν σα να είγε ο Η.Υ. την πρόθεση να κάνει κάτι, σα να ήταν η λειτουργία του εμπρόθετη 

κι όχι το μοναδικό αποτέλεσμα των εντολών του εκάστοτε προγράμματος. Ο δεύτερος τύπος 

λάθους είναι συμμετρικός: οι σπουδαστές ερμηνεύουν ή κατασκευάζουν προγράμματα με 

γνώμονα όχι τη σημασία των εντολών αλλά αυτό που θα επιθυμούσαν οι ίδιοι να κάνει ο Η.Υ. - 

λάθος που ο Pea ονομάζει χαρακτηριστικά: "κάνε ότι εννοώ κι όχι ότι λέω". Ο πρώτος τύπος
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λαθών παρουσιάζεται κυρίως κατά την ερμηνεία ενός προγράμματος, ενώ ο δεύτερος κατά την 

κατασκευή του. Παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα.

Ο Pea απoδίδeι την παρακάτω λανθασμένη άποψη στο λάθος τύπου απόδοσης

πρόθεσης:

Λάθος απόδοσης πρόθεσης: παράδειγμα 1

Το παρακάτω πρόγραμμα LOGO χρησιμεύει για την κατασκευή εμφωλευμένων τετραγώνων:

TO SHAPE :SIDE 

IF :S1DE = 10 STOP

REPEAT 4 [FORWARD :SIDE RIGHT 90]

SHAPE :SIDE / 2 

END

Στην ερώτηση "πόσα τετράγωνα θα ζωγραφιστούν με την εντολή SHAPE 40", πολλοί μαθητές 

απαντούν "3 τετράγωνα", με μήκη πλευρών 40, 20, 10. Στην περίπτωση αυτή η δικαιολογία που οι 

ίδιοι δίνουν για την απάντηση τους, δείχνει ότι ερμηνεύουν το πρόγραμμα σύμφωνα με ένα σχήμα 

που έχουν στο μυαλό τους κι όχι σύμφωνα με τις πραγματικές εντολές του προγράμματος 

(συγκεκριμένα ερμηνεύουν το πρόγραμμα μ' ένα σχήμα repeat που συνήθως εχρησιμοποιείτο στο 

μάθημα κι όχι μ' ένα σχήμα while όπως είναι γραμμένο το παραπάνω πρόγραμμα).

Λάθος απόδοσης πρόθεσης: παράδειγμα 2

Σε κάποιο σημείο ενός προγράμματος υπάρχουν οι εξής εντολές

10 PRINT "MORE ? <Y>es OR <N>o"

20 INPUT ANSWERS

30 IF A N SW ER -Ύ" THEN GOTO ...

40 END

Οι σπουδαστές ερωτήθηκαν για το τι θα συμβεί αν στην σειρά 20 εισαχθεί ως απάντηση 

MAYBE. Ένα μεγάλο μέρος των σπουδαστών απάντησε "μήνυμα λάθους", "!" κι άλλα παρόμοια
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του ίδιου στυλ, εξηγώντας ότι "ο Η.Υ. θα σταματήσει περιμένοντας μια ακριβή απάντηση: Υ ή Ν" 

(Rogalski J. [1989])

Έ να παράδειγμα εγωκεντρικού λάθους είναι το παρακάτω:

Λάθος εγωκεντρισμού

Εισάγονται από το πληκτρολόγιο πεντάδες αριθμών αγνώστου πλήθους - αλλά η τελευταία 

είναι 0,0,0,0,0. Οι πέντε αριθμοί παριστάνουν κατά σειρά τον κωδικό ενός σπουδαστή, το φύλλο 

του (0 ή 1), το βάρος, την ηλικία και το ύψος του. Ζητείται να προσδιοριστεί η μέση ηλικία των 

ανδρών (Τσούρος Κ. Κ. 1993).

Τα προτεινόμενα από τους σπουδαστές προγράμματα πολύ συχνά είναι της μορφής:

Read KOD, F, Β 

if KOD=0 ....

Όταν στους πρωτοετείς σπουδαστές Πανεπιστημίου επισημαίνεται το λάθος ότι δεν έχουν 

διαβαστεί οι άλλοι δυο αριθμοί της πεντάδας (βάρος και ύψος), η αυθόρμητη αντίδραση τους είναι 

"μα αφού δεν τις χρειαζόμαστε"!!

Στην κατηγορία του ανθρωπομορφισμού εντάσσουμε και τις πολύτιμες μεταβλητές 

(δηλαδή μεταβλητές με πολλές τιμές) όπως στο ακόλουθο τμήμα κώδικα:

repeat

read(X)

Χ:=Χ+Χ 

until Χ+Χ>100

στο οποίο η μεταβλητή χρησιμεύει ταυτόχρονα για την αποθήκευση των νέων τιμών που 

εισάγονται από το πληκτρολόγιο και ως αθροιστής (Soloway [1982] in Pea R.D. [1984], 

Dagdilelis V. [1986b]).
Οι παραπάνω κατηγορίες αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό αυτών που 

παρουσιάζονται στην πραγματικότητα. Εξάλλου η κατηγοριοποίηση κι η ερμηνεία τους δεν είναι 

πάντα προφανείς: για παράδειγμα πως θα έπρεπε να ερμηνευτεί το (συχνό) λάθος: 

if... then print "goto 3" 

αντί για

i f ... then goto 3;
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Πρόκειται για σύγχιση ανάμεσα στις εντολές του προγράμματος και τις πράξεις του 

ίδιου του χρήστη (Rogalski J. [1989]) ή απλά οι νεαροί προγραμματιστές θεωρούν ότι 

συντελείται μια πράξη μόνον όταν εμφανίζεται στην οθόνη;

Η επισήμανση και κατηγοριοποίηση των αντιλήψεων των σπουδαστών είναι, για 

προφανείς λόγους, εξαιρετικής σπουδαιότητας. Αποτελούν το πρώτο ίσως και πιο σημαντικό 

στοιχείο το οποίο δείχνει τη χρησιμότητα της διδακτικής. Ο διδάσκων έχει, έναν μερικό έλεγχο 

των λαθών των σπουδαστών του. Η εμφάνιση, για παράδειγμα, ενός λάθους γνωστού τύπου σ' 

ένα πρόγραμμα δεν αποτελεί δείγμα της "κουταμάρας του σπουδαστή", αλλ' αντίθετα αποτελεί 

ένδειξη μιας λανθασμένης γνώσης την οποία ο διδάσκων μπορεί πιθανότατα να αντιμετωπίσει με 
κατάλληλα προβλήματα από το διδακτικό του οπλοστάσιο.

1.2.2.1.4 Η συμβολή της ψυχολογίας

Από πολύ ενωρίς - και πιθανότατα για διαφορετικούς λόγους εκατέρωθεν του 

Ατλαντικού - οι ψυχολόγοι ασχολήθηκαν με τη διδασκαλία κι εκμάθηση του προγραμματισμού 
(εργασίες των Rogalski J., Samur^ay R., Hoc J. M., Soloway, Schneiderman B. [1980], Sheil 

B.A. [1981]). Φυσικά η διδακτική δεν ταυτίζεται με την ψυχολογία, χρησιμοποιεί όμως τα 

ευρήματα της.

Μια θεωρητική υπόθεση που αναπτύχθηκε από ψυχολόγους - κυρίως από 

ψυχολόγους με προβληματική σχετική με την εργνομία - αφορά στην ύπαρξη ενός συστήματος 
αναπαράστασης κι επεξεργασίας του πληροφορικού συστήματος iSvsteme de Representations et de 

Traitem ent Hoc J.M [1981], Hoc J.M [1982], Hoc J.M [1983], Hoc J.M et als [1988], Lagrange 

J. B. [1991]). Έ να τέτοιο σύστημα αποτελεί ένα σύνολο νοητικών αναπαραστάσεων, γνώσεων, 

αντιλήψεων σχετικών με το πληροφορικό σύστημα (δηλαδή υλικό και λογισμικό). Ένα σύστημα 

αναπαράστασης κι επεξεργασίας, αποτελεί μια νοητική δομή η οποία αναπαριστά ένα 

πληροφορικό σύστημα και την οποία το υποκείμενο μπορεί να "θέσει σε λειτουργία" διανοητικά. 

Κάθε σύστημα αναπαράστασης κι επεξεργασίας (για συντομία εφεξής: ΣΑΕ) επιτρέπει στο 

υποκείμενο τον προσδιορισμό μιας λύσης σε ένα προτεινόμενο πρόβλημα. Το ΣΑΕ μπορεί να 

καλύπτει διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης: μπορεί να αντιστοιχεί σε λεπτομέρειες λειτουργίας 

του πληροφορικού συστήματος ή και σε πολύ γενικά χαρακτηριστικά του. Η υπόθεση των 

ψυχολόγων είναι ότι τα υποκείμενα διαθέτουν περισσότερα του ενός ΣΑΕ τα οποία βρίσκονται 

σε διαφορετικά επίπεδα αφαίρεσης κι είναι ιεαρχικά συνδεδεμένα. Η επίλυση ενός 
προγραμματιστικού προβλήματος έγκειται στον κατ' αρχή προσδιορισμό μιας λύσης σ' ένα ΣΑΕ 

και στη συνέχεια στη προσαρμογή της λύσης αυτής σε διαφορετικά ΣΑΕ, έως ότου η λύση 

εκφραστεί με τρόπο τέτοιο (δηλαδή σ' ένα τέτοιο ΣΑΕ) ώστε να είναι εκτελέσιμη από το 

πληροφορικό σύστημα. Τα ΣΑΕ επιτρέπουν στον προγραμματιστή όχι μόνο να κατασκευάσει 

ένα πρόγραμμα αλλά και να ελέγξει την ορθότητα του.

Οι ψυχολόγοι θεωρούν ότι τα ΣΑΕ αφορούν σε δυο κατηγορίες εννοιών: στ’ 

αντικείμενα και στις επεξεργασίες.

21



Με τον όρο αντικείμενα (objets) εννοούνται εκείνες οι έννοιες - προγραμματιστικές ή 

όχι - οι οποίες μπορούν να εκφραστούν με στατικό τρόπο: το υποκείμενο γνωρίζει την έννοια της 

μεταβλητής και τις ιδιότητες της, μπορεί να επιλέξει κατάλληλους τύπους μεταβλητών κλπ. Αν 

ίο  υποκείμενο πρόκειται να επιλύσει προγραμματιστικά ένα πρόβλημα κινηματικής ή 

ευκλείδειας γεωμετρίας, γνωρίζει τους φυσικούς νόμους ή τις γεωμετρικές ιδιότητες των 

αντικειμένων τα οποία υπεισέρχονται στο πρόγραμμα του (κι αν δεν τους γνωρίζει θα πρέπει να 

καταφύγει σε εγχειρίδια κλπ). Στην περίπτωση αυτή οι ψυχολόγοι αναφέρονται σε νοητικά 

σγέδια σγετικά με τ' αντικείμενα.

Με τον όρο επεξεργασίες (traitements) οι ψυχολόγοι αναφέρονται σε νοητικά σγέδια 

σγετικά με την επεξεργασία αντικειμένων. Τα ΣΑΕ ενός υποκειμένου του επιτρέπουν όχι μόνο 

να αναγνωρίζει - ή και να κατασκευάσει - εκείνα τα αντικείμενα (μεταβλητές, δομές 
δεδομένων...) που είναι απαραίτητα για το πρόγραμμα του, αλλά και να κατασκευάσει το 

πρόγραμμα του, να εκφράσει δηλαδή με δυναμικό τρόπο εκείνες τις πράξεις (επεξεργασίες) που 
θα επιτρέψουν την μετάβαση από τα δεδομένα στα αποτελέσματα. Το υποκείμενο μπορεί, για να 

δώσουμε ένα παράδειγμα, όχι απλώς να προσδιορίσει τις μεταβλητές που χρειάζονται για τον 

προσδιορισμό του μέσου όρου ενός συνόλου, αλλά και να τις συνδέσει με τον κατάλληλο τρόπο 

και να κατασκευάσει το αντίστοιχο πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τις παραδοχές αυτές, η εκμάθηση του προγραμματισμού συνεπάγεται 

την δυνατότητα επίλυσης ολοένα και περισσότερων κλάσεων προβλημάτων με τη χρήση πλέον 

αφηρημένων ΣΑΕ.

Για παράδειγμα η κατανόηση της έννο.ιας της μεταβλητής σημαίνει ότι ο αρχάριος 

προγραμματιστής αντιλαμβάνεται ότι μια εκχώρηση του τύπου Α:=Β+1 στην PASCAL είναι 

ισοδύναμη με την εκχώρηση +1+L(-1)C του Excel ή ακόμη και με τη δημιουργία μιας 

συναρτήσεως

function Α( Β: a type): a type;

AHB+1.

Μια δεύτερη υπόθεση η οποία αναπτύχθηκε από τους ψυχολόγους (συγγενής προς 

την πρώτη) είναι ότι οι έμπειροι προγραμματιστές λειτουργούν χάρη σε γνωστούς (σ' αυτούς) 

συνδυασμούς σχεδίων και στόχων (plans and goals. Soloway E. et als [1982], Soloway E. et als 

[1983], Soloway E., Ehrlich K. [1984],). Soloway E. [1986], Spohrer J.C. et als [1986]).

Plan Goal Analysis
Έστω για παράδειγμα ότι ένας προγραμματιστής θέλει να φτιάξει ένα πρόγραμμα για τον 

υπολογισμό του μέσου όρου μιας σειράς αριθμών.

- Ανάλογα με τον τύπο του προβλήματος (π.χ. είναι γνωστό το πλήθος των αριθμών; αν όχι 

ποια θα είναι η συνθήκη τερματισμού της όλης διαδικασίας) - ανάλογα με τον στόχο - ο 

προγραμματιστής θα επιλέξει έναν τύπο ανακύκλωσης - ένα σχέδιο.
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Στη συνέχεια απαιτούνται ένας μετρητής κι ένας αθροιστής:

- Ο μετρητής είναι ένα γνωστό σχέδιο: απαιτεί μια αρχική τιμή 0 πριν την ανακύκλωση και στη 

συνέχεια αυξάνει κατά μια μονάδα στο σώμα της ανακύκλωσης

- Ο αθροιστής είναι επίσης ένα γνωστό σχέδιο: απαιτεί αρχική τιμή πριν την ανακύκλωση και 

στη συνέχεια στο σώμα της επαναληπτικής διαδικασίας απαιτείται μια μεταβλητή η οποία πρέπει να 

"ενημερώνεται" σε κάθε επανάληψη και να προστίθεται στον αθροιστή

- Ο υπολογισμός του μέσου όρου είναι επίσης γνωστό σχέδιο: απαιτεί μια διαίρεση (πρέπει να 

ληφθεί υπόψη η συμβατότητα τύπων κι η ακρίβεια του αποτελέσματος)

- Τέλος η εκτύπωση είναι κι αυτή ένα γνωστό σχέδιο: η εντολή writeln (πρέπει να 

προσδιοριστεί η έξοδος - χαρτί, οθόνη ,... - το σημείο εκτύπωσης, το συνοδό μήνυμα και πιθανόν το 

πλήθος των ψηφίων που θα εκτυπωθούν)

Η υπόθεση των ψυχολόγων είναι λοιπόν ότι οι πεπειραμένοι προγραμματιστές έχουν 

μια "παρακαταθήκη" στόχων-σχεδίων την οποία χρησιμοποιούν σε κάθε περίπτωση, 

ανακαλώντας απ' αυτή το κατάλληλο σχέδιο.

Οι αρχάριοι προγραμματιστές δε διαθέτουν βέβαια πολλά ζεύγη στόχων-σχεδίων, ή 

αυτά που διαθέτουν είναι ελλιπή, λανθασμένα, ασαφή κλπ. Τα λογικά λάθη στον 

προγραμματισμό προέρχονται από κακή διαχείριση κι εφαρμογή σχεδίων.

Συνδυασμοί σχεδίων

Τα σχέδια μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με πολλούς τρόπους:

- τροποποίηση: ένα σχέδιο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα ώστε να ταιριάζει μ' ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα

- εναλλακτική επιλογή: δυο ή περισσότερα σχέδια μπορούν να συνδυαστούν ως εναλλακτικές 

επιλογές

- παράθεση: δυο σχέδια παρατίθενται απλώς το ένα στη συνέχεια του άλλου

- σύνθεση: δυο ή περισσότερα σχέδια συντίθενται σε ένα

- επανάληψη: ένα σχέδιο εκτελείται έναν απροσδιόριστο αριθμό φορών

Οι αρχάριοι προγραμματιστές επιλέγουν πολλές φορές ακατάλληλα σχέδια για την 

επίλυση ενός προβλήματος ή τα συνδυάζουν με λανθασμένο τρόπο - αυτή είναι και η βασική 

πηγή των (λογικών) σφαλμάτων τους. Οι ερευνητές συνιστούν λοιπόν την προσομοίωση της 

λειτουργία ενός αλγορίθμου με το χέρι ως μια ασφαλή μέθοδο επαλήθευσης αλλά και ως μια 
καλή εξάσκηση για την κατανόηση της λειτουργίας ενός προγράμματος (More R. [1985]).

Ό πως αναφέραμε και στην αρχή της παραγράφου η διδακτική της Πληροφορικής 

χρησιμοποιεί ως αφετηρία τα αποτελέσματα αυτά που παράγονται κατά βάση με μια
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προβληματική ψυχολογίας. Ως συνήθως οι αναφορές που έγιναν δεν είναι πλήρεις - απλώς 

παρουσιάστηκαν δυο από τις δυο πιο διαδεδομένες ερευνητικές υποθέσεις των ψυχολόγων.

1.2.2.2 Η μεταβλητή

Η έννοια και ο ρόλος της μεταβλητής (της αλγοριθμικής και προγραμματιστικής 

μεταβλητής) υπήρξε ένα από τα αντικείμενα εκτεταμένων ερευνών (για παράδειγμα 
Schneiderman Β. [1980], Mayer R. [1981], Bayman P. [1983], Rouchier. A. [1984], Samurgay 

R. [1985], Dagdilelis V. [1986b], Rogalski J. [1989]).

Η μεταβλητή έχει πολλές φορές μια εκφορά (σύνταξη) η οποία είναι συγγενής με των 

μαθηματικών αλλά με τελείως διαφορετικό νόημα: έτσι η έκφραση Χ=Χ+1 από μαθηματική 

άποψη είναι χωρίς νόημα (δεν είναι βέβαια δυνατόν ένας αριθμός X να είναι ίσος με τον εαυτό 

του συν μία μονάδα) ενώ προγραμματιστικά παριστάνει μια εκχώρηση. Στην περίπτωση αυτή η 

έννοια της μεταβλητής είναι ήδη γνωστή στον αρχάριο προγραμματιστή από τα μαθηματικά, 

αλλά ακριβώς το γεγονός αυτό σημαίνει ότι της αποδίδονται οι ιδιότητες που έχει στα 

μαθηματικά.

Το σύμβολο X στην έκφραση Χ=Χ+1 αποτελεί ταυτόχρονα

- uia πηγή πληροφορίας: στο δεξιό μέλος το σύμβολο X αντιπροσωπεύει μια 

αριθμητική τιμή καταχωρημένη σε μια διεύθυνση μνήμης

- ένα στόγο πληροφορίας: στο αριστερό μέλος το σύμβολο X αντιπροσωπεύει μια 

διεύθυνση μνήμης στην οποία θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα των πράξεων του δεξιού μέλους 

(Tennent R. D. [1984], Marcotty Μ. et als [1987]).

Η εκχώρηση είναι λοιπόν ασύμμετρη κι η ασυμμετρία αυτή αποτελεί μια πρόσθετη 

πηγή δυσκολιών για τον αρχάριο5. Ορισμένοι ερευνητές διατυπώνουν επιπλέον την άποψη ότι 

στις εκχωρήσεις του τύπου

20 LET Α=Β+1

υπάρχει μια σύγχιση ανάμεσα στο σύμβολο "=" ως σύμβολο ισότητας και στο 

σύμβολο "=" ως σύμβολο εκχώρησης. Αλλά κι όταν ο αρχάριος προγραμματιστής κατανοεί ότι η 

παραπάνω έκφραση αντιστοιχεί σε μια εκχώρηση κι όχι σε μια εξίσωση, σε πολλές περιπτώσεις 

δυσκολεύεται να αντιληφθεί το αποτέλεσμα της εκχώρησης θεωρώντας π.χ. ότι αυτό που 

αποθηκεύεται στη μνήμη είναι ολόκληρη η έκφραση κι όχι η τιμή Β+1 στην μνήμη Α. Θα πρέπει 

ίσως να επισημάνουμε ότι οι αντιλήψεις αυτές ίσως να είναι πιο σπάνιες σε προγραμματιστικά 

περιβάλλοντα στα οποία η εκχώρηση κι η εξίσωση εκφράζονται με διαφορετικά σύμβολα - όπως 

στην Pascal.
Από διδακτική άποψη δεν είναι βέβαια τόσο οι κανόνες σύνταξης, ούτε η σημασία 

τους (semantics) που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αλλά η χρήση των μεταβλητών, ο ρόλος τους 

(pragmatics). Έτσι, για παράδειγμα υπάρχουν μεταβλητές με τυποποιημένους ρόλους, όπως του

5 στην πραγματικότητα υπάρχει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα: στην έκφραση Α[Ι]:=Ι, το I είναι πηγή πληροφορίας και στα δυο
"μέλη".
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αθροιστή, του μετρητή και της μεταβλητής προσωρινής ενδιάμεσης χρήσης (οι γνωστές temp...), 

αλλά και χρήσεις της μεταβλητής πιο περίπλοκες όπως για παράδειγμα της εισόδου δεδομένων:
read-data,

δεδομένα που εισάγονται από το πληκτρολόγιο,

από αρχεία,

από αναλογικές συσκευές κλπ

Οι μεταβλητές με τυποποιημένη χρήση έχουν δυο τουλάχιστον επιπτώσεις: για έναν 

πεπειραμένο χρήστη, εντολές του τύπου

Χ:=0;

repeat

Χ:=Χ+1;

• until χ> 10;

είναι εύκολα αναγνωρίσιμες (σχεδόν αυτόματα) και διευκολύνουν την κατανόηση 

ενός προγράμματος που διαβάζει. Με την ίδια ακριβώς ευκολία ο πεπειραμένος χρήστης 

χρησιμοποιεί σε σημεία ενός προγράμματος που κατασκευάζει ο ίδιος, τυποποιημένες 

μεταβλητές για εκτέλεση διεργασιών με τυποποιημένο χαρακτήρα.

Ο Soloway Ε. [1983] έδειξε εξάλλου ότι η παραβίαση άγραφων κανόνων 

τυποποίησης μπορεί να είναι πηγή δυσκολιών για τους πεπειραμένους προγραμματιστές: για 

παράδειγμα σ' ένα πρόγραμμα στο οποίο χρειαζόταν ένας ενδιάμεσος υπολογισμός του 

ελάχιστου ενός συνόλου ακεραίων, ο ελάχιστος αποθηκευόταν σε μια μνήμη με όνομα max. Η 

"ασυνήθιστη" αυτή χρήση του ονόματος μιας μεταβλητής υπήρξε πηγή δυσκολιών για 

πεπειραμένους προγραμματιστές στους οποίους προτάθηκε το πρόγραμμα ζητώντας τους να 

προσδιορίσουν την εργασία που αυτό εκτελεί.

Αντίθετα για τους αρχάριους δεν υπάρχει ακόμη αυτή η τυποποίηση κι έτσι η 

κατασκευή ακόμη και απλών σχετικά προγραμμάτων δεν υπακούει σε κανόνες, όπως οι 

παραπάνω.
Οι έρευνες οι σχετικές με τη διαχείριση των μεταβλητών προσδιόρισαν μια σειρά 

από περιπτώσεις στις οποίες η χρήση της μεταβλητής δημιουργεί προβλήματα (φυσικά οι 

περιπτώσεις δεν καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα):
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Εισαγωγή δεδομένων

Η διαχείριση μεταβλητών που χρησιμοποιούνται για είσοδο δεδομένων (π.χ. το read- 

readln της PASCAL, το read-data και το input της BASIC).

Στις εντολές τύπου INPUT Α, όταν δηλαδή τα δεδομένα εισάγονται από το πληκτρολόγιο, ο 

αρχάριος χρήστης

α) ερμηνεύει την "ακινησία" της οθόνης σαν ένα είδος βλάβης ή εν πάση περιπτώσει ως ένα 

είδος προβλήματος και

β) δυσκολεύεται να εξηγήσει την κίνηση της πληροφορίας (εισαγωγή από πληκτρολόγιο και 

αποθήκευση της σε μια θέση μνήμης Α)

Εξάλλου η εντολή INPUT Α πολλές φορές ερμηνεύεται ως αποθήκευση στη μνήμη του ίδιου 

του συμβόλου Α

(Bayman Ρ. [1983]).

Στις εντολές του τύπου READ-DATA οι αρχάριοι δεν μπορούν να ερμηνεύσουν σωστά την 

"προέλευση" των πληροφοριών (την ουρά δεδομένων) και την αποθήκευση τους στην αντίστοιχη 

μεταβλητή. Συγκεκριμένα οι αρχάριοι προγραμματιστές θεωρούν ορθή μια εντολή του τύπου 30 

READ κατά την οποία ο ΗΥ «απομνημονεύει» ένα δεδομένο - εκείνο που φαίνεται περιττό είναι η 

ρητή αναφορά της μεταβλητής στην οποία αποθηκεύεται το δεδομένο. Μία παρόμοια αντίληψη 

εκφράζεται από τους αρχάριους και στην πραγματοποίηση υπολογισμών - η ρητή αναφορά της 

μεταβλητής στην οποία αποθηκεύεται το αποτέλεσμα φαίνεται τελείως περιττή. Οι δυο πλέον 

διαδομένες σχετικές αντιλήψεις των αρχαρίων είναι οι ακόλουθες: 

α) οι εντολές 

10 DATA 20, 30, 40 

20 READ A

έχουν σαν αποτέλεσμα την αποθήκευση των 20, 30, 40 στη μνήμη ή την εμφάνιση τους στην 

οθόνη

β) η εντολή 20 READ Α έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση της τιμής της μεταβλητής Α στην 

οθόνη

(Bayman Ρ. [1983]).

Ωστόσο η Samurgay R. [1985] διεπίστωσε ότι παρ' όλη την δυσκολία της διαχείρισης 

των εντολών εισόδου δεδομένων, οι εντολές αυτές θεωρούνται απαραίτητες από τους αρχάριους 

προγραμματιστές στις περιπτώσεις απόδοσης αρχικών τιμών σε μεταβλητές. Το φαινόμενο αυτό 

μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και με σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι, για 
παράδειγμα, γράφουν το εξής τμήμα ενός κώδικα:
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Χ:=30;

readln(X);

ενώ δηλαδή αποδίδουν μια τιμή στη μεταβλητή προσθέτουν και μια εντολή 

εισαγωγής δεδομένων, την οποία, όταν ερωτώνται, δεν μπορούν να ερμηνεύσουν, αλλ' απλώς 

διερωτώνται "δηλαδή δε χρειάζεται";

’’Διπλή χρήση” κι απευθείας εκχωρήσεις

Πολύ συχνά οι σπουδαστές αναθέτουν σε κάθε μεταβλητή έναν και μόνο ρόλο.

Για τον υπολογισμό του αθροίσματος 1+2+...+300, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, 

εμφανίζονται κυρίως λύσεις του είδους: 

s:=0; x:=0;

for i:=l to 300 do begin 

.. χ := χ + ΐ ;

s:=s+x

end

αντί για 

s:=0;

for i:=l to 300 do s:=s+i;

Είναι δηλαδή σαν οι άπειροι προγραμματιστές να θεωρούν ότι κάθε μεταβλητή παίζει 

ένα ρόλο και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δυο διαφορετικούς σκοπούς. Το φαινόμενο αυτό 

μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και με σπουδαστές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε πρόσφατη άσκηση που προτάθηκε σε πρωτοετείς σπουδαστές εζητείτο η κατανομή 

μαθητών στις τέσσερις δέσμες ανάλογα μ' έναν κωδικό που ήταν 1,2,3 ή 4. Επί συνόλου 40 περίπου 

σπουδαστών μόνον ένας επέλεςε την προφανή λύση: 

readln(KODIKOS);

DESMH[KODlKOS]:=DESMH[KODIKOS} + l;

ενώ οι υπόλοιποι επέλεξαν λύσεις του τύπου: 

readln(KODIKOS);

I:=KODIKOS;

if 1=1 then DESM H[l]:=DESM H[l]+l; 

κλπ
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Οι σπουδαστές δεν έλαβαν υπόψη τους ότι οι μεταβλητές KODIKOS και I περιέχουν 

την ίδια ακριβώς πληροφορία κι άρα μια από τις δυο είναι περιττή και δε χρησιμοποιούν την 

πληροφορία της KODIKOS άμεσα, παρά μέσω της I.

Μεταβλητές με "πεπλεγμένο" υπολογισμό τιμών

Έστω το εξής τμήμα ενός προγράμματος: 

Χ:=Χ+5;

Α:=Α+3;

Μ:=Α+Χ:

Ν:=Ν+Μ;

Οι μεταβολές της μεταβλητής Ν εξαρτώνται από τις μεταβολές της Μ, η οποία εξαρτάται από 

τις Α και X κλπ.

Η "συναρτησιακή εξάρτηση" της Ν λοιπόν, στο παραπάνω παράδειγμα, αποτελεί 

έναν παράγοντα δυσκολίας, γιατί ούτε οι διαδοχικές τιμές της Ν είναι εύκολο να προσδιοριστούν, 

ούτε και ο ρόλος της Ν μπορεί εύκολα να συναχθεί από τα "συμφραζόμενα" (Dagdilelis 
[1986b]).

Τέλος η έννοια της μεταβλητής παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες κατανόησης όταν 

πρόκειται για περιπτώσεις που δεν αφορούν σε άμεση και απλή εκχώρηση: μεταβλητές δείκτες 

(pointers), buffers, παράμετροι διαδικασιών και συναρτήσεων, τύποι, μεταβλητές σε αναδρομικές 

διαδικασίες κλπ. Η ορθή χρήση των μεταβλητών στις περιπτώσεις αυτές συχνά απαιτεί έναν 

υψηλό βαθμό αφαίρεσης από τους αρχάριους προγραμματιστές κι αποτελούν έτσι πηγή σύγχισης 

ανάμεσα στη δήλωση ενός τύπου και στη δήλωση μιας μεταβλητής αυτού του τύπου, ανάμεσα 

στις τυπικές και τις τρέχουσες παραμέτρους διαδικασιών κλπ. Μία από τις πλέον γνωστές 

δυσκολίες των αρχαρίων έγκειται στο ότι οι αρχάριοι συχνά δυσκολεύονται να διακρίνουν τη 

δήλωση ενός τύπου από τη δήλωση μιας μεταβλητής ενός τύπου

Οι σπουδαστές, τέλος, δυσκολεύονται πολλές φορές να αντιληφθούν το γεγονός ότι - 

κατά κανόνα - οι πράξεις επιτρέπονται μεταξύ μεταβλητών του ιδίου ή συγγενούς τύπου κι 

επίσης ότι υπάρχουν πράξεις που είναι επιτρεπτές για μια κατηγορία μεταβλητών κι 

απαγορευμένες για τις υπόλοιπες κατηγορίες.
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Σχετική προκαταρκτική έννοια - η οποία μάλιστα μπορεί να παίξει έναν παραγωγικό 

ρόλο με την έννοια που προσδιορίσαμε παραπάνω - αποτελούν τα σχετικά μαθηματικά 

αντικείμενα: οι πραγματικοί αριθμοί, οι μιγαδικοί, τα διανύσματα.

Οι Rouchier. Α. [1984], Samurgay R. [1985] διετύπωσαν επίσης τη γενικότερη 

άποψη ότι οι μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τρόπο συστηματικό στα μαθήματα 

(π.χ. μετρητές, αθροιστές κλπ) είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμες από τους αρχάριους 

προγραμματιστές από εκείνες τις οποίες επινοούν οι ίδιοι κατά την κατασκευή ενός αλγορίθμου.

1.2.2.3 Οι επαναληπτικές δομές

Οι επαναληπτικές δομές υπήρξαν από τα πλέον διερευνημένα θέματα από πολλούς 

ερευνητές κι ερευνητικές ομάδες όπως: Soloway Ε. et als [1983], Rouchier A. et als [1984], 

Soloway E., Ehrlich K. [1984], Soloway E. [1986], Mejias B. [1985], Laborde et als [1985], 
Rogalski J. [1986], Dagdilelis V. [1986b], Capponi B., Dagdilelis V. [1989a], Dagdilelis V. et als 

[1990], Soloway E. [1983],

Οι επαναληπτικές δομές είναι πολλών τύπων (δες για παράδειγμα Ledgard F. 

[1975]). Θεωρητικά είναι γνωστό από το 1966 (B(phm C. [1966]) ότι η δομή while συνθήκη do 

είναι αρκετή από μόνη της για να καλύψει όλες τις περιπτώσεις που μπορούν να παρουσιαστούν.

Ανεξάρτητα όμως από το θεωρητικό αυτό συμπέρασμα διακρίνονται αρκετές 

κατηγορίες επαναληπτικών δομών οι οποίες

α) παρουσιάζουν σε ορισμένες περιπτώσεις διαφορετικές δυνατότητες - από καθαρά 

θεωρητική άποψη

β) παρουσιάζουν διαφορές ως προς την καταλληλότητά τους για ορισμένο τύπο 

προβλημάτων

γ) ακόμη κι όταν είναι ισοδύναμες, θεωρητικά, μπορούν να είναι λιγότερο ή 

περισσότερο περίπλοκες για το χρήστη.

Σε γενικές γραμμές οι επαναληπτικές δομές ανήκουν στους εξής τύπους: 

α) repeat Ν times action

Η διαδικασία ή το σύνολο εντολών action επαναλαμβάνεται Ν φορές - το Ν πρέπει 

βέβαια να είναι γνωστό εκ των προτέρων. Πρόκειται για τη συνήθη επαναληπτική δομή της 

LOGO.

β) for Ι:=Ν1 to Ν2 do action
Η διαδικασία ή το σύνολο εντολών action επαναλαμβάνεται Ν2-Ν1+1 φορές 

γ) while συνθήκη do action
Η διαδικασία ή το σύνολο εντολών action επαναλαμβάνεται όσο η συνθήκη είναι 

αληθής. Το αντίστοιχο τεστ πραγματοποιείται πριν από το σώμα της επαναληπτικής διαδικασίας, 

δ) repeat action until συνθήκη
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Η διαδικασία ή το σύνολο εντολών action επαναλαμβάνεται όσο η συνθήκη είναι 

ψευδής. Το αντίστοιχο τεστ πραγματοποιείται μετά από το σώμα της επαναληπτικής διαδικασίας

Οι παραπάνω δομές μπορούν να θεωρηθούν σε δυο εναλλακτικούς τύπους ανάλογα 

με το αν προσφέρουν ή όχι τη δυνατότητα εξόδου από ένα ενδιάμεσο σημείο - κι όχι μόνο από το 

σημείο του τεστ. Με την έννοια αυτή η πιο γενική μορφή επαναληπτικής διαδικασίας είναι η 

εξής:

ε) do

action 1

if συνθήκη 1 then exit

action2

if συνθήκη2 then exit

action N

if συνθήκηΝ  then exit

loop

Η επαναληπτική αυτή διαδικασία μπορεί βέβαια να προσομοιώσει, κατά προφανή 

τρόπο, τη λειτουργία όλων των προηγουμένων. Αν για παράδειγμα παραληφθούν οι εντολές:

action2

if συνθήκη2 then exit

actionN

if συνθήκηΝ  then exit 

τότε η δομή αυτή γίνεται ισοδύναμη με μια while συνθήκη do action.

Εκτός απο τη σημασία (semantics) κάθε τύπου επαναληπτικής δομής, σημαντικό 

ρόλο παίζουν και τα συστατικά στοιγεία των δομών αυτών. Έ τσι σε κάθε επαναληπτική δομή 

διακρίνονται:

- ένα σώιια της επαναληπτικής δομής: το σύνολο των εντολών οι οποίες 

επανεπεξεργάζονται σε κάθε επανάληψη,

- ένας δείκτης της επαναληπτικής δομής: πρόκειται για το ιδιαίτερο εκείνο σύμβολο 

το οποίο επισημαίνει την απαρχή μιας επαναληπτικής δομής, όπως η λέξη while ή το repeat,
- τα σύμβολα ορίων της επαναληπτικής δομής: πρόκειται για τα ιδιαίτερα εκείνα 

σύμβολα τα οποία επισημαίνουν την αρχή κι το τέλος του σώματος της επαναληπτικής δομής, 

όπως το ζεύγος do begin....end,
- η συνθήκη συνέγειας - ή τερματισμού - της επαναληπτικής δομής

30



- τέλος οι αποδόσεις αρχικών τιμών - όχι μόνο στη μεταβλητή που ελέγχει τη 

συνθήκη συνέχειας/τερματισμού, αλλά πιθανότατα κι άλλων μεταβλητών στο σώμα της 

επαναληπτικής δομής.

Σε ένα πιο προηγμένο επίπεδο θα μπορούσαμε ίσως να διακρίνουμε και τις 
αναλλοίωτες σχέσεις που διέπουν την επαναληπτική δομή.

Αν για ένα πεπειραμένο προγραμματιστή τα δομικά στοιχεία μιας επαναληπτικής 

δομής περνούν σχεδόν απαρατήρητα, ωστόσο για τους αρχάριους η διαχείριση τους μπορεί να 

αποβεί περίπλοκη. Θεωρώντας και μόνον το παράδειγμα της επαναληπτικής δομής for Ι:=Ν1 to 

Ν2 do action θα λέγαμε ότι τα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι αρκετά 

(μερικά από τα οποία είναι εγγενή στην επαναληπτική δομή ενώ άλλα αποτελούν ιδιαιτερότητες 

του εκάστοτε μεταφραστή - compiler ή διερμηνευτή - interpreter):

- Το Ν2>Ν1 αλλά είναι δυνατόν να ισχύει και το αντίστροφο: Ν2<Ν1; Σε κάθε 

περίπτωση ποιο είναι το by default βήμα μεταβολής;

- Τι συμβαίνει αν Ν1=Ν2; Τι συμβαίνει αν ακολουθηθεί η σύνταξη θετικού βήματος 

αλλά ισχύει Ν2<Ν 1;

- Τα Ν1, Ν2 και το βήμα μπορούν να είναι δεκαδικοί αριθμοί; Στην περίπτωση αυτή 

ο υπολογισμός του ακριβούς αριθμού των επαναλήψεων μπορεί να είναι δυσχερής για ένα 

αρχάριο προγραμματιστή.

- Σε κάθε περίπτωση (βήμα θετικό ή αρνητικό) ποια είναι η τιμή του I μετά την έξοδο 

από το σώμα της μεταβλητής;

- Ο έλεγχος για τη συνέχιση ή τον τερματισμό της επαναληπτικής δομής 

πραγματοποιείται πριν ή μετά το σώμα;

- Είναι δυνατόν τα N l, Ν2 να μην αποτελούν αριθμητικές σταθερές εκφρασμένες με 

ψηφία αλλά σταθερές γενικώς ή πολύπλοκες αριθμητικές εκφράσεις ή ακόμη και μεταβλητές ή 

συναρτήσεις των οποίων οι τιμές επαναπροσδιορίζονται σε κάθε κλήση της επαναληπτικής 

διαδικασίας.

Η χρήση λοιπόν ακόμη και μιας "τετριμμένης" δομής μπορεί να αποδειχθεί

περίπλοκη.
Η Samur?ay R. [1985] και η Mejias Β. [1985] έδειξαν για παράδειγμα ότι η έκφραση 

της συνθήκης τερματισμού μπορεί να είναι πολύ δυσχερέστερη σε ορισμένες περιπτώσεις 

ανάλογα με το είδος της επαναληπτικής δομής που χρησιμοποιείται από τον προγραμματιστή.

Μ' ένα γενικότερο τρόπο τα βασικά συμπεράσματα από τις επαναληπτικές δομές θα 

μπορούσαν να συνοψιστούν ως εξής:
- Η χρήση των επαναληπτικών δομών δεν είναι τετριμμένη για τους αρχάριους 

προγραμματιστές. Κατά κανόνα η χρήση των επαναληπτικών δομών στηρίζεται στη "μεταφορά" 

μιας στρατηγικής επίλυσης από ένα άλλο, πιο οικείο περιβάλλον, στο προγραμματιστικά. Για να
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χρησιμοποιήσουμε ένα κλασσικό παράδειγμα, για τον υπολογισμό του αθροίσματος 1+2+..>300 

οι αρχάριοι προγραμματιστές προσπαθούν να μιμηθούν τη διαδικασία επίλυσης με χαρτί-μολύβι. 

Η τεχνική αυτή είναι παραγωγική, αφού δίνει μια βασική στρατηγική για την επίλυση του 

προβλήματος, είναι όμως ταυτόχρονα και ανασταλτική, γιατί η προγραμματιστική λύση δεν είναι 

συμβατή με τη λύση με χαρτί-μολύβι. Συγκεκριμένα ο αθροιστής παραμένει μια μεταβλητή η 

οποία είναι αναγκαία για την επίλυση, αλλά η οποία δεν αντιστοιχεί σε κανένα από τα δεδομένα 

ή τα ζητούμενα της εκφώνησης. Η λύση με χαρτί-μολύβι δεν έχει ανάγκη αποθήκευσης 

ενδιάμεσων αποτελεσμάτων αφού, κατά κάποιο τρόπο, η αναγραφή των αποτελεσμάτων αυτών 

στο χαρτί συνιστά ένα είδος αποθήκευσης. Όπως είπε κι ένας μαθητής "μπορούμε να το πούμε 

αλλά όχι να το φτιάξουμε..." (Dagdilelis [1986b]).

- Η επίλυση τέτοιου είδους προβλημάτων - στα οποία η προγραμματιστική λύση 

φαίνεται "απομακρυσμένη" από μια "φυσική" λύση με χαρτί-μολύβι - είναι ίσως εξαιρετικά 

δυσχερής για αρχάριους προγραμματιστές. Ακόμη κι η επίλυση ενός προβλήματος σ' ένα 

προγραμματιστικά περιβάλλον δεν επαρκεί πάντοτε για την πλήρη κατανόηση της λύσης: η 

γνώση των αρχαρίων προγραμματιστών παραμένει "τοπική" κι εύθραυστη. Το ίδιο πρόβλημα 

επαναπροτεινόμενο αυτούσιο σε ένα άλλο προγραμματιστικά περιβάλλον φαίνεται να εγείρει τις 

ίδιες προγραμματιστικές δυσχέρειες (Capponi Β., Dagdilelis V. [1988]).

- Εκτεταμένες έρευνες φαίνεται να δείχνουν ότι, αντίθετα από τους, έμμεσους ή 

άμεσους, ισχυρισμούς της σχολής του δομημένου προγραμματισμού, όλες οι επαναληπτικές 

δομές δεν είναι εξίσου περίπλοκες για τον προγραμματιστή. Αν θεωρήσουμε ότι μια 

επαναληπτική δομή είναι πιο εύκολη από μ ια ν . άλλη, εφόσον ο χρήστης τη χρησιμοποιεί 

αυθόρμητα πιο συχνά από την δεύτερη και κάνει μ' αυτήν λιγότερα λάθη, τότε:

- η δομή repeat Ν times action είναι η πιο εύκολη απ' όλες. Η δομή αυτή πιθανά 

αντιστοιχεί σ' ένα "συνηθισμένο" τρόπο λειτουργίας στην καθημερινή ζωή.

- η δομή while συνθήκη do action φαίνεται να είναι πολύ πιο δύσκολη από 

την repeat action until συνθήκη, γεγονός που ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η δεύτερη 

φαίνεται να αντιστοιχεί σε μια "φυσική" στρατηγική επαναληπτικής επεξεργασίας: επεξεργασία 

των δεδομένων κι ύστερα έλεγχος τερματισμού, ενώ αντίθετα στην πρώτη μορφή ο έλεγχος 

συνέχειας πραγματοποιείται πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία (πλην της απόδοσης αρχικών 

τιμών, η οποία όμως δεν ανήκει στο σώμα της επαναληπτικής δομής).

- η δομή for Ι:=Ν1 to Ν2 do action φαίνεται επίσης να αποτελεί πηγή 

δυσχερειών για τους νέους προγραμματιστές, πιθανόν γιατί τόσο η μεταβολή της μεταβλητής 

μετρητή όσο και η πραγματοποίηση του τεστ ελέγχου είναι έμμεσες. « διαπίστωση είναι σε 

αντίθεση με μια πολύ διαδεδομένη αντίληψη που θεωρεί τη δομή αυτή πιο απλή απ' όλες κι έτσι 

αποτελεί την κατ' εξοχή επαναληπτική δομή της BASIC.
Επίσης οι έρευνες φαίνεται να δείχνουν ότι η χρήση της εντολής goto (τουλάχιστον 

σε ορισμένες περιπτώσεις) καταλήγει σε καλύτερης ποιότητας προγράμματα: πιο οικονομικά σε 

κώδικα, με μια πιο ξεκάθαρη δομή και κυρίως ιιε  λιγότερα λάθη.
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Το πρόβλημα της επιλογής της καταλληλότερης επαναληπτικής δομής για την 

επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων φαίνεται να είναι αρκετά σημαντικό δεδομένου ότι ακόμη 

και σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δευτεροετείς ή και τριτοετείς βρίσκουν δυσκολίες 
στην έκφραση σύνθετων επαναληπτικών δομών6.

Το γενικότερο πρόβλημα λοιπόν της αποτελεσματικής διδασκαλίας των 

επαναληπτικών δομών φαίνεται να είναι ένα από τα πλέον πεπλεγμένα.

1.2.2.3 Δομές επιλογών

Οι συνηθέστερες εντολές επιλογών είναι της μορφής if..then..else ή case of κι 

αποτελέσαν, με τη σειρά τους, αντικείμενα ερευνών.

Η συνηθέστερη κατηγορία λανθασμένων αντιλήψεων στους αρχάριους 

προγραμματιστές έχει την πηγή της στην καθημερινή ζωή. Οι προγραμματιστές ερμηνεύουν τις 

εντολές σε μια γλώσσα προγραμματισμού σαν τις καθημερινές συνομιλίες μεταξύ ανθρώπων - οι 

οποίες βέβαια είναι συχνά ελλειπτικές, μεταφορικές κλπ.

Έτσι, για παράδειγμα, για ένα πρόγραμμα στο οποίο ο χρήστης εισάγει την ηλικία 

του κι ο Η.Υ. αποφαίνεται αν ο χρήστης είναι ΝΕΟΣ, ΜΕΣΟΚΟΠΟΣ ή ΓΕΡΟΣ, πολλές φορές ο 

κώδικας των αρχαρίων προγραμματιστών έχει την εξής μορφή:

10 INPUT X

20 IF Χ<30 THEN PRINT "ΝΕΟΣ"

30 IF Χ<50 THEN PRINT "ΜΕΣΟΚΟΠΟΣ n

40 PRINT "ΓΕΡΟΣ"

Τα λάθη τόσο στη γραμμή 30 όσο και στην 40 έχουν κατά πάσα πιθανότητα την πηγή 

τους στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνομιλούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα μια 

αποδεκτή διατύπωση για το παραπάνω πρόβλημα θα μπορούσε να είναι η εξής:

Κάτω από 30 είναι ΝΕΟΣ, κάτω από 50 είναι ΜΕΣΟΚΟΠΟΣ αλλιώς είναι ΓΕΡΟΣ.

Η διατύπωση αυτή θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή από έναν άνθρωπο με ορθό 

τρόπο, κι αντιστοιχεί αρκετά καλά στο παραπάνω πρόγραμμα - είναι όμως τελείως ακατάλληλη 

για να "μεταφερθεί" αυτούσια σ' ένα προγραμματιστικά περιβάλλον κι έτσι το πρόγραμμα είναι 

λανθασμένο.

Ο δομημένος προγραμματισμός βασίζεται κατά ένα μέρος σε εμφωλευμένες εντολές. 

Κλασσική περίπτωση αποτελούν τα εμφωλευμένα

6 τα σχετικά αποτελέσματα φαίνεται να επιβεβαιώνονται κι από πολύ πρόσφατα δεδομένα από σχετικές έρευνες με σπουδαστές 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τ' αποτελέσματα αυτά είναι ακόμη αδημοσίευτα.
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if., then
if.... then... 
else...

else
if.... then...

κλπ.

Για πολλούς ερευνητές οι εμφωλευμένες εντολές ελέγχου προκαλούν σύγχιση και 

συνιστούν την κατάργηση τους (για παράδειγμα Green T.R.G. [1980]). Αντίθετα άλλοι 

ερευνητές θεωρούν ότι, αντίθετα με την διαδεδομένη αντίληψη, η παράθεση ελέγχων είναι σε 

ελάχιστο βαθμό και σε ορισμένες μόνο περιπτώσεις πιο κατανοητή από τους εμφωλευμένους 

ελέγχους. Έ τσι οι εμφωλευμένες εντολές ελέγχου δεν πρέπει να καταργηθούν. Αυτό όμως που 

φαίνεται ουσιαστικό είναι να υπάρχει μια ορατή αντιστοιχία ανάμεσα στη δομή του κώδικα και 

τη "φυσική" θέση των εντολών μέσα στο πρόγραμμα - όπως στο παράδειγμα που παραθέτουμε 

παραπάνω. Έ χει προταθεί ακόμη κι η χρήση ειδικών συμβόλων:

if., then

if.... then...

else...

else

| if.... then...

η οποία χρησιμοποιείται από πολλούς συγγραφείς - προκειμένου περί αλγοριθμικών 

γλωσσών όμως κι όχι για προγράμματα εκτελέσιμα από Η.Υ. (δες για παράδειγμα Beaudoin C. 

[1981]).

Τέλος η ύπαρξη σύνθετων εκφράσεων (π.χ. Boolean συναρτήσεων ή συνδυασμού 

προτάσεων με λογικά AND, NOT, OR) δυσχεραίνει σαφώς την κατανόηση της λειτουργίας μιας 

εντολής ελέγχου. ' ' ! ■

1.2.2.5 Η διαχείριση των συμβολοσειρών (strings)

Οι συμβολοσειρές βέβαια εκχωρούνται σε κατάλληλα προσδιορισμένες μεταβλητές, 
μπορούν να συγκριθούν και γενικά ακολουθούν τη λογική επεξεργασίας όλων των μεταβλητών. 

Παρά ταύτα μια ιδιαίτερη μελέτη τους είναι επιβεβλημένη γιατί αποτελούν ταυτόχρονα τιμές που 

μπορούν να εκχωρηθούν σε μεταβλητές αλλά και ιδιαίτερες δομές (δες για παράδειγμα Lagrange 

J.B. [1990]).
Ως τιμές έχουν ιδιαίτερους κανόνες διάταξης οι οποίοι χρησιμοποιούνται βέβαια 

στην καθημερινή ζωή (π.χ. αναζήτηση σε τηλεφωνικό κατάλογο), αλλά τούτο δε σημαίνει ότι 

μπορούν να εκφραστούν αναλυτικά σ' ένα προγραμματιστικά περιβάλλον. Εξάλλου μερικοί από 

τους κανόνες παραμένουν έμμεσοι κι η έκφραση τους μπορεί ν' αποβεί δυσχερής (για 

παράδειγμα ποιος είναι ο ρόλος του κενού διαστήματος;).

34



Ως δομές δίνουν τη δυνατότητα προσπέλασης των στοιχείων τους (δηλαδή 

μεμονωμένων χαρακτήρων) κι είναι γενικά διαχειρίσιμες κυρίως μέσω συναρτήσεων (π.χ. 

LEFTS στη BASIC, COPY στην PASCAL κλπ) των οποίων η χρήση επίσης μπορεί να μην είναι 

προφανής γι’ αρχαρίους.

Ιδιαίτερο ρόλο παίζει βέβαια η ασυνήθης χρήση ορισμένων μεγεθών: για παράδειγμα 

οι αλφαριθμητικές σταθερές και το διπλό status των αριθμών (οι οποίοι ανάλογα με την 

περίπτωση μπορούν να είναι αριθμοί ή συμβολοσειρές) μπορούν ν' αποτελέσουν σημεία 

δυσχερειών για τους νέους προγραμματιστές.

Οι κυριότερες αντιλήψεις και δυσκολίες των νέων προγραμματιστών, που είναι 

σχετικές με τις συμβολοσειρές, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

- οι νέοι προγραμματιστές διαχειρίζονται ανορθόδοξα και αντιοικονομικά τις 

δυνατότητες που τους παρέχει η γλώσσα προγραμματισμού. Π.χ. μια μαθήτρια για να υπολογίσει 

το μήκος μιας συμβολοσειράς γράφει:

10 LET Α$= MID$(X$, 2, LEN+MID$(1,1))

αντί για το απλούστερο 

10 LET A$=LEN(X$)

Υπάρχει δε γενικότερα μια μεγάλη ομάδα ατόμων τα οποία έχουν την τάση να μη 

χρησιμοποιούν ενδιάμεσες μεταβλητές προκειμένου να πραγματοποιήσουν ένα μακροσκελή και 

πολύπλοκο υπολογισμό (παρόλο που η χρήση ενδιάμεσων μεταβλητών αποτελεί μια 

συνηθισμένη τεχνική π.χ. στα Μαθηματικά). Η ύπαρξη πολύπλοκων παραστάσεων - ουσιαστικά 

με σύνθεση συναρτήσεων και γενικά πράξεις με συναρτήσεις - στο μεγαλύτερο ποσοστό της 

αποτελεί ένα σχεδόν βέβαιο δείκτη λάθους.

- οι νέοι προγραμματιστές - κυρίως μαθητές - συγχέουν πολλές φορές τους 

απόλυτους και τακτικούς αριθμούς οι οποίοι είναι σχετικοί με τις συμβολοσειρές. Για 

παράδειγμα όταν θέλουν να αφαιρέσουν τον τελευταίο χαρακτήρα μιας λέξης μήκους Ν, κάνουν 

αναφορά στον χαρακτήρα Ν-1. Τούτο οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι Ν είναι "ολόκληρη 

η λέξη" (δηλαδή ο απόλυτος αριθμός που δίνει το πλήθος των συμβόλων) κι άρα ο τελευταίος 

χαρακτήρας έπεται του Ν-1, από όπου και το λάθος.
- ένα πολύ συχνό λάθος των νεαρών προγραμματιστών (το οποίο συνδέεται άμεσα 

και μ' αυτό που ονομάσαμε στην παράγραφο 1.2.2.1.1 αλλαγή του διδακτικού συμβολαίου) 

έγκειται στην σύγχιση ανάμεσα στον υπολογισμό μιας συμβολοσειράς και στην εμφάνιση 

χαρακτήρων στην οθόνη του Η.Υ. Για παράδειγμα αν δοθεί μια συμβολοσειρά και ζητηθεί να 

υπολογιστεί η συμβολοσειρά που προκύπτει αν αφαιρεθεί από τη δοσμένη ο προτελευταίος 

χαρακτήρας (αν υποτεθεί ότι υπάρχει), μια συνήθης λύση είναι η εξής:
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10 PRINT LEFT$(X$, L-2); 

20 PRINT RIGHT$(X$, 1)

Οι προγραμματιστές δηλαδή εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι εκτυπώσεις των δυο 

τμημάτων θα γίνουν χωρίς κενά διαστήματα, κι έτσι η εκτύπωση θα είναι ίδια μ' εκείνη της 

κανονικής λύσης του προβλήματος, χωρίς ωστόσο το επιθυμητό αποτέλεσμα να έχει υπολογιστεί 

(με την έννοια της εκχώρησης του σε μια μεταβλητή).

οι νεαροί προγραμματιστές δυσκολεύονται να θεωρήσουν αριθμούς ως 

συμβολοσειρές και να τους επεξεργαστούν με συναρτήσεις συμβολοσειρών. Είναι γνωστό πως η 

θεώρηση ενός αριθμού, όπως ο 1254 ως απόλυτου αριθμού και ταυτόχρονα ως αθροίσματος 

1000+200+50+4 ή ως αθροίσματος μιας χιλιάδας κλπ δεν είναι πάντα προφανής. Η διαχείριση 

λοιπόν συμβολοσειρών σημαίνει ένα είδος αλλαγής οπτικής γωνίας γιατί ο αριθμός δεν είναι πια 

αριθμός αλλά μια διαδοχή συμβόλων:

αν Α= 1 και Β=2 τότε Α+Β=3

ενώ αν Α = "Γ  και Β="2” τότε Α+Β="12"

Οι αντίστοιχες δυσκολίες εμφανίζονται βέβαια σε προβλήματα στα οποία η 

διαχείριση αυτή είναι επιβεβλημένη. Αν π.χ. προταθεί στους μαθητές να εμφανίζουν όλα τα 

ψηφία ενός ακεραίου που εισάγεται από το πληκτρολόγιο - και δεν έχουν στη διάθεση τους 

μαθηματικές συναρτήσεις DIV, MOD, ΙΝΤ κλπ - τότε πολλοί μαθητές συναντούν δυσκολίες στη 

μετατροπή αριθμών σε συμβολοσειρές και την εφαρμογή των συναρτήσεων συμβολοσειρών 

(όπως LEFTS, MID$ κλπ) δες π.χ. Lagrange J. Β. [1991].
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1.2.3 Η διδασκαλία της Πληροφορικής: Τεχνολογία και διδακτικές 

καταστάσεις

Με τον όρο "τεχνολογία” της διδασκαλίας του προγραμματισμού εννοούμε το 

σύνολο των τεχνικών που έχουν αναπτυχθεί για τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Ο 

προγραμματισμός (αλγόριθμοι, δομές δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού) αποτελεί χωρίς 

αμφιβολία ένα αντικείμενο το οποίο είναι δύσκολο να διδαχθεί. Είναι βέβαια γεγονός ότι ακόμη 

και η πλέον τετριμμένη χρήση ενός Η.Υ. - π.χ. η χρήση του ως μηχανής για ηλεκτρονικά 

παιχνίδια ή απλώς για επεξεργασία κειμένου - δεν είναι δυνατή χωρίς ο χρήστης να έχει μια 

στοιχειώδη γνώση της λειτουργίας του Η.Υ. Ο χρήστης θα πρέπει, για παράδειγμα, να έχει μια 

στοιχειώδη "εικόνα", ένα νοητικό μοντέλο της κυκλοφορίας της πληροφορίας στο πληροφορικό 

του σύστημα - αλλιώς θα ήταν αδύνατο ακόμη και να αποθηκεύει και να ανακαλεί κείμενα κλπ. 

Η εκμάθηση του προγραμματισμού παρουσιάζει βέβαια δυσκολίες πολύ μεγαλύτερες από τις 

δυσκολίες yρήσης ενός πληροφορικού συστήματος. Οι προσπάθειες λοιπόν των ερευνητών 

επικεντρώθηκαν στα προβλήματα της διδασκαλίας του προγραμματισμού (με την έννοια που 

αναφέρουμε στην αρχή της παραγράφου). Αναπτύχθηκαν δυο βασικές κατηγορίες "προϊόντων" 

τα οποία είχαν σα στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας του προγραμματισμού:

- προϊόντα τεχνολογίας

- διδακτικές καταστάσεις.

Στα προϊόντα της τεχνολογίας εντάσσονται κατά κύριο λόγο τα διάφορα 

προγράμματα (λογισμικό) το οποίοι στοχεύουν στη βελτίωση της διδασκαλίας/εκμάθησης 

εννοιών προγραμματισμού. Μπορούμε να διακρίνουμε δυο βασικές κατηγορίες λογισμικού:

- περιβάλλοντα τα οποία βοηθούν στην κατανόηση εννοιών του προγραμματισμού

- μικρόκοσμοι προγραμματισμού: ο χρήσης προγραμματίζει σε μια γλώσσα και το 

σύστημα τον βοηθά σ' αυτό το στόχο.

Περιβάλλοντα που βοηθούν στην κατανόηση εννοιών

Στην κατηγορία αυτή εντάσσουμε λογισμικά όπως τα γενικής φύσεως ηλεκτρονικά 

λεξικά, εγκυκλοπαίδειες κλπ (με περιεχόμενο σχετικό με την Πληροφορική). Κλασσικό 

παράδειγμα αποτελούν το Learn your PC [1994] και Κοίλιας X. [1995]. Στην ίδια κατηγορία 

εντάσσουμε επίσης και μερικά γενικότερα projects όπως το projet Arcade7, γαλλικό λογισμικό το 

οποίο επιτρέπει στο χρήστη να "δει" τη λειτουργία πολλών δομών κι αλγορίθμων μέσω 

"εικονοποιημένων προσομοιώσεων" οι οποίες προσομοιώνουν δομές όπως η στοίβα και η ουρά, 

να μελετήσει τη λειτουργία αλγορίθμων ταξινόμησης, θεωρίας γραφημάτων, αναδρομικών 

αλγορίθμων κλπ. (Cagnat J.M. et als [1988]).
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Στην ίδια λογική εντάσσονται και τα πολλά λογισμικά που κυκλοφορούν ελεύθερα 

και στην πλειοψηφία τους προσομοιώνουν σε ένα γραφικό περιβάλλον τη λειτουργία διαφόρων 

αλγορίθμων - κατά κανόνα αλγορίθμων που προσφέρονται για εξεικόνιση, όπως είναι οι 

αλγόριθμοι ταξινόμησης. Μερικά από τα προγράμματα απευθύνονται σε πολύ νεαρούς μαθητές 

κι έχουν ένα χαρακτήρα παιχνιδιού όπως τα "μαντέματα" ή το γνωστό "jeep της ερήμου" τα 

οποία αποσκοπούν στο να διδάξουν σε νεαρά παιδιά την "στρατηγική της διχοτόμησης".

Στις περισσότερες περιπτώσεις πάντως το λογισμικό αυτής της κατηγορίας είναι 

εξαιρετικά εξειδικευμένο, αφορά δηλαδή σε πολύ ειδικές περιπτώσεις αλγορίθμων. Επίσης, μ' 

ένα γενικότερο τρόπο, τα προγράμματα αυτά πάσχουν από την ίδια "ασθένεια" από την οποία 

πάσχει κι η πλειοψηφία του εκπαιδευτικού λογισμικού, έχει δηλαδή χαμηλό "διδακτκό 

περιεχόμενο". Τα προγράμματα αυτά αποτελούν κατά κανόνα προϊόντα τα οποία κατά τη 

σχεδίαση και κατασκευή τους δεν εντάσσονται μέσα σε μια διδακτική προοπτική, παραμένουν 

μετέωρα από διδακτική σκοπιά - και πολύ σπάνια δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες. Παρά 

τον μεγάλο τους αριθμό, εκτιμούμε ότι συνολικά παίζουν έναν πολύ μικρό ρόλο στην 

εκπαιδευτική διαδικασία.

Μικρόκοσμοι προγραμματισμού

Σε αντίθεση με την προηγούμενη κατηγορία, οι μικρόκοσμοι αποτελούν είτε 

αυτόνομες γλώσσες προγραμματισμού, είτε προγραμματιστικά περιβάλλοντα στα οποία ο 

χρήστης μπορεί να γράψει προγράμματα σε μια γλώσσα (πολλές φορές σε μια στοιχειώδη 

γλώσσα προγραμματισμού), να τα εκσφαλματώσει και να τα εκτελέσει, με τη βοήθεια όμως του 

ίδιου του πληροφορικού συστήματος.

Οι δυο πιο γνωστοί μικρόκοσμοι είναι βέβαια η LOGO και η γλώσσα PASCAL, η 

οποία, παρά τις αντίθετες απόψεις του κατασκευαστή της, έπαψε πλέον να είναι γλώσσα 

"εκπαιδευτική" κι αποτελεί μια εδραιωμένη παγκοσμίως γλώσσα εφαρμογών. Βέβαια η γλώσσα 

PASCAL εκ πρώτης όψεως δεν αποτελεί ε'ναν εκπαιδευτικό μικρόκοσμο. Σε πολλές περιπτώσεις 
όμως (π.χ. Think PASCAL for Macintosh), το όλο προγραμματιστικά περιβάλλον έχει σαφώς ένα 

εκπαιδευτικό προσανατολισμό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως και η άλλη κατηγορία μικροκόσμων, τα 

ολοκληρωμένα (μικρο)περιβάλλοντα. Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα:

- το ROBOT KAREL: στους (ορθογωνίως τεμνόμενους) δρόμους μιας πόλης κινείται 

το ROBOT KAREL το οποίο ξεκινάει από μια αφετηρία και πρέπει να φτάσει στο τέρμα 

αποφεύγοντας όμως ορισμένα εμπόδια, παρακάμπτοντας τοίχους κλπ. Ο χρήστης προγραμματίζει 

σ' ένα PASCAL-like περιβάλλον την κίνηση του ROBOT KAREL από την αφετηρία ως το 

τέρμα.
To ROBOT KAREL επινοήθηκε ώστε να εισάγει νεαρούς μαθητές στις βασικές 

έννοιες του προγραμματισμού όπως οι εντολές ελέγχου (if..then... else αλλά και της 

ανακύκλωσης) οι διαδικασίες κι οι συναρτήσεις κλπ (Pattis R.E. [1981]). Σε μια πιο πρόσφατη
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έκδοση του λογισμικού το περιβάλλον προσφέρει ευφυή βοήθεια πολλών ειδών στον 

προγραμματιστή: για παράδειγμα για κάθε πρόβλημα το σύστημα βρίσκει μια άριστη λύση και 

στη συνέχεια με βάση αυτή τη λύση βοηθά τον προγραμματιστή να βελτιώσει και την δική του - 

εφόσον δεν είναι αριστοποιημένη (Lelouche J.M. [1991]).

- το περιβάλλον Boxer και το περιβάλλον KidSim. Και τα δυο περιβάλλοντα 

αποτελούν προγραμματιστικά περιβάλλοντα υψηλού επιπέδου. To Boxer σχεδιάστηκε στο 

Berkeley University στις αρχές τις δεκαετίας του 1980 από συνεργάτες του S. Papert (diSessa A. 

[1983], diSessa A. [1993]) και μετά από πολύ προσεκτική σχεδίαση, αφού επρόκειτο να μην 

επαναλάβει ορισμένες αδυναμίες της Logo και να χρησιμοποιηθεί σε μια ευρεία γκάμα 

εκπαιδευτικών εφαρμογών. To Boxer επιτρέπει τον προγραμματισμό προσομοιώσεων με σχετικά 

εύκολο τρόπο και οι εντολές που χρησιμοποιεί είναι Logo-like. Αντίθετα το KidSim είναι ένα 

προγραμματιστικά περιβάλλον το οποίο εισάγει μια νέα έννοια, αυτή του γραφικού 

προγραμματισμού και του προγραμματισμού όι' επιδείξεως. Η βασική ιδέα είναι ο 

προγραμματισμός καταστάσεων τις οποίες θέλει να προσομοιώσει ο χρήστης αλλά ο 

προγραμματισμός έγκειται στην επίδειξη των μεταβολών στο σύστημα με μια άμεση διαχείριση 

των βασικών αντικειμένων του μικρόκοσμου. Για να είμαστε πιο σαφείς, έστω ότι δημιουργείται 

μια προσομοίωση της θαλάσσιας πανίδας. Ο χρήστης μπορεί (μετακινώντας με το ποντίκι τ' 

αντίστοιχα "ζώα") να δείξει ότι ένας καρχαρίας αν βρεθεί πολύ κοντά σ' ένα μεγάλο ψάρι το 

τρώει - το KidSim δημιουργεί αθόρυβα τον αντίστοιχο κωδικό (Smith D.C. [1995]). Μία 

προσομοίωση απαιτεί λοιπόν μια σειρά κανόνων που περιγράφονται γραφικά (διατροφής ψαριών 

για το παράδειγμα που δόθηκε παραπάνω) και μια αρχική κατάσταση (ζώων στον ωκεανό για το 

παράδειγμα).

Τόσο στη μια όσο και στην άλλη περίπτωση η βασική ιδέα αυτών των 

προγραμματιστικών μικρόκοσμων είναι η δημιουργία ανοιχτών περιβαλλόντων τα οποία δίνουν 

την ευκαιρία στον προγραμματιστή να έρθει σε επαφή με βασικές ιδέες και έννοιες του 

προγραμματισμού (προγραμματίζοντας κι όχι θεωρητικά), χωρίς να περάσει από την περίπλοκη 

διαδικασία που απαιτεί συνήθως η κατασκευή ενός προγράμματος με τις κλασσικές γλώσσες 

προγραμματισμού. Τούτο το πετυχαίνει το μεν ROBOT KAREL (όπως και η LOGO) με τη 

βοήθεια ενός μειωμένου ρεπερτορίου εντολών - οι οποίες εξάλλου είναι και πιο απλές από τις 

συνήθεις εντολές των γλωσσών προγραμματισμού - ενώ τα Boxer και KidSim χρησιμοποιούν 

περιβάλλοντα «οπτικού προγραμματισμού». Απλοποιημένες παρουσιάζονται και οι εντολές 

εισόδου δεδομένων, ενώ η έξοδος είναι πάντοτε γραφική ώστε τα αποτελέσματα της εκτέλεσης 

του προγράμματος να είναι αμέσως ορατά από τον προγραμματιστή.

Βέβαια όλοι οι προγραμματιστικοί μικρόκοσμοι δεν διέπονται από τις ίδιες αρχές (αν 

και κατά κανόνα διαθέτουν σχεδόν όλοι περιορισμένο σύνολο εντολών). Η κατασκευή τέτοιων 

μικροκόσμων γνώρισε μεγάλη διάδοση γιατί θεωρήθηκε ως μια καλή τεχνική για την εισαγωγή
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στον προγραμματισμό. Αναφέρουμε ενδεικτικά τη μηχανή Caristo (Vivet Μ. [1991]), τη μηχανή 

των καταχωρητών (Cohors-Fresenborg [1993]) κά.

Η register machine του Cohors-Fresenborg

Στην ιδεατή αυτή μηχανή ένας πεπερασμένος αριθμός από καταχωρητές (στην πραγματικότητα 

όμως λειτουργούν ως μετρητές-counters) είναι διαθέσιμος στο χρήστη 

Κάθε register μπορεί να κάνει +1 (inc) ή -1 (dec)

Βρόχος: while register not nul....

Παρατήρηση: δεν υπάρχει εντολή μεταφοράς τιμών από register σε register. Υπάρχει 

δυνατότητα πάντως χρήσης μεταβλητών (local) που είναι στην πραγματικότητα κάποιο (τυχαίο) από 

τα ελεύθερα registers.

Η μεταφορά μπορεί να γίνει ως εξής:

Μεταφορά από R1 σε R2

while R2>0 dec R2

while R1>0 dec R1 inc R1 inc R3

while R3>0 dec R3 inc R1

ή με χρήση μεταβλητών:

Μεταφορά από R1 σε R2

while R2>0 dec R2

while R1>0 dec R1 inc R1 inc H

while R3>0 dec H inc R1

Υλοποιήσεις

1 .Κουτιά με σπίρτα στα οποία ο ίδιος ο "προγραμματιστής" εκτελεί-τις πράξεις

2. μινιατούρα σιδηροδρομικού'δικτύου

3 . μια πραγματική προσομοίωση σε ΗΥ

Παραθέτουμε τέλος ένα παράδειγμα χρήσης ενός ηλεκτρονικού φύλλου 

υπολογισμών για μια εισαγωγή στον προγραμματισμό. Τα ηλεκτρονικά φύλλα υπολογισμού 

αποτελούν ένα περιβάλλον το οποίο έχει συγκεκριμένες επαγγελματικές χρήσεις κι εκ πρώτης 
όψεως δεν έχει καμία σχέση με τον προγραμματισμό - αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί (κι έχει 

χρησιμοποιηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις) για εισαγωγή προγραμματιστικών εννοιών. 

Αξιοσημείωτο είναι εξάλλου ότι αυτή η εισαγωγή πραγματοποιείται κατά έναν ιδιότυπο τρόπο 

κάθε κυψέλη ουσιαστικά αποτελεί έναν μικροσκοπικό διερμηνέα συναρτήσεων κι επομένως 

αυτού του είδους ο προγραμματισμός είναι κοντότερα στον συναρτησιακό παρά στον κλασσικό 

επιτακτικό. Οι βάσεις δεδομένων αποτελούν ένα άλλο είδος περιβάλλοντος το οποίο έχει 

χρησιμοποιηθεί επίσης για εισαγωγή στον προγραμματισμό. Τονίζεται τέλος ότι τα περιβάλλοντα 

αυτά συγκεντρώνουν τα τελευταία χρόνια ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον δεδομένου ότι η αρχή 

λειτουργίας τους είναι πολύ συγγενής προς τη λειοτυργία παράλληλων συστημάτων -
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αρχιτεκτονική η οποία έχει γνωρίσει επίσης πολύ μεγάλη ανάπτυξη (το KidSim λειτουργεί 

ουσιαστικά με τις ίδιες αρχές καθώς και πολλά ανάλογα περιβάλλοντα όπως τα AgentSheets κλπ)

Ένα ιδιαίτερο προγραμματιστικά περιβάλλον: Multiplan

Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών εισόδου/εξόδου είναι πολλές φορές τόσο μεγάλη που 

πραγματικά τροποποιεί το νόημα των προβλημάτων που προτείνονται σε αρχάριους 

προγραμματιστές. Οι αρχάριοι συχνά ασχολούνται περισσότερο με τις διαδικασίες εισόδου/εξόδου 

παρά με τον "σκληρό πυρήνα" του αλγόριθμου ο οποίος επιλύει το πρόβλημα. Έτσι ορισμένοι 

ερευνητές αναζήτησαν και σ' άλλα περιβάλλοντα (εκτός της LOGO κλπ) την απλότητα στην είσοδο 

των δεδομένων και στην έξοδο των αποτελεσμάτων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της χρήσης ενός ηλεκτρονικού φύλλου υπολογισμών, του 

Multiplan, για τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Τα ηλεκτρονικά φύλλα υπολογισμού 

διαθέτουν εντολές επιλογής (if...then..) και μάλιστα με δυνατότητες εμφώλευσης, εντολές 

ανακύκλωσης (στην πραγματικότητα επανυπολογισμού ολόκληρου του φύλλου), έτοιμες 

συναρτήσεις μαθηματικών, διαχείρισης συμβολοσειρών κλπ. Βέβαια δεν έχουν τη δυνατότητα 

έμμεσης διευθυνσιοδότησης (indirect adressing), διαδικασιών κά, έχουν ωστόσο αρκετές 

δυνατότητες ώστε να χρησιμοποιηθούν για μια στοιχειώδη διδασκαλία του προγραμματισμού - 

τουλάχιστον ορισμένων θεμάτων. (Maraninchi J.B., Favre-Nicolin R. [1986]). Το γεγονός ότι η 

χρήση των ηλεκτρονικών φύλλων υπολογισμού σημαίνει κατ' ουσία τον προγραμματισμό τους και 

τα χαρακτηριστικά αυτού του ιδιότυπου προγραμματισμού αναλύονται στο Capponi Β. [1990]

Επειδή οι θεωρητικές μηχανές όπως του Turing κλπ είναι σχετικά απλές ως προς το 

ρεπερτόριο των εντολών τους και την ιδεατή τους αρχιτεκτονική, υπάρχουν αρκετά προγράμματα 

τα οποία ακριβώς προσομοιώνουν τη λειτουργία αυτών των μηχανών για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς.

Η μηχανή του Post

Η πιο "απλή" μηχανή αυτού του είδους είναι ίσως μια προσομοίωση της θεωρητικής μηχανής 

που επινόησε ο αμερικανός μαθηματικός Ε. Post. Για την προσομοίωση της λειτουργίας της 

απαιτείται απλά μια χαρτοταινία (όπως αυτή των επιτραπέζιων αριθμομηχανών) κι ένας μεταλλικός 

συνδετήρας. Το ρεπερτόριο της αποτελείται από 6 μόνον εντολές αλλά είναι επαρκείς ώστε να 

επιδειχθούν ορισμένες από τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού όπως η έννοια της ροής κι 
εκτέλεσης ενός προγράμματος, οι δομές ελέγχου, η ανακύκλωση, οι υπορουτίνες κά. (Uspensky 

V.A. [1983]).
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Ορισμένα διδακτικά εργαλεία

Σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται πρόσθετα διδακτικά εργαλεία τα οποία βέβαια δεν 

είναι κατ' ανάγκην τεχνολογικώς προηγμένα, αλλά μπορούν να συντελέσουν στην κατανόηση 

εννοιών του προγραμματισμού.

Ορισμένοι συγγραφείς συνιστούν για παράδειγμα την επίδειξη κι εξήγηση της λειτουργίας 

πολύπλοκων μηχανισμών όπως οι μετρητές στις παλιές βενζιναντλίες, παλιές χειροκίνητες 

αριθμομηχανές, μηχανικά ταξίμετρα, τη μηχανή του Pascal κλπ. Η επίδειξη τέτοιων μηχανισμών κι 

η ανάλυση της λειτουργίας τους αποτελεί, κατά τους συγγραφείς αυτούς, ένα καλό μέσο για να 

αποκτήσουν οι νεαροί προγραμματιστές μια ιδέα για τους αυτόματους μηχανισμούς και τους 

αλγόριθμους που τους διέπουν. Οι απόψεις αυτές εκφράστηκαν κατά κύριο λόγο κατά την πρώτη 

περίοδο κατά την οποία διδάχθηκε ο προγραμματισμός (δεκαετία του '60 - δες για παράδειγμα 

Hausner Μ. [1966], Guttersen G. [1966], Leonard W.A. [1970], Henle J. M. [1972]).

Σε μερικές περιπτώσεις η καλύτερη μέθοδος για να προσομοιώσει κανείς έναν ιδιαίτερο 

μηχανισμό βασίζεται πάνω στους ίδιους τους σπουδαστές. Αν για παράδειγμα ένας καθισμένος 

σπουδαστής παριστάνει το 0 κι ένας όρθιος το 1, εύκολα μπορεί κανείς να επινοήσει καταστάσεις 

αναπαράστασης αριθμών στο δυαδικό σύστημα και να εκτελέσει στοιχειώδεις πράξεις όπως shift, 

αλγεβρικό συμπλήρωμα, πρόσθεση, αφαίρεση κλπ. Με παρόμοιο τρόπο αν κάθε σπουδαστής παίζει 

το ρόλο μιας λογικής πύλης (OR, NOT, AND κλπ) μπορεί να προσομοιωθεί η λειτουργία λογικών 

κυκλωμάτων. Τέλος μια τάξη ολόκληρη μπορεί να προσομοιώσει την βασική αρχιτεκτονική ενός 

Η.Υ.: ένας μαθητής παίζει το ρόλο της CPU, άλλος το ρόλο του BUS, άλλοι "είναι" οι μνήμες, 

κάποιος στον πίνακα "είναι" το output. Στο τέλος προσομοιώνεται στον "Η.Υ." η εκτέλεση 

αλγορίθμων - γραμμένων σε assembly αλλά και σε BASIC ή οποιαδήποτε άλλη γλώσσα.

Για την κατανόηση της λειτουργίας του Η.Υ. έχουν επινοηθεί και χάρτινοι (στην κυριολεξία) 

υπολογιστές τους οποίους "λειτουργεί" βέβαια ο ίδιος ο προγραμματιστής. Τα πιο ολοκληρωμένα 

παραδείγματα που γνωρίζουμε είναι ο Ordinapoche (κατά λέξη "υπολογιστής τσέπης", περιοδικό 

Science et Vie [1983]) καθώς και οι χάρτινοι Η.Υ. που χρησιμοποιούντο σε σχολεία της πρώην Αν. 

Γερμανίας μέχρι και το 1990.

Τέλος στην κατηγορία αυτή εντάσσουμε και διάφορα βοηθητικά μέσα όπως τα κουτιά που 
συνιστούν ορισμένοι συγγραφείς για προσομοίωση των μνημών του Η.Υ. (Κοίλιας X. [1995] Learn 

your PC [1994]), των ταινιών που χρησιμοποιούνται για την προσομοίωση της ουράς δεδομένων 

(όπως τα DATA της BASIC) κλπ.

Διδακτικές καταστάσεις

Πολλές από τις εργασίες των ετών '70 και '80 είχαν ακριβώς ένα χαρακτήρα 

περιγραφικό ή κανονιστικό: οι διδάσκοντες μαθήματα Πληροφορικής και κυρίως
προγραμματισμό - πολλές φορές με πολυετή πείρα - περιγράφουν τις προσωπικές τους μεθόδους
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για τη διδασκαλία ενός αντικειμένου (τυπικά μια γλώσσα προγραμματισμού) και προσδιορίζουν 

το πως πρέπει να γίνει η διδασκαλία αυτή (για παράδειγμα δες Turski [1973] ή το περιοδικό του 

SIGCSE). Όπως ήταν φυσικό με την πάροδο του χρόνου η σημασία των εργασιών αυτού του 

είδους μειώθηκε προς όφελος εργασιών πλέον τεκμηριωμένων π.χ. με πειράματα, ανάλυση 

αποτελεσμάτων ποσοτική ή ποιοτική - εργασίες δηλαδή εντασσόμενες σε ερευνητικά πλαίσια.

Η επιλογή "καλών" προβλημάτων υπήρξε πάντοτε μια παράμετρος με μεγάλη αξία 

για όσους διδάσκουν προγραμματισμό. Έτσι, για τη διδασκαλία των εννοιών του 

προγραμματισμού έχουν επινοηθεί προβλήματα στα οποία η εκάστοτε έννοια που πρόκειται να 

διδαχθεί αποτελεί κλειδί για τη λύση τους. Με μια γενική έννοια ένα "καλό" πρόβλημα πρέπει να 

διαθέτει μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

- να επιτρέπει στο υποκείμενο να φανταστεί έναν τρόπο επίλυσης του προβλήματος 

και να του επιτρέπει να την ξεκινήσει

- το πρόβλημα όμως να απαιτεί μια καινούρια οργάνωση των ήδη κατακτημένων 

γνώσεων ή τη κατανόηση και χρήση καινούριων εννοιών. Το πρόβλημα πρέπει, για παράδειγμα, 

να καθιστά αναγκαία την επαναδιοργάνωση των γνωστών δομών δεδομένων και να συντελεί έτσι 

ώστε μια νέα δομή δεδομένων να είβαι απαραίτητη. Το πρόβλημα θα πρέπει να συντελεί επίσης 

στην αναγνώριση του γενικού χαρακτήρα των αλγορίθμων.

Πολλά προβλήματα τα οποία χρησιμοποιούνται διεθνώς συχνά στη διδασκαλία 

αλγορίθμων, έχουν καταστεί κλασσικά πλέον.

Για παράδειγμα για τη διδασκαλία των ανακυκλώσεων ένα "κλασσικό" πρόβλημα 

είναι αυτό του μέσου όρου. Ανάλογα με τη συνθήκη τερματισμού:

- γνωστό πλήθος αριθμών, ή

- ο τελευταίος είναι -1000 (κάποιο ειδικό ατοιχείο δηλαδή) ή

- η ανακύκλωση τερματίζεται όταν το άθροισμα ξεπεράσει ένα ορισμένο όριο 

εφαρμόζεται κι άλλος τύπος ανακύκλωσης (for, while ή repeat).

Κλασσικά επίσης με την έννοια αυτή προβλήματα για την εισαγωγή στις 

αναδρομικές συναρτήσεις αποτελούν οι υπολογισμοί του Αν , του Ν παραγοντικού, της 

αντιστροφής μιας συμβολοσειράς κλπ.

Σήμερα για το σύνολο σχεδόν των εισαγωγικών προγραμματιστικών εννοιών έχουν 

αναπτυχθεί προβλήματα-τύποι τα οποία είναι κατάλληλα για να δειχθεί κάθε φορά η 

χρησιμότητα, η αναγκαιότητα χρήσης ενός ιδιαίτερου προγραμματιστικού εργαλείου.

Η επιλογή των κατάλληλων προβλημάτων υπήρξε τελικά ανεπαρκής για την 

αποτελεσματική διδασκαλία του προγραμματισμού. Έ τσι αναπτύχθηκαν συστηματικοί τρόποι 

εισαγωγής των εννοιών του προγραμματισμού τους οποίους καλούμε διδακτικές στρατηγικές.

Από την πλειάδα τέτοιων στρατηγικών και μεθοδολογιών που έχουν αναπτυχθεί 

αναφέρουμε επιλεκτικά ορισμένες μόνο.
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Μια διδακτική στρατηγική είναι η συστηματική καταφυγή σε αριθμητικά 

προβλήματα. Η διδακτική υπόθεση στην περίπτωση αυτή είναι ότι οι νεαροί προγραμματιστές θα 

μάθουν τους βασικούς αλγορίθμους σε ένα αριθμητικό περιβάλλον και θα μπορούν να τους 

εφαρμόσουν στη συνέχεια και σε δεδομένα άλλων τύπων (Cohors-Fresenborg [1987]). Η 

υπόθεση αυτή όμως μάλλον δεν είναι ορθή γιατί, όπως δείχνουν σχετικές έρευνες, οι αλγόριθμοι 

των μαθητών εξαρτώνται κατά πολύ από το ιδιαίτερο πλαίσιο στο οποίο εργάζονται οι μαθητές. 

Ένας αλγόριθμος που επιλύει ένα αριθμητικό πρόβλημα δεν είναι εύκολο να γενικευτεί και σ' 

άλλα περιβάλλοντα από μη έμπειρους προγραμματιστές. Η υπόθεση της γενίκευσης των 

αλγορίθμων και σ' άλλα περιβάλλοντα είναι λοιπόν μάλλον αισιόδοξη. Εξάλλου ακόμη κι η 

εργασία σ' ένα καθαρά αριθμητικό περιβάλλον δεν μπορεί να κάνει οικονομία σε ορισμένες 

έννοιες όπως οι μεταβλητές Boolean κι οι συναρτήσεις Boolean (χρήση τους στις συνθήκες 

ελέγχου των ανακυκλώσεων, στις επιλογές if...then κλπ), οι συμβολοσειρές, για τον έλεγχο 

εισόδου-εξόδου κλπ.

Αντίθετα από την προηγούμενη μέθοδο, στο Dufourd [1988] in Lagrange J.B. [1991] 

προτείνεται η εργασία σε διαφορετικά "προγραμματιστικά σύμπαντα". Τα ίδια, από αλγοριθμική 

άποψη, προβλήματα θα επιλύονται σε διαφορετικά περιβάλλοντα:

- σ' ένα "κανονικό περιβάλλον" - π.χ. PASCAL = με χρήση αριθμητικών, Boolean 

και αλφαριθμητικών μεταβλητών

- σ' ένα γραφικό περιβάλλον - π.χ. σ' ένα περιβάλλον με μια γραφική "χελώνα"

- σ' ένα σχεσιακό περιβάλλον - π.χ. σε μια βάση δεδομένων.

Αυτή η στρατηγική είναι βέβαια γενικότερη από την προηγούμενη. Οι συγγραφείς 

της ωστόσο θεωρούν ότι οι σπουδαστές μπορούν να εργάζονται σχεδιάζοντας μόνο τις δομές 

δεδομένων και στη συνέχεια να κατασκευάζουν τους αλγόριθμους με τη βοήθεια μιας μεθόδου 

κατασκευής αλγορίθμων. Ο διαχωρισμός όμως αυτός ανάμεσα στη δόμηση των δεδομένων και 

τον αλγόριθμο που διαχειρίζεται τα δεδομένα όχι μόνο δεν είναι επιθυμητός αλλά είναι ριζικά 

αντίθετος με την επικρατούσα άποψη ότι οι δυο αυτές πράξεις συνδέονται στενά. Εξάλλου οι 

υποθέσεις αυτές δεν επαληθεύτηκαν - αντίθετα μάλλον υπάρχουν πειραματικές ενδείξεις για το 

αντίθετο (Lagrange J.B. [1991], σ. 67-68).

Η προσέγγιση του S. Papert [1980] είναι ακριβώς η αντίθετη. Ο S. Papert προτείνει 

την αποκλειστική εργασία στο περιβάλλον της LOGO. Η εργασία αυτή αποτελεί στην 

πραγματικότητα, κατά κανόνα, ένα μείγμα μαθηματικών και προγραμματισμού της χελώνας. 
Όμως ερευνητικές εργασίες όπως των Samimpay R., Rouchier A. [1990] δείχνουν με σαφήνεια 

ότι η κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων με αναδρομικές διαδικασίες - για να πάρουμε ένα 

παράδειγμα τυπικό για τη LOGO - δεν σημαίνει ότι οι αντίστοιχες τεχνικές κι οι αλγόριθμοι 
επανεπενδύονται για την επίλυση προβλημάτων π.χ. με λίστες, που απαιτούν αναδρομικές 

διαδικασίες. Ο Hillel J. [1985] έδειξε επίσης ότι νεαροί μαθητές ηλικίας 11-13 ετών μπορούν ν'
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αναπτύξουν ικανότητες κατασκευής αναδρομικών αλγορίθμων σ' ένα γραφικό περιβάλλον - αλλά 

οι γνώσεις αυτές δεν επανεπενδύονται αυτόματα σε άλλα περιβάλλοντα.

Σαν τελευταίο παράδειγμα κάνουμε μνεία μιας στρατηγικής που φαίνεται να κερδίζει 

έδαφος τα τελευταία χρόνια: πρόκειται για τη θεωρία του S. Papert που ονομάστηκε από τον ίδιο 

constructionism, κατ’ αναλογία προς τον constructivism, τη γνωστική θεωρία του J. Piaget την 

οποία θερμά υποστηρίζει ο S. Papert. Η βασική υπόθεση του είναι ότι η διαδικασία μάθησης μιας 

εννοίας λειτουργεί αποτελεσματικότερα όταν ο σπουδαστής δημιουργεί αντικείμενα για τη 

διδασκαλία της έννοιας αυτής. Έ τσι ο S. Papert θεωρεί ότι ο καλύτερος τρόπος για να μάθει ένα 

παιδί αριθμητική είναι να ασχοληθεί το παιδί με τη διδασκαλία της αριθμητικής: να σχεδιάσει 

λογισμικό για τη διδασκαλία της αριθμητικής, να επινοήσει μεθόδους κι αντικείμενα, 

προβλήματα και διάφορα μέσα για τη διδασκαλία της. Το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων 

μπορεί ν' αποτελέσει ένα λίαν αποτελεσματικό μέσο για την κατανόηση της αριθμητικής και την 

καλλιέργεια επιθυμητών ικανοτήτων.

Μερικοί ερευνητές προεκτείνοντας τη λογική της στρατηγικής προτείνουν όχι απλώς 

προβλήματα αλλά ιδιαίτερα περιβάλλοντα για την διδασκαλία του προγραμματισμού 

(προγραμματιστικά "σύμπαντα"). Τα περιβάλλοντα αυτά περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία: αλγοριθμική γλώσσα, γλώσσα προγραμματισμού ακόμη και προβλήματα που 

προτείνονται κι είναι βέβαια συμβατά με την ιδιαίτερη "προγραμματιστική ατμόσφαιρα" που 

επιλέγεται (μπορούμε σε μια ακραία περίπτωση να φανταστούμε ότι βέβαια τα προβλήματα που 

θα επιλύουν οι αρχάριοι στο ΜΙΤ με τη γλώσσα Scheme και τον συναρτησιακό προγραμματισμό 

θα είναι διαφορετικά απ' αυτά που καλούνται να επιλύσουν οι αρχάριοι σπουδαστές του 
Παν/μίου Μακεδονίας στο αντίστοιχο μάθημα χρησιμοποιώντας μια7 λώσσα σαν την PASCAL).

Η μηχανή χαρακτήρων

Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα "προγραμματιστικού σύμπαντος" είναι αυτό που 

χρησιμοποιείται από πολλά Γαλλικά Πανεπιστήμια.

Η βασική ιδέα είναι αυτή της μηχανής χαρακτήρων:

Α G C Α Β F Α R Α Τ Α Α

μιας ατέρμονης δηλαδή ταινίας επάνω στην οποία υπάρχουν χαρακτήρες εκ των οποίων ένας 

και μόνο είναι ορατός σε οιαδήποτε στιγμή. Η ταινία προχωράει πάντα προς τα δεξιά κατά μια 

κυψέλη.

Τα προβλήματα τα οποία επιλύονται είναι βέβαια προσαρμοσμένα στη μηχανή:

1) Μετρείστε τα "Α" σε μια πρόταση
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2) Μετρείστε τα ζεύγη "ΑΒ" σε μια πρόταση

3) Μετρείστε το πλήθος των λέξεων μιας πρότασης

8) Μετρείστε σε μια πρόταση τις λέξεις που τελειώνουν σε "ΤΊΟΝ" κλπ

Για κάθε πρόβλημα δίνεται μια ανάλυση, μία ή περισσότερες λύσεις και επεκτάσεις 

του (Lucas Μ., Scholl J. Ρ. [1975], Lucas Μ., Scholl P. C., Peyrin J. Ρ. [1989], Scholl P. C., 

Peyrin J. Ρ. [1993]).

Η βασική αυτή "μηχανή" χρησιμεύει βέβαια ως μοντέλο για τη σειριακή επεξεργασία 

δεδομένων. Αξίζει όμως να τονιστεί ότι η σειριακή επεξεργασία - και γενικότερα οι διάφοροι 

τύποι επεξεργασιών όπως της σειριακής αναζήτησης ή της δυαδικής αναζήτησης - έχουν ένα 

status ισχυρό αφού σ' αυτό το "προγραμματιστικά σύμπαν" εκφέρονται σχεδόν τυποποιημένα:

Σειριακή επεςεργασία

ΣΧΗΜΑ 1 : Μια διαδοχή δεδομένων που τελειώνει σε fdf?

fdf??= vrai <-------  <abcde...fgh>

ΕΚΚΙΝΗΣΗ : <abcde...fgh>

ΣΧΗΜΑ ΣΕΙΡΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 1

OPEN

c h o i s e  e m p t y ?  : t r e a t _ e m p t y _ s e q u e n c e  

n o n  e m p t y  : i n i t i a l i z e  

s t a r t  

r e p e a t

t r e a t m e n t  

n e x t  

u n t i l  f d f ?  

f i n a l _ t r e a t m e n t

Οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να σχολιάζουν τα προγράμματα τους (τα οποία 

γράφουν αρχικά σε μια PASCAL-like ψευδογλώσσα) και κάθε διαδικασία συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από
- ανάλυση των μεταβλητών που χρησιμοποιεί
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- έκφραση της αρχικής και τελικής κατάστασης του συστήματος (δηλαδή εκφράζεται με 

σχέσεις το αποτέλεσμα της διαδικασίας).

Η μηχανή χαρακτήρων αποτελεί λοιπόν περισσότερο ένα "στυλ|" προγραμματισμού, 

αντιστοιχεί σε μια προγραμματιστική αντίληψη παρά σε μια απλή συλλογή προβλημάτων.
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1.2.4 Συμπεράσματα

Όπως επισημάναμε και στην αρχή της παραγράφου, το σύνολο των εργασιών που 

είναι σχετικές με τη διδασκαλία της Πληροφορικής (κι ιδιαίτερα του προγραμματισμού) είναι 

εντυπωσιακό σε όγκο. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ουσιαστική ένδειξη της αναγκαιότητας που 

υπάρχει για εργασίες κι αποτελέσματα που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της διδασκαλίας του 

προγραμματισμού.

Ωστόσο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ένα σημαντικό ποσοστό των εργασιών 

αυτών έχει σχετικά μικρή χρησιμότητα για τους παρακάτω λόγους:

τα προϊόντα της τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα τα πολυμεσικά προγράμματα 

διδακτικής βοήθειας δεν μπορούν εύκολα να δοκιμαστούν σε "πραγματικές συνθήκες", σε 

πραγματικές τάξεις, λόγω της φύσης τους ακριβώς - και μάλιστα όσο πιο προηγμένη τεχνολογία 

που χρησιμοποιείται, τόσο και δυσκολότερη η χρήση της στη σχολική τάξη. Έ τσι υποθέσεις μόνο 

μπορούν να γίνουν για την αποτελεσματικότητα τους. Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις τα 

προϊόντα αυτά έχουν παραχθεί από πληροφορικούς και μόνο, χωρίς τη συμβολή εδικών περί τα 

εκπαιδευτικά, με αποτέλεσμα να είναι πιθανόν άψογα από προγραμματιστική άποψη αλλά πολύ 

λιγότερο λειτουργικά από καθαρά διδακτική. Εν μέρει σε αυτό αποδίδουμε το γεγονός ότι τα 

περισσότερα από αυτά έχουν ένα "υπερβολικό" ενδιάμεσο με ήχους, εικόνες, κίνηση κλπ - η 

διδακτική χρησιμότητα όμως ενός τέτοιου ενδιάμεσου είναι αμφίβολη. Η εκφραζόμενη συχνά 

άποψη ότι έτσι το προϊόν γίνεται πιο ελκυστικό είναι λανθασμένη - δεδομένου ότι πολύ γρήγορα 

η επανάληψη καθιστά ανιαρό το προϊόν.

ένα μεγάλο μέρος των σχετικών εργασιών αποτελούν ουσιαστικά περιγραφές 

μαθημάτων - ή σειράς μαθημάτων. Οι σχετικές περιγραφές όμως έχουν νόημα όταν 

τοποθετούνται μέσα σ' ένα γενικότερο πλαίσιο. Μια επιτυχημένη σειρά μαθημάτων για να 

παραμείνει επιτυχημένη και με έναν άλλο διδάσκοντα πρέπει να είναι αναπαραγώγιμη - όταν 

είναι δηλαδή γνωστές οι συνθήκες οι οποίες την κάνουν επιτυχημένη - είναι βέβαια φανερό ότι η 

προσωπικότητα του καθηγητή παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία ενός μαθήματος. Επίσης η 

επιτυχία θα πρέπει να θεμελιώνεται με επιχειρήματα - θα πρέπει δηλαδή τα αποτελέσματα μιας 

σειράς μαθημάτων να είναι ελέγξιμα. Πολύ συχνά λοιπόν οι εργασίες που παρουσιάζουν 

μαθήματα σχετικά με ένα ορισμένο αντικείμενο δεν πληρούν αυτούς τους όρους - με αποτέλεσμα 

να παραμένουν χωρίς επανάληψη.

ένα μεγάλο μέρος των εργασιών επικεντρώθηκε γύρω από ένα σχετικά 

περιορισμένο αριθμό θεμάτων, ενώ ένα μεγάλο μέρος της διδακτικής θεματολογίας παραμένει 

αδιερεύνητο. Για παράδειγμα οι πρώτες συστηματικές εργασίες για τη διδασκαλία των 

συμβολοσειρών εμφανίζονται μόλις το 1990.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις βρίσκουν ίσως μια μερική ερμηνεία στο γεγονός ότι η 

διδακτική της Πληροφορικής είναι εξαιρετικά νέα κι άρα με το χρόνο οι ανισορροπίες που 

παρατηρούνται θα απαλειφθούν.



Τελειώνοντας επισημαίνουμε γι' άλλη μια φορά το γεγονός ότι από το σύνολο των 

εργασιών πολύ λίγα στοιχεία αφορούν άμεσα στο αντικείμενο και το κοινό με το οποίο 

απασχολείται η παρούσα.
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1.3 Ερωτήματα της παρούσας έρευνας

Στην παράγραφο αυτή διατυπώνονται τα ερωτήματα τα οποία θα διερευνήσει η 

παρούσα εργασία.

Προσπαθήσαμε με μια σειρά παραδειγμάτων (στην παράγραφο 1.1) να δείξουμε τι 

εννοούμε με τον όρο δυσλειτουργία ή πιο συγκεκριμένα το νόημα που έχει για μας η έκφραση 

«δυσκολίες» στην εκμάθηση του προγραμματισμού. Μια κεντρική υπόθεση της εργασίας μας 

είναι η εξής: το γεγονός ότι τα σχετικά λάθη και γενικότερα οι δυσκολίες είναι, κατά κάποιο 

τρόπο, συστηματικά, δείχνει ότι δεν αποτελούν συμπτώσεις αλλά οφείλονται σε μια σειρά 

αντιλήψεων των προγραμματιστών (στη συγκεκριμένη περίπτωση των σπουδαστών). Με τον 

όρο αντίληψη αναφερόμαστε σε μια (υποθετική) γνώση του προγραμματιστή η οποία μας 

επιτρέπει να περιγράψουμε και να προβλέψουμε εν μέρει συγκεκριμένες συμπεριφορές του. 

Βέβαια οι γνώσεις αυτές έχουν έναν χαρακτήρα υποθετικό, δεν γνωρίζουμε δηλαδή αν πράγματι 

οι σπουδαστές έχουν αυτές τις γνώσεις - αλλά σε τελευταία ανάλυση τούτο δε μας αφορά. Αν τα 

μοντέλα που θα περιγράψουμε είναι επαρκή ώστε να επιτρέπουν την παρουσίαση κι ερμηνεία 

τυπικών συμπεριφορών των προγραμματιστών, τούτο είναι αρκετό.

Οι συγκεκριμένες αυτές αντιλήψεις, οι υποθετικές δηλαδή ή πραγματικές γνώσεις 

των σπουδαστών, έχουν ένα πεδίο εγκυρότητος, λειτουργούν δηλαδή κατά τρόπο ικανοποιητικό 

σε ορισμένα πεδία εφαρμογών αλλά είναι ακατάλληλες, και πολλές φορές λειτουργούν 

ανασχετικά, σε άλλα πεδία.

Στο κέντρο της παρούσας εργασίας παραμένει η μελέτη των μεθόδων που 

χρησιμοποιούν οι σπουδαστές προκειμένου να περιγράψουν προδιαγραφές, να κατασκευάσουν 

και να επικυρώσουν αλγορίθμους. Κατά την παρατήρηση κι ανάλυση των μεθόδων αυτών θα 

γίνει αναφορά στις δυσκολίες που συναντούν ή τα λάθη που κάνουν.

Έτσι, συνοψίζοντας όσα προηγουμένως αναπτύξαμε, θεωρούμε ότι το βασικό 

ενδιαφέρον της εργασίας μας έγκειται στην επεξεργασία ενός μοντέλου που προτείνουμε για την 

ταξινόμηση των μεθόδων περιγραφής προδιαγραφών, κατασκευής κι επικύρωσης που 

χρησιμοποιούν οι σπουδαστές. Θα δείξουμε επίσης ότι η μεταβολή της «προγραμματιστικής» 

συμπεριφοράς των σπουδαστών, των στρατηγικών δηλαδή που οι σπουδαστές χρησιμοποιούν 

για την κατασκευή κι επικύρωση αλγορίθμων δεν σημαίνει απλά την εκμάθηση κάποιων 

τεχνικών - οι οποίες συχνά μπορούν να παραμείνουν κενό γράμμα για τους σπουδαστές - αλλά 

μια πολύ γενικότερη κι ουσιαστική μεταβολή στις απόψεις τους σχετικά με την ίδια την 

προγραμματιστική δραστηριότητα. Θα προτείνουμε επίσης ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία 

πρέπει να διαθέτουν οι διδακτικές καταστάσεις ώστε να επιτευχθεί η υπέρβαση των αντιλήψεων 

αυτών και η αντικατάσταση τους από άλλες, αποτελεσματικότερες.

Το δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας παρουσιάζει μια σειρά διδακτικών 

καταστάσεων τις οποίες επινοήσαμε και θέσαμε σε εφαρμογή προκειμένου να προκαλέσουμε μια 

μεταβολή της στάσης των σπουδαστών απέναντι σε πιο συστηματικές τεχνικές περιγραφής 

προδιαγραφών, κατασκευής κι επικύρωσης αλγορίθμων. Με άλλα λόγια με τις διδακτικές



καταστάσεις επιδιώξαμε την μεταβολή των αντιλήψεων των σπουδαστών. ΟΙ διδακτικές 

καταστάσεις αναλύονται προκειμένου να δειχθεί με σαφήνεια η λειτουργία και η 

αποτελεσματικότητα τους.

Η εργασία περατώνεται με μια σύνθεση των κυριότερων αποτελεσμάτων.
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1.4 Μ ερικές βασικές έννοιες από τη διδακτική της Πληροφορικής
One o f our greatest needs in research ideas on mathematical 
learning and thinking is for conceptual, theory-building analyses o f 
the assumptions we are using in our research (Kilpatrick 1981, p.
370)

1.4.1 Η ανάγκη για ένα θεωρητικό πλαίσιο

1.4.2 Οι αντιλήψεις των σπουδαστών

1.4.3 Η διδασκόμενη γνώση κι ο μετασχηματισμός της

1.4.4 Το διδακτικό συμβόλαιο

1.4.5 Η βασική υπόθεση της Διδακτικής

1.4.6 Η Διδακτική ως πειραματική επιστήμη

1.4.1 Η ανάγκη για ένα θεωρητικό πλαίσιο

Οι έρευνες οι σχετικές με τη διδασκαλία και την εκμάθηση της Πληροφορικής - κι 

ιδιαίτερα οι σχετικές με τον προγραμματισμό των ΗΥ - έχουν γνωρίσει μια σημαντικότατη 

ανάπτυξη την τελευταία δεκαπενταετία, όπως αναφέρθηκε και στην παράγραφο 1.3. Οι σχετικές 

έρευνες δεν έχουν βέβαια γνωρίσει μια σύμμετρη ανάπτυξη, όλα τα σχετικά αντικείμενα δεν 
έχουν ερευνηθεί στον ίδιο βαθμό: για παράδειγμα ο προγραμματισμός των ΗΥ έχει ίσως τη 

μερίδα του λέοντος στο σύνολο των ερευνητικών δραστηριοτήτων κι οι έρευνες που σχετίζονται 

με τη διδασκαλία εισαγωγικών εννοιών στην Πληροφορική (τα λεγόμενα προβλήματα του 
αλφαβητισμού στην Πληροφορική , Rogalski J.[1985], Rogalski J .[ 1988]) είναι αριθμητικά κατά 

πολύ υπέρτερες των υπολοίπων. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν ερευνηθεί κυρίως αντικείμενα όπως: 

τα προβλήματα της διδασκαλίας και της κατανόησης των μεταβλητών, 

των επαναληπτικών δομών (βρόχων)

των εντολών επιλογής (εντολές τύπου if then else κλπ) σε επιτακτικές γλώσσες 

προγραμματισμού (π.χ. Pascal, σε αντιδιαστολή με γλώσσες συναρτησιακού προγραμματισμού 

όπως η LISP ή λογικού προγραμματισμού όπως η Prolog κλπ )

η αναδρομικότητα κυρίως σε γλώσσες στις οποίες η αναδρομικότητα είναι κυρίαρχη 

(όπως η LOGO).
Εκτός από τα παραπάνω έχουν επίσης διερευνηθεί κάποια ιδιαίτερα θέματα όπως η 

"μεταφορά γνώσεων" από ένα προγραμματιστικά περιβάλλον σε άλλο, η εισαγωγή στον λογικό 

προγραμματισμό και τον παράλληλο προγραμματισμό.

Αντίθετα άλλα θέματα όπως για παράδειγμα η διδασκαλία του δομημένου 

προγραμματισμού και μάλιστα σε επίπεδο υψηλότερο από της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
έχουν διερευνηθεί πολύ λιγότερο. Οι λόγοι των ανισόρροπης αυτής κατανομής έχουν, εν μέρει, 

εκτεθεί στις προηγούμενες παραγράφους.
Στο σύνολο των σχετικών εργασιών ωστόσο, παρά το μεγάλο εύρος της θεματικής, 

υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής: μια έλλειψη θεωρητικού πλαισίου.
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Με τον όρο θεωρητικό πλαίσιο εννοούμε ένα πλαίσιο αναφοράς, ένα σύνολο υποθέσεων 

δηλαδή, μέσα στο οποίο οι προτάσεις μιας ερευνητικής εργασίας (οι υποθέσεις εργασίας, οι 

αναλύσεις, τ' αποτελέσματα και το πεδίο ισχύος των) αποκτούν νόημα σε σχέση μ' αυτό που 

αποτελεί το ιδιαίτερο αντικείμενο της έρευνας: τα φαινόμενα δηλαδή της διδασκαλίας κι εκμάθησης 

των προγραμματιστικών εννοιών και του προγραμματισμού γενικότερα, σ' ένα περιβάλλον ειδικά 

οργανωμένο για το σκοπό αυτό (το εκπαιδευτικό σύστημα).

Το μικρό απόσπασμα του J. Kilpatrick που παρατίθεται ως έξεργο στην αρχή της 

παραγράφου, συνοψίζει την κατάσταση που επικρατεί στη διδακτική των Μαθηματικών, αλλά 

την παραθέσαμε γιατί εξίσου καλά εκφράζει την ουσιαστικότερη ανάγκη που υφίσταται σήμερα 

και στη διδακτική της Πληροφορικής.

Δυο προκαταρκτικές παρατηρήσεις επιβάλλονται:

α) θα πρέπει ίσως να καταστήσουμε σαφές το γεγονός ότι η διδακτική (της 

Πληροφορικής, αλλά και των Μαθηματικών, της Φυσικής κλπ) διακρίνεται ως ξεχωριστός 

κλάδος από μια σειρά άλλων κλάδων όπως η παιδαγωγική, η γνωστική ψυχολογία, η 

επιστημολογία κλπ κατά τούτο: η διδακτική όχι μόνο επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα προβλήματα 

της διδασκαλίας αλλά και κάνει αποκλειστικές αναφορές στο προς διδασκαλία αντικείμενο , 

δηλαδή θεωρεί τα σχετικά φαινόμενα στο πλαίσιο της ιδιαίτερου επιστηιιονικού κλάδου στον 

οποίο αναφέρεται (στην περίπτωση μας της Πληροφορικής κι ιδιαίτερα του προγραμματισμού).

β) μια δεύτερη παρατήρηση αφορά στην έννοια της "θεωρίας": η θεωρία εξυπονοεί 

ένα συναφές και μη αντιφατικό εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο αποσκοπεί στην ερμηνεία και 

πρόβλεψη φαινομένων σχετικών μ' ένα συγκεκριμένο πεδίο.

Η θεωρία πρέπει βέβαια να συνδέεται με ειδικά και σαφώς καθορισμένα προβλήματα και κατ' 

αυτήν την έννοια ίσως ο καταλληλότερος όρος για την περιγραφή του πλαισίου της διδακτικής στο 

οποίο κάνουμε αναφορά είναι η "προβληματική”. Μια προβληματική είναι ευρύτερη από την 

θεωρία, παραπέμπει σ' αυτήν αλλά δεν συνοψίζεται σ' αυτήν.

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, αν ένας ερευνητής προτείνει σε μια ομάδα μαθητών 

μια σειρά από ερωτήσεις ώστε να εξακριβώσει τις αντιλήψεις τους τις σχετικές με την έννοια της 

μεταβλητής, οφείλει ν' αποσαφηνίσει και να διευκρινίσει τις υποθέσεις που κάνει:

- ότι δηλαδή πράγματι υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες αντιλήψεις των μαθητών

- ότι οι απαντήσεις των μαθητών στα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτει, θα τον 
βοηθήσουν στην διερεύνηση των αντιλήψεων αυτών κλπ (Brousseau [1984, 1986a, 1986b, 

1986c], Robinet J. [1983], Vergnaud G. [1981]).
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1.4.2 Οι αντιλήψεις των σπουδαστών

Στην παράγραφο 1.1 (τοποθέτηση του προβλήματος) περιγράψαμε με λεπτομέρεια 
ορισμένες λανθασμένες αντιλήψεις σπουδαστών κι εξηγήσαμε τον σχετικό όρο:

αντιλήψεις των σπουδαστών:

πρόκειται για ένα σύνολο υποθετικών γνώσεων τις οποίες ο ερευνητής αποδίδει στον 

σπουδαστή προκειμένου να περιγράφει και να προβλέψει ορισμένες από τις αντιδράσεις του. Οι 

αντιλήψεις αυτές μπορούν να έχουν διάφορες πηγές: μπορεί εξίσου καλά να προέρχονται από τον 

κοινωνικό περίγυρο, την καθημερινή εμπειρία αλλά και τις ίδιες τις διδακτικές πρακτικές κλπ.

Επιχειρώντας να διερευνήσουμε τα πιθανά αίτια, τις "πηγές" ορισμένων αντιλήψεων 

των μαθητών και σπουδαστών μπορούμε να διαπιστώσουμε τα εξής:

α) Η αντίληψη του παραλληλισιιού την οποία αναφέραμε στην παράγραφο 1. 1 μπορεί να 

οφείλεται στην ελλιπή κατανόηση των αρχών λειτουργίας των πληροφορικών συστημάτων κι 

ιδιαίτερα στο γεγονός ότι τα προγράμματα - και μάλιστα τα μικροσκοπικά προγράμματα που 

συνήθως κατασκευάζουν οι σπουδαστές - εκτελούνται πολύ γρήγορα: it looks at the program all 

at once because it is so fa s t  σχολίασε ένας σπουδαστής όταν ρωτήθηκε σε μια σχετική έρευνα 

(Pea [1984], σελ. 4).

β) Η απλοϊκή ιιορφή του ανθρωποιιορφισιιού (ο μαθητής που προσπαθεί να μάθει τ' 

όνομα του ΗΥ) μπορεί να βρίσκει την πηγή της στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα της καθημερινής 

ζωής στην οποία οι ΗΥ (παλιότερα "ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι") εμφανίζονται να πραγματοποιούν 

ολοένα και πιο εντυπωσιακά επιτεύγματα κι άρα θα μπορούσε κανείς να συμπεράνει ότι οι ΗΥ 

διαθέτουν ένα είδος ευφυΐας.

γ) Το λάθος κατά το οποίο οι μαθητές αποδίδουν τιμές χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους 

τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα, οφείλεται ίσως στην εμπειρία από άλλα 

μαθήματα στα οποία βέβαια η σειρά με την οποία περιγράφονται τα δεδομένα (μήκος, πλάτος, 

σχετικός μαθηματικός τύπος), δεν παίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επίλυση ενός προβλήματος 

υπολογισμού εμβαδού.

Οι πιθανές πηγές προέλευσης λοιπόν των αντιλήψεων αυτών μπορούν να είναι ποικίλες.

Ορισμένες από τις αντιλήψεις αυτές - μολονότι λανθασμένες στη γενική τους 

έκφραση - έχουν κάποιο πεδίο εφαρμογών γεγονός που τις κάνει να είναι πιο "ανθεκτικές" σε μια 

ενδεχόμενη τροποποίηση τους. Η δημιουργία κι η εδραίωση μιας αντίληψης οφείλεται στο ότι - 

τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις - η αντίληψη αυτή είναι λειτουργική. Αν για παράδειγμα 

σε κάποια είδη προβλημάτων η αντίληψη ενός σπουδαστή αποτελεί εργαλείο για την εξεύρεση 

μιας λύσης, τότε βέβαια η σχετική αντίληψη εδραιώνεται κι η τροποποίηση της θα είναι ακόμη 

πιο δύσκολη.
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Στην περίπτωση αυτί] η λανθασμένη αντίληψη μπορεί ν' αποτελέσει ένα πραγματικό εμπόδιο 
στην πρόοδο του σπουδαστή (Brousseau G. [1986a], Vergnaud G. [1981]). Αν η αντίληψη αυτή (η 

αντίστοιχη γνώση) έχει μια συχνή χρήση μπορεί ακόμη να μετεξελιχθεί σε ένα είδος διαίσθησης, 

ένα είδος δηλαδή άμεσης και ενορατικής γνώσης (Fishbein [1982]) που τίθεται σε εφαρμογή κατά 

τρόπο σχεδόν αυτόματο.

Χωρίς να επεκταθούμε στην περί διαίσθησης θέση του Fishbein, αναφέρουμε το εξής 

χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Δίνονται τ' ακόλουθα δύο σχήματα κι ερωτάται ποιο απ' τα δυο γραμμοσκιασμένα μέρη έχει 

μεγαλύτερο εμβαδόν:

Ο Fishbein αποδίδει σε μια διαίσθηση το γεγονός ότι οι σπουδαστές θεωρούν ότι το 

γραμμοσκιασμένο μέρος του δευτέρου σχήματος έχει μεγαλύτερο εμβαδόν. Βέβαια η θεώρηση αυτή 

εύκολα μπορεί ν' αποδειχθεί ψευδής:

Τούτο όμως δε σημαίνει την εξαφάνιση της λανθασμένης αντίληψης ότι "όσο ένα σχήμα έχει 

μεγαλύτερη περίμετρο, τόσο έχει και μεγαλύτερο εμβαδόν". Η αντίληψη αυτή είναι ισχυρή κι όπως 
δείχνουν σχετικές έρευνες (ibid) αποτελεί σχεδόν μια διαίσθηση - ο ερωτώμενος απαντά σχεδόν 

αυτόματα κι είναι πεπεισμένος για την ορθότητα της απάντησης του. Ακόμη και χαρακτηριστικά 

παραδείγματα δεν είναι επαρκή για να τροποποιήσουν την αντίληψη αυτή. Για παράδειγμα οι
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μαθητές αποδέχονται εύκολα το γεγονός ότι η Ελλάδα ενώ έχει κατά πολύ μικρότερο εμβαδόν από 

την Αφρικανική Ήπειρο έχει σχεδόν το ίδιο μήκος ακτών με αυτή. Τούτο όμως δεν τους εμποδίζει 

να εφαρμόζουν στη συνέχεια - για παράδειγμα στο μάθημα της γεωμετρίας - την ίδια λανθασμένη 

αντίληψη ότι μεγαλύτερο εμβαδόν αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη περίμετρο

Οι λανθασμένες αντιλήψεις, όπως τουλάχιστον δείχνουν οι σχετικές έρευνες, 

μπορούν ακόμη να συνυπάρχουν και μ' άλλες γνώσεις (αντιλήψεις) οι οποίες να είναι ασύμβατες 

μ' αυτές ή ακόμη και αντιφατικές (Tall [1985]) και να μην εμφανίζονται παρά μόνο κάτω από 

ειδικές συνθήκες. Η ύπαρξη τους πάντως μπορεί να διαπιστωθεί από την συστηματική εμφάνιση 

τους, όταν πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Οι αντιλήψεις των σπουδαστών οι σχετικές 

μ' ένα αντικείμενο πριν από τη διδασκαλία και μετά απ' αυτήν αποτελούν βέβαια ένα 

σημαντικότατο θέμα για τη διδακτική της Πληροφορικής. Εξάλλου ένα σημαντικό μεθοδολογικό 

πρόβλημα της διδακτικής είναι ακριβώς η σχεδίαση, πραγματοποίηση κι ανάλυση τέτοιων 

καταστάσεων οι οποίες επιτρέπουν την εμφάνιση συγκεκριμένων αντιλήψεων των σπουδαστών.

Οι αντιλήψεις των σπουδαστών, εφ' όσον αποτελούν ένα είδος γνώσης, μπορούν να 

έχουν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης. Έτσι μια αντίληψη μπορεί να εκφραστεί σαν 
αλγόριθμος ή σαν ένα είδος έμπρακτου θεωρήματος (theoreme-en-acte, Vergnaud [1981]) το 

οποίο δεν εκφράζεται ρητά αλλά εφαρμόζεται στην πράξη. Έτσι, αν για παράδειγμα μια 

συγκεκριμένη διαδικασία πρόκειται να εκτελεστεί ένα συγκεκριμένο πλήθος φορών, τότε η 
καταλληλότερη μορφή βρόχου είναι του τύπου FOR....DO...NEXT. Τούτο έχει και μια

δευτερεύουσα συνέπεια: οι σπουδαστές οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι μ' ένα στυλ 

προγραμματισμού (π.χ. με μια ορισμένη κλάση προβλημάτων ή με μια ορισμένη γλώσσα 

προγραμματισμού) μπορεί να δημιουργήσουν έμπρακτα θεωρήματα περιορισμένης 

χρηστικότητας, τα οποία βέβαια με τη σειρά τους μπορούν ν ’ αποτελέσουν λύσεις για τις 

συγκεκριμένες κλάσεις προβλημάτων, αλλά και ανασταλτικούς παράγοντες σε περίπτωση 

εργασίας σε ένα άλλο προγραμματιστικά περιβάλλον.

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε ν' αναφέρουμε ότι οι αντιλήψεις των μαθητών και των 

σπουδαστών δεν είναι άμεσα παρατηρήσιμες, αλλά μόνον έμμεσα, αναλύοντας τον τρόπο με τον 

οποίο αντιδρούν στα πλαίσια ορισμένων καταστάσεων. Η διδακτική στοχεύει κατ' αρχήν στη 

διαπίστωση των αντιλήψεων αυτών, προκειμένου να επιτύχει τη βασική της επιδίωξη: την 

μετατροπή των αντιλήψεων αυτών σε άλλες, λειτουργικότερες και πιο αποτελεσματικές - 

γεγονός που συνήθως περιγράφεται ως απόκτηση γνώσεων.

1.4.3 Η διδασκόμενη γνώση κι ο μετασχηματισμός της
Μια βασική θέση της διδακτικής είναι ότι η διδασκόμενη γνώση δεν ταυτίζεται με την 

αντίστοιχη επιστημονική γνώση. Για παράδειγμα η αναδρομικότητα, ή ακριβέστερα οι 

αναδρομικοί αλγόριθμοι, ως επιστημονική έννοια έχουν διερευνηθεί σε βάθος από τους 

μαθηματικούς κι έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα από τους πληροφορικούς. Ωστόσο οι αληθινές
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τους διαστάσεις στο επαγγελματικό πεδίο και στην επιστημονική τους χρήση δύσκολα μπορούν 

να παρουσιαστούν μέσα στο σύνηθες εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Συνήθως μια έννοια δεν μπορεί να περιγράφει πλήρως κι ακόμη περισσότερο να γίνει 

κατανοητή, από έναν απλό τυπικό ορισμό. Κατά κανόνα μια έννοια αποκτά το πλήρες νόημα της 

μέσα σ' ένα πλαίσιο αναφοράς το οποίο περιλαμβάνει τις συγγενείς προς αυτήν έννοιες, τα 

προβλήματα τα οποία μπορεί να επιλύσει - όπως κι εκείνα που δεν μπορεί - κλπ. Το πλαίσιο αυτό 

ονομάζεται εννοιολογικό πεδίο.

Αυτό που συνήθως παρουσιάζεται σε μια εκπαιδευτική διαδικασία είναι ένα τμήμα 

του εννοιολογικού πεδίου, εκείνο το τμήμα που ικανοποιεί τις τρέχουσες διδακτικές ανάγκες. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις η μερική αυτή παρουσίαση μπορεί ακόμη και να στρεβλώσει το 

επιστημονικό νόημα της αντίστοιχης εννοίας. Χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα από τα 

Μαθηματικά η έννοια της απόστασης (Chevallard [1985], [1989]) έχει μια τρέχουσα διδακτική 

χρήση αρκετά διαφορετική από την μαθηματικά ορισμένη. Ένα ακόμη πιο χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελούν οι δεκαδικοί αριθμοί των οποίων η εισαγωγή όχι μόνο δεν έχει καμμία 

σχέση με την αναγκαιότητα χρήσης τους, αλλά αποτελεί πιθανότατα και πηγή λανθασμένων 

αντιλήψεων στους νεαρούς μαθητές σχετικά με τους πραγματικούς αριθμούς.

Επιπλέον, αν μια περιγραφή της προς διδασκαλία γνώσης μπορεί να βρεθεί στα 

διδακτικά εγχειρίδια και τις σημειώσεις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η περιγραφή αυτή, κατά 

κανόνα, δεν αναφέρει τον λόγο ύπαρξης της σχετικής γνώσης. Η Πληροφορική αποσκοπεί, όπως 

όλες οι επιστήμες, στην επίλυση προβλημάτων. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να προέρχονται 

από την ίδια την εξέλιξη της επιστήμης, να είναι "εσωτερικά" ή να βρίσκουν την προέλευση τους 

σε άλλες πηγές (τεχνική, επαγγελματικές ανάγκες, άλλες επιστήμες...). Τα εννοιολογικά εργαλεία 

κάθε επιστήμης επιτρέπουν την επίλυση ακριβώς των προβλημάτων αυτών. Το να δοκιμάσει 

λοιπόν κανείς να μεταδώσει μια γνώση χωρίς να καταστήσει σαφή και γνωστά τα προβλήματα τα 

οποία μπορούν να επιλυθούν χάρη σ' αυτήν, είναι σαν μια απάντηση σε μια ερώτηση που δεν 

τέθηκε ποτέ.
Μια γνώση, έτσι όπως εκφράζεται σε μια δεδομένη στιγμή, αποτελεί επίσης το 

αποτέλεσμα απ' όλες τις διαμάχες που προηγήθηκαν για την εξέλιξη της. Έτσι, για παράδειγμα οι 

τρέχουσες απόψεις για τον δομημένο προγραμματισμό και την χρήση των διαφόρων "jumps" 

(exit, goto κλπ) αποτελούν το προϊόν όλων των συζητήσεων και διαμαχών που προηγήθηκαν.

Είναι προφανές ότι όλη αυτή η προβληματική δε μπορεί να μεταφερθεί αυτούσια στη 

σχολική ή την πανεπιστημιακή αίθουσα.
Αντίθετα οι νέες έννοιες που εισάγονται στην εκπαιδευτική διαδικασία υπακούουν σε 

διαφορετικούς κανόνες:
παρουσιάζονται κατά κανόνα σε συνδυασμό με προβλήματα ορισμένου τύπου και με 

ορισμένη μορφή



παρουσιάζονται με τρόπο τέτοιο ώστε ν' ανταποκρίνονται στις (υποτιθέμενες) 

τρέχουσες γνώσεις των σπουδαστών

κατακερματίζονται σύμφωνα με τις διδακτικές ανάγκες: στα βιβλία και τις 

σημειώσεις χωρίζονται σε παραγράφους, σε ενότητες διδάξιμες σε περίοδο ακεραίου αριθμού 

εξαμήνων ή ετών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους το "νόημα" της σχολικής γνώσης θα είναι διαφορετικό από 

το "πραγματικό" νόημα της, αφού οι συνθήκες δημιουργίας και λειτουργίας της είναι διαφορετικές 

στις δυο περιπτώσεις. Η γνώση, έτσι όπως εμφανίζεται μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία, 

αποτελεί την τελική εικόνα μιας σειράς μετασχηματισμών, οι οποίοι έχουν την ονομασία διδακτική 
μετάπλαση ή διδακτική μετατόπιση (transposition didactique).

1.4.4 Το διδακτικό συμβόλαιο

Ορισμένες φορές οι μαθητές, αλλά κι οι σπουδαστές, δίνουν απαντήσεις που 

φαίνονται παράλογες. Το πιο "κλασσικό" παράδειγμα τέτοιου παραλογισμού αποτελεί το γνωστό 

πρόβλημα της ηλικίας του καπετάνιου: σ' ένα πλοίο υπάρχουν 26 πρόβατα και 10 κατσίκες. 

Πόσων χρόνων είναι ο καπετάνιος; Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών 8-9 ετών απαντά ότι 

ο καπετάνιος είναι 36 ετών (ΑΡΜΕΡ [1979], Barouk [1989]).

Δύσκολα θα μπορούσαμε ν' αποδώσουμε τον παραλογισμό αυτό σ' έλλειψη γνώσεων 

ή πνευματικών ικανοτήτων - προφανώς οι μαθητές της 3ης δημοτικού σχολείου έχουν τ' 

απαραίτητα εφόδια ώστε ν' απαντήσουν σωστά. Ορισμένοι ερευνητές (Brousseau [1984a], 
Chevallard [1984], Balacheff Ν. [1985, 1988b], Δαγδιλέλης [1988]) έδειξαν ότι στην 

πραγματικότητα μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να εξηγηθεί μέσα σ' ένα ευρύτερο πλαίσιο, γιατί 

η απάντηση των μαθητών μπορεί να είναι παράλογη με την κοινή λογική αλλά είναι απολύτως 

συμβατή με τη συνήθη σχολική λογική8.

Μ' έναν γενικό τρόπο δεχόμαστε την ύπαρξη ενός συνόλου άγραφων, έμμεσων αλλά υπαρκτών 

και ισχυρών κανόνων οι οποίοι προσδιορίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά των προβλημάτων που 

προτείνονται μέσα στα εκπαιδευτικά πλαίσια, αλλά και γενικότερα των αμοιβαίων "νομίμων"

8 Τα σχολικά προβλήματα υπακούουν στους εξής κανόνες:
α) ένα συνηθισμένο πρόβλημα έχει μια και μοναδική απάντηση 
β) για την απάντηση αυτή:

όλα τα δεδομένα του προβλήματος πρέπει να χρησιμοποιηθούν 
καμμιά άλλη ένδειξη ή δεδομένο δεν είναι απαραίτητη 

Η σωστή χρήση των δεδομένων γίνεται χάρη σ' ένα τυποποιημένο σχήμα εφαρμογής οικείων διαδικασιών, οι οποίες πρέπει απλά 
να συνδυαστούν με τον κατάλληλο τρόπο.
Τέλος το αποτέλεσμα πρέπει να υπακούει σε ορισμένους κανόνες κοινής λογικής: σ' ένα πρόβλημα με αυγά η απάντηση δεν 
πρέπει να είναι "2,3 αυγά", μια ηλικία ανθρώπου δε μπορεί να είναι 200 ετών κλπ.
Τα συνηθισμένα προβλήματα Πανεπιστημιακού επιπέδου δεν χαρακτηρίζονται βέβαια από ένα τόσο τυποποιημένο σύστημα - 
όμως ορισμένα από τα χαρακτηριστικά αυτά μπορούν να εντοπιστούν και στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
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συμπεριφορών τόσο του καθηγητή όσο και των μαθητών και σπουδαστών. Το σύνολο των κανόνων 

αυτών ονομάζεται διδακτικό συμβόλαιο.

Το διδακτικό συμβόλαιο χαρακτηρίζει κατά μεγάλο μέρος τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ σπουδαστών και καθηγητή. Χαρακτηρίζει επίσης το είδος των προβλημάτων τα οποία 

είναι "νόμιμα". Η Rogalski [1985] επεσήμανε ότι κατά την περίοδο της πρώτης επαφής με τον 

προγραμματισμό ένα βασικό πρόβλημα που τίθεται στους αρχαρίους είναι ακριβώς ο 

προσδιορισμός της φύσης των ζητουμένων: ενώ συνήθως η λύση των προβλημάτων έγκειται 

στον προσδιορισμό κάποιων αριθμών, αλγεβρικών παραστάσεων ή γεωμετρικών σχημάτων, στον 

προγραμματισμό αυτό που συνήθως ζητείται είναι μια ιιέθοδος επίλυσης (ένα πρόγραμμα δεν 

επιλύει ένα πρόβλημα, αλλά μια κλάση προβλημάτων, περιγράφει δηλαδή μια μέθοδο επίλυσης). 

Έ τσι πολλές φορές οι σπουδαστές χωρίς μεγάλη εμπειρία στον προγραμματισμό, δυσκολεύονται 

να κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στο παράδειγμα και τη μέθοδο. Αν προταθεί σαν 

πρόβλημα ο προσδιορισμός ενός τρόπου για την αντιμετάθεση των περιεχομένων δύο 

μεταβλητών:
για παράδειγμα αν Α=3 και Β=5 τότε επιθυμούμε μετά την εφαρμογή της 

διαδικασίας να έχουμε Β=5 και Α=3, πολλοί μαθητές αλλά και σπουδαστές προτείνουν σα λύση 

την εκχώρηση

Β:=5

Α:=3

Ίσως θεωρεί κανείς ότι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση τα φαινόμενα αυτά 

εξαλείφονται γρήγορα, δεδομένου ότι οι σπουδαστές "σκέφτονται" πιο ορθολογικά - κατά κάποιο 

τρόπο το "συμβόλαιο" τείνει να παίξει έναν ώόλο ασήμαντο. Παρά ταύτα το είδος των 

ερωτήσεων που τίθενται, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, συχνά μαρτυρά ότι οι 

σπουδαστές δείχνουν μια τάση προσαρμογής στις υποτιθέμενες προθέσεις του καθηγητή παρά 

στο ρητά ζητούμενο που εκφράζει η εκφώνηση: δεν είναι για παράδειγμα σπάνιο φαινόμενο αν 

ζητηθεί ένα τμήμα αλγορίθμου ή ένας αλγόριθμος από ένα ευρύτερο σύνολο μεθόδων, οι 

σπουδαστές ν' απαντήσουν δίνοντας πολύ περισσότερα απ' όσα ζητούνται.

Στα πλαίσια αυτά θεωρούμε επίσης ότι μπορεί να υφίσταται μια αντιδιαστολή 

ανάμεσα σ' αυτό που ονομάζουμε ιδιωτική πραγματικότητα και στην δημόσια εικόνα. Όπως 

κι αλλού έχουμε αναφέρει, η προσωπική, ιδιωτική εργασία ενός επιστήμονα μπορεί να είναι - και 

κατά κανόνα είναι - τελείως διαφορετική από την τελική μορφή των αποτελεσμάτων που 

δημοσιοποιούνται. Κατά μία τελείως ανάλογη έννοια, η προσωπική εργασία ενός μαθητή ή 

σπουδαστή, τα στοιχεία εκείνα που του χρησιμεύουν ως δείκτης για την πορεία του, που 

αποτελούν για τον ίδιο μια επιβεβαίωση της ορθότητας των επιλογών του, μπορεί να είναι 

τελείως διαφορετικά από τα στοιχεία που παρουσιάζει ως τελική εργασία. Για παράδειγμα στις
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εξετάσεις η προσωπική του εργασία (που συνήθως αντικατοπτρίζεται σ' αυτό που ονομάζουμε 

πρόχειρο) μπορεί να είναι τελείως διαφορετική από την τελική, επίσημη μορφή του γραπτού (το 

καθαρό). Το πρώτο αντιστοιχεί περισσότερο στις προσωπικές του επιλογές, αποτελεί ένα δείγμα 

του τι πιστεύει ο ίδιος για την εργασία του, ενώ το δεύτερο κατ' ανάγκη είναι προσαρμοσμένο 

στις απαιτήσεις του διδακτικού συμβολαίου.

1.4.5 Η βασική υπόθεση της Διδακτικής

Η βασική υπόθεση της Διδακτικής είναι διπλή:

α) το υποκείμενο (ο σπουδαστής) μαθαίνει - δηλαδή αυξάνει και τροποποιεί τις 

γνώσεις του - χάρη στην αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον του. Η αλληλεπίδραση αυτή στο 

εκπαιδευτικό σύστημα έγκειται βασικά σε μια δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων σε 

συνθήκες που προσδιορίζει, μερικώς τουλάχιστον, ο εκπαιδευτής-καθηγητής. Η διδασκαλία δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά η δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο αποσκοπεί στο να 

μετασχηματίσει τις αντιλήψες των σπουδαστών. Η διδακτική έχει σα στόχο της την ανάλυση των 

διαδικασιών αυτών και γενικότερα την εξήγηση κι ερμηνεία των διδακτικών φαινομένων.

β) όπως κι αλλού αναφέραμε, βασική επιστημολογική υπόθεση της Διδακτικής είναι 

ότι τα προβλήματα είναι πηγή και κριτήριο της γνώσης (Vergnaud 1982, σ. 220). Από τη μια η 

γνώση πηγάζει από προβλήματα, η γνώση κατά κανόνα δημιουργείται προκειμένου να δοηούν 

λύσεις σε προβλήματα κι απ' την άλλη μια διανοητική παραγωγή αποτελεί γνώση στο βαθμό που 

είναι σημαντική, που επιτρέπει τη λύση μιας κλάσης προβλημάτων με αποτελεσματικό τρόπο.

Κεντρική έννοια των υποθέσεων αυτών είναι το πρόβλημα. Για να είναι δυνατή η μάθηση 

πρέπει οι σπουδαστές να διαθέτουν κάποιους τρόπους επίλυσης του προτεινόμενου προβλήματος. Η 

μάθηση συντελείται όταν μέσα από την επίλυση του προβλήματος ο σπουδαστής τροποποιεί τους 

τρόπους αυτούς, τους βελτιώνει, δημιουργεί νέους, υποβιβάζει την αξία παλαιοτέρων. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις ο έλεγχος αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τροποποιήσεις του ίδιου του 

προβλήματος. Όταν οι τροποποιήσεις αυτές παίζουν ένα ρόλο στην μάθηση ονομάζονται 
διδακτικές μεταβλητές (Dagdilelis V. [1986a]).

Ορισμένες μεταβλητές είναι εγγενείς στο πρόβλημα. Αν για παράδειγμα ένα παιδί 

μπορεί να μετρήσει μέχρι το δέκα με τα δάχτυλα, τότε η απαρίθμηση ενός συνόλου 20 στοιχείων 

προφανώς ελαττώνει την αξία της μεθόδου αυτής (Brousseau 1982). Η επιλογή του πληθικού 

αριθμού του προς απαρίθμηση συνόλου είναι πολύ σημαντική γιατί αν η τιμή του είναι 

"γειτονική" με το 10, τα παιδί θα τείνει να προσαρμόσει την ήδη γνωστή διαδικασία (με τα 

δάκτυλα) κι επομένως η διαδικασία αυτή θα έχει όλες τις πιθανότητες να "επιζήσει" μετά τη 

δοκιμασία, ενώ ένας πολύ μεγάλος πληθικός αριθμός μπορεί να "μπλοκάρει" τελείως το παιδί.
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Αναφερόμενοι στον προγραμματισμό, μπορούμε να διαπιστώσουμε την ύπαρξη 

διδακτικών μεταβλητών. Προκειμένου να επιδειχθούν τα προτερήματα του δομημένου 

προγραμματισμού, προφανώς καταλληλότερο είναι ένα σχετικά πολύπλοκο και μεγάλο 

πρόβλημα, αφού οι μέθοδοι της δοκιμής-λάθους ή της απευθείας επίλυσης είναι τελείως 

αναποτελεσματικές στις περιπτώσεις αυτές - ενώ είναι λιγότερο δαπανηρές σε απλά προβλήματα. 
Το μέγεθος κι η πολυπλοκότητα (με την έννοια της περιπλοκότητας) του προτεινομένου 

προβλήματος είναι ουσιαστικοί παράγοντες στην περίπτωση αυτή. Η ανάγκη σχεδίασης κι 

ελέγχου αλγορίθμων μπορεί αντίθετα να επιτευχθεί με ρύθμιση μεταβλητών που είναι εξωγενείς 

ως προς το πρόβληιια: μπορεί για παράδειγμα οι σπουδαστές να έχουν ορισμένο μόνο χρόνο  

μηχανής για την κατασκευή των προγραμμάτων τους, γεγονός που θα τους αναγκάσει να 

τελειοποιήσουν τους αλγορίθμους τους και να τους ελέγξουν προσεκτικά πριν περάσουν στην 

πληκτρολόγηση του τελικού κώδικα - ενώ αντίθετα η πιο συνηθισμένη τακτική είναι η προσφυγή 

στην άμεση πληκτρολόγηση κώδικα, ο οποίος διορθώνεται ανάλογα με τα λάθη που 
διαπιστώνονται. Η δυνατότητα ή όχι χρήσης εντολών όπως η goto ή ορισμένου τύπου jum ps 

μπορεί επίσης, σε συνδυασμό με την κατάλληλη επιλογή προβλημάτων, να παίξει έναν 

ουσιαστικό ρόλο στην κατανόηση κι αποτελεσματική χρήση των διαφόρων τύπων βρόχων9 .

1.4.6 Η Διδακτική ως πειραματική επιστήμη

Το πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως δείχνουν και τα παραπάνω, δεν 

πρέπει να νοηθεί σαν μια "εκτός πλαισίου", context-free πρόταση.

Τα προβλήματα πρέπει μάλλον να θεωρούνται σαν μια πρόταση η οποία πρέπει να επιλυθεί 

μέσα σε ορισμένα πλαίσια - και τα πλαίσια αυτά ρυθμίζουν κατά τρόπο ουσιαστικό τις διαδικασίες 

που είναι θεμιτές, "νόμιμες" για την επίλυση του προβλήματος, καθώς κι εκείνες που είναι 

αποτελεσματικές. Τα προβλήματα προς επίλυση μέσα στα πλαίσια αυτά ονομάζονται διδακτικές 

καταστάσεις.

Σε μια διδακτική κατάσταση όλοι εκείνοι οι παράγοντες οι οποίοι ανταποκρίνονται σε μια 

ορισμένη ενέργεια του υποκειμένου και γίνονται αντιληπτοί απ' αυτό ονομάζονται περιβάλλον.

Για παράδειγμα ο καθηγητής (ο οποίος αντιδρά μ' έναν ορισμένο τρόπο σε μια 

απάντηση ενός σπουδαστή), ο συνάδελφος ο οποίος αποδέχεται ή απορρίπτει ένα επιχείρημα ή 

μια απόδειξη, το πληροφορικό σύστημα που παράγει ένα αποτέλεσμα ή ένα μήνυμα κατά την 

εκτέλεση ενός προγράμματος, η ηλεκτρονική μηχανή τσέπης αποτελούν μέρη του 

περιβάλλοντος. Είναι αυτονόητο πως η εκάστοτε "αντίδραση" του περιβάλλοντος συντελεί στη 

διαδικασία της μάθησης κι η δημιουργία του πλέον κατάλληλου περιβάλλοντος αποτελεί βασικό 

μέλημα της Διδακτικής.

9 τα πειραματικά δεδομένα, όπως κι αλλού αναφέρουμε, δείχνουν πάντως ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση του goto μπορεί 
να 'χει θετικά αποτελέσματα
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Πολλοί ερευνητές διακρίνουν διαφόρους τύπους διδακτικών καταστάσεων όπως: 

καταστάσεις ενέργειας στις οποίες ευνοείται κυρίως η κατασκευαστική ικανότητα των 

μαθητών γι' απλά αντικείμενα όπως ένα γεωμετρικό σχήμα

καταστάσεις έκφρασης οι οποίες ευνοούν την κατασκευή κι εκμάθηση μοντέλων και 

επιστημονικών "γλωσσών". Ιδιαίτερο ρόλο ανάμεσα τους παίζουν οι καταστάσεις επικοινωνίας, 

στις οποίες η επικοινωνία (δηλαδή μια διατύπωση για τη μετάδοση ενός μηνύματος) παίζει 

καθοριστικό ρόλο (Laborde [1982]): αν η ποιότητα μιας διατύπωσης δεν επιτρέπει την ακριβή 

μετάδοση ενός μηνύματος, τότε επανεξετάζεται όχι μόνο η ίδια η διατύπωση κι η 

χρησιμοποιούμενη "γλώσσα" αλλά και η υποκείμενη γνώση

καταστάσεις επικύρωσης οι οποίες έχουν ως επίκεντρο την παραγωγή επιχειρημάτων 

για την επικύρωση μιας σχέσης, μιας πρότασης μιας κατασκευής (για παράδειγμα ενός 

αλγόριθμου ή ενός προγράμματος). Σε ορισμένες περιπτώσεις οι καταστάσεις απόφασης 

(Balacheff [1991]) απαιτούν ένα ορισμένο όριο βεβαιότητας, χωρίς ωστόσο να είναι απαραίτητες 

οι αποδείξεις (δηλαδή η ρητή διατύπωση εκείνων των επιχειρημάτων που δικαιολογούν την 

βεβαιότητα αυτή).

καταστάσεις επισημοποίησης οι οποίες υφίστανται υπό την ευθύνη του καθηγητή κι 

αποσκοπούν στο να δώσουν το χαρακτήρα της θεσιιικά αναγνωρισιιένης γνώσης, σε ορισμένες 

από τις προσωπικές γνώσεις του σπουδαστή.

Έ να μεγάλο τμήμα της έρευνας της Διδακτικής είναι επιστημολογικού χαρακτήρα: 

αναζήτηση των πηγών και της εξέλιξης των γνώσεων, των εννοιών που πρόκειται να διδαχθούν. 

Ένα τμήμα της περιλαμβάνει επίσης την επεξεργασία ενός θεωρητικού πλαισίου, ή ακριβέστερα 

μιας προβληματικής όπως την περιγράψαμε παραπάνω. Το σημαντικότερο όμως τμήμα της είναι 

καθαρά πειραματικού χαρακτήρα: η Διδακτική είναι μια κατεξοχήν^πειραματική επιστήμη. Με 

βάση τις προηγούμενες (θεωρητικές και επιστημολογικές) αναλύσεις, προσδιορίζεται ένα σύνολο 

a priori αντιδράσεων των σπουδαστών και στη συνέχεια η υλοποίηση της σχετικής διδακτικής 

κατάστασης επιτρέπει την αντιπαραβολή των όσων είχαν προβλεφθεί σε σχέση με τα όσα 

πράγματι συνέβησαν - προκειμένου να προσαρμοσθεί κατάλληλα η όλη σύλληψη.

Θα πρέπει ίσως να τονιστεί ότι στην τρέχουσα μεθοδολογία της Διδακτικής 

(ακριβέστερα: στην κυρίαρχη ευρωπαϊκή σχολή Διδακτικής) επικρατεί σα μέθοδος ανάλυσης η 

ποιοτική κι όχι η ποσοτική ανάλυση. Τούτο γιατί η Διδακτική δεν ενδιαφέρεται τόσο για την 

κατανομή των διαφόρων φαινομένων μέσα στον μαθητικό ή σπουδαστικό πληθυσμό αλλά 

μάλλον για τα αίτια που προκαλούν τα φαινόμενα αυτά, καθώς και για τους πιθανούς τρόπους 

μεταβολής τυμ αμτιδώάσεων των σπουδαστών (οι οποίες βέβαια θεωρούνται δείκτες των 

γνώσεων τους). Η Διδακτική ενδιαφέρεται δηλαδή περισσότερο για ποιοτικά παρά για ποσοτικά 

χαρακτηριστικά.
Μια τυπική έρευνα λοιπόν στη Διδακτική της Πληροφορικής περιλαμβάνει τα εξής

στάδια:
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1. Διατύπωση του συγκεκριμένου ερωτήματος. Προσδιορισμός θεωρητικών

εργαλείων.

2. Επιστημολογική διερεύνηση: διερευνάται η «γένεση» των εννοιών που 

εμπλέκονται, τα προβλήματα που τις δημιούργησαν. Διερευνώνται επίσης οι σχέσεις των εννοιών 

αυτών με άλλες παρεμφερείς.

3. Επισκόπηση παρόμοιων εργασιών.

4. Προσδιορισμός των αντιλήψεων των σπουδαστών.

6. Καταακευή διδακτικών καταστάσεων οι οποίες έχουν σα σκοπό τον 

μετασχηματισμό των αντιλήψεων των σπουδαστών.

7. Αξιολόγηση των διδακτικών καταστάσεων και βελτίωση τους.

Το γενικό αυτό σχήμα ακολουθείται και στην παρούσα εργασία.

63



Κεφάλαιο 2: Επιστημολογικά προβλήματα
2.1 Εισαγωγή - γιατί είναι απαραίτητη η επιστημολογική διερεύνηση;

2.2 Η ανθρωπολογική προσέγγιση

2.3 Η εγκυρότητα

2.4 Ο προγραμματισμός

2.5 Μερικά συμπεράσματα

2.6 Διδακτικές συνέπειες

2.1 Εισαγωγή - γιατί είναι απαραίτητη η επιστημολογική διερεύνηση;

Στο παρόν κεφάλαιο θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε το θέμα των προδιαγραφών, 

της κατασκευής και της επικύρωσης των αλγορίθμων/προγραμμάτων στους επαγγελματίες και τους 

επιστήμονες, Θα προσπαθήσουμε δηλαδή να διερευνήσουμε τις μεθόδους ή τεχνικές που αυτοί 

χρησιμοποιούν όταν προδιαγράφουν, κατασκευάζουν κι επικυρώνουν αλγορίθμους και 

προγράμματα. Η διερεύνηση αυτή θα εστιάζεται στα σημεία εκείνα, τα οποία είναι ενδιαφέροντα για 

την παρούσα εργασία.

Η αναγκαιότητα ενός κεφαλαίου αφιερωμένου στην επιστημολογική μελέτη των εννοιών 

του προγραμματισμού σε μια εργασία διδακτικής ίσως να μην είναι προφανής. Θα επιχειρήσουμε να 

την αιτιολογήσουμε. Στην παρούσα παράγραφο αποδίδουμε το χαρακτηρισμό ’’επιστημολογική”, 

εννοώντας ότι το ζητούμενο της διερεύνησης που επιχειρείται είναι οι συνθήκες, οι λόγοι 

δημιουργίας κι ανάπτυξης εκείνων των ιιεθόδων που γρησιαοποιούνται από τους επιστήαονες και 

επαγγελαατίες της Πληροφορικής για την περιγραφή των προδιαγραφών, την κατασκευή κι 

επικύρωση αλγορίθμων και προγραμμάτων.

Η Μ. Artigue ([1989], σ. 1) εξηγεί με τα παρακάτω τη χρησιμότητα της επιστημολογικής 

ανάλυσης σε μια έρευνα διδακτικής των Μαθηματικών:

- σ' ένα πρώτο επίπεδο, η επιστημολογική ανάλυση είναι απαραίτητη στον ερευνητή της διδακτικής 

για να το βοηθήσει να πάρει μια κάποια απόσταση και να θέσει υπό έλεγχο τις ”επιστημολογικές 

αντιλήψεις ” που εισάγει η ίδια η διδασκαλία των μαθηματικών (δηλαδή τις αντιλήψεις που 

σχηματίζει ένα άτομο από τα ίδια τα βιώματα του ως μαθητή, σημείωση της συγγραφέως).

- η ανάλυση αυτή βοηθάει επίσης ώστε ν' αποκτήσουν μια ορισμένη ιστορικότητα οι μαθηματικές 

έννοιες, στις οποίες η διδασκαλία, των μαθηματικών τείνει αντίθετα να δώσει μια παγκοσμιότητα 

χρονική και γεωγραφική.

- βοηθάει ακόμη ώστε να δοθεί μια ιστορικότητα και στις μεταμαθηματικές έννοιες - όπως η 

’’αυστηρότητα” - ενώ αντίθετα η συνηθισμένη διδασκαλία, καλλιεργεί το μύθο μιας αυστηρότητας 

των μαθηματικών αιώνιας και τέλειας.

Τα επιχειρήματα που παρουσιάζει η Μ. Artigue για τη διδακτική των μαθηματικών, μας 

φαίνονται εξ ίσου έγκυρα και για τον προγραμματισμό - και μάλιστα κατά μείζονα λόγο: όπως είναι
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γνωστό, η Πληροφορική είναι νεότατη επιστήμη σε σχέση με τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τις 

λοιπές επιστήμες. Το ’’νεαρό” της ηλικίας της έχει βέβαια μια θετική συνέπεια, ότι πολύ εύκολα 

μπορεί κανείς να βρει ντοκουμέντα και στοιχεία σχετικά με οιοδήποτε θέμα επιθυμεί. Όμως, από την 

άλλη πλευρά, το ’’νεαρό” της ηλικίας της σημαίνει ότι δεν έχει περάσει ακόμη αρκετός χρόνος ώστε 

τα παγιωθούν ορισμένες αντιλήψεις, τεχνικές και γενικότερα απόψεις για την Πληροφορική και τους 

διάφορους κλάδους της. Η Πληροφορική κι ο προγραμματισμός Η. Υ. δεν έχουν ακόμα αρκετό 

’’παρελθόν” πίσω τους. Πολύ συχνά λοιπόν οι διαμάχες στα θέματα που μελετούμε δεν έχουν ακόμη 

λήξει (και πολύ συχνά έχουν έντονο χαρακτήρα που θυμίζει περισσότερο πολεμική παρά 
επιστημονική ή επαγγελματική συζήτηση, για παράδειγμα Dijkstra Ε. W. [1982b]).

Μια διερεύνηση των λόγων και όρων δημιουργίας νέων τεχνικών, μεθόδων και 
στρατηγικών για την επίλυση των προβλημάτων του προγραμματισμού, θα ήταν λοιπόν ωφέλιμη από 

την άποψη αυτή, αφού θα συντελούσε στην κατανόηση των βαθύτερων λόγων για τους οποίους 

επιβλήθηκαν ή χρησιμοποιούνται οι σύγχρονες τεχνικές για τις προδιαγραφές, την κατασκευή κι 

επικύρωση προγραμμάτων - πέρα από τις οποιεσδήποτε πολεμικές.

Θεωρούμε ότι, μ' έναν γενικό τρόπο, η επιστημολογική ανάλυση μπορεί ν' αποβεί διπλά 

ωφέλιμη για μια εργασία στη διδακτική της Πληροφορικής:

- η επιστημολογική μελέτη μπορεί ν' αποτελέσει ένα μέσο για την ανάλυση των όσων 

κάνουν οι σπουδαστές, για την ανάλυση, κατά κάποιο τρόπο, της προσωπικής τους σχέσης με τον 

προγραμματισμό. Η  αναγωγή της προσωπικής σχέσης στο επίπεδο του ίδιου του κλάδου, μπορεί να 

δώσει ένα ιδιαίτερο νόημα στη συγκεκριμένη σχέση ή στάση ενός ατόμου. Αν, για να 

χρησιμοποιήσουμε ένα γνωστό παράδειγμα, εξετάσουμε μερικά συστηματικά λάθη ή κάποιες 

’’δυσκολίες” κατανόησης μερικών μαθηματικών εννοιών - όπως είναι οι σχετικοί αριθμοί ή η έννοια 

του ορίου - θα διαπιστώσουμε ότι τα ίδια αυτά λάθη, ή ανάλογα τους με την ίδια όμως αιτιολογία, 

διέπραξαν ακόμη και μαθηματικοί ολκής κατά την εποχή της δημιουργίας των αντίστοιχων εννοιών. 

Βέβαια κατά την εποχή εκείνη οι αντίστοιχες έννοιες ήταν ”εν τω γεννάσθαι” για όλη την 

μαθηματική κοινότητα, ενώ σήμερα είναι έννοιες αποσαφηνισμένες. Αλλά και για το κάθε άτομο που 

μαθαίνει τις έννοιες αυτές, αποτελούν έννοιες ”εν τω γεννάσθαι” . Η επιστημολογική ανάλυση 

μπορεί να δώσει ένα ιδιαίτερο νόημα στα σημεία αυτά, γιατί επιτρέπει μια διερεύνηση των αιτίων, 

των λόγων δημιουργίας των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές κι αποτελεί έτσι ένα 

σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση τους. Θεωρούμε δηλαδή, όπως κι αλλού αναφέρουμε, ότι 

οι “δυσκολίες” των σπουδαστών οφείλονται πολλές φορές σε εγγενείς δυσκολίες των νέων εννοιών ή 

μεθόδων κι έτσι η διερεύνηση αυτών των ίδιων των εννοιών ή μεθόδων μπορεί να παράσχει 

πολύτιμες πληροφορίες για την φύση των δυσκολιών των σπουδαστών. Η θεώρηση αυτή προσδίδει 
ένα διαφορετικό status στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές εντελώς διαφορετικό από 

αυτό των χαρακτηρισμών: ”οι σπουδαστές δεν διαβάζουν επαρκώς” ή ’’κάνουν ότι θέλουν” οι οποίοι 

βέβαια δεν επιτρέπουν καμία πρόοδο.

-Μια από τις βασικές μας υποθέσεις μας εργασίας, όπως αναφέρθηκε και στην 

παράγραφο 1.4, είναι ότι τα προβλήματα αποτελούν την πηγή και το κριτήριο της γνώσης (Vergnaud
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G. [1981]). To πρόβλημα ως πηγή μιας γνώσης σημαίνει ότι η γνώση αυτή δηιιιουργείται ή 

τροποποιείται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο του αντίστοιχου επιστημονικού κλάδου διότι 

αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την επίλυση μιας κλάσης προβλημάτων. Η ίδια η έννοια της 

γνώσης έγκειται στο γεγονός ότι αυτή επιτρέπει την αποτελεσματική επίλυση μιας κλάσης 

προβλημάτων. Όσο η έννοια αποτελεί ένα αποτελεσματικό εργαλείο επίλυσης παραμένει και εν 

ισχύει - αλλιώς αντικαθίσταται από μια νεότερη και αποτελεσματικότερη (κατ' αυτή την έννοια το 

πρόβλημα αποτελεί και κριτήριο της γνώσης).

Αυτή η διάσταση της γνώσης δε λαμβάνεται κατά κανόνα υπ' όψη κατά τη διδασκαλία: 

η γνώση την οποία πρέπει ν' αποκτήσει ο σπουδαστής δεν αποτελεί πάντοτε γι' αυτόν ένα διανοητικό 

εργαλείο. Έ τσι η επιστημολογική ανάλυση θα μπορούσε να συντελέσει στον προσδιορισμό μερικών 

στοιχείων (συνθηκών, όρων, προβλημάτων...), τα οποία μεταφερόμενα μέσα στην σπουδαστική τάξη 

θα μπορούσαν να καταστήσουν φανερή την αναγκαιότητα ή τη χρησιμότητα της νέας γνώσης:

το πρόβλημα της γένεσης, της εμφάνισης μιας εννοίας, μπορεί να βοηθήσει στο πρόβλημα της 

διόασκα/άας της εννοίας αυτής, αν χρησιμοποιήσουμε τις ιστορικές συνθήκες της γένεσης αυτής 

σαν οδηγό για τη δημιουργία μέσα στην τάξη, μιας τεχνητής γένεσης της ίδιας εννοίας στους 

μαθητές.
(G. Arsac [1987], σ. 268)
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2.2 Η ανθρωπολογική προσέγγιση

Μια από τις νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στη διδακτική των Μαθηματικών κάνει 

εκτεταμένη χρήση των υποθέσεων της κοινωνιολογίας και της ανθρωπολογίας (παραδείγματα 

αποτελούν τα Chevallard Υ. [1989], Legrand Μ. [1988]). Αυτή, η ’’ανθρωπολογική προσέγγιση”, θα 

χρησιμοποιηθεί και στην παρούσα εργασία, δεδομένου ότι επιτρέπει μια ικανοποιητική περιγραφή κι 

ανάλυση της συμπεριφοράς των σπουδαστών.

Θεωρούμε ως κοινωνική ομάδα ένα σύνολο ατόμων τα οποία έχουν μερικά κοινά και 

διακριτά χαρακτηριστικά έτσι ώστε να μπορούμε να αποφανθούμε αν ένα συγκεκριμένο άτομο 

ανήκει ή όχι στν Άρια φυλή . Τα μέλη της ομάδας έχουν συχνά κάποια ιδιαίτερη σχέση με ορισμένα 

’’αντικείμενα”. Κάθε κοινωνική ομάδα έχει ένα καθορισμένο status στην κοινωνία και διατηρεί ένα 

ορισμένο είδος σχέσεων με τα ’’αντικείμενα” αυτά: οι μαθηματικοί με τα μαθηματικά, τα παιδιά με 

τα παιχνίδια κοκ. Τα κριτήρια διάκρισης των κοινωνικών ομάδων είναι συχνά αρκετά ασαφή και 

πολλές φορές διαφέρει ριζικά κι η ίδια η φύση τους: για παράδειγμα η μαθηματική 

κοινότητα αποτελεί μια κοινωνική ομάδα η οποία εύκολα αναγνωρίζεται και για την οποία υπάρχουν 

κριτήρια που επιτρέπουν να διακρίνουμε αν ένα άτομο ανήκει στην ομάδα ή όχι. Βέβαια τα κριτήρια 

δεν είναι κοινά για όλους: για την κοινωνία, στην μαθηματική κοινότητα ανήκει, δηλαδή είναι 

μαθηματικός, όποιος κατέχει ένα νόμιμο Πανεπιστημιακό πτυχίο Μαθηματικού τμήματος και 

’’ασχολείται” με τα Μαθηματικά, τα χρησιμοποιεί στην εργασία του. Ορισμένοι όμως μαθηματικοί 
(Dieudonne J. [1980]) αποδέχονται ως μαθηματικούς μόνον εκείνους που παράγουν μαθηματική 

γνώση , δηλαδή τους ερευνητές. Ο Dieudonne αποδέχεται έτσι ως μαθηματικούς μόνον όσους έχουν 

δημοσιεύσει την απόδειξη ενός τουλάχιστον μη-τετριμμένου θεωρήματος. Πάντως, στην μία ή την 

άλλη περίπτωση, τα κριτήρια για τα μέλη της μαθηματικής κοινότητος υφίστανται και είναι σαφή. 

Στην περίπτωση των παιδιών, θεωρουμένων ως κοινωνικής ομάδας με την έννοια που αναφέραμε, το 

μοναδικό κριτήριο είναι η ηλικία. Είναι βέβαια προφανές ότι οι διάφορες κοινωνικές ομάδες δεν 

παραμένουν αναλλοίωτες στο χρόνο και τα κριτήρια αλλάζουν.

Ας θεωρήσουμε το άτομο X το οποίο είναι εκπαιδευτικός, πατέρας δυο παιδιών 5 και 15 

ετών, ο οποίος δίνει επίσης μαθήματα κάθε Παρασκευή σ' ένα ΠΕΚ (περιφερειακό επιμορφωτικό 

κέντρο) και τη στιγμή αυτή διαβάζει την ’’Αισθηματική αγωγή” του Flaubert. Όλες οι 

δραστηριότητες του ή οι κοινωνικοί δεσμοί που αναφέραμε έχουν σχέση με την ’’εκπαίδευση”, με 

την ’’αγωγή” . Όμως το άτομο X έχει την ίδια σχέση με την ’’εκπαίδευση” σ' όλους αυτούς τους 

ρόλους; Θεωρούμε ότι η απάντηση είναι προφανώς αρνητική. Πιο συγκεκριμένα υποθέτουμε ότι σε 

καθεμιά από τις περιπτώσεις αυτές ο X έχει μια διαφορετική σχέση με την εκπαίδευση. Έτσι, σε 

καθέναν από τους ρόλους αυτούς (σαν εκπαιδευτικού, αναγνώστη, πατέρα) ο X χρησιμοποιεί ένα 
διαφορετικό ορθολογικό σύστημα : με τον όρο αυτό εννοούμε ένα σύνολο κανόνων - ή ακριβέστερα 

μετα-κανόνων - οι οποίοι καθιστούν ’’νόμιμη”, δηλαδή ’’λογική” κι αναμενόμενη μια ορισμένη 

πράξη, ένα είδος λειτουργίας, ένα γλωσσικό σύστημα (Balacheff [1988]). Η «νόμιμη», αναμενόμενη 

συμπεριφορά του X σε κάθε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις είναι διαφορετική. Βασική μας 

υπόθεση είναι ότι το ορθολογικό σύστημα που χρησιμοποιεί ένα άτομο σε μια συγκεκριμένη
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περίπτωση δεν μπορεί να γίνει κατανοητό παρά μόνο ως συνάρτηση του ’’ρόλου” του στην 

συγκεκριμένη κατάσταση, ως συνάρτηση της ’’νόρμας” της κοινωνικής ομάδας στα πλαίσια της 

οποίας εξασκεί τη δραστηριότητα του - και προφανώς της προσωπικής του σχέσης με την εν λόγω 

κοινωνική ομάδα και της αντίληψης που έχει για τον ρόλο του. Δεχόμαστε λοιπόν ότι ένα άτομο 

μπορεί να χρησιμοποιήσει περισσότερα από ένα ορθολογικά συστήματα, ανάλογα με την κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται. Για παράδειγμα, ορισμένοι ερευνητές προσπάθησαν να δείξουν ότι το 

ορθολογικό σύστημα που χρησιμοποιείται στη Φυσική ή τα Μαθηματικά είναι ριζικά διαφορετικό 

απ' αυτό που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή ( Legrand Μ. [1986]). Κλασσικό παράδειγμα 

τέτοιας διαφοράς αποτελεί η αυστηρή μαθηματική γλώσσα σε αντιδιαστολή με την γλώσσα της 

καθημερινής ζωής, ή η μέθοδος της εις άτοπον απαγωγής, η οποία είναι αποδεκτή στα Μαθηματικά, 

μπορεί όμως να θεωρηθεί τελείως παράδοξη στην καθημερινή ζωή.

Αποδεχόμενοι τις παραπάνω υποθέσεις παρατηρούμε επίσης ότι ένα και το αυτό 

’’αντικείμενο”, μπορεί να δεχθεί μια διαφορετικού τύπου ανάλυση κι επεξεργασία ανάλογα με την 

κοινωνική ομάδα η οποία το επεξεργάζεται. Για να δώσουμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ας 

θεωρήσουμε ένα «κείμενο».

Για έναν αναγνώστη ένα κείμενο ενδιαφέρει βέβαια από την αισθητική άποψη ή την 

άποψη του περιεχομένου του.

Το ίδιο αυτό κείμενο όμως, αν τηλεγραφηθεί, αποτελεί, για τον υπάλληλο του ΟΤΕ, ένα 

σύνολο λέξεων που πρέπει απλά να καταμετρηθούν και των οποίων το περιεχόμενο δεν έχει βέβαια 

καμία σημασία.

Αν ένας προγραμματιστής κατασκευάζει έναν αλγόριθμο για την μέτρηση των λέξεων 

ενός κειμένου, τότε το κείμενο τον ενδιαφέρει όχι σαν περιεχόμενο, ούτε σαν πλήθος λέξεων, αλλά 

σαν δομή - προκειμένου να καθορίσει την δομή που έχουν τα δεδομένα που θα επεξεργαστεί ο 

αλγόριθμος του.

Είναι προφανές ότι σε κάθε περίπτωση οι ιδιότητες του κειμένου που διερευνώνται δεν 

έχουν νόημα παρά μόνον για την συγκεκριμένη κατάσταση, για τη συγκεκριμένη λειτουργία, στα 

πλαίσια της συγκεκριμένης δραστηριότητας (ο αναγνώστης δεν έχει νόημα να μετρήσει τις λέξεις, ο 

προγαμματιστής αδιαφορεί για την αισθητική του κειμένου κλπ). Ένα ορισμένο ’’αντικείμενο44 

μπορεί ακόμη ν' αποτελεί γνωστικό αντικείιιενο στα πλαίσια λειτουργίας μιας κοινωνικής ομάδας, 

αλλά εργαλείο προς χρήση  στα πλαίσια λειτουργίας μιας άλλης ομάδας και βέβαια η αντίστοιχη 

’’έννοια” του αντικειμένου δεν είναι παντού η ίδια: για παράδειγμα οι κανόνες της μαθηματικής 

λογικής αποτελούν γι' άλλους εργαλείο (για τους ερευνητές μαθηματικούς), για άλλους αντικείμενο 

έρευνας (για όσος ασχολούνται με τη μαθηματική λογική) και για άλλους τέλος αντικείμενο 

διδασκαλίας (για τους καθηγητές μαθηματικών). Έ τσι μια καινούρια γνώση που δημιουργείται από 

μια επιστημονική κοινότητα, μπορεί να μεταφερθεί για χρήση σε μια άλλη κοινωνική ομάδα 

διατηρώντας τα βασικά χαρακτηριστικά της ή να μετασχηματισθεί, όπως συμβαίνει στην περίπτωση 

’’χρήσης” μιας γνώσης στο πλαίσιο ενός διδακτικού συστήματος - στην περίπτωση δηλαδή της 

διδασκαλίας. Έ τσι ένα και το ίδιο αντικείμενο - ένα πρόγραμμα ή ένας αλγόριθμος - μπορεί να έχει
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διαφορετική σημασία και λειτουργία για έναν επιστήμονα, για τον καθηγητή που διδάσκει 
προγραμματισμό και τον σπουδαστή.

Συνοψίζοντας θεωρούμε ότι ένα και το αυτό αντικείμενο μπορεί να τύχει μιας 

διαφορετικής επεξεργασίας στα πλαίσια λειτουργίας διαφόρων κοινωνικών ομάδων - διατηρώντας ή 

διαφοροποιώντας τα βασικά του χαρακτηριστικά - κι η σχέση που μπορεί να έχει ένα άτομο με το 

αντικείμενο εξαρτάται από την συγκεκριμένη ομάδα στα πλαίσια της οποίας το άτομο λειτουργεί. 

Επίσης ένα και το αυτό άτομο μπορεί να θέσει σε ’’λειτουργία”, να χρησιμοποιήσει δηλαδή 

διαφορετικά ορθολογικά συστήματα ακόμη και γι' αντικείμενα της ίδιας φύσης - ανάλογα με την 

περίπτωση. Τέλος θεωρούμε ότι η στάση ενός ατόμου απέναντι σ' ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 

περιγράφεται πληρέστερα και με πλέον σαφή τρόπο αν ληφθεί υπ' όψη τόσο η λειτουργία του ως 

μέλους μιας ομάδας όσο και η ίδια η κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Οι θέσεις αυτές μας επιτρέπουν την περιγραφή - κι ενδεχομένως την εννοιοποίηση - 

ορισμένων ’’αντικειμένων” της ίδιας της διδακτικής (Chevallard [1982], [1985], [1989]). Μπορούμε 

στην προκειμένη περίπτωση να θεωρήσουμε δυο διαφορετικά ’’σύνολα” : εκείνο των

’’προγραμματιστών” και το σύνολο των ’’γνώσεων” οι οποίες χρησιμοποιούνται από τους 

προγραμματιστές - ή ακριβέστερα των ορθολογικών τους συστημάτων. Σύμφωνα με τις υποθέσεις 

μας, δραστηριότητες όπως ο προγραμματισμός δεν μπορούν να περιγραφούν κατά τρόπο πλήρη 

χωρίς αναφορά στη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα (πάντοτε με το νόημα που της αποδώσαμε), 

δηλαδή στις ιδιαίτερες συνθήκες μέσα στις οποίες ’’πραγματοποιείται” ο προγραμματισμός. Το 

αντικείμενο ’’προγραμματισμός” δεν έχει λοιπόν το ίδιο ’’νόημα”, δεν πρόκειται για το ίδιο 

αντικείμενο (παρά τις ομοιότητες που μπορεί να υφίστανται) στα πλαίσια των διαφόρων κοινωνικών 

ομάδων στις οποίες ’’υφίσταται” (διότι προφανώς υπάρχουν κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν 

σχέση με τον προγραμματισμό, κι άρα αυτός δεν ’’υφίσταται” στα πλαίσια τους). Σε κάθε κοινωνική 

ομάδα υπάρχει μια ιδιαίτερη ’’οικολογία”, ένα ιδιαίτερο πλέγμα σχέσεων που συνδέουν τ' άτομα με τ' 

αντικείμενα. Για να φέρουμε ένα τετριμμένο παράδειγμα, ένα τρίγωνο είναι κάτι τελείως 

διαφορετικό στην καθημερινή ζωή (όπου είναι ένα οποιοδήποτε αντικείμενο ή ένα σύνολο 

αποστάσεων τριγωνικού σχήματος) και στα μαθηματικά (όπου ορίζεται μέσω αξιωμάτων, ορισμών 

κλπ). Επιπλέον αναφερόμενοι στο τρίγωνο και πάλι, θα θεωρούσαμε σκάνδαλο τον μαθηματικό ο 

οποίος θα ισχυρίζονταν ότι ”δυο τρίγωνα είναι ίσα αφού φαίνονται” (γιατί θα χρησιμοποιούσε ένα 

ορθολογικό σύστημα μη ’’νόμιμο”, δηλαδή όχι αποδεκτό από την μαθηματική κοινότητα) αλλά θα 

θεωρούσαμε και τελείως αφύσικη (κι απίστευτη) την περίπτωση του μαθητή που θα παρήγαγε κατ' 

ευθείαν, με την πρώτη του επαφή με την ευκλείδεια γεωμετρία μια αυστηρή μαθηματική απόδειξη 

για την ισότητα δυο τριγώνων. Όσο λοιπόν η λειτουργία ενός ατόμου, στα πλαίσια μιας κοινωνικής 

ομάδας, είναι νόμιμη με τα κριτήρια της ομάδας, οι δεσμοί, οι ιδιαίτερες σχέσεις που συνδέουν τ' 

άτομα με τ' αντικείμενα παραμένουν αόρατοι. Αντίθετα σε περίπτωση ’’ρήξης” των κανόνων, οι 

σχέσεις αυτές γίνονται πιο ορατές.
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Δίνουμε παρακάτω μερικά παραδείγματα:

-Ο  E.W. Dijkstra [1972] δίνει το παράδειγμα ενός Πανεπιστημιακού φυσικού που 

αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα μ' ένα πρόγραμμα που είχε συντάξει ο ίδιος. Το πρόγραμμα του 

■’διάβαζε” 2000 αριθμούς, αποθηκεύοντας τους σ' έναν πίνακα προκειμένου να τους επεξεργαστεί 

στατιστικά. Το πρόβλημα ήταν ότι σε κάθε εκτέλεση οι αριθμοί υπερέβαιναν τα όρια του πίνακα 

(παρ' όλο που ήταν 2000). Προφανώς ο αλγόριθμος του είχε κάποιο λάθος. Ο φυσικός ’’έλυσε” το 

πρόβλημα ’’δηλώνοντας” στην αρχή του προγράμματος FORTRAN έναν πίνακα μεγαλύτερης 

διάστασης (Ο J. Arsac [1987] αφηγείται μια παρόμοια ιστορία). Η αντίδραση του φυσικού ήταν 

προφανώς απαράδεκτη από την άποψη ενός επαγγελματία προγραμματιστή. Επιπλέον ένας 

Πανεπιστημιακός φυσικός σίγουρα γνωρίζει την σημασία του ελέγχου μιας εργασίας. Το γεγονός 

όμως ότι ο φυσικός αρκέστηκε στην τροποποίηση του προγράμματος έτσι ώστε να μη παράγει 
κάποιο μήνυμα λάθους - κι όχι να μην περιέχει λάθη - δείχνει ίσως ότι η σχέση του με τον 

προγραμματισμό ήταν διαφορετικής ποιότητας απ' εκείνης ενός επαγγελματία προγραμματιστή.

- Έχουμε ήδη, στην εισαγωγή, αναφερθεί στο παράδειγμα της διδασκαλίας του 
προγραμματισμού της BASIC στους τουρίστες του Club Mediterannee (J. Arsac [1985]), μέσα σε 

λίγες ώρες κατά την διάρκεια των διακοπών. Χωρίς να υπεισέλθουμε σε λεπτομερή ανάλυση, 

θεωρούμε βέβαιο το γεγονός ότι ο εν λόγω προγραμματισμός για τους πελάτες του Club 
Mediterannee πολύ μικρή σχέση θα έχει με τον προγραμματισμό των Πληροφορικών.

Τα παραδείγματα που αναφέραμε δεν αποτελούν βέβαια τυπικές περιπτώσεις και μάλλον 

σαν ακραία πρέπει να θεωρηθούν. Ωστόσο δείχνουν με σαφή τρόπο το νόημα που αποδίδουμε στην 

ανθρωπολογική προσέγγιση που αναπτύξαμε στην παρούσα παράγραφο: και στα δυο παραδείγματα 

το κεντρικό αντικείμενο ήταν ο προγραμματισμός. Όμως στα πλαίσια λειτουργίας κάθε κοινωνικής 

ομάδας (επιστήμονας πληροφορικός, φυσικός, τουρίστας) η σχέση που συνδέει τ' άτομα με το 

αντικείμενο ’’προγραμματισμός” είναι τελείως διαφορετική κι αν οι ’’νόρμες” του προγραμματισμού 

καθορίζονται σε τελευταία ανάλυση από τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες της 

πληροφορικής, ωστόσο υπάρχουν ’’χώροι” όπου ο προγραμματισμός λειτουργεί με τρόπο τελείως 

διαφορετικό.

Όσο αφορά στην εργασία μας, στο παρόν κεφάλαιο θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας 

σε δυο ομάδες: τους επιστήμονες, ερευνητές και τους επαγγελματίες. Θα επιδιώξουμε να 

καθορίσουμε τις διαφορές που παρουσιάζει η προβληματική τους (σε σχέση πάντοτε με τον 

προγραμματισμό). Θα επιδιώξουμε επίσης να προσδιορίσουμε τις επιπτώσεις αυτών των 

προβληματικών στην διδασκαλία του προγραμματισμού. Η επιλογή των δυο αυτών ιδιαίτερων 

κοινωνικών ομάδων οφείλεται στο γεγονός ότι η διδασκαλία του προγραμματισμού σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο εδράζεται ακριβώς σ' αυτές τις δυο. Δεδομένου ότι στόχος μας είναι η 

μελέτη της συμπεριφοράς των σπουδαστών κατά την κατασκευή κι επικύρωση ενός 

αλγορίθμου/προγράμματος, η μελέτη των δυο αυτών ομάδων είναι επιβεβλημένη γιατί αποτελούν 

ακριβώς το πλαίσιο αναφοράς της διδασκαλίας αυτής. ”τα επόμενα κεφάλαια θα δείξουμε επίσης ότι
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η προγραμματιστική δραστηριότητα των σπουδαστών είναι συμβατή με την ιδιαίτερη σχέση που 

έχουν οι σπουδαστές με τον προγραμματισμό.



2.3 Η εγκυρότητα

Αν δεχτούμε ότι ο στόχος (ή ένας από τους στόχους) της επιστήμης είναι η παραγωγή 

γνώσεων, τότε βέβαια είναι προφανές ότι οι νέες γνώσεις δε μπορούν να αναγνωριστούν ως τέτοιες 

παρά μόνον αν είναι έγκυρες, αν δηλαδή γίνονται αποδεκτές από την αντίστοιχη επιστημονική 

κοινότητα επειδή η ακρίβεια κι αξιοπιστία τους έχουν επικυρωθεί με μεθόδους που θεωρούνται 

νόμιμες από την ίδια κοινότητα. Τούτο αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη έτσι ώστε μια νέα 

πνευματική παραγωγή σ' ένα επιστημονικό πεδίο να μπορεί ν ' αναγνωριστεί ως νέα γνώση (δεν είναι 

όμως πάντοτε κι ικανή). Από την άλλη πλευρά η ’’εγκυρότητα” ενός κατασκευασμένου αντικειμένου

- μιας γέφυρας ή ενός αεροσκάφους - υπακούει σε νόρμες διαφορετικές. Αυτό που είναι σημαντικό, 

σε τελευταία ανάλυση, δεν είναι τόσο η θεωρητική αξιοπιστία ή η θεωρητική αντοχή της 

συγκεκριμένης κατασκευής, αλλά η πραγματική της αξιοπιστία κι αντοχή. Εκείνο δηλαδή που θεωρεί 

δεδομένο ο επιβάτης του αεροσκάφους είναι βέβαια ότι το συγκεκριμένο αεροσκάφος έχει ελεγχθεί 

με πολλούς και ποικίλους τρόπους οι οποίοι αποτελούν μια εγγύηση για την ασφάλεια του. Οι 

τυπικές συνθήκες εγκυρότητας λοιπόν αλλά και οι σχετικές διαδικασίες επικύρωσης σ’ έναν 

επιστημονικό κλάδο και στους μηχανικούς διαφέρουν ουσιαστικά μεταξύ τους - και πιθανότατα αν 

λαμβάναμε υπ' όψη μας κι άλλες κοινωνικές ομάδες θα βρίσκαμε επίσης διαφορετικές συνθήκες και 

μεθόδους.

Η έννοια του “έγκυρου” αλγορίθμου/προγράμματος είναι βέβαια στο επίκεντρο της 

εργασίας αυτής. Το πρόβλημα του προσδιορισμού τους (τι είναι δηλαδή ένας “έγκυρος” 

αλγόριθμος), των μεθόδων για την κατασκευή τους καθώς και των τεχνικών που χρησιμοποιούν οι 

σπουδαστές θα εξεταστούν διαδοχικά στα επόμενα κεφάλαια. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα 

προσπαθήσουμε ακριβώς να διερευνήσουμε λεπτομερώς τις διαδικασίες επικύρωσης των 

αλγορίθμων και προγραμμάτων στις δυο κοινωνικές ομάδες που χρησιμοποιούμε σαν ομάδες 

αναφοράς: τους επιστήμονες πληροφορικούς και τους επαγγελματίες προγραμματιστές (τ' αντίστοιχα 

θέματα εγκυρότητας κι επικύρωσης στους σπουδαστές αποτελούν το αντικείμενο όλης της υπόλοιπης 

εργασίας).

Για την μελέτη αυτή χρησιμοποιούμε ένα ’’σύνολο αναφοράς”: τα Μαθηματικά. Η 

σύγκριση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στον προγραμματισμό και των μεθόδων των 

μαθηματικών, θεωρούμε ότι θα δείξει κατά σαφέστερο τρόπο τις ιδιαιτερότητες του 

προγραμματισμού. Η επιλογή των μαθηματικών ως επιστήμης ’’αναφοράς” δεν είναι τυχαία. Κατ' 

αρχήν τα Μαθηματικά είναι μια επιστήμη με πολύ συστηματοποιημένες μεθόδους και τεχνικές 

επικύρωσης των νέων γνώσεων κι ίσως η πρώτη επιστήμη που αντιμετώπισε το πρόβλημα αυτό. 

Εξάλλου τα Μαθηματικά έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον προγραμματισμό (προφανώς πολύ 

μεγαλύτερη απ' ότι έχει για παράδειγμα η βιολογία) και πολλοί πληροφορικοί δεν διστάζουν να 

δηλώσουν ότι ο προγραμματισμός ’’είναι” Μαθηματικά, ακριβέστερα ένας ιδιαίτερος κλάδος 

Μαθηματικών. Στην πραγματικότητα δηλαδή, δεν επιλέγουμε εμείς τα Μαθηματικά ως επιστήμη 

αναφοράς, αλλά οι ίδιοι οι επιστήμονες. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι η αναφορά μας στην 

επιστήμη των Μαθηματικών είναι δικαιολογημένη.
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Σχετικές αναφορές πάντως θα γίνουν και στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από τους
μηχανικούς.



2.3.1 Εγκυρότητα κι αποδείξεις στα Μαθηματικά

Το κύριο πρόβλημα στην παραγωγή νέων γνώσεων στα Μαθηματικά είναι το πρόβλημα 

της ορθότητας τους, αν δηλαδή η νέα γνώση (μια νέα θεωρία, ένα θεώρημα ή ένας αλγόριθμος,) είναι 

ορθή10. Βέβαια η καταφατική απάντηση δεν αποτελεί αξιολόγηση κατ' απόλυτη έννοια, για την νέα 

γνώση: ένα καινούριο θεώρημα μπορεί να είναι ορθό κι αποδεδειγμένο, αλλ’ ασήμαντο. Το σημείο 

όμως ’'εκκίνησης” για ένα νέο θεώρημα, η απόλυτη συνθήκη ώστε το θεώρημα να γίνει αποδεκτό ως 

τέτοιο, είναι η ορθότητα του. Ό ,τι στα Μαθηματικά μπορούμε ν ’ αποκαλέσουμε προβληματική της 

ορθότητας παραπέμπει σε ό,τι μπορεί να θεωρηθεί μαθηματικώς ορθό, αλλά επίσης και στις 

συνθήκες και τις διαδικασίες επικύρωσης της ορθότητας αυτής σε διάφορα επίπεδα: η ’’ιδιωτική” 

επικύρωση (πίστη στην ορθότητα του θεωρήματος προσωπική ή ενός μικρού κύκλου συνεργατών) 

και η ορθότητα που αναγνωρίζεται από την μαθηματική κοινότητα. Δεχόμαστε ότι γενικά η 

επικύρωση, η ’’πιστοποίηση εγκυρότητας”, η πιστοποίηση της ορθότητας των μαθηματικών 

προτάσεων είναι η απόδειξη .

Με μια γενική έννοια του όρου, δηλαδή και εκτός του πεδίου των Μαθηματικών, ως 

απόδειξη μπορεί να θεωρηθεί οποιοδήποτε στοιχείο, οποιοσδήποτε τρόπος χρησιμοποιείται για να 

πεισθεί ένα τρίτο πρόσωπο για την αλήθεια μιας θέσης, μιας τοποθέτησης, για μια κατάσταση των 

πραγμάτων. Καθ’ εαυτήν αποτελεί ένα επιχείρημα πειστικό, ή ακόμη και υποχρεωτικό, 

αναπόφευκτο, που χρησιμοποιείται για να πεισθεί ο συνομιλητής και ν’ αναγνωρίσει με τη θέληση 

του την αλήθεια μιας πρότασης. Κατ' αυτήν την έννοια δεν υπάρχει καμία συνθήκη και κανείς 

περιορισμός σχετικός με τη φύση των χρησιμοποιουμένων επιχειρημάτων, την γλώσσα ή τον τύπο 

συλλογισμού που μπαίνει σε χρήση.

Η απόδειξη αποτελεί λοιπόν σε τελευταία ανάλυση ένα μήνυμα απευθυνόμενο σε κάποιο 

τρίτο πρόσωπο (ακόμη και στο ίδιο το άτομο που πραγματοποιεί την απόδειξη), κι έχει σαν στόχο να 

πείσει. Βέβαια, όπως και άλλες έννοιες, τεχνικές κλπ, η απόδειξη έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά 

ανάλογα με την κοινωνική ομάδα αναφοράς: αρκεί ν' αναφέρουμε το παράδειγμα των νομικών και 

της μαθηματικής επιστήμης.

Η απόδειξη, στην ιδιαίτερη αυτή κοινωνική ομάδα που αποτελούν οι μαθηματικοί, 

αποτελεί επίσης ένα μήνυμα προορισμένο να πείσει. Έχει όμως ακολουθήσει την δική της ιστορική 

διαδρομή, αναπτύχθηκε σε μια ορισμένη κατεύθυνση με ιδιαίτερο τρόπο και διαθέτει ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. Μια μαθηματική απόδειξη αποτελεί μια εξήγηση, δηλαδή μια έκθεση των λόγων 
που απαντούν στο “γιατί” (BalachetY [ 1991 ])11. Η απόδειξη ενός θεωρήματος εξηγεί τους λόγους για

10 συχνά το χρησιμοποιούμενο επίθετο είναι "αληθής" ή "ψευδής", αλλά προφανώς η αλήθεια και το ψεύδος αποτελούν 
φιλοσοφικές κατηγορίες κι όχι μαθηματικά αντικείμενα..

11 Μια απόδειξη μαθηματικού χαρακτήρα επιχειρεί πάντοτε να εξηγήσει την ορθότητα της μαθηματικής πρότασης κι όχι να 
εκθέσει το πώς γνωρίζουμε ότι η πρόταση αυτή είναι ορθή. Στα Μαθηματικά επιχειρούμε να δείξουμε την ορθότητα μιας 
πρότασης χωρίς να γίνεται μνεία ή χρήση κριτηρίων ή γεγονότων που είναι εξωτερικά ως προς τα Μαθηματικά τα ίδια. Για 
παράδειγμα η παρακάτω φράση ενός μαθητή:

είναι α).ήθεια αφού το 'πε ο καθηγητής
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τους οποίους το θεωρούμε ορθό, για τους οποίους αναγκαστικά το θεώρημα είναι ορθό. Ωστόσο ούτε 

όλα τα επιχειρήματα γίνονται αποδεκτά ούτε και ο τρόπος σύνδεσης των επιχειρημάτων, η λογική 

τους ακολουθία, είναι τυχαία. Η μαθηματική απόδειξη αποτελεί μια αντικειμενική εξήγηση 
(Tymoczko [1979]), δεν κάνει δηλαδή καμία έκκληση στην διαίσθηση και μπορεί να επαληθευτεί (με 

την έννοια της εκτέλεσης της βήμα προς βήμα) από οιονδήποτε μαθηματικό.

Τούτο όμως δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί παρά μόνο επειδή τ' αντικείμενα πάνω 
στα οποία εφαρμόζονται οι (ιδιαίτερης φύσης) μαθηματικοί συλλογισμοί διαθέτουν ορισμένα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά. Τ' αντικείμενα αυτά, πάνω στα οποία εφαρμόζονται οι μαθηματικές αποδείξεις, τα 

μαθηματικά αντικείμενα (ο αριθμός, το τρίγωνο...), είναι αφηρημένα, ιδεατά κι αυστηρά 

προσδιορισμένα. Ακόμη κι αν διατηρούν μια σχέση με πραγματικά αντικείμενα του κόσμου, ακόμα 

κι αν η δημιουργία τους, η επινόηση τους οφείλεται σε προβλήματα κι αντικείμενα του υλικού 

κόσμου (υπόθεση που δεν ισχύει σ' όλες τις περιπτώσεις), ο μαθηματικός συλλογισμός δεν το 

λαμβάνει υπ' όψη του - το αντίθετο μάλιστα: ο μαθηματικός οφείλει να μη λάβει καθόλου υπ' όψη του 

τις σχέσεις αυτές. Τα μαθηματικά αντικείμενα είναι εκ των προτέρων προσδιορισμένα μέσα στα ίδι 

ατα Μαθηματικά.

Η μαθηματική απόδειξη εξάλλου, εκφέρεται κι αυτή μ' έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο:

- κάθε καινούρια σχέση ανάμεσα στ' αντικείμενα θεωρείται ως ήδη δεδομένη (αξιώματα 

ή ορισμοί) ή έχει ήδη αποδειχθεί (θεωρήματα)

- οι τρόποι με τους οποίους από ορθές προτάσεις μπορεί κανείς να παράγει άλλες ορθές 

προτάσεις είναι καθορισμένοι από ένα σύστημα παραγωγής - αναφερόμενο άμεσα ή ισχύον έμμεσα.

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι στα Μαθηματικά τα πράγματα 

φαίνονται σχετικά απλά: ξεκινώντας από ένα σύστημα αξιωμάτων και ορισμών, με τη βοήθεια των 

κανόνων παραγωγής, η απόδειξη μιας πρότασης (θεωρήματος) συνίσταται στη σύνταξη μιας σειράς 

ενδιάμεσων επιχειρημάτων παραγομένων σύμφωνα με τους κανόνες και τα οποία οδηγούν από την 

υπόθεση στο συμπέρασμα. Αν το σύστημα αξιωμάτων και των κανόνων παραγωγής δεν εμπεριέχει 

αντιφάσεις, τότε η ορθότητα της προς απόδειξη πρότασης είναι βέβαιη κατ' απόλυτη έννοια. Στους 

συλλογισμούς αυτούς η ορθότητα της αποδεικτέας “εμπεριέχεται” ήδη μέσα στην υπόθεση. Η 

προσθήκη κι άλλων υποθέσεων δεν προσθέτει τίποτα στην ορθότητα της πρότασης η οποία αποτελεί 

πλέον ένα θεώρημα.
Είναι βέβαια δυνατόν να έχουν γίνει κάποια λάθη στην απόδειξη: ανάλογα με την 

περίπτωση ο κατασκευαστής της απόδειξης μπορεί να επαληθεύσει την απόδειξη του, να

δεν θεωρείται απόδειξη, διότι εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο μαθητής θεωρεί ορθή την πρόταση, αλλά οι λόγοι αυτοί δεν- 
έχουν “μαθηματικό” χαρακτήρα κι άρα δεν είναι αποδεκτοί ως απόδειξη. Αντίθετα ο παρακάτίο συλλογισμός (μιας μαθήτριας 
2ας Γυμνασίου):

η τετραγωνική ρίζα του 10 δεν υπάρχει: δεν μπορεί να είναι ακέραιος αφού είναι ανάμεσα στο 3 και στο 4 (3x3=9 και

4x4=16) και δε μπορεί να 'ναι δεκαδικός αριθμός αφού κάθε δεκαδικός στο τετράγωνο είναι και πάλι δεκαδικός... 
μπορεί να θεωρηθεί σαν απόδειξη - ακόμη κι αν είναι λανθασμένη.
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χρησιμοποιήσει δηλαδή κάθε μέθοδο προκειμένου να ελέγξει την ορθότητα της πρότασης, έστω Ε, ή 

να βεβαιωθεί ότι η απόδειξη είναι, με τη σειρά της, ορθή. Όμως ο ανθρώπινος παράγων δεν 

επηρεάζει την αξία της μεθόδου καθ' εαυτής: η μέθοδος εγγυάται την ορθότητα της προτάσεως μέσα 

στα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων.

Ωστόσο, ορισμένες παρατηρήσεις είναι επιβεβλημένες στο μοντέλο αυτό:

Ι.ΊΓο μοντέλο αυτό είναι ανιστορικό: αυτή η σύντομη παρουσίαση της απόδειξης 

αντιστοιχεί, στην πραγματικότητα, στην σύγχρονη έννοια της απόδειξης, έτσι όπως την 

αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Αντίθετα η “αιτιολόγηση” που ακολουθεί (μαθήτριας Β ' Γυμνασίου)

τα σημεία του κύκλου ισαπέχουν από το κέντρο γιατί ο κύκλος είναι η τέλεια καμπύλη...

δεν είναι αποδεκτή σήμερα αν κι ήταν αποδεκτή πριν μερικούς αιώνες. Σήμερα η πρόταση αυτή δεν 

γίνεται αποδεκτή διότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τη λέξη “τέλεια” : αν η “τελειότητα” είναι μια 

μαθηματικά προσδιορισμένη ιδιότητα των αντικειμένων, τότε βέβαια δεν υφίσταται κανένα 

πρόβλημα. Αν όμως παραπέμπει σε χαρακτηριστικά αισθητικά ή πρακτικής αξίας, σε 

χαρακτηριστικά “εξωγενή” προς τα Μαθηματικά, τότε δεν γίνεται αποδεκτή. Το στοιχείο λοιπόν που 

φαίνεται ότι έχει μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου είναι το είδος των σχέσεων που θεωρούνται 

“νόμιμες” στα Μαθηματικά: εκείνο που είναι απαγορευμένο είναι ακριβώς η χρήση αντικειμένων 

που είναι εξωτερικά ως προς το μαθηματικό σύμπαν.
Η θέση αυτή είναι σήμερα αποδεκτή γενικά. Εξάλλου πολλοί ερευνητές (Hanna G. 

[1983]) έδειξαν ότι όχι μόνο η έννοια της απόδειξης δεν ήταν σταθερή κατά την πάροδο των 

αιώνων, αλλά ούτε κι ο ρόλος που έπαιξε η απόδειξη στα Μαθηματικά.

2. Η απόδειξη, έτσι όπως την παρουσιάσαμε, αποτελεί στην πραγματικότητα ένα ιδανικό 

προς το οποίο μπορεί τείνει οιαδήποτε μαθηματική απόδειξη (τουλάχιστον στη θεωρία), αποτελεί την 

περιγραφή μιας εντελώς τυπικής απόδειξης (formal proof). Μια τέτοια δυνατότητα τυποποίησης 

μοιάζει να είναι βασική ιδιότητα όλων των μαθηματικών αποδείξεων (Tymoczko Τ. [1979]). Στην 

πραγματικότητα όμως η διαδικασία αυτή, της παραγωγής μιας τυπικής απόδειξης, δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί πρακτικά παρά σε πολύ λίγες μαθηματικές προτάσεις. Όπως το υπογραμμίζουν οι (de 

Millo [1979], σ. 272):

The Principia Mathematica was the crowning ahievement o f the formalists. It was also the death 

blow for the formalist view... He showed what can be done in principle and what cannot be done 

in practice.

Θ' αποκαλούμε αυστηρή ή τυπική απόδειξη αυτόν τον τύπο αποδείξεως (Balacheff Ν. 

[1991]). Οι τυπικές αποδείξεις όμως, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι εχρησιμοποιείντο στην πράξη, 

δεν θα πρόσφεραν ίσως πολλά στην εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης. Επιπλέον οι τυπικές 

αποδείξεις των περισσοτέρων σύγχρονων θεωρημάτων θα ήταν εξαιρετικά μακρές και 
πιθανότατα θα εμπεριείχαν λάθη (Hanna G. [1983]). Έτσι [ibid] αυτό που σήμερα χρησιμοποιούν
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οι μαθηματικοί στην πράξη είναι η μη τυπική απόδειξη ή ακόμα κι ένα σκαρίφτιιια απόδειξης - 

κάτι που βέβαια δεν έχει άμεση σχέση με την τυπική απόδειξη. Προκύπτει όμως εκ νέου ένα 

πρόβλημα: πως μπορούμε να προσδιορίσουμε την απόδειξη; Αποδεχόμαστε τον ακόλουθο 

ορισμό:

η απόδειξη είναι μια εξήγηση η οποία αποσκοπεί να καταστήσει κατανοητή σ' ένα τρίτο άτομο την

ορθότητα μιας πρότασης η οποία (ορθότητα) είναι ήδη κατακτημένη απ' τον “ομιλούντα ”...

απόδειξη είναι μια εξήγηση η οποία έχει αναγνωριστεί κι έχει γίνει αποδεκτή
(Balacheff Ν. [1988], σ. 28-29)

Η θεώρηση αυτή μεταβάλλει την “οικονομία” μιας απόδειξης κι αντιστοιχεί με τις 

συνήθεις αποδείξεις των Μαθηματικών: μια δημοσιευμένη απόδειξη, για παράδειγμα, σ' ένα ειδικό 

περιοδικό (αλγεβρικής τοπολογίας, θεωρίας αριθμών,...) παρουσιάζεται συνήθως σαν ένας 

συλλογισμός που βασίζεται πάνω σ' ένα σύστημα παραγωγής ονομαζόμενο φυσικό, στην απαρίθμηση 

και στην τέλεια επαγωγή (η ατελής δεν έχει θέση στις μαθηματικές αποδείξεις) - αποτελεί μ' άλλα 

λόγια ένα “συλλογιστικό σχήμα” το οποίο είναι αποδεκτό από τη μαθηματική κοινότητα. Η 

αποδεικνυόμενη πρόταση αποκτά το status του θεωρήματος - τουλάχιστον θεωρητικά. Φυσικά αυτή 

η απόδειξη δεν αποτελεί μια τυπική απόδειξη και δεν είναι συνήθως πλήρης: δεν παρουσιάζει παρά 

μόνο τα στοιχεία εκείνα τα οποία ο συγγραφέας θεωρεί επαρκή ώστε ο αναγνώστης του (δηλαδή 

κάθε ειδικός του τομέα) να πειστεί για την ορθότητα της πρότασης. Αν και η απόδειξη δεν πρέπει να 

στηρίζεται στη διαίσθηση, ωστόσο η χρήση μέσων με “διαισθητικό” χαρακτήρα (παραδείγματος 

χάριν σχήματα) επιτρέπεται προκειμένου ορισμένα σημεία να ερμηνευτούν ή να αποσαφηνιστούν 

(όπως στο κλασσικό παράδειγμα της θεωρίας γραφημάτων). Το επίπεδο λοιπόν των λεπτομερειών 
και της αυστηρότητας της απόδειξης (για να μην αναφερθούμε σ' ό,τι θα μπορούσαμε να 

ονομάσουμε “στυλ” όπως: απόδειξη κατασκευαστική, υπάρξεως κλπ) είναι μάλλον μια συνάρτηση 

των συνηθειών που επικρατούν και των προσωπικών εκτιμήσεων του συγγραφέα. Αυτό το είδος 

αποδείξεων διέπεται από μερικούς “άγραφους” κανόνες οι οποίοι παραμένουν “κρυφοί” όσο η 

απόδειξη τους σέβεται. Η παράβαση τους όμως μπορεί να προκαλέσει διαμάχες ή και άρνηση 

αποδοχής ενός θεωρήματος: μια απόδειξη που δεν τους σέβεται, παραμένει απόδειξη; Ορισμένοι 

μαθηματικοί δεν έκαναν αποδεκτή την αρχική απόδειξη του θεωρήματος των τεσσάρων χρωμάτων 

γιατί, μεταξύ άλλων, το μήκος της καθιστά αδύνατη την επαλήθευσή της από έναν μαθηματικό 

(Tymoczko Τ. [1979]). Αυτού του είδους λοιπόν η απόδειξη που περιγράφουμε, είναι διαφορετική 

από την τυπική απόδειξη γιατί στηρίζεται μερικώς και σ' ένα είδος αποδοχής και συμφωνίας, ενώ η 

τυπική απόδειξη είναι αυτάρκης κι αποτελεί μια ιδιαίτερη σύνδεση επιχειρημάτων ορισμένου τύπου: 

μια τυπική απόδειξη είναι απόδειξη αλλά μια απόδειξη συνήθως δεν είναι τυπική απόδειξη (αν και 

γενικώς θεωρείται ότι μπορεί να μετατραπεί σε τυπική απόδειξη).

Αν, παρά τις προσπάθειες των μαθηματικών, ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα παραμένει 

αναπόδεικτο - αλλά όχι θεωρητικώς αδύνατο ν' αποδειχθεί - αποκτά το status της εικασίας: πρόκειται
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για μια πρόταση η ορθότητα της οποίας επιβεβαιώνεται από την εμπειρία, χωρίς όμως να είναι 
γνωστό γιατί η πρόταση είναι ορθή. Η εικασία του Fermat είναι γνωστό ότι προσφάτως έπαψε να 

αποτελεί εικασία κι απόκτησε το status του θεωρήματος.

3. Αν το μοντέλο που περιγράψαμε αντιστοιχεί στη “δημόσια εικόνα” των 

Μαθηματικών, είναι γνωστό ότι η “ιδιωτική”, η προσωπική εργασία του μαθηματικού είναι πολύ 

διαφορετική, αφού μια απόδειξη που δημοσιεύεται ή κοινολογείται αποτελεί ένα ήδη 

“επεξεργασμένο προϊόν” και δεν αντικατοπτρίζει όλη την πορεία της ανακάλυψής της. Ο ερευνητής 

είναι, κατά κάποιο τρόπο, υποχρεωμένος να αποκρύψει το ιστορικό της κατασκευής της απόδειξης, 
είναι υποχρεωμένος να την αποπροσωποποιήσει [Brousseau G. [1985]). Κατά την άποψη των (de 

Millo et als [1979]) το σύνολο της μαθηματικής εργασίας είναι διαφορετικό απ' εκείνο που ίσως 

γενικώς πιστεύεται:

outsiders see mathematics as a cold, formal, logical, mechanical monolithic process o f sheer 

intellection: we argue that insofar as it is successful, mathematics is a social, informal, intuitive, 

organic, human process, a community process.

Σ' αυτά τα πλαίσια, η εγκυρότητα των θεωρημάτων αποκτά μια σχέση μ' έναν ορισμένο 

αριθμό “φίλτρων” που έχουν κοινωνικό μάλλον παρά μαθηματικό χαρακτήρα - από τον συνάδελφο 

που μοιράζεται το ίδιο γραφείο με τον συγγραφέα μιας απόδειξης, ως τα σεμινάρια, τις δημοσιεύσεις 

και τα διεθνή συνέδρια - και τα οποία έμμεσα αλλ' αποφασιστικά εδραιώνουν την πεποίθηση στην 
ορθότητα ενός θεωρήματος [ibid]. Ακόμη κι αν, όπως παρατηρεί ο (Fetzer [1988]) είναι δύσκολο "to 

imagine ... a David Hilbert rushing to his colleagues fo r  their approval o f  his findings", είναι εξίσου 

δύσκολο να τον φανταστούμε να παράγει ό,τι παρήγε τελείως μόνος του, απομονωμένος και χωρίς 

καμία επαφή κι αλληλεπίδραση με την μαθηματική κοινότητα.

4. Η ύπαρξη μιας διαδικασίας με κοινωνικό χαρακτήρα παίζει ένα βασικό ρόλο στην 

εργασία του μαθηματικού: το γεγονός, για παράδειγμα, ότι πριν από κάθε δημοσίευση η αντίστοιχη 

εργασία “φιλτράρεται”, λειτουργεί, τουλάχιστον εν μέρει, ως ένα είδος έμμεσης εγγύησης για την 

ορθότητα του θεωρήματος, γιατί το γεγονός ότι μια απόδειξη είναι επαληθεύσιμη δεν σημαίνει 

αναγκαστικά κι ότι έχει επαληθευτεί στην πράξη. Το γεγονός ότι το Πυθαγόρειο θεώρημα κι οι 

αποδείξεις του έχουν αντισταθεί στα κριτικά βλέμματα όλων των μαθηματικών των τελευταίων 25 

αιώνων, αποτελεί έναν ισχυρότατο λόγο ώστε οι μαθηματικοί να είναι απολύτως βέβαιοι για την 

ορθότητα του. Αντίθετα, μια απόδειξη που αποδεικνύει μια εικασία η οποία έμεινε αναπόδεικτη για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, θ' αποτελέσει ασφαλώς αντικείμενο ενδελεχών μελετών και θα 

συνοδεύεται από μια αμφιβολία για την ορθότητα της - το πρόσφατο παράδειγμα της απόδειξης του 

τελευταίου θεωρήματος του Fermat αποτελεί ένα παράδειγμα.
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2.3.2 Αποδείξεις, επαληθεύσεις κι εγγυήσεις

Οι δυο τελευταίες παρατηρήσεις της προηγούμενης παραγράφου μας δημιουργούν ένα 

ερώτημα: ακόμη κι αν η μαθηματική απόδειξη είναι ο κατ' εξοχήν τρόπος με τον οποίο εδραιώνεται η 

εγκυρότητα (η ορθότητα) της μαθηματικής πρότασης, είναι άραγε κι ο μοναδικός; Μήπως 

υφίστανται κι άλλοι τρόποι για την εδραίωση της εγκυρότητας αυτής - ακόμη κι να δεν είναι 

"επίσημα" αναγνωρισμένοι; Για να το διατυπώσουμε και μ' έναν άλλο τρόπο, η μαθηματική απόδειξη

- ακόμη κι αν δεν μοιάζει να εμπεριέχει λάθη - είναι από μόνη της επαρκής για την εδραίωση της 

εγκυρότητας μιας μαθηματικής πρότασης; Το γεγονός δηλαδή ότι η απόδειξη "οφείλει" να εδραιώσει 

της εγκυρότητα σημαίνει ότι την εδραιώνει πραγματικά;

Μια απόδειξη αποτελεί - στη μαθηματική κοινότητα - ένα συλλογισμό ο οποίος είναι 

επεξηγηματικός και πειστικός. Αν η μαθηματική απόδειξη, με τυπικούς όρους, αποτελεί απλά μια 

αλυσίδα έγκυρων θεωρημάτων - τα οποία παράγονται από έγκυρες υποθέσεις με έγκυρους 

παραγωγικούς κανόνες - ωστόσο ο πραγματικός της ρόλος για την μαθηματική κοινότητα (η οποία 

αποτελείται από μαθηματικούς, δηλαδή από ανθρώπινα όντα) είναι ότι αποτελεί - ή ακριβέστερα 

πρέπει ν' αποτελεί - ένα μέσο αποδεκτό απ' όλα τα μέλη της κοινότητας για την εδραίωση της 

εγκυρότητας μιας πρότασης. Είναι όμως γνωστό ότι δεν συμβαίνει πάντα έτσι:

όλοι οι μαθηματικοί εξάλλου γνωρίζουν ότι μια μαθηματική απόδειξη δεν γίνεται στ' αλήθεια 

κατανοητή όσο αρκούμαστε στην επαλήθευση των συ/λογισμών που την απαρτίζουν βήμα προς 

βήμα, χωρίς να επιχειρήσουμε να συλλάβουμε καθαρά τις ιδέες που οδηγούν στη χρήση αυτών των 

συλλογισμών, στην κατασκευή αυτής ακριβώς της αλυσίδας συμπερασμάτων αντί για οιαδήποτε 

άλλη.
(Ν. Bourbaki [1948,] σελ. 37, σημείωση \)

Αν όμως μια απόδειξη δε γίνεται κατανοητή (όποιο κι αν είναι το ακριβές νόημα της 

λέξεως "κατανοώ"), τότε προφανώς η απόδειξη αυτή δεν εξηγεί τίποτε στον αναγνώστη που δεν την 

καταλαβαίνει. Βέβαια στην περίπτωση αυτή δε θα 'ναι και πειστική. Μια απόδειξη μπορεί εξ άλλου 

να εδραιώνει την ορθότητα προτάσεων οι οποίες είναι τελείως αντίθετες με την διαίσθηση του 

αναγνώστη (αρκεί ν' αναφέρουμε το παράδειγμα των αριθμησίμων απειροσυνόλων όπου το "μισό" 

του συνόλου είναι ισοδύναμο με το "όλο") ή ακόμη να εδραιώνει την ορθότητα προτάσεων οι οποίες 

αντιφάσκουν ή διαψεύδουν άλλα αποτελέσματα ή θεωρήματα. Είναι κλασσικό το παράδειγμα του G. 

Kantor ο οποίος σχολίασε ως εξής μια απόδειξη:

το βλέπω αλλά δεν το πιστεύω...

(in BalacheffN. [1991])

Μπορούμε τέλος να παρατηρήσουμε ότι ένας μαθηματικός χρησιμοποιεί αρκετές 

δεκάδες (αν όχι εκατοντάδες ή χιλιάδες) θεωρημάτων κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας. Θεωρούμε προφανές το γεγονός ότι κανείς μαθηματικός δεν επαναλαμβάνει όλες
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τις αυστηρές και μη αποδείξεις αυτών των θεωρημάτων που χρησιμοποιεί: το γεγονός ότι έγιναν 

αποδεκτές από τη μαθηματική κοινότητα (γιατί ανακοινώθηκαν σ' ένα φημισμένο συνέδριο ή σε 

σεμινάρια, δημοσιεύτηκαν σ' έγκυρα περιοδικά... με δυο λόγια γιατί πέρασαν επιτυχώς τις άτυπες 

δοκιμασίες της μαθηματικής κοινότητας) χρησιμεύει έμμεσα ως δείκτης εγκυρότητας, αρκούντως 

πειστικός, ώστε να έχει εμπιστοσύνη στην εγκυρότητα τους (ίσως θελήσει να ελέγξει την εγκυρότητα 

αυτή σε περίπτωση που το θεώρημα είναι αντίθετο σε άλλα θεωρήματα ή αντίθετο στην διαίσθηση 

του, αλλά τούτο αποτελεί μάλλον μια ειδική περίπτωση παρά το γενικό κανόνα). Οι εξωτερικοί αυτοί 

παράγοντες (εξωτερικοί ως προς τον τύπο και την ουσία της αυστηρής μαθηματικής απόδειξης) 

λειτουργούν σαν μια εξωτερική εγγύηση για την εγκυρότητα των χρησιμοποιούμενων θεωρημάτων.

Αν οι προηγούμενες διαπιστώσεις αφορούν κυρίως το μαθηματικό ο οποίος είναι 

"αποδέκτης", δηλαδή απλός χρήστης ενός θεωρήματος, ωστόσο σ' ένα ορισμένο μέτρο αφορούν και 

το μαθηματικό που κατασκευάζει μιαν απόδειξη, που τη δημιουργεί:

είναι σχεδόν βέβαιο ότι ένας μακρύς υπολογισμός περιέχει λάθη
(Kuntzmman [1975])

Οι πολύ μακρές αποδείξεις περιέχουν τουλάχιστον ένα λάθος
(C. Margolinas [1990])

Ένας μαθηματικός λοιπόν που κατασκευάζει μια νέα πολύπλοκη απόδειξη ή μια 

απόδειξη που περιέχει μακρείς και δύσκολους υπολογισμούς, μια απόδειξη τέλος που φαίνεται να 

διαψεύδει άλλα αποτελέσματα ή την διαίσθηση του, θα ήταν άοπλος αν ήταν υποχρεωμένος να 

στηρίζεται αποκλειστικά στην τυπική απόδειξη. Η τυπική απόδειξη είναι - εξ ορισμού - εσωτερική 

(δεν κάνει αναφορά παρά μόνο στ' αντικείμενα τα οποία πραγματεύεται, δηλαδή στα μαθηματικά 

αντικείμενα και τις σχέσεις τους) και - εξ ορισμού πάλι - δυαδική: είναι σωστή ή λανθασμένη. Είναι 

λοιπόν ελάχιστα πιθανό ότι ο μοναδικός τρόπος για να βεβαιωθεί ο μαθηματικός για την ορθότητα 

ενός αποτελέσματος είναι η τυπική απόδειξη. Θεωρούμε ότι υπάρχουν κι άλλοι τρόποι οι οποίοι 

διευκολύνουν τη διαδικασία επικύρωσης (οι οποίοι την καθιστούν πλέον οικονομική κι 

αποτελεσματική - και συνήθως είναι απαραίτητοι), ότι υφίστανται κι άλλες πηγές οι οποίες μπορούν 

ν' αυξήσουν την εμπιστοσύνη του. Οι τρόποι αυτοί θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 

"εξωτερικοί" ή "εσωτερικοί": στην πρώτη περίπτωση γίνεται αναφορά στην επαλήθευση, στην 

δεύτερη περίπτωση στην εγγύηση.

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θεωρούμε την επαλήθευση ως μια διαδικασία στο 

τέλος της οποίας μπορούμε να εκφέρουμε μια κρίση σχετικό με την εγκυρότητα ενός "αντικειμένου" 
(ή μιας σχέσης ή μιας πρότασης) χωρίς ωστόσο η εν λόγω διαδικασία να είναι επεξηγηματική (C. 

Margolinas [1990]). Η βασική διαφορά ανάμεσα στην απόδειξη και την επαλήθευση είναι η εξήγηση 

(η ύπαρξη της ή η απουσία της). Τούτο καθορίζεται κυρίως από την πρόθεση του υποκειμένου. Αν 

δηλαδή η εξήγηση είναι στο κέντρο της απόδειξης, δεν είναι ωστόσο απαραίτητη στην επαλήθευση. 

Είναι φυσικά δυνατόν κατά την επαλήθευση να χρησιμοποιηθούν τεχνικές και μέθοδοι αποδεικτικές
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- μπορεί ακόμη να παραχθεί και μια νέα απόδειξη. Το καθοριστικό όμως στοιχείο - όπως τονίζει κι η 

C. Margolinas - είναι η πρόθεση του υποκειμένου, η ίδια η ιδέα που έχει για τον σκοπό της διαδικασίας 

που εκτελεί. Θα προσθέταμε ωστόσο ότι η επαλήθευση έχει τότε ισχύ, όταν τίθεται σε εφαρμογή στις 

περιπτώσεις εκείνες στις οποίες το υποκείμενο έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει στην εγκυρότητα του 

"αντικειμένου" (σχέσης ή πρότασης): η επαλήθευση λειτουργεί σαν επίρρωση του σχεδόν σίγουρα 

ορθού, ενισχύει την πεποίθηση για την εγκυρότητα του. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 

εγκυρότητα του αντικειμένου τίθεται εν αμφιβόλω προτιμούμε τον όρο της δοκιμασίας (του τεστ). 

Έ τσι επαληθεύουμε μια ήδη αποδεδειγμένη πρόταση αλλά δοκιιιάξουιιε μια υπόθεση - αν έχει 

περίπου τις ίδιες πιθανότητες να είναι ορθή ή λανθασμένη.

Τέλος αποκαλούμε εγγύηση μια κρίση για το εν λόγω αντικείμενο, κρίση η οποία 

προέρχεται από μια εξωτερική πηγή (εξωτερική ως προς το υποκείμενο) αλλά είναι αποδεκτή από το 

υποκείμενο. Η εξήγηση δεν είναι απαραίτητη ούτε στην περίπτωση αυτή. Είναι φανερό ότι τα 

θεωρήματα τα οποία ο μαθηματικός χρησιμοποιεί - θεωρώντας τα βέβαια ορθά - χωρίς να γνωρίζει 

την απόδειξη τους αλλά τ' αποδέχεται αφού έχουν αναγνωριστεί από τη μαθηματική κοινότητα, 

εντάσσονται σ' ότι θεωρούμε εγγύηση: η αποδοχή τους από την αντίστοιχη κοινότητα αποτελεί μια 

έμμεση αλλά σίγουρη εγγύηση για την ορθότητα τους.
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2.3.3 Αποδείξεις και μηχανισμοί

Στις προηγούμενες παραγράφους περιγράψαμε την απόδειξη ως ένα είδος εξήγησης και 

τις μαθηματικές αποδείξεις ως μια ιδιαίτερη κατηγορία αποδείξεων (ως μια ιδιαίτερη κατηγορία 
εξηγήσεων Gasser J. [1989]). Δοκιμάσαμε επίσης να δείξουμε τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι 

εγγυήσεις και η επαλήθευση στην αποδοχή ως ορθής, μιας μαθηματικής πρότασης. Στηριχτήκαμε 

λοιπόν στο μοντέλο των μαθηματικών, στους κανόνες λειτουργίας δηλαδή μιας ιδιαίτερης 

κοινωνικής ομάδας, της μαθηματικής κοινότητας (τους κανόνες λειτουργίας που αφορούσαν βέβαια 

ένα ιδιαίτερο σημείο: την εγκυρότητα των αντικειμένων που πραγματεύεται). Είναι εύλογο ν' 

αναρωτηθούμε αν αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι τυπικός - ή μάλλον αν είναι ο ίδιος και στην 

κοινότητα που μας αφορά. Η εξέταση του ερωτήματος αυτού είναι ο στόχος της παρούσας 

παραγράφου και η θέση την οποία υποστηρίζουμε είναι ότι τα εκάστοτε χρησιμοποιούμενα κριτήρια 

εγκυρότητας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη φύση των αντικειμένων τα οποία είναι υπό 

εξέταση.

Για την λειτουργία του μηχανισμού της μαθηματικής απόδειξης, δύο μας φαίνονται οι 

συνθήκες που είναι απαραίτητες: σε μια δοσμένη κατάσταση: η απόδειξη πρέπει να αναγνωριστεί 

σαν απαραίτητη και να είναι δυνατή. Η πρώτη συνθήκη είναι κοινή (δηλαδή είναι ένα δομικό 

στοιχείο) όλων των καταστάσεων όπου λειτουργεί η απόδειξη και η απουσία της δεύτερης καθιστά 

αδύνατη οιαδήποτε διαδικασία απόδειξης. Η αναγνώριση της αναγκαιότητας της απόδειξης σημαίνει 

την αναγνώριση για την αναγκαιότητα μιας εξήγησης - μιας εξήγησης του «γιατί». Για μια ιδιαίτερη 

λοιπόν κοινότητα, τους μαθηματικούς, η απόδειξη κατέστη τελικά ο θεσμικά αναγνωρισμένος 

τρόπος για να δειχθεί η εγκυρότητα των προτάσεων, των νέων γνώσεων που παράγονται. Η απόδειξη 

αποτελεί ένα σύνολο πειστικών επιχειρημάτων ή έναν "τόπο" οργάνωσης της σκέψης η οποία πρέπει 

να καταλήξει στην πειθώ (η απόδειξη που γίνεται κατανοητή κατά τον Bourbaki). Όμως δεν υπάρχει 

κανείς ιδιαίτερος λόγος ώστε η απόδειξη - αυτό το ιδιαίτερο είδος εξήγησης - ν' αποτελεί τον 

μοναδικό τρόπο επίτευξης αυτής της πειθούς σ' όλα τα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας - 

ακόμη και της πνευματικής. Αν ληφθεί υπ' όψη η πειθώ απ' τη μια μεριά και η εξήγηση από την 

άλλη, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε ότι εφ' όσον η ικανή συνθήκη για την λήψη μιας απόφασης 

ή για μια ορισμένη δράση είναι η πίστη, η βεβαιότητα του υποκειμένου (έστω και σχετική) για τ' 

αποτελέσματα της δράσης ή της απόφασης, τότε η εξήγηση των αποτελεσμάτων αυτών δεν αποτελεί 

υποχρεωτικό παράγοντα για την απόφαση ή τη δράση. Το υποκείμενο μπορεί κάλλιστα ν' αποφασίσει 

ή να δράσει βασιζόμενο, για παράδειγμα, στην προηγούμενη εμπειρία (ατομική ή συλλογική) ή τη 

διαίσθηση του. Επιπλέον η αδυναμία παραγωγής μιας πειστικής εξήγησης οδηγεί βέβαια σε άλλους 
τρόπους πειθούς. Εξάλλου σύμφωνα με μια αρχή οικονομίας στην σκέψη (Balacheff Ν. [1991]) δεν 

θέτουμε σ' εφαρμογή μεθόδους πνευματικής διεργασίας - και πειθούς - ισχυρότερους απ' ότι απαιτεί 

μια συγκεκριμένη κατάσταση. Ο Κ. Popper είχε αναφέρει ένα κλασσικό παράδειγμα: αν κάποιος 

αμφισβητούσε την αυθεντικότητα ενός νομίσματος που είχε στην τσέπη του τότε θα ξανάριχνε μια 

δεύτερη ματιά στο νόμισμα για να βεβαιωθεί ότι δεν ήταν εμφανώς πλαστό. Αν όμως ο άλλος 

επέμενε ότι το νόμισμα ήταν πλαστό τότε μπορούσε ν' αποταθεί και σ' ένα άλλο άτομο, ή ακόμη και



σ' ένα ταμία Τραπέζης. Κι αν από την αυθεντικότητα του νομίσματος εξαρτιόταν, ας υποθέσουμε, η 

ζωή ενός ατόμου, τότε θα μπορούσε ν' αποταθεί ως και στον προϊστάμενο της νομισματικής 

υπηρεσίας της Τραπέζης της Αγγλίας. Ανάλογα με τις "απαιτήσεις" της κατάστασης - στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ανάλογα με το τι διακυβεύεται - τίθεται σε λειτουργία ο αντίστοιχος 

μηχανισμός ο οποίος μπορεί να είναι μια δεύτερη ματιά στο νόμισμα ως την ερώτηση που 

απευθύνεται στον πλέον ειδικού για την αυθεντικότητα του νομίσματος. Είναι επιπλέον προφανές ότι 

στην περίπτωση αυτή καμία "απόδειξη" δεν είναι δυνατή - για παράδειγμα δεν θα ήταν δυνατό να 

δειχθεί ότι το νόμισμα κατασκευάστηκε με όλους τους κανόνες του νομισματοκοπείου κλπ.

Η μαθηματική απόδειξη αποτελεί ένα πολύ ιδιαίτερο είδος εξήγησης. Αν όμως 

θεωρήσουμε τις εξηγήσεις με την ευρύτερη έννοια του όρου, τότε είμαστε υποχρεωμένοι να 

δεχτούμε ότι μια εξήγηση είναι σχεδόν πάντοτε δυνατή. Βέβαια οι εξηγήσεις που γίνονται αποδεκτές 

σε μια περίπτωση δεν γίνονται αποδεκτές και σε μια άλλη. Τα μετεωρολογικά φαινόμενα 

εξηγήθηκαν κι από τον προϊστορικό άνθρωπο κι από την σύγχρονη επιστήμη - αλλά βέβαια οι δυο 

εξηγήσεις έχουν κοινό μόνο τ' όνομα. Θέλουμε μ' αυτό να τονίσουμε το γεγονός ότι οι αποδεκτές 

εξηγήσεις δεν είναι πάντοτε οι ίδιες έστω κι αν πρόκειται για το ίδιο φαινόμενο: τα κριτήρια των 

αποδεκτών εξηγήσεων μπορούν να μεταβληθούν δραστικά μέσα στο χρόνο. Ίσως τα πλέον εύγλωττα 

παραδείγματα προσφέρει στον τομέα αυτό η Φυσική στην οποία η μεταβολή ακόμη και των άμεσων 

στόχων έχει μεταβληθεί δραματικά: η Φυσική για παράδειγμα δεν αναζητά πλέον το κρυμμένο 
"γιατί" των φαινομένων - αρκείται στο μαθηματικό "πώς" (Bachelard G. [1987]). Όπως είπε κι ο R. 

Feynman αστειολογώντας: "κατά βάθος η Φυσική δεν έχει μεταβληθεί και πολύ από τον Μεσαίωνα. 

Η μόνη διαφορά είναι ότι τότε η Σελήνη στεκόταν στον ουρανό γιατί οι άγγελοι την έσπρεωχναν 

μακριά από τη Γη για να μη πέσει πάνω της, ενώ σήμερα οι άγγελοι τη σπρώχνουν προς τη Γη" (η 

έλξη του Νεύτωνα).

Αν η σχέση του ανθρώπου με τα φυσικά φαινόμενα και τη φύση γενικότερα έχει 

μεταβληθεί ριζικά, η σχέση του με ιδεατά αντικείμενα - όπως είναι τα μαθηματικά αντικείμενα - 

μεταβάλλεται κι αυτή μέσα στο χρόνο; Σήμερα γνωρίζουμε πως "ναι" κι αυτή μεταβάλλεται: η 

μαθηματική αυστηρότητα μεταβάλλεται κι αυτή μέσα στο χρόνο - εξαρτώμενη από ένα πλήθος 

ενδογενών αλλά κι εξωγενών παραγόντων12 . Σε κάθε περίπτωση πάντως η χρήση και η λειτουργία 

των αφηρημένων εννοιών στις επιστήμες υπόκειται σε ορισμένους υποχρεωτικούς κανόνες. Για να 

χρησιμοποιήσουμε και πάλι το παράδειγμα των μαθηματικών αποδείξεων, οι μαθηματικές αποδείξεις 

έγιναν δυνατές μόνο χάρη σε μια ιδιαίτερη διαδικασία "μαθηματικοποίησης" - διαδικασία η οποία σε 

μεγάλο μέρος είναι μια διαδικασία τυποποίησης κι η οποία στα σύγχρονα μαθηματικά καταλήγει σε:

ι) ένα σύνολο κανόνων εκκίνησης κι ένα σύνολο παραγωγικών κανόνων οι οποίοι 

επιτρέπουν την παραγωγή νέων σχέσεων από άλλες σχέσεις - κανόνες δηλαδή παραγωγής 

συμπερασμάτων.

12 για παράδειγμα είναι γνωστό ότι μια ορισμένη κατηγορία επιστημολόγων αποδίδει μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της 
μαθηματικής απόδειξης στους αρχαίους έλληνες στο γεγονός ότι υπήρχε δημοκρατία κι έτσι στην αγορά οι εκάστοτε ισχυρισμοί 
έπρεπε να γίνουν αποδεκτοί απ' όλους κι όχι να επιβληθούν υποχρεωτικά εκ των άνω χωρίς εξήγηση - όπως για παράδειγμα στην 
Αίγυπτο. Για μια παρουσίαση της άποψης αυτής (Arsac [1987])
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ιι) ένα σύνολο ορισμών των αντικειμένων στα οποία αφορούν οι παραπάνω 

αναφερόμενες σχέσεις: είναι τα μαθηματικά αντικείμενα.

Η απόδειξη προϋποθέτει φυσικά την αποδοχή των παραπάνω κανόνων από μια

κοινότητα.

Μ' έναν γενικό τρόπο λοιπόν η βεβαιότητα για την ορθότητα ενός συμπεράσματος, η 

πίστη στην εγκυρότητα μιας πρότασης η πεποίθηση για τ' αποτελέσματα μιας πράξης (φυσικής ή 

διανοητικής) δεν αποτελεί συνήθως αποτέλεσμα μιας και μοναδικής διαδικασίας. Αποτελεί μάλλον 

το αποτέλεσμα ενός πιο πολύπλοκου μηχανισμού στον οποίο αλληλεπιδρούν διαφορετικού τύπου 

διαδικασίες. Εξάλλου η βεβαιότητα αυτή δεν πρέπει να θεωρείται τελειωτική κι απόλυτη, αλλά 

πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη μέσα στη σχετικότητα της, να είναι δηλαδή αποδεκτή (ατομικά ή 

συλλογικά) στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης κατάστασης. Υπάρχει λοιπόν ένα όριο πέραν του οποίου 

η βεβαιότητα για την εγκυρότητα του αντικειμένου είναι αρκετή ώστε το αντικείμενο να θεωρηθεί 

έγκυρο κι αντίστροφα κάτω από το οποίο η εγκυρότητα του αντικειμένου δεν θεωρείται επαρκώς 

εδραιωμένη - κι άρα απαιτεί τη χρήση κι άλλων προσπαθειών ή άλλων, ισχυρότερων μεθόδων.

Θα μελετήσουμε τώρα μια ιδιαίτερη κλάση αντικειμένων, τα οποία αποκαλούμε 

μηχανισμούς. Έ νας μηχανισμός μπορεί να είναι ένα τρανζίστορ, μια μηχανή αυτοκινήτου ή ακόμη 

και μια προφορική οδηγία: σε κάθε περίπτωση αντιστοιχεί σ’ ένα συγκεκριμένο συνδυασμό 

επιμέρους τμημάτων, τα οποία όταν τεθούν σε κίνηση παράγουν κάποιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Οι 

μηχανισμοί είναι αντικείμενα βέβαια με φυσική, υλική οντότητα αλλά και νοητικά κατασκευάσματα 

συγχρόνως και πολύ κοινά τόσο στην καθημερινή .ζωή όσο και σε ιδιαίτερους "χώρους" όπως η 

τεχνική. Ιδιαίτερα θα επιθυμούσαμε να εξετάσουμε τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την 

επικύρωση της λειτουργίας ενός μηχανισμού - και μάλιστα ενός ιτηγανισαού που κατασκευάσουιιε 

εμείς οι ίδιοι. Η επιλογή μας αυτή δεν είναι βέβαια τυχαία, αλλά υπαγορεύεται από ένα πολύ απλό 

αίτιο: όπως θα υποστηρίξουμε στη συνέχεια της εργασίας, οι αλγόριθμοι και τα προγράμματα τα 

οποία κατασκευάζουν οι σπουδαστές έχουν ακριβώς εκείνα τα χαρακτηριστικά των μηχανισμών που 

θα περιγράψουμε στην παρούσα παράγραφο κι άρα μας επιτρέπουν - σ’ ένα ορισμένο 'μέτρο - να 

κάνουμε ορισμένες υποθέσεις σχετικά με τις αντιλήψεις τους για τους αλγόριθμους και τα 

προγράμματα. Η παρουσίαση δηλαδή των μηχανισμών στην παρούσα παράγραφο αποτελεί ένα είδος 

γενικού παραδείγματος των αντιλήψεων των σπουδαστών - ακριβέστερα των σχέσεων που έχουν οι 

σπουδαστές με το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ας θεωρήσουμε το φανταστικό παράδειγμα ενός ατόμου X το οποίο κατασκευάζει έναν 

μηχανισμό όχι τελείως τετριμμένο αλλά ούτε κι εξαιρετικά πολύπλοκο: ο X επιθυμεί για παράδειγμα 

να κάνει την ηλεκτρική εγκατάσταση στο εξοχικό του σπίτι. Για να οργανώσει συστηματικά την 

εργασία του (με την προϋπόθεση ότι έχει τις απαιτούμενες γνώσεις) θα 'χει πιθανόν ανάγκη από ένα 

σχέδιο της εγκατάστασης αυτής (σχέδιο σε χαρτί ή αποκλειστικά στο μυαλό του). Αν ο X δεν είναι 

ειδικός (ηλεκτρολόγος) το σχέδιο αυτό θα είναι πιθανότατα κατασκευασμένο σύμφωνα μ' ένα 

διανοητικό σχήμα το οποίο θ' αναπτύσσεται μαζί με το σχέδιο και το οποίο θ' αντιστοιχεί στην
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αντίληψη που έχει ο X για την ηλεκτρική εγκατάσταση: για τις ανάγκες που θα έχει και οι οποίες 

πρέπει να προβλεφθούν αλλά και για τον τρόπο λειτουργίας των διακοπτών και των ασφαλειών και 

σε κάποιο βαθμό για τον ίδιο τον ηλεκτρισμό. Η πραγματική εγκατάσταση θα γίνει λοιπόν σύμφωνα 

με το ιιοντέλο αυτό το οποίο παρουσιάζει σχηματικά, αναπαριστά όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά και 

τις ιδιότητες του πραγματικού κυκλώματος που είναι τελείως απαραίτητες για την πραγματοποίηση 

της εργασίας. Όταν η εγκατάσταση - ή ένα τμήμα της - αποπερατωθεί, ο X θα θελήσει να δοκιμάσει 

τη λειτουργία της. Αν όλες οι δοκιμές είναι επιτυχείς, αν δηλαδή η εγκατάσταση λειτουργεί σύμφωνα 

με το καθορισμένο σχέδιο, τότε ο X είναι πεπεισμένος ότι η εγκατάσταση του είναι καλή, ότι 

λειτουργεί13 σωστά. Στην αντίθετη περίπτωση ο X είναι υποχρεωμένος να ελέγξει την εγκατάσταση 

και να προσδιορίσει το σημείο του λάθους ή της κακής λειτουργίας: ακολουθώντας το σχέδιο, 

προσομοιώνοντας νοητικά τη λειτουργία της πραγματικής εγκατάστασης, κάνοντας τμηματικές 

δοκιμές θα προσδιορίσει το ελάττωμα (υλικό που έχει βλάβη, κακές επαφές ή λανθασμένος 

σχεδιασμός) και θα επιδιώξει να το διορθώσει. Υπογραμμίζουμε τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των 

δοκιμών και των επαληθεύσεων του: σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης η επαλήθευση ή δοκιμή είναι 

σημαντική γιατί δείχνει την συμφωνία ανάμεσα στις προβλεπόμενα και τα πραγματικά αποτελέσματα 

(αυτός ο διακόπτης ελέγχει αυτή τη λειτουργία κλπ), αλλά κι αντίστοιχα σε περίπτωση 

ελαττωματικής λειτουργίας οι δοκιμές δίνουν εκείνους τους δείκτες οι οποίοι προσδιορίζουν το 

σημείο - αλλά και το πιθανό αίτιο - του προβλήματος. Κατ' αυτή την έννοια οι δοκιμές αυτές δεν 

έχουν ένα "δυϊκό" χαρακτήρα, δεν αποτελούν ένα "κρίσιμο πείραμα" το οποίο αν δε πετύχει θα 

σημάνει και τη συνολική απόρριψη της εγκατάστασης. Αντίθετα οι δοκιμές αυτές παρέχουν όλες 

εκείνες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διόρθωση. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση 

δεν λειτουργεί όπως πρέπει η "στρατηγική" της επιδιόρθωσης είναι επίσης σημαντική: υπάρχουν 

περιπτώσεις στις οποίες η αιτία της βλάβης είναι φανερή κι η επιδιόρθωση άμεση. Αν αντίθετα οι 

πιθανές αιτίες είναι περισσότερες της μιας, ο X θα προσπαθήσει συστηματικά - εννοούμε 

ακολουθώντας ένα δικό του σύστημα - να εντοπίσει τη βλάβη. Αν για παράδειγμα γνωρίζει, από 

πείρα, ότι ένα τμήμα της εγκατάστασης έχει την τάση να μη λειτουργεί σωστά για διάφορους λόγους 

(για παράδειγμα οι λάμπες συχνά θέλουν περισσότερο σφίξιμο) είναι πιθανότατα εκείνο που θα 

ελέγξει πρώτο και στη συνέχεια θα προσπαθήσει να ελέγξει τα υπόλοιπα ακολουθώντας την τεχνική 

των διαδοχικών αποκλεισμών των πιθανών αιτίων.

Αν ζητηθεί από το X, είναι πιθανόν ότι θα μπορούσε ν' αποδείξει, να εξηγήσει δηλαδή, 

κατά κάποιο τρόπο την καλή λειτουργία της εγκατάστασης (κι αν ακόμη δε του ζητηθεί, είναι πολύ 

πιθανό ότι διαθέτει διανοητικά την εξήγηση αυτή - δεδομένου ότι το αρχικό του σχέδιο της 

εγκατάστασης δεν γίνεται κατά τρόπο τυχαίο): μπορεί για παράδειγμα να εξηγήσει ότι τοποθέτησε 

έναν διακόπτη σ' ένα ορισμένο σημείο γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα περνάει από κει και θα ήθελε να...

Αν επιχειρήσουμε να εξετάσουμε λεπτομερέστερα την όλη διαδικασία που ακολουθεί ο 

X - και η οποία θ' αποτελέσει ένα γενικής φύσεως παράδειγμα για την παρούσα εργασία - θα πρέπει

13 αν και θ' αναφερθούμε εκτενέστερα στο σημείο αυτό, ωστόσο επί τη ευκαιρία υπενθυμίζουμε ότι συχνότατα η πρώτη 
απαίτηση που έχουμε από ένα πρόγραμμα είναι να "τρέχει" - το χρησιμοποιούμενο ρήμα (το οποίο ας μη ξεχνάμε είναι παρόμοιο 
με τα διεθνώς χρησιμοποιούμενα "Run" ή "marche bien") είναι ενδεικτικό των απαιτήσεων που έχουμε.

85



να παρατηρήσουμε ότι η βεβαιότητα του X παρουσιάζει ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κι 

εδράζεται σε περισσότερους από έναν παράγοντες:

1. Η εγκατάσταση είναι "έγκυρη" - που στην προκειμένη περίπτωση έχει το νόημα: 

λειτουργεί σωστά - εκ κατασκευής. Η ορθή τοποθέτηση των επιμέρους στοιχείων πραγματοποιήθηκε 

χάρη σ’ έναν ιδιαίτερο και κατάλληλο συνδυασμό των στοιχείων αυτών - πιθανόν με τη βοήθεια του 

σχεδίου - και των ιδιοτήτων τους (αυτός ο τύπος διακόπτη πραγματοποιεί αυτή την εργασία, το 

ηλεκτρικό ρεύμα "περνάει" από την τάδε ασφάλεια με τον ψ τρόπο κλπ) κι η ιδιαίτερη αυτή 

τοποθέτηση αποτελεί αφ' εαυτού της την εξήγηση του "γιατί" πραγματοποιήθηκε κατά τον τρόπο 

αυτό. Η σχέση ανάμεσα στη κατασκευή και την επικύρωση είναι τόσο στενή που είναι δυσδιάκριτες, 

Είναι λοιπόν προτιμότερο να γίνεται αναφορά σ’ ένα ζεύγος κατασκευής/επικύρωσης παρά να 

διακρίνονται δυο ξεχωριστές θεωρήσεις.

Ακόμη κι αν ένας ειδικός δε συμφωνούσε με την ερμηνεία του X για την εγκατάσταση 

και τα τμήματα της (π.χ. το ηλεκτρικό ρεύμα που "περνάει" σαν ρευστό κλπ), ωστόσο οι αντιλήψεις 

του για το σύνολο της εγκατάστασης του επιτρέπουν να την πραγματοποιήσει και να είναι επί πλέον 

σε θέση να παρουσιάσει και μια εξήγηση του "γιατί" η εγκατάσταση λειτουργεί με τον τρόπο αυτό. 

Βέβαια οι εξηγήσεις του X έχουν μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: μια συγκεκριμένη γλώσσα που 

χρησιμοποιεί, ένα είδος επιχειρημάτων, γραφικών αναπαραστάσεων, γνώσεων που θέτει σ' 

εφαρμογή. Η κατασκευή του X (κατασκευή του σχεδίου στο χαρτί ή πραγματική κατασκευή της 

εγκατάστασης) βασίζεται πάνω στον πραγματικό κόσμο, ο X θέτει σ' εφαρμογή μια "πρακτική" 

γνώση που αφορά τον κόσμο των γεγονότων (ακριβέστερα στην ιδέα που έχει ο X για το 

μικροσκοπικό τεχνικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί). Παρ' όλα αυτά η κατασκευή αυτή δεν θα 

ήταν δυνατή χωρίς μια διανοητική προεργασία κι επεξεργασία κατά τις δοκιμές. Η διανοητική αυτή 

διεργασία πιστεύουμε ότι τοποθετεί τις εξηγήσεις και την όλη εργασία του X πλησιέστερα σ' ότι 

ορισμένοι ερευνητές ονομάζουν αποδείξεις διανοητικές παρά σ' αυτές που ονομάζονται 

πραγματιστικές ή εμπειρικές (περισσότερες λεπτομέρειες για τη διάκριση αυτή σ ? επόμενη 

παράγραφο). Δεν είναι η πράξη του υποκειμένου ή το αποτέλεσμα αυτής της πράξης που αποτελεί τη 

βάση των εξηγήσεων του X, με την οποία μπορεί να αιτιολογήσει την εργασία του. Αντίθετα υπάρχει 

μια διανοητική διεργασία η οποία μπορεί να μην είναι τυποποιημένη, να είναι "άμορφη" αλλά είναι η 

αντίληψη του X για την εγκατάσταση και τη λειτουργία της, για τ' αντικείμενα της (τα πραγματικά ή 

τις γραφικές αναπαραστάσεις τους στο σχέδιο του X) που του επιτρέπει να σχεδιάσει, να εκτελέσει 

και να δοκιμάσει την εγκατάσταση του, να παράγει εξηγήσεις για να αιτιολογήσει τις επιλογές του 

ακόμη και να τις υπερασπιστεί σε ενδεχόμενη αμφισβήτηση τους - να παράγει δηλαδή μια σειρά 

διανοητικών διαδικασιών οι οποίες μαρτυρούν για το είδος της διεργασίας που έχει συντελεστεί. 

Βέβαια αν και πρόκειται για διανοητικές αποδείξεις, ωστόσο τα χαρακτηριστικά τους είναι 

εξαιρετικά απλά: το επίπεδο της τυποποίησης, η γλώσσα της καθημερινής ζωής η οποία 

χρησιμοποιείται για την εκφορά τους, η ίδια η φύση των σχέσεων που υφίστανται και περιγράφονται 

κατατάσσουν σε αρκετά χαμηλό επίπεδο τις δραστηριότητες αυτές (χαμηλό επίπεδο σε μια υποθετική 

κλίμακα στην οποία το ανώτατο άκρο θα καταλάμβανε η τυπική απόδειξη). Το γεγονός αυτό εύκολα
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μπορεί να αιτιολογηθεί: στην πραγματικότητα η κατασκευή της εγκατάστασης του X (στις συνθήκες 

που περιγράψαμε) δεν απαιτεί μια μεγαλύτερη διανοητική "επένδυση" απ' τη μεριά του X. Σε άλλες 

περιπτώσεις, αντίθετα, (σε άλλους κοινωνικούς σχηματισμούς και γι' άλλους μηχανισμούς) η 

κατασκευή/επικύρωση μηχανισμών γίνεται με μεθόδους τελείως διαφορετικές.

2. Έ να άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των διανοητικών διεργασιών του X είναι ότι ο X 

έχει το σύνολο του μηχανισμού υπό τον έλεγχο του - και μάλιστα σε διάφορα επίπεδα: ο X 

ακολουθεί το ίδιο το σχέδιο του, το τροποποιεί πιθανόν, κι έτσι κάθε ιδιαίτερη πράξη του έχει τη 

θέση της μέσα στο γενικότερο σχέδιο της εγκατάστασης κι ο X γνωρίζει το "πριν" και το "μετά" - 

τόσο χρονικά όσο και από την άποψη των σχέσεων μεταξύ των μερών της εγκατάστασης. Ο X 

μπορεί λοιπόν σε κάθε στιγμή να επανέλθει σε ήδη εγκαταστημένα τμήματα ή κι αντιστρόφως να 

προβλέψει την λειτουργία ενός μη κατασκευασμένου τμήματος της εγκατάστασης.

3. Τέλος οι επαληθεύσεις που πραγματοποιεί (ή οι δοκιμές - στην περίπτωση που η 

εγκατάσταση είναι τόσο πολύπλοκη ώστε ο X να είναι αβέβαιος για τη λειτουργία της), του 

επιτρέπουν να επιρρώσει την πεποίθηση του στην καλή λειτουργία της εγκατάστασης ολικώς ή 

μερικώς σε περίπτωση θετικής έκβασης, αλλά και να εντοπίσει το σημείο και το πιθανό αίτιο της 

βλάβης σε περίπτωση αρνητικής έκβασης.

Η "αποδοχή" της όλης εγκατάστασης ως ικανοποιητικής, είναι το αποτέλεσμα όλων 

αυτών των διαδικασιών σχεδιασμού, εκτέλεσης, δοκιμών κι επαληθεύσεων που περιγράψαμε. 

Φυσικά το είδος, η ποιότητα και το μέγεθος των διεργασιών αυτών, των σύνολο των πόρων που 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του συγκεκριμένου μηχανισμού, εξαρτώνται από τον ίδιο τον 

μηχανισμό. Αν η πολυπλοκότητα της εγκατάστασης είναι αρκετά μεγάλη θα χρησιμοποιηθούν και 

μέσα ή τεχνικές προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της πολυπλοκότητας: μπορεί για την κατασκευή 

του σχεδίου να χρησιμοποιηθούν και ισοδύναμα κάποιων στοιχειωδών Boolean συναρτήσεων, οι 

δοκιμές θα πραγματοποιούνται κατά τμήματα των οποίων η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί κοκ. 

Ακόμη περισσότερο, αν επρόκειτο για έναν μηχανισμό στον οποίο ο κίνδυνος λάθους ή το μέγεθος 

των συνεπειών του λάθους ήταν μεγάλος, η όλη διαδικασία κατασκευής κι ελέγχου θα ήταν πολύ 

περισσότερο τυποποιημένη, μεγαλύτερη κι αυστηρότερη. Ένα αεροπλάνο - για να πάρουμε ένα 

παράδειγμα μηχανισμού που διαφέρει κατά πολλές τάξεις μεγέθους από τον μηχανισμό που 

περιγράψαμε - προφανώς υφίσταται πολλές δοκιμές (προσομοιώσεις και σε πραγματικές συνθήκες 

πτήσης) προτού κριθεί κατάλληλο για τακτικές πτήσεις14. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να 

επιχειρήσουμε κι ένα είδος νοητικού πειράματος: ας υποθέσουμε ότι μπορούμε να παράγουμε μια 

σειρά αποδείξεων (με τη μαθηματική έννοια του όρου), ότι το σύνολο των επιμέρους εξαρτημάτων 

και μηχανισμών ενός αεροσκάφους λειτουργούν σωστά. Μήπως η γνώση αυτή θα επέτρεπε μια 

οικονομία στις δοκιμές του αεροπλάνου ή γενικότερα της "επίρρωσης" που προέρχεται από άλλες 

μεθόδους; Πιστεύουμε ότι δύσκολα μπορεί κανείς να υπερασπιστεί μια τέτοια θέση και μάλιστα για 

έναν μηχανισμό τόσο πολύπλοκο και με τέτοιου είδους λειτουργία. Όπως σημειώνουν κι οι

14 το γεγονός ότι ακριβώς ένα πλήθος ιπτάμενων μηχανών αποδείχτηκαν ελαττωματικές παρ' όλες τις δοκιμές, δίνει μια ιδέα του 
πλήθους των δοκιμών που πρέπει να γίνουν
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Beaudoin, Meyer ([1981]) (αναφερόμενοι σ' ένα υποτιθέμενο πολύπλοκο πρόγραμμα ρύθμισης της 

κυκλοφορίας των σιδηροδρόμων), αφού ο μηχανισμός κι οι αποδείξεις είναι κατασκευασμένοι από 

ανθρώπινα όντα, γιατί να υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες ότι οι αποδείξεις είναι ορθές απ' όσες 

πιθανότητες υπάρχουν για τους ίδιους τους μηχανισμούς;

Το παράδειγμα του X που αναφέρθηκε παραπάνω είναι βέβαια ακραίο κατά μίαν έννοια: 

στο παράδειγμα της εγκατάστασης ο X μπορεί να δοκιμάσει πρακτικά το σύνολο των πιθανών 

καταστάσεων του συστήματος του - με την προϋπόθεση βεβαίως ότι οι εξωτερικοί παράγοντες όπως 

η τάση του ηλεκτρικού ρεύματος λειτουργούν κανονικά. Ποια στρατηγική όμως ακολουθείται όταν ο 

μηχανισμός είναι πολύπλοκος και μια πλήρης κι αναλυτική δοκιμή όλων των περιπτώσεων είναι 

πρακτικά αδύνατη;

Ας υποθέσουμε ότι για ένα μηχανισμό Μ:

α) γνωρίζουμε όλα τα επιθυμητά αποτελέσματα κι ακόμα γνωρίζουμε κι' όλα τα 

ενδιάμεσα αποτελέσματα της λειτουργίας του Μ, την επιθυμητή δηλαδή συμπεριφορά του σ' όλες τις 

περιπτώσεις. Μπορούμε δηλαδή να θέσουμε τον μηχανισμό σε λειτουργία υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις

β) είναι δυνατόν να παρακολουθήσουμε την λειτουργία του Μ, δηλαδή να 

παρατηρήσουμε τα ενδιάμεσα στάδια πριν την παραγωγή ενός αποτελέσματος.

Αν ο Μ παράγει σε κάθε περίπτωση τα επιθυμητά αποτελέσματα, τότε χαρακτηρίζεται 

ως ορθός. Σε κάθε περίπτωση που παράγει ένα επιθυμητό αποτέλεσμα θεωρούμε ότι λειτουργεί καλά 

στις δοσμένες συνθήκες.

Αν ο Μ λειτουργήσει καλά σε μια σειρά γνωστών αρχικών συνθηκών, δε μπορούμε 

βέβαια ν' αποφανθούμε αν είναι ορθός ή όχι. Το γεγονός όμως ότι μπορούμε να παρατηρήσουμε τη 

λειτουργία του μας επιτρέπει να γνωρίσουμε όχι μόνο το αποτέλεσμα (όπως στην περίπτωση ενός 

"μαύρου κουτιού") αλλά και την ενδιάμεση συμπεριφορά του. Είναι έτσι δυνατόν να θεωρήσουμε ότι 

κατέχουμε ακόμη περισσότερες πληροφορίες: αν οι ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες λειτούργησε ο Μ 

θεωρηθούν ως αντιπροσωπευτικές μιας κλάσης συνθηκών (αν οι ιδιαίτερες συνθήκες θεωρηθούν ως 

αντιπροσωπευτικό δείγμα) τότε βέβαια ο μηχανισμός λειτουργεί καλά όχι μόνο στις ιδιαίτερες 

συνθήκες στις οποίες δοκιμάστηκε αλλά λειτουργεί καλά για όλη την κλάση των ισοδύναμων 

συνθηκών. Παραμένει αδιευκρίνιστο ποια είναι εκείνη η κλάση (οι κλάσεις) συνθηκών για τις οποίες 

ο Μ δε λειτουργεί καλά. Μια ορθολογική λοιπόν οργάνωση των υπολοίπων δοκιμών (γιατί βέβαια 

στην περίπτωση αυτή δε μπορεί να γίνει λόγος για επαληθεύσεις) είναι εκείνη στην οποία οι 

εναπομένουσες συνθήκες διαιρούνται σε "κλάσεις ισοδυναμίας", κι ο Μ δοκιμάζεται για την κάθε 

κλάση κι επιχειρείται έτσι η ελαχιστοποίηση του πλήθους των συνθηκών για τις οποίες η 

συμπεριφορά του Μ είναι άγνωστη. Είναι δηλαδή μια οργάνωση στην οποία δεν επιζητείται 

αναγκαστικά το να καταστεί ορθός ο Μ, αλλά μάλλον να λειτουργήσει όσο το δυνατόν καλύτερα (με 

την έννοια που δίνουμε παραπάνω), να προσεγγιστεί, κατά κάποιο τρόπο ένας ορθός Μ, να 

περιοριστεί δηλαδή η αβεβαιότητα.
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Είναι βέβαια σαφές ότι υφίστανται περισσότεροι του ενός παράγοντες οι οποίοι μπορούν 
να καθοδηγήσουν την οργάνωση των δοκιμών:

I) ο Μ προφανώς θα δοκιμαστεί για τις περιπτώσεις όπου η δυσλειτουργία του μπορεί να 

έχει καταστροφικές συνέπειες (ένα αεροσκάφος θα δοκιμαστεί σε δύσκολες συνθήκες στην 

πραγματικότητα ή με προσομοίωση κι ο X θα δοκιμάσει για παράδειγμα τη λειτουργία ενός 

αντιηλεκτροπληςιακού διακόπτη)

II) ανάλογα με το "κόστος" της λειτουργίας του μηχανισμού Μ και της παρατήρησης του 

(το οποίο μπορεί βέβαια να είναι κόστος οικονομικό αλλά και κόστος σε φυσική ή διανοητική 

προσπάθεια, σε χρόνο...), μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η οργάνωση των δοκιμών πιθανόν θα τείνει 

να ελαχιστοποιήσει το κόστος αυτό (για ένα αεροσκάφος εν πτήσει η παρατήρηση όλων των 

τμημάτων του είναι περίπου αδύνατη: θα ελέγχονται τα τμήματα εκείνα που θεωρούνται κρίσιμα). 

Αν οι ίδιες οι παρατηρήσεις κοστίζουν ακριβά, τότε πιθανόν να παρατηρείται μόνο το τελικό 

αποτέλεσμα κι όχι οι ενδιάμεσες καταστάσεις (δοκιμές τύπου "μαύρο κουτί").

III) αν η λειτουργία του Μ σε πραγματικές συνθήκες είναι δαπανηρή ή αδύνατη τότε 

οι δοκιμές πραγματοποιούνται με προσομοίωση σε διάφορα μοντέλα - θεωρητικά ή υλικά 

(περιπτώσεις δορυφόρων, υποβρυχίων ρομπότ κλπ).

Οι διαδικασίες κατασκευής-ελέγχου-επικύρωσης που περιγράφουμε χαρακτηρίζονται 

από το γεγονός ότι στηρίζονται σε ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά: μια σειρά διαφόρων "μερών" - 

τμημάτων - τα οποία πρέπει κατά κάποιο τρόπο να συνδυαστούν, να συντεθούν, έτσι ώστε το 

σύνολο, ο μηχανισμός, να λειτουργήσει κατά τον επιθυμητό τρόπο. Θεωρούμε κοινή ακόμη στην 

κατασκευή κι επικύρωση αυτών των μηχανισμών (με μιαν ιδιαίτερη, για παράδειγμα, οργάνωση των 

δοκιμών και των τέστ όπως αυτή που περιγράψαμε) και μιαν ορισμένη λογική, έναν ορισμένο 

ορθολογισμό ο οποίος επιβάλλεται από τις ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Το σύνολο αυτών των 

αντικειμένων που ονομάσαμε "μηχανισμούς" δεν διέπεται βέβαια από μια και μοναδική λογική: 

ορισμένοι μηχανισμοί είναι πλησιέστερα στο παράδειγμα που αναφέραμε ενώ άλλοι 

κατασκευάζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου χάρη στην εφαρμογή αυστηρών τυπικών μεθόδων - για 

παράδειγμα η κατασκευή νέων μικροεπεξεργαστών προφανώς δε γίνεται με τις εμπειρικές μεθόδους 

που περιγράψαμε. Σ' όλες όμως τις περιπτώσεις, θεωρούμε ότι ο ρόλος της δοκιμής - πραγματικής ή 

προσομοιούμενης - είναι κοινός. Σε ορισμένες περιπτώσεις η δοκιμή επιβάλλεται από την ίδια την 

πολυπλοκότητα του μηχανισμού: είναι τόσο μεγάλη ώστε αναπόφευκτα η δοκιμή να είναι 

απαραίτητη. Σ’ άλλες πάλι η αποτυχία είναι ανεπίτρεπτη γιατί μπορεί να κοστίσει εξαιρετικά πολλά 

χρήματα ή ανθρώπινες ζωές. Η δοκιμή όμως παίζει ίσως έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο όχι μόνο 

στις περιπτώσεις αυτές αλλά γενικά στην επικύρωση των μηχανισμών. Ο βαθύτερος πιθανά λόγος 

είναι ότι ένας μηχανισμός αποτελεί, εξ ορισμού σχεδόν, ένα σύστημα δυναμικό, που εξελίσσεται 

μέσα στο χρόνο - δεν έχει για παράδειγμα τη στατικότητα των μαθηματικών αντικειμένων. Ελλείψει 

λοιπόν νοητικών μέσων κι εργαλείων που θα επέτρεπαν τον έλεγχο των μηχανισμών οι μέθοδοι που 

περιγράψαμε μοιάζουν ίσως οι προσφορότεροι.
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Τονίζουμε γι άλλη μια φορά ότι οι μηχανισμοί- τουλάχιστον όπως αυτός που 

περιγράψαμε - είναι αρκετά συχνοί στην καθημερινή ζωή και τούτο θα μπορούσε ν ’ αποόειχθεί 

σημαντικό με την έννοια ότι το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά οικείοι καθιστά σχεδόν αυτόματη την 

αυθόρμητη αντίδραση σε ότι μπορεί να θεωρηθεί μηχανισμός. Η κατασκευή κι επικύρωση ενός 

σχετικά απλού μηχανισμού δεν είναι απολύτως εμπειρική με την έννοια του "μαύρου κουτιού": 

αυτός που κατασκευάζει κι επικυρώνει έναν μηχανισμό δεν προχωρά απλώς βασισμένος σε μια 

στρατηγική δοκιμής-λάθους-διόρθωσης, αλλά ακολουθεί μάλλον ένα σχέδιο (εκφρασμένο ρητά ή 

απλώς παρόν στην νόηση του). Το σχέδιο αυτό μπορεί να αντιστοιχεί σε διάφορα επίπεδα θεώρησης 

του μηχανισμού: μπορεί ν' αντιστοιχεί στο σύνολο του μηχανισμού ή μόνο σ' ένα τμήμα του 

(αναπτυσσόμενο καθώς η ίδια η κατασκευή του μηχανισμού εξελίσσεται), μπορεί να 'ναι λεπτομερές 

ή ένα απλό σκαρίφημα κλπ. Η επεξεργασία του σχεδίου πάντως κι η κατασκευή ου μηχανισμού 

αντιστοιχούν σ' ένα είδος ορθολογικότητας η οποία μπορεί να 'ναι αρκετά μακριά από το κλασσικό 

μοντέλο των μαθηματικών, αλλά ν' αποτελεί ένα είδος "φυσικής" αυθόρμητης προσέγγισης σε μια 

κατηγορία προβλημάτων. Η στρατηγική αυτή μπορεί όχι λϋμο να είναι καθόλα νόμιμη και θεμιτή 

στην καθημερινή ζωή, αλλά να 'ναι και τελείως νόμιμη σε ορισμένα επαγγέλματα (κυρίως αυτά που 

έχουν τον χαρακτήρα του "μηχανικού") και γενικότερα σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες.

Η  ουσιαστική δηλαδή διαφορά ενός μηχανισμού - τουλάχιστον έτσι όπως τον περιγράψαμε

- από τα «μαθηματικά αντικείμενα» - έγκειται στο γεγονός ότι ο μηχανισμός επικυρώνεται έμπρακτα, 

ενώ τα μαθηματικά αντικείμενα, κατά κύριο λόγο με αποδεικτικούς μηχανισμούς.

Η «νόμιμη» διαδικασία επικύρωσης μιας μαθηματικής διαδικασίας στηρίζεται κατά 

κύριο λόγο στην παραγωγή ενός συλλογισμού, ενώ για τους μηχανισμούς η αντίστοιχη διαδικασία 

είναι καθαρά εμπειρική.
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2.4 Ο προγραμματισμός

2.4.1 Η ρήξη

2.4.2 Ο προγραμματισμός ως πρακτική κι επαγγελματική δραστηριότητα: οι απαρχές της Πληροφορικής

2.4.3 Ο προγραμματισμός ως επιστημονική δραστηριότητα: η νέα σχολή

2.4.4 Οι λόγοι της κρίσης

2.4.5 Επιχειρήματα κι αντεπιχειρήματα: ο προγραμματισμός ως επαγγελματική δραστηριότητα

Στην παρούσα παράγραφο θα προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε ορισμένα στοιχεία από 

τη μεθοδολογία της κατασκευής και κυρίως της επικύρωσης προγραμμάτων. Τα στοιχεία 

αναφέρονται στην εξέλιξη των μεθόδων αυτών, όπως τις συναντούμε στις δυο βασικότερες ομάδες 

που έχουν σχέση με τον προγραμματισμό, δηλαδή τους επαγγελματίες προγραμματιστές και τους 

επιστήμονες της Πληροφορικής. Αντικειμενικός σκοπός είναι η μελέτη της "οικολογίας" της 

κατασκευής κι επικύρωσης προγραμμάτων στους πληροφορικούς επιστήμονες κι επαγγελματίες, ο 

καθορισμός δηλαδή αυτών που θεωρούνται σαν αποδεκτές, "νόμιμες" διαδικασίες κατασκευής κι 

επικύρωσης καθώς και η μελέτη της εξέλιξης τους μέσα στο χρόνο. Θα παρουσιάσουμε εκείνα τα 

χαρακτηριστικά σημεία από την εξέλιξη του προγραμματισμού των ΗΥ τα οποία μπορούν ν' 

αποτελέσουν ένα πλαίσιο αναφοράς για την κατανόηση των αντιλήψεων των σπουδαστών. Σύμφωνα 

με τις θεωρητικές παραδοχές μας, εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν εμφανιστεί ήδη στην ίδια την 

εξέλιξη του προγραμματισμού και επανεμφανίζονται αναπαραγόμενα και σε ατομικό επίπεδο, 

συνιστούν χαρακτηριστικά εγγενή στον προγραμματισμό. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει και σε 

προηγούμενη παράγραφο, το γεγονός ότι μια "δυσκολία" που συναντούν οι σπουδαστές σ' ένα 

συγκεκριμένο σημείο - για παράδειγμα ένα συστηματικό λάθος ή μια "δυσκολία" κατανόησης - έχει 

ήδη συναντηθεί και στο επίπεδο της ίδιας της επιστήμης, μπορεί να σημαίνει ότι πρόκειται για ένα 

εγγενές χαρακτηριστικό - ένα χαρακτηριστικό του οποίου δε μπορούμε να κάνουμε "οικονομία", δεν 

μπορούμε δηλαδή να το αποφύγουμε. Η ίδια όμως η εξέλιξη της επιστήμης μπορεί να μας δώσει 

απάντηση στο σχετικό ερώτημα: γιατί δημιουργήθηκε η νέα έννοια, τι εξυπηρετεί και ποια 

προβλήματα λύνει; Μπορούμε έτσι να αποκτήσουμε τα στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να 

δημιουργήσουμε εκείνες τις διδακτικές καταστάσεις που θα διευκολύνουν την υπέρβαση της 

δυσκολίας.

Η εξέλιξη του προγραμματισμού των ΗΥ γνώρισε μια ταχύτατη ανάπτυξη: μέσα σ' ένα 

χρονικό διάστημα μικρότερο του μισού αιώνα ο προγραμματισμός, κι η Πληροφορική γενικότερα, 

δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε σε ιδιαίτερο επάγγελμα (ακριβέστερα σε μια πληθώρα επαγγελμάτων) 

και καθιερώθηκε - ακόμη και θεσμικά, στις τριτοβάθμιες σπουδές - ως ένας αυτόνομος 

επιστημονικός κλάδος. Η εξέλιξη του χαρακτηρίστηκε - όπως και σ’ άλλους επιστημονικούς κλάδους

- από μια σειρά διαφόρων μεθόδων και τεχνικών για την σχεδίαση, κατασκευή, έλεγχο κι επικύρωση 

των αντικειμένων με τα οποία ασχολείται - των προγραμμάτων. Το σημείο στο οποίο έχει φτάσει 

σήμερα ο προγραμματισμός είναι βέβαια διαφορετικό από το σημείο εκκίνησης του. Ωστόσο, για
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προφανείς λόγους οικονομίας στη σκέψη, οι μέθοδοι του παρελθόντος απαλείφονται από την 

σύγχρονη επιστημονική πρακτική και τη διδασκαλία της αντίστοιχης επιστήμης. Έ τσι το φαινόμενο 

αυτής της επιστημονικής "αμνησίας" μπορεί εύκολα να δημιουργήσει μια εσφαλμένη εντύπωση 

ακινησίας. Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι ένας επιστημονικός κλάδος μπορεί να αποκτήσει ένα 

πολύ υψηλό επίπεδο τυποποίησης, μπορεί πολλές φορές να δώσει με τη σειρά του τη ψευδαίσθηση 

της διαχρονικής σταθερότητας: πως δηλαδή ο φορμαλισμός15 υπήρχε πάντα, πως δεν εξελίχθηκε 

μέσα στο χρόνο εξαιτίας των προβλημάτων (εγγενών στην επιστήμη ή εξωγενών) που έπρεπε να 

επιλυθούν. Με άλλα λόγια η τυποποίηση δε θεωρείται ως ένα εργαλείο, ως ένα μέσο που επέτρεψε 

την λύση προβλημάτων, αλλά μια προδιαγραφή των επιστημονικών εργασιών και αποτελεσμάτων η 

οποία υπήρχε πάντοτε ή της οποίας η αναγκαιότητα είναι φανερή16.

Πρόθεση μας είναι ακριβώς να δείξουμε ότι οι σύγχρονες μέθοδοι που προτείνονται στη 

διδασκαλία του προγραμματισμού (δηλαδή για τις προδιαγραφές, την κατασκευή και την επικύρωση 

προγραμμάτων), αντιστοιχούν σ' ένα συγκεκριμένο στάδιο του προγραμματισμού και δε 

δημιουργήθηκαν εκ του μηδενός, αλλά προέκυψαν κι επικράτησαν (και μάλιστα ύστερα από πολύ 

σκληρές διαμάχες) γιατί αποτέλεσαν λύση σε κάποια προβλήματα. Θα προσπαθήσουμε επιπλέον να 

καταστήσουμε φανερά τα προβλήματα αυτά. Θα προσπαθήσουμε τέλος να δείξουμε την ουσιώδη 

διαφορά ανάμεσα στον προγραμματισμό σαν επιστημονική ενασχόληση και σαν επαγγελματική 

δραστηριότητα - διαφορά που αντιστοιχεί σε δυο διαφορετικές λογικές, σε δύο διαφορετικά 

μοντέλα, σε δυο διαφορετικά παραδείγματα προγραμματισμού κι είναι συνολική, αντανακλάται 

δηλαδή στο σύνολο της προγραμματιστικής δραστηριότητας .

Πιο συγκεκριμένα στο παρόν κεφάλαιο θα δείξουμε:

α) την εξέλιξη του προγραμματισμού από μια περιθωριακή, ήσσονος σημασίας 

δραστηριότητα σε ορισμένα ερευνητικά κέντρα σε αυτόνομη επιστημονική δραστηριότητα.

β) την εξέλιξη του προγραμματισμού σε δύο σύγχρονα αναπτυσσόμενες δραστηριότητες: 

τον προγραμματισμό ως επάγγελμα και τον προγραμματισμό ως επιστημονική δραστηριότητα.

Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να δειχθεί η εξέλιξη των σύγχρονων 

προγραμματιστικών εννοιών και εργαλείων (μεθοδολογία προγραμματισμού, τεχνικές επικύρωσης, 

γλώσσες προγραμματισμού κλπ) με σκοπό την επισήμανση εκείνων των σημείων τα οποία 

παρουσιάζουν ιδιαίτερο διδακτικό ενδιαφέρον.

15 HannaG. [1981]
16 Σύμφωνα με την G. Hanna το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε με την παγκόσμια σχολική μεταρρύθμιση των "μοντέρνων 
Μαθηματικών"
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2.4.1 Η ρήξη

Δυο διαφορετικοί τύποι λειτουργίας

C'est l'adhesion a I'immediatete de la connaissance qui est le premier 
obstacle a surmonter, c'est ce que Bachelard appele "l'experience 
premiere" : elle consiste a croire que les choses sont comme je les 
vois... l'esprit scientifique doit se former contre la nature
La rupture epistemologique Bachelardienne, Louise CABUS

To αμερικανικό περιοδικό Πληροφορικής Communications o f  the A C M  είναι, ως 

γνωστό, ένα από τα πλέον έγκυρα διεθνώς περιοδικά. Παραθέτουμε δύο προγράμματα που 

δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό αυτό και τα σχολιάζουμε στη συνέχεια:

ALGORITHM 161

COMBINATORIAL OF Μ THINGS TAKEN ONE AT A TIME, TWO AT A TIME, UP TO N AT 

ΑΤΙΜΕ

H. P. WRIGHT AND M. L. WOLFSON

Procedure combination vector (m,n,v); 

integer m,n; integer array u; 

comment calculates all combinations of m things... 

begin integer i;

v[l] := m;

for i := 2 step 1 until n do

v[i] := (v[i-1 ] X (m-i+1)) / i; 
end combination vector ;

To πρόγραμμα αυτό υπολογισμού του πλήθους των συνδυασμών των Μ πραγμάτων ανά 

1 2 ... Ν, δημοσιεύτηκε στο τεύχος Απριλίου του 1963, ενώ στο τεύχος Οκτωβρίου του ίδιου έτους, 

την ίδια χρονιά, δημοσιεύεται η παρακάτω πιστοποίηση :
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CERTIFICATION OF ALGORITHM 161 COMBINATORIAL OF M THINGS TAKEN 

ONE AT A TIME, TWO AT A TIME,

UP TO N AT A TIME (H. P. WRIGHT AND M. L. WOLFSON,

Comm. ACM, Apr. 1963)

DAVID H. COLLINS

Algorithm 16 1 was translated into ALGOL, a compiler for the Control Data Corp. G -15 computer 

(formerly the Bendix (4-15)).

With the restriction that m >= n >= 1, correct results were obtained for all integer values of m and n. 

where 1 <=m = n <= 15. Several other values were tested (including cases where m n) and all 

results were correct.

(οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Ο αλγόριθμος 161 δε συνοδεύεται από κανένα επιχείρημα για την εγκυρότητα του, εκτός βέβαια 

από το έμμεσο επιχείρημα που προσφέρει η ίδια η πιστοποίηση. Το επιχείρημα αυτό μπορεί να 

λειτουργεί προς την επιθυμητή κατεύθυνση, ενισχύει δηλαδή την άποψη ότι ο αλγόριθμος 161 είναι 

ορθός, το γιατί όμως είναι πράγματι έγκυρος, δεν αιτιολογείται.

Θα μπορούσαμε ωστόσο να εκτελέσουμε το ακόλουθο νοητικό πείραμα: υποθέτουμε ότι για το 

ίδιο πρόβλημα - τον υπολογισμό του πλήθους των συνδυασμών των Μ πραγμάτων λαμβανομένων 

ανά 1,2,...Ν - προτείνουμε έναν αλγόριθμο στον οποίο το πλήθος κάθε συνδυασμού για τιμές του Μ 

και του Ν από 1 ως 30 (άρα μεγαλυτέρου εύρους από εκείνο της πιστοποίησης) θα ήταν 
προϋπολογισμένο (preprocessed) και τοποθετημένο' σ' έναν διδιάστατο πίνακα 30x30, έτσι ώστε η 

απάντηση να είναι βεβαία και να δίνεται σ' ελάχιστο χρόνο. Παρ' όλη την βεβαιότητα για την 

εγκυρότητα του - και στην περίπτωση αυτή δεν θα χρειαζόταν κανενός είδους πιστοποίηση - ο 

αλγόριθμος αυτός δεν θα ήταν δημοσιεύσιιιος.. Η αξία του θα ήταν προφανώς μηδενική γιατί θα 

παρείχε απλώς κάποια αποτελέσματα ορθά μεν μη επεκτάσιμα όμως, ενώ αντίθετα ο αλγόριθμος 161 

περιγράφει μια αλγοριθμική διαδικασία για την επίλυση του προβλήματος κι επομένως είναι πιο 

πολύτιμος από τον υποθετικό αλγόριθμο - ακόμη κι αν η ορθότητα του δεν είναι διαπιστωμένη 

απολύτως ακόμη κι αν περιέχει ορισμένα λάθη τα οποία μπορούν να διορθωθούν.

Ο αλγόριθμος 161 δημοσιεύτηκε πριν από την πιστοποίηση του. Θεωρούμε ότι ο αλγόριθμος 

δημοσιεύτηκε γιατί είναι - από την ίδια τη δομή και τη φύση του αλλά και το μέγεθος του - αρκετά 
απλός και πειστικός. Κάθε αναγνώστης μπορεί να πειστεί για την ορθότητα του χωρίς αντικειμενικά 

πειστήρια - μια απόδειξη - χάρη σ' έναν μηχανισμό πολύ κοντά σε μια διαισθητική γνώση και που 

ορισμένοι ερευνητές ονομάζουν διανοητική πίστη (cognitif belief, Fishbein [1982]) - ακριβώς για να 

την αντιδιαστείλουν από την δογματική πίστη. Βέβαια τίποτε δεν αποκλείει - γεγονός γνωστό στους 

προγραμματιστές - εξ αιτίας κάποιου σημείου που έχει διαφύγει της προσοχής του προγραμματιστή 

να έχει παρεισφρύσει κάποιο λάθος. Την αμφιβολία αυτή ακριβώς προσπαθεί να διαλύσει η 

πιστοποίηση.
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Ο συγγραφέας της πιστοποίησης - ο οποίος ας σημειωθεί, είναι ένα άλλο πρόσωπο απ’ τους 

προγραμματιστές του αλγόριθμου 161, αν κι είναι βέβαιο ότι οι προγραμματιστές αυτοί δοκίμασαν 

τον 161 πριν τον αποστείλουν για δημοσίευση - αναλαμβάνει έμμεσα την ευθύνη μιας εγγύησης, 

πιστοποιεί δηλαδή την ορθότητα των αποτελεσμάτων, μ' άλλα λόγια ότι ο αλγόριθμος "τρέχει" κι απ' 

ότι φαίνεται "τρέχει" σωστά. Το ενδιαφέρον δεν είναι σ' αυτό που η πιστοποίηση εκφράζει ρητά, 

αλλά σ' αυτό που υπονοεί και σ' αυτό που έχει ήδη προηγηθεί: στην πραγματικότητα δεν υπάρχει 

κανέναν "πρακτικό" ενδιαφέρον στη διαπίστωση ότι ο εν λόγω αλγόριθμος, μ' έναν X μεταγλωττιστή 

(compiler) έδωσε σωστά αποτελέσματα για τιμές από 1 ως 15. Η άμεση πρακτική αξία των 

αποτελεσμάτων αυτών είναι ελάχιστη. Όμως η πιστοποίηση αυτή σημαίνει κάτι περισσότερο, το 

οποίο πιθανόν να μπορούσαμε να περιγράψουμε ως εξής: με την επιφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων που 

θα παρουσίαζε ένα άλλο περιβάλλον, ο αλγόριθμος 161 μοιάζει να λειτουργεί σωστά και τούτο διότι 

τα τέστ έδειξαν ότι δεν υπάρχει - μέσα στο μέτρο της δοκιμής - κάποιο σημείο που πιθανόν διέλαθε 

της προσοχής του προγραμματιστή που τον επινόησε. Ο αλγόριθμος είναι λοιπόν πιθανότερο ορθός 

παρά λανθασμένος. Η πιστοποίηση δεν έχει, δε μπορεί να έχει, τον απόλυτο χαρακτήρα της τυπικής 

απόδειξης και δεν είναι παραγωγική - με την έννοια της λογικής παραγωγής. Η πιστοποίηση επιτελεί 

πιθανότατα ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό και λειτουργεί ως εγγύηση χάρη σε δυο παράγοντες:

- κατ' αρχήν από "τεχνική" άποψη η πιστοποίηση αποδεικνύει την "μερική" του εγκυρότητα για 

τους αριθμούς 1 ως 15 και ενισχύει την υπόθεση ότι ο αλγόριθμος 161 είναι ορθός.

- το γεγονός ότι ο "πιστοποιών" είναι άλλο πρόσωπο από τον προγραμματιστή που τον επινόησε 

φαίνεται να παίζει έναν σημαντικό ρόλο: πρόκειται μάλλον για μιαν απόπειρα αντικειαενοποίηστκ 

της διαδικασίας πιστοποίησης. Ο προγραμματιστής του αλγορίθμου προφανώς τον δοκίμασε, αλλά η 

ανεξάρτητη γνώμη παρέχει τα εχέγγυα της ρητά βεβαιωμένης δοκιμής η οποία επιπροσθέτως 

πραγματοποιείται από'"πρόσωπο το οποίο είναι ξένο κι άρα, κατά τεκμήριο, αμερόληπτο κι 

ανεπηρέαστο.

To status της πιστοποίησης
Το παράδειγμα αυτό που παρουσιάσαμε δεν αποτελεί μια μεμονωμένη περίπτωση, αλλά 

μάλλον την τρέχουσα πρακτική της εποχής, το state of the art μιας συγκεκριμένης περιόδου - της 

δεκαετίας του ’60. Το ζεύγος αλγόριθμοι/πιστοποιήσεις ήταν ήδη θεσμοθετημένο από την σύνταξη 

του περιοδικού η οποία αναφέρει από τις στήλες του:

The successful use o f a published algorithm, either by machine or hand compilation,enhances its 

value. Therefore, contributions in the form o f "Certifications" are also solicited by this 

departement (editorial departement)... An algorithm... which includes several certifications 

assumes a certain stature...
(τακτική δημοσίευση της σύνταξης του CACM)

Σε άλλο σημείο όμως η σύνταξη του περιοδικού διευκρινίζει (περιοδικώς κάθε έτος):
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Although each algorithm has been tested by its contributor, no warranty, express or implied, is 

made by the contributor, the editor, or the Association for Computing Machinery as to the 

accuracy and functioning o f the algorithm material and no responsibility is assumed by the 

contributor, the editor, or the Association for Computing Machinery in connection therewith.

Αν κι οι πιστοποιήσεις προσδίδουν ένα status στον αλγόριθμο, ωστόσο ο αλγόριθμος δεν 

μπορεί να θεωρείται παρά μερικά έγκυρος, η ορθότητα του δεν έχει αποδειχθεί κατά τρόπο βέβαιο.

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι η πρακτική αυτή του ζεύγους αλγόριθμοι/πιστοποιήσεις είναι 

αρκετά απομακρυσμένη από την πρακτική των λοιπών επιστημονικών κλάδων στους οποίους βέβαια 

η πιστοποίηση αυτού του είδους θα έμοιαζε παράδοξη (αρκεί να φανταστεί κανείς μια τέτοια 

δημοσίευση σ' ένα περιοδικό Μαθηματικών, Φυσικής κλπ). Θεωρούμε ότι η πιστοποίηση μπορεί να 

μην έχει θέση στην επιστημονική πρακτική, μπορεί όμως να είναι χρήσιμη από καθαρά 

επαγγελματική-πρακτική άποψη, διότι μπορεί ν ' αποτελέσει επαρκές συμπλήρωμα του δημοσιευμένου 

αλγορίθμου, έτσι ώστε αυτός να είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί κι από άλλους ερευνητές με σχετική 

ασφάλεια. Βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις, για παράδειγμα στη Φυσική, η επανάληψη δύσκολων 

και κρίσιμων πειραμάτων μπορεί να επαναλαμβάνεται - δεν πρόκειται όμως για ανάλογα φαινόμενα. 

Η πιστοποίηση δεν είναι απόδειξη, είναι όμως αποτελεσματική κι η αποδοχή της σημαίνει ότι αυτός 

ο προγραμματισμός στον οποίο αναφερόμαστε δεν αποτελεί επιστημονικό κλάδο - για να είμαστε 

ακριβέστεροι δεν αποτελεί ακόμη επιστημονικό κλάδο. Την άποψη αυτή θα υποστηρίξουμε κι 

εκτενέστερα σε κατοπινή παράγραφο, περιοριζόμενοι εδώ σε μιαν απλή αναφορά της.

Το 1969, στο ίδιο περιοδικό το Communications o f  the ACM., o A. Hoare, ένας από τους 

πλέον γνωστούς επιστήμονες της Πληροφορικής, δημοσιεύει ένα άρθρο για να επιχειρηματολογήσει 

υπέρ της αναγκαιότητας χρήσης τυπικών αποδείξεων στην επικύρωση των αλγορίθμων. Σαν 

υπόδειγμα στο άρθρο του παραθέτει ένα μικρό σύστημα αξιωμάτων και μια τυπική απόδειξη ενός 

αλγορίθμου για τον προσδιορισμό του ευκλείδειου πηλίκου δύο ακεραίων αριθμών, απόδειξη την 

οποία παραθέτουμε.

(Hoare 1969)

Τυπική απόδειξη Αιτιολόγηση

true . . . z = z + y * 0 Lemma 1

ζ = ζ + ν * 0 { r:=x} x = r + ν * 0 DO

χ = r + y * 0 { q:=0} x = r + y * q DO

true { r:=x} x = r + y * 0 01(1,2)

true { r:=x; q:=0} x = r + y * q D 1(4,3)

x = r + y * q ' O y 0 r . . .  x = (r-y) + y * ( 1 +q) Lemma 2

x = (r-y) + y * (1+q) {r:=r-y} x = r + y * (1+q) DO
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χ = (r-y) + y * (1+q) {q:=l+q} x = r + y * q 

x = (r-y) + y * (1+q) {r:=r-y; q : = l + q } x  = r + y * q  

x = r + y * q A y < r  {r:=r-y; q:= 1 + q } x = r + y * q 

x = r + y * q {while y < r do (r:=r-y; q :=l+q)}

“■ y< r AX = r + y * q

true {(r:=r-y; q := l+q) ;  while y < r do (r:=r-y; q : = l +q)

DO

D2(7,8)
Dl(6,9)

D3(10)

- ' y < r A X  = r + y * q D2(5,l 1)

Οι ετικέτες D l, D2,... καθώς και τα διάφορα λήμματα που αναφέρονται στην παραπάνω 

απόδειξη αντιστοιχούν στ’ αξιώματα και κανόνες παραγωγής που καθόρισε ο συγγραφέας στο ίδιο 

άρθρο.

Θεωρώντας αυτή την απόδειξη - αυτή την δικαιολόγηση (justification) όπως την χαρακτηρίζει ο 

ίδιος ο Hoare - διαπιστώνουμε ότι ανήκει σε μια γνωστή κατηγορία: η παραπάνω δικαιολόγηση 

αποτελεί μια τυπική απόδειςη - με τη μαθηματική έννοια του όρου. Ο συγγραφέας καθορίζει μ' 

αυστηρά μαθηματικά κριτήρια ένα τυπικό σύστημα, ένα σύνολο αξιωμάτων δηλαδή κι ένα σύστημα 

κανόνων παραγωγής και δείχνει ότι ο αλγόριθμος της ευκλείδειας διαίρεσης που περιγράφει, μπορεί 

να παραχθεί στα πλαίσια του συστήματος του. Η απόδειξη της ορθότητας του αλγορίθμου δεν 

εξαρτάται από καμία εκτέλεση (πραγματική ή προσομοιούμενη) του αντίστοιχου προγράμματος σ' 

έναν υπολογιστή όπως για τον προηγούμενο αλγόριθμο 161. Εξάλλου ο έλεγχος της ορθότητας είναι 

καθαρά συντακτικός και περιορίζεται μόνο από τ' ανθρώπινα όρια (περίπτωση μιας λανθασμένης 

απόδειξης). Υπάρχει λοιπόν μια σαφέστατη και σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δυο τεχνικές:

ο αλγόριθμος 161
περιγράφεται,

υποτίθεται ότι γίνεται κατανοητός από τον εκάστοτε αναγνώστη (όπως η συντακτική 

επιτροπή του Communications o f  the ACM. κι ύστερα όλοι οι αναγνώστες) και 

η κατανόηση αυτή είναι η βάση της αποδοχής του σαν βασικά ορθού αλλά 

η κατοπινή πιστοποίηση (ή οι περισσότερες από μια πιστοποιήσεις σύμφωνα με τη σύνταξη 

του περιοδικού) η οποία βασίζεται στην εκτέλεση του σε ΗΥ και στ' ότι 

πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο, ανεξάρτητο από τον αργικό προγραμματιστή., 

ενισχύει την εγκυρότητα του.

ο αλγόριθμος της ευκλείδειας διαίρεσης

περιγράφεται και προδιαγράφεται με τυπικό τρόπο και

η ορθότητα του αποδεικνύεται στα πλαίσια ενός τυπικού συστήματος.
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To status της απόδειξης του Hoare

Η απόδειξη του αλγορίθμου της ευκλείδειας διαίρεσης μοιάζει να είναι δυσανάλογα 

πολύπλοκη για έναν τετριμμένο αλγόριθμο. Στην πραγματικότητα η προτεινόμενη τυπική απόδειξη 

είναι απλά δειγματική, έχει δηλαδή έναν παραδειγματικό χαρακτήρα. Για τον συγγραφέα η απόδειξη 

ενός αλγόριθμου - όχι κατ' ανάγκη ακολουθώντας το παραπάνω αξιωματικό σύστημα αλλά τη γενική 

ιδέα - με τη χρήση των μαθηματικών μεθόδων αποτελεί μια ρεαλιστική δυνατότητα και μια 

κατάλληλη απάντηση στο πρόβλημα της κατασκευής λογισμικού:

... the practice o f program proving is not only a theoritical pursuit, followed by the interests o f 

academic respectability, but a serious recommendation for the reduction o f the costs associated 

with programming error (ibid, p. 580)

... the practice o f proving programs would seem to lead to solution o f the most pressing 

problems in software and programming, namely, reliability, documentation and compatibility 

(ibid, p. 580)

Η απόδειξη του Hoare παρουσιάζει ορισμένες ατέλειες και μειονεκτήματα: 

α) όπως ήδη έχουμε σημειώσει πρόκειται για μια σχετικώς μακριά κι αυστηρά τυπικά 

απόδειξη η οποία ωστόσο αφορά σ' έναν μικροσκοπικό και τετριμμένο αλγόριθμο

β) Επιπλέον η προτεινόμενη απόδειξη δεν είναι πλήρης: στην πραγματικότητα ο Hoare 

αποδεικνύει ότι ο αλγόριθμος παράγει τα προτεινόμενα αποτελέσματα εφόσον τερματίζεται. Η 

απόδειξη του τερματισμού ωστόσο απουσιάζει αν κι ο Hoare υποδεικνύει στο άρθρο του τρόπους για 

την απόδειξη του τερματισμού του αλγορίθμου

γ) η απόδειξη κατασκευάζεται για έναν αλγόριθμο που ήδη υπάρχει - δεν 

αντιμετωπίζεται δηλαδή το πρόβλημα της απόδειξης για έναν αλγόριθμο υπό κατασκευή

δ) δεν αντιμετωπίζεται πλήρως το πρόβλημα του αντιστοίχου προγράμματος, δηλαδή της 

έκφρασης του αλγορίθμου σε μια γλώσσα προγραμματισμού και της εκτέλεσης του σε συγκεκριμένο 

υπολογιστικό σύστημα - αν και το αξιωματικό σύστημα του Hoare περιλαμβάνει ορισμένα στοιχεία 

"υπολογιστικών δυνατοτήτων" (π.χ. μια στοιχειώδη αριθμητική "υπερχείλισης").

Τα στοιχεία αυτά όμως δεν συνιστούν συνολικά ένα σοβαρό μειονέκτημα γιατί ακριβώς 

ο αντικειμενικός στόχος του συγγραφέα δεν είναι η απόδειξη του αλγορίθμου της ευκλείδειας 

διαίρεσης, αλλά η παρουσίαση ενός παραδείγματος. Ο Hoare στο άρθρο του περιγράφει ένα 

ολόκληρο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο θα κατέληγε σε μια ριζική αναθεώρηση της θεώρησης των 

αλγορίθμων και κατά συνέπεια των μεθόδων επικύρωσης και των μεθόδων προγραμματισμού. Στην 

πραγματικότητα ο Hoare προτείνει μια αναθεώρηση των απόψεων της εποχής για τον ίδιο τον 

προγραμματισμό. Η προγραμματιστική δραστηριότητα δεν αποτελεί, κατά τον Hoare πάντοτε, μόνο 

μια επαγγελματική δραστηριότητα αλλά μια επιστημονική δραστηριότητα (η οποία, κατά συνέπεια, 

υπακούει στις νομοτέλειες της επιστημονικής δραστηριότητας):
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computer programming is an exact science in that all the properties o f a program and all the

consequences o f executing it in any environment can, in principle, be found out from the text o f the

program itself by means o f purely deductive reasoning
(ibid, p. 576).

Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η τυπική απόδειξη του Hoare δεν θα ήταν απλά πολύ 

δύσκολη αλλά ουσιαστικά αδύνατη μέσα σ' ένα "σύστημα" όπως εκείνο στο οποίο περιγράφεται ο 

αλγόριθμος 161. Για παράδειγμα οι προδιαγραφές (οι specifiactions, το τι "πρέπει να κάνει") στον 

αλγόριθμο 161 περιγράφονται με μορφή σχολίων σε μια "συνηθισμένη" γλώσσα: calculates all 

combinations o f  m things ... Αντίθετα η αντίστοιχη περιγραφή στον Hoare είναι καθαρά μαθηματική:

true {(r:=r-y; q:=l+q); while y < r do (r:=r-y; q:=l+q)} ^ y< r a  x = r + y * q

Η γλώσσα περιγραφής διαφέρει κατά πολύ στους δυο αλγορίθμους: σύμφωνα με τις 

"νόρμες" της σύνταξης του CACM οι αλγόριθμοι προς δημοσίευση περιγράφονται σε μια από τις 

γνωστές γλώσσες προγραμματισμού ή σε μια γλώσσα "programming like" - πρόκειται σχεδόν για 

έτοιμα προγράμματα. Αντίθετα ο Hoare ορίζει μόνος του, κατά τρόπο αξιωματικό, μια μικροσκοπική 

γλώσσα με την οποία περιγράφει κι αποδεικνύει την εγκυρότητα του αλγορίθμου. Στην 

πραγματικότητα ο Hoare και πάλι αφιερώνει ένα μεγάλο μέρος του άρθρου του στην 

επιχειρηματολογία υπέρ του αξιωματικού προσδιορισμού των γλωσσών προγραμματισμού και της 

περιγραφής των αλγορίθμων στα πλαίσια των αντίστοιχων τυπικών συστημάτων.
Ο Hoare γνωρίζει βέβαια το υψηλό κόστος των τυπικών αποδείξεων: η πρόταση του 

λοιπόν δεν συνιστά την τυπική απόδειξη όλων των αλγορίθμων και προγραμμάτων, αλλά δείχνει μια  

δυνατότητα. Αν οι αλγόριθμοι και τα προγράμματα μπορούν να ενταχθούν σε τυπικά συστήματα τότε 

το υπόδειγμα των Μαθηματικών μπορεί να ακολουθηθεί εντελώς: όπως περιγράψαμε στα 

προηγούμενα κεφάλαια, οι αποδείξεις των μαθηματικών δεν είναι πλήρεις, τυπικές αποδείξεις, αλλά 

μπορούν όλες - τουλάχιστον θεωρητικά - να μετατραπούν σε πλήρεις και τυπικές αποδείξεις. Η 
προοπτική που ανοίγεται με τη θεώρηση του Hoare είναι η προοπτική της αυτοκρατορικής οδού των 

Μαθηματικών. Ίσως η σημαντικότερη συμβολή του Hoare να έγκειται στο ότι οι πληροφορικοί της 

εποχής «ούτε καν σκεφτόταν να αποδείξουν την εγκυρότητα ενός αλγορίθμου», όπως 
χαρακτηριστικά λέει ο D. Ε. Knuth ([1974], σ. 667)

Συνοψίζοντας, η ουσιαστική και βαθύτερη διαφορά ανάμεσα στους δυο αλγόριθμους, 

είναι η ίδια η φύση τους και κατά συνέπεια η ουσιαστική αλλαγή της σχέσης του προγραμματιστή 

προς το αντικείμενο του, δηλαδή ο προγραιηιατισικχ. Στην περίπτωση του αλγορίθμου 161 ο 

αλγόριθμος/πρόγραμμα είναι ένα "αντικείμενο", ένας μηχανισμός ο οποίος μπορεί να γίνει 

κατανοητός κι αποδεκτός χάρη σε μια διαίσθηση και σε μια προσωπική εμπειρία ενώ στη δεύτερη 

περίπτωση το πρόγραμμα είναι μαθηματικά τυποποιημένο. Οι επιπτώσεις στην ίδια τη 

δραστηριότητα του προγραμματιστή είναι σημαντικές: ο προγραμματιστής δεν μπορεί ν' αρκεστεί 

στην διαίσθηση και την εμπειρία του αναγνώστη, αλλά είναι υπογρεωιιένος ν' αποδείξει την 

εγκυρότητα του προγράμματος του. Βέβαια, κατά την έννοια αυτή, η μέθοδος του Hoare της a
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posteriori απόδειξης δεν είναι γενικεύσιμη για την ταυτόχρονη κατασκευή αλγορίθμων και της 

απόδειξης ορθότητας1 ή έστω και της κατασκευής του αλγορίθμου με μια προοπτική απόδειξης.

Τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν λοιπόν ότι οι δύο θεωρήσεις των αλγορίθμων είναι 

επιστημολογικά ασύμβατες, ότι δηλαδή βρισκόμαστε σε μια περίπτωση επιστημολογικής ρήξης.

Βέβαια ένα άρθρο μόνο του δε συνιστά επιστημολογική ρήξη - στις κατοπινές 
παραγράφους θα καταδειχτεί ότι το άρθρο του Hoare σηματοδότησε μια επιστημολογική ρήξη με 

επιπτώσεις τόσο στην επιστημονική κι επαγγελματική δραστηριότητα που χαρακτηρίζουμε σήμερα 

ως προγραμματισμό, όσο και στην διδασκαλία του προγραμματισμού.

17στην αγγλοσαξονική ορολογία χρησιμοποιείται ο όρος verification κι όχι proof στην περίπτωση της a posteriori απόδειξης
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2.4.2 Ο προγραμματισμός ως πρακτική κι επαγγελματική δραστηριότητα: οι 

απαρχές της πληροφορικής

2.4.2.1 Οι όροι δημιουργίας των πληροφορικών συστημάτων: ο ρόλος της μηχανής

2.4.2.2 Ο ρόλος του προγραμματιστή

2.4.2.3 Ο προγραμματισμός: στυλ και "οικολογία"

2.4.2.4 Η εκπαίδευση των προγραμματιστών

2.4.2.5 Αλγοριθμικές γλώσσες και γλώσσες προγραμματισμού

2.4.2.6 Σύλληψη, κατασκευή κι επικύρωση αλγορίθμων

2.4.2.7 Η σχετικοποίηση των λαθών

Η μεθοδολογία της (μερικής) επικύρωσης των αλγορίθμων όπως ο 161 αποτέλεσε, όπως 

ήδη υποθέσαμε, την απάντηση σ' ένα πρακτικό πρόβλημα κι εντάσσεται αποκλειστικά στα πλαίσια 

μιας πρακτικής κι επαγγελματικής δραστηριότητας που μόλις δημιουργείται. Έ τσι βρίσκει απάντηση 

το ερώτημα για την χρήση μιας τόσο ασυνήθιστης (για την δεκαετία του 1960) μεθοδολογίας, η 

οποία μάλιστα πραγματοποιείται με τις ευλογίες της επιτροπής σύνταξης ενός έγκυρου περιοδικού - 

και σε τελευταία ανάλυση με την συγκατάθεση ολόκληρου του κλάδου18.

Στην παρούσα παράγραφο θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τα κύρια χαρακτηριστικά που 

έχει ο προγραμματισμός σαν δραστηριότητα στην, ας την ονομάσουμε έτσι, πρώτη περίοδο της 

Πληροφορικής, η οποία εκτείνεται περίπου ως την αρχή της δεκαετίας του '70. Με τον όρο κύρια 

γαρακτηριστικά εννοούμε αφενός τους λόγους για τους οποίους υπήρξε μια τέτοια θεώρηση αλλά 

και τη σημασία που έχει μια τέτοια θεώρηση για την ίδια την προγραμματιστική δραστηριότητα - 

έχοντας βέβαια σα γνώμονα τις διδακτικές επιπτώσεις. Θα προσπαθήσουμε, πιο συγκεκριμένα, να 

δείξουμε ότι η πρακτική των πιστοποιήσεων εντάσσεται μέσα σε μια λογική, δεν αποτελεί δηλαδή, 

και δε θα μπορούσε ν' αποτελέσει, μια μεμονωμένη όψη της προγραμματιστικής δραστηριότητας 

εκείνης της εποχής, αλλ’ αντίθετα είναι συμβατή κι αντιστοιχεί σε μιαν αντίληψη για τον 

προγραμματισμό, σ’ ένα ορισμένο στυλ προγραμματισμού. Το στυλ αυτό δεν αφορά μόνο στο 

συγκεκριμένο πεδίο της επικύρωσης αλγορίθμων και προγραμμάτων αλλ' αντίθετα στο σύνολο της 

προγραμματιστικής δραστηριότητας: αντιστοιχεί σ' ένα ορισμένο παράδειγμα προγραμματισμού.

2.4.2.1 Οι όροι δημιουργίας των πληροφορικών συστημάτων: ο ρόλος της μηχανής

Όπως είναι γνωστό, τα στοιχεία για την κατασκευή των ΗΥ (θεωρητικά στοιχεία, αλλά 

και το απαραίτητο ηλεκτρονικό και άλλο υλικό), υπήρχαν ήδη από την εποχή του μεσοπολέμου, 

αλλά η απαραίτητη προσπάθεια (διανοητική, οργανωτική κι οικονομική) δεν αναλήφθηκε παρά μόνο 

"χάρη" στον πόλεμο: οι πρώτοι ΗΥ κατασκευάστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για τις ανάγκες του

18 σημειώνουμε, για την Ιστορία, ότι και ο ίδιος ο Hoare είχε δημοσιεύσει αλγορίθμους όπως το Quicksort ή το Quick Find Kth 
element με τον ίδιο τρόπο - γεγονός που δείχνει την ευρύτητα αποδοχής της πρακτικής αυτής. Ο Hoare όμως - και φυσικά κι 
άλλοι πολοί πληροφορικοί - μετέβαλλαν ριζικά απόψεις για την φύση της προγραμματιστικής δραστηριότητας.
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2ου παγκοσμίου πολέμου. Οι όροι της δημιουργίας και της πρώτης περιόδου χρήσής τους καθόρισαν 

για μια μεγάλη χρονική περίοδο τον χαρακτήρα των ΗΥ και των ανθρώπων που ασχολήθηκαν μ' 

αυτούς: οι ΗΥ είναι στην περίοδο αυτή μηχανές που χρησιμοποιούνται από μεγάλα πανεπιστημιακά 

κι ερευνητικά εργαστήρια κι από τον στρατό, για την πραγματοποίηση πολύπλοκων επιστημονικών 

υπολογισμών. Οι ίδιοι οι ΗΥ ήταν ογκώδεις, σπάνιοι κι ακριβοί. χΜόνο στα μέσα της δεκαετίας του 

'50 αρχίζουν να διεισδύουν στις επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στις μεγάλες βιομηχανίες (αυτό που 

ο J. Arsac ονομάζει "το τρελό στοίχημα των βιομηχάνων"). Οι ΗΥ της εποχής αυτής δεν παράγονταν 

σε "αλυσίδα", μαζικά, αλλά απλώς αναπαράγονταν σε περιορισμένο αριθμό ανάλογα με τις 

παραγγελίες. Οι προγραμματιστές λοιπόν της εποχής, προγραμματίζανε την "μηχανή" τους, τον 

μοναδικό δηλαδή ΗΥ με τον οποίο βρισκότανε σε επαφή για μια ολόκληρη περίοδο. Όπως ήταν 

φυσικό υπήρξε μια σχέση μεγάλης εξάρτησης του προγραμματισμού και του προγραμματιστή από τη 

συγκεκριμένη μηχανή στην οποία είχε πρόσβαση. Πρόκειται για την περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται 

από τις ιιηγανές: η μηχανή προσδίδει ένα νόημα στην εργασία του προγραμματιστή - και για 

μερικούς δίνει το νόημα στην εργασία του προγραμματιστή:

... the programmer himself had a very modest view o f his own work : his work derived all its 

significance o f that wonderful machine
(Dijkstra 1972, σελ. 860)

Μάρτυρας αυτού του πρωταρχικού ρόλου της μηχανής είναι και μια σειρά δεικτών 

γλωσσικού χαρακτήρα τους οποίους παραθέτουμε:

α) όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ακόμη και ο χρησιμοποιούμενος όρος της "επιστήμης των 

υπολογιστών" - computer science, όρος επινοημένος και χρησιμοποιούμενος κυρίως στις 

αγγλοσαξωνικές χώρες - δείχνει τον υφιστάμενο ισχυρό σύνδεσμο ανάμεσα σε μια επιστημονική 

δραστηριότητα και ένα υλικό εργαλείο (τον ΗΥ). Είναι όπως σημειώνει και ο Parnas (το αναφέρει 
Arsac J. [1987]) ένα μοναδικό παράδειγμα επιστήμης ενός οργάνου (όπως θα ήταν η επιστήμη του 

τηλεσκοπίου ή του μικροσκοπίου αντί για την αστρονομία ή την βιολογία).

β) η ονομασία της μεγαλύτερης ένωσης πληροφορικών των ΗΠΑ (δημιουργημένης στην 

δεκαετία του ’50) ήταν - και είναι - Association for the Computer Machinery

γ) η εκτεταμένη χρήση ΗΥ στην οργάνωση διαφόρων τμημάτων μιας επιχείρησης 

ονομάζεται (ακόμη και σήμερα) διεθνώς "μηχανογράφηση".

Οι διάφορες χρήσεις του όρου "μηχανή" που είναι ακόμη και σήμερα εν χρήσει έχουν 
την προέλευση τους στην πρώτη αυτή περίοδο της Πληροφορικής (για παράδειγμα Colloque 

Histoire de FInformatique [1989]). Θα πρέπει επιπλέον να υπογραμμιστεί ότι η μηχανή για την οποία 

γίνεται λόγος δεν είναι μια αφαίρεση - με την έννοια με την οποία χρησιμοποιείται σήμερα η 

"μηχανή" για διδακτικούς σκοπούς - ούτε μια αφηρημένη, μια μαθηματικά ορισμένη μηχανή - όπως 

οι μηχανές Turing. Πρόκειται για μηχανές υλικές, υπάρχουσες, οι οποίες επιβάλλουν την παρουσία 

τους στον προγραμματισμό: ο προγραμματισμός είναι αδύνατος χωρίς να γίνεται αναφορά στην
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μηχανή. Έ τσι τα πρώτα μαθήματα προγραμματισμού αρχίζουν με την παρουσίαση των 

υπολογιστικών μηχανών19. Η μηχανή είναι, κατά κάποιο παράδοξο τρόπο, παρούσα ακόμη κι όταν 

είναι απούσα: στο τρίτομο κλασσικό του έργο The Art of Computer Programming, ο συγγραφέας

D.E. Knuth περιγράφει μια μηχανή υπολογιστική, την MIX, η οποία είναι μια καθαρή αφαίρεση 

αλλά πολύ συγκεκριμένη και κατά κάποιο τρόπο "υλική".

2.4.2.2 Ο ρόλος του προγραμματιστή

Ο προγραμματιστής εξασκεί μια δραστηριότητα άμεσα εξαρτώμενη από την 

υπολογιστική μηχανή για την οποία προορίζεται το προϊόν της δραστηριότητάς του αυτής. Το βασικό 

του καθήκον είναι η κατασκευή προγραμμάτων τα οποία πρέπει να πραγματοποιήσουν την καλύτερη 

δυνατή εκμετάλλευση των υπολογιστικών πόρων του ΗΥ.

Στο πλαίσιο αυτό η εκπαίδευση των προγραμματιστών είναι επίσης περιθωριοποιημένη: 
οι προγραμματιστές είναι συνήθως επιστήμονες (μαθηματικοί, φυσικοί αστρονόμοι,...), οι οποίοι 

εργάζονται σε κάποιο ερευνητικό ή πανεπιστημιακό κέντρο κι εξασκούνται στη χρήση ενός νέου 

τεγνικού εργαλείου - το οποίο κατά κανόνα πρόκειται να προμηθευτεί το εργαστήριο τους - για την 

πραγματοποίηση ογκωδών υπολογισμών. Πρόκειται για ένα πάρεργο στο οποίο κανείς δε θ' 

αφιέρωνε την ακαδημαϊκή του καριέρα.

Η μαρτυρία του Ε. W. Dijkstra είναι χαρακτηριστική: ο ίδιος αφηγείται τη δυσκολία του 

να εγκαταλείψει μιαν ακαδημαϊκή καριέρα στη θεωρητική φυσική προκειμένου ν' ακολουθήσει τον 

κλάδο της επιστήμης των ΗΥ (ο οποίος φυσικά δεν ονομαζόταν ακόμη έτσι στην δεκαετία του '50).

Η εκμάθηση του προγραμματισμού είναι λοιπόν η εκμάθηση του ΗΥ ή καλύτερα του 

πληροφορικού συστήματος. Δεν αποτελεί λοιπόν καθ' εαυτήν μια επιστημονική δραστηριότητα - 

όπως ακριβώς η εκμάθηση του χειρισμού ενός τηλεσκοπίου ή ενός ηλεκτρονικού μικροσκοπίου είναι 

απαραίτητη αλλά δεν συνιστά επιστημονική δραστηριότητα.

2.4.2.3 Ο προγραμματισμός: στυλ και "οικολογία”

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ο προγραμματισμός δεν έχει παρά μια σημασία τελείως 

"τοπική" στο χρόνο και στο χώρο20: οι ΗΥ είναι μηχανές με ξεχωριστή "ιδιοσυγκρασία" ο καθένας κι 

έτσι ο προγραμματισμός εξαρτάται άμεσα από τους συγκεκριμένους κάθε φορά ΗΥ.

Στο συλλογικό επίπεδο, στο επίπεδο δηλαδή της κοινότητας των προγραμματιστών, αυτό 

το οποίο δημοσιοποιείται - δηλαδή αυτό που αποτελεί μια «γνώση» - είναι κατά κύριο λόγο οι 

αλγόριθιιοι και οι κανόνες uiac καλής πρακτικής του προγραμματισμού. Στις δημοσιεύσεις της 

εποχής (άρθρα ή βιβλία) υπάρχει μια εντυπωσιακή ποσότητα από νέους αλγορίθμους που επιλύουν 

συγκεκριμένα προβλήματα και το κύριο μέλημα των προγραμματιστών μοιάζει να είναι η παραγωγή 

αποτελεσ αατικώ ν αλγορίθμων (σύμφωνα με ορισμένες μεθόδους μέτρησης αυτής της

19 γίνεται αναφορά στις προσωπικές εμπειρίες του J. Arsac όπως τις περιγράφει ο ίδιος στο βιβλίο του και στις προσωπικές 
χειρόγραφες σημειώσεις του καθηγητή C. Pair τον οποίο και ευχαριστώ.
20 Ακόμη και στο κοινωνικό επίπεδο φαίνεται ότι η εργασία του προγρραμματιστή δεν αναγνωριζόταν σαν "πραγματικό 
επάγγελμα": ο Dijkstra και πάλι αναφέρει ότι ακόμη και σήμερα στα δημοτικά αρχεία της γενέτειρας του, Amsterdam, 
αναφέρεται ως "θεωρητικός φυσικός" διότι οι αρχές είχαν αρνηθεί, την δεκαετία του '50, ως επάγγελμα την πληροφορική (ibid).
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αποτελεσματικότητος). Κατά κάποιο τρόπο πρόκειται και πάλι για το ίδιο πρόβλημα: επιδιώκεται η 

υπέρβαση των ορίων της μηχανής. Υπάρχουν επίσης δημοσιεύσεις μ' έναν γενικότερο χαρακτήρα, 

μεταγενέστερες όμως: οι συγγραφείς περιγράφουν και δίνουν παραδείγματα κανόνων για μια σωστή 

πρακτική του προγραμματισμού ή περιγράφουν τεχνικές για την επιτυχή αντιμετώπιση πολύπλοκων 

προβλημάτων κλπ. Η βασική πηγή των τεχνικών αυτών είναι η προσωπική εαπειοία των συγγραφέων 

οι οποίοι προσπαθούν να την μεταδώσουν ακριβώς μέσα από την αρθρογραφία στην οποία 

αναφερόμαστε. Η σημασία των άρθρων αυτών είναι μεγάλη: η αντίστοιχη γνώση που εκφράζεται με 

τα κείμενα αυτά είναι ακόμη σ' ένα στάδιο οργάνωσης και έκφρασης "προγενέστερο" της 

επιστημονικής γνώσης. Η επιστημονική γνώση - αναφερόμαστε στις θετικές επιστήμες - εκφέρεται 

δημοσία μ' έναν τυποποιημένο τρόπο κι έχει χαρακτηριστικά ουδετερότητας: παράγεται μ’ έγκυρους 

συλλογισμούς ή επαγωγικά μέσα από καλώς προσδιορισμένα πειράματα. Σπανίως μια επιστημονική 

δημοσίευση αφορά στην πρακτική του "καλού" επιστήμονα και το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζεται 

ούτε και στα κλαδικά περιοδικά καθαρά επαγγελματικού ή τεχνικού χαρακτήρα (εκτός από τις 

ανάλογες περιπτώσεις επαγγελμάτων "εν τω γεννάσθαι").

Στο ατομικό επίπεδο, ο προγραμματιστής είναι αναγκασμένος να επινοεί "έξυπνους" 

αλγορίθμους οι οποίοι παρακάμπτουν ακριβώς τα όρια των συγκεκριμένων ΗΥ με τις πολλές 

δυνατότητες αλλά και τις ιδιαιτερότητες τους. Η αναζήτηση μεθόδων μιας ακόμη καλύτερης 

εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων των ΗΥ και των περιφερειακών τους είναι στην πηγή νέων 

τεχνικών: τα νέα προβλήματα, όπως συνήθως συμβαίνει, οδηγούν και σε νέες επινοήσεις. Ο Knuth 

([1982], σ. 456), αναφέρει ότι η ιδέα της αποθήκευσης των στοιχείων μιας γραμμικής λίστας σε 

θέσεις όχι διαδοχικές, έχει πιθανότατα σαν πηγή τη πρώτη χρήση μαγνητικών μνημών σε τύμπανο. Η 

προγραμματιστική δραστηριότητα αυτού του είδους μπορεί να εύνοεί τη δημιουργία αλγορίθμων 

αποτελεσματικών για την επίλυση προβλημάτων ταχύτητας ή οικονομίας χώρου, δημιουργεί όμως 

παράλληλα και προγραμματιστικές συνήθειες οι οποίες καταγγέλλονται:

two opinions about programming date from those days... the one opinion was that a really competent 

programmer should be puzzle-minded and very fond o f clever tricks; the other opinion was that 

programming was nothing more than optimizing the efficiency o f the computational process, in one 

direction or the other
(ibid, p. 860)

Ο προγραμματιστής λοιπόν οφείλει να είναι "έξυπνος", επινοητικός, να έχει ταλέντο κι ο 
προγραμματισμός είναι μια τέχνη: The Art of Computer Programming (D. E. Knuth [1982a],

[1982b], [1982c]) είναι ο τίτλος του πιο γνωστού συγγράμματος προγραμματισμού.

Εκτός από τους αλγορίθμους αυτούς καθαυτούς, για λόγους που θα εξηγήσουμε 

λεπτομερέστερα αργότερα, ακόμη κι η ιιορφή των αλγορίθμων και προγραμμάτων είναι σημαντική
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κι η πρακτική του καλού προγραμματισμού περιλαμβάνει γνώσεις και καλού "στθλ" - δηλαδή 

οργάνωσης του ίδιου του κειμένου.

Choose a data representation that makes the program simple.

Use IF... ELSE IF... ELSE IF ...ELSE... to implement multi-way branches.

Modularize. Use subroutines.
(Kernighan 1974, σελ. 36, 40,43 
αντίστοιχα)

Οι οδηγίες αυτές περιέχονται σ' ένα άλλο κλασσικό βιβλίο προγραμματισμού, με τον 

χαρακτηριστικό τίτλο "The elements of programming style". Αυτό το είδος των «πρακτικών» 

τεχνικών οδηγιών έχει πολλαπλή σημασία.

Η δημοσίευση τους θεωρείται επιβεβλημένη διότι προφανώς υπήρχε διαδεδομένο ένα 

άλλο στυλ προγραμματισμού το οποίο έμμεσα προσδιορίζεται αφού βρίσκεται ακριβώς στους 

αντίποδες του "καλού" προγραμματισμού. Το προηγούμενο στυλ, αυτό το οποίο ακριβώς προσπαθεί 

να μεταβάλλει το βιβλίο που προαναφέρουμε, δεν περιγράφεται πουθενά - απ' όσο γνωρίζουμε - κατά 

τρόπο αναλυτικό. Μπορούμε έμμεσα μόνο να συμπεράνουμε ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του. 

Ο Dijkstra για παράδειγμα καταγγέλλει τους "one liners" και τους "puzzle-minded" (όπως τους 

αναφέρει αλλού):

It takes one or two different forms : one programmer places a one-line program on the desk o f another

and either he proudly tells what it does and adds ths question, "Can you code this in less symbols?" - as

if  this were o f any conceptual relevance! - or he just says, "Guess what it does!"
(Dijkstra 1972, p. 865)

O Dijkstra καταγγέλλει λοιπόν αυτό το ιδιότυπο πνευματικό σπορ - προφανώς στο βαθμό 

που αποτελεί μια αξία και αντανακλά μια επαγγελματική συνήθεια. Αν το επιζητούμενο είναι η 

ελαχιστοποίηση του μήκους του κώδικα, προφανώς για ν' αποφευχθούν προβλήματα αποθήκευσης 

των ογκωδών προγραμμάτων, τότε βέβαια δεν μπορούν να υπάρχουν απαιτήσεις για οποιοδήποτε 

στυλ. Αυτό που γαρακτηρί£ει την προηγούαενη περίοδο είναι ακριβώς η έλλειψη κάποιου στυλ - αν 

με την λέξη στυλ εννοείται μια στοιχειώδης οργάνωση των προγραμμάτων με βάση κάποιους 

κανόνες.
Για ποιο λόγο είναι όμως αναγκαία η αλλαγή στο στυλ; Η θέση μας είναι ότι η αλλαγή 

στο στυλ (ακριβέστερα: η ανάγκη για την ύπαρξη ενός στυλ) υπαγορεύτηκε από τις νέες ανάγκες της 

προγραμματιστικής δραστηριότητας. Η προγραμματιστική δραστηριότητα στις αρχές της 

πληροφορικής ,χαρακτηρίστηκε από το κυνήγι της ταχύτητας και της οικονομίας χώρου. Τα 

προγράμματα όφειλαν λοιπόν να είναι "έξυπνα" - να κάνουν μια έξυπνη διαχείριση των 

υπολογιστικών πόρων, οι οποίοι ήταν ανεπαρκείς. Η καλή οργάνωση της μορφής των προγραμμάτων 

δεν αποτελούσε ακόμη αναγκαιότητα. Η καλή οργάνωση απαιτεί την υιοθέτηση μιας διαφορετικής 

οπτικής γωνίας από την πλευρά του προγραμματιστή. Ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα είναι
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προφανώς πιο "ευανάγνωστο" - με την έννοια ότι η λειτουργία του γίνεται ευκολότερα κατανοητή κι 

ο έλεγχος του επίσης ευκολότερος. Το πρόγραμμα λοιπόν αφενός γίνεται πιο εύκολο στη διαχείριση 

του (έλεγχο, συντήρηση, μετατροπή, επέκταση...) κι αφετέρου αποκτά έμμεσα ένα καινούριο status, 

αποτελεί πλέον ένα αήνυαα από τον προγραμματιστή προς ένα άλλο άτομο (πιθανόν και προς τον 

εαυτό του σε μια κατοπινή χρονική στιγμή) το οποίο θα επέμβει καθ' οιοδήποτε τρόπο στο 

πρόγραμμα - διότι προφανώς για το πληροφορικό σύστημα καθαυτό η καλή οργάνωση του 

προγράμματος είναι χωρίς καμία επίπτωση είτε θετική είτε αρνητική. Η απουσία λοιπόν οργάνωσης 

σημαίνει έμμεσα το εξής:

Ο κύκλος της ζωής των προγραμμάτων πρέπει να ήταν διαφορετικός από τον σημερινό. 

Αρχικά η "οικολογία" των σύγχρονων προγραμμάτων είναι πολύπλοκη: τα προγράμματα είναι 

συνήθως κατασκευασμένα για να λειτουργήσουν σε μια ή περισσότερες οικογένειες ΗΥ κι όχι σε 

ιδιαίτερες μηχανές. Επιπλέον τα προγράμματα οφείλουν να "συμβιώνουν" (δηλαδή ν' 

αλληλεπιδρούν) σε διάφορα περιβάλλοντα (π.χ. συνύπαρξη με άλλα προγράμματα, σε δίκτυα...), να 

σέβονται ορισμένα standards χρηστικότητας κλπ. Προφανώς η πολύπλοκη αυτή "συμβίωση" πρέπει 

να υπακούει σε ορισμένους κανόνες. Η απουσία οργάνωσης και τυποποίησης επιβεβαιώνει έμμεσα 

την λειτουργία των προγραμμάτων σε περιβάλλον σχετικής απομόνωσης. Ακόμη η απουσία 

οργάνωσης φανερώνει την έλλειψη διαδοχικών εκδόσεων (versions) κάθε προγράμματος, όπως και 

την σπανιότητα της εργασίας οαάδων πάνω στο ίδιο πρόγραμμα.

Πρόκειται λοιπόν για μια "οικολογία" μικρής εμβέλειας στο χώρο και στο χρόνο - αυτό 

που ο Dijkstra αποκαλεί τοπική σημασία των προγραμμάτων.

2Λ.2Λ  Η εκπαίδευση των προγραμματιστών

Σ' ένα άλλο επίπεδο, η εκπαίδευση των προγραμματιστών έθεσε μερικά σοβαρά 

προβλήματα - όταν παρουσιάστηκε ανάγκη να εκπαιδευτούν νέοι προγραμματιστές.

Αν ο προγραμματισμός είναι μια τέχνη (με την διπλή έννοια του όρου: τεχνική και 

καλλιτέχνημα) κι αν η κατασκευή των προγραμμάτων είναι κατά βάση μια δραστηριότητα που 

στηρίζεται στην έμπνευση και τη διαίσθηση, την "κοινή λογική" και το ταλέντο, τότε πως μπορεί να 

διδαχθεί; Στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για «γνώση» (με την κοινωνική έννοια 

του όρου) αλλά περισσότερο για προσωπικές γνώσεις τις οποίες αποκτά κανείς κυρίως χάρη στην 

προσωπική του εμπειρία. Η εκμάθηση του προγραμματισμού μπορεί να γίνει μόνο με μαθήτευση 

και το πέρασμα της γνώσης χάρη σε κάποιο είδος "όσμωσης" - όπως ας πούμε εκπαιδεύει ένας 

παλιός τεχνίτης έναν νεότερο. Η εικόνα μπορεί να μοιάζει υπερβολική - αφού κάποιες γνώσεις 

υπήρχαν, όπως για παράδειγμα οι αλγόριθμοι. Όμως η γνώση των αλγορίθμων δεν κάνει - 

τουλάχιστον όχι μόνον αυτή - τον καλό προγραμματιστή ο οποίος αντιμετωπίζει και καινούρια 

προβλήαατα.
Για ορισμένους προγραμματιστές το πρόβλημα της εκπαίδευσης της νέας γενιάς 

προγραμματιστών ήταν οξύ. Έ τσι ο Weinberg, από τους πρωτοπόρους της πληροφορικής, υπήρξε 

ένας από τους πρώτους που υπογράμμισαν την σπουδαιότητα της εκπαίδευσης νέων
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προγραμματιστών (Weinberg G. Μ. [1968], δες παράγραφο 1.2). Προτείνει περισσότερο στους νέους 

προγραμματιστές "μεθόδους" αυτομόρφωσης οι οποίες στηρίζονται σε "ψυχολογικές αρχές" - ή 

ακόμη και σε ψυχαναλυτικές (με συχνές αναφορές στον Freud) - παρά παραδοσιακές μεθόδους 

εκπαίδευσης: προτείνει για παράδειγμα την αυτοεπισκόπηση και την παρατήρηση άλλων 

προγραμματιστών εν ώρα εργασίας σα μέθοδο βελτίωσης των νέων προγραμματιστών. Φυσικά τα 

προτεινόμενα μέτρα αντικατοπτρίζουν σε ένα βαθμό την έλλειψη "αναγνωρισμένων" μεθόδων 
διδασκαλίας του αντικειμένου. Η αδυναμία προσφυγής στα κλασσικά μοντέλα διδασκαλίας 

φανερώνει ίσως την έ)1ειψη δυνατότητας περιγραφής των προς διδασκαλία αντικειμένων, δηλαδή

• αφενός την έλλειψη εννοιών και μεθόδων για την λύση των προγραμματιστικών προβλημάτων 

και

• αφετέρου την έλλειψη μιας γλώσσας για μια ικανοποιητική περιγραφή τους.

Τονίζουμε γι' άλλη μια φορά ότι ως προγραμματιστικά προβλήματα δεν θεωρούνται 

εκείνα τα οποία είναι λυμένα, εκείνα δηλαδή για τα οποία υπάρχουν αλγόριθμοι, αλλά ακριβώς 

αντίθετα τα προβλήματα των οποίων η λύση είναι ακόμη (από αλγοριθμική σκοπιά) άγνωστη ή μη 

ικανοποιητική. Έ τσι όταν αναφερόμαστε στην αδυναμία προσφυγής στα κλασσικά μοντέλα 

διδασκαλίας, εννοούμε ότι κατά την πρώτη προγραμματιστική περίοδο δεν έλειπαν βέβαια οι 

αλγόριθμοι αυτοί καθαυτοί, αλλά εκείνες οι ομογενοποιητικές έννοιες που περιγράφουν κλάσεις 

φαινομένων κι εννοιών αντί για μεμονωμένα αντικείμενα και μάλιστα κατά τρόπο τέτοιο ώστε να 

είναι αναγνωρισμένες και μεταδόσιμες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Dijkstra ([1975], σελ. 42) 

το καθήκον μας δεν είναι η κατασκευή αλγορίθμων αλ/Λ η κατασκευή μεθόδων για κλάσεις αλγορίθμων.

2.4.2.S Αλγοριθμικές γλώσσες και γλώσσες προγραμματισμού

Η στενή σχέση του προγραμματιστή, των προγραμμάτων και της υπολογιστικής μηχανής 

εντοπίζεται και σ' ένα άλλο επίπεδο, σ' εκείνο των γλωσσών που χρησιμοποιούνται για την 

περιγραφή των αλγορίθμων.

Ένας αλγόριθμος είναι ένα ιδεατό αντικείμενο, ακριβέστερα μια αφηρημένη διαδικασία.. 

Περιγράφει μια διαδικασία η οποία αν εκτελεστεί σε δεδομένο πληροφορικό (ή μη πληροφορικό) 

σύστημα, επιτρέπει την επίλυση ενός προβλήματος σε πεπερασμένο χρόνο. Ένας αλγόριθμος 

εκφράζεται σε μια γλώσσα κι αποτελεί έτσι κι ένα μήνυμα το οποίο προορίζεται για έναν αποδέκτη. 

Είναι φανερό ότι η περιγραφή του αλγορίθμου πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον αποδέκτη. Ένας 

αλγόριθμος ο οποίος πρόκειται να εκτελεστεί σ' ένα πληροφορικό σύστημα εκφράζεται σε μια 

γλώσσα προγραμματισμού ("αναγνωρίσιμη" από το σύστημα) ενώ αν προορίζεται για έναν άνθρωπο 

πρέπει να εκφραστεί κατά τρόπο τέτοιο ώστε να διευκολύνει την ανάγνωση και κατανόηση του (και 

τον έλεγχο του). Η μεγάλη πλειοψηφία των αλγορίθμων σε uopcon κειαένου που προορίζεται να 

διαβαστεί (βιβλία, άρθρα...) είναι εκφρασμένη όχι σε γλώσσα προγραμματισμού αλλά σε μια σειρά 

ειδικών ενδιάμεσων γλωσσών οι οποίες δεν είναι ούτε φυσικές γλώσσες ούτε και γλώσσες
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προγραμματισμού. Είναι γλώσσες οι οποίες έχουν επινοηθεί και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 

στην επικοινωνία μεταξύ προγραμματιστών. Συχνά χαρακτηρίζονται ως ψευδογλώσσες και 

χρησιμοποιούνται για την περιγραφή αλγορίθμων κατά την ανάπτυξή τους τους, στα ενδιάμεσα 

στάδια από την θέση του προβλήματος ως την πλήρη προγραμματιστική επίλυσή του (διότι 

προφανώς μέχρι την πλήρη ανάπτυξη του προγράμματος οι ενδιάμεσες γλώσσες έχουν αποκλειστικό 
αποδέκτη τον άνθρωπο).

Σαν παράδειγμα αναφέρουμε τις γλώσσες περιγραφής αλγορίθμων του Knuth (1972)21, 

οι οποίες διαφέρουν ριζικά από τη γλώσσα του Hoare. Στις γλώσσες αυτές δίνουμε τη γενική 

ονομασία αλγοριθμικές γλώσσες. Πραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα:

The choice of an algorithm description language must be carefully made because it plays such an 

important role throught the book [...]

We call our language SPARKS [...]

the way to assign values is by the assignement statement

variable § expression [...]

In boolean expressions there can be only one of two values true or false 

[...]

A conditional statement has the form 

ifcondthenSl or if cond then SI else S2

(Horowitz E. et als [1976])

Schema d'enumeration η° 1

debut

initialiser traitement 

initialiser acquisition

fin

tantque element non final faire 

dibut

traiter element 

obtenir element suivant 

fin
traiter element final

(Lucas M. et als [1983])

21o D.E. Knuth χρησιμοποιεί στο The Art of Computer Programming ταυτόχρονα περισσότερες από μία αλγοριθμικές γλώσσες
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function brutesearch: integer; 

var i,j: integer; 

begin 

i:=l;j:=l; 

repeat 

if a[i]=p[j]
then begin I:=i+1; j:=j+l end - 

else begin i:=i=j+2; j"=l end; 

until (j-M) or (i>N);

if j>M then brutesearch:=i-M else brutesearch:=i 

end;

(Sedgewick R. [1988], σελ. 279

a>=0 and d>0 

integer r, dd; 

r:=a;dd:=d;

while dd<= r do dd:=2*dd;

while d d o d  do begin dd:=dd/2; if dd<=r do r:=r-dd end

(Dahl O.J. et als [1972])

Ο ορισμός των αλγοριθμικών γλωσσών ποικίλει κι έτσι ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις 

είναι λεπτομερής σ' άλλες παραλείπεται εντελώς.

Φυσικά τίποτε δεν αποκλείει τη χρήση μιας κλασσικής γλώσσας προγραμματισμού ως 
γλώσσας για την έκφραση ενός αλγορίθμου που προορίζεται να διαβαστεί από άλλα άτομα (όπως 

ακριβώς τα παραδείγματα των Sedgewick και Dahl που παρατίθενται παραπάνω). Στην περίπτωση 

αυτή η γλώσσα αυτή θα θεωρηθεί ως γλώσσα αλγοριθμική. Εκείνο δηλαδή που θεωρούμε σημαντικό 

για τον χαρακτηρισμό μιας γλώσσας ως αλγοριθμικής είναι ο εν δυνάμει αποδέκτης κι όχι το γεγονός 

ότι μπορεί να είναι άμεσα εκτελέσιμη σε κάποιο σύστημα. Στις αλγοριθμικές γλώσσες το βασικό 

χαρακτηριστικό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι λοιπόν η λειτουργία τους ως μέσων για την έκφραση 

αλγορίθμων που απευθύνονται σε άτομα κι όχι σε πληροφορικά συστήματα. Έτσι, αν η γλώσσα 

Pascal, για παράδειγμα, έχει ορισμένα χαρακτηριστικά ως γλώσσα προγραμματισμού (για 

παράδειγμα δίνει τη δυνατότητα για χρήση δεικτών ή για αναδρομικότητα), η ίδια η γλώσσα όταν 

χρησιμοποιείται ως αλγοριθμική γλώσσα έχει άλλα χαρακτηριστικά: ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

δυνατότητα της (ή η αδυναμία της) για έκφραση αφηρημένων εννοιών κι η χρήση της, μπορεί να 

σημαίνει μια οικονομία (αφού δεν υπάρχει η ανάγκη περιγραφής της) αλλά συνοδεύεται από ένα 

πλήθος λεπτομερειών (δηλώσεις μεταβλητών κά) οι οποίες είναι απαραίτητες για τον μεταφραστή 

(compiler) αλλά, σε οώισλένες περιπτώσεις, άχρηστες ή και επιβαρυντικές για τον αναγνώστη.
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Για την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, σ' όλες αυτές τις ενδιάμεσες αλγοριθμικές 

γλώσσες ξαναβρίσκουμε την "μηχανή" και την έννοια του μηχανισμού:

(ΐ) είναι γνωστό ότι η πλέον δημοφιλής ενδιάμεση αλγοριθμική γλώσσα υπήρξε το 

λογικό διάγραμμα ή οργανόγραμμα (η αγγλική λέξη flowchart είναι ίσως πιο εύγλωττη). Στο λογικό 

διάγραμμα οι πράξεις αναπαριστώνται με τα μικρά ορθογώνια τα οποία συνδέονται με τα γνωστά 

βέλη κάνοντας έτσι μια έμμεση αλλά πολύ σαφή αναφορά σ' ένα είδος μηχανισμού ο οποίος 

λειτουργεί κάνοντας την πληροφορία να "κυκλοφορεί" ανάμεσα στα ορθογώνια

(ίϊ) στις γλώσσες προγραμματισμού καθαυτές, είναι γνωστό ότι η πλέον δημοφιλής και 

μακροβιότερη υπήρξε (και σύμφωνα με ορισμένες έρευνες ακόμη είναι σε ορισμένους 

επιστημονικούς κύκλους) η FORTRAN. Πριν από τη FORTRAN όμως - και για μια μακρά περίοδο 

μετά την καθιέρωση της - η γλώσσα assembly έπαιξε έναν σπουδαίο ρόλο στον προγραμματισμό - 

και η assembly είναι εκ φύσεως μια γλώσσα εξαιρετικά συναφής με την υπολογιστική μηχανή. Η 

εκμάθηση μίας γλώσσας assembly δεν ήταν επαρκής - ενώ αντίστοιχα θα ήταν παράδοξο ή εν πάση 

περιπτώσει ασυνήθιστο να μάθει κανείς σήμερα περισσότερες από μια εκδόσεις της Pascal ή της C:

there should be no hesitation about learning a new machine language; indeed, the author has found it 

not uncommon to be writing programs in a half dozen different machine languages during the same 

week ! Everyone with more than a casual interest in computers will probably get to know several 

different machine languages in the course o f his lifetime

(Knuth [1982], vol I, σ. 121, οι υπογραμμίσεις δικές μας)

To αξιοσημείωτο στοιχείο στη γλώσσα assembly είναι, όπως ήδη αναφέραμε, το γεγονός 

ότι πρόκειται για μια γλώσσα "πολύ κοντά" στη μηχανή με την έννοια ότι διαχειρίζεται απ' ευθείας 

τους πόρους του ΗΥ. Η επίλυση λοιπόν ενός προγραμματιστικού προβλήματος σε γλώσσα assembly 

πέρα από το γεγονός ότι θα'*είναι εξαιρετικά ιδιάζουσα - επειδή θα είναι προσαρμοσμένη στην 

"ιδιοσυγκρασία" του ΗΥ για τον οποίο προορίζεται - επιπλέον αναγκάζει τον προγραμματιστή να 

επιλύσει το πρόβλημα επικεντρωνόμενος περισσότερο στη διαγείριση των υπολογιστικών πόρων, 

παρά στη χρήση των προγραμματιστικών εργαλείων. Η χρήση της assembly σήμερα νοείται μόνο σε 

σημεία του προγράμματος τα οποία απαιτούν εξαιρετικά ταχείες διαδικασίες (για παράδειγμα στη 

διαχείριση γραφικών). Οι πρώτες όμως assembly αποτελούσαν και τη μοναδική γλώσσα με την οποία 

ερχόταν σε επαφή ο προγραμματιστής. Επιπλέον οι γλώσσες assembly της πρώτης περιόδου ήταν 

αρκετά "εσωστρεφείς" - δεδομένου ότι δεν ετίθετο θέμα ευρείας διάδοσης και χρήσης τους. Έ τσι 

αποτελούσαν ένα μέσο επικοινωνίας ανθρώπου-μηχανής στο οποίο ο άνθρωπος έπρεπε να καταβάλει 

το κόστος της επικοινωνίας αυτής (η σύγκριση με τις σημερινές γλώσσες είναι διαφωτιστική και η 
διάδοση των μοντέρνων ενδιαμέσων - interfaces - αποκαλυπτική). Το μικρό δείγμα που ακολουθεί 

αποτελεί ένα κομμάτι κώδικα assembly από ένα πρόγραμμα προοριζόμενο για τον υπολογιστή 

MARK I του Πανεπιστημίου του Manchester (1954) και το παραθέτουμε για να δείξουμε καλύτερα 

τι εννοούμε με τον όρο "εσωστρέφεια":
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Ε @ Η 0
X Ε /
V Ε /

@ @ Η Β M anchester
I @ Τ / University
I @

// C MARK I (1954)
@ @ / Ν
Τ C Τ Α ...

Ένα άλλο αξιοσημείωτο στοιχείο της γλώσσας assembly υπήρξε το γεγονός ότι παρά την 

"εσωστρέφεια" της αναγνωρίστηκε έμμεσα σαν γλώσσα αναντικατάστατη. Η πρώτη από τις γλώσσες 

"υψηλού επιπέδου" που γνώρισε μεγάλη διάδοση ήταν η FORTRAN. Η διάδοση της όμως γνώρισε 

μεγάλη αντίσταση από τη μεριά των προγραμματιστών της εποχής οι οποίοι δε ήθελαν να αλλάξουν 

προγραμματιστικές συνήθειες (δεν έχουμε άμεσες αναφορές στο θέμα αυτό αλλά μόνο έμμεσες) κι 
έτσι υιοθέτησαν τη FORTRAN μόνο μετά από μια περίοδο αντιρρήσεων. Ο Wirth ([1971], [1974]) 

αναφέρει μάλιστα ότι 15 χρόνια αργότερα η ίδια ιστορία (ο δισταγμός κι η αντίσταση των 

προγραμματιστών στο ν' αλλάξουν προγραμματιστικά στυλ) επαναλήφθηκε με την Pascal - και τη 

FORTRAN να παίζει αυτή τη φορά το ρόλο της "παραδοσιακής" γλώσσας.

Είναι επιπλέον γνωστό ότι ουσιαστικό ρόλο για την αποδοχή και καθιέρωση των 

γλωσσών υψηλού επιπέδου έπαιξαν και οι εργασίες των Backus και Naur (τόσο για τη FORTRAN, 

όσο και κυρίως για την ALGOL), οι οποίες συνετέλεσαν στον καλύτερο προσδιορισμό στην 

τυποποίηση των γλωσσών αυτών.

Όσον αφορά στις γλώσσες οι οποίες χρησιμοποιούνται στα υπόλοιπα στάδια της 

ανάπτυξης του λογισμικού (για παράδειγμα γλώσσες καθορισμού απαιτήσεων - specifications και 

requirements) δεν μπορέσαμε να βρούμε κανένα ίχνος τους και υποθέτουμε ότι ήταν μάλλον 

ανύπαρκτες.

2.4.2.6 Σύλληψη, κατασκευή κι επικύρωση αλγορίθμων

Θα ήταν βέβαια εξαιρετικά ενδιαφέρον να μελετήσουμε με λεπτομέρεια τις μεθόδους - 

αν υπήρξαν - που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύλληψη και την κατασκευή των αλγορίθμων. Τούτο 

όμως είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί στο ατομικό επίπεδο (η μελέτη δηλαδή του τρόπου με τον 

οποίο κάθε προγραμματιστής συλλαμβάνει έναν αλγόριθμο και κατασκευάζει εν τέλει το αντίστοιχο 

πρόγραμμα). Είναι επίσης εξαιρετικά δύσκολο όσον αφορά στη δημόσια έκφανση του για την πρώτη 

περίοδο της Πληροφορικής, στην οποία και αναφερόμαστε: υπάρχουν ελάχιστα δημοσιευμένα 

στοιχεία για τις μεθόδους σχεδίασης αλγορίθμων και προγραμμάτων καθώς και για τη διδασκαλία 

τους. Θεωρούμε ότι τούτο συμβαίνει για έναν πολύ απλό λόγο: αν η σύλληψη ενός αλγορίθμου κι η 

κατασκευή ενός προγράμματος είναι κατά βάση θέμα έμπνευσης, προφανώς δε μπορεί να περιγράφει 

μέθοδος για την κατασκευή αυτή. Αν και δε μπορούμε να μελετήσουμε κατά τρόπο άμεσο, με 

παρατήρηση, τη μεθοδολογία κατασκευής των αλγορίθμων και προγραμμάτων, μπορούμε ωστόσο να 

επιχειρήσουμε μια έμμεση "παρατήρηση".
Προσπαθήσαμε στις προηγούμενες παραγράφους να δείξουμε την εξάρτηση του 

προγραμματισμού από τη "μηχανή", το υλικό (hardware). Η θέση που υποστηρίζουμε στην παρούσα
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παράγραφο είναι ότι, κατά κάποιο τρόπο, ακόμη κι η σύλληψη κι κατασκευή των αλγορίθμων αλλά 

και η επικύρωσή τους (τόσο στο ατομικό, ιδιωτικό επίπεδο όσο και η δημόσια εκφορά του) ήταν 

εξαρτώμενη από τη "μηχανή”. Η διανοητική εργασία του προγραμματιστή που επιτρέπει την επίλυση 

ενός προβλήματος, εκείνο το ιδιαίτερο είδος αφαίρεσης, δεν είναι προφανώς ορατή. Είναι όμως 

ορατή η δημόσια εκφορά του αλγορίθμου κι η επιχειρηματολογία που χρησιμοποιεί ένας 

προγραμματιστής για να πείσει για την εγκυρότητα του αλγορίθμου του. Χρησιμοποιώντας την 

ορολογία που έχουμε ήδη χρησιμοποιήσει, ισχυριζόμαστε ότι το πρόγραμμα είναι ένας μηχανισμός, 

με την πλέον κυριολεκτική, πρωταρχική σημασία του όρου. Τονίζουμε γ ι' άλλη μια φορά ότι δε 

χρησιμοποιούμε τον όρο "μηχανισμός" με την ευρεία του έννοια, όπως για παράδειγμα μια 

μαθηματική συνάρτηση είναι ένα είδος μηχανισμού ο οποίος για ορισμένο input (δεδομένα) παράγει 

output (αποτελέσματα). Αντίθετα ο μηχανισμός του προγράμματος αποτελείται από τμήματα τα 

οποία "κινούνται" και παράγουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα - προφανώς τα "κινητά" μέρη δεν είναι 

βέβαια υλικά αλλ' αφηρημένες έννοιες. Οι έννοιες του προγραμματισμού (πάντα για την περίοδο 

στην οποία αναφερόμαστε) και η λειτουργία συγκεκριμένων αλγορίθμων περιγράφονται με όρους 

δυναμικούς, με όρους οντοτήτων που "κινούνται" (η πληροφορία που εκχωρείται, οι μετρητές, οι 

έλεγχοι) κι όχι με όρους στατικούς (για παράδειγμα μαθηματικούς).

Πολύ συχνά η περιγραφή των αλγορίθμων πραγματοποιείται με τη βοήθεια μίας 

μεταφορικής γλώσσας η οποία παραπέμπει σε οικείες καταστάσεις: η αποκομιδή απορριμμάτων (το 

garbage collection), η ταξινόμηση φυσσαλίδων (bubble sort) ή τα βήματα ενός αλγορίθμου (steps) 

αποτελούν μερικά παραδείγματα. Σ' ένα άλλο επίπεδο μπορούμε να παρατηρήσουμε και μεταφορές 

οι Οποίες πιθανόν να παίζουν έναν ρόλο ουσιαστικότερο από την απλή επίδειξη: για παράδειγμα ο D. 

Knuth (αλλά κι άλλοι πληροφορικοί) δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει μεταφορικά διάφορα 

παραδείγματα προκειμένου ο αναγνώστης να "οσφρανθεί" την ουσία ενός αλγορίθμου ή μιας δομής 

δεδομένων. Οι στοίβες μπορούν για παράδειγμα ν' αναπαρασταθούν με τη βοήθεια μιας ιδιαίτερης 

διάταξης σιδηροδρομικών γραμμών επάνω στις οποίες κινούνται τραίνα (= τα στοιχεία της στοίβας).
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23G ' INFORMATION STRUCTURES 2.2!:

O u t p u t  f r o m  3 t a c k Input to stack

Fig. 1. A stack represented as a railway 
switching network.

restricted use of the term  "queue” is intended in this book, however, by analogy 
w ith orderly, queues of people w aiting in line for servicc. ■ ·■;

Sometimes it helps to understand the mechanism of a stack in terms of an. 
analogy from the switching of railroad cars, as suggested by E. W. Dijkstra 
(see Fig. 1). A corresponding picturc for deques is shown in Fig. 2.

W ith a stack we always remove the "youngest" item  currently in the list, 
i.e., the one which has been inserted more recently than  any other. W ith  a queuo 
ju s t the opposite is true: the "oldest” item  is always removed; the nodes leave 
the list in the same order as they entered it. . V'

Fig. 2. A deque represented as a railway switching network.

M any people who realized the im portance of stacks and queues indepen
dently  have given other names to these structu res: stacks have been called 
push-down lists, reversion storages, cellars, nesting stores, piles, lasfc-in-firsfc-out. 
( “LIFO ") lists, and even yo-yo lists! Queues are sometimes called circular stores 
or first-in-first-out ("FIFO ") lists. T he term s LIFO  and FIFO  have been used 
for many years by accountants, as names of m ethods for pricing inventories. Still· 
another term, "shelf," has been applied to outpu t-restric ted  deques, and input-' 
restrictcd deques have been called "scrolls" or “rolls." This m ultiplicity of other 
nam es is interesting in itself since it is evidence for the importance of t'he con
cepts. The words stack and queue are gradually  becoming standard  terminology; 
and of all the other words listed above, only “push-down lis t” is still reasonably 
common, particularly in connection w ith au tom ata theory. : ;=-

Stacks arise quite frequently in practice. One simple example is the situation 
where we go through a set of da ta  and keep a list of exceptional conditions o r



5.4.1 MULTIWAY MERGING AND R EPLA C EM EN T SELECTION 255

Fig . 64. The perpetual plow  on its ceaseless cycle.

! off th e  ro a d , i t  d isappears from  th e  sy stem . P o in ts  on  th e  road  m ay  be desig
n a te d  b y  re a l nu m b ers  x, 0 <  x < 1; a  flake of snow  fa lling  a t  position  x  rep re
se n ts  a n  in p u t  record  w hose key is x, an d  th e  snow plow  rep resen ts  th e  o u tp u t 
of re p la c e m e n t selection. T h e  ground  speed  of th e  snow plow  is inverse ly  pro
p o r tio n a l  to  th e  h e ig h t of snow i t  encoun te rs , an d  th e  s itu a tio n  is p erfec tly  
b a la n c e d  so t h a t  th e  to ta l am oun t of snow  on  th e  ro ad  a t  a ll tim es is exactly  P.  
A new  ru n  is fo rm ed  in  the  o u tp u t w henever th e  plow  passes p o in t 0.

A f te r  th is  sy stem  has been in o p era tio n  for aw hile, i t  is in tu itiv e ly  clear 
t h a t  i t  w ill a p p ro a ch  a  stab le  s itu a tio n  in  w hich  th e  snow plow  ru n s  a t  co n s tan t 
speed  (b ecau se  of th e  c ircu lar sy m m etry  of th e  tra c k ). T h is  m eans th a t  the  
snow  is a t  c o n s ta n t he ig h t w hen i t  m eets th e  plow, and  th e  h e ig h t drops off 
l in e a r ly  in  f ro n t  of th e  plow  as show n in F ig . 65. I t  follows th a t  th e  vo lum e of 
snow  rem o v e d  in  one revo lu tion  (nam ely  th e  ru n  leng th ) is tw ice th e  am o u n t 
^present a t  a n y  one tim e (nam ely P).
I I n  m a n y  com m ercial app lica tions th e  in p u t d a ta  is not com pletely  random , 
it a i re a d v  h as  a ce rta in  am oun t of ex isting  o rder: th e re fo re  th e  runs produced

I Falling snow

! I Π  I Π  I Η  Π  I i  I
•Future  snov

bxistins snow

J*------------------------------ Total length of the road---------------------------- >|

Fig. 65. C ross-section, showing the vary ing  heigh t of snow in fron t of the plow when 
■he sy s tem  is in its "s teady  s ta te .”
I



260 SORTING 5.4.1

F o rtu n a te ly , i t  tu rn s  o u t t h a t  h(x, t) is constan t, equal to K T ,  w henever x =  x(t) 
and  0 <-t  < T,  since th e  snow  falls s tead ily  a t  position  x(t) for T  — t u n its  of 
tim e  a f te r  th e  p low  passes th a t  p o in t, plus t un its  of tim e before i t  com es back . 
In  o th e r  w ords, th e  plow  sees all snow  a t  th e  sam e heigh t on his jo u rn ey , assu m 
ing th a t  a  s te a d y  s ta te  has been  reached  w here each jo u rn ey  is th e  sam e. H ence 
th e  to ta l am o u n t o f snow  cleared  (th e  run  length) is K T L ;  and  th e  am o u n t of 
snow  in m em ory  is th e  am o u n t cleared a f te r  tim e T,  nam ely  K T ( L  — x{T)) .  
T h e  so lu tion  to  (2) such  th a t  x(0) =  0 is

! « )  =  £ (  l - e - " r ) ;  (3)

hence P  =  K T L e ~ l =  ( ru n  le n g th ) /e ; and  th is  is w h at we se t o u t to  prove.
Exercises 21 th ro u g h  23 show  th a t  th is  analysis can be ex tended  to  th e  

case of general P ' ; fo r exam ple, w hen P'  =  2P  the  average ru n  le n g th  tu rn s  
o u t to  be e \ e  — d)P,  w here Θ =  §(e — \ ' e -  — 4), a resu lt th a t  p ro b ab ly  
w ou ldn ’t  have  been  guessed offhand! T ab le  2 shows the  dependence of ru n  
len g th  on rese rv o ir size; th e  usefulness of n a tu ra l selection in a g iven co m p u te r 
en v ironm en t can  be e s tim a te d  by  referring  to th is  table.

Table  2

RU N  LEN G TH S BY NATURAL SELECTION

R eservoir size R un  leng th P aram e te r R eservoir size R un length P a ram ete r

1.00000P 2.71823P 1.00000 0.3S629P 2.00000P 0.69315
2.00000P 3.534S7P 1.43S67 1.30432P 3.00000P 1.15881
3.00000P 4.15220P 1.74773 2.72294P 4.00000P 1.66862
4.00C00P 4.69445P 2.01212 4.63S53P 5.00000P 2.16714
5.00000P 5.16369P 2.24938 21.72222P 10.00000P 4.66667

10.00000P 7.00S77P 3.17122 5.29143P 5.29143P 2.31329

The “p a ram ete r” .? - r  0 is defined in exercise 22.

^A nalysis o f  r e p la c e m e n t  s e le c tio n . L et us now re tu rn  to th e  case of rep lace
m ent se lection  w ith o u t an  au x ilia ry  reservoir. T h e  snow plow  analogy  gives us 
a fa irly  good in d ic a tio n  of th e  average leng th  of runs ob ta in ed  by rep lacem en t



Είναι όμως πολύ πιθανόν ότι μια τέτοια αναπαράσταση των αλγορίθμων ή των δομών 

παίζει έναν ρόλο ουσιαστικότερο από της απλής αναλογίας, γιατί αποτελεί ένα είδος μοντέλου των 

σχέσεων και των επιτρεπτών πράξεων με μεγάλο εύρος εφαρμογών. Οι περισσότερες από τις πράξεις 

που μπορούν να εφαρμοστούν σε μια στοίβα βρίσκουν το "σιδηροδρομικό" τους ανάλογο στην 

αναπαράσταση αυτή:

για να εξάγουμε το τρίτο βαγόνι (=στοιχείο της στοίβας) πρέπει πρώτα να εξαχθεί το πρώτο και το 
δεύτερο ...

είναι μια διαπίστωση που μπορεί να πραγματοποιηθεί στο επίπεδο της μεταφορικής αναπαράστασης 

κι είναι βέβαια έγκυρη και στο επίπεδο των δομών δεδομένων. Είναι ίσως για το λόγο αυτό που η 

συγκεκριμένη μεταφορά είχε τέτοια επιτυχία.

2.4.2.6.1 Έ να ιδιαίτερο μοντέλο κι η επαγγελματική του διάσταση: προσομοιώσεις και 

διασταυρωμένες επισκοπήσεις22

Όπως και παραπάνω έχουμε αναφέρει, θεωρούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 

χρησιμοποιούμενες μεταφορές έχουν ισχύ μεγαλύτερη από εκείνη της απλής αναλογίας, του απλού 

αναλογικού παραδείγματος. Στις περιπτώσεις αυτές (όπως στο παράδειγμα των στοιβών- 

σιδηροδρόμων) οι μεταφορές επιτρέπουν τη μελέτη των ιδιοτήτων των αλγορίθμων (ή της δομής 

δεδομένων), των επιτρεπτών πράξεων, των συνθηκών και των ορίων τους. Μπορούν έτσι ν' 

αποτελέσουν μια βάση για τη μελέτη του πραγματικού αντικειμένου (αλγορίθμου ή δομής 

δεδομένων), αποτελούν κάποια μοντέλα των πραγματικών αντικειμένων. Προφανώς έχουν όμως 

περιορισμένη εφαρμοσιμότητα: η αναλογία σε ορισμένες περιπτώσεις τείνει να οδηγήσει σε λάθη ή 

ακόμη το επίπεδο των λεπτομερειών γίνεται ιδιαίτερα σημαντικό. Στις περιπτώσεις αυτές το 

μεταφορικό παράδειγμα είναι ανεπαρκές και το χρησιμοποιούμενο μοντέλο είναι εκείνο που 

αναπαριστά το ίδιο το πληροφορικό σύστημα: είναι η περίπτωση της προσομοίωσης. Η προσομοίωση 

αποτελεί ένα μέσον για τον έλεγχο του πληροφορικού μέσου, γιατί η οικονομία της επιτρέπει την 

επισκόπηση της εξέλιξης των διαφόρων διαδικασιών κατά την εκτέλεση του προγράμματος και 

μάλιστα στον επιθυμητό βαθμό λεπτομερειών χάρη στο διπλή λειτουργία

• της παρατήρησης του μηχανισμού και

• της "λειτουργίας" του ίδιου του μηχανισμού (θα επανέλθουμε σε μια λεπτομερέστερη εξέταση 

της προσομοίωσης).
Δεν υπάρχουν στη διάθεση μας στοιχεία τα οποία να μαρτυρούν άμεσα τον ρόλο της 

προσομοίωσης (στη σύλληψη, κατασκευή, τον έλεγχο και την επικύρωση αλγορίθμων) κατά την 

πρώιμη περίοδο της πληροφορικής - τουλάχιστον στο ατομικό επίπεδο. Όμως οι οδηγίες της 

σύνταξης του CACM, η οποία υποδεικνύει ότι η "hand simulation" προσδίδει ένα ορισμένο status

22 ο μάλλον αδόκιμος αυτός όρος αποτελεί ότι πλησιέστερο μπορέσαμε να προσδιορίσουμε προς τον αγγλικό όρο: 
walkthroughs
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στην αξιοπιστία των αλγορίθμων, αποτελούν μια ένδειξη για τον ρόλο αυτό. Ο D. Knuth είναι ακόμη 

πιο αναλυτικός:

So much for the form o f algorithms; now let us perform one. It should be mentioned immediately that

the reader should not expect to reaad an algorithm as he reads a novel; such an attempt would make it

pretty difficult to understand what is going on. An algorithm must be seen to be believed, and the best

way to learn what an algorithm is all about is to try it. The reader should always take pencil and paper

and work through an eample a f each algorithm immediately upon encountering it in the text.
(ibid, σ. 4 υπογραμμίσεις του 
συγγραφέα)

Ο D. Knuth κρίνει λοιπόν ως απαραίτητη την προσομοίωση μ' ένα συγκεκριμένο 

παράδειγμα για την κατανόηση του αλγορίθμου και για να πειστεί ο αναγνώστης για την ορθότητα 

του - παρατηρώντας ακριβώς τη λειτουργία του. Εξάλλου η μηχανή MIX, χρησιμοποιούμενη από τον 

ίδιο τον συγγραφέα, του επιτρέπει ακριβώς την προσομοίωαη της "πραγματικής" εκτέλεσης σ' 

επίπεδο γλώσσας assembly (όπως ήδη αναφέραμε, όλοι οι αλγόριθμοι του παρουσιάζονται και σε 

γλώσσα MIX-assembly). Η κατανόηση λοιπόν και η πειθώ προέρχονται από τη παρατήρηση του 

μηχανισμού "εν ώρα λειτουργίας", καθώς το συγκεκριμένο παράδειγμα του αναγνώστη είναι ένα 

αντιπροσωπευτικό δείγμα, ένα γενικό παράδειγμα το οποίο επιτρέπει στον ιδεατό μηχανισμό του 

πληροφορικού συστήματος να λειτουργήσει. Η προσομοίωση, ένας μηχανισμός που λειτουργεί υπό 

τον απόλυτο έλεγχο του αναγνώστη, αποτελεί βέβαια ένα εξαιρετικό μέσο για την παρατήρηση της 

λειτουργίας ενός αλγορίθμου.

Σε μια ανάλογη οπτική η λειτουργία watch ή trace και γενικότερα οι αντίστοιχες 

λειτουργίες εκασφαλμάτωσης (debuging options), που είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες 

προγραμματισμού, αποτελούν διευκολύνσεις για την παρατήρηση της λειτουργίας του αλγορίθμου 

κατά την εκτέλεση του23..

Το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: αν ο αναγνώστης καταφεύγει στην προσομοίωση 

για να κατανοήσει τη λειτουργία ενός αλγορίθμου, για να τον ελέγξει και να πειστεί για την 

ορθότητα του, είναι δυνατόν ο προγραμματιστής να χρησιμοποιεί μεθόδους ριζικά διαφορετικούς για 

να κατασκευάσει τον αλγόριθμο; Θεωρούμε ότι η απάντηση είναι υποχρεωτικά "όχι", ότι δηλαδή η 

προσομοίωση είναι εξίσου σημαντική τόσο κατά τη σύλληψη και κατασκευή του αλγορίθμου, όσο 

και για τον εκ των υστέρων έλεγχο - αλλιώς θα ήταν δυνατό στους κόλπους της ίδιας ομάδας να 

παρατηρούμε ριζικά διαφορετικές, ακόμη και ασύμβατες μεταξύ τους μεθόδους για τη σχεδίαση και 

τον έλεγχο των αλγορίθμων και μάλιστα κατά τη στιγμή κατά την οποία το ίδιο άτομο κατασκευάζει 

κι ελέγχει τον αλγόριθμο. Είναι βέβαια δυνατόν - κατά περιπτώσεις - ένα άτομο να καταφύγει σ' όλες 

τις δυνατές μεθόδους για να σχεδιάσει κι ελέγξει έναν αλγόριθμο - μοιάζει όμως απίθανη η υπόθεση

23 κι ακόμη περισσότερο ορισμένα σύγχρονα - αλλά και παλαιότερα - συστήματα πολυμέσων για την εκπαίδευση στον 
προγραμματισμό στηρίζονται στγμ ίδια αρχή (για παράδειγμα το γνωστό πρόγραμμα ΩΡΙΩΝ)
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κατά την οποία οι προγραμματιστές θα χρησιμοποιούσαν συστηματικά διαφορετικές τελείως 

μεθόδους για τη σύλληψη και την επικύρωση των αλγορίθμων τους.

Η προσομοίωση παρουσιάζει δυο μειονεκτήματα:

• αφενός είναι τεχνικά πολύ αργή κι επί πλέον ανεπαρκής - πολύ συχνά η εκλογή των κατάλληλων 

χαρακτηριστικών, γενικών παραδειγμάτων είναι δύσκολη και

• αφετέρου η προσομοίωση εκτελείται από ένα άτομο το οποίο λειτουργεί κατά κανόνα σε 

αυστηρά ατομικό επίπεδο και κατά συνέπεια η αξιοπιστία της είναι περιορισμένη.

Έτσι, επειδή τελικά η προσομοίωση δεν είναι επαρκής, αναπτύχθηκε ένα ολόκληρο 

σύστημα μεθόδων επικύρωσης προγραμμάτων. Για παράδειγμα αναπτύχθηκαν ιδιαίτεροι κλάδοι 

έρευνας όπως οι τεχνικές εκσφαλμάτωσης (δες για παράδειγμα Beizer [1983]), η στατιστική 

ανάλυση σφαλμάτων αλγορίθμων κά.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η τεχνική που ονομάζεται "διασταυρωμένες επισκοπήσεις" 
(walkthroughs, Actes du colloque Surete des systemes Informatiques [1989]): ορισμένα άτομα - 

άσχετα προς την κατασκευή ενός αλγορίθμου - ελέγχουν την ορθότητα του. Συγκεκριμένα κατά 

τακτά χρονικά διαστήματα, οι προγραμματιστές που αναπτύσσουν ένα πρόγραμμα προτείνουν σε 

τρίτα άτομα - τα οποία δεν έχουν συμμετάσχει στην κωδικοποίηση - να ελέγξουν τη μέχρι εκείνη τη 

στιγμή πρόοδο του λογισμικού (να εντοπίσουν λάθη, παραλείψεις, ασάφειες, εν γένει αδυναμίες του 

κώδικα). Η τεχνική αυτή προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την εξής υπόθεση:

The point is that a person can view other people's programs more dispationnately (that is, with less ego

involvement) and with fresh eyes that see what is actually on the page, not just what we think is there
(υπογράμμιση του συγγραφέα, Weiland [1983], σ. 41)

Η υπόθεση αυτή αποτελεί βέβαια και τη βάση εξήγησης των πιστοποιήσεων που 

παρουσιάσαμε στην προηγούμενη παράγραφο: οι πιστοποιημένοι αλγόριθμοι θεωρούνται

περισσότερο αξιόπιστοι γιατί το δεύτερο άτομο - ο "ελεγκτής" - έχει μεγαλύτερες πιθανότητες ν' 

αντιληφθεί ένα λάθος που διέφυγε από τον κατασκευαστή του αλγορίθμου.

2.4.2.7 Η σχετικοποίηση των λαθών
Κοινός τόπος των επιστημονικών κλάδων είναι η αποφυγή των λαθών, η προσπάθεια 

δηλαδή ν' αποφευχθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα λάθη. Σε ορισμένες περιπτώσεις - όταν για 

παράδειγμα οι πολλαπλές παρατηρήσεις ή οι μετρήσεις ακρίβειας είναι σημαντικές για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων - ιδιαίτερα μαθηματικά εργαλεία (όπως η ανάλυση σφάλματος) χρησιμοποιούνται 

έτσι ώστε τα εκάστοτε αποτελέσματα να είναι πιο αξιόπιστα ή να καθοριστεί η περιοχή μέσα στην 

οποία είναι αξιόπιστα.
Η πληροφορική χαρακτηρίζεται από την ιδιαίτερη σχέση της με την έννοια του λάθους: 

ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο της το λάθος αναγνωρίζεται και σγετικοποιείται. Όπως σημειώνει ο J.
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Arsac [1987], η δημοσίευση ενός λανθασμένου αλγορίθμου δεν αποτελεί σκάνδαλο. Αναφέρουμε 

ενδεικτικά ορισμένα από τα πλέον γνωστά λάθη:

- το πλέον ίσως γνωστό λάθος είναι εκείνο που οδήγησε στην καταστροφή ενός πυραύλου 

τύπου APOLLO και στην απώλεια τριών ζωών το 1963. Εκτός τούτου υπάρχουν αρκετές ιστορίες 

προγραμματιστικών λαθών σε διάφορους τομείς τα οποία στοίχισαν ανθρώπινες ζωές ή παρ' ολίγο να 

προκαλέσουν καταστροφές (στην ιατρική, την διαχείριση πυρηνικών εργοστασίων κλπ)

- ο Ε. Naur δημοσιεύει το [1966] μια μέθοδο για την απόδειξη της εγκυρότητας αλγορίθμων - 

μέθοδο πολύ κοντινή στην κατοπινή μέθοδο των «αναλλοίωτων στοιχείων» (assertions) του Floyd 

[1968]. Το παράδειγμα όμως που χρησιμοποιεί (ένας αλγόριθμος για την αμφίπλευρη στοίχιση 

κειμένων) για να επιδείξει τη χρήση της μεθόδου του είναι λανθασμένο: ο Naur προφανώς έστειλε 

τον αλγόριθμο του για δημοσίευση χωρίς επαλήθευση κι ο Lesuisse [1987] υποδεικνύει ότι η φύση 

του λάθους είναι βαθύτερη από μιαν απλή "απροσεξία".

- Ο D. Gries το [1977] δείχνει ότι ο αλγόριθμος αποκομιδής απορριμμάτων (garbage 
collection) ο οποίος βραβεύτηκε το έτος εκείνο από τη σύνταξη του περιοδικού CACM, περιείχε ένα 

σημαντικό λάθος - και με αφορμή το λάθος αυτό δημοσιοποιεί τις απόψεις του για την απόδειξη των 

αλγορίθμων.

- το πλέον ίσως χαρακτηριστικό λάθος αφορά σ' ένα αλγόριθμο που δημοσιεύτηκε το 1972 για 

την επίλυση ενός απλού - φαινομενικά - προβλήματος καταμέτρησης των λέξεων μιας σειράς 

τηλεγραφημάτων και το οποίο αποπειρώνται να λύσουν 2 τουλάχιστον επιστήμονες υποδεικνύοντας 

τα λάθη των προηγουμένων - αλλά κάνοντας κι αυτοί με τη σειρά τους λάθη24.
- Η Gerhart S. δημοσιεύει το [1976] ένα ειδικό άρθρο στο οποίο αναφέρει μια σειρά από 

δημοσιευμένες εργασίες - σε βιβλία ή περιοδικά - οι οποίες εμπεριέχουν λάθη ή εν πάση περιπτώσει 

σημεία όχι πλήρως αξιόπιστα. Η συγγραφέας προτείνει και μια ταξινόμηση των λαθών αυτών.

- Αναφέρουμε τέλος τις εργασίες του Lesuisse [19963, 1984] για την δυαδική αναζήτηση και 

την εν γένει ανάλυση των αλγορίθμων, από την άποψη της εγκυρότητάς τους, στις οποίες δείχνει ότι 

από 10 δημοσιευμένους αλγορίθμους οι 4 περιέχουν ασάφειες ή και λάθη. Ο Lesuisse προτείνει και 

ορισμένες θεωρητικές ερμηνείες για τη φύση των λαθών αυτών.

Το λάθος έχει λοιπόν μια αναμφισβήτητη παρουσία στον προγραμματισμό και τους 

αλγόριθμους. Εξάλλου - όπως με λεπτομέρεια θα εκθέσουμε σ' επόμενη παράγραφο - το λάθος είχε 

τόσο μεγάλο κόστος στην κατασκευή των προγραμμάτων ώστε υπήρξε ένα από τα βασικά κίνητρα 

για την επινόηση νέων προγραμματιστικών μεθόδων.

Βέβαια σ' ένα ορισμένο μέτρο και στις υπόλοιπες θετικές επιστήμες το λάθος έχει τη 

θέση του. Η Φυσική και η Χημεία, για παράδειγμα, έχουν πολλές φορές στηριχτεί σε θεωρίες που 

έχουν αποδειχθεί λανθασμένες. Αλλά και τα Μαθηματικά πολλές φορές δεν αποφεύγουν τα λάθη. 

Για παράδειγμα:

24 το πρόβλημα είναι διεθνώς γνωστό ως telegram flow analysis και θα το παρουσιάσουμε λεπτομερώς σε κατοπινό κεφάλαιο
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- όπως αναφέρουν οι de Millo, Perlis et als ένας πρόχειρος υπολογισμός δείχνει ότι 

παράγονται ετησίως περί τις 200 000 νέα θεωρήματα. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ορισμένα απ' αυτά 

είναι λανθασμένα - αν και μερικές φορές δε μαθαίνουμε ποια είναι αυτά.

- στα ειδικά μαθηματικά περιοδικά οι διορθώσεις πάνω σε δημοσιευμένα θεωρήματα και 

αποδείξεις δεν είναι ασύνηθες φαινόμενο

κλπ.

Άρα μπορούμε πράγματι να ισχυριστούμε ότι το λάθος δεν είναι άγνωστο στους 

υπόλοιπους επιστημονικούς κλάδους. Εκείνο όμως που διαφέρει ριζικά ανάμεσα στην πληροφορική

- τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο ανάπτυξης της - και στις λοιπές θετικές επιστήμες, είναι η 

στάση των πληροφορικών απέναντι στο λάθος: there is always a bug βεβαιώνει ο νόμος του
Murphy (Goodman S. Ε. [1977]) και η σύνταξη του περιοδικού CACM δε δίνει καμία εγγύηση για 

την ορθή λειτουργία των αλγορίθμων που δημοσιεύονται στο περιοδικό - μια θέση ασυνήθιστη: το 

λάθος έχει ένα χαρακτήρα σχεδόν αναπόφευκτο κι είναι πανταχού παρόν. Έ τσι οι προγραμματιστές 

πολλές φορές λαμβάνουν νομικά μέτρα κάνοντας εκτεταμένες αναφορές στην ύπαρξη λαθών - και 

στην μη-ανάληψη ευθυνών εκ μέρους τους - στα συμβόλαια που υπογράφουν με τους πελάτες. Το 

γεγονός αυτό δημιούργησε ένα άσχημο κλίμα για την κίνηση των προγραμμάτων ως αξιόπιστων 
προϊόντων και καταγγέλθηκε πολλές φορές (σε περιοδικά όπως το CACM, η στήλη Letters to the 

Editors πολύ συχνά περιέχει αναφορές στα σχετικά θέματα). Επιπλέον όχι μόνο το λάθος δεν 

αποτελεί σκάνδαλο αλλά αντίθετα αποτελεί αντικείμενο έρευνας. Για παράδειγμα υπάρχει ένα πεδίο 

ερευνών οι οποίες αποσκοπούν στο να προσδιορίσουν την ακριβή σημασία της εννοίας του λάθους 

και να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στα λάθη, τα σφάλματα, την κακή λειτουργία και τις 
εξαιρέσεις (για παράδειγμα Cristian F. [1985]). Ίσως ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 

υπάρχει μια έμμεση απόπειρα ταυτόχρονης ελαχιστοποίησης της ισχύος του λάθους αλλά και της 

απόδοσης του σε εξω-ανθρώπινους παράγοντες: πρόκειται για bug (μικρόβια, ψείρες) τα οποία 

"παρεισφρύουν" στο πρόγραμμα σχεδόν ενάντια στη θέληση του προγραμματιστή. Χάρη σ' αυτόν 

τον ιδιότυπο ανιμισμό η εκσφαλμάτωση γίνεται debuging κι αναπτύσσονται τεχνικές για 
"προληπτικό προγραμματισμό" και "θεραπευτικό προγραμματισμό" (για παράδειγμα Weiland J. R. 

[1983]).
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2.4.3 Ο προγραμματισμός ως επιστημονική δραστηριότητα: η νέα σχολή

2.4.3.1 Η σχεδίαση κι η κατασκευή αλγορίθμων, προγραμμάτων και λογισμικού

2.4.3.2 Η εντολή GOTO

2.4.3.3 Η απόδειξη της ορθότητας αλγορίθμων

2.4.3.4 Οι γλώσσες προγραμματισμού

2.4.3.5 Οι αλγοριθμικές γλώσσες 

2..4.3.6. Οι προδιαγραφές

2.4.3.7 Η φύση του προγραμματισμού: προγραμματισμός και Μ αθηματικά

2.4.3.8 Η διδασκαλία του προγραμματισμού

Στην προηγούμενη παράγραφο προσπαθήσαμε να δείξουμε ότι οι πιστοποιήσεις, όπως 

εκείνες του αλγορίθμου 161, δεν απετέλεσαν ένα ιδιαίτερο και πρόσκαιρο φαινόμενο, ανεξάρτητο 

από τις λοιπές δραστηριότητες των προγραμματιστών, αλλ' αντίθετα ότι οι πιστοποιήσεις 

αλγορίθμων αντιστοιχούν σε μια ιδιαίτερη προγραμματιστική λογική , εγγράφονται μέσα σ' ένα 

ιδιαίτερο πλαίσιο λειτουργίας του προγραμματισμού. Οι πιστοποιήσεις είχαν δηλαδή μια νόμιμη 

θέση στη λειτουργία αυτής της ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας που ήταν οι προγραμματιστές κι 

αντιστοιχούσαν σ' ένα συγκεκριμένο παράδειγμα προγραμματισμού. Για την ακρίβεια η μεταβολή 

των συνθηκών λειτουργίας των προγραμματιστών ήταν εκείνες που επέβαλαν αυτή την αλλαγή 

οπτικής γωνίας. Η ιδιαίτερη αυτή προγραμματιστική λογική είναι βέβαια τελείως διαφορετική από 

την μέχρι τότε επικρατούσα. Στα όσα ακολουθούν θα προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι:

- α) πρόκειται πράγματι για μια "άλλη" προγραμματιστική λογική, δηλαδή ότι οι 

απαιτήσεις της σχολής αυτής είναι ριζικά διαφορετικές από τις μέχρι τότε επικρατούσες και

-β) ότι η λογική αυτή δεν αφορούσε μόνο στην διαδικασία της επικύρωσης των 

αλγορίθμων, αλλά στο σύνολο της προγραμματιστικής δραστηριότητας, ότι δηλαδή η μέθοδος του 

Hoare και οι παρόμοιες μ' αυτήν έχουν νόημα μόνο μέσα σε μια άλλη προγραμματιστική ατμόσφαιρα, 

σε μια διαφορετική προγραμματιστική "οικολογία".

Στην επόμενη παράγραφο θα προσπαθήσουμε επιπλέον να δείξουμε τους λόγους οι 

οποίοι επέβαλαν τις επιλογές της νέας προγραμματιστικής σχολής και πιο συγκεκριμένα θα 

προσπαθήσουμε να δείξουμε ότι η κυρίαρχη λογική της πρώτης είναι η λογική της αναζήτησης της 

αποτελεσμα,τικότητας στα πλαίσια μιας επαγγελματικής δραστηριότητας (δηλαδή αύξησης 

παραγωγικότητας, μείωσης κόστους κλπ) ενώ η δεύτερη αντιστοιχεί περισσότερο σε μια λογική της 
επιστημονικής αυστηρότητας [Curbery Μ. S. [1983], Goldschlager L. et als [1986]).

Η απόπειρα λοιπόν του Hoare για την καθιέρωση ενός άλλου συστήματος επικύρωσης 

των αλγορίθμων δεν ήταν ένα μεμονωμένο, περιθωριακό επεισόδιο, αλλ' αντίθετα αντιπροσώπευε 

μια ολόκληρη προγραμματιστική σχολή. Η πλήρης κατανόηση της σημασίας του άρθρου του Hoare 

είναι εφικτή μόνο αν την τοποθετήσουμε στα πλαίσια του νέου παραδείγματος που αυτή 

αντιπροσώπευε. Έ τσι εξάλλου αποκτά και την εξήγηση το φαινόμενο κατά το οποίο ένα άρθρο 5 

μόλις σελίδων που αποδεικνύει την ορθότητα ενός πασίγνωστου και τετριμμένου αλγορίθμου 4

118



γραμμών έχει δεκάδες αναφορών στη διεθνή βιβλιογραφία και συχνά αναφέρεται ως "μέθοδος 
Hoare" (π.χ. στο Loeckx J. [1984], Collectif [1996])

2.4.3.1 Η σχεδίαση κι η κατασκευή αλγορίθμων, προγραμμάτων και λογισμικού

Εκείνο που απετέλεσε το κέντρο βάρους της σκέψης αυτού που θεωρούμε "νέα σχολή" 

στον προγραμματισμό, αφορούσε στην προγραμματιστική δραστηριότητα ξαηαυτή. Η νέα σχολή 

πρότεινε μια ριζική αλλαγή της προγραμματιστικής δραστηριότητας τόσο στο ατομικό επίπεδο - 

δηλαδή στη δραστηριότητα του προγραμματιστή την ώρα που κατασκευάζει ένα νέο "αντικείμενο", 

έναν καινούριο αλγόριθμο ή ένα καινούριο πρόγραμμα - όσο και στο συλλογικό επίπεδο - την 

οργάνωση δηλαδή και λειτουργία μιας ομάδας προγραμματιστών.

Για τη νέα σχολή ο προγραμματισμός, ως εκείνη την περίοδο, χαρακτηριζόταν από την 

έλλειψη οργάνωσης και τυποποίησης και γι' αυτό και καταγγέλθηκε:

the law o f the "Wild West o f Programming" was still held in too high esteem !
(W irthN. [1975])

Η νέα σχολή προτείνει νέες μεθόδους για την κατασκευή των προγραμμάτων - ή 

ακριβέστερα προτείνει ακριβώς μια ιιεθοδολογία, μια συστηματική δηλαδή αντιμετώπιση της 

προγραμματιστικής δραστηριότητας25. Οι βασικές κατευθυντήριες ιδέες της νέας 

προγραμματιστικής αντίληψης είναι οι εξής:

α) οι πρώτες εκδόσεις των αλγορίθμων πρέπει να είναι κατασκευασμένες με τη χρήση εννοιών 

σγετικών ιιε το πρόβληιια κι όχι σχετικών με το πληροφορικό σύστημα. Οι πρώτες εκδόσεις 

πρέπει να είναι ανεξάρτητες από το πληροφορικό σύστηιια στο οποίο προορίζονται να 

λειτουργήσουν (με την έννοια του υλικού αλλά και του λογισμικού) και να προσανατολίζονται 

προς το πρόβλημα που πρέπει να επιλύσουν. Στη συνέχεια μπορούν βαθμιαία να μετατραπούν 

σε προγράμματα τα οποία μπορούν να "τρέξουν":

The method o f construction is to write a program using concepts that are relevant to the problem, even 

though they would not be understood directly by the machine on which the program will be run. These 

concepts are then successively elaborated until they are expressed in a machine understandable 

language.
(Henderson [1972], σ. 38)

Η νέα μέθοδος ονομάστηκε top-down (από την "κατεύθυνση" της κατασκευής) κι 

αντιστοιχεί σε μια ανάλυση του προβλήματος ολοένα και πιο λεπτομερή και πλησιέστερη προς τον 

ΗΥ - ή ακριβέστερα προς το πληροφορικό σύστημα:

25 Ο τίτλος, για παράδειγμα. Systematic Programming του βιβλίου του Ν. Wirth είναι ενδεικτικός των νέων τάσεων
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To "Top-down design" σημαίνει τη χρήση "εκλετυτύνσεων", δηλαδή οι εντολές σε φυσική γλώσσα οι 

οποίες περιγράφουν τον αλγόριθμο που πρόκειται να γίνει πρόγραμμα, "εκλεπτύνονται" σε κώδικα και 

φυσική γλώσσα (με περισσότερες λεπτομέρειες), έως ότου δεν απομείνει παρά μόνο κώδικας και το 

πρόγραμμα συμπληρωθεί26
(Blattner Μ. [1979])

β) Ο στόχος της προγραμματιστικής δραστηριότητας είναι η παραγωγή ενός 

προγράμματος δομημένου, ευανάγνωστου και ορθού. Το πρόβλημα της αποτελεσματικότητας του δεν 

πρέπει να λαιιβάνεται υπόψη στην αρχή, δηλαδή πριν από την παραγωγή μιας ευανάγνωστης και 

δομημένης έκδοσης:

My refusal to regard efficiency considerations as the programmer's prime concern is not meant to

imply that J disregard them. On the contrary, efficiency considerations are recognised as one o f the

main incectives to modifying a logically correct program. My point, however, is that we can only afford

to optimise (whatever that may be) provided that the program remains sufficiently manageable
(Dijkstra E. W. in Dahl 1972, σ. 6)

Η απαίτηση, του E. W. Dijkstra βασίζεται στον εξής απλό συλλογισμό: αν για κάθε 

τμήμα του αλγορίθμου η πιθανότητα λάθους είναι Ρ, τότε αν ο αλγόριθμος έχει Ν τμήματα, η 

πιθανότητα ο αλγόριθμος να είναι σωστός είναι ΡΝ, δηλαδή για Ν μεγάλο ουσιαστικά είναι 0.

γ) Η ίδια η μορφή του κειμένου του αλγορίθμου/προγράμματος πρέπει, κατά κάποιο 

τρόπο, ν' αντανακλά την οργάνωση, τη δομή του. Τούτο οδήγησε για παράδειγμα την νέα σχολή στην 

ολοκληρωτική απόρριψη της εντολής GOTO.

2.4.3.2 Η εντολή GOTO
Όπως είναι γνωστό η εντολή GOTO υπήρξε στο κέντρο μιας μακράς και έντονης 

διαμάχης: η νέα σχολή υποστήριξε την πλήρη κατάργηση της ενώ η "παλιότερη" σχολή την 

διατήρηση της - ανεπιφύλακτα ή υπό όρους. Η περίπτωση του GOTO είναι χαρακτηριστική του 

κλίματος που επεκράτησε και αναφέρουμε παρενθετικά ορισμένα γεγονότα γιατί θεωρούμε ότι η 

ιστορία του GOTO είναι αντιπροσωπευτική της διαμάχης μεταξύ των διαφόρων τάσεων.

Η "κήρυξη πολέμου" πραγματοποιήθηκε με το περίφημο άρθρο του Ε. W. Dijkstra, 
"GOTO considered hermful" ([1968]). To άρθρο υποστήριζε την πλήρη κατάργηση του GOTO γιατί, 

κατά την άποψη του συγγραφέα, η εντολή GOTO αποτελούσε βασική αιτία για την παραγωγή 

προγραμμάτων κακής ποιότητας - δηλαδή προγραμμάτων

26 "Top-down design" signifie l'utilisation des "raffinements", c'est a dire les instructions en languenaturelle qui decrivent 
I'algorithme a programmer sont "raffines" en code et langue naturelle (avec plus de details) jusqu'a ce que il ne reste que du code 
et le programme soit complet.
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• δυσανάγνωστων λόγω έλλειψης κάποιας δόμησης και

• γεμάτων με λάθη (τα προγράμματα που επονομάστηκαν "σπαγγέτι").

Σύμφωνα με τον συγγραφέα ήδη η κατάργηση αυτή είχε αργήσει κατά μερικά χρόνια, 

δεδομένου ότι η θεωρητική δυνατότητα για την απεμπόληση του GOTO από τον κόσμο των 
προγραμματιστών είχε ήδη δοθεί από μια εργασία των (Boehm, Jacoppini [1966]), οι οποίοι είχαν 

αποδείξει ότι οποιαδήποτε δομή προγράμματος με χρήση του GOTO (οσοδήποτε πολύπλοκη κι αν 

ήταν) είχε το ισοδύναμο της σε μια δομή που θα χρησιμοποιούσε μόνο τη δομή

while <συνθήκη> do....

και την (πιθανά εμφωλευμένη) εντολή

if <συνθήκη> then...else...

To GOTO, από την ίδια τη φύση του, δίνει υπερβολικά μεγάλη ελευθερία στον 

προγραμματιστή κι έτσι τα προγράμματα δεν μπορούν να έχουν κάποιο είδος τυποποίησης και 

δομής.

Το άρθρο κρίθηκε ως εξαιρετικά μεγάλης σπουδαιότητας από την σύνταξη του CACM η 

οποία, για να δημοσιευτεί αμέσως, ζήτησε από τον συγγραφέα να το συντομεύσει. Δημοσιεύτηκε εν 

τέλει με τη μορφή "γράμματος προς τη σύνταξη" και παρά το μικρό του μέγεθος (1 σελίδα) είναι από 

τα πλέον αναφερόμενα άρθρα στην ιστορία του προγραμματισμού.

Στο σύνολο του το άρθρο είναι πολεμικό και προτείνει ριζικές μεταβολές. Για 

παράδειγμα:

...the quality ofprogrammers is a decreasing function o f the density o f GOTO statements in the

programs they produce ...the GOTO statement should be abolished from all "higher level"

programming languages (i.e. everything except, perhaps, plain machine code)
(Dijkstra [1968], σ. 148, υπογραμμίσεις δικές μας)

Όπως ήταν φυσικό, το άρθρο προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Μια κατηγορία 

προγραμματιστών (για παράδειγμα Zoehout [1979], Ledgard [1983, 1975, 1979]) συντάχθηκαν με 

την άποψη του Dijkstra εκφράζοντας ακριβώς την ίδια εκτίμηση. Μια άλλη κατηγορία 

προγραμματιστών όμως (για παράδειγμα Knuth [1973]) υποστήριξε ότι:

(ι) τα προγράμματα τα οποία χρησιμοποιούν ορθολογικά την εντολή GOTO είναι 

αποτελεσματικότερα - ταχύτερα.

(ιι) η χρήση του GOTO δε σημαίνει κατ' ανάγκη πρόγραμμα χωρίς δομή και πρόγραμμα 

δυσνόητο. Αντίθετα ο δομημένος προγραμματισμός είναι πραγματοποιήσιμος και με τη χρήση του 

GOTO - η αλόγιστη χρήση του μπορεί να είναι καταστροφική, αλλά τούτο ισχύει για όλες τις 

εντολές. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις τα προγράμματα γίνονται περισσότερο ευανάγνωστα και 

ευνόητα με τη χρήση του GOTO - για παράδειγμα στις περιπτώσεις όπου οι συνθήκες τερματισμού 

μιας επανάληψης είναι πολλές κι όχι ισοδύναμες από άποψη λειτουργίας. Η αποφυγή του GOTO
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εξαναγκάζει τον προγραμματιστή σε χρήση επιπρόσθετων, τεχνητών συνθηκών οι οποίες καθιστούν 

τον αλγόριθμο λιγότερο ευκρινή (κλασσικό παράδειγμα: η δυαδική αναζήτηση). Εξάλλου η 

προγραμματιστική λύση χωρίς GOTO είναι πιο πολύπλοκη κι άρα απαιτεί μεγαλύτερη διανοητική 

προσπάθεια από τον προγραμματιστή και αυξάνει τις πιθανότητες λάθους.

(ιιι) σε ορισμένες περιπτώσεις τέλος η χρήση του GOTO είναι αναπόφευκτη - για 

παράδειγμα στη διαχείριση εξαιρετικών περιπτώσεων όπως της διαπίστωσης μια βλάβης ή ενός 

λάθους ή στην περίπτωση εξόδου από εμφωλευμένες επαναληπτικές δομές.

Η διαμάχη συνεχίστηκε σε ζωηρούς τόνους μερικές φορές μάλιστα με "εξωτικές" 
προτάσεις (όπως η πρόταση της χρήσεως ετικετών COME FROM... αντί για GOTO).

Έ να πρόσθετο φαινόμενο υπήρξε και το φαινόμενο της "ολίσθησης": η διαμάχη γύρω 

από το GOTO πήρε τέτοιες διαστάσεις που στο τέλος η κατάργηση του ταυτίστηκε με τον δομημένο 

προγραμματισμό - αρκούσε δηλαδή ένα πρόγραμμα να μην περιέχει GOTO για να χαρακτηριστεί ως 

δομημένο. (Lesuisse [1981]).

Η διαμάχη δεν τερματίστηκε μέχρι σήμερα και οι υπάρχουσες γλώσσες 

προγραμματισμού (ακόμα και οι πλέον σύγχρονες όπως η ADA) επιτρέπουν τη χρήση του GOTO 

κυρίως στις περιπτώσεις διαχείρισης λαθών, εξαιρέσεων ή εμφωλευμένων ανακυκλώσεων. Βέβαια η 

εντολή GOTO δεν αποτελεί κεντρική εντολή στις γλώσσες αυτές (δηλαδή τις συχνά 

χρησιμοποιούμενες) κι η χρήση της γενικά θεωρείται ως δείγμα προγραμματιστικής αδυναμίας. 

Ωστόσο ακόμη και στις πιο αυστηρά "δομημένες" γλώσσες επιτακτικού προγραμματισμού (για 

παράδειγμα στην Pascal) η εντολή GOTO υφίσταται, έστω κι αν η χρήση της δεν μπορεί να είναι 

άμεση. .

2Α.3.3  Η απόδειξη της ορθότητας αλγορίθμων

Η θέση της νέας σχολής υπήρξαν σαφείς: κάθε αλγόριθμος και κάθε πρόγραμμα οφείλει 

να είναι αποδεδειγμένος, να συνοδεύεται δηλαδή υπογρεωτικά από την απόδειξη του με ευθύνη του 

ίδιου του προγραμματιστή. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι για τη νέα σχολή, οι αποδείξεις 

των αλγορίθμων έχουν όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράψαμε στην αντίστοιχη 

παράγραφο περί αποδείξεων. Για παράδειγμα, ένα βασικό σημείο των αποδείξεων είναι ότι δεν 

αποτελούν μόνο ένα τρόπο για την «αντικειμενοποίηση» της ορθότητας ενός αλγορίθμου, αλλά 

επιπλέον παρέχουν τα στοιχεία μιας εξήγησης και μάλιστα όχι μόνο του «πώς λειτουργεί» αλλά και 

του «γιατί είναι ορθό».

...when examining the detail o f the algorithm, it seems probable that the proof will be helpful in

explaining not only what is happening but why
(Hoare [1968], σ. 580, υπογραμμίσεις του συγγραφέα)

Ο D. Ε. Knuth [1982] επίσης υπογραμμίζει:
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the above principle for proving algorithms27 has another aspect which is perhaps even more 

important; it mirrors the wav we "unterstand" an algorithm. Recall that... the reader was 

cautioned not to expect to read an algorithm like a novel; one or two trials o f the algorithm pn 

some sample data are recommended. This is done expressly because an example performance o f 

the algorithm helps a person to formulate the various assertions in his own mind. It is the 

contention o f the author that we really unterstand why an algorithm is valid only when we reach 

the point that our minds have implicitly filled in all the assertions...

Η απόδειξη επίσης λειτουργεί και ως παράγοντας κατανόησης ενός αλγορίθμου:

fifteen years ago computer programming was so badly understood that hardly anyone even 

thought about proving programs correct; we just fiddled with a program until we "knew" it 

worked. At that time we didn't even know how to express the concept that a program was correct 

in any rigorous way.
(Knuth [1974], p.669, υπογράμμιση του συγγραφέα).

Κατ' αυτό τον τρόπο η απόδειξη αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο για την κατανόηση και τον έλεγχο 

του αλγορίθμου:

Οι έννοιες της επαλήθευσης1* αποτελούν στην πραγματικότητα τον ακρογωνιαίο λίθο για κάθε βαθύτερη 

κατανόηση των αλγορίθμων, χωρίς την οποία ο προγραμματιστής δε θα διέθετε άλλο εργαλείο εκτός από 

την ανεπαρκή προσωπική του διαίσθηση29.
(W irthN. [1975], σελ. ix)

Είναι σαφές ότι η απόδειξη στην οποία γίνεται αναφορά είναι διαφορετική από μια 

απόδειξη η οποία θα στηριζόταν απλώς σε μια εκτέλεση, σε μια προσομοίωση της λειτουργίας ενός 

πληροφορικού συστήματος. Πρόκειται όχι για μια απόδειξη του πώς λειτουργεί, αλλά για μια 

απόδειξη καθαρά uaOrmaTua^ γαρακτιίρα:

... the increasing complexity o f the algorithms we attempt to write can no longer be mastered with 

"operational" arguments. The convetional approach to understanding programs completely in terms o f 

how computers execute them is just inadequate... a more mathematical approach such as Hoare's 

axiomatic method is needed - even if  used informally
(G riesD . [1977], σ.49)

27 πρόκειται για τη μέθοδο των «αναλλοίωτων» του R. W. Floyd [1968]
28 στην αγγλοσαξωνική ορολογία - όπου και το πρωτότυπο κείμενο - ο όρος verification σημαίνει κατά λέξη επαλήθευση, αλλά
στην πραγματικότητα αντιστοιχεί σε ότι συνήθως ονομάζουμε (μαθηματική) απόδειξη
29 Les concepts de verification forment en realite la pierre angulaire de toute comprehension plus profonde des algorithmes, sans
laquelle le programmeur n'aurait d'autre outil que son insuffisante intuition personnelle.
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Εξάλλου η κατασκευή της απόδειξης αποτελεί ένα καθήκον του προγραιιιιατιστή:

Ωστόσο ένας συνειδητός κατασκευαστής οφείλει να μπορεί να αποδείξει ότι το προϊόν του συμπεριφέρεται 
όπως έχει προβλεφθεί σε οιαδήποτε περίπτωση 30.

(W irthN. [1975], σ. vii)

Η λίαν διαδεδομένη τεχνική των συστηματικών δοκιμών (tests) καταγγέλλεται επίσης ως

ανεπαρκής:

Today a usual technique is to make a program and then to test it. B u t: program testing can be a very 

effective way to show the presence o f bugs, but it is hopelessly inadequate fo r showing their absence. 

The only effective way to raise the confidence level o f a program significantly is to give a convincing 

proof o f its correctness...
(Dijkstra [1972], σ. 864)

κι επίσης ο Ν. Wirth:

Οι μέθοδοι ωστόσο που χρησιμοποιούνται συνήθως για την επαλήθευση, εξετάζουν μόνο κάποιους 

υπολογισμούς κι όχι ολόκληρη την κλάση των υπολογισμών που μπορούν να πραγματοποιηθούν...αν 

θέλουμε να κάνουμε προτάσεις γενικής ισχύος για το ίδιο το πρόγραμμα, είναι απαραίτητη μια τεχνική 

αναλυτικής (μαθηματικής) απόδειξης 31

(W irthN . [1975], σελ. ix)

Η εκπόνηση όμως μιας αυστηρά μαθηματικής απόδειξης, όπως αυτής του A. Hoare για 

παράδειγμα, δεν είναι πάντοτε εφικτή. ;
Καταρχήν η απόδειξη του Hoare δεν ήταν πλήρης,, όπως ήδη αναφέραμε, γιατί ο Hoare 

δεν αποδεικνύει ότι ο αλγόριθμος της διαίρεσης τερματίζεται: ο συγγραφέας απέδειξε ότι αν ο 

αλγόριθμος τερματιζόταν τότε θα παρήγε τα ορθά αποτελέσματα. Η απόδειξη του τερματισμού όμως 
παρελήφθη. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα της απόδειξης του A. Hoare ήταν το γεγονός ότι 

επρόκειτο για μια απόδειξη κατασκευασμένη ad hoc, ανεξάρτητα από τη σύλληψη του αλγόριθμου. 

Μια a posteriori όμως απόδειξη, η οποία παράγεται ιιετά την κατασκευή ενός αλγορίθμου μπορεί να 

είναι εξαιρετικά δυσχερής ή και αδύνατη αφού ο προγραμματιστής καλείται να παράγει την απόδειξη 

ανεξάρτητα από τον τρόπο σύλληψης του αλγορίθμου - το μαθηματικό ανάλογο θα ήταν η παραγωγή

30 Un fabricant consciencieux, cependant, doit pouvoir demontrer que son produit se comporte comme prevu quelques soient les 
circonstances.
31 Mais les methodes qu'on utilise couramment pour verifier les programmes (debugging) examinent seulement des calculs 
particuliers, et non pas la classe entiere des calculs qui peuvent etre effectues...Si Ton veut faire des affirmations de portee 
generate sur le programme lui-meme, une technique de verification analytique est indispensable.
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ενός θεωρήματος το οποίο θα απεδεικνύετο κατόπιν κι ανεξάρτητα από τη σύλληψη και την 

επεξεργασία του. Το γεγονός ότι ο προς απόδειξη αλγόριθμος ήταν τετριμμένος και μικροσκοπικός 

διευκόλυνε ουσιαστικά την εργασία του Hoare. Αν κι η απόδειξη του Hoare είχε αξία ως επίδειξη32, 

είναι προφανές ότι η πρακτική της εφαρμογή θα ήταν προβληματική. Η θεωρητική λύση του 

προβλήματος έγκειται λοιπόν στην ταυτόχρονη σύλληψη αλγορίθμου και απόδειξης. Ο Ε. W. 

Dijkstra πρότεινε κάτι ακόμη mo ριζοσπαστικό, την εκπόνηση της απόδειξης πριν από την 

κατασκευή του αλγορίθμου - και μάλιστα η απόδειξη θα έπρεπε να αποτελεί ένα είδος "οδηγού" για 

την κατασκευή του αλγορίθμου. Η φαινομενικά παράδοξη πρόταση του Ε. W. Dijkstra [1975] 

ουσιαστικά προτείνει μια άλλη θεώρηση των προγραμμάτων, πολύ πιο τυπική από την καθιερωμένη. 

Υποθέτουμε ότι σ' ένα τυπικό σύστημα (formal system) μπορούμε να περιγράψουμε τις 

προδιαγραφές του αλγόριθμου. Στο ίδιο τυπικό σύστημα κάθε εντολή της αντίστοιχης γλώσσας 

προγραμματισμού (ή αλγοριθμικής γλώσσας) θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν ένας ιιετασγηιιατιστής 

(τελεστές) κατηγορηιιάτων, δηλαδή σαν ένας μετασχηματιστής των καταστάσεων του πληροφορικού 

συστήματος.

Η ιδέα του Ε. W. Dijkstra είναι λοιπόν η έκφραση του ζητουμένου αποτελέσματος με τη 

μορφή κατηγορήματος και στην συνέχεια η εφαρμογή διαδοχικών τελεστών κατηγορημάτων, δηλαδή 

εντολών, "προς τα πίσω" μέχρι τον προσδιορισμό των αρχικών συνθηκών για την επίλυση του 

προβλήματος - δηλαδή τον προσδιορισμό των "ασθενέστερων" μαθηματικά συνθηκών.

Αυτή η "άνοδος" από τ' αποτελέσματα R προς τα δεδομένα D πραγματοποιείται κατά την 

έννοια R -> D και η ολοκλήρωση της αντιστοιχεί στην ταυτόχρονη περιγραφή - με τη βοήθεια του 

τυπικού συστήματος:

•  των προδιαγραφών εισόδου (D)

• των προδιαγραφών εξόδου (R)

• του ιδίου του αλγορίθμου (του συνόλου των μετασχηματισμών).

ένα παράδείΎΐια της ιιεθόδου του E.W. Dijkstra "

Ο προσδιορισμός του μεγαλύτερου από δυο αριθμούς

Υποθέτουμε ότι για δοσμένους ακεραίους x και y επιθυμούμε η μεταβλητή z να είναι ίση με το 

μεγαλύτερο απ' τους δυο, δηλαδή z=max(x,y).

Το πρόβλημα μπορεί να εκφραστεί ως η αναζήτηση του S, τέτοιου ώστε:

{Τ} S {R: z=max(x,y)}

Η μεταβλητή z είναι το μέγιστο αν ικανοποιεί τη συνθήκη:
R: ζ>χ κ α ιz>y (ζ=χ μ z=y)

Επειδή η συνθήκη ζ=χ περιέχεται στο ζητούμενο αποτέλεσμα, μια "λογική" επιλογή θα ήταν η 

εντολή ζ : = χ . Βέβαια η εντολή αυτή δεν είναι η μόνη δυνατή επιλογή: η εντολή ζ:=χ+1, θα ήταν εξίσου 

καλή, αλλά η ζ:=χ προτιμάται γιατί προσδιορίζεται άμεσα από τις συνθήκες R και είναι απλούστερη. Για

32 ο ίδιος ο Hoare εξηγεί ότι ήθελε μόνο να δώσει ένα παράδειγμα τυπικής απόδειξης κι όχι μια παραδειγματική εργασία 
παργωγής ή απόδειξης εγκυρότητας ενός αλγορίθμου. Αυτή η a posteriori απόδειξη θα ονομαστεί verification.
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να προσδιοριστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες η εντολή ζ:=χ κάνει αληθή την R, υπολογίζεται η 

wp("z:=x", R):
wp("z:=x", R) = χ>χ and x>y and (x=x, x=y)

= T and x>y and (Τ μ x=y)

= x>y

Ώστε το αναζητούμενο πρόγραμμα είναι: if x>y -> z:=x fi

Η κατασκευή δεν είναι πλήρης - όπως είναι γνωστό από μια σειρά σχετικών θεωρημάτων - και τελικά 

ο αλγόριθμος παίρνει την εξής τελική μορφή: 
if x>y -> z:=x 

y>x -> z:=y 

fi

Εφαρμόζοντας προγενέστερα θεωρήματα έχουμε τελικά:

SI: ζ : = χ  

S2: z:=y 
Β1: x>y 

B l:y>x::T

R:z>x και z>y and (z=x , z=y)

(G riesD  [1981], σελ. 172-173)

Η μέθοδος αναπτύχθηκε συστηματικά από τον D. Gries (1981) ο οποίος σημειώνει στην 

εισαγωγή του βιβλίου του:

...the study ofprogram correctness proofs has led to the discovery and elucidation o f methods for  

developing programs. Basically, one attempts to develop a program and its proof hand-in-hand, with 

the proof ideas leading the way !
(σελ. 5, υπογράμμιση του συγγραφέα)

Επειδή η τυπική μέθοδος που πρότεινε ο Dijkstra μπορεί ν' αποδειχθεί μακρά, υπήρξαν κι 

άλλες μέθοδοι οι οποίες προτάθηκαν την ίδια περίοδο κι οποίες στηρίχθηκαν στην ίδια βασική ιδέα, 

την ταυτόχρονη δηλαδή ανάπτυξη ενός προγράμματος και της απόδειξης της εγκυρότητας του. Για 

να δοθεί ένα παράδειγμα, παραθέτουμε ένα σχήμα ανάπτυξης ενός προγράμματος με top-down 
ανάλυση και το οποίο συνοδεύεται από την απόδειξη του (Alargic [1978], Blattner [1979]):
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Διαδικασία: απόδειξη ορθότητας της αποσύνθεσης; 
begin
το προς λύση υπο-πρόβλημα έχει μια ορθή λύση
if αν τα υποπροβλήματα μπορούν να συντεθούν μ' έναν ειδικό τρόπο
then τότε το λυρίως πρόβλημα έχει μια ορθή λύση
end; 

begin
Καθορισμός του προβλήματος; 
repeat

Αποσύνθεση του προβλήματος σε υποπροβλήματα 
and απόδειξη ορθότητας της αποσύνθεσης; 

until τα υποπροβλήματα είναι τόσο απλά ώστε να μπορούν να εκφραστούν σε λίγες γραμμές 
κώδικα σε μια γλώσσα προγραμματισμού

end.

(Blatner Μ. et als [1979])

Άτυπες αποδείξεις

Για τη νέα σχολή η απόδειξη της εγκυρότητας του αλγορίθμου είναι σημαντική, ωστόσο 

η φύση της αποδείξεως παραμένει ένα ανοιχτό θέμα. Για παράδειγμα ο D. Gries προτείνει την 

υπογρεωτική επιχειρηματολογία για την εγκυρότητα ενός αλγορίθμου, η φύση όμως της 

επιχειρηματολογίας αυτής παραμένει ασαφής:

...we should not even read an algorithm unless it is accompanied by a convicing argument be it 

formal or informal...
(Gries 1977, σ.49, υπογράμμιση δική μας)

Ποια μπορεί να είναι η φύση μιας άτυπης επιχειρηματολογίας; Πιθανότατα αυτό που 

υπονοείται είναι η άτυπη απόδειξη, δηλαδή μια "πρόχειρη" απόδειξη, ένα σκαρίφημα αποδείξεως 

που θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό χωρίς ωστόσο να είναι πλήρες, ένας συλλογισμός βασισμένος σ' 

ένα σύστημα αξιωμάτων και κανόνων παραγωγής, ένας συλλογισμός ο οποίος έχει τα 

χαρακτηριστικά της μαθηματικής απόδειξης, χωρίς ωστόσο ν' ααποτελεί πλήρη, τυπική απόδειξη.

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι ο Hoare προτείνει ένα ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο 

θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα σώμα θεωρημάτων. Το σώμα αυτό θα έπαιξε στον 

προγραμματισμό ένα ρόλο ανάλογο με τα θεωρήματα της Ευκλείδειας γεωμετρίας ή της θεωρίας 

αριθμών κι η εργασία του προγραμματιστή θα βασιζόταν κατά μεγάλο μέρος στη χρήση των 

θεωρημάτων αυτών.

2.4.3.4 Οι γλώσσες προγραμματισμού
Η νέα σχολή θεωρεί ότι η χρησιμοποιούμενη γλώσσσα προγραμματισμού παίζει έναν 

κεφαλαιώδη ρόλο στην προγραμματιστική διαδικασία:
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...the tools we are trying to use and the language or notation we are using to express or record our

thoughts are the major factors determining what we can think or express at a l l!
(Dijkstra [1972], p. 864)

Είνα φανερό ότι η υπόθεση αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις στην επιλογή της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας προγραμματισμού: το γλωσσικό "περιβάλλον" μέσα στο οποίο ο 

προγραμματιστής εργάζεται πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να διευκολύνει την ανάπτυξη των 

προγραμμάτων. Η βασική λοιπόν απαίτηση από τις γλώσσες προγραμματισμού είναι η ευελιξία τους 

και κυρίως ο βαθμός στον οποίο επιτρέπουν την δόμηση των προγραμμάτων. Η ύπαρξη πολλαπλών 

δυνατοτήτων - με την έννοια της ύπαρξης πολλαπλών ισοδύναιιων επιλογών - θεωρείται αδυναμία κι 

ένδειξη ασαφούς, ατελούς καθορισμού της γλώσσας. Έτσι η πλειοψηφία των χρησιμοποιούμενων 

γλωσσών την περίοδο αυτή (με κυρίαρχη την αντίληψη για γλώσσες όπως η PLI ή η COBOL) 

καταγγέλλονται σαν "μπαρόκ τερατουργήματα" με καταστροφικές επιπτώσεις:

...the development o f "richer" or "more powerful" programming languages was a mistake in the sense 

that these baroque monstrosities, these conglomerations o f idiosyncrasies, are really unmanageable, 
both mechanically and mentally .

(ibid, σελ. 865)

Ό μως οι δυνατότητες που προσφέρει στον προγραμματιστή η γλώσσα προγραμματισμού 

δεν υπήρξε το μοναδικό πρόβλημα που εξετάστηκε από τη νέα σχολή. Για παράδειγμα το πρόβλημα 

του ορισμού μιας γλώσσας προγραμματισμού απετέλεσε επίσης αντικείμενο ερευνών. Η νέα σχολή 

πρότεινε στην πραγματικότητα μια νέα θεώρηση των γλωσσών προγραμματισμού:

A programming language is a mahematical theory that includes concepts, notations, definitions, 

axioms and theorems. These help a programmer develop a program that meets its specification 

and prove that it does.
(Hoare [ 1986], p. 115)

Η θεώρηση των γλωσσών προγραμματισμού ως μαθηματικών θεωριών εντάσσεται στην 

πραγματικότητα στη γενικότερη άποψη σύμφωνα με την οποία ο προγραμματισμός δεν είναι παρά 

μια ιδαίτερη μαθηματική δραστηριότητα, είναι ένας κλάδος των μαθηματικών. Στη ψεμιξϋτεώγ αυτή 

θεώρηση θ' αναφερθούμε σε κατοπινό κεφάλαιο. Είναι πάντως φανερό ότι βασικό χαρακτηριστικό 

που πρέπει να διαθέτει η γλώσσα προγραμματισμού είναι ακριβώς η διευκόλυνση που προσφέρει 

στον προγραμματιστή για την εκπόνηση της αντίστοιχης απόδειξης.

Η προβληματική της ανάπτυξης των γλωσσών προγραμματισμού έχει τις αρχές της στα μέσα 

της δεκαετίας του '50, από την εποχή δηλαδή της εμφάνισης των πρώτων εκδόσεων της FORTRAN 

Η εξέλιξη των γλωσσών προγραμματισμού, οι απόψεις γύρω από το ρόλο τους και τη φύση τους 

αποτελούν άλλο ένα παράδειγμα της εξελικτικής διαδικασίαςμέσα από την οποία διαμορφώθηκαν.
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Για παράδειγμα οι εργασίες στην αρχή της δεκαετίας του '60 των Backus and Naur γύρω από 

την τυποποίηση της γλώσσας Algol 60 οδήγησαν στην αποδοχή και καθιέρωση της BNF (Backus 

Naur Form, ενός συστήματος για την τυπική περιγραφή της σύνταξης των εντολών και των 

σημασιολογικών κανόνων μιας γλώσσας) και παράλληλα απετέλεσαν ένα παράδειγμα που έδειχνε 

τις δυνατότητες που άνοιγε η νέα μέθοδος για την τυπική περιγραφή των γλωσσών 

προγραμματισμού, (παράδειγμα η BNF. Για την επίδραση της BNF δες για παράδειγμα Dijkstra 
[1972], σ. 862). Σύμφωνα με τον Gries D. [1981], σελ. 295-297, οι εργασίες για τις γλώσσες Algol 

και "Algol-like" της ομάδας της IFIP8 WG 2.1 "on Algol" συνεισέφεραν κατά τρόπο ουσιαστικό 

στην συλλογική συνειδητοποίηση, από τους προγραμματιστές, των προβλημάτων που θέτουν οι 

γλώσσες προγραμματισμού. Σύμφωνα πάντοτε με τον Gries, οι προσπάθειες των ετών '60 στην 

τυποποίηση γλωσσών είχαν ως πρωταρχικό στόχο την κατανόηση των μεταφραστών (compilers) 

παρά των προγραμμάτων. Οι κατοπινές εργασίες των Floyd [1968] και Hoare [1969], η αξιωματική 

θεμελίωση της PASCAL στο συνέδριο της Ρώμης από τον Wirth ήταν εκείνες οι οποίες προώθησαν 

την ιδέα του τυπικού - ή και αξιωματικού - ορισμού των γλωσσών προγραμματισμού με σκοπό την 

βελτίωση του προγραμματισμού καθεαυτού.

2.4.3.5 Οι αλγοριθμικές γλώσσες

Οι θέσεις της νέας σχολής επηρέασαν κατά τρόπο σημαντικό και τη πορεία των 

αλγοριθμικών γλωσσών. Ακόμη και μια επιφανειακή εξέταση των αλγοριθμικών γλωσσών των ετών 

'60 κσι '70 αρκεί για να δείξει την πορεία της ανάπτυξης τους προς ένα "δομημένο" μοντέλο, που 

ακολουθεί το παράδειγμα των γλωσσών προγραμματισμού. Η εξέλιξη των αλγοριθμικών γλωσσών 

και του ρόλου που έχουν παίξει στον προγραμματισμό έχουν γενικά μελετηθεί πολύ λίγο - σχετικά 

με τ' άλλα αντικείμενα του προγραμματισμού. Η εξέταση όμως των αλγοριθμικών γλωσσών της 

περιόδου στην οποία αναφερόμαστε33 μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε ότι:

α) οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν λίγο ως πολύ αυθαίρετες αλγοριθμικές γλώσσες οι 

οποίες διαφέρουν μεταξύ τους - αν και κατά ιδιαίτερο "κλάδο" υπάρχει συχνά λια τάση έκφρασης με 

κοινή γλώσσα: για παράδειγμα στην θεωρία γραφημάτων οι αλγόριθμοι συχνά εκφράζονται με την 

ίδια γλώσσα - ή με διαλέκτους της - η οποία τείνει να καθιερωθεί.

Βήιια 1: (αρχικές συνθήκες)
Θέσε Aq <—Τ, C+(Aq) <— {aj, ^2, a^,...,an}, Κ<— 0 

Βήμα 2: (διακλάδωση)
Αν C+(AK) =Τ, πήγαινε στο βήμα 3, διαφορετικά εφάμοσε τους ελέγχους...

(Τσούρος Κ.Κ. [1981])

8 International Federation o f Information Processing
33χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο τα κείμενα τα οποία αναφέρονται στη βιββλιογραφία και μερικά διεθνή περιοδικά όπως 
τα περιοδικά της ACM και της IEEE.
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β) υπάρχει ωστόσο μια σειρά από κοινά γαρακτηριστικά των χρησιμοποιούμενων 
αλγοριθμικών γλωσσών:

ΐ) παρατηρείται μια σταδιακή μείωση της χρήσης της εντολής GOTO - τουλάχιστον 

στην πιο άμεση έκφραση της. Εξάλλου, μ' ένα γενικότερο τρόπο παρατηρείται μια σταδιακή μείωση 

των διαγραμματικών γλωσσών (λογικών διαγραμμάτων) προς όφελος γλωσσών υπο μορφή κειμένου. 

Η ίδια η μορφή του αλγορίθμου επιτρέπει την εύκολη διαπίστωση της ιεραρχίας των δομών του 

αλγορίθμου αλλά δεν επιτρέπει "ελεύθερη" μετάβαση από μια εντολή σε μιαν άλλη.

Φαίνεται34 ότι, για προφανείς λόγους, οι διδακτικές υποθέσεις που είναι σχετικές με τις 

γλώσσες προγραμματισμού ισχύουν και για τις αλγοριθμικές γλώσσες. Τούτο διότι βεβαίως όσο μια 

γλώσσα προγραμματισμού χρησιμοποιείται για την περιγραφή ενός αλγορίθμου εκτός πληροφορικού 

συστήματος λειτουργεί σαν αλγοριθμική γλώσσα. Μια τέτοια υπόθεση είναι και ότι οι 

διαγραμματικές γλώσσες επιτρέπουν την ευκολότερη διατύπωση αλγορίθμων. Όμως ακόμη και στις 

περιπτώσεις εκείνες που οι διαγραμματικές γλώσσες διατηρούνται για διδακτικούς λόγους, είναι 

πλέον "δομημένες".

ii) Οι νεότερες αλγοριθμικές γλώσσες επιτρέπουν την έκφραση πιο προωθημένων 

προγραμματιστικών εννοιών και εργαλείων. Έ τσι προσφέρουν τη δυνατότητα έκφρασης παραμέτρων 

κλπ.

Η ύπαρξη «εσοχών» στο κείμενο και η εμφάνιση με έντονους χαρακτήρες των λέξεων-κλειδιών 

θεωρήθηκε ως σημαντικό στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση ενός αλγορίθμου σε μορφή κειμένου 

Ενώ η τεχνική αυτή εμφανίστηκε κυρίως σε τυπωμένα κείμενα, τα τλευταία χρόνια καθιερώθηκε και 
στις ίδιες τις γλώσσες προγραμματισμού στις οποίες ο εκδότης (editor) εκτελεί μια στοιχειώδη 

ανάλυση του κειμένου την ώρα που πληκτρολογείται και χρωματίζει ανάλογα τις λέξεις (π.χ. οι 
σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού όπως η Visual Basic ή οι Pascal από την έκδοση 7.0 και 

κατόπιν) ενώ σε μερικές περιπτώσεις (π.χ. στην Think Pascal για Macintosh) ο εκδότης δημιουργεί 

ακόμη και τις εσοχές

Χαρακτηριστικό ίσως δείκτη αυτής της εξέλιξης των αλγοριθμικών γλωσσών αποτελούν 

οι μεταπηδήσεις των ίδιων των προγραμματιστών από έναν τύπο αλγοριθμικής γλώσσαςστον άλλο. 

Έτσι, για παράδειγμα, Ο D. Ε. Knuth φαίνεται να μεταπηδάει από τον έναν τύπο (The Art of 

Computer Programming) στον άλλο (The stable mariage problem).

2.4.3.6 Οι προδιαγραφές
Σε προηγούμενη παράγραφο διατυπώσαμε την υπόθεση ότι η τυπική απόδειξη στα 

Μαθηματικά (αλλά και κατ' επέκταση σε οποιοδήποτε γνωστικό κλάδο) δεν είναι δυνατή παρά μόνο 

αν όλο το σύστημα μέσα στο οποίο εκφέρεται είναι τυπικά καθορισμένο: η τυπική απόδειξη είναι νοητή

34Εξαιτίας ίσως του γεγονότος ότι οι αλγοριθμικές γλώσσες μελετήθηκαν λιγότερο δεν υπάρχουν ρητά εκφρασμένες απόψεις για 
την αξία κάθε "τύπου" αλγοριθμικής γλώσσας.
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μόνο αν στο τυπικό σύστημα μπορούν να οριστούν τ' αντικείμενα, οι κανόνες παραγωγής ορθών 

προτάσεων από ορθές προκείμενες κλπ. Μ' έναν γενικότερο τρόπο, κάθε απόδειξη καθορίζει έμμεσα 

κι ένα ορισμένο επίπεδο γλώσσας, τη φύση των αντικειμένων επί των οποίων στηρίζεται κλπ, 

καθορίζει δηλαδή ένα σύνολο οντοτήτων και σχέσεων μέσα στο οποίο έχει νόημα.

Κατ' αναλογία οι απαιτήσεις της νέας σχολής για έναν συστηματικό προγραμματισμό κι 

αποδείξεις των αλγορίθμων δημιούργησαν ανάγκες για έναν συστηματικό τρόπο καθορισμού των 

προδιαγραφών ενός αλγορίθμου. Με τον όρο προδιαγραφές (specifications) εννοούμε το σύνολο των 

απαιτήσεων για τα εισαγόμενα δεδομένα και τα παραγόμενα αποτελέσματα.

Ο καθορισμός των προδιαγραφών (σύνολο εισόδου και εξόδου) δεν αποτελεί απλή διαδικασία 

ακόμη και για τετριμμένους αλγορίθμους. Όσον αφορά στα προγράμματα πραγματικών εφαρμογών θα 

γίνει σχετική αναφορά στην επόμενη παράγραφο.

Ήδη οι προδιαγραφές του αλγορίθμου του Hoare αποτελούν ένα εύγλωττο παράδειγμα των 

δυσκολιών που υπάρχουν για την πλήρη κι ορθή διατύπωση των προδιαγραφών. Ο ίδιος ο Hoare έχει 

επισημάνει ότι η "διαίσθηση" μπορεί ν’αποδειχθεί ανεπαρκής για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών 

ενός αλγορίθμου - ακόμη και τετριμμένου.

Για παράδειγμα η προδιαγραφή ενός αλγόριθμου ταξινόμησης 

INPUT : A[l..n] array of integer;
OUTPUT: A[l..n] array of integer; n > i > 2: A[i] > A[i-1]

φαίνεται ορθή ωστόσο είναι ελλιπής, αφού και τα παρακάτω την ικανοποιούν:

INPUT : 10 14 9 6 

OUTPUT: 1 2  3 4

Ο D. Gries ([1981 ]) επεσήμανε το ίδιο γεγονός διηγούμενος τα προβλήματα που είχαν 

δημιουργηθεί από τα λανθασμένα αποτελέσματα ενός τετριμμένου αλγορίθμου προσδιορισμού του 

ΜΚΔ δύο αριθμών επειδή η σιωπηρή και "διαισθητική" υπόθεση των προγραμματιστών (του ιδίου 

συμπεριλαμβανομένου) ήταν ότι οι εισαγόμενοι αριθμοί ήταν θετικοί.

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί η διαφορά ανάμεσα στις προδιαγραφές αλγορίθμων και 

προγραμμάτων είναι επίσαης σημαντική. Για παράδειγμα ο ακόλουθος αλγόριθμος:

Χ:=Χ+Υ

Υ:=Χ-Υ

Χ:=Χ-Υ

αντιμεταθέτει τα (αριθμητικά περιεχόμενα) των X και Υ:

{έστω Χ=α και Υ=β} Χ:=Χ+Υ 

{θα ισχύει Χ=α+β και Υ=β}

{Χ=α+β και Υ=β} Υ:=Χ-Υ 

{θα ισχύει Χ=α+β και Υ=α+β-β=α}
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{Χ=α+β και Υ=α} Χ:=Χ-Υ 
{θα ισχύει Χ=α+β-α=β και Υ=α}

Ενώ ο αλγόριθμος είναι σωστός το αντίστοιχο πρόγραμμα σε ΗΥ θα είναι ορθό μόνο υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εκτελούμενες πράξεις (προσθέσεις κλπ) πραγματοποιούνται μέσα στα όρια των 

επιτρεπτών πράξεων στο αντίστοιχο σύστημα (ο αλγόριθμος είναι σωστός για α=1025 και β=399 αλλά 

το αντίστοιχο πρόγραμμα θα δώσει προφανώς λανθασμένα αποτελέσματα ή θα προκαλέσει μήνυμα 

λάθους).

Έ τσι μέσα στα πλαίσια μιας αυστηρής μεθόδου ανάπτυξης κι επικύρωσης 

προγραμμάτων, είναι απαραίτητο τόσο τα τιθέμενα προβλήματα, όσο κι οι επιθυμητές λύσεις και τα 

γενικά χαρακτηριστικά των αλγορίθμων και προγραμμάτων (οι προδιαγραφές τους) να είναι δυνατόν 

να εκφραστούν με τρόπο τέτοιο, ώστε ακριβώς να επιτρέπουν την εφαρμογή αυτών των μεθόδων 

ανάπτυξης κι επικύρωσης. Οι προδιαγραφές των αλγορίθμων και προγραμμάτων πρέπει να είναι 

συμβατές με τις υπόλοιπες προγραμματιστικές δραστηριότητες, να είναι "οικολογικά" αποδεκτές 

μέσα σ' ένα προγραμματιστικά στυλ. Υφίσταται λοιπόν ένα διπλό πρόβλημα:

α) ο προσδιορισμός μιας γλώσσας για την έκφραση των προδιαγραφών των αλγορίθμων 

και προγραμμάτων

β) ο καθορισμός μιας γλώσσας η οποία να επιτρέπει την έκφραση προβλημάτων κατά 

τρόπο τέτοιο ώστε να είναι συμβατή με τη μέθοδο κατασκευής κι επικύρωσης.

Η νέα σχολή πώοσπαθεί λοιπόν να κατασκευάσει μια ιδιαίτερη γλώσσα για την έκφραση 

των προδιαγραφών, η οποία να είναι τυπική, αυστηρή και να υπερβαίνει την ασάφεια και την 

απροσδιοριστία των εκφράσεων της φυσικής γλώσσας. Οι πιο γνωστές ίσως απόπειρες στον τομέα 
αυτό υπήρξαν η γλώσσα Ζ (Porter Β. [1991]) και η λεγόμενη "σχολή IBM της Βιέννης" (Jones C. Β. 

[1980]). Δίνουμε παρακάτω ένα δείγμα της γλώσσας της Ζ:

Suppose you want to learn a foreign language, and you would like to keep a list of words and their 
translations as an aid to revising and extending your vocabulary in the new language.
[...]
First we state that Native and Foreign are the given sets, which is written as follows:

[Native, Foreign]

OrthoNative : set of Native 
OrthoForeign : set of Foreign 
WellFormedVocabs=={V: set of (Native, Foreign) |
"v: Native, f : Foreign
(n,f) eV =>n e OrthoNative A f  e OrthoForeign}

(Potter B. [1991])
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Δίνουμε επίσης ένα παράδειγμα από τη χρήση της γλώσσας της Βιέννης. Το πρόβλημα 

που ακολουθεί είναι γνωστό ως "πρόβλημα ροής τηλεγραφημάτων":

A program is required to process a stream of telegrams. This stream is available as a sequence of 
letters, digits and blanks on some device and can be transfered in sections of predetermined size into 
a bufferarea wherre is to be processed. The words in the telegrams are separated by sequences of 
blanks and each telEgram is delimited by the word "ZZZZ". The stream is terminated by the 
occurence of the empty telegram, that is a telegram with no words. Each telegram is to be processed 
to determine the number of chargeable words and to check for occurences of overlength words. The 
words "ZZZZ" and "STOP" are not chargeable and words with more twelve letters are considered 
overlengtn. The result of the processing is to be a neat listsing of the telegrams, each accompanied 
by the word count and a message indicating the occurence of an overlength word.

(Henderson [1972], σ. 39)
To πρόβλημα αυτό περιγραφόμενο στη γλώσσα της Βιέννης έχει την ακόλουθη μορφή:

ΤΑΝ

input: Telegram-list 

output: Report-list
post-TAN(,tgml„repl) ξ repl = applyl(tgml, analyse-telegram)

Telegram = Word-listl 

Word = caracter-listl 

Character = Letter | Digit 

whith the property for each tgm:

~ (zw e elemtgm) 

where:

zw = < Ζ, Ζ, Ζ, Z > 

stopw = < S, Τ, Ο, P > 

et

Report: : tel : Telegram charge-count: NatO ovlen-flag : Bool 

Then:
analyze-telegram(tgm) ξ mk-report(tgm, charge-words(tgm), check-words(tgm))

Charge-words(wdl) = card{j 11 <= j <= lenwdl L wdl(j)ostopw}
Check-words(wdl) = (Ej e {1: lenwdl})(len(wdl(j)> 12)

(Jones C. B. [1980])

Είναι φανερό ότι οι δυο περιγραφές έχουν σημαντικές διαφορές - τυπικές και 

ουσιαστικές.
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Αρχικά στη δεύτερη έχουν διααφηνιστεί ορισμένα σημεία τα οποία παραμένουν ασαφή 

στην πρώτη εκδοχή (έχει γίνει κάποια επιλογή - η οποία μπορεί να είναι λιγότερο ή περισσότερο 

αποδεκτή, είναι όμως σε κάθε περίπτωση ρητά εκφρασιιένη): για παράδειγμα κατά την δεύτερη 

περιγραφή, το τελευταίο (άδειο) τηλεγράφημα δε θα εκτυπωθεί.

Οι ουσιαστικότερες όμως διαφορές έγκεινται στην ίδια τη φύση των δύο περιγραφών. Η 

πρώτη περιγραφή αφήνει στον αναγνώστη ανοιχτό το πρόβλημα της δομής των δεδομένων και των 

αποτελεσμάτων. Μια πρώτη απόπειρα λύσης του προβλήματος θα μπορούσε να είναι η εξής:

With a little thought, the basic structure o f the required program is quite obvious.

PROGRAM:

INITIALISE FOR WHOLE PROGRAM; 

repeat INITIALISE FOR NEW TELEGRAM;

PROCESS TELEGRAM 

until EMPTY TELEGRAM
(Henderson [1972], σελ. 40)

Αντίθετα η δεύτερη περιγραφή είναι πολύ πιο επεξεργασμένη. Αποτελεί ήδη ένα δεύτερο 

βήμα προς τη διατύπωση ενός αλγορίθμου-λύσης του προβλήματος κι η μορφή της περιγραφής 

υπονοεί έναν αλγόριθμο δομημένο ο οποίος κατά κάποιο τρόπο "πηγάζει" από τις ίδιες τις 

προδιαγραφές. Και στις δυο περιπτώσεις η περιγραφή του προβλήματος, οι προδιαγραφές που 

έμμεσα ή άμεσα προσδιορίζονται απ' αυτό αποτελούν βέβαια την αφετηρία της λύσης. Είναι ωστόσο 

προφανές ότι η δεύτερη περιγραφή αντιστοιχεί με πιο άμεσο τρόπο σε μια λύση πιο "τυπική" απ' ότι 

στην πρώτη περιγραφή με την έννοια ότι η συστηματοποίηση της περιγραφής και η έκφραση της μ’ 

ένα ιδιαίτερο γλωσσικό εργαλείο περισσότερο συμβατό με το πληροφορικό σύστημα, μπορεί να 

επιτρέψει μια δημιουργία του αλγορίθμου σχεδόν "αυτόματα", από τις προδιαγραφές. Τα προς 

επεξεργασία αντικείμενα (λέξεις, τηλεγραφήματα,...) δεν αποτελούν πια τα γνώριμα, ομώνυμα 

αντικείμενα της καθημερινής ζωής, αλλά έχουν μετασχηματιστεί σε άλλα τα οποία έχουν μια δομή, 

ορισμένες ιδιότητες και μια διασύνδεση μεταξύ τους κι είναι περισσότερο προσαρμοσμένα στην 

οικολογία ενός πληροφορικού συστήματος. Σε προηγούμενες παραγράφους έχουμε ήδη αναφερθεί 

στην υπόθεση ότι οι μετασχηματισμοί των αντικειμένων από οικεία σε ιδεατά, θεωρητικά αποτελεί 

ένα σημαντικό βήμα στην τυποποίηση των γνώσεων ενός επιστημονικού κλάδου και μέσα στο 

πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι η χρήση τυπικών γλωσσικών εργαλείων για την περιγραφή των 

προδιαγραφών εντάσσεται μέσα στη συνολική λογική της νέας σχολής.

2.4.3.7 Η φύση του προγραμματισμού: προγραμματισμός και Μ αθηματικά

Το σύνολο των στοιχείων που έχουμε εκθέσει επιτρέπει τη εξέταση των θέσεων της νέας 

σχολής όχι μόνο στις διάφορες συνιστώσες που συνθέτουν την προγραμματιστική δραστηριότητα 

αλλά κι από μια γενικότερη σκοπιά. Είναι ίσως δυνατόν να προσδιοριστεί το γενικότερο "πνεύμα"
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που διέπει τις απόψεις της νέας σχολής και να δειχθεί σε τι συνίσταται η επιστημολογική ρήξη  την 
οποία θέλει να προκαλέσει η νέα σχολή.

Θεωρούμε ότι ο προσδιορισμός της ουσίας της προγραμματιστικής δραστηριότητας, 

όπως αυτή περιγράφεται από τους πρωτοπόρους της νέας σχολής, αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο 
για την εξέταση που επιχειρούμε:

We must not forget that it is not our business to make programs; it is our business to design 

classes o f computations that will display a desired behavior

(Dijkstra 1972, σ. 864, υπογράμμιση του συγγραφέα)

Βέβαια η διαφορά ανάμεσα στο "κατασκευάζω προγράμματα" και στο "σχεδιάζω 

κλάσεις υπολογισμών" μπορεί να φανεί εξαιρετικά λεπτή. Στην πραγματικότητα όμως η "σχεδίαση 

κλάσεων υπολογισμών" είναι μια δραστηριότητα γνωστή σε μια συγγενή γνωστική περιοχή, τα 

Μαθηματικά. Για ορισμένους από τους εκπροσώπους της νέας σχολής ο προγραμματισμός δεν 

συγγενεύει απλώς με τα Μαθηματικά, δεν έχει ιδιαίτερους δεσμούς με τα Μαθηματικά, αλλά είναι 
Μαθηματικά (Parigot Μ. [1988], Wilder R. [1986]). Ο προγραμματισμός θεωρείται ως μια 

μαθηματική δραστηριότητα:

...the construction o f computer programs is a mathematical activity like the solution o f 

differential equations,... programs can be derived from their specifications through 

mathematical insight, calculation and proof using algebraic laws as simple and elegant as those 

o f elementary arithmetic...
(Hoare 1986, σελ. 115, υπογράμμιση 
δική μας)

Μάλιστα η μαθηματική αυτή δραστηριότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη:

Programming is one o f the most difficult branches o f applied mathematics; the poorer

mathematicians had better remain pure mathematicians.
(Dijkstra 1982b, σελ.. 129)

Αν βέβαια ο προγραμματισμός είναι μια μαθηματική δραστηριότητα, τότε οι διάφορες 

όψεις της εργασίας του προγραμματιστή μπορούν να περιγραφούν με τους γνώριμους όρους της 

εργασίας του μαθηματικού και τα "αντικείμενα" του αποτελούν αντικείμενα του γνώριμου 

μαθηματικού περιβάλλοντος. Ο A. Hoare, είναι αναλυτικός στο σημείο αυτό :

1. Computers are mathematical machines. Every aspect o f their behavior can be defined with 

mathematical precision and every detail cen be deduced from this definition with mathematical 

certainty by the laws o f pure logic.
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2. Computer programs are mathematical expressions. They describe with unprecedented 

precision and in the most minute detail, the behavior, intended or unintended\ o f the computer on 

which they are executed.

3. A programming language is a mahematical theory that includes concepts, notations, 

definitions, axioms and theorems. These help a programmer develop a program that meets its 

specification and prove that it does.

4. Programming is a mathematical activity. Like other branches o f applied mathematics and

engineering, its successful practice requires the determined and meticulous application o f

traditional methods o f mathematic understanding, calculation and proof
(Hoare A. [1986])

Η υιοθέτηση μιας τέτοιας άποψης για τον προγραμματισμό σημαίνει και μια ριζική 

μεταβολή της θεώρησης των προγραμματιστικών πρακτικών για την περίοδο στην οποία 

αναφερόμαστε. Δεν προτείνεται μόνο η μεταβολή μιας επαγγελματικής πρακτικής, αλλά ολόκληρη η 

αντίληψη για την φύση της προγραμματιστικής δραστηριότητας. Η νέα σχολή προτείνει το 

μαθηματικό παράδειγμα, όχι μόνο με την έννοια ενός υποδείγματος για τις ανάγκες ενός γνωστικού 

κλάδου (του προγραμματισμού), αλλά συχνά ταυτίι^οντας τον προγραμματισμό μ' έναν τον κλάδο 

των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Οι μέθοδοι και τα εργαλεία του προγραμματισμού, οι έννοιες κι η 

διδασκαλία του προγραμματισμού, η πρακτική του προγραμματισμού αφομοιώνονται, σύμφωνα με 

την νέα σχολή, στο μαθηματικό πρότυπο.

Βέβαια δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι υπάρχει πλήρης ταύτιση στις απόψεις της νέας 

σχολής. Για μερικούς η ταύτιση του προγραμματισμού με τα μαθηματικά δεν είναι ίσως απόλυτη:

...είναι η παρουσίαση του ποονοαααατισαού. ως της τέχνης ή της τεγνικής η οποία συνίσταται στην 

κατασκευή κι έκφραση των αλγορίθμων με συστηματικό τρόπο, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για 

έναν ιδιαίτερο επιστημονικό κλάδο35
(Wirth Ν., σ. VII, υπογραμμίσεις του συγγραφέα)

Ωστόσο η γενικότερη τάση της νέας σχολής είναι σαφής: ο προγραμματισμός είναι μια 

σχεδόν-μαθηματική δραστηριότητα, μια θετική επιστήμη. Η παράθεση των τίτλων μερικών βιβλίων 

τα οποία απετέλεσαν σταθμούς στην ιστορία του προγραμματισμού, είναι χαρακτηριστικά της 

μετεξέλιξης μιας αντίληψης για τον προγραμματισμό:

35est de presenter la nrogrammation comme l'art ou la technique qui consiste a construire et formuler les algorithmes d'une fa^on 

systematique, en reconnaissant qu’il s’agit d'une discipline independante
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The Art o f Computer Programming, Knuth, [1968] μετατρέπεται σε:

A Discipline o f Programming, Dijkstra [1975], και σε:

The Science o f Programming, Gries, [1981].

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε στον αντίποδα αυτής της λογικής: στο ερώτημα του

E.W. Dijkstra [1982a] Craftsman or Scientist ?, οι επαγγελματίες του χώρου εκφράζουν με σαφήνεια 

την άποψη τους:

Reynolds J.C. [1981] The Craft of Programming, και επίσης

Weiland J. R. [1983] The Programmer's Craft.

Στην άποψη των επαγγελματιών πληροφορικών θα επανέλθουμε σε επόμενη παράγραφο.

2.4.3.8 Η διδασκαλία του προγραμματισμού
Μέσα στο πνεύμα της νέας σχολής η εκπαίδευση των νέων προγραμματιστών δεν μπορεί 

να πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιείτο ως τότε. Εξάλλου το πρόβλημα της 

εκπαίδευσης αυτής απετέλεσε βασικό ^έλη^α για τη νέα σχολή - και μάλιστα, όπως θα αναφέρουμε 

αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο, υπήρξε κι ένας από τους λόγους δημιουργίας της.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η πρακτική της εκπαίδευσης στα πρώτα χρόνια της 

πληροφορικής είχε τα χαρακτηριστικά της εκμάθησης μιας τέχνης. Δεν υπήρχε σαφώς καθορισμένο 

σώμα επιστημονικών γνώσεων προς μετάδοση, παρά μια σειρά γνώσεων διαχείρισης των 

υπαρχόντων πληροφορικών συστημάτων, οι προς μετάδοση γνώσεις ήταν υπερβολικά συνδεδεμένες 

με την εμπειρία και την πρακτική διαχείρισης των τεράστιων υπολογιστικών μηχανών (το οποίο 

αποτελούσε το βασικό χαρακτηριστικό των ΗΥ πρώτης και δεύτερης γενιάς) και υπερβολικά 

εξαρτώμενες από την εκάστοτε μηχανή. Παράλληλα, η μετάδοση γνώσεων γινόταν κυρίως χάρη σε 

μια μαθητεία των νέων προγραμματιστών κοντά στους πεπειραμένους προγραμματιστές παρά χάρη 

σ' ένα συστηματικά οργανωμένο και θεσμικά κατοχυρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα (όπως φαίνεται 

τα πρώτα Πανεπιστημιακά τμήματα για τη διδασκαλία της Πληροφορικής δημιουργήθηκαν γύρω 

στοι 1963).
Η νέα σχολή θεώρησε αναγκαίο όχι μόνο το γεγονός της διδασκαλίας των θέσεων της 

στους νέους προγραμματιστές αλλά γενικότερα και την αναμόρφωση του συστήματος εκπαίδευσης 

τους.
Θεμελιώδες ζήτημα για τη νέα σχολή υπήρξε το ζήτημα της χρήσης ενός 

προγραμματιστικού-γλωσσικού εργαλείου για την έκφραση των αλγορίθμων, το ζήτημα δηλαδή της 

γλώσσας προγραμματισμού. Η νέα σχολή απέδωσε πολύ μεγάλη σημασία όχι μόνο στην 

επαγγελματική ή επιστημονική αξία των γλαωσσών προγραμματισμού, αλλά και στην παιδαγωγική 

και διδακτική τους αξία.

137



Η βασική υπόθεση της νέας σχολής για την στενή σχέση αφενός της ποιότητας 

αλγορίθμων/προγραμμάτων και αφετέρου της χρησιμοποιούμενης γλώσσας, εκφράστηκε με 

ιδιαίτερα ανάγλυφο τρόπο στις θέσεις της για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και τον ρόλο που 

παίζει σ' αυτήν η χρησιμοποιούμενη γλώσσα. Μια βασική υπόθεση της νέας σχολής υπήρξε ότι οι 

νέοι προγραμματιστές πρέπει να συνηθίζουν από την αργή σ' έναν ορισιιένο τρόπο 

(προγραααατιστικης) σκέψης. Τούτο έχει σαν συνέπεια την απόρριψη των "εύκολων" γλωσσών 

προγραμματισμού προς όφελος αυστηρά "δομημένων" γλωσσών (πάντοτε με την έννοια των 

γλωσσών που επιτρέπουν μια δομημένη έκφραση ενός αλγορίθμου), οι οποίες μπορεί να είναι 

δύσκολες στην εκμάθηση τους από τον αρχάριο προγραμματιστή, αλλά τον υποχρεώνουν ν' 

αποκτήσει από την αρχή ένα επιθυμητό προγραμματιστικά στυλ. Έ τσι η νέα σχολή εξέφρασε την 

θέση ότι αντίθετα με την κοινή πεποίθηση, οι πλέον διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού για 

την διδασκαλία των αρχαρίων - όπως για παράδειγμα η BASIC - ήταν τελείως ακατάλληλες για την 

εκμάθηση του προγραμματισμού κι μπορούσαν να έχουν καταστροφικά αποτελέσματα:

It is practical impossible to teach good programming to students that have had a prior exposure to

BASIC: as potential programmers they are mentally mutilated beyond hope o f regeneration
(Dijkstra 1982b, σελ.130,36)

Η πρώτη γλώσσα προγραμματισμού για έναν σπουδαστή πρέπει να συνιστά ένα 

γλωσσικό περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη μιας μεθοδικής, λογικής και συστηματικής 

διδασκαλίας του προγραμματισμού:

είναι πραγματικά κρίμα που οι ευρύτερα χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού

Ιικανοποιούν τόσο λίγο τις απαιτήσεις μιας λογικής και συστηματικής διδασκα)άας
(Wirth 1975, σ. iv37)

Επειδή λοιπόν η πλειοψηφία των γλωσσών την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε 

θεωρήθηκαν ακατάλληλες (από «μπαρόκ τέρατα» ή «καταστροφικές» ως «υπερβολικά άναρχες», 
Dijkstra Ε. W. [1972b]), προέκυψε η ανάγκη δημιουργίας νέων, κατάλληλων γλωσσών 

προγραμματισμού. Η πιο διάσημη κατασκευή αυτού του τύπου υπήρξε η γλώσσα Pascal, η οποία, αν 
και γνωρίζει ακόμη και σήμερα εξαιρετικά μεγάλη διάδοση ως χρηστική, προγραμματιστική γλώσσα, 

επινοήθηκε κυρίως για εκπαιδευτικούς σκοπούς, με στόχο τη διευκόλυνση της διδασκαλίας του 

"συστηματικού προγραμματισμού".
Δεν θα ήταν ίσως άσκοπο να γίνει και μια μνεία στη χρήση της εντολής GOTO στην 

εκπαίδευση νέων προγραμματιστών. To GOTO απορρίφθηκε συνολικά και εξαρχής από τη

36Βέβαια ο εξαιρετικά πολεμικός χαρακτήρας τέτοιων δηλώσεων μπορεί να κρύβει κάποιες υπερβολές: ο ίδιος ο Ε. W. Dijkstra 
ξεκίνησε προφανώς μαθαίνοντας κάποιο είδος assembly. Όμως η υπερβολή κι η βιαιότητα των δηλώσεων αυτών είναι ενδεικτική 
της σημασίας που αποδίδεται στην επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού.
37il est vraiment dommage que les langages de programmation les plus largement utilises satisfassent si mal les exigences de 
l’enseignement logique et systematique.
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διδασκαλία του προγραμματισμού. Ωστόσο σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού εξακολούθησε να 

επιζεί - αν και όπως αναφέραμε η δυνατότητα χρήσης του δεν βρίσκεται πια στο "προσκήνιο" της 

γλώσσας αλλά μάλλον στο "παρασκήνιο". To GOTO έχει ουσιαστικά περιορισθεί πολύ - έως 

εντελώς - από την διδασκαλία του προγραμματισμού. Είναι όμως ενδιαφέρον το γεγονός ότι "επιζεί", 

διδάσκεται και χρησιμοποιείται ακόμη σε "περιθωριακούς" χώρους, όπως για παράδειγμα στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (τουλάχιστον στο επίπεδο της εισαγωγής). Η διατήρηση του συχνά 

αιτιολογείται με μια διδακτική υπόθεση: ότι η χρήση του GOTO φαίνεται να διευκολύνει τους 

σπουδαστές στη σύνταξη αλγορίθμων και προγραμμάτων σε ορισμένες περιπτώσεις - για παράδειγμα 

στις περιπτώσεις ανακυκλώσεων με πολλαπλές συνθήκες τερματισμού. Πρέπει επίσης να σημειωθεί 

ότι ορισμένα ερευνητικά αποτελέσματα όπως του (Soloway [1986]) φαίνονται να ενισχύουν την 

υπόθεση αυτή, ότι δηλαδή οι σπουδαστές με τη χρήση του GOTO παράγουν σε ορισμένες 

περιπτώσεις προγράμματα καλύτερης ποιότητας (με λιγότερα λάθη)38. To GOTO κι η χρήση του 

αποτελεί ίσως ένα τυπικό παράδειγμα ενός αντικειμένου το οποίο, θεωρητικά τουλάχιστον, δεν έχει 

θέση στην επιστημονική κοινότητα, διατηρείται σε ορισμένες επαγγελματικές πρακτικές ή για 

καθαρά διδακτικές ανάγκες39.

Φυσικά η επιλογή μιας γλώσσας προγραμματισμού δεν απετέλεσε το μοναδικό μέλημα 

της νέας σχολής. Η γενικότερη μεθοδολογία για την ανάπτυξη προγραμμάτων κι αλγορίθμων και την 

επικύρωση τους ήταν στο κέντρο του προβληματισμού της. Αν ορισμένες από τις θέσεις της νέας 

σχολής έγιναν γρήγορα ευρύτερα αποδεκτές από επιστήμονες κι επαγγελματίες, όπως για παράδειγμα 

η μεθοδολογία της top-down ανάλυσης και του δομημένου προγραμματισμού, ωστόσο άλλες, όπως 

οι απόψεις για την απόδειξη των αλγορίθμων και προγραμμάτων συνάντησαν μεγαλύτερη 

αντίσταση. Υπήρξε ένα γενικότερο ερώτημα του αν οι μέθοδοι αυτές ήταν αρκετά "ώριμες" ώστε να 

χρησιμοποιηθούν στην προγραμματιστική πρακτική και να διδαχθούν. Η απάντηση της νέας σχολής 

ήταν "ναι":

We are reaching the point where the subject can be taught to undergraduates. or to anyone with some

training in programming and the will to become more proficient
(D. Gries [1981], πρόλογος, οι υπογραμμίσεις δικές μας)

Σε μια πιο πρόσφατη εργασία του με τον εύγλωττο τίτλο "On the Cruelty o f really 

teaching Computing Science", ο E. W. Dijkstra [1989] συνόψισε τις θέσεις της νέας σχολής για την 

διδασκαλία της Πληροφορικής.

Υπερασπιζόμενος και παλιότερα εκφρασμένες θέσεις του, ο Ε. W. Dijkstra υποστηρίζει 

ότι η Πληροφορική αποτελεί έναν ριζικά πρωτότυπο νεωτερισμό για το ανθρώπινο πνεύμα κι άρα

38 Το γεγονός αυτό - το ότι δηλαδή η εφαρμογή ορισμένων προγραμματιστικών αρχών και μεθόδων είναι δυνατόν τελικά να 
δημιουργεί επιπρόσθετες δυσκολίες στην εκπαίδευση νέων προγραμματιστών - συναντάται και σ' άλλες περιπτώσεις (και 
μάλιστα εντονότερα απ’ ότι στην περίπτωση του GOTO) κι αποτελεί ένα από τα μείζονα θέματα της παρούσας εργασίας.
39 θα ήταν, για παράδειγμα, ενδιαφέρουσα η σύγκριση, από διδακτική άποψη, της εκπαιδευτικής κι επαγγελματικής τροχιάς 
"αντικειμένων" της Πληροφορικής όπως η εντολή GOTO κι αντίστοιχων αντικειμένων άλλων κλάδων, όπως ίσως η γνωστή 
"μέθοδος των τριών" στα Μαθηματικά, η οποία έπαψε προσωρινά να διδάσκεται στα σχολεία αλλά διατηρήθηκε σε ορισμένες 
επαγγελματικές πρακτικές (εμπόρων κλπ) και στην επαγγελματική εκπαίδευση κι επανέκαμψε αργότερα στην γενική 
εκπαίδευση.
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σαν τέτοιος πρέπει ν' αντιμετωπιστεί και να διδαχθεί. Η διδασκαλία του προγραμματισμού οφείλει κι 

αυτή να είναι "ριζικά νεωτεριστική". Ο Ε. W. Dijkstra καταγγέλει το εκπαιδευτικό δόγμα της 

βαθμιαίας εισαγωγής στην επιστήμη της Πληροφορικής, ξεκινώντας από οικείες καταστάσεις. 

Υποστηρίζει ότι, αντίθετα, επιβάλλεται μια "επίθεση" με το πνεύμα της νέας επιστήμης η οποία δεν 

έχει τίποτε κοινό με οτιδήποτε οικείο. Για τον Ε. W. Dijkstra η Πληροφορική είναι ένας 

επιστημονικός κλάδος πέρα από κάθε αμφιβολία και σαν τέτοιος πρέπει να διδάσκεται. Άρα στην 

διδασκαλία του προγραμματισμού, ο οποίος είναι βέβαια στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του Ε. 

W. Dijkstra, δεν υπάρχει θέση για πρακτικές, έννοιες και εργαλεία διαδεδομένα στην πρακτική του 
επαγγέλματος όπως το "software maintenace".

Γενικότερα, κατά τον Ε. W. Dijkstra:

α) όλα τα "παιδαγωγικά" εργαλεία - όπως τα κινούμενα σκίτσα, οι προσομοιώσεις 

εκτελέσεων ενός αλγορίθμου σ' ένα πληροφορικό σύστημα κλπ - δεν έχουν καμμιά θέση στη 

διδασκαλία του προγραμματισμού

β) ο προγραμματισμός πρέπει να διδαχθεί κατά τρόπο συγγενή με τη διδασκαλία των 

μαθηματικών: τούτο σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η χρησιμοποιούμενη από τους σπουδαστές 

γλώσσα προγραμματισμού πρέπει να είναι σύμφωνη με τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στη 

διδασκαλία των μαθηματικών, δηλαδή να είνα τυπικά ορισμένη, να επιτρέπει τον τυπικό ορισμό και 

διαχείριση νέων εννοιών κι "αντικειμένων" κλπ.

γ) η διδασκαλία του προγραμματισμού πρέπει, εννοιολογικά, ν' αποσυνδεθεί πλήρως από 

την "μηχανή", δηλαδή το πληροφορικό σύστημα. Ο Ε. W. Dijkstra δε διστάζει να υποδείξει την μη- 

κατασκευή μεταφραστή ή διερμηνευτή για την χρησιμοποιούμενη αλγοριθμική γλώσσα, έτσι ώστε οι 

σπουδαστές να μην υποκύψουν στον πειρασμό ελέγχου των αλγορίθμων τους με τεχνικές 

προσομοίωσης, δοκιμαστικών εκτελέσεων, τεστ κλπ40

δ) ο Ε. W. Dijkstra προτείνει ακόμη τη συστηματική αλλαγή όλων τν ανθρωπομορφικών 

όρων που σχετίζονται με την προγραμματιστική δραστηριότητα. Έ τσι τα λάθη πρέπει ακριβώς ν' 

αποκαλούνται "λάθη" κι όχι "ψείρες" ή "ψύλλοι". Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει τεράστια 

σημασία: while before, a program with only one bug used to be "almost correct", afterwards a 

program with an error is ju s t "wrong" (because in error) [ibid].

To σύνολο των θέσεων της νέας σχολής για την διδασκαλία του προγραμματισμού 

συγκλίνει λοιπόν με τη γενικότερη θεώρηση του προγραμματισμού. Η Πληροφορική είναι μια 

επιστήμη, ο προγραμματισμός είναι μια καθαρά επιστημονική δραστηριότητα που έχει μεγάλη

οι προτάσεις του Ε. W. Dijkstra είναι βέβαια άκρως ενδιαφέρουσες - και η πειραματική τους εφαρμογή θα μπορούσε να είναι 
εξαιρετικά χρήσιμη για την εξαγωγή διδακτικών συμπερασμάτων - και το σύνολο της παρούσας εργασίας δεν είναι τελείως 
άσχετο με τις θέσεις του Ε. W. Di jkstra κι ακριβέστερα με τον έλεγχο της ορθότητας τους. Ωστόσο στο τρέχον κεφάλαιο 
αποκλεςιστικός μας σκοπός είναι η σύγκριση δυο διαφορετικών αντιλήψεων για την εκπαίδευση των νέων προγραμματιστών κι 
έτσι οι θέσεις του Ε. W. Dijkstra παρουσιάζονται μένο μέσα στα πλαίσια αυτής της προβληματικής.
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συγγένεια με τα Μαθηματικά και πρέπει να διδαχθεί όπως κάθε άλλο επιστημονικό θέμα: η απόλυτη 

προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στις έννοιες κι όχι στις επιταγές της επαγγελματικής πρακτικής. Οι 

έννοιες αυτές εξάλλου πρέπει να 'ναι θεμελιωμένες κι εκφρασμένες με την κλασσική μεθοδολογία 

των θετικών επιστημών.

2.4.4 Οι λόγοι της κρίσης

2.4.4.1 Οι εξωγενείς παράγοντες: η κρίση του λογισμικού

2.4.4.2 Οι ενδογενείς παράγοντες:: αυστηρότητα και παραγωγικότητα

Στην παρούσα παράγραφο θα προσπαθήσουμε να εκθέσουμε τα πλέον σημαντικά από τα 

αίτια για την εμφάνιση - και την επιβολή μέχρις ενός σημείου - των θέσεων - της νέας σχολής. 

Βασική υπόθεση την οποία θα υποστηρίξουμε είναι ότι οι θέσεις τις οποίες υπεράσπισε η νέα σχολή 

ήταν αναγκαίες και πραγματοποιήσιμες:

- αναγκαίες διότι για διάφορους λόγους - ενδογενείς αλλά κυρίως εξωγενείς - δημιουργήθηκαν 

νέες κατηγορίες προβλημάτων, τις οποίες η παλιότερη αντίληψη για τον προγραμματισμό δεν ήταν 

σε θέση ν' αντιμετωπίσει κι επομένως ήταν αναγκαίο να βρεθούν νέα εργαλεία - με τη γενική έννοια 

του όρου - για την επίλυσή τους. Ουσιαστικά δηλαδή η νέα σχολή πρότεινε μια ρήξη με τις ως τότε 

πρακτικές του προγραμματισμού και πρόβαλε ένα νέο παράδειγμα τόσο για τον προγραμματισμό 

αυτό καθαυτό, όσο και για την έρευνα προκειμένου ν' αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα τα 

προβλήματα που δημιουργήθηκαν.

- πραγματοποιήσιμες διότι η εξέλιξη της τεχνολογίας των ΗΥ (παραδείγματος χάρη η εξέλιξη 

των μαγνητικών μέσων αποθήκευσης έτσι ώστε να επιτρέπουν άμεση προσπέλαση σ' ένα μεγάλο 

όγκο πληροφοριών) αλλά και η μέχρι τότε προγραμματιστική τεχνογνωσία κι εμπειρία επιτρέψαν τη 

δημιουργία και συστηματοποίηση των νέων θεωριών. Όπως είναι γνωστό σε πολλούς τομείς της 

επιστήμης επινοήθηκαν κατασκευές και μηχανισμοί (υλικοί και διανοητικοί) οι οποίοι δεν 

υλοποιήθηκαν επειδή τεχνολογικά ήταν "πρώιμοι", δηλαδή απαιτούσαν τεχνολογικούς πόρους μη 

διαθέσιμους κατά τη στιγμή της σύλληψης τους41. Το ότι οι νέες θεωρίες ήταν πραγματοποιήσιμες 

σήμαινε ότι ακριβώς η τεχνογνωσία ήταν τέτοια ώστε επέτρεπε την εφαρμογή των νέων θεωριών.

Αν η δυνατότητα υλοποίησης είναι μια αναγκαία συνθήκη για την έκφραση και την 

υλοποίηση των νέων θεωριών, ωστόσο τον βαρύνοντα ρόλο τον παίζει φυσικά η χρησιμότητα  τους. 

Το σημείο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη διδακτική ανάλυση των νέων θεωριών. Αν οι νέες 

θεωρίες - και κάθε νέα θεωρία - επεκράτησαν γιατί απετέλεσαν λύση σε κάποιου είδους προβλήματα, 

τότε οι νέες θεωρίες αντλούν το νόημα τους ακριβώς από τα προβλήματα αυτά. Όπως έχουμε 

υπογραμμίσει και σε προηγούμενες παραγράφους, η εκπαιδευτική οικονομία πολλές φορές επιβάλλει 

στις διδασκόμενες έννοιες μια λειτουργία (παρουσίαση, ερμηνεία, χρήση) η οποία αποκλίνει από την

41 η αναλυτική μηχανή του C. Babbage αποτελεί ένα παράδειγμα από τον ίδιο τον κόσμο των ΗΥ

141



πραγματική. Τούτο όμως μπορεί να σημαίνει και μια απώλεια του νοήματος των εννοιών αυτών: μια 

έννοια μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον μπορεί να φαίνεται ακόμη και άχρηστη, χωρίς νόημα και 

λόγο ύπαρξης. Προφανώς η κατανόηση κι η ορθή χρήση της είναι στην περίπτωση αυτή πιο 

δυσχερής και μάλιστα τόσο περισσότερο όσο η έννοια αυτή ανατρέπει τις αντιλήψεις των 

σπουδαστών, δηλαδή είναι αντίθετη με κάποιες γνώσεις των σπουδαστών. Όπως λοιπόν τονίσαμε και 

στην εισαγωγή, η ανάλυση των όρων δημιουργίας και χρήσης των εννοιών αυτών μπορεί ν' 

αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι 

σπουδαστές και για την επινόηση κατάλληλων διδακτικών καταστάσεων για την υπέρβαση τους.

2.4.4.1 Οι εξωγενείς παράγοντες: η κρίση του λογισμικού

Οι θεωρίες και γενικότερα οι εργασίες της νέας σχολής, στα τέλη της δεκαετίας του '60, 

δεν υπήρξαν οι πρώτες προς την κατεύθυνση αυτή. Στις δεκαετίες του '50 και '60 προϋπήρξαν 
εργασίες και θεωρίες οι οποίες εκφράζαν τις ίδιες ιδέες ( δες για παράδειγμα Floyd R. W. [1964], 

MacCarthy J. [1967]). Σύμφωνα με τον D. Ε. Knuth ήδη από το 1945 ο "πατέρας" των σύγχρονων 

ΗΥ John von Neumann είχε εκφράσει την ιδέα απόδειξης της ορθότητας προγραμμάτων με την 

βοήθεια προτάσεων για το αναλλοίωτο των σχέσεων μεταξύ των καταστάσεων του συστήματος 
(assertions). Στις αρχές της δεκαετίας του '60 εργασίες όπως του P. Naur [1966. 1969, 1972] 

εκφράζαν παρόμοιες απόψεις. Σ' ότι αφορά στον δομημένο προγραμματισμό έχουμε ήδη αναφέρει 
πως το θεμελιώδες άρθρο των C. Boehm και G. Jacopini42 ήταν δημοσειυμένο δύο χρόνια πριν από 

το άρθρο του Ε. W. Dijkstra για το GOTO. Παρόμοιες πρωτοποριακές εργασίες υπήρξαν και για τις 

γλώσσες προγραμματισμού και γενικότερα για όλους τους τομείς που ήταν σχετικοί με τον

προγραμματισμό. Ωστόσο είναι οι εργασίες των A. Hoare, R. Floyd, Ε. W. Dijkstra στα τέλη της

δεκαετίας του '60 οι οποίες συνοδεύονται από μια πραγματική έκρηξη διαλόγου, διαμάχης και νέων 

εργασιών, είναι δηλαδή στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Πληροφορικών και φαίνονται να 

οριοθετούν τα χρονικά όρια της νέας σχολής43.

Μια λογική ερμηνεία αυτής της ιδιαιτερότητας βασίζεται στο γεγονός ότι στα τέλη της 

δεκαετίας του '60 ολοκληρώθηκε μια φάση εναλλαγής των χρήσεων της Πληροφορικής, μια 

μεταβολή δηλαδή της κοινωνικής της "οικολογίας": η Πληροφορική έπαυσε ν' αποτελεί 

αποκλειστικά επιστημονικό εργαλείο των μεγάλων ερευνητικών ιδρυμάτων και διείσδυσε στον 

επαγγελματικό κόσμο. Η διείσδυση αυτή συνοδεύτηκε από ένα είδος κρίσης, την οποία η

πληροφορική κοινότητα, ενιαία ακόμη, αναγνώριζε έμμεσα και σιωπηρά καθώς την

συνειδητοποιούσε βαθμιαία: την κρίση λογισμικού (software crisis). Η κρίση αυτή θα μπορούσε να 

περιγράφει συνοπτικά σαν μια ασυμβατότητα, σαν την ύπαρξη μιας μεγάλης "απόστασης" ανάμεσα 

στις κοινωνικές απαιτήσεις για λογισμικό και στο πραγματικά παραγόμενο λογισμικό - ή, πράγμα

42 για την θεωρητική δυνατότητα της πλήρους απαλοιφής της εντολής GOTO, δες παράγραφο 2.4.3.1.1
43 υπενθυμίζουμε το "παράδοξο" φαινόμενο της δυσαναλογίας ανάμεσα στις εργασίες αυτές και στην επίδραση τους στην 
ανάπτυξη του προγραμματισμού: η εργασία των C. B_hm και G. Jacopini ήταν περίπου 12 σελίδες, του A. Hoare μόλις 5, του R. 
Floyd 6 και του Ε. W. Dijkstra 1. Οι βιβλιογραφικές αναφορές όμως στις εργασίες αυτές αριθμούν πολλές εκατοντάδες.
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που είναι ισοδύναμο, στους όρους παραγωγής του λογισμικού. Με άλλα λόγια το παραγόμενο 

λογισμικό ήταν κατώτερο ποιοτικά (και κατά πολύ ακριβότερο) από το αναμενόμενο.

Οι κοινωνικές απαιτήσεις για λογισμικό ανώτερης ποιότητας απ' αυτό το οποίο 

πραγματικά παρήγετο, βασίζονταν στο γεγονός ότι το υλικό (hardware) είχε εξελιχθεί πολύ ταχύτερα 

από το λογισμικό. Για παράδειγμα στη δεκαετία του '60 είχε ήδη προηγηθεί η μετάβαση από τη 

τεχνολογία των λυχνιών στην τεχνολογία των τρανζίστορ κι είχε αρχίσει να διαφαίνεται η περίοδος 
των τυπωμένων κυκλωμάτων (δες και Breton Ρ. [1990], Ramunni J. [1989], Ligonniere R. [1987]). 

Ίσχυε ήδη ο εμπειρικός κανόνας σύμφωνα με τον οποίο ανά δεκαετία, επί ίσης υπολογιστικής 

ισχύος, το μέγεθος του απαιτούμενου υλικού διαιρείται δια 10 και η τιμή του επίσης44. Από καθαρά 

λοιπόν τεχνική και οικονομική άποψη δημιουργήθηκαν τεράστιες προοπτικές για εκμετάλλευση των 

νέων δυνατοτήτων του υλικού - οι οποίες προοπτικές όμως δεν συνοδεύτηκαν από μιαν ανάλογη 

θεαματική εξέλιξη του λογισμικού. Αντίθετα το λογισμικό παρέμενε σ' ένα στάδιο εξέλιξης που 

υπολείπονταν κατά πολύ της αντίστοιχης εξέλιξης του υλικού:

To put it quite bluntly, as long as there were no machines, programming was no problem at all; when 

we had a few weak coputers, programming became a mild problem, and now we have gigantic

computers, programming has become an equally gigantic problem.
(Dijkstra [1972], σελ. 861)

To παραγόμενο λογισμικό δεν υπολείπονταν μόνο σε σχέση με το υλικό αλλά ήταν και 

κατώτερο από τις απαιτήσεις των νέων εφαρμογών. Η Πληροφορική, ως την δεκαετία του '60, 

παρέμενε συνδεδεμένη μ' ένα μάλλον στενό φάσμα εφαρμογών: οι εφαρμογές της ήταν κυρίως 

σχετικές με το στρατό ή πραγματοποιούσαν ογκώδεις υπολογισμούς σε μερικά μεγάλα ερευνητικά 

εργαστήρια ή Πανεπιστημικακά ιδρύματα. Η βαθμιαία είσοδος της Πληροφορικής και των ΗΥ στον 

βιομηχανικό κι εμπορικό κόσμο σήμαινε ότι η Πληροφορική δεν μπορούσε μόνο να είναι συμβατή 

με τις έως τότε απαιτήσεις των χρηστών αλλά έπρεπε να εξελιχθεί και σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

των νέων περιβαλλόντων. Η Πληροφορική αναγκαστικά έπρεπε, αργά ή γρήγορα, να προσαρμοστεί 

στις απαιτήσεις των εμποροβιομηχανικών εφαρμογών, στο νόμο της αγοράς, έστω κι αν αυτό 

σήμαινε τη βαθμιαία απαγκίστρωση της από τη λογική των χώρων στους οποίους δημιουργήθηκε. Οι 

εμπορικές και βιομηχανικές εφραμογές όμως αποδείχθηκαν ασυγκρίτως πιο περίπλοκες από τις 

προηγούμενες. Ο συνδυασμός λοιπόν ολοένα και περισσότερο πολύπλοκου υλικού και ολοένα και 

περισσότερο πολύπλοκων προβλημάτων δεν συνοδεύτηκε από μιαν ανάλογη εξέλιξη του λογισμικού

- δηλαδή των όρων παραγωγής του λογισμικού.
Ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα του παραγόμενού λογισμικού υπήρξε το 

εξαιρετικά υψηλό κόστος του - σε σύγκριση με το αντίστοιχο κόστος του υλικού - και, κυρίως, η 

δυσαναλογία κόστους ανάμεσα στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης του λογισμικού. Μια στατιστική 
έρευνα στα τέλη της δεκαετίας του '60 (Boehm Β. W. [1979]) έδειξε ότι το κόστος κατασκευής

44 και φυσικά υπάρχουν κι άλλοι παρόμοιοι δείκτες με τέτοια εντυπωσιακή μεταβλητότητα όπως το κόστος αποθήκευσης σε 
μαγνητικά μέσα ανά μονάδα πληροφορίας, ο χρόνος προσπέλασης μιας πληροφορίας κλπ.
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λογισμικού ήταν περίπου 75 $ ανά γραμμή τελικού κώδικα, αλλά η επικύρωση του (εκσφαλμάτωση, 

ρύθμιση, τεστ) κι η συντήρηση του κόστιζε περίπου 4 000 $ ανά γραμμή τελικού κώδικα. Το 

πρόβλημα ήταν λοιπόν διπλό: όχι μόνο το συνολικό κόστος του λογισμικού ήταν τεράστιο αλλ' 

επιπλέον οι αναλογίες του κόστους των διαφόρων εργασιών ήταν σε προφανή δυσαναλογία. Η 

δυσαναλογία αυτή και το εξαιρετικά υψηλό κόστος του λογισμικού δημιουργούσαν βέβαια πιέσεις 

προς την κατεύθυνση των προγραμματιστών:

... as long as machine were the largest item on the budget, the programming profession could get away

with its clumsy techniques; but that umbrella will fold very rapidly.
(Dijkstra [1972], σελ. 863)

Επιπλέον φαίνεται ότι τα παραγόμενα προγράμματα υπήρξαν ελάχιστα αξιόπιστα: τα 

προγράμματα τα οποία ήταν λανθασμένα και συχνά οδηγούσαν σε συστήματα που "κρεμούσαν" ή σε 

λανθασμένα αποτελέσματα ήταν αρκετά συχνά και τούτο βέβαια δεν συμβιβαζόταν με το υψηλό 

κόστος του λογισμικού.

Οι πιέσεις λόγω υψηλού κόστους και αναξιοπιστίας δεν ήταν οι μοναδικές οι οποίες 

εξασκήθηκαν. Η είσοδος της Πληροφορικής στην αγορά, η εξάπλωση της στον επαγγελματικό τομέα 

σήμαινε και μια βαθύτατη αλλαγή στο ιδιαίτερο καθεστώς εξάρτησης του παραγόμενου λογισμικού 

από έναν ορισμένο τύπο μηχανής. Όπως ήδη έχουμε υπογραμμίσει, οι ΗΥ παραμένανε μέχρι την 

δεκαετία του '60 εξαιρετικά περιορισμένοι στο να πραγματοποιούν πολύπλοκους κι ογκώδεις 

υπολογισμούς στα μεγάλα ερευνητικά εργαστήρια και στρατιωτικά κέντρα και το λογισμικό είχε μια 

"τοπική" μόνο σημασία. Η "έξοδος" της Πληροφορικής από τα κέντρα αυτά προς τον ευρύτερο 

επαγγελματικό κι επιστημονικό χώρο σήμανε αναπόφευκτα και μια ορισμένη αλλαγή του πλαισίου 

λειτουργίας - κι άρα σύλληψης, σχεδίασης και κατασκευής - του λογισμικού. Η πρώτη προφανής 

συνέπεια υπήρξε μια διαδικασία τυποποίησης των παραγομένων πληροφορικών συστημάτων 

(=υλικού+λογισμικού), διαδικασία η οποία είναι κοινή για όλα τα "προϊόντα", δηλαδή τα 

εμπορευματικά αγαθά. Στην τυποποίηση αυτή συμπεριλαμβάνεται μια σειρά χαρακτηριστικών που 

είναι ιδιαίτερα για το λογισμικό. Τα προγράμματα δηλαδή όφειλαν (και βεβαίως οφείλουν) να έχουν 

τα εξής πρόσθετα χαρακτηριστικά:
• να είναι εξαγώγιμα, να είναι δηλαδή σχετικά εύκολα προσαρμόσιμα κι εκτελέσιμα σε 

μια σειρά όχι ταυτοποιημένων ΗΥ. Είναι προφανές ότι ένας επιτυχημένος επεξεργαστής κειμένου, 

για παράδειγμα, πρέπει να είναι κατασκευασμένος έτσι ώστε εύκολα να προσαρμόζεται σε μια 

πλειάδα διαφορετικών ΗΥ.

Η απαίτηση για λογισμικό το οποίο να προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς τύπους ΗΥ έχει 

επιπτώσεις στη σχεδίαση του. Η απαίτηση αυτή μπορεί να σημαίνει, για παράδειγμα, ότι η δομή του 

προγράμματος πρέπει να είναι τέτοια, ώστε οι απαιτούμενες μετατροπές να είναι σχετικά εύκολες: το 

πρόγραμμα πρέπει να είναι κατασκευασμένο κατά μικρά και σχετικώς ανεξάρτητα τμήματα (modules)
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μερικά από τα οποία ν' αποτελούν το ενδιάμεσο ανάμεσα στο πρόγραμμα και στους διαθέσιμους 

πόρους (τύπος και δυνατότητες επεξεργαστή, οργάνωση κεντρικής και περιφερειακής μνήμης, 

δυνατότητες εξεικόνισης, ήχου, εκτύπωσης κλπ)

• να είναι μετατρέψιμα , δηλαδή να μπορούν εύκολα να μετατραπούν (διορθωθούν, 

βελτιωθούν από έκδοση σε έκδοση - version - κλπ) και μάλιστα όχι κατ' ανάγκη από τον ίδιο 

προγραμματιστή ή την ίδια ομάδα προγραμματιστών.
• να είναι προσαρμόσιμα, να διαθέτουν δηλαδή ιδιότητες οι οποίες να τους επιτρέπουν 

να λειτουργούν μέσα σ' ένα σύνθετο περιβάλλον στο οποίο δεν λειτουργούν αποιιονωιιένα αλλά σε 

συνεργασία μέ άλλα. Για παράδειγμα τα δεδομένα που δέχονται ή τα εξαγόμενα που παράγουν να 

είναι δυνατόν ν' ανταλλαγούν και μ' άλλα προγράμματα επεξεργασίας δεδομένων.
• μα έχουν ένα φιλικό για τον χρήστη ενδιάμεσο (user friendly intrface).

Οι μεταβολές αυτές θα μπορούσαν να συνοψιστούν λέγοντας ότι αυτό που άλλαξε ριζικά 

ήταν ο κύκλος ζωής του λογισμικού. Τα προγράμματα δεν είχαν πλέον μια απλή "ζωή" η οποία 

περιοριζόταν χρονικά και τοπικά, αλλά μια πολύ πιο μακρόχρονη (μέσω της διαδικασίας των 
βελτιωμένεων κάθε φορά εκδόσεων) και πολύπλοκη (Baker F.T. [1972], Zelkowitz Μ. V. [1972], 

Sommerville I. [1982], Fairley R. E. [1986], Leathrum J. F. [1982], Pressman R. S. [1985], Reynolds 

J. C. [1987], MacCracken D. D. [1975], Linn M. C. et als [1992]).

Μπροστά στις τεράστιες και σύνθετες απαιτήσεις της αγοράς για λογισμικό το οποίο

έπρεπε να πληροί ορισμένες προδιαγραφές, οι μέχρι τότε εφαρμοζόμενες πρακτικές του

. προγραμματισμού αποδεικνύονται ανεπαρκείς:

As the 1960s progressed, it was slowly realized that really there immense problems in the softwre field. 

The complexity and size o f projects increased tremendously in the 1960s, whitout commensurate 

increases in the tools and abilities o f the programmers; the result was missed deadlines, cost overruns 

and unreliable software.
(D. Gries [1981], σελ. 296)

Για την νέα σχολή, ο ουσιαστικότερος λόγος για το φαινόμενο αυτό - ανισορροπία

κόστους υλικού/λογισμικού, λογισμικό κακής ποιότητος κλπ - ήταν η απουσία μιας ^θοδολογίας η 

οποία θα επέτρεπε την οργάνωση της complexity, o f  mastering multitude and avoiding its bastard 

chaos as the programmer's prime (Dijkstra [1975]). Ο δομημένος προγραμματισμός κι η κατιούσα 

ανάλυση (top-down) επιτρέπουν μια οργάνωση της εργασίας του προγραμματιστή έτσι ώστε ο 
έλεγχος του προγράμματος να είναι ευκολότερος. Εξάλλου ο συστηματικός προγραμματισμός (Ana 

Gram [1986], Arsac J. [1969, 1977], Wirth N. [1975], Gerbier A. [1977]) και η ταυτόχρονη 

κατασκευή της απόδειξης της ορθότητας του αλγορίθμου/προγράμματος βοηθά στην κατασκευή 

προγραμμάτων πιο αξιόπιστων. Το κυριότερο θεωρητικό επιχείρημα της νέας σχολής είναι ότι ενώ
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οι πραγματικές ανάγκες για αξιοπιστία είναι εξαιρετικά υψηλές, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές 

προγραμματισμού κι επικύρωσης της εποχής ήταν απλώς ακατάλληλες, διότι δεν μπορούσαν να 

παράγουν λογισμικό με υψηλές προδιαγραφές:

si Ρ est laprobabilite qu'une partie quelquonque d'un programme soit correct, alors la 

probabilite que le programme entier soit correct est quelque chose comme Pn, si le programme 

est constitue de n parties. Pour n grand, si Von veut que cette probabilite soit significativement 

differente de 0, alors P doit etre tres proche de 1 !
(ibid)

Η επίτευξη λοιπόν του στόχου αυτού, δηλαδή η παραγωγή προγραμμάτων με σχεδόν 

βέβαιη ορθότητα μπορεί να βασιστεί σε τεχνικές γνωστές σε μιαν άλλη περιοχή: τα Μαθηματικά.

Βέβαια η νέα σχολή πρότεινε μια ριζικά διαφορετική αντιμετώπιση των προβλημάτων 

που προέκυψαν βασιζόμενη σε μια θεωρητική και τεχνική ανάλυση. Ωστόσο η αποδοχή των θέσεων 

της οφείλεται περισσότερο στο γεγονός ότι η εμπειρία των προγραμματιστών, τόσο η προσωπική 

όσο κι η συλλογική, φαίνεται να επιβεβαίωνε τις απόψεις αυτές (τουλάχιστον μερικές από τις 

απόψεις), παρά στην ανάλυση αυτή καθ' αυτή.

Το παράδειγμα του λειτουργικού συστήματος OS-360

Το παράδειγμα του λειτουργικού συστήματος OS-360 της IBM, τουλάχιστον σύμφωνα με 

ορισμένους Πληροφορικούς, ήταν εξαιρετικά κρίσιμο για τη σύγκριση δυο διαφορετικών σχολών 

σχεδίασης λογισμικού:

The renaissance (of programming engineering) was virtually assured by the experience of the 

OS-360 operating system for the IBM-360 computer. Thousands of man-years were commited to the 

development of that software... Ther is little question that the OS-360 operating system was 

difficult and costly yo maintain. The OS-360 experience was so nagative that it has become a point 

of reference in most discussions of software phenomenology.

(Leathrum [1982], σελ. 3)

2.4.4.2 Οι ενδογενείς παράγοντες: αυστηρότητα και παραγωγικότητα
Η νέα σχολή, αυτή του δομημένου προγραμματισμού, θέλησε να επιλύσει προβλήματα 

καθαρά τεχνικής και γενικά πρακτικής φύσως, όπως αυτά που περιγράψαμε στις προηγούμενες 

παραγράφους. Κατά την άποψη της, η μόνη αποτελεσματική λύση του προβλήματος συνίστατο στο 

μετασχηματισμό της "πρακτικής" σε 'μέθοδο", στην υπέρβαση του status μιας συντεχνίας 

εσωστρεφούς προς όφελος ενός status «επιστήμης» - εν δυνάμει το "πέρασμα" από την ιδιωτική 

εμπειρία στη δημόσια γνώση. Μόνον έτσι θα μπορούσε να γίνει εφικτή η υπέρβαση των
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προβλημάτων που δημιουργήθηκαν έμμεσα από την ανάπτυξη του υλικού και την ταυτόχρονη 

"έξοδο" της Πληροφορικής προς την κοινωνία και τον κόσμο της βιομηχανίας.

Όμως αν αυτοί υπήρξαν οι εξωγενείς παράγοντες που υπαγόρευσαν ένα σύνολο λύσεων, 

ίσως δεν είναι χωρίς σημασία και οι ενδογενείς λόγοι, δηλαδή η θέληση για "επιστημονικοποίηση" 

του προγραμματισμού, η ανάδειξη του δηλαδή σε κλάδο επιστημονικό. Στις προηγούμενες 

παραγράφους αναφέραμε πολλά παραθέματα τα οποία αναπτύσσανε την προβληματική ενός 

επιστημονικού κλάδου, σε αντιδιαστολή με την προβληματική ενός επαγγέλματος. Τα στοιχεία που 

τεκμηριώνουν λοιπόν την θέση ότι η νέα σχολή πρότεινε και για λόγους ενδογενείς - οι οποίοι 

δηλαδή δεν είχαν άμεση σχέση με τις πρακτικές συνέπειες του εν ισχύει προγραμματιστικού 

προτύπου - το νέο προγραμματιστικό παράδειγμα, είναι έμμεσα αλλά ισχυρά: η έννοια της νέας 

σχολής για αυστηρότητα, για τη διδασκαλία του προγραμματισμού (ακριβέστερα για 

"διδακτικοποίηση" του προγραμματισμού), η συνεχής επίκληση στην αυστηρότητα και τον 

φορμαλισμό, η αναφορά στην πνευματική ικανοποίηση που παρέχει μια λύση αυτσηρή και κομψή - 

όλα αυτά δεν έχουν θέση σε έναν επαγγελματικό κλάδο αλλά είναι τελείως νόμιμα μέσα στην 

ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το φαινόμενο αυτό είναι κοινό σε όλες τις επιστήμες. Σήμερα είναι για παράδειγμα, 

αποδεκτό ότι σχεδόν όλοι οι επιστημονικοί κλάδοι ξεκίνησαν ως πρακτικές δραστηριότητες κι 

εξελίχθηκαν σε επιστήμες - των μαθηματικών συμπεριλαμβανομένων. Η Πληροφορική λοιπόν 

ουσιαστικά ακολούθησε ένα σύνηθες μοντέλο ανάπτυξης - από την πρακτική, περιθωριακή 

δραστηριότητα στην ταυτόχρονη ανάπτυξη και την αναπόφευκτη σύγκρουση και τον μερικό 

διαχωρισμό μίας επιστήμης κι ενός επαγγέλματος.

2.4.5 Επιχειρήματα και αντεπιχειρήματα: ο προγραμματισμός ως 

επαγγελματική δραστηριότητα

Όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα κεφάλαια, οι θέσεις της νέας σχολής συνάντησαν 
την αποδοχή της πληροφορικής κοινότητας και οι σχετικές έρευνες γνώρισαν μια άνθηση (Elspas Β. 

et als [1972] London R. L. [1970a], [1970b], Livercy C. [1978] αλλά και Redish K. A. [1971]). 

Ωστόσο ένα μεγάλο τμήμα της πληροφορικής κοινότητας προέβαλε σοβαρές αντιρρήσεις.

Οι αντιρρήσεις αυτές θα μπορούσαν να διαιρεθούν σε δυο μεγάλες κατηγορίες - αν κι η 

διάκριση των δυο κατηγοριών δεν είναι ίσως πάντοτε ακριβής. Ένα μέρος της αντίθετης προς τη νέα 

σχολή επιχειρηματολογίας είχε ένα ακαδηιιαϊκό σκεπτικό ενώ ένα άλλο μέρος είχε ένα σκεπτικό 

περισσότερο επαγγελματικό. Στα τέλη της δεκαετίας του '60, όπως αναφέραμε, η Πληροφορική 

παύει να αποτελεί μια πρακτική δραστηριότητα περιορισμένη σε μερικά ερευνητικά κέντρα κι 

αποκτά μια διπλή υπόσταση: ακαδημαϊκή και επαγγελματική. Η αξιολόγηση των διαφόρων όψεων 

της Πληροφορικής δεν γίνεται βέβαια με τα ίδια κριτήρια στον ακαδημαϊκό και τον επαγγελματικό 

κόσμο. Αλλά επιπλέον και μέσα στον ακαδημαϊκό κόσμο δεν έχουν όλοι την ίδια εκτίμηση για τις 

θεωρήσεις της νέας σχολής. Έ τσι οι αντιρρήσεις προς τη νέα σχολή προέρχονται τόσο από 

ακαδημαϊκούς ερευνητές όσο και από τους επαγγελματίες προγραμματιστές.
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O D. Ε. Knuth υπήρξε ο γνωστότερος ίσως εκπρόσωπος της "παλιάς σχολής" (η 

ονομασία είναι απολύτως συμβατική). Οι αντιρρήσεις του - και των υπολοίπων ομοϊδεατών του - 

εκφράστηκαν συγκεντρωτικά σε μερικά πολύ γνωστά του κείμενα (Knuth [1972], Knuth [1974]) και, 

απλοποιημένα, θα μπορούσαν να εκφραστούν ως εξής:

1. Η φύση της προγραμματισμού τον κατατάσσει περισσότερο στις τεχνικές παρά στις 

επιστήμες: ο προγραμματισμός δεν "ωρίμασε" αρκετά, δεν απόκτησε ακόμη την κρίσιμη μάζα 

γνώσεων που θα επέτρεπε να χαρακτηρισθεί επιστήμη. Οι προσπάθειες να μετονομαστεί σε επιστήμη 

δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα:

[...] fo r example, we read in 197 Oof the "first steps toward transforming the art o f programming into a

science”. Meanwhile we have actually succeedd in making our discipline a science, and in remarkably

simple way: merely by deciding to call it "computer science"
(Knuth D.E. [1974], σελ. 667)

2. Βέβαια τόσο o Knuth όσο και οι λοιποί πληροφορικοί που συντασσόταν με τις θέσεις 

του, δεν είχαν αντιρρήσεις σε όλα τα σημεία που πρέσβευε η νέα σχολή. Η αδιαμφισβήτητη πρόοδος 

στην τεχνολογία του λογισμικού σίγουρα επέδρασε θετικά. Για το θέμα, παραδείγματος χάρη, των 

αποδείξεων της ορθότητας των αλγορίθμων, ο Knuth υπογράμμισε ότι:

[...] Fifteen years ago computer programming was so badly understood that hardly anyone even 

thought about proving programs correct; we just fiddled with a program until we "knew" it worked. 

Atthat time we didn't even know how to express the concept that a program was correct, in any 

rigorous way.
(Knuth D.E. [1974], σελ. 669)

Οι αποδείξεις αυτού του τύπου βοηθουν και στην κατανόηση του αλγορίθμου:

he above principle for proving algorithms has another aspect which is perhaps even more 

important; it mirrors the way we "unterstand" an algorithm. [...] It is the contention o f the 

author that we really unterstand why an algorithm is valid only when we reach the point that our 

minds have implicitly filled in all the assertions...

Εξάλλου οι εκδόσεις των βιβλίων του 'The Art of Computer Programming" μετά το 1980 

περιλαμβάνουν και στοιχεία μαθηματικών αποδείξεων ορισμένων αλγορίθμων - ενώ τέτοια στοιχεία 

δεν περιλαμβανόταν στις προηγούμενες εκδόσεις.

Η βασική όμως αντίρρηση της παλιάς σχολής ήταν ότι οι θέσεις της νέας δεν έχουν 

απόλυτη ισχύ. Για παράδειγμα σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δομημένος προγραμματισμός ταυτίστηκε 

με τον αποκλεισμό του GOTO. Ωστόσο η ορθολογική χρήση του GOTO είναι όχι απλώς αποδεκτή, 

αλλά επιβεβλημένη - σύμφωνα πάντοτε με τους εκπροσώπους της «παλιάς σχολής».
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3. Ειδικά η εντολή GOTO δεν πρέπει να αποκλειστεί από τον προγραμματισμό - 

δεδομένου ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η χρήση του GOTO οδηγεί σε λύσεις καλύτερες (από την 

άποψη του χρόνου εκτέλεσης) αλλά και πιο "φυσικές"^ πιο κατανοητές κι άρα πιο αξιόπιστες. Το 

κλασσικό παράδειγμα είναι η δυαδική ανίχνευση: η '"δομημένη" της έκδοση περιέχει περισσότερες 

μεταβλητές και ελέγχους πιο σύνθετους από την "goto-έκδοση". Η έξοδος από την εσώτερη 

εμφωλευμένη επαναληπτική δομή απαιτεί επίσης ένα είδος GOTO. Η παλιά σχολή δεν αρνείται τα 

πλεονεκτήματα του δομημένου προγραμματισμού (για παράδειγμα οι αλγόριθμοι του Knuth από το 

1978 και μετά έχουν το στυλ των δομημένων προγραμμάτων) - θεωρεί όμως ότι το GOTO έχει τη 

θέση του και στον δομημένο προγραμματισμό.

4. Το πλέον ιδεολογικό από τα επιχειρήματα της παλιάς σχολής αφορά στο γεγονός ότι ο 

"ιδανικός" προγραμματισμός είναι στην πραγματικότητα δυϊκός: επιστήμη και τέχνη - μια σύνθεση 

των δυο και μάλιστα στην ανώτερη τους μορφή.

Αυτά υπήρξαν τα κυριότερα αντεπιχειρήματα της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι 

επαγγελματίες προγραμματιστές προβάλανε, από τη μεριά τους πολύ ισχυρότερες αντιρρήσεις και σε 

τόνους σαφώς πιο πολεμικούς.

Στις προηγούμενες παραγράφους υποστηρίχθηκε η θέση ότι ένας από τους παράγοντες οι 

οποίοι συνέβαλαν στην αλλαγή της μορφής του προγραμματισμού υπήρξε και η εξάπλωση των 

πληροφορικών συστημάτων. Ο προγραμματισμός των ΗΥ όφειλε λοιπόν ν' αλλάξει μεθοδολογία 

γιατί:

α) η επιταχυνόμενη αύξηση των μεγεθών (ταχύτητες επεξεργαστών, δευτερεύουσας 

μνήμης και γενικώς περιφερειακών) δημιούργησε έμμεσα και την ανάγκη καλύτερης εκμετάλλευσης 

τους

β) η εξάπλωση της πληροφορικής και στον κόσμο της οικονομίας (παραγωγή, διακίνηση, 

αποθήκευση προϊόντων) δημιούργησε επίσης νέες ανάγκες σε λογισμικό. Οι νέες απαιτήσεις 

αξιοπιστίας, σχέσης κόστους/απόδοσης, χρόνου δε μπορούν και αυτές να ικανοποιηθούν παρά μόνο 

με μια αναδιοργάνωση του τρόπου παραγωγής λογισμικού. Όπως και στα προηγούμενα κεφάλαια 

αναλύσαμε, το λογισμικό αλλάζει ριζικά τη φύση του όταν "περνάει" από τα ερευνητικά κέντρα στον 

κόσμο της παραγωγής και γενικότερα της οικονομίας. Η αξιολόγηση του πραγματοποιείται με νέα 

κριτήρια. Όσο το λογισμικό "ζούσε" στα απομονωμένα ερευνητικά κέντρα προφανώς δεν είχε κατ' 

ανάγκη υψηλό βαθμό "ευρρωστίας" - η "ανθεκτικότητα του" σε εξαιρετικές καταστάσεις - δεδομένου 

ότι η συντήρηση, η ενδεχόμενη επέκταση του και ο χειρισμός του πραγματοποιείτο κατά κανόνα από 

τον ίδιο τον κατασκευαστή του, λειτουργούσε σ' ένα γνωστό περιβάλλον και σπάνια συνυπήρχε με 

άλλα - ενδεχομένως ανταγωνιστικά του - προγράμματα. Η έξοδος του στον κόσμο της οικονομίας, 

κατά προφανή τρόπο, ανέτρεψε όλα αυτά τα δεδομένα. Όσο το λογισμικό χρηματοδοτείτο από 

ερευνητικά προγράμματα - κυρίως του στρατού - σπάνια το κόστος του αποτελούσε σημαντικό 

παράγοντα αξιολόγησης του - έτσι ίσως εξηγούνται και οι "παράλογες" σχέσεις : κόστος κατασκευής
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75 $/γραμμή κώδικα και κόστος εκσφαλμάτωσης 4000$/γραμμή κώδικα (επίσης και στον Arsac J. 

[1977]).

Το νέο προϊόν - τα πληροφοριακά συστήματα - δημιουργεί και νέα επαγγέλματα και η 

ταχύτατη διάδοση της Πληροφορικής "δημιουργεί" τον κλάδο των επαγγελματιών προγραμματιστών 
(Brooks R. Ε. [1980b]). Οι επαγγελματίες προγραμματιστές αποτελούν βέβαια - σύμφωνα και με τις 

ανθρωπολογικές υποθέσεις που εκφράστηκαν σε προηγούμενο κεφάλαιο - μια αφαίρεση - εννοούμε 

ότι δεν πρόκειται κατ' ανάγκη για διαφορετικά φυσικά πρόσωπα από τους ακαδημαϊκούς ερευνητές 

(την πρώτη περίοδο είναι συχνά τα ίδια πρόσωπα που ασχολούνται ταυτόχρονα με την έρευνα αλλά 

και την παραγωγή λογισμικού σε κάποιες εταιρείες) - απλώς ως επαγγελματίες προγραμματιστές 

λειτουργούν με διαφορετικά κριτήρια από εκείνα του ακαδημαϊκού κόσμου. Παρά τους ισχυρισμούς 

της νέας σχολής - η οποία επαγγέλεται και τη λύση της κρίσης λογισμικού - οι επαγγελματίες έχουν 

διαφορετικές εκτιμήσεις για την πρακτική αξία των προτεινομένων μεθόδων.

Τα κυριότερα επιχειρήματα τους συγκεντρώθηκαν σε μια σειρά άρθρων από τα οποία το 

άρθρο των de Millo [1979] τα συνοψίζει ως εξής:

1. Η πραγματικότητα της μαθηματικής έρευνας και των μαθηματικών 

Η νέα σχολή προέβαλε συστηματικά το πρότυπο της μαθηματικής κοινότητας ως ένα 

παράδειγμα προς μίμηση από την κοινότητα των πληροφορικών-προγραμματιστών. Οι 

επαγγελματίες αντιτείνουν ότι το μοντέλο που προτάθηκε είναι ανακριβές:

α) τα μαθηματικά είναι μια επιστήμη που παράγει αποτελέσματα χάρη και σε μια

κοινωνική διαδικασία επικύρωσης τους - συναδελφικές κρίσεις, σεμινάρια, συνέδρια, δημοσιεύσεις.

β) το σύνολο των παραγομένων θεωρημάτων (200 000 το χρόνο) είναι τόσο μεγάλο ώστε 

είναι βέβαιο ότι κάποια από αυτά θα είναι λανθασμένα. Εξάλλου στη μαθηματική κοινότητα είναι 

διαδεδομένες οι ιστορίες συγκρουομένων αποτελεσμάτων, αντιφατικών θεωρημάτων και γενικά 

ευρημάτων για τα οποία δύσκολα αποφαίνεται κανείς αν είναι αληθή ή όχι - κι επομένως ακόμη και 

οι μαθηματικές μέθοδοι δεν εξασφαλίζουν με ευκολία την βεβαιότητα για την ορθότητα όλων των 

παραγομένων προτάσεων.
γ) η μαθηματική τυπική απόδειξη είναι κατ' ουσία πολύ απομεμακρυσμένη από την 

καθημερινή πρακτική του επαγγελματία μαθηματικού: η Principia Mathematica η οποία περιέχει 

εκατοντάδες σελίδων σχοινοτενών και δύσκολων αποδείξεων τετριμμένων μαθηματικών προτάσεων 

απετέλεσε την "ταφόπλακα του φορμαλισμού" δείχνοντας τι μπορεί να γίνει στη θεωρία και τι δε 

μπορεί να πραγματοποιηθεί στην πράξη (ibid). Ποιος θα μπορούσε άλλωστε να ελέγξει τις αρχικές 

αποδείξεις του θεωρήματος των 4 χρωμάτων (10 000 σελίδες) ή μερικών εικασιών του Ινδού 

μαθηματικού Ramanujan - αποδείξεις οι οποίες εκτιμάται ότι εκτείνονται σε 2000 σελίδες;

Η εισαγωγή λοιπόν τυπικών μεθόδων στον προγραμματισμό είναι δυνατόν να

παρουσιάζει ανυπέρβλητες δυσκολίες.
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2. Η σύγκριση μαθηματικών και προγραμματισμού

Η μαθηματική απόδειξη συνιστά γνώση: ένα μαθηματικό θεώρημα μπορεί στο μέλλον να 

αποδειχθεί πολύτιμο για την απόδειξη άλλων προτάσεων που απορρέουν από αυτό και φυσικά οι 

ερευνητές μαθηματικοί παράγουν νέα αποτελέσματα - τα οποία πιθανόν να φανούν χρήσιμα στν 
παραγωγή νέων αποτελεσμάτων (δες και Fetzer J. Η. [1988]).

Αντίθετα η απόδειξη ενός προγράμματος δε συνιστά γνώση, δεν έχει καμμιά συνέπεια - 

πέρα σπό τη σχετική βεβαιότητα για την ορθότητα του και κανείς δεν θα ενδιαφερόταν τελικά να 

κάνει αποδείξεις κάτω από τις συνθήκες αυτές.

Εξάλλου οι παραχθείσες αποδείξεις στα άρθρα και τα κείμενα της νέας σχολής αφορούν 

μόνο σε "προγράμματα-παιχνίδια" λίγων γραμμών. Το απόλυτο ρεκόρ απόδειξης ενός προγράμματος 

αφορά σε ένα πρόγραμμα 400 γραμμών και εκτείνεται σε 47 σελίδες - μέγεθος αποθαρρυντικό.

3. Οι αποδείξεις δεν είναι κατ' ανάγκη πιο πειστικές από άλλες μεθόδους

Ποιος θα είχε τελικά εμπιστοσύνη σε τόσο μακροσκελείς αποδείξεις όπως αυτές της 

προηγουμένης παραγράφου; Ακόμη και αν ήταν δυνατόν οι αποδείξεις αυτές να πραγματοποιούνται 

από ένα ειδικό πληροφορικό σύστημα - και πάλι τα αποτελέσματα θα ήταν αμφίβολα: ποιος θα 

αισθανόταν πεπεισμένος όταν ο ΗΥ μετά σπό συνεχή εργασία ωρών εκτύπωνε τη λέξη "ΣΩΣΤΟ"; 

Ποιος τελικά θα τολμούσε να βάλει σε κίνηση ένα πρόγραμμα διαχείρισης των σιδηροδρομικών 

συρμών χωρίς να το δοκιμάσει με heavy testing - έστω και αν το σύστημα συνοδεύεται από μια 

απόδειξη της ορθότητας του; Τούτο λοιπόν σημαίνει ότι ακόμη και οι πληρέστερες αποδείξεις 

ορθότητας - καθώς τελικά είναι επινοημένες έμμεσα ή άμεσα από ανθρώπινα όντα - δεν 

εξασφαλίζουν την απόλυτη βεβαιότητα.

4. Οι λοιπές συνθήκες που απαιτεί η νέα σγολή για την παραγωγή αποδείξεων είναι 

ανύπαρκτες στην πράξη

Για παράδειγμα οι προδιαγραφές που περιγράφουν τις αρχικές και τις τελικές συνθήκες 

διαφέρουν ριζικά απο τη θεωρία στην πράξη: αν στη θεωρία εκφράζονται με ένα σύστημα ακριβές 

και δοκιμασμένο - οι προδιαγραφές στην επαγγελματική κοινότητα αλλάζουν πολλές φορές ανάλογα 

με τις επιθυμίες του πελάτη ο οποίος ακόμη και σε καθημερινή βάση είναι δυνατόν να αλλάζει 
γνώμη απαιτώντας "νέα κουδούνια και στολίδια" (ibid), δηλαδή προσθήκες νέων δυνατοτήτων ή

διαγραφή παλιών. Έ τσι οι προδιαγραφές των προγραμμάτων που δημοσιεύονται είναι κατά κανόνα 

απλές και «σταθερές». Αντίθετα η πραγματικότητα μπορεί να σημαίνει αλλαγή των απαιτήσεων από 

ένα πρόγραμμα πολλές φορές κατά το χρόνο της κατασκευής του - γεγονός που από τυπική άποψη 

θα σήμαινε βέβαια αλλαγή στις τυπικές διαδικασίες επικύρωσης. Εξάλλου τις περισσότερες φορές οι 

προγραμματιστές δεν μπορούν καν να διανοηθούν πως θα εκφράσουν με ακρίβεια ορισμένες όψεις 

του λογισμικού (όπως για παράδειγμα τα νέα γραφικά ενδιάμεσα).
Βέβαια και οι αντιρρήσεις αυτές των ακαδημαϊκών και των επαγγελματιών δεν μείνανε 

χωρίς αντίλογο από τη νέα σχολή (χαρακτηριτικά είναι για παράδειγμα τα Shor J. [1988], όπως και
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τα Letters to the Editor [1988a], [1988b], [1989] - η διαμάχη δε φαίνεται να έχει λήξει τελείως ούτε 

καν και σήμερα: είναι χαρακτηριστικό το σχεδόν παράδοξο γεγονός ότι όλες σχεδόν οι σύγχρονες 

γλώσσες προγραμματισμού διαθέτουν ένα μηχανισμό GOTO παρόλο που η χρήση του είναι 

απαγορευμένη ρητά ή έμμεσα από τους Πανεπιστημιακούς διδάσκοντες.

2.5 Μερικά συμπεράσματα

Η ανάλυση την οποία επιχειρήσαμε επιτρέπει την συναγωγή ορισμένων συμπερασμάτων;

1.Η  Πληροφορική κατά την πρώτη περίοδο της αποτελεί μία πρακτική κυρίως 

δραστηριότητα περιορισμένη σε μερικά ερευνητικά κέντρα και χωρίς μεγάλες επιπτώσεις στον 

γενικότερο κοινωνικό περίγυρο.

2. Η αλματώδης πρόοδος της τεχνολογίας καθιστά εφικτή τη χρήση της Πληροφορικής 

και σε οικονομικές, επαγγελματικές, βιομηχανικές εκπαιδευτικές κλπ εφαρμογές.

3. Οι νέες χρήσεις της Πληροφορικής δημιουργούν μια κρίση του λογισμικού: το 

λογισμικό δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις καθώς είναι αναξιόπιστο, ακριβό, 

δύσχρηστο.

4. Η Πληροφορική αποκτά πλέον μια διπλή υπόσταση: πρόκειται για μια ακαδημαϊκή 

δραστηριότητα που ασκείται στους συνήθεις "τόπους" των δραστηριοτήτων αυτών: Πανεπιστήμια κι 

ερευνητικά κέντρα. Ταυτόχρονα η Πληροφορική υφίσταται και ως επαγγελματική δραστηριότητα. Οι 

δυο αυτές υποστάσεις της Πληροφορικής υπακούουν σε διαφορετικές - και μερικές φορές 

αντικρουόμενες - "νόρμες": αν οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις είναι η ακρίβεια, η αυστηρότητα κι η 

τυπική έκφραση και απόδειξη προτάσεων, οι επαγγελματικές απαιτήσεις αφορούν στο χαμηλό 

κόστος, τη μεγάλη αξιοπιστία και την υψηλή προσαρμοστικότητα του λογισμικού.

5. Μια νέα αντίληψη για τον τρόπο κατασκευής του λογισμικού προβάλλει στα τέλη της 

δεκαετίας του '60. Το σύνολο των απόψεων της νέας σχολής θα μπορούσε να ονομαστεί 

συστηματικός προγραμματισμός. Αφετηρία για την έκφραση των νέων αντιλήψεων υπήρξε ακριβώς η 

θέληση για την υπέρβαση της κρίσης λογισμικού - οι νέες αντιλήψεις προτείνονται ως λύση στο 

πρόβλημα.

6. Η νέα σχολή προτείνει μια ριζικά διαφορετική αντιμετώπιση του λογισμικού. Το 

λογισμικό πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μαθηματικό αντικείμενο κι ο προγραμματισμός ως μια 

επιστημονική δραστηριότητα.

7. Οι νέες αντιλήψεις αφορούν όλα τα συστατικά μέρη του προγραμματισμού. Τα 

προγράμματα πρέπει να προδιαγράφονται με ακριβή τρόπο, να παράγονται με μια συστηματική, 

δομημένη, top-down μέθοδο και να συνοδεύονται από αποδείξεις της ορθότητας τους.

8. Οι αλγοριθμικές γλώσσες, οι γλώσσες προγραμματισμού αλλά και η ίδια η διδασκαλία 

του προγραμματισμού οφείλουν να εναρμονιστούν με τις αντιλήψεις αυτές.

9. Εκτός από τους καθαρά πρακτικούς λόγους που αφορούν στην παραγωγή του 

λογισμικού, οι θέσεις της νέας σχολής εμφανίζονται να είναι πλησιέστερα σε ότι συνήθως

152



χαρακτηρίζει έναν επιστημονικό κλάδο: ακρίβεια, αυστηρότητα, παραγωγή νέων προτάσεων με 

τρόπο αυστηρά ελεγχόμενο με τυπικές μεθόδους - αυτό επιδιώκει η νέα σχολή

10. Ένα τμήμα ακαδημαϊκών ερευνητών διαφωνεί με ορισμένες θέσεις της νέας σχολής: 

θεωρεί ότι η πίεση των γεγονότων επέβαλε την πρώϊμη θεώρηση του προγραμματισμού ως 

επιστημονικού κλάδου - χωρίς να υφίστανται στην πραγματικότητα όλα τα στοιχεία που θα ήταν 

απαραίτητα γ ι’ αυτή τη θεώρηση.

11. Οι επαγγελματίες διαφωνούν ριζικά με μερικές από τις απόψεις της νέας σχολής: αν 

η μεθοδολογία του δομημένου προγραμματισμού φαίνεται να αποτελεί ένα εργαλείο παραγωγής 

προγραμμάτων πλέον αξιόπιστων, αντίθετα οι τυπικές εκφράσεις προδιαγραφών και οι 

"μαθηματικού τύπου" αποδείξεις κρίνονται ως πρακτικά ανεφάρμοστες.
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2.6 Διδακτικές συνέπειες

Οι διδακτικές συνέπειες των συμπερασμάτων μπορούν να συνοψιστούν σε δυο βασικά

σημεία

1. Ο συστηματικός προγραμματισμός αποτελεί μια αντίληψη για τον προγραμματισμό η 

οποία έχει, κατά την κρίση της Πληροφορικής κοινότητας, αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα. 

Επιτρέπει την δημιουργία προγραμμάτων καλύτερης ποιότητας από εκείνα που παράγονται με τις 

εμπειρικές τεχνικές που εχρησιμοποιούντο στην πρώτη περίοδο της Πληροφορικής.

2. Ο συστηματικός προγραμματισμός υπήρξε απάντηση σε πολύ συγκεκριμένα 

προβλήματα. Το βασικό πρόβλημα το οποίο κλήθηκε να επιλύσει ήταν αυτό της βελτίωσης της 

ποιότητας του λογισμικού, όταν αυτό - για διάφορους λόγους - άλλαξε status.

Αν οι υποθέσεις αυτές αληθεύουν, τότε η εισαγωγή των μεθόδων του συστηματικού 

προγραμματισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τα εξής στοιχεία: οι νέες μέθοδοι, καθώς έχουν 

μεγάλο διανοητικό κόστος και είναι πιθανότατα απομακρυσμένες από τις αυθόρμητες αντιλήψεις 

των σπουδαστών, θα αποκτήσουν νόημα μόνον εαν αποτελούν "εργαλεία " επίλυσης προβλημάτων. Το 

είδος των προβλημάτων τα οποία θα προταθούν πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να καθιστά φανερή την 

αναγκαιότητα για την χρήση μεθόδων ανώτερων από αυτές που αυθόρμητα χρησιμοποιούνται.

3. Το λογισμικό άλλαξε status όταν έπαψε να είναι περιορισμένο στα ερευνητικά 

εργαστήρια και χρησιμοποιήθηκε στον επαγγελματικό κόσμο. Υπήρξε όμως κι ένας δεύτερος 

μετασχηματισμός: στην πραγματικότητα οι απόψεις της νέας σχολής αγκαλιάζουν αναγκαστικά όλες 

τις όψεις των προγραμμάτων: οι προδιαγραφές των προγραμμάτων, η κατασκευή τους, οι μέθοδοι 

επικύρωσης τους - όλα υπακούουν σε μια λογική. Ακόμη κι η ίδια η φύση της προγραμματιστικής 

δραστηριότητας και η διδασκαλία του προγραμματισμού προσαρμόζονται αναγκαστικά στα νέα 

πρότυπα - καμία από τις όψεις του προγραμματισμού δεν έχει αυτόνομο νόημα.

Η διάσταση αυτή πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη στη διδακτική διαδικασία. Τα ίδια τα 

αντικείμενα - π.χ. αριθμοί, συμβολοσειρές κλπ - ο τρόπος περιγραφής τους, η δομή τους, η δόμηση 

της επεξεργασίας τους κι η επικύρωση τους πρέπει να είναι δραστηριότητες συμβατές - όπως 

ακριβώς στην ευκλείδεια γεωμετρία ή τη στοιχειώδη άλγεβρα τόσο τα "αντικείμενα" όσο και η 

επεξεργασία κι οι μέθοδοι επικύρωσης των διαφόρων αποτελεσμάτων αποτελούν ένα σύνολο με 

ενιαία λογική.
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Κεφάλαιο 3 : Μερικές διδακτικές υποθέσεις
3.1 Εισαγωγή: το περιεχόμενο του κεφαλαίου

3.2 Σχεδίαση και κατασκευή

3.3 Αποδείξεις κι επικύρωση

3.4 Προδιαγραφές

3.1 Εισαγωγή: το περιεχόμενο του κεφαλαίου

Στο παρόν κεφάλαιο θεωρούμε τρεις από τις βασικές συνιστώσες του 

προγραμματισμού:

- τον προσδιορισμό των προδιαγραφών

- την κατασκευή του αλγορίθμου ή προγράμματος

- την επικύρωση του (χωρίς δοκιμές σε ΗΥ)

Ό πως αναλύσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια, υπήρξε μια ουσιαστική τομή ανάμεσα 

σε δυο αντιλήψεις για τον προγραμματισμό. Θεωρούμε ωστόσο ότι οι μέθοδοι που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στον προγραμματισμό (δηλαδή για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών, την 

ίδια την κατασκευή ενός αλγορίθμου ή προγράμματος και για την επικύρωσή τους), δεν 

αντιστοιχούν μόνο σε δυο αντιτιθέμενους πόλους, αλλά ότι μπορούν να αρθρωθούν σε μια 

ιεραρχία μεθόδων που κλιμακώνονται από τις τελείως εμπειρικές ως τις τυπικές μεθόδους.

Έ τσι μία θεωρητική ανάλυση των μεθόδων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις 

τρεις αυτές όψεις του προγραμματισμού, μας οδηγεί σε μια ιεράρχηση τους - ιεράρχηση η οποία 

στηρίζεται στη σχέση των μεθόδων αυτών με ' ότι αποκαλούμε "διανοητικές αποδείξεις", 

αντιδιαστέλλοντας τις από τις εμπράγματες: αποδείξεις δηλαδή, οι οποίες στηρίζονται σχεδόν 

αποκλειστικά στην ύπαρξη μιας ή περισσοτέρων 'υποθέσεων και κανόνων παραγωγής, 
συμπερασμού (Balacheff Ν. [1988c], Dagdilelis V. [1989c], [1993]).

Επιπλέον η ανάλυση μας προσπαθεί να δείξει μια αντιστοιχία που υφίσταται 

ανάμεσα στα διάφορα επίπεδα των ιεραρχιών αυτών και στις τρεις αυτές δραστηριότητες.

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει συνοπτικά το περιεχόμενο των ιεραρχιών αυτών - τις 

οποίες αναλύουμε λεπτομερώς σε κατοπινές παραγράφους:.
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Σχεδίαση και 
κατασκευή

Αποδείξεις κι 
επικύρωση

Προδιαγραφές

Ανυπαρξία σχεδίασης:
κατασκευή τμημάτων

Ορθότητα λόγω προφανούς 
κατασκευής

Προφανείς

Μια περίπτωση προφανούς 
σχεδίασης: η απαρίθμηση  

των εργασιών

Ορθότητα λόγω προφανούς 
κατασκευής

Προφανείς

Η κρίσιμη δοκιμασία
Προσομοίωση σε 
χαρακτηριστικά  

παραδείγματα

Το παράδειγμα με 
γενικευτική αξία

Το παράδειγμα με 
γενικευτική αξία

Κατασκευή με τη βοήθεια 
νοητής εκτέλεσης του 

προγράμματος

Διανοητικό πείραμα Νοητά παραδείγματα

Ανάμεσα στην νοητή 
εκτέλεση και την εφαρμογή 
σχημάτων: χρήση μοντέλου

Χρήση ενός μοντέλου Το μοντέλο

Λογισμός επί της 
εκφωνήσεως: εφαρμογή 

σχημάτων

Λογισμός επί της 
κατασκευής και θεωρήματα

Προδιαγραφές ρητά κι 
άμεσα εκφρασμένες

Τυπικός λογισμός επί της 
εκφωνήσεως: εξ ολοκλήρου 

τυπική κατασκευή

Καθ’ ολοκληρία τυπική 
απόδειξη

Τυπικά εκφρασμένες 
προδιαγραφές

3.2 Σχεδίαση και κατασκευή

Παραθέτουμε ένα συνοπτικό πίνακα που απεικονίζει την ιεραρχία των μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αλγορίθμων και προγραμμάτων - χωρίς τη χρήση ΗΥ.

Ανυπαρξία σχεδίασης: κατασκευή τμημάτων___________________________________
Μια περίπτωση προφανούς σχεδίασης: η απαρίθμηση των εργασιών____________
Προσομοίωση σε χαρακτηριστικά παραδείγματα_____________________________
Κατασκευή με τη βοήθεια νοητής εκτέλεσης του προγράμματος________________
Ανάμεσα στην νοητή εκτέλεση και την εφαρμογή σχημάτων: χρήση μοντέλου
Λογισμός επί της εκφωνήσεως: εφαρμογή σχημάτων___________________________
Τυπικός λογισμός επί της εκφωνήσεως: εξ ολοκλήρου τυπική κατασκευή________

3.2.1 Ανυπαρξία σχεδίασης: κατασκευή τμημάτων

3.2.2 Μια περίπτωση προφανούς σχεδίασης: η απαρίθμηση των εργασιών

3.2.3 Προσομοίωση σε χαρακτηριστικά παραδείγματα

3.2.4 Κατασκευή με τη βοήθεια νοητής εκτέλεσης του προγράμματος

3.2.5 Ανάμεσα στην νοητή εκτέλεση και την εφαρμογή σχημάτων: χρήση μοντέλου

3.2.6 Λογισμός επί της εκφωνήσεως: εφαρμογή σχημάτων

3.2.7 Τυπικός λογισμός επί της εκφωνήσεως: εξ ολοκλήρου τυπική κατασκευή
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3.2.1 Ανυπαρξία σχεδίασης: κατασκευή τμημάτων

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο σχεδιασμός του αλγορίθμου/προγράμματος φαίνεται ν' 

απουσιάζει τελείως. Υπάρχουν περισσότερες από μια περιπτώσεις για την ανυπαρξία 

σχεδιασμού:

- ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται το σχεδιασμό γιατί το πρόγραμμα είναι τόσο 

απλό ώστε η κατασκευή του είναι κατά κάποιο τρόπο, άμεση, πραγματοποιείται κατ' ευθείαν. Σε 

τελευταία ανάλυση όλα τα προγράμματα, όσο πολύπλοκα κι αν είναι στο σύνολο τους, 

κατασκευάζονται κατά τμήματα των οποίων η δομή είναι προφανής. Στην ίδια κατηγορία 

εμπίπτουν κι εκείνα τα προγράμματα τα οποία, με αντικειμενικά κριτήρια, δεν είναι ίσως απλά, 

όμως ένας προγραμματιστής τα κατασκευάζει αμέσως, χωρίς σχεδίαση, λόγω μεγάλης εμπειρίας.

Ο Soloway (1986, σ. 851) αναφέρεται σ' αυτό το είδος γνώσης με τον όρο tacit
knowledge :

Experts are not necessary consciouw o f the knowledge and strategies they employ to solve a 

problem, write a program etc... Often, experts refer to "intuition, gut feel etc”, as the sources o f 

their inspiration.

- ο προγραμματιστής δεν μπορεί να σχεδιάσει το πρόγραμμα του. Το πρόγραμμα 

μπορεί να είναι τόσο πολύπλοκο για τον προγραμματιστή ώστε η οιαδήποτε συνολική σχεδίαση 

να μην είναι πραγματοποιήσιμη.

Στην περίπτωση αυτή θα παρατηρηθεί ένα "μπλοκάρισμα" του προγραμματιστή, μια 

εγκατάλειψη της όλης προσπάθειας, ή η κατασκευή μιας μερικής λύσης: ο προγραμματιστής 

επιλύει ορισμένα τμήματα του προβλήματος προκειμένου

- είτε να είναι σε συμφωνία με κάποιο "συμβόλαιο" (για παράδειγμα: ένας 

σπουδαστής να μη δώσει "λευκή κόλλα" στις εξετάσεις, αλλά να "γράψει κάτι")

- είτε να μειώσει τη συνολική πολυπλοκότητα του προβλήματος μέσω της μερικής 

επίλυσης του.

Η κατασκευή τμημάτων του όλου προγράμματος φαίνεται στην περίπτωση αυτή να 

γίνεται σχεδόν κατά τρόπο τυχαίο: ο προγραμματιστής ασχολείται με διάφορα επί μέρους θέματα

- πιθανόν εκείνα τα οποία του φαίνονται περισσότερο προσιτά. Η σχεδίαση/κατασκευή κάθε επί 

μέρους τμήματος όμως δεν αποτελεί ουσιαστικό στόχο του προγραμματιστή: πολλές φορές 

φαίνεται να εγκαταλείπει το πλάνο του, να ασχολείται μ' ένα άλλο τμήμα, να επανέρχεται.

The first algorithm that comes to mind for computing the bit sum of B is to inspect each bit in 

turn and, if it is a one, to increment a counter. 

c<-0

for i=l to n do if bi=l then c<- c+1

(Reingold E.M. et als [1977])
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3.2.2 Μια περίπτωση προφανούς σχεδίασης: η απαρίθμηση των εργασιών

Η σχεδίαση κι η κατασκευή μοιάζουν να είναι προφανείς. Προφανείς κατά τρόπο 

τέτοιο ώστε επιβάλλονται στη λογική, αντιστοιχούν σ' αυτό που ο Fishbein [1982] ονομάζει 

διανοητική πίστη - κι η οποία με την αμεσότητα της επιβάλλεται τόσο ώστε κατ' ουσία αποτελεί 

μια γνώση. Η δράση του προγραμματιστή χαρακτηρίζεται από μιαν αμεσότητα η οποία 

δικαιολογείται από την ίδια τη φύση, τη δομή του προβλήματος. Αυτή η αμεσότητα είναι που 

επιτρέπει την οργάνωση των βημάτων που ακολουθεί ο προγραμματιστής.

Υπάρχουν βέβαια περισσότερες από μια περιπτώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία 

αυτή (ένα παράδειγμα υπάρχει και στην προηγούμενη παράγραφο), αλλά αναφέρουμε σαν πιο 

χαρακτηριστική την σγεδίαση ιιε απαρίθμηση των εργασιών. Η σχεδίαση αυτού του τύπου είναι 

άμεσα παρατηρήσιμη: είτε πρόκειται για γραπτό είτε για προφορικό λόγο, η απαρίθμηση των 

εργασιών αντιστοιχεί σε μια ρητή έκφραση των διαφόρων επιμέρους προβλημάτων τα οποία 

πρέπει να επιλυθούν. Τα επιμέρους αυτά προβλήματα απαριθμούνται όμως χωρίς σύνδεση ή με 

μια χαλαρή σύνδεση.

Οι επιμέρους εργασίες αντιστοιχούν κάθε μία σε μια λογική ενότητα την οποία ο 

προγραμματιστής μπορεί ν' αντιμετωπίσει σαν ένα επιμέρους πρόβλημα κι είναι ανάλογες μ' ότι 

ορισμένοι ερευνητές ονομάζουν plan (Soloway Ε. [1986]).

Η απαρίθμηση συχνά φαίνεται σαν μια επανάληψη, σαν μια επαναδιατύπωση της 

εκφώνησης. Στην πραγματικότητα όμως, εκτιμούμε ότι διαφέρει ουσιαστικά απ' αυτήν, γιατί 

αποτελεί μέρος μιας σχεδίασης, αποτελεί δηλαδή ένα πραγματικό μέρος της όλης κατασκευής. Η 

απαρίθμηση συνιστά μια πρώτη απόπειρα οργάνωσης των συνιστώντων τμημάτων του 

προγράμματος, μια πρώτη απόπειρα της περιγραφής της συνολικής του αρχιτεκτονικής. Η 

σύνδεση μεταξύ των μερών μπορεί να είναι φαινομενικά ανύπαρκτη, να παραμένει απλά μια 

απαρίθμηση των εργασιών, χωρίς ν' αποτελεί αναγκαστικά μια χρονική ή λογική διαδοχή, μια 

σειριακή δηλαδή οργάνωση επεξεργασίας των δεδομένων. Μπορεί επίσης η σύνδεση να είναι 

"χαλαρή" ν' αντιστοιχεί με ότι ο Soloway Ε. ([1986]) αποκαλεί arc-butants {abutment: two plans 

are glued toghether back to front, in sequence...) και μπορεί τέλος ν' αντιστοιχεί σε μια λογική 

ακολουθία η οποία με τη σειρά της ν' αντιστοιχεί σε μια υποθετική εκτέλεση του προγράμματος 

ή σε μια λογική της κατασκευής του.

What are the basic building blocks for analyzing problems and constructing programs? Goals 

and plans - stereotypical, canned solutions - are two key components in representing problems and 

program solutions. A chatty walk-through of a simplified problem decomposition will provide an 

intuitive understanding of thw nature of goals and plans. [...]

What, then are the dominant elements in the following problem ?
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Averaging problem·. Write a program that will read in integers And output their average. Stop 

reading when the value 99999 is input.

An average requires that a sum of the input numbers be taken, and that this sum must be 

divided by a count of the numbers summed.

(Soloway E. [1986])

3.2.3 Προσομοίωση σε χαρακτηριστικά παραδείγματα

Στην κατηγορία αυτή εντάσσουμε εκείνες τις κατασκευές ή τις φάσεις κατασκευής 

κατά τις οποίες ο προγραμματιστής επινοεί ένα συγκεκριμένο παράδειγμα δεδομένων που 

ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του προβλήματος και χρησιμοποιεί το παράδειγμα αυτό ως 

βάση για την κατασκευή του προγράμματος. Η χρήση χαρακτηριστικών παραδειγμάτων επάνω 

στα οποία προσομοιώνεται η λειτουργία του αλγορίθμου - ο οποίος δεν έγει ακόμη 

κατασκευαστεί ή είναι υπό κατασκευή - διακρίνεται σαφώς από την προηγούμενη κατηγορία από 

το γεγονός ότι

- η εργασία του προγραμματιστή είναι πολύ περισσότερο προσανατολισμένη προς 

την πραγματική κατασκευή του προγράμματος - παρά στην σχεδίαση της όλης αρχιτεκτονικής 

του και

- η εργασία του προγραμματιστή λαμβάνει υπ' όψη και τη δομή των δεδομένων.

Η κατασκευή του προγράμματος η οποία στηρίζεται στα παραδείγματα αυτά είναι 
ουσιαστικά βασισμένη σ' ένα παράδειγμα με γενικευτική αξία (Balacheff [1986]). Τα αναλλοίωτα 

στοιχεία δηλαδή κι οι σχέσεις που χαρακτηρίζουν τα παραδείγματα αυτά, χαρακτηρίζουν, έμμεσα 

όμως, κι ολόκληρη τη κλάση των δεδομένων. Ο αλγόριθμος που κατασκευάζεται με τη βοήθεια 

των συγκεκριμένων παραδειγμάτων είναι εφαρμόσιμος και σε κάθε άλλο παράδειγμα της ίδιας 

κλάσης. Αυτά όμως τα αναλλοίωτα στοιχεία κι οι σχέσεις των αντικειμένων παραμένουν 

χαρακτηρισμένα από το συγκεκριμένο παράδειγμα. Τα χαρακτηριστικά του παραδείγματος τα 

οποία έχουν ουσιαστική αξία για την κατασκευή του προγράμματος δεν εκφράζονται ρητά - 

απλώς υπάρχουν, στο "παρασκήνιο". Ο προγραμματιστής αποδέχεται την ύπαρξη των 

αναλλοίωτων στοιχείων, αποδέχεται δηλαδή την "εγκυρότητα" και την γενικευτική αξία του 

παραδείγματος.

Η προσομοίωση σε συγκεκριμένα παραδείγματα, εφ' όσον είναι βεβαίως 

προσανατολισμένη προς την κατασκευή και δεν έχει απλώς το χαρακτήρα επίδειξης της 

λειτουργίας ενός αλγορίθμου ή προγράμματος ήδη κατασκευασμένου, χαρακτηρίζεται από έναν 

ορισμένο εμπειρισμό', ο προγραμματιστής καθοδηγείται από την ίδια την πράξη του καθώς 

εκτελεί έναν αλγόριθμο πάνω στα δεδομένα και ταυτόχρονα οργανώνει τον "προγραμματιστικό" 

του αλγόριθμο καθοδηγούμενος από την εκτέλεση αυτή. Ο εκτελούμενος αλγόριθμος 

"καθοδηγεί" τον προγραμματιστή ο οποίος βασίζει έτσι το πρόγραμμα του στην εμπειρία μιας 

συγκεκριμένης εκτέλεσης.
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Η αποτελεσματικότητα της προσομοίωσης βασίζεται πάνω στο διπλή λειτουργία 

εκτέλεσης και "παρατήρησης": ο προγραμματιστής εκτελεί το πρόγραμμα (ή τον αλγόριθμο) 

τυπικά, με ακρίβεια σαν να επρόκειτο για ένα αληθινό πληροφορικό σύστημα και ταυτόχρονα 

σαν παρατηρητής παρακολουθεί τη λειτουργία του εκτελούμενου προγράμματος. Η 

προσομοίωση επιτρέπει τη λεπτομερή εκτέλεση του αλγορίθμου κι έτσι δίνει τη δυνατότητα της 

"βηματικής" (εντολή προς εντολή) κατασκευής του προγράμματος._________________________

Ταξινόμηση αριθμών

Το πρόβλημα της ταξινόμησης αριθμών είναι τούτο: δοθείσης μιας σειράς αριθμών

5 7 2 6 9

να πάρουμε έξοδο

2 5 6 7 9

Ας θεωρήσουμε τις μεταβλητές εισόδου με τις εξής τιμές:

Αι Α 2 Α3 \ Α5

5 © (!) 6 9

Διατρέχουμε τις τιμές από τα αριστερά προς τα δεξιά μέχρις ότου συναντήσουμε την πρώτη 

θέση που οι τιμές μικραίνουν...

[...]
Η βασική ιδέα του διαγράμματος ροής είναι η αλλαγή του Aj με το Aj+ j, που είναι όπως 

είδαμε σε άλλη παράγραφο:

Η αλλαγή αυτή πραγματοποιείται αν Aj >Α|+ j κλπ.

(Παχτίτης Σ. Α. [1986])
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3.2.4 Κατασκευή με τη βοήθεια νοητής εκτέλεσης του προγράμματος

Η νοητή εκτέλεση συνίσταται στη χρήση συγκεκριμένων παραδειγμάτων ή νοητών 

παραδειγμάτων. Ο ίδιος ο αλγόριθμος ή το πρόγραμμα μπορεί να είναι υπαρκτός, ήδη 

κατασκευασμένος, ή να είναι κι αυτός νοητός. Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται, ακόμη κι 

όταν είναι συγκεκριμένα υπάρχουν απλώς για να υποβοηθούν τη μνήμη του προγραμματιστή. 

Στην πραγματικότητα η εκτέλεση του προγράμματος βασίζεται στη δομή του παραδείγματος 

παρά στα συγκεκριμένα συστατικά του μέρη. Η νοητή λειτουργία του παραδείγματος σημαίνει 

μια εσωτερίκευση της δομής των δεδομένων. Η "εκτέλεση" του προγράμματος σ' ένα τέτοιο 

"παράδειγμα" έχει τη δική της οικονομία: είναι ελλειπτική, ασαφής, κατά τμήματα αλλά παρέχει 

και μεγαλύτερη ελευθερία στον προγραμματιστή επιτρέποντας του να "τερματίζει" κατά 

βούληση την εκτέλεση ενός τμήματος προκειμένου να περάσει σε άλλο κλπ. Οι ιδιότητες των 

δεδομένων δεν είναι βέβαια εκφρασμένες αλλ' απλώς εννοούνται. Η νοητή εκτέλεση δεν απαιτεί 

λοιπόν μια ρητή έκφραση της δομής των δεδομένων και παραμένει χαρακτηρισμένη από μια 

λειτουργία μέσα στο γρόνο, από ένα είδος εμπειρισμού. Ο προγραμματιστής θέτει και πάλι σ' 

εφαρμογή έναν αλγόριθμο και "παρακολουθεί" νοερά τη λειτουργία του. Εκείνο όμως που 

διακρίνει τη νοητή εκτέλεση από την κατηγορία της προσομοίωσης σε συγκεκριμένα 

παραδείγματα, είναι το γεγονός ότι ο προγραμματιστής έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα είδος 

αφαίρεσης - που του επιτρέπει ακριβώς να εφαρμόζει νοητά το πρόγραμμα του. Η νοητή 

εκτέλεση αποτελεί ένα είδος διανοητικού πειράματος.

Η νοητή εκτέλεση βασίζεται, όπως και η προσομοίωση, σε μια διπλή λειτουργία του 

προγραμματιστή: εκτέλεση και παρατήρηση. Έ χει όμως, όπως σημειώσαμε, μια οικονομία 

διαφορετική από την προσομοίωση: είναι περισσότερο ασαφής από εκείνη, αλλά καθώς μπορεί 

να γίνει όσο συνοπτική επιθυμεί ο προγραμματιστής, είναι πιο οικονομική.

For a simple example of this, suppose that the first character in the pettern doesn't appear again 

in the pattern (say the pattern is 1000000). Then suppose we have a false start j characters longat 

some position in the text. When the mismatch is detected, we know, by dint of the fact that j 

characters have matched, that we needn't "back-up" the text pointer i, since none of the previous j-1 

characters in the text can match the first character in the pattern, 

etc

(Sedgewick R. [1988], σελ. 277)

3.2.5 Ανάμεσα στην νοητή εκτέλεση και την εφαρμογή σχημάτων: χρήση 

μοντέλου
Κατατάσσουμε στην κατηγορία αυτή μια σειρά διανοητικών "πράξεων" οι οποίες 

λειτουργούν με τρόπο παρόμοιο μ' εκείνο της προσομοίωσης με συγκεκριμένα παραδείγματα,
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δηλαδή βασίζονται σ' ένα είδος εκτέλεσης πάνω σε δεδομένα. Η διαφορά έγκειται στο ότι αυτό 

που αναπαριστάνεται είναι σχεδόν αποκλειστικά η δομή των δεδομένων κι όχι τα ίδια τα 

δεδομένα. Η χρήση μοντέλου απαιτεί, από την ίδια της τη φύση, μια διεργασία "εννοιοποίησης" 

των αντικειμένων και κατά τούτο η σχεδίαση και κατασκευή με τη χρήση μοντέλου προσεγγίζει 

την νοητή εκτέλεση. Το μοντέλο όμως δεν υφίσταται μόνο στη νόηση του προγραμματιστή αλλά 

εκφράζεται συγκεκριμένα και ρητά. Έτσι αποτελεί πλέον ένα ορατό κι "υπαρκτό" αντικείμενο, 

και μπορεί επίσης ν' αποτελέσει αντικείμενο μετασχηματισμών, διαπραγματεύσεων, διαμάχης 

κλπ. Παύει ν' αποτελεί ένα ασαφές νοητικό σχήμα και καθίσταται "ορατό". Η διαφορά λοιπόν 

ανάμεσα στην προσομοίωση και τη χρήση μοντέλου έγκειται στο γεγονός ότι στο μοντέλο 

αναπαριστάνεται μόνο η δομή κι όχι τα ίδια τα δεδομένα κι η διαφορά ανάμεσα στη νοητή 

εκτέλεση και τη χρήση μοντέλου στο γεγονός ότι το μοντέλο "υλοποιεί", κατά κάποιο τρόπο, 

αυτό που στη νοητή εκτέλεση παραμένει μόνο ιδεατό και ασαφές.

Εκτιμούμε ότι μια σχεδίαση και κατασκευή προγράμματος που βασίζεται πάνω σε 

μοντέλα των δεδομένων μπορεί να παραμένει εξαρτημένη από την εκτέλεση του προγράμματος- 

όπως κι οι προηγούμενες κατηγορίες. Όμως το γεγονός της ύπαρξης του μοντέλου το οποίο δεν 

επιτρέπει την "πραγματική" εκτέλεση του προγράμματος αλλά μόνο την συνοπτική περιγραφή 

του, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σημαντικό βήμα προς την τυποποιημένη περιγραφή των 

δεδομένων - άρα και τη δυνατότητα εφαρμογής τυπικών μεθόδων. Τα στοιχεία αυτά μας οδηγούν 

στο συμπέρασμα πως η χρήση μοντέλων κατατάσσεται μάλλον στις διανοητικές παρά στις 

καθαρά εμπειρικές μεθόδους.

(Horowitz Ε. et als [1976])
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3.2.6 Λογισμός επί της εκφωνήσεως: εφαρμογή σχημάτων

Η εφαρμογή σχημάτων για την οργάνωση του προγράμματος συνιστά ένα τρόπο 

εργασίας ο οποίος δε λαμβάνει υπ' όψη του την πράξη, την εκτέλεση του προγράμματος, αλλ' 

αναγνωρίζει ότι η δομή των δεδομένων και η απαιτουμένη επεξεργασία αντιστοιχούν σ' ένα 

τυπικό (γνωστό ήδη) "σχήμα": μια ήδη γνωστή διαδικασία η οποία έχει αφηρημένο χαρακτήρα κι 

εφαρμόζεται σε αντικείμενα τα οποία έχουν ορισμένες αναλλοίωτες ιδιότητες και τούτο 

ανεξάρτητα από τη στιγμιαία υλοποίηση τους, από το ιδιαίτερο περιεχόμενο τους. Η εφαρμογή 

τυπικών σχημάτων σημαίνει την αναγνώριση μιας δομής και μιας τυπικής επεξεργασίας. Η 

αναγνώριση ενός τέτοιου σχήματος απαλάσσει τον προγραμματιστή από την διαδικασία 

επινόησης μιας λύσης και την ευθύνη της επικύρωσης της: όπως ακριβώς η αναγνώριση ενός 

προβλήματος που επιλύεται με μια δευτεροβάθμια εξίσωση, για παράδειγμα, καθιστά αρκετή την 

εφαρμογή του αντίστοιχου τύπου (του "σχήματος") και περιττή οποιαδήποτε άλλη αναζήτηση 

λύσης, επικύρωσης κ λ π .

Μ' έναν ανάλογο τρόπο η εφαρμογή ενός θεωρήματος (με μορφή πλησιέστερα σ' ότι 

ονομάζεται συνήθως θεώρημα στα μαθηματικά) σημαίνει την αναγνώριση των "προκειμένων", 

των συνθηκών εκείνων που καθιστούν δυνατή την εφαρμογή του θεωρήματος κι απαλάσσει τον 

προγραμματιστή από την υπόλοιπη εργασία.

Η εφαρμογή σχημάτων συνιστά έναν καθαρά διανοητικό τρόπο λειτουργίας και η 

γενικευμένη χρήση των σχημάτων, θεωρημάτων και λοιπών "μαθηματικού-στυλ" μεθόδων 

απετέλεσε τον βασικό στόχο της νέας σχολής. Η νέα προγραμματιστική σχολή πρόβαλε εξάλλου 

την ιδέα όχι απλώς της γενικευμένης εφαρμογής σχημάτων, αλλά και της θεσμοθέτησης τους, 

της ένταξης τους μέσα στο σώμα των "αναγνωρισμένων" γνώσεων της Πληροφορικής και της 

διδασκαλίας τους.

la mehode que nous proposons ripose sur le fait que toute iteration (lue a posteriori) peut Ktre 

interpritee comme l'enumeration d'une file. La methode consiste a decouvrir cette file.

[...]
Nous supposons de plus que l'obtention du premier element peut s'exprimer en termes de deux 

actions plus elementaires: initialiser acquisition et obtenir itement suivant, selon la composition 

sequentielle suivante :

obtenir premier element 

dxbut

initialiser acquisition
obtenir element

Jin obtenir premier element

[...]
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Schema denumeration n° 1 
dibut

initialiser traitement 

initialiser acquisition 
tantque element non final faire 

dibut
traiter eliment 

obtenir element suivant 

fin
traiter element final 

fin

(Lucas M. et als [1984])

3.2.7 Τυπικός λογισμός επί της εκφωνήσεως: εξ ολοκλήρου τυπική κατασκευή

Η κατασκευή ενός προγράμματος μπορεί να είναι τελείως φορμαλιστική, τυπική με 

την πλέον στενή έννοια του όρου. Αν οι προδιαγραφές του αλγορίθμου είναι καλά εκφρασμένες, 

τότε βάσει κάποιων προκαθορισμένων κανόνων παραγωγής ο αλγόριθμος μπορεί να προκύψει με 

διαδοχικούς μετασχηματισμούς της αρχικής μορφής έως ότου επιτευχθεί η δεύτερη μορφή.

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι μετασχηματισμοί μπορούν να γίνουν με 

οπισθοδρόμηση: από την τελική μορφή προς την αρχική.

Οι αλγόριθμοι - ή τα προγράμματα - που παράγονται κατ' αυτόν τον τρόπο 

βρίσκονται βέβαια στο υψηλότερο επίπεδο της ιεραρχίας της κατασκευής η οποία παρέχει τα 

εχέγγυα ορθότητας.

Είναι βέβαια προφανές ότι η εξ ολοκλήρου τυπική κατασκευή είναι κατά κανόνα 

δυσνόητη, πολύπλοκη και χρονοβόρα. Το ενδιαφέρον της, εκτός ίσως ορισμένων εξαιρετικών 

περιπτώσεων, είναι μάλλον θεωρητικό παρά πρακτικό.

A sample example of program development

Consider the following problem. Write a program that, given fixed integers x and y, sets z to 

the maximum of x and y. (Throughout, we use the convention that variables called "fixed" should 

not be changed by execution of the program). Thus a command S is desired that satisfies

(14.1) {T} S {[R:z=max(x,y)}

before the program can be developed, R must be refined by replacing max by its definition
(14.2) R: z > x a  z > y D ( x = z v z  = y)

Now what command could possibly be executed in order to establish (14.2)? Since (14.2) 

contains z=x, the assignement z:=x is a possibility. The assignement z:=x+l is also a possibility [...]
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To determine the conditions under which execution ofZ:=x will actually establish (14.2)
simply clculate wp("z:= x", R):

wp("z:= x", R) = x > x a  x > y λ  ( x = x  ν  x = y )

= Τ λ  x > y λ  ( T v x  = y)

= x > y

etc.

(Gries D. [1981])
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3.3 Αποδείξεις κι επικύρωση

Παραθέτουμε ένα συνοπτικό πίνακα που απεικονίζει την ιεραρχία ων μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται για την επικύρωση αλγορίθμων και προγραμμάτων - χωρίς τη χρήση ΗΥ.

Ορθότητα λόγω προφανούς κατασκευής_________________________________________
Η κρίσιμη δοκιμασία_________________________________________________ __________
Το παράδειγμα με γενικευτική αξία______________________________________________
‘ο διανοητικό πείραμα_________________________________________________________
Χρήση ενός μοντέλου__________________________________________________________
Λογισμός επί της κατασκευής και θεωρήματα____________________________________
Καθ' ολοκληρία τυπική απόδειξη____________________________________________

3 .3 .1 Ορθότητα λόγω προφανούς κατασκευής

3.3.2 Η κρίσιμη δοκιμασία

3.3.3 Το παράδειγμα με γενικευτική αξία

3.3.4 Διανοητικό πείραμα

3.3.5 Χρήση ενός μοντέλου

3.3.6 Λογισμός επί της κατασκευής

3.3.7 Καθ' ολοκληρία τυπική απόδειξη

3.3.1 Ορθότητα λόγω προφανούς κατασκευής

Η κατασκευή από μόνη της προσφέρει όλα τα εχέγγυα της ορθότητας. Ο 

προγραμματιστής δεν χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση της ορθότητας του αλγόριθμου ή του 

προγράμματος αφού, κατά κάποιο τρόπο, αυτή πηγάζει από την ίδια τη φύση της κατασκευής:

With a little thought, the basic structure o f the required program is quite obvious.

γράφει o Henderson [1972] σε μια πρώτη ανάλυση για το πρόβλημα της ανάλυσης 

τηλεγραφημάτων.

3.3.2 Η κρίσιμη δοκιμασία

Η κρίσιμη δοκιμασία συνίσταται στην πραγματοποίηση μιας δοκιμασίας η οποία 

επιτρέπει την επιλογή ενός από δυο ενδεχόμενα. Το αποτέλεσμα της δοκιμασίας έχει λοιπόν ένα 

χαρακτήρα απόλυτο.

Η δοκιμασία επιτρέπει τον έλεγχο μιας πρότασης χρησιμοποιώντας ένα παράδειγμα 

στο οποίο "δεν χαριζόμαστε" (Balacheff [1988]). Στην περίπτωση του προγραμματισμού η 

κρίσιμη δοκιμασία εφαρμόζεται σε μια σειρά δεδομένων τα οποία μπορούν ν' αντιπροσωπεύουν 

μια "γενική περίπτωση" ή μια περίπτωση η οποία να είναι ακριβώς "χειρότερη" από το μέσο όρο. 

Στην περίπτωση που η δοκιμασία φαίνεται να 'χει θετική έκβαση, η ορθότητα του αντίστοιχου 

προγράμματος ή αλγορίθμου θεωρείται δεδομένη ή πλέον πιθανή. Η ύπαρξη ΗΥ αλλάζει την
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"οικονομία" της διαδικασίας αυτής γιατί η εκτέλεση ενός προγράμματος κατά κανόνα έχει πολύ 

χαμηλό κόστος. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει ΗΥ, η προσομοίωση με 

συγκεκριμένα παραδείγματα μοιάζει να είναι η πλησιέστερη δυνατότητα.

Η κρίσιμη δοκιμασία στηρίζεται σχεδόν καθ' ολοκληρία σε μια πραγματιστική 

λογική: το αποτέλεσμα αποτελεί πρόκριμα για την ορθότητα ή μη της πρότασης αλλά χωρίς 

αιτιολόγηση, χωρίς δηλαδή να είναι γνωστοί οι λόγοι για τους οποίους η πρόταση είναι ορθή.

Βέβαια με τις προϋποθέσεις αυτές θα ήταν δύσκολο να βρεί κανείς δείγματα τέτοιων 

διαδικασιών σε πεπειραμένους προγραμματιστές κι εξίσου δύσκολο να τις διακρίνει από μια 

σειρά επαληθευτικών δοκιμασιών. Θεωρούμε ότι στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι 

πιστοποιήσεις τις οποίες ήδη έχουμε αναφέρει:

With the restriction that m >n > 1, correct results were obtained for all integer values o f m and 

n, where 1 <=m = n <= 15. Several other values were tested (including cases where m _n) and 

all results were correct.
(Collins D.E. [1963])

Η πιστοποίηση αυτή, όπως κι οι ανάλογες της, έχουν βέβαια σα στόχο τους 

αναγνώστες του περιοδικού Communications o f the ACM - είναι όμως λογικό να υποθέσουμε ότι 

κι οι ίδιοι οι συγγραφείς της πιστοποίησης έχουν πειστεί για την ορθότητα του αντίστοιχου 

αλγορίθμου.

Συγγενές θα πρέπει επίσης να θεωρηθεί και το heavy testing το οποίο εφαρμόζεται 

σε διάφορα προγράμματα μικρού μεγέθους αλλά σχετικά μεγάλης πολυπλοκότητας (για 

παράδειγμα σ' ένα πρόγραμμα που επιλύει ένα δύσκολο πρόβλημα θεωρίας γραφημάτων κι 

αποστέλλεται για δημοσίευση).

3.3.3 Το παράδειγμα με γενικευτική αξία

Το παράδειγμα με γενικευτική αξία αντιστοιχεί στην αιτιολόγηση της ορθότητας του 

αλγορίθμου ή προγράμματος χάρη στην πραγματοποίηση "πράξεων" κι εφαρμογής του 

αλγορίθμου, σε συγκεκριμένα δεδομένα. Το συγκεκριμένο όμως παράδειγμα που 

χρησιμοποιείται έχει αντιπροσωπευτική αξία , εκπροσωπεί μια κλάση ομόλογων δεδομένων. Η 

ίδια η έκφραση της εκτέλεσης του αλγορίθμου δε λαμβάνει υπ' όψη της τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του παραδείγματος παρά μόνο για να τα χρησιμοποιήσει ως στήριγμα για την 

ανάπτυξη προτάσεων με γενικότερη ισχύ:
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An algorithm must be seen to be believed, and the best way to learn what an algorithm is all 

about is to try it. The reader should always take pencil and paper and work through an example of 

each algorithm immediately upon encountering it in the text.

(Knuth [1973], σ. 4)

Ο ίδιος συγγραφέας (ibid, σ. 402) χρησιμοποιεί την τεχνική του παραδείγματος 

προκειμένου να δώσει στον αναγνώστη στοιχεία που θα τον βοηθήσουν να "δει" τον αλγόριθμο, 

να κατανοήσει τη λειτουργία του και να πειστεί για την ορθότητα του:

... As an example of Huffman's method (for finding a tree with minimum weighted path length) 

let us find the optimal tree for the weights 2, 3, 5, 7, 1 1, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41. First wo 

combine 2+3, and look for the solution 5, 5, 7, ..., 41. then we combine 5+5 etc. The computation is 

summarized as follows:

3 5 7 11 13 17 19 21
3 5 7 11

]0 7 11
J7 Π etc

17

Therefore the following tree corresponds to Huffman's construction:

3.3.4 To διανοητικό πείραμα

To διανοητικό πείραμα χαρακτηρίζεται από την απουσία συγκεκριμένων δεδομένων.

Μια αποδεικτική διαδικασία που στηρίζεται στο διανοητικό πείραμα εφαρμόζει μια 

διαδικασία δοκιμασίας πάνω στον (κατασκευασμένο ήδη) αλγόριθμο. Η δοκιμασία όμως δεν 

πραγματοποιείται με συγκεκριμένα δεδομένα - αλλά με νοούμενα των οποίων νοούνται τα γενικά 

χαρακτηριστικά κι όχι οι συγκεκριμένες τιμές.

Τα γενικά αυτά χαρακτηριστικά απλώς εννοούνται και δεν εκφράζονται αναλυτικά. 

Καθώς η όλη διεργασία δεν εκφέρεται καθ' οιοδήποτε τρόπο, δεν εκφράζεται με γραπτούς 

συμβολισμούς η συμφωνία ή η διαφωνία με αυτήν στηρίζεται καθ' ολοκληρίαν στην αποδοχή ή 

όχι των χαρακηριστικών των δεδομένων.

Εκείνο που φαίνεται να συνιστά το πραγματικό θεμέλιο της "πίστης" των 

σπουδαστών είναι η εσωτερικευμένη πράξη και τ' αποτελέσματα της - μια πράξη όμως που 

βρίσκεται ακόμη μακριά από μια "τυποποιημένη" της έκφραση.

Το γεγονός ότι η βάση της είναι η εσωτερικευμένη πράξη καθιστά δύσκολη τη χρήση 

της "δημόσια": η χρήση της είναι περισσότερο αναμενόμενη σε περιπτώσεις που ο ίδιος ο 

προγραμματιστής θέλει να πειστεί για την ορθότητα του αλγορίθμου του.
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The obvious method for pattern matching that immediately comes to m ind is just to check, for 

each possible position...

[...]

function brutesearch: integer; 

var i,j: integer; 

begin 

i:=l;j:=l; 

repeat

if a[i]=p[j] then begin I:=i+1; j:=j+l end 

else begin i:=i=j+2; j “=l end; 

until (j-M) or (i>N);

if j>M then brutesearch:=i-M else brutesearch:=i 

end;

The program keeps one pointer (i) into the text and another pointer (j) into the pattern. Aw long 

aw they pointto matching characters, both pointers are incremented. If the end of the pattern is 

reached (j>M), then a match has been found. If i and j point to mismatching characters, then j is 

reset to point to the beginning of the pattern and i is reset to correspond to moving the pattern to the 

right one position for matching against the text. If the end of the text is reached (i>N), then there is 

no match, if the pattern does not occur in the text, the value N+l is returned.

(Sedgewick R. [1988], σ. 279)

3.3.5 Χρήση ενός μοντέλου

Το μοντέλο είναι ένα είδος συμβολικής αναπαράστασης των δεδομένων.

Το μοντέλο αυτό μπορεί να εκφράζεται:

- προφορικά: διατυπώσεις του είδους "υπάρχει μια σειρά χαρακτήρων και μετά 

ορισμένα κενά και πάει λέγοντας"

- με τη βοήθεια χαρακτήρων ή άλλων εικονικών συμβόλων, σχημάτων και 

σκαριφημάτων

Ο βασικός του σκοπός είναι να αποτελέσει το στήριγμα της ανάπτυξης μιας 

"εκτέλεσης" του αλγορίθμου. Κατά την έννοια αυτή η χρήση ενός μοντέλου δεν διαφέρει από το 

παράδειγμα με γενικευτική αξία ή το διανοητικό πείραμα - η όλη διαδικασία σηρίζεται πάνω σε 

ένα είδος "εκτέλεσης" του αλγορίθμου κι επομένως χαρακτηρίζεται από την εξάρτηση του από 

τις ιδιαίτερες συνθήκες της εκτέλεσης όπως ο χρόνος.

Ωστόσο η χρήση ενός μοντέλου δε σημαίνει πλέον την εφαρμογή του αλγορίθμου επί 

ενός συγκεκριμένου παραδείγματος, το οποίο παίζει το ρόλο του αντιπροσώπου μιας κλασεως
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ισοδυνάμων παραδειγμάτων, ούτε και την εφαρμογή του στο νοητό κι ακαθόριστο παράδειγμα με 

την ασαφή δομή.

Η χρήση του μοντέλου σημαίνει την επίδειξη των χαρακτηριστικών των δεδομένων, 

των αναλλοιώτων στοιχείων τους επί των οποίων θα στηριχθεί ο αλγόριθμος. Τα χαρακτηριστικά 

αυτά δεν είναι ακόμη ρητά εκφρασμένα, δεν επιδέχονται ακόμη κανενός είδους "λογισμό" - απλά 

είναι παρόντα. Η ύπαρξη ενός μοντέλου αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την αφαίρεση της 

πλήρως τυπικής εκφοράς - προς μια έκφραση η οποία δεν θα εξαρτάται από την αναπαραστατική 

της ικανότητα αλλά από τη βάση για λογισμούς την οποία προσφέρει.

1 Ν

move small values left

move large values right 
........ Ŵ

N

i
rightword scan has covered these elements leftword scan has covered
and they are all small these elements

.
and they are all large

Consequently the array is split here

N

3 17 1 9 6 1 7 11 7 6 9 12 2 17 20 30 25 19 17 30

the n sm allest values o f  the array all elem ents here are
are in th is part including the grea(er than any tQ f t e  ieft
f-th largest value

N

left part: all m iddle part:
right part: all

elem ents <= further scans are elem ents >=

those in o f confined to this
those in o f

m iddle part part
►

m iddle part

(Hoare C.A.R. [1971] - εισαγωγή στην απόδειξη)

pocedure DDELETE (X,L)
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if X-L then call NO_MORE_NODES //L is a 1st with at least one node// 

RLINK(LLINK(X)) <- RLINK(X)

LLINK(RLINK(X)) <- LLINK(X) 

call RET(X) 

end DDELETE

before
~ T  a f t e r

ο - , — τ— * D

l

/

7

j

Horowitz E. et als[ 1976]

3.3.6 Λογισμός επί της κατασκευής και θεωρήματα

Πρόκειται για εκείνες τις αποδεικτικές διαδικασίες οι οποίες δε στηρίζονται στην 

πράξη, δηλαδή δε συνάγονται από την παρακολούθηση του μηχανισμού εν κινήσει, αλλά 

ανάγονται σε έναν "στατικό λογισμό" σχέσεων.

Η τεχνική των αποδείξεων αυτών - που ο Ν. Bourbaki χαρακτηρίζει με τον όρο 

απλοϊκός φορμαλισμός - δεν αποτελεί πλήρως μια τυπική απόδειξη, δηλαδή ουσιαστικά έναν 

μετασχηματισμό συμβολοσειρών. Αποτελεί όμως τον κατ' εξοχή χρησιμοποιούμενο συμβολισμό 

στην ερευνητική πρακτική - αλλά και στην σχολική πρακτική.

Στα παραδείγματα που ακολουθούν υφίστανται διάφοροι βαθμοί τυποποίησης - 

γεγονός που ίσως υποδεικνύει και "εσωτεικές" ιεραρχήσεις - με κοινό χαρακτηριστικό όμως την 

απεξάρτηση από το χρόνο, την κίνηση, την εκτέλεση.

Enonce du probleme

Supposez que vouz Ktes en face d'un paquet de cartes comme la figure 0.2. Sur 
chaque carte est imprime le nom d'un etudiant... Supposez qu'arrive une nouvelle carte sur laquelle 

est imprime le nom d'un etudiant. Le travail consiste a decrire une procedure generate permettant 

de scinder le paquet de cartes en deux parties de telle fagon que (a) toutes les cartes de la 

premi0re partie precedent X et (b) qu'aucune des cartes de la seconde partie ne precede X selon 

l'ordre alphabetique [...]
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Γ

Allard Robert

Date de naissance: 
Notev d'examen:

Solution du probleme

[...] Nous disposons a tout moment trois paquets de cartes, le premier, appele paquet de gauche, 

contient les cartes dont on sait qu'elles pricedent X selon 1’ordre alphabέtique; [...]

Preuve de la correction 

[...]

(a) Preuve de la terminaison

Choisissons comme variant le nombre de cartes dans le paquet du milieu. Son utilisation pour 
demontrer que l’iteration se termine toujours repose sur deux observations:

(Tl) La taille du paquet possede une borne inferieure [...]

(T2) A chaque fois [...]

(b) Correction conditionnelle
Une preuve de la correction conditionnelle suppose que l’execution d’un processus iteratif s'arrete et 

s'attache a montrer que les specifications sont atteintes.

[...]

(Backhouse R. C. [1989])
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start A1 m>0, n>0

(Knuth D.E. [1982], σ. 15)

[...] Combining this with thw knowledge that T is not outside X[L...U}, we know that if it is 
anyhere, then it must be in X[M+1..U} which we write as MustBe(M+1,U)

[...]
Initialization. The invariant is true when hw loop is executed for the first time 
Preservation, if the invariant holds at the beginning of an iteration...
Termination. The loop will terminate...
1. (MustBe (1,N))
2. L:=T; U:=N;
3. (MustBe (U,N))
4. loop
5 .(MustBe (L,U))
6. ...

(Bentley J. [1986])

Let us consider the sequence of values
d0 d l d2 d3 ... 
given by,, 
for i=0 dj= D
for i>0 dj=f(dj_j)
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where D is a given value and f a given (computable) function. It is asked to make the value of the 
variable "d" equal to the forst d^ in the sequence that satisfies a given (computable) condition
"prop". It is given that such a value exists for given k.
After the nth execution of the program 
d:=D;
while non prop(d) do d:=f(d)
the statement d=dn will hold (n>=0) and
non prop(dj) for all satisfying 0<=i<=n
[...]
..we could could call our assertions... The Linear Search Theorem..
[...]
Consider the following... 
a>=0 and d>0 
integer r, dd; 
r:=a;dd:=d;
while dd<= r do dd:=2*dd;
while d d o d  do begin dd:=dd/2; if dd<=r do r:=r-dd end
To apply the Linear Search Theorem we consider the sequence of values given by 
for i=0 dd j = d ...etc

(DahlO .J. et als [1972])

3.3.7 Καθ’ ολοκληρία τυπικός λογισμός επί της κατασκευής

Πρόκειται για την τυπική απόδειξη, με την κυριολεξία του όρου. Αποτελεί κατ' 

ουσίαν ένα μετασχηματισμό συμβολοσειρών - θεωρητικά η επαλήθευσή της θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί από έναν αυτόματο μηχανισμό. Είναι πλήρως απεξαρτημένη από οιαδήποτε 

ιδέα χρονικής "εξέλιξης" του συτήματος.

Στην ερευνητική πρακτική, όταν δεν αποτελεί η ίδια αντικείμενο ερεύνης, η τυπική 

απόδειξη σπάνια χρησιμοπιείται. - υπάρχει όμως η υπόθεση ότι κάθε είδους απόδειξη "λογισμού 

επί της εκφωνήσεως" μπορεί να αναχθεί σε μια τυπική απόδειξη.

On dispose : ν"νν
(i) d'un tableau de N elements indices de 1 de N, chaque element contenant une boule Bleue, 
Blanche, Rouge
(ii) les predicats B(i), W(i), R(i) sont vrais ssi la boule i est respectivement Bleue, Blanche ou Rouge
(iii) la primitive echanger (i,j)...
On demande de trier le boules dans l'ordre : BLEU BLANC ROUGE
On utilise une boucle tantque avec l'invariant suivent et avec le test d'arret: zone X  vide

BLANCHES

6 W X R

BLEUES non ROUGES
encore
examinee

w;+b:=l; r:=n; 
tantque w<=r fa ire
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si W(w) alors w:=w+1; 
si non si B(w) alors
d but changer (b,w); b:=b+l; w:=w+l fin 
sinon
debut echanger (r,w); r:=r-l fin
On a utilise l'invariant P. = (l<=a<boB(a) & (b<=a<woW(a)) & (r<a<=N0R(a))u, w ,i

etc..

(Berlioux P. et als [1983])
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3.4 Προδιαγραφές
Παραθέτουμε ένα συνοπικό πίνακα που απεικονίζει την ιεραρχία των μεθόδων που χρησιμοποιούνται 
μα  την περιγραφή των προδιαγραφών των αλγορίθμων

Προφανείς________________________________________________________________________
Το παράδειγμα με γενικευτική αξία____________________________________________________
Νοητά παραδείγματα_________________________________________________________________
Το μοντέλο__________________________________________________________________________
Προδιαγραφές ρητά κι άμεσα εκφρασμένες_____________________________________________
Τυπικά εκφρασμένες προδιαγραφές____________________________________________________

3.4.1 Προφανείς

3.4.2 Το παράδειγμα με γενικευτική αξία

3.4.3 Νοητά παραδείγματα

3.4.4 Το μοντέλο

3.4.5 Προδιαγραφές ρητά κι άμεσα εκφρασμένες

3.4.6 Τυπικά ελφρασμένες προδιαγραφές

3.4.1 Προφανείς
Η δομή αλλά και η φύση των προς επεξεργασία αντικειμένων είναι τόσο οικεία ώστε 

μοιάζουν προφανή - για να παραφράσουμε όσα λέει ο D. Ε. Knuth: it looks so obvious that 

hardly anyone even thought about...

[...]
A m o n g  o th e r th in g s , o u r p rog ram  co m p u tes  [...] the q u o tien t q and the  rem a in d er r a ris in g  from  

d iv id in g  a n o n -n eg a tiv e  in teg re  x  by a po sitiv e  in teger y  [...]

r:= x ; q := 0 ;
while r> y  do begin r:= r-y ; q := q + l end;
[...]
let's in se rt [...] an assertio n  in the  obv io u s p laces, and  let's a lso  m ake all asse rtio n s as strong  as 

possib le
[0< = x  and 0<y] 
r:= x; q := 0 ;
[0< = x  and 0< y  and  x= y*q+ r] 
while r> = y  do begin 
[0< = x  and 0 < y < = r and  x= y*q+ r] 
r:= r-y ; q := q + l end;
[0 < = x  and 0 < y < = r and  x= y*q+ r] 
end
[0 < y < = r an d  x= y*q+ r]

(ibid)
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3.4.2 Το παράδειγμα με γενικευτική αξία

Τα παραδείγματα με γενικευτική αξία περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις εκείνες στις 

οποίες οι προδιαγραφές προσδιορίζονται έμμεσα χάρη στη χρήση ενός συγκεκριμένου 

παραδείγματος. Οι προδιαγραφές, στην περίπτωση στην οποία αναφερόμαστε, δεν επεξηγούνται, 

δεν προσδιορίζονται ρητά - απλώς είναι παρούσες στο παράδειγμα

The simplest type of redundancy in a file is long runs of repeated characters. For exemple, 

consider the following string:

AAAABBBAABBBBBCCCCCCCCDABCBAAABBBBCCCD

This string can be encoded moreco,pactly by replacing each repeated string of characters by a 

single instance of the repeated character along with a count pf the number of times it is repeated

Sedgewick R. [1988], σ. 279

3.4.3 Νοητά παραδείγματα

Τα δεδομένα δεν εκφράζονται ρητά, δεν υλοποιούνται, αλλά απλώς ο 

προγραμματιστής τα επικαλείται έχοντας τα εσωτερικευμένα. Στην πραγματικότητα αυτό που 

είναι βέβαια εσωτερικευμένο είναι μια ασαφής έκφραση της δομής τους. Η "δημόσια" έκφραση 

τους απαιτεί μια "σιωπηρή συμφωνία" πάνω στη φύση και τη δομή τους.

We aimply treat the text string as N "overlapping" keys, the ith key defined to be a[l ..N]. the 

entire text string starting at position i. Of course, we manipulate not the keys themseleves but 

pointers to them: when we needto compare keyw i and j we do character-by-character compares 

staring at positions i and j in the text string.

[...]

(Sedgewick R. [1988], σ. 291)

3.4.4 To μοντέλο
Ό πως και στην προηγούμενη περίπτωση, η δομή των δεδομένων δεν εκφράζεται 

αναλυτικά σε όλη τη λεπτομέρεια της αλλά παραμένει ασαφώς συμβολισμένη. Η ειδοποιός 

διαφορά από την προηγούμενη κατηγορία έγκειται στο γεγονός ότι η συμβολική τους - έστω και 

ελλιπής - έκφραση σηματοδοτεί ένα βήμα προς την αναλυτική, πλήρη έκφραση.

COMPTER LE NOMBRE DOCCURENCES DU PREMIER MOT D'UNE PHRASE
[...] Ceci est resume dans le schema qui suit et qui fait apparaitre l'alternance dans le ruban 

donne entre

des mots J  |_ et des suites d'espaces 1_____ Γ
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<factor>::= (<expression>) j v | (<expression>) * | v*

(Sedgewick R. [1988], σ. 306)

TAN
input: Telegram-list 
ooutput: Report-list
post-TAN(,tgml„repl) =  repl = applyl(tgml, analyse-telegram)
Telegram = Word-listl 
Word = caracter-listl 
Character = Letter | Digit 
whith the property for each tgm:
~ (zw e elemtgm) 
where:
zw = < Ζ, Ζ, Ζ, Z > 
stopw = < S, Τ, Ο, P > 
et
Report: : tel : Telegram charge-count: NatO ovlen-flag : Bool 
Then:
analyze-telegram(tgm)= mk-report(tgm, charge-words(tgm), check-words(tgm)) 
Charge-words(wdl) = card{j I 1 < = j<= lenwdl L wdl(j)ostopw} 
Check-words(wdl) = (Ej e {1: lenwdl})(len(wdl(j)>12)

(Jones C. B. [1980})

Suppose you want to learn a foreign language, and you would like to keep a list of words and their 
translations as an aid to revising and extending your vocabulary in the new language.
[...]
First we state that Native and Foreign are the given sets, which is written as follows:
[Native, Foreign]

OrthoNative : set of Native 
OrthoForeign : set of Foreign 
WellFormedVocabs=

{V: set of (Native, Foreign) |
Vv: Native, f : Foreign 
(n,f) g V =>
n e OrthoNative A f e OrthoForeign}

(Potter B. [1991])
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Κεφάλαιο 4: Η κατάσταση «Ροή τηλεγραφημάτων»
4.1 Περιγραφή της διδακτικής κατάστασης

4.2 Ανάλυση της διδακτικής κατάστασης

4.3 Τα ευρήματα

4.4 Συμπεράσματα

Ο βασικός στόχος των αναλύσεων που πραγματοποιήσαμε στα προηγούμενα 

κεφάλαια ήταν η κατασκευή ενός μοντέλου πάνω στο οποίο θα μπορούσαν να "προβληθούν" οι 

αντιδράσεις των σπουδαστών σε μια κατάσταση επίλυσης ενός προγραμματιστικού 

προβλήματος.

Η ανάλυση των αντιλήψεων των σπουδαστών είναι απαραίτητη για την κατασκευή 

διδακτικών καταστάσεων οι οποίες θα συμβάλουν - κατά τον πλέον κατάλληλο τρόπο - στο 

μετασχηματισμό αυτών των αντιλήψεων, στη μετατροπή τους σε άλλες αντιλήψεις, πλέον 

ολοκληρωμένες και χρηστικές.

Ό πως έχουμε ήδη εξηγήσει στα προηγούμενα κεφάλαια, ο βασικός στόχος των 

καταστάσεων τις οποίες επιθυμούμε να θέσουμε σε λειτουργία είναι να καταδείξει την 

αναγκαιότητα της εφαρμογής των τεχνικών του δομημένου προγραμματισμού, των αποδείξεων 

και της λεπτομερούς και τυπικής (μέσα σε κάποιο μέτρο) έκφρασης των προδιαγραφών ενός 

αλγόριθμου ή ενός προγράμματος. Η  αναγκαιότητα αυτή θα πρέπει να προκύπτει από την ίδια την 

οικονομία της διδακτικής κατάστασης κι όχι ως την απαίτηση του διδάσκοντος. Ο διδάσκων θα 

διαχειρίζεται την κατάσταση αλλά οι πραγματικοί συμμετέχοντες θα είναι οι σπουδαστές.

Η θεώρηση αυτή οδηγεί αναγκαστικά σε μια ανάλυση των συστατικών της 

διδακτικής κατάστασης, των μεταβλητών της, όπως τις ονομάσαμε στο πρώτο κεφάλαιο: φύση 

και πολυπλοκότητα του προτεινόμενου προβλήματος, οργάνωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των σπουδαστών, χρόνος, διατιθέμενα μέσα (όπως η δυνατότητα πρόσβασης στον ΗΥ ή όχι) κλπ.

Η ανάλυση την οποία επιδιώκουμε έχει εξάλλου ποιοτικά κι όχι ποσοτικά 

χαρακτηριστικά: εκείνο που μας ενδιαφέρει δεν είναι το ποσοστό ορθής ή λανθασμένης επίλυσης 

ενός προβλήματος, αλλά οι λόγοι της λανθασμένης επίλυσης του ή οι παράγοντες της ορθής 

επίλυσης του - στο βαθμό που μπορούν να προσδιοριστούν. Για τον λόγο αυτό και τα 

προκαταρκτικά πειράματα μας δεν αφορούσαν σ' έναν μεγάλο όγκο σπουδαστών αλλά σ' έναν 

μεγάλο όγκο πληροφοριών που παρήχθησαν από ένα σχετικά μικρό αριθμό σπουδαστών μέσα σε 

σχετικά, ελεγχόμενες συνθήκες.
Οι σπουδαστές οι οποίοι συμμετείχαν στις πειραματικές διδακτικές καταστάσεις που 

οργανώσαμε παρουσίαζαν κοινά σημεία στο σπουδαστικό τους "προφίλ":

- δευτεροετείς σπουδαστές θετικών επιστημών (μαθηματικών, φυσικής, 

πληροφορικής,...)
- είχαν όλοι σχετική πείρα από το πρώτο έτος των σπουδών τους (προγραμματισμός 

με PASCAL)



- είχαν όλοι διδαχθεί ένα ορισμένο "στυλ" προγραμματισμού, ή μάλλον συμμετείχαν 

όλο σε μια "προγραμματιστική ατμόσφαιρα": είχαν ασχοληθεί όλοι με προβλήματα κυρίως 

σειριακής επεξεργασίας, και κατά κανόνα στους αλγορίθμους τους περιελάμβαναν ορισμένα 

σχόλια όπως ένα "λεξικό" (δηλ. προσδιορισμό μεταβλητών) και την αρχική και τελική 

κατάσταση κάθε διαδικασίας (γραμμένη σε φυσική γλώσσα).

Οι υφιστάμενες διαφορές - λόγω διαφορετικών διδασκόντων - θεωρούμε ότι έπαιξαν 

πολύ μικρό ρόλο στις διδακτικές καταστάσεις που επινοήσαμε. Στην παρούσα παράγραφο θα 

παρουσιάσουμε την περιγραφή και την ανάλυση (a priori και a posteriori) μιας πειραματικής 

κατάστασης στην οποία δώσαμε τ' όνομα "Ροή τηλεγραφημάτων" - από τ' όνομα του 

προβλήματος που προτείναμε για λύση στους σπουδαστές.

4.1 Περιγραφή της διδακτικής κατάστασης

4.1.1 Οι σπουδαστές

4.1.2 Φάσεις της κατάστασης

4.1.3 Το πρόβλημα

4.1.4 Το υλικό

4.1.1 Οι σπουδαστές

Στο πείραμα συμμετείχαν 10 εθελοντές σπουδαστές του δευτέρου έτους θετικής 

κατευθύνσεως. Οι σπουδαστές είχαν την εξής προγραμματιστική προπαιδεία:

α) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους, σ' ετήσια βάση, είχαν διδαχτεί και 

προγραμματίσει με τη γλώσσα Pascal κυρίως αλγορίθμους μαθηματικής φύσης (αριθμητικές 

μεθόδους για ανάλυση και γραμμική άλγεβρα)

β) κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους, σ' ετήσια βάση, παρακολουθούσαν 

υποχρεωτικά μαθήματα προγραμματισμού (και πάλι με τη βοήθεια της Pascal) διάρκειας 6 ωρών 

εβδομαδιαίως:
2 ώρες θεωρητικά μαθήματα 

2 ώρες φροντιστηριακά μαθήματα

2 ώρες εργαστηριακά μαθήματα

Το πείραμα πραγματοποιήθηκε κατά το μήνα Μάρτιο, δηλαδή σ' ένα στάδιο της 

ακαδημαϊκής χρονιάς αρκετά προχωρημένο.

Προτείναμε στους σπουδαστές να συμμετάσχουν σ' ένα πείραμα το οποίο θα 

εκτυλισσόταν μέσα σε συνθήκες παρόμοιες με τις συνθήκες εργασίας σ' ένα επαγγελματικό 

περιβά)Χον με την έννοια ότι ήταν πράγματι ένα πείραμα εμπνευσμένο από την επαγγελματική 

πρακτική των "διασταυρωμένων επισκοπήσεων" (walkthroughs) που περιγράψαμε στο Ιο μέρος 

κι εν μέρει αποτελούσε μια μικρογραφία της πρακτικής αυτής. Διευκρινίστηκε ότι το πείραμα 

δεν είχε στόχο την αξιολόγηση τους κι επρόκειτο να χρησιμεύσει αποκλειστικά για μια έρευνα

181



5ιδακτική. Οι δέκα σπουδαστές σχημάτισαν 5 ζευγάρια που θ' αναφέρουμε στο εξής με τ' αρχικά 

υους:

1. Φ και Μπ

2. Κ και Π

3. Ο και Φ

4. Ζε και Ζι

4. Σε και Σα

Δεν υπήρξε καμία επιλογή εκ μέρους μας για την συγκρότηση των ζευγαριών.

4.1.2 Φάσεις της κατάστασης

Το πείραμα περιελάμβανε δύο φάσεις:

- την φάση της "κατασκευής"

- τη φάση της "επαλήθευσης"

Φάση της κατασκευής

Κάθε ζευγάρι όφειλε να φτιάξει ένα πρόγραμμα για να λύσει μια παραλλαγή ενός 

κλασσικού προβλήματος, γνωστού στη διεθνή βιβλιογραφία με τ' όνομα "Ροή τηλεγραφημάτων" 

(TF). Το πρόγραμμα θα έπρεπε να γραφεί σε φύλλα τα οποία θα μοιραζόταν στους σπουδαστές 

και κάθε ζευγάρι όφειλε να υπογράψει το πρόγραμμα του.

Φάση της επαλήθευσης

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης, τα γραμμένα προγράμματα διανεμήθηκαν στα 

ζευγάρια κατά τρόπο τυχαίο και κάθε ζευγάρι είχε τώρα το καθήκον να ελέγξει το πρόγραμμα 

(προφανώς ενός άλλου ζεύγους) που του δίνονταν. Ο έλεγχος συνίστατο στη εξεύρεση των 

(πιθανών) λαθών ή στη διαπίστωση της ορθότητας του. Όλοι οι σπουδαστές όφειλαν και πάλι να 

υπογράψουν.

Η διάρκεια του πειράματος ορίστηκε στις 2 ώρες (και για τις δυο φάσεις). Η εργασία 

των ζευγαριών ακολουθήθηκε από παρατηρητές (ένας ανά ζεύγος) οι οποίοι δεν επενέβησαν καθ' 

οιονδήποτε τρόπο στην εργασία των σπουδαστών αλλ' απλώς κατέγραφαν λεπτομερώς την 

πορεία κάθε ζεύγους. Οι συνομιλίες των σπουδαστών μαγνητοφωνήθηκαν εξ ολοκλήρου. Τα 

"πρόχειρα" που χρησιμοποίησαν οι σπουδαστές, τα "φύλλα προγραμματισμού", οι σημειώσεις 

και προσωπικές παρατηρήσεις των παρατηρητών καθώς και οι απομαγνητοφωνημένες 

συζητήσεις απετέλεσαν το βασικό υλικό για την διδακτική ανάλυση την οποία επιχειρούμε.

4.1.3 Το πρόβλημα
_________ Η εκφώνηση του προβλήματος ήταν η εξής:_____________________________________

Σας ζητούμε να γράψετε ένα πρόγραμμα για την επεξεργασία ενός "ρεύματος" 

τηλεγραφημάτων, δηλαδή μιας ακολουθίας τηλεγραφημάτων.
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Το ρεύμα αυτό είναι διαθέσιμο πάνω σε μια ταινία με τη μορφή μιας ακολουθίας (διαδοχικών)

γραμμάτων και διαστημάτων.
Οι λέξεις κάθε τηλεγραφήματος χωρίζονται μεταξύ τους μ' έναν ορισμένο αριθμό

διαστημάτων.

Η τελευταία λέξη κάθε τηλεγραφήματος είναι ΖΖΖΖ κι ολόκληρη η ακολουθία τελειώνει μ' ένα 

"κενό τηλεγράφημα", δηλαδή ένα τηλεγράφημα που δεν περιέχει άλλες λέξεις εκτός του ΖΖΖΖ 

ακολουθούμενου από ένα διάστημα.

Κάθε τηλεγράφημα πρέπει να υποστεί μια επεξεργασία προκειμένου να προσδιοριστεί ο 

αριθμός των λέξεων που περιέχει και να επισημανθεί η παρουσία τουλάχιστον μιας "πολύ μεγάλης 

λέξεως", δηλαδή μίας λέξης που έχει περισσότερους από 12 χαρακτήρες. Καμία λέξη δεν έχει πάνω 

από 20 χαρακτήρες.

Οι λέξεις STOP και ΖΖΖΖ δεν πρέπει να καταμετρηθούν, ούτε να εκτυπωθούν.

Η επεξεργασία που σας ζητούμε συνίσταται στην εκτύπωση κάθε τηλεγραφήματος χωριστά, 

συνοδευόμενου από το πλήθος των λέξεων του κι ένα μήνυμα το οποίο θα επισημαίνει την πιθανή 

παρουσία μιας "πολύ μεγάλης λέξεως". Κατά την εκτύπωση πρέπει επίσης να διαγραφούν (δηλαδή 

να μην εκτυπωθούν) τα πλεονάζοντα διαστήματα.

4.1.4 Το υλικό

Σε κάθε ζευγάρι δόθηκαν τα εξής:

• ένα μοναδικό μαύρο στυλό για την πρώτη φάση (της κατασκευής) κι ένα μοναδικό 

κόκκινο στυλό για την δεύτερη φάση (της επαλήθευσης) - το μαύρο στυλό το ξαναπήραν οι 

παρατηρητές.
• ένα φύλλο με την περιγραφή του πειράματος (παράρτημα I)

• ένα φύλλο με την εκφώνηση του προβλήματος (§ 4.1.3)

• ένα "τετράδιο προγραμματισμού": το τετράδιο περιελάμβανε μερικά λευκά φύλλα 

(για την γραφή της τελικής μορφής του προγράμματος) και μια σελίδα στην οποία υπέγραφαν οι 

σπουδαστές (παράρτημα II)

• "πρόχειρα φύλλα"

Κανένα βοήθημα δεν επιτρεπόταν, ούτε κι η χρήση ΗΥ.

4.2 Ανάλυση της διδακτικής κατάστασης

4.2.1 Οι στόχοι

4.2.2 Διδακτικές μεταβλητές και "συμβόλαιο"

4.2.3 Η επιλογή του προβλήματος

4.2.1 Οι στόχοι
Βασικός στόχος του πειράματος ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

σπουδαστών σχετικά με την περιγραφή των προδιαγραφών, την κατασκευή και την επικύρωση
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υου προγράμματος τους - το οποίο οι ίδιοι θα κατασκεύαζαν και ήταν προορισμένο να ελεγχθεί 

από άλλα άτομα. Κάνουμε λόγο γι' αντιλήψεις "σχετικά" με την επικύρωση δεδομένου ότι 

θεωρούμε ότι η απαίτηση για εγκυρότητα είναι, κατά κάποιο τρόπο, συνεχώς παρούσα, καθ' όλη 

τη διάρκεια της κατασκευής του προγράμματος. Ένα πρόγραμμα δεν κατασκευάζεται κατά τρόπο 

τυχαίο για να επικυρωθεί ή ελεγχθεί εκ των υστέρων, αλλά κατασκευάζεται πάντοτε σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές του, με τις απαιτήσεις που έχει ο προγραμματιστής.. Η εκ των υστέρων 

επαλήθευση, βελτίωση, αναμόρφωση ή τροποποίηση είναι πάντοτε δυνατή, αλλά κατά κανόνα 

εφαρμόζεται σ' ένα πρόγραμμα για το οποίο θεωρείται ότι είναι "σχετικά” ορθό.

Ένας δεύτερος στόχος της πειραματικής διάταξης που προτείναμε ήταν κι η πιθανή 

ανάπτυξη μιας· προβληματικής της επικύρωσης στους σπουδαστές. Η ανάλυση της καταστάσεως 

μας έδειξε ότι μια τέτοια ανάπτυξη θα ήταν δυνατή. Ο στόχος δεν ήταν η αλλαγή των 

αντιλήψεων των σπουδαστών γιατί θεωρούμε ότι η κατάσταση δεν ήταν κατάλληλη (δεν υπήρχε 

ούτε διδασκαλία κανενός είδους, ούτε αλληλεπιδράσεις αρκετά ισχυρές ώστε να προκαλέσουν 

τέτοιες μεταβολές). Ο στόχος μας ήταν πολύ πιο περιορισμένος: θελήσαμε απλώς να 

απαντήσουμε στο ερώτημα αν η σχετική πολυπλοκότητα του προβλήματος κι η "κοινωνική" 

οργάνωση της κατάστασης - δηλαδή οι εξωγενείς απαιτήσεις για ορθότητα του προγράμματος - 

μπορούσαν να οδηγήσουν τους σπουδαστές σε μια αμφισβήτηση των μεθόδων επικύρωσης που 

χρησιμοποιούσαν.

Η πειραματική αυτή κατάσταση δεν είχε κανένα αξιολογικό χαρακτήρα και καμία 

επίπτωση θεσμικού τύπου - και θεωρούμε ότι αυτό ήταν σαφές για τους σπουδαστές. Έ τσι η 

ποιότητα των παραγομένων προγραμμάτων και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την 

κατασκευή και την επικύρωση των προγραμμάτων ήταν αποκλειστικά συνάρτηση της θέλησης 

των σπουδαστών και των συνθηκών διεξαγωγής του πειράματος. Η οργάνωση της κατάστασης 

επίσης, ήταν τέτοια ώστε δεν υπήρχε καθηγητής για την διαχείριση των συζητήσεων και των 

διαφωνιών μεταξύ των σπουδαστών, ούτε υπήρχε πρόβλεψη για μια φάση συμπερασμού ή 

επισημοποίησης. Έ τσι η ευθύνη για την ορθότητα των προγραμμάτων ανήκε εξ ολοκλήρου στους 

σπουδαστές, κατά κάποιοι τρόπο, "αυτόματα", από την ίδια την οργάνωση της κατάστασης. Η 

κατάσταση αυτή δεν ήταν, εξ ορισμού μια συνηθισμένη κατάσταση διδασκαλίας. Θα πρέπει 

επίσης να σημειώσουμε ότι οι καταστάσεις αυτού του τύπου κινδυνεύουν να μπλοκαριστούν αν, 

για παράδειγμα, οι σπουδαστές ενός ζεύγους διαφωνήσουν ριζικά σ' ένα σημείο. Ο κίνδυνος 

όμως για ένα τέτοιο μπλοκάρισμα μας φάνηκε σχετικά μικρός.

4.2.2 Διδακτικές μεταβλητές και "συμβόλαιο”
Αποκλείσαμε τη Υρηση ΗΥ γιατί η δυνατότητα πρόσβασης σε ΗΥ μεταβάλλει ριζικά 

τις στρατηγικές επικύρωσης. Αρχικά η δυνατότητα πρόσβασης σε ΗΥ δημιουργεί συχνά μια 

πρόωρη τάση για χρήση του ΗΥ κατά τη φάση της κατασκευής ακόμη. Η ευκολία γραφής 

(editing) επιτρέπει την σχεδόν ανέξοδη μετατροπή του σώματος (κειμένου) του προγράμματος 

και καθιστά δυνατή τη γρήγορη παράκαμψη μιας φάσης ανάλυσης του προβλήματος και 

σχεδίασης του αλγορίθμου. Επιπλέον ο ΗΥ έχει μια ιδιαίτερη "οικονομία επικύρωσης", αφού
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<άθε εκτέλεση του προγράμματος έχει μηδενικό κόστος - σε αντίθεση με την χειρόγραφη 

προσομοίωση της εκτέλεσης του η οποία είναι πολύ επίπονη - έτσι οι στρατηγικές των 

3πουδαστών είναι πολύ διαφορετικές. Το σχετικό πάντως πρόβλημα ήταν αρκούντως μικρό ώστε 

μια προσομοίωση εκτέλεσης στο χαρτί να είναι δυνατή.

Η κατάσταση αυτή δεν επέτρεπε την αλληλεπίδραση μεταξύ £ευγών, αλλά ιιόνο 

μεταξύ σπουδαστών κάθε Ζεύγους. Η επιλογή αυτή υπαγορεύτηκε από πολλούς λόγους. 

Καταρχήν οι αλληλεπιδράσεις αυτού του τύπου διευκολύνουν την παραγωγή επιχειρημάτων, 

δηλαδή εξηγήσεων που δημιουργούνται σε περίπτωση διαφωνίας. Επειδή ο "κανόνας του 

παιχνιδιού" (το συμβόλαιο, § 1.4.4) όριζε ότι κάθε ζεύγος έπρεπε να παράγει ένα μόνο 

πρόγραμμα από κοινού, κάθε σπουδαστής όφειλε να εξηγήσει στον άλλο τους λόγους των 

επιλογών του. Αν η εξήγηση δεν γινόταν αποδεκτή υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις για την 

ανάπτυξη μιας διαμάχης ανάμεσα τους, κατά τη διάρκεια της οποίας θα εκφράζονταν οι "ιδέες" 

(δηλαδή οι αντιλήψεις) καθενός. Η διαμάχη αυτή επιτρέπει όχι μόνο την έκφραση επιχειρημάτων 

αλλά και την ανάπτυξη τους, την μετατροπή τους, τον μετασχηματισμό τους καθώς η 

αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο σπουδαστών πρέπει να καταλήξει σε ένα κοινό "προϊόν" κι είναι 

λογικό να υποθέσουμε ότι θα επικρατήσει η πιο πειστική άποψη. Ο εκάστοτε συνεργάτης 

αποτελεί αυτό που στη θεωρία της διδακτικής ονομάζεται "περιβάλλον" (§ 1.4.6). Η συνθήκη της 

χρήσης ενός μοναδικού στυλό αποσκοπούσε αφενός στην αποτροπή δημιουργίας δυο 

ξεχωριστών εργασιών, σε περίπτωση αγεφύρωτης διαφωνίας, κι αφετέρου στο να υποβοηθήσει 

την έκφραση των επιχειρημάτων με την "μεγαλύτερη πειθώ"45. Μια τέτοια οργάνωση αποτελεί 

επιπλέον μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για την. εργασία μας. Βέβαια η εργασία κατά ζεύγη 

μπορεί να ευνοήσει την εμφάνιση φαινομένων "leader"46 - σε μια συλλογική εργασία στην οποία 

θα συμμετείχε το σύνολο των σπουδαστών η εμφάνιση τέτοιων φαινομένων είναι ίσως πιο 

δύσκολη. Επιλέξαμε όμως μια τέτοια οργάνωση κατά ζεύγη γιατί θεωρήσαμε ότι μια οργάνωση 

πιο "ανοιχτή" με δυνατότητα αλληλεπίδρασης πολλών σπουδαστών θα ήταν λιγότερο ευσταθής, 

κινδύνευε ν' αλλάξει πορεία πολύ πιο εύκολα, δεδομένης της απουσίας κάποιου ρυθμιστή της 

όλης κατάστασης.

Από μια θεωρητική άποψη η κατάσταση είγε ορισμένα γαρακτηριστικά μιας 

κατάστασης επικοινωνίας (§ 1.4.6) - δεδομένου ότι τα γραπτά κατέληγαν στους ελεγκτές κι εκεί 

σταματούσε όλη η διδαδικασία. Οι διδακτικές καταστάσεις όμως λειτουργούν με την 

προϋπόθεση ότι υπάρχει ένα ορισμένο κίνητρο για τους συμμετέχοντες. Το κρίσιμο σημείο της 

κατάστασης αποτελούσε η ορθότητα των προγραμμάτων κι οι υπογραφές. Βέβαια οι υπογραφές 

δεν είχαν καμία ουσιαστική αξία, εκτός από τη συμβολική αξία που είχαν για τους ίδιους τους 

σπουδαστές. Εκτιμήσαμε ότι στην καθημερινή πρακτική οι υπογραφές έχουν πάντοτε το νόημα 

μιας ανάληψης ευθυνών. Έτσι, αφού τα υπογεγραμμένα προγράμματα θα διορθώνονταν από 

άλλους συναδέλφους τους, οι σπουδαστές κάθε ζεύγους θα επιθυμούσαν να κατασκευάσουν ένα

45υποθέτοντας ότι το στυλό κατέχει κάθε φορά εκείνος που είναι πιο πεπεισμένος για την ορθότητα των απόψεων του
46 δηλαδή φαινομένων κατά τα οποία μια άποψη γίνεται αποδεκτή όχι γιατί ο ένας σπουδαστής πείστηκε, αλλ' απλούστατα γιατί 
ο άλλος σπουδαστής είναι "καλύτερος φοιτητής" ή έχει πιο ισχυρή προσωπικότητα.

185



)ρθό πρόγραμμα, "απρόσβλητο" στην κριτική των ελεγκτών. Εξάλλου το γεγονός ότι τα 

τρογράμματα θα διορθώνονταν από συναδέλφους κι όχι από καθηγητές ευνοούσε την έκφραση 

επιχειρημάτων "πειστικών" μεν αλλά λιγότερο τυπικών απ' αυτά που συνήθως αναπτύσσονται σε 

μια σπουδαστική τάξη με την παρουσία καθηγητή. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη της 

δεύτερης φάσης είχε ακριβώς σαν στόχο να ευνοήσει όχι μόνο την κατασκευή ενός σωστού 

προγράμματος αλλά και την έκφραση όλων εκείνων των στοιχείων (επιχειρημάτων, σχολίων 

κλπ) τα οποία θα έπειθαν τους ελεγκτές. Η σχετική φράση στο φύλλο οδηγιών που διανεμήθηκε 

στους σπουδαστές είχε σα σκοπό την "υπογράμμιση" αυτής της ευθύνης:

Έχετε λοιπόν κάθε συμφέρον ώστε να δώσετε όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα τους

επιτρέψουν να κατα/Λβουν τη λύση σας και να πεισθούν ότι είναι σωστή.
Παράρτημα I

Η διάρκεια διεξαγωγής της πειραματικής κατάστασης καθορίστηκε στις 2 ώρες 

(περίπου 1 1/2 ώρα για την πρώτη φάση και 1/2 για τη δεύτερη). Για να αποφευχθούν οι χρονικές 

παρεκκλίσεις, η εκτίμηση αυτή ανακοινώθηκε στους σπουδαστές από την αρχή. Τούτο βέβαια 

αποτελούσε ένα παράγοντα "κλεισίματος" της κατάστασης: ένα ζευγάρι έχοντας πλησιάσει τα 

χρονικά όρια που ανακοινώθηκαν, θα μπορούσε ν' αποφασίσει να γράψει ένα πρόγραμμα για την 

δεύτερη φάση, έστω κι να δεν ήταν πεισμένο για την ορθότητα του, αποκλειστικά και μόνο για να 

βρίσκεται μέσα στα χρονικά αυτά όρια.

4.2.3 Η επιλογή του προβλήματος

4.2.3.1 Η ιστορία του προβλήματος

4.2.3.2 Οι λόγοι της επιλογής του

4.2.3.3 Τροποποιήσεις του αρχικού προβλήματος

4.2.3.1 Η ιστορία του προβλήματος

Η επιλογή ενός "καλού" προβλήματος αποτελεί βέβαια ένα κρίσιμο σημείο για την 

κατάσταση την οποία δημιουργήσαμε.
Το πρόβλημα "ροή τηλεγραφημάτων" θεωρείται, κατά κάποιο τρόπο κλασσικό στην 

ιστορία του προγραμματισμού κι έχει μια μικρή ιστορία. Η αρχική του έκδοση έχει ως εξής:

Telegram Flow Analysis

A program is required to process a stream of telegrams. This stream is available as a sequence 

of letters, digits and blancs on some device and can be transferred in sections of predetermined size 

into a buffer area where it is to be processed. The words in the telegram are separated by sequences 

of blanks and each telegram is delimited by the word 'ZZZZ'. The stream is terminated by the 

occurrence of the empty telegram, that is a telegram with no words. Each telegram is to be processed
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to determine the number of chargeable words and to check for occurrences of overlength words. The 

words 'ZZZZ' and 'STOP' are not chargeable and words of more than 12 letters are considered 

overlength. The result of the processing is to be a neat listing of the telegrams, each accompanied by 

the word count and a message indicating the occurrence of an overlength word.

To πρόβλημα αυτό επινοήθηκε από τον P. Henderson [1972]. Ο P. Henderson, το 

επινόησε με στόχο να το χρησιμοποιήσει σαν ένα καλό παράδειγμα στη διδασκαλία του 

δομημένου προγραμματισμού. Θέλησε με το πρόβλημα αυτό να επιδείξει στους σπουδαστές του 

μια προσέγγιση του "problem solving", που θα βασίζονταν στη μέθοδο της κατιούσας ανάλυσης 

(top-down) και του δομημένου προγραμματισμού. Η κατιούσα ανάλυση θα του επέτρεπε να 

επιδείξει μια μέθοδο για την παραγωγή προγραμμάτων με τρόπο συστηματικό, ενώ τα 

παραγόμενα προγράμματα θα ήταν απαλλαγμένα λαθών. Όπως ο ίδιος αναφέρει:

a program is developed using 'top-down' structural approach with the hope that the program can 

been seen to be correct by its very structure.

Όμως η πολυπλοκότητα του προβλήματος ήταν μεγαλύτερη απ' ότι πίστεψε ο Ρ. 

Henderson. Το πρόβλημα έχει ουσιαστικά δύο "σημεία" τα οποία απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. 

Το πρώτο έγκειται στην δομή των δεδομένων και το δεύτερο στο γεγονός ότι η ανάκτηση των 

δεδομένων γίνεται μέσω ενός "buffer" σταθερού μεγέθους. Το δεύτερο αυτό σημείο υπήρξε το 

αίτιο για την δημιουργία ενός λάθους το οποίο δεν έγινε αντιληπτό από τον P. Henderson παρά 

στις δοκιμές του προγράμματος σε ΗΥ. Ο P. Henderson στο άρθρο του άσκησε μια κριτική κατά 

του δομημένου προγραμματισμού ο οποίος, σύμφωνα με την κριτική, σε ορισμένες περιπτώσεις 

μπορεί να δώσει ένα λανθασμένο αίσθημα εμπιστοσύνης στον προγραμματιστή.

Το πρόβλημα της ροής τηλεγραφημάτων αποτέλεσε αντικείμενο ενός νέου άρθρου 

από τον Η. Ledgard [1973]. Ο Η. Ledgard θεώρησε ότι το κρίσιμο σημείο στην αρχική έκδοση 

του προγράμματος δεν ήταν ο δομημένος προγραμματισμός, αλλά η ορθή εφαρμογή του. Έδωσε 

έτσι την δική του λύση στο ίδιο πρόβλημα. Η λύση αυτή όμως περιείχε τουλάχιστον 3 λάθη (S. 

Gerhard [1976]).
Το πρόβλημα αυτό χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια από πολλούς συγγραφείς όπως ο 

Μ. Jackson [1974], ο C liff Β. Jones [1980] ο οποίος το χρησιμοποίησε σαν παράδειγμα για την 

λεγόμενη "μέθοδο της Βιέννης" και οι Lucas et als ([1975], [1981]) οι οποίοι το χρησιμοποίησαν 

ακριβώς σαν παράδειγμα ανάπτυξης ενός προγράμματος με τη μέθοδο της κατιούσας ανάλυσης 

(top-down) και του δομημένου προγραμματισμού.

4.2.3.2 Οι λόγοι της επιλογής του
Ο κύριος λόγος της επιλογής του προβλήματος αυτού υπήρξε η πολυπλοκότητα του. 

Έχοντας σα στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των σπουδαστών, έπρεπε να επιλεγεί ένα
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πρόβλημα αρκούντως "πολύπλοκο" ώστε η κατάσταση να λειτουργήσει σωστά, οι σπουδαστές 

δηλαδή να κινητοποιήσουν τις μεθόδους εκείνες οι οποίες θα τους επέτρεπαν να βεβαιωθούν οι 

ίδιοι - και να βεβαιώσουν και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους - για την ορθότητα του 

προγράμματος.

Η πολυπλοκότητα αυτή δεν είναι εύκολο να οριστεί.

Προφανώς δεν πρόκειται για την συνήθη έννοια της πολυπλοκότητας στην οποία 

αναφέρονται οι προγραμματιστές και η οποία έχει σχέση περισσότερο με την 

αποτελεσματικότητα ενός αλγορίθμου, δηλαδή την ταχύτητα εκτέλεσης του.

Μια περισσότερο συγγενής έννοια είναι η πολυπλοκότητα όπως τγμ ορίζουν οι 

πληροφορικοί μηχανικοί: υπάρχει τουλάχιστον μια δωδεκάδα "μετρικών" (αλγορίθμων ή απλώς 

μαθηματικών τύπων) οι οποίες καθορίζουν την πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου. Όμως οι 

μετρικές αυτές λαμβάνουν υπ' όψη τους σχεδόν αποκλειστικά τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του 

προγράμματος (αριθμός εντολών, αριθμός απλών κι εμφωλευμένων εντολών επιλογών 

if...then...else κλπ) κι έτσι ούτε αυτές κρίνονται ως ικανοποιητικές.

Καταρχή το πρόβλημα παρουσιάζει μερικά βασικά χαρακτηριστικά: 

α) η επίλυση του "με το χέρι", δηλαδή σ' ένα άλλο περιβάλλον, και μάλιστα αυτό της 

καθημερινής ζωής, είναι τόσο τετριμμένη ώστε δύσκολα θα το χαρακτήριζε κανείς ως πρόβλημα. 

Οι σπουδαστές κατείχαν δηλαδή εξ αρχής μια βασική στρατηγική για την επίλυση του, η οποία 

όμως - σύμφωνα με την ανάλυση μας - δεν είναι η ενδεδειγμένη.

β) η σχετική πολυπλοκότητα του οφείλεται στο γεγονός ότι η επίλυση του απαιτεί 

μια προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων και της επεξεργασίας τους και τα γεγονός αυτό 

εύκολα γίνεται αντιληπτό από τον προγραμματιστή - σε αντιδιαστολή με προβλήματα άλλου 

τύπου, στα οποία η δομή των δεδομένων είναι προφανής αλλά συχνά ο μη πεπειραμένος 

προγραμματιστής αντιλαμβάνεται το λάθος του σαν μια "λεπτομέρεια" κι επιχειρεί να το 

διορθώσει "τοπικά" αντί να το αναζητήσει στην ίδια την ανάλυση του. Χαρακτηριστικό δείγμα 

αποτελεί η δυαδική αναζήτηση στην οποία η "φυσικότητα" της λύσεως κρύβει μια 
πολυπλοκότητα που δεν γίνεται αμέσως αντιληπτή (Lesuisse [1983], Papadakos [1988])

γ) η επίλυση του προβλήματος της ροής τηλεγραφημάτων απαιτεί "ανάλυση" σε 

πολλά διαφορετικά επίπεδα της δομής των δεδομένων, τα οποία έχουν όμως μια προφανή 

αναλλοίωτη δομή. Η ροή τηλεγραφημάτων έχει λοιπόν μια πολυπλοκότητα η οποία δεν οφείλεται 

στην έλλειψη αναλλοίωτων και την αναζήτηση πολλών υποπεριπτώσεων, όπως για παράδειγμα 

το πρόβλημα της ολόγραφης αναπαράστασης ακεραίων αριθμών.

δ) πρόκειται για ένα κλασσικό πρόβλημα σειριακής επεξεργασίας. Όπως εξηγήσαμε, 

τα προβλήματα σειριακής επεξεργασίας αποτελούσαν το τυπικό είδος προβλημάτων με το οποίο 

οι σπουδαστές είχαν ασχοληθεί. Η εισαγωγή λοιπόν προβλημάτων μη σειριακής επεξεργασίας 

(τα οποία θ' απαιτούσαν π.χ. αναδρομικές συναρτήσεις) θα εισήγαγε ένα άλλο είδος 

πολυπλοκότητας, το οποίο δεν μας ενδιέφερε. Η ροή τηλεγραφημάτων αποτελεί κλασσικό
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ιρόβλημα σειριακής επεξεργασίας κι οι σπουδαστές θα το αναγνώριζαν εύκολα ως τέτοιο - εκεί 

εξάλλου αποσκοπούσε και η σχετική φράση του φύλλου οδηγιών: Το ρεύμα αυτό είναι διαθέσιμο 

τάνω σε μια ταινία με τη μορφή μιας ακολουθίας (διαδοχικών) γραμμάτων και διαστημάτων (§ 

4.1.3).

Βέβαια η αναγνώριση των λέξεων-κλειδιών ταινία και ακολουθία μπορούσε να θέσει 

κατά σχεδόν αυτόματα τρόπο σε λειτουργία το συνηθισμένο τρόπο λύσης ο οποίος ήταν 

γνωστός από τα φροντιστηριακά και εργαστηριακά μαθήματα. Θεωρήσαμε όμως ότι ακριβώς η 

χρήση των συνήθων μεθόδων χωρίς μια προηγούμενη ανάλυση θα μπορούσε να οδηγήσει σε 

καταφανώς λανθασμένα ή περίπλοκα προγράμματα.

Το πρόβλημα της ροής τηλεγραφημάτων απαιτεί την κατασκευή ενός προγράμματος 

για την επεξεργασία μιας ακολουθίας τηλεγραφημάτων. Η κατασκευή του προγράμματος απαιτεί 

όμως μιας ερμηνεία της εκφώνησης. Για παράδειγμα με ποιόν ακριβώς τρόπο μπορεί να 

περιγράφει ένα "κενό τηλεγράφημα"; Αν ο  παριστά ένα κενό διάστημα και X έναν οιοδήποτε 

χαρακτήρα, τότε τα παρακάτω αναπαριστούν 3 διαφορετικά έγκυρα "κενά τηλεγραφήματα": 

ο  ο  ΖΖΖΖ ο  ΖΖΖΖ 

XXX ο  ΖΖΖΖ ο  ο  ο  ΖΖΖΖ 

X ο  ΖΖΖΖ ο  ο  ο  ο  ο  ΖΖΖΖ

0  προγραμματιστής οφείλει λοιπόν να προσδιορίσει το αναλλοίωτο της δομής αυτού 

του συγκεκριμένου τηλεγραφήματος, ώστε να το επεξεργαστεί κατάλληλα. Πιο συγκεκριμένα η 

"ολόγραφη" περιγραφή των προδιαγραφών των δεδομένων, δηλαδή της δομής των δεδομένων, 

θέτει ένα μη-τετριμμένο πρόβλημα "μοντελοποίησης". Τα "τηλεγραφήματα" αποτελούν 

αντικείμενα πολύ οικεία όμως η επεξεργασία τους μέσω ενός προγράμματος απαιτεί ένα άλλο 

είδος περιγραφής της δομής τους. Η περιγραφή αυτή, η οποία πρέπει ν' αντιστοιχεί στην 

επεξεργασία που θα υποστούν, δεν είναι απλά μια αναδιατύπωση της περιγραφής:

Το ρεύμα αυτό είναι διαθέσιμο πάνω σε μια ταινία με τη μορφή μιας ακολουθίας 

(διαδοχικών) γραμμάτων και διαστημάτων.
Οι λέξεις κάθε τηλεγραφήματος χωρίζονται μεταξύ τους μ ' έναν ορισμένο αριθμό 

διαστημάτων

αλλ' απαιτεί μια ιδιαίτερη αφαιρετική εργασία, μια εργασία εννοιοποίησης47. Τα οικεία 

αντικείμενα της καθημερινής ζωής περιγράφονται με τρόπο ο οποίος να κάνει εμφανή τη δομή 

τους και μάλιστα σε πολλαπλά επίπεδα. Το γεγονός ότι πρόκειται για οικεία αντικείμενα μπορεί 

να επηρεάσει την περιγραφή αυτή και ν' αποτελέσει ακόμη κι ένα είδος πνευματικού εμποδίου, 

αφού η "συνηθισμένη" σημασία τους εμποδίζει τη θεώρηση τους από μια νέα, "τεχνητή" οπτική 

γωνία. Η διανοητική αυτή δραστηριότητα είναι τόσο επίπονη ώστε όσο πιο γρήγορα την τελειώσει

47 concptualize, conceptualiser
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<ανείς, τόσο καλύτερα (Ackoff S., Toward a system of systems concepts, στο Lesuisse [1984], σ. 

40).
Η δομή του "ρεύματος" των τηλεγραφημάτων είναι βέβαια απλή: εκ πρώτης όψεως: 

αποτελείται από διαδοχές γραμμάτων και διαστημάτων. Όμως η επεξεργασία τους απαιτεί μια 

άλλη θεώρηση της δομής: το ρεύμα αποτελείται από μια ακολουθία τηλεγραφημάτων, κάθε 

τηλεγράφημα αποτελείται από μια ακολουθία λέξεων και κάθε λέξη από μια ακολουθία 

χαρακτήρων. Ενώ το «διάβασμα» της ταινίας πραγματοποιείται χαρακτήρα προς χαρακτήρα, η 

επεξεργασία γίνεται σε επίπεδο ανώτερης δόμησης. Η παράλειψη της θεώρησης αυτής, ή η 

λανθασμένη ανάλυση οδηγεί νομοτελειακά σε λανθασμένο πρόγραμμα48. Επιπλέον η 

επεξεργασία των δεδομένων δεν είναι "ενιαία": υπάρχουν λέξεις οι οποίες είναι "μεγάλες'Vλέξεις 

που δεν προσμετρώνται και δεν εκτυπώνονται κλπ. Υφίστανται έτσι κι άλλοι παράγοντες οι 

οποίοι πρέπει να ληφθούν υπ' όψη κατά την επεξεργασία.

Τέλος η "εμφωλευμένη" αυτή σειριακότητα της δομής του ρεύματος των 

τηλεγραφημάτων δημιουργεί κι ένα πρόβλημα στις συνθήκες τερματισμού. Στα συνήθη σχήματα 

σειριακής επεξεργασίας η έξοδος από ένα βρόχο γίνεται κατά κανόνα:

- όταν ικανοποιείται μια ιδιαίτερη συνθήκη (π.χ. found), ή

- όταν τερματιστεί η σειρά των δεδομένων. Η συνθήκη τερματισμού είναι κατά 

κανόνα ένα ιδιαίτερο σύμβολο (EndOfFile) ή ένα δεδομένο "ιδιαίτερης μορφής" (σε μια σειρά 

ακεραίων που εκφράζουν ύψος ατόμων σε εκατοστά του μέτρου, το τέλος των δεδομένων μπορεί 

να σημανθεί με τον αριθμό -1). Στη ροή τηλεγραφημάτων όμως οι συνθήκες τερματισμού είναι 

συμβατές με τη γενικότερη δόμηση του ρεύματος.

- Έτσι:

- οι λέξεις αποτελούνται από χαρακτήρες. Το τέλος κάθε λέξης σημαίνεται μ' ένα 

ιδιαίτερο σύμβολο (το διάστημα)

- τα τηλεγραφήματα αποτελούνται από λέξεις. Το τέλος κάθε τηλεγραφήματος 

σημαίνεται με μια ιδιαίτερη λέξη - ΖΖΖΖ

- το ρεύμα αποτελείται από τηλεγραφήματα. Το τέλος του ρεύματος σημαίνεται μ' 

ένα ιδιαίτερο τηλεγράφημα - το "κενό".

Δηλαδή οι συνθήκες τερματισμού δεν σημαίνονται από ένα σύμβολο αλλά από μια 

σειρά ιδιαίτερων "συμβόλων" - ολοένα και πιο σύνθετων. Το γεγονός αυτό καθιστά τις συνθήκες 

τερματισμού πιο σύνθετες από τις συνήθεις. Η λύση έγκειται και πάλι στη θεώρηση των 

πολλαπλών επιπέδων: το επίπεδο λέξης, τηλεγραφήματος, ρεύματος και σε κάθε επίπεδο το 

"σύμβολο τερματισμού" είναι του "ιδίου είδους" με τα υπόλοιπα.

Συνοψίζοντας, εκτιμούμε ότι η πολυπλοκότητα της ροής τηλεγραφημάτων έγκειται 

στο γεγονός ότι ο προγραμματιστής πρέπει, κατά κάποιο τρόπο, να "πάρει κάποια απόσταση" 

από την προφανή δομή του ρεύματος (χαρακτήρα-χαρακτήρα), ν' αποφύγει τη θεώρηση της

48 έχουμε ήδη αναφέρει σε πώογψούμενη παράγραφο, το παράδειγμα ενός "αποδεδειγμένα" ορθού αλγορίθμου ευθυγράμμισης 
κειμένου από τον P. Naur, ο οποίος όμως περιείχε λάθη οφειλόμενα ακριβώς στη λανθασμένη θεώρηση της δομής των 
δεδομένων (Lesuisse 1984, σ. 38-81).
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premier rnot
CARCOUR

(Lucas M. et als [1984], σ. 82)

3.4.5 Προδιαγραφές ρητά κι άμεσα εκφρασμένες

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές που περιγράφουν αναλυτικά

και πλήρως μια δομή κι επιτρέπουν έτσι την έκφραση ενός "λογισμού" επ’ αυτών. Οι 

χρησιμοποιούμενοι συμβολισμοί μπορεί να διαφέρουν ριζικά - ο πυρήνας όμως παραμένει ο 

ίδιος.

εξάμηνο του Τμ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του 
Παν. Μακεδονίας)

3.4.6 Τυπικά εκφρασμένες προδιαγραφές

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι προδιαγραφές που περιγράφουν τις 

προδιαγραφές των αλγορίθμων και τις δομές των δεδομένων με τυπικό τρόπο, επιτρέπονταε έτσι 

έναν τυπικό λογισμό επ’ αυτών.

For example the context-free grammar defining the set of all legal regular expressions [...] is 

givn bellow

<expression>::=<term> | <term>+<expression>

<term>::= <factor> | <factor><term>
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"καθημερινής ζωής" και να περιγράψει τη δομή με μεθόδους πιο τυπικές - αλλιώς κινδυνεύει 

κατά τη διάρκεια της κατασκευής του προγράμματος να βρεθεί χαμένος σ' ένα πλήθος 

λεπτομερειών οι οποίες βέβαια προσδίδουν στο τελικό πρόγραμμα σχεδόν μηδενική αξιοπιστία. 

Η ροή τηλεγραφημάτων αποτελεί τυπική περίπτωση προβλήματος το οποίο επιλύεται δύσκολα αν 

δε προσεγγισθεί μεθοδικά, εξαιτίας της συσσώρευσης λεπτομερειών οι οποίες πρέπει να ληφθούν 

υπ' όψη , ενώ μια κατιούσα και μεθοδική προσέγγιση επιτρέπει την τμηματική αντιμετώπιση των 

δυσκολιών (Lucas et als [1984], σ. 94).

Η ροή τηλεγραφημάτων ανήκει λοιπόν στα τυπικά προβλήματα τα οποία 

αντιμετώπιζαν οι σπουδαστές, χωρίς η λύση του όμως να είναι "διαφανής" και το οποίο απαιτεί 

μια διανοητική προεργασία τυποποίησης - τελικά μοντελοποίησης.

Στην περίπτωση αυτή εκτιμούμε ότι, κατά τον P. Henderson, η αξιοπιστία του 

προγράμματος εδραιώνεται πάνω 'στην ίδια τη δομή του. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η 

πεπλεγμένη δομή του προγράμματος θ' αποτελεί παράγοντα αμφιβολίας και στη περίπτωση αυτή 

μπορούν να μελετηθούν οι μέθοδοι τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν οι σπουδαστές προκειμένου 

να βεβαιωθούν για την αξιοπιστία του προγράμματος τους.

4.2.3.3 Τροποποιήσεις του αρχικού προβλήματος

Στο αρχικό πρόβλημα η πολυπλοκότητα του προγράμματος επιτείνονταν από το 

γεγονός ότι έπρεπε να ληφθεί και ιδιαίτερη πρόνοια για τον buffer, για τη διαδικασία δηλαδή του 

"διαβάσματος". Οι δευτεροετείς σπουδαστές είναι όμως λίγο εξοικειωμένοι με την σχετική 

έννοια κι έτσι, εκτιμώντας ότι στη μορφή αυτή υπήρχε μια πολυπλοκότητα που δύσκολα θ' 

αντιμετωπιζόταν στα χρονικά όρια που καθορίσαμε, απλοποιήσαμε το πρόβλημα απαλείφοντας 

το σχετικό τμήμα.

Τροποποιήσαμε επίσης μια προδιαγραφή: διευκρινίσαμε τη φράση του αρχικού

κειμένου:

The stream is terminated by the occurrence o f the empty telegram, that is a telegram with no 

words
με την διευκρίνιση:

δηλαδή ένα τηλεγράφημα που δεν περιέχει άλλες λέξεις εκτός του ΖΖΖΖ ακολουθούμενου από ένα 

διάστημα.

Η διευκρίνιση αυτού του διφορούμενου σημείου θεωρήθηκε ότι δεν τροποποιούσε 

ουσιαστικά τη λογική του όλου προβλήματος, ενώ απέκλειε την πιθανότητα εγκλωβισμού των 

σπουδαστών για το ακριβές νόημα της πρότασης (το ΖΖΖΖ είναι μια μη-μετρήσιμη λέξη, είναι 

όμως λέξη; εμπεριέχεται στο σύνολο των λέξεων ενός τηλεγραφήματος;).

Τέλος έχουμε ήδη αναφέρει την τροποποίηση του αρχικού προβλήματος σε σχέση με 

τη συμπληρωματική φράση: το ρεύμα αυτό είναι διαθέσιμο πάνω σε μια ταινία (§ 4.3.2)
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4.3 Τα ευρήματα

4.3.1 Η σχεδίαση κι η κατασκευή

4.3.2 Αποδείξεις κι επαληθεύσεις

4.3.3 Οι προδιαγραφές

4.3.4 Μ ερικές ιδιαίτερες αντιλήψεις

4.3.5 Η λειτουργία του διδακτικού συμβολαίου: μια παρατήρηση

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζουμε κι αναλύουμε τα πρωτόκολλα των 

σπουδαστών σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που έχουμε ήδη προτείνει. Η ανάλυση μας 

αποσκοπεί στο να δείξει:

- την χρησιμότητα ενός ιεραρχικού "σχήματος" για την κατανόηση και ταξινόμηση 

της πορείας των σπουδαστών κατά την κατασκευή κι επικύρωση των προγραμμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα θα προσπαθήσουμε να δείξουμε τη χρησιμότητα του σχήματος που έχουμε ήδη 

προτείνει

- το "σχήμα" αυτό θα εφαρμοστεί όχι μόνο στις αποδείξεις των σπουδαστών και 

γενικότερα στις μεθόδους επικύρωσης που χρησιμοποιούν, αλλά και στη μεθοδολογία της 

κατασκευής και της περιγραφής των προδιαγραφών. Όπως και σε προηγούμενες παραγράφους 

έχουμε αναφέρει, τούτο γιατί η βασική μας υπόθεση είναι ότι:

(ί) η εγκυρότητα των αλγορίθμων εξαρτάται από την μέθοδο κατασκευής 

(ΐΐ) υπάρχει μια σχετική συνάφεια ανάμεσα στις μεθόδους οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των αλγορίθμων, την επικύρωση τους και την περιγραφή 

των προδιαγραφών τους.

Παρουσιάζουμε επίσης ορισμένες ιδιαίτερες αντιλήψεις των σπουδαστών οι οποίες 

δεν είχαν προβλεφθεί από την ανάλυση μας αλλά παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 

πειράματος.

Στοιχεία για την κατανόηση των αποσπασμάτων που παρατίθενται

Για κάθε περίπτωση που αντιστοιχεί σε μια από τις κατηγορίες που έχουμε ήδη 

παρουσιάσει παραθέτουμε αυτούσιο το αντίστοιχο τμήμα του διαλόγου ή ένα πιστό αντίγραφο 

αυτών που οι σπουδαστές γράφουν (σχήματα, κομμάτια αλγορίθμων, σημειώσεις...). Η όλη 

πειραματική διαδικασία (η οποία διήρκεσε περίπου 2 ώρες) διαιρέθηκε σε 1000 χρονικές 

μονάδες (1 χρονική μονάδα 7 δευτερόλεπτα περίπου). Κάθε απόσπασμα διαλόγου συνοδεύεται 

από έναν αριθμό ο οποίος παριστάνει το αντίστοιχο πλήθος χιλιοστών, ώστε ο αναγνώστης ν' 

αποκτήσει μια ιδέα της χρονικής στιγμής κατά την οποία λαμβάνει χώρα ο αντίστοιχος διάλογος. 

Για παράδειγμα ο αριθμός 64 πριν από έναν διάλογο σημαίνει ότι ο αντίστοιχος διάλογος έγινε 

την 64η χρονική στιγμή δηλαδή περίπου 64*7=470 δευτερόλεπτα, περίπου 8 λεπτά από την 

έναρξη.
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Κατά την καταγραφή των διαλόγων οι παύσεις των σπουδαστών (παύσεις σύντομης 

διάρκειας) σημειώνονται με τρεις διαδοχικές τελείες: Αυτά και το ερωτηματικό

αποτελούν και τα μοναδικά σημεία στίξεως που χρησιμοποιούνται.

4.3.1 Η σχεδίαση κι η κατασκευή

4.3.1.1 Μια περίπτωση προφανούς σχεδίασης: η απαρίθμηση των εργασιών

4.3.1.2 Προσομοίωση σε χαρακτηριστικά παραδείγματα

4.3.1.3 Κατασκευή με τη βοήθεια νοητής εκτέλεσης του προγράμματος

4.3.1.4 Ανάμεσα στην νοητή εκτέλεση και την εφαρμογή τυπικών σχημάτων: χρήση μοντέλου

4.3.1.5 Λογισμός επί της εκφωνήσεως: εφαρμογή σχημάτων

4.3.1.6 Μια ιδιαίτερη αντίληψη: η απαίτηση γι' απλότητα

4.3.1.7 Συμπεράσματα για  την σχεδίαση και κατασκευή

Σύμφωνα με τις υποθέσεις μας. που έχουμε αναπτύξει σε προηγούμενες 

παραγράφους, δεν κάνουμε ουσιαστική διάκριση ανάμεσα στη σχεδίαση του αλγορίθμου και την 

κατασκευή του: εκτιμούμε ότι στην ανάλυση την οποία κάνουμε η διάκριση δεν είναι αναγκαία, 

διότι και στις δυο περιπτώσεις χρησιμοποιούνται τα ίδια διανοητικά μέσα.

4.3.1.1 Μια περίπτωση προφανούς σχεδίασης: η απαρίθμηση των εργασιών

Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας σχεδίασης είναι η αμεσότητα. Οι σπουδαστές 

μετά την ανάγνωση της εκφώνησης κι ίσως μιά μικρή συζήτηση, προτείνουν μια πρώτη 

απαρίθμηση των εργασιών. Στις προφορικές εκφράσεις των σπουδαστών η απαρίθμηση αυτή 

έχει ένα άμεσο χαρακτήρα, είναι σχεδόν αποτέλεσμα μιας διαισθητικής διεργασίας και δεν 

εξηγείται, δεν σχολιάζεται: γίνεται αποδεκτή και από τους δυο χωρίς διαπραγμάτευση. Στα 

γραπτά των σπουδαστών η απαρίθμηση έχει συχνότερα τη μορφή πρόχειρων σημειώσεων.

Αποδίδουμε στις εκφράσεις αυτές των σπουδαστών μια πρόθεση οργάνωσης του 

προγράμματος, μιας πρώτης σχεδίασης η οποία εκφέρεται χωρίς ανάλυση, αποτελεί αυτή η ίδια 

την πρώτη ανάλυση.
Η αμεσότητα της έκφρασης της και η εξάρτηση της από την εκφώνηση της 

προσδίδουν μεγάλη σταθερότητα: σχεδόν ποτέ δεν αμφισβητείται ακόμη κι όταν σε κατοπινές 

φάσεις της ανάπτυξης του προγράμματος η αρχική οργάνωση θέτει εμπόδια στην πρόοδο της 

κατασκευής.

Φ και ΜΠ
Ταυτόχρονα με την κατασκευή του προγράμματος τους, οι Φ και Μπ περιγράφουν 

την επεξεργασία των δεδομένων, τους επιμέρους στόχους του προγράμματος τους. Η περιγραφή 

αυτή συνιστά ένα είδος σχεδίασης στην οποία οι επιμέρους διαδικασίες δεν είναι ακόμη 

δομημένες και ιεραρχημένες, αλλά υφίστανται ήδη:
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Μπ: υπάρχουν πράγματα να κάνουμε στην αρχή... πρέπει να μετρήσουμε τον αριθμό των 
λέξεων σε κάθε... σε κάθε τηλεγράφημα... μου φαίνεται...

Φ : ναι...

Μ π : στη συνέχεια πρέπει να ξέρουμε...
Φ : τον αριθμό των λέξεων...
Μπ: να μετρήσουμε τον αριθμό των λέξεων... ενδεχομένως να πούμε ότι υπάρχουν... 

λέξεις πολύ μακριές... εντάξει αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο... πρέπει επίσης να 
ξέρουμε να μετρήσουμε τον αριθμό των γραμμάτων στις λέξεις... κι ύστερα πρέπει να 
εμφανίσουμε... πρέπει να εμφανίσουμε κάθε τηλεγράφημα χωριστά διαγράφοντας τα 
STOP και ΖΖΖΖ

Φ : ναι... ενδεχομένως και τα περίσσια διαστήματα...

[4 8 ]

Η απαρίθμηση των επιμέρους εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν αποτελεί μια 

απόπειρα δόμησης της όλης επεξεργασίας - ταυτόχρονα ο Μπ εκτιμά τη πιθανή δυσκολία κάθε 

διαδικασίας: εντάξει αυτό δεν είναι πολύ δύσκολο. Η περιγραφή αυτή παραμένει ωστόσο αρκετά 

απομακρυσμένη από τις προγραμματιστικές απαιτήσεις, πολύ κοντά στην εκφώνηση και τη 

φυσική γλώσσα.

Κ και Π

Συζητούν για τη δομή του ρεύματος και ταυτόχρονα σημειώνουν ορισμένες 

επιμέρους εργασίες οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν: 

μετρητής λέξεων στο 0 

προσδιορισμός του αριθμού των λέξεων 

να εκτυπωθεί ο μετρητής λέξεων 

μέτρηση του αριθμού των γραμμάτων

Οι σποραδικές αυτές νότες δεν είναι βέβαια όλες στο ίδιο επίπεδο: υπάρχουν 

εργασίες μιας εντολής κι ολόκληρες διαδικασίες ταυτόχρονα. _ξάλλου δεν εξαντλούν κι 

ολόκληρο το φάσμα των απαραίτητων διαδικασιών. Ωστόσο για τον Κ και τον Π αποτελούν μια 

βάση για την πρόοδο της κατασκευής, η συνέχεια της σχεδίασης τους βασίζεται κατά μέγα μέρος 

στις αραιές αυτές σημειώσεις.

Ο και Φ
Ο Φ αποπειράται να κατασκευάσει έναν πρώτο σκελετό του προγράμματος, 

ακολουθώντας τις ιδέες που είχε εκφράσει ο Ο. Ο Φ σημειώνει στο πρόχειρο:

ΞΕΚΙΝΗΜΑ : 
ΠΡΟΧΩΡΩ:
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(πρόκειται για τα ονόματα που δίνουν συνήθως στις αντίστοιχες διαδικασίες 

σειριακής επεξεργασίας στα φροντιστηριακά μαθήματα τους).

Συμπληρώνει τα ενδιάμεσα γράφοντας όσα αναφέρει ο Ο:

Προχωρούμε εφ' όσον δεν είναι διάστημα: φτάνουμε λοιπόν στο πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης 

μια λέξη: διαδοχή γραμμάτων ανάμεσα σε δυο διαστήματα

Ωστόσο αυτή η απαρίθμηση δεν οδηγεί σε αποτελέσματα: ο Φ εγκαταλείπει σε λίγο 

τη γραπτή απαρίθμηση - η πολυπλοκότητα του προβλήματος είναι τέτοια που δεν επιτρέπει την 

συνολική αντιμετώπισή του δια μιας. Ο Φ θα δοκιμάσει αργότερα να εργαστεί με τη βοήθεια 

ενός μοντέλου του ρεύματος.

Ζε και Ζι

Μετά από μια σύντομη συζήτηση για τα ΖΖΖΖ, ο Ζε (20) προτείνει μια μικρή  

ανάλυση. Η ανάλυση αυτή περιλαμβάνει έναν κατάλογο των εργασιών που πρέπει να γίνουν για 

κάθε τηλεγράφημα, είναι μια περίληψη (Ζι 20) της επεξεργασίας ενός τηλεγραφήματος - γιατί η 

ανάλυση αυτή τους φαίνεται να είναι το ουσιαστικό μέρος,του προγράμματος. Η ανάλυση τους 

είναι η ακόλουθη:

ΑΝΑΛΥΣΗ  για ένα τηλεγράφημα 

1 μετρητής αριθμού λέξεων

1 boolean για τις πολύ μακριές λέξεις 

δεν προσμετρώνται ούτε τα STOP ούτε τα ΖΖΖΖ 

Συνθήκη τερματισμού ενός τηλεγραφήματος ΖΖΖΖ

Ο σκελετός αυτός περιλαμβάνει την περιγραφή δύο μεταβλητών και δύο συνθηκών - 

είναι διαφορετική από μια απλή απαρίθμηση εργασιών. Και στην περίπτωση αυτή η ανάλυση 

τους θ' αποτελέσει οδηγό για την ανάπτυξη της διαδικασίας για την επεξεργασία ενός 

τηλεγραφήματος - όπως και στη περίπτωση των Κ και Π.

Σε και Σα
Μετά από μια μακρά διαμάχη γύρω από τη φύση του τελευταίου τηλεγραφήματος, 

αποφασίζουν να εξετάσουν το πρόβλημα συνολικά και σημειώνουν στο πρόχειρο τους επιμέρους 

στόχους:

Εκτύπωση των τηλεγραφημάτων 

ο αριθμός λέξεων κάθε τηλεγραφήματος 

η παρουσία μ ιας πολύ μακριάς λέξης
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Ο διάλογος τους μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή η περιγραφή είναι που οδηγεί 

την Σε ν' ανακαλύψει τη σειριακή δομή του ρεύματος. Η Σε θέλει να προχωρήσει κατά στάδια: 

να μετρήσει αρχικά το πλήθος των τηλεγραφημάτων - μείον το τελευταίο. Όμως η ίδια η 

διατύπωση της επεξεργασίας βοηθά την Σε στην ανακάλυψη της διαδοχής: η μέτρηση δεν είναι 

απαραίτητη αφού βρίσκονται όλα στη σειρά...δεν έχουμε παρά να τα κάνουμε στη σειρά το ένα 

μετά το άλλο...

Σύνθεση

Η οργάνωση της επεξεργασίας σ' ένα ορισμένο επίπεδο μπορεί να είναι προφανής κι 

έτσι να εκφραστεί σαν μια απλή επαναδιατύπωση της εκφώνησης - ακριβέστερα εκείνων των 

τμημάτων της εκφώνησης που αποτελούν σημεία-κλειδιά για το πρόγραμμα. Όμως οι περιγραφές 

αυτές μπορούν να μετατραπούν σε πραγματικές διαδικασίες του προγράμματος. Κατά τη 

διάρκεια της "ανακάλυψης" τους, οι σπουδαστές τις διατάσσουν και ταυτόχρονα προσδιορίζουν 

ορισμένες μεταβλητές και συνθήκες - γεγονός που μαρτυρά ότι δεν πρόκειται ακόμη για μια 

συστηματική οργάνωση της κατασκευής του προγράμματος. Η πρώτη αυτή ανάλυση 

παρουσιάζεται με μορφή πρόχειρων σημειώσεων των οποίων η διαδοχή στο χώρο (δηλαδή η 

γραφή τους σε γραμμές) αποτελεί μια πρώτη απόπειρα αντιστοίχισης τους με τις διαδικασίες του 

προγράμματος. Η ανάλυση περιγράφεται σα μια διαδοχή από εργασίες σε φυσική γλώσσα και 

δεν έχει ανάγκη αιτιολόγησης, φαίνεται να γίνεται αποδεκτή με "φυσικό" τρόπο από τους 

σπουδαστές.

4.3.1.2 Προσομοίωση σε χαρακτηριστικά παραδείγματα

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι σπουδαστές ανέπτυξαν το προγράμματα τους 

εργαζόμενοι πάνω σε συγκεκριμένα παραδείγματα ολόκληρων ρευμάτων ή τηλεγραφημάτων που 

επινόησαν οι ίδιοι. Θεωρούμε τα παραδείγματα αυτά ως αντιπροσωπευτικά μιας κλάσης 

"ισοδύναμων" ρευμάτων. Το βασικό τους χαρακτηριστικό είναι ότι πρόκειται για παραδείγματα 

με γενικευτική αξία, παρουσιάζουν δηλαδή τα επιθυμητά χαρακτηριστικά αλλά χωρίς αυτά να 

εκφράζονται ρητά. Η κατάσταση δεν απαιτεί τη συμφωνία των σπουδαστών πάνω στα 

χαρακτηριστικά αυτά, αλλ' απλώς την κοινή αποδοχή της "εγκυρότητας" και της 

αντιπροσωπευτικότητας του παραδείγματος.

Φ και Μπ
Από νωρίς οι Φ και Μπ επινοούν ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιούν σταθερά 

ως "βάση" για την κατασκευή του προγράμματος τους:

Β Τ Ο Α Β Α D
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Αυτό το ρεύμα "καθιστά συγκεκριμένα" κατά κάποιο τρόπο, τα χαρακτηριστικά που 

πρέπει να έχουν τα όλα τα ρεύματα. Εκείνο που το καθιστά σημαντικό είναι βέβαια η δομή του - 

αντιπροσωπευτική όλων των "νόμιμων", αποδεκτών ρευμάτων - γι' αυτό και το περιεχόμενο του 

δεν παίζει κανένα ρόλο, οι λέξεις είναι ABC ή και απλώς C. Η επεξεργασία αυτού του ρεύματος, 

είναι λοιπόν κατάλληλη και για κάθε ρεύιαα με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Με τη βοήθεια του παραδείγματος αυτού οι Φ και Μπ διερευνούν τις ιδιότητες των 

ρευμάτων, προσπαθούν να προσδιορίσουν τ' αναλλοίωτα στοιχεία και σχεδιάζουν τις ενέργειες 

τους παίρνοντας μια σειρά αποφάσεων:

- αποφασίζουν, για παράδειγμα, ότι η κατάλληλη επεξεργασία συνίσταται στην 

ανάγνωση της ταινίας χαρακτήρα προς χαρακτήρα ως το τέλος. Σημειώνουν στο πρόχειρο (97): 

διαβάζουμε την ταινία χαρακτήρα προς χαρακτήρα ως το σύμβολο του τέλους.

- το συγκεκριμένο παράδειγμα τους επιτρέπει επίσης να επιλέξουν τις μεταβλητές 

τους. Αποφασίζουν, για παράδειγμα, ότι τους χρειάζεται μια μεταβλητή MC (=Mot Courant, 

τρέχουσα λέξη) για την αποθήκευση κάθε λέξης (114). Η μεταβλητή αυτή θα είναι 

αλφαριθμητική ώστε κάθε νέος χαρακτήρας να προστίθεται με μια εντολή προσθήκης όπως στην 

Pascal (160)

- αποφασίζουν ότι τους χρειάζεται μια διαδικασία AVANCEMC (= προχώρησε στην 

τρέχουσα λέξη) η οποία θα περιλαμβάνει τη μέτρηση των γραμμάτων κάθε λέξης (134).

Στο απόσπασμα που ακολουθεί παρακολουθούμε τους Φ και Μπ στη κατασκευή 

ενός τμήματος του προγράμματος χάρη σε μια προσομοίωση εκτέλεσης της επεξεργασίας στο 

ρεύμα που επινόησαν:

[310]
Μπ: προχωρούμε...
Φ : αν CC... (=τρέχων χαρακτήρας)
Μπ: αυτό είναι... αν CC=Z τότε προχωρούμε ακόμη...
Φ : προχωρούμε...
Μπ: αν όχι...
Φ : αν όχι...χμμ... δεν είμαστε στο τέλος... δεν είναι τίποτε...
Μπ: τίποτε...

Φ : αν όχι.,.χμμ

Μπ: κάθε φορά που προχωρούμε πρέπει να μετράμε... θα το κάνουμε ύστερα ίσως αλλά 
πρέπει να το θυμηθούμε...

Φ : ναι πρέπει να μετράμε κι ύστερα να αποθηκεύσουμε τη λέξη 
Μ π : πρέπει ν' αποθηκεύσουμε επίσης τη λέξη...
Φ : πρέπει ν' αποθηκεύσουμε... θα δημιουργήσουμε λοιπόν μια μεταβλητή ΜΟΤ

(=λέξη)
Μπ: κοιτάμε μόνο για την έξοδο... εδώ λοιπόν... συναντούμε ένα Ζ... προχωρούμε... 

συναντήσαμε ένα δεύτερο Ζ...προχωρούμε... αν Z...CC=Z.. τότε προχωρούμε... έχουμε 
λοιπόν συναντήσει 3.. πρέπει να βάζουμε else κάθε φορά...
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Ο και Φ

Μετά την κατασκευή μιας πρώτης έκδοσης του αλγορίθμου τους προσπαθούν να 

προχωρήσουν σε μια δεύτερη, λεπτομερή και πλήρη. Ο Ο χρησιμοποιεί κυρίως νοητές εκτελέσεις 

ενώ ο Φ μοιάζει να 'χει πολύ λιγότερη εμπιστοσύνη στη νοητή εκτέλεση καθώς η 

πολυπλοκότητα της κατασκευής τον καθιστά αβέβαιο. Έχει την εντύπωση πως θα φτάσουν σε 

αδιέξοδο (247). Κατασκευάζει λοιπόν ένα παράδειγμα που θα του χρησιμεύσει ως στήριγμα για 

την κατασκευή:

_____Arriver___ stop__beau__temps_stop__ZZZZ

(φθάνω αύριο STOP καλός καιρός STOP ΖΖΖΖ)

Η στάση του Φ δείχνει σαφώς ότι θεωρεί την προσομοίωση σ' ένα παράδειγμα πιο 

αξιόπιστη από την νοητή εκτέλεση: είναι η αβεβαιότητα του που καθιστά αναγκαία τη χρήση του 

παραδείγματος.

Το παράδειγμα διαθέτει επίσης όλες τις απαραίτητες ιδιότητες ενός γενικού 

παραδείγματος: είναι αρκετά μικρό ώστε μια πλήρης και λεπτομερής προσομοίωση εκτέλεσης να 

μη κοστίζει υπερβολικά, αλλά περιέχει ταυτόχρονα όλα τα σημαντικά μέρη ενός 

τηλεγραφήματος: STOP, ΖΖΖΖ, λέξεις "κανονικές", διαστήματα.

Σύνθεση
Τα στοιχεία που διαθέτουμε μας επιτρέπουν απλώς να σημειώσουμε ότι:

(ί) το γενικό παράδειγμα επιτρέπει την εργασία σε πολλά επίπεδα

(ϋ) η προσφυγή στο συγκεκριμένο παράδειγμα μπορεί να 'ναι το αποτέλεσμα μιας 

μεγάλης αβεβαιότητας, γιατί το παράδειγμα μοιάζει να προσφέρει μεγαλύτερη αξιοπιστία.

4.3.1.3 Κατασκευή με τη βοήθεια νοητής εκτέλεσης του προγράμματος

Η νοητή εκτέλεση χαρακτηρίζεται από μια εσωτερίκευση της δομής των δεδομένων 

αλλά και της λειτουργίας του αλγόριθμου επάνω σ' αυτά. Τόσο οι ιδιότητες του ρεύματος όσο 

και τα τμήματα του προγράμματος είναι νοητά κι η λειτουργία τους, η "εκτέλεση" του 

αλγορίθμου, και οι συνέπειες της παρακολουθούνται νοερά.

Η νοητή εκτέλεση είναι από τη φύση της αυστηρά ιδιωτική αφού οι σπουδαστές δεν 

εκφράζουν ρητά τις ιδιότητες των δεδομένων που πληροί το παράδειγμα τους - αλλά οι 

σπουδαστές δε φαίνεται να διαφωνούν μεταξύ τους αποδεχόμενοι κάθε φορά σιωπηρά τη 

«νομιμότητα» της νοητής εκτέλεσης του συνεργάτη τους - ή ακόμη συμμετέχοντας σ' αυτή.
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Φ και Μπ

Σε κάποιο σημείο της κατασκευής ανακαλύπτουν ένα λάθος το οποίο είναι δύσκολο 

να διορθωθεί. Ο Μπ επιθυμεί να συνεχίσει παρά το λάθος την κατασκευή (630) έτσι ώστε να δεί 

τι θα συμβεί μετά , δηλαδή για να ελέγξει τη λειτουργία του "νοητού" αλγορίθμου του σε άλλες 

περιπτώσεις. Το πέρασμα σε μια νοητή εκτέλεση μπορεί να "επιταχύνει" την εκτέλεση που θα 

ήταν πολύ αργή αν έπρεπε να επαναληφθεί σε κάθε λάθος. Η νοητή εκτέλεση του Μπ είναι 

"μικτή", αφού φαντάζεται μια περίπτωση διαφορετική από μια συγκεκριμένη που είναι διαθέσιμη 

κι εκτελεί τμήματα ενός προγράμματος το οποίο είναι εν μέρει γραμμένο:

... αλλάζουμε το CC κι άρα μπορούμε ύστερα να περάσουμε σ' ά)1η περίπτωση... ας φανταστούιιε 

ιιιαν άλλη περίπτωση...θα προχωρήσουμε κι άλλο... Θα προχωρήσουμε εδώ σ' ένα δε ξέρω τι...σ' 

ένα Α... ο αριθμός των γραμμάτων γίνεται 1...η λέξη γίνεται via via via ... +CC...

Κ και Π (1)

Στο απόσπασμα που ακολουθεί ο Π "εκτελεί" νοερά έναν αλγόριθμο ο οποίος 

σχεδιάζεται ταυτόχρονα με την εκτέλεση του. Για να καταστήσουμε φανερό τη διαδικασία με την 

οποία ο Π μέσω μιας νοητής εκτέλεσης σχεδιάζει βήμα προς βήμα το πρόγραμμα του, 

κατασκευάσαμε έναν πίνακα με δυο κολώνες: στην αριστερή βρίσκονται τα λόγια του Π και στη 

δεξιά τα σχόλια μας:
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[240]

εκτυπώνεις... 

επεξεργάζεσαι σειριακά

δηλαδή

συναντάς μια λέξη την εκτυπώνεις κι 

ύστερα εκτυπώνεις ένα διάστημα κι ύστερα 

εκτυπώνεις την επόμενη λέξη

όταν συναντήσεις το σύμβολο του τέλους...

εκεί έχεις τον μετρητή σου λέξεων., 

η διαδικασία τον γεμίζει 

τον αριθμό των λέξεων που συνάντησες... 

θα δημιουργήσουμε ένα boolean για κάθε 

λέξη μετράμε τον αριθμό των χαρακτήρων... 

στην αρχή θέτεις τον boolean false... 

για κάθε λέξη μετράς τον αριθμό των 

χαρακτήρων...

αν ξεπερνάει το 12.. παφ..βάζεις τον boolean 

true...

και στο τέλος κάνεις ένα τεστ..

αν... ο boolean τότε τυπώνεις...____________

αναγνώριση της σειριακής δομής του 

ρεύματος

ανάλυση του σειριακά

ταυτόσημες πράξεις που επαναλαμβάνονται

ενδεχομένως αυτό επαναλαμβάνεται... 

μέχρις ότου αναγνωριστεί το τέλος ενός 

τηλεγραφήματος

"ανακάλυψη" του μετρητή λέξεων 

επιστροφή

περιγραφή της λειτουργίας του και του 

τρόπου με τον οποίο ενημερώνεται 

"ανακάλυψη" του boolean και περιγραφή 

της λειτουργίας του και του τρόπου με τον 

οποίο ενημερώνεται

Η εκτέλεση αυτή χρησιμεύει στη σχεδίαση του αλγορίθμου. Η εκτέλεση δεν 

υπόκειται εξ ολοκλήρου στις "συνθήκες" μιας πλήρους εκτέλεσης, ο προγραμματιστής μπορεί να 

γυρίζει προς τα πίσω όταν το επιθυμεί. Ο Π κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης συνειδητοποιεί ότι 

πρέπει να χρησιμοποιήσει έναν μετρητή για να μετρήσει το πλήθος των λέξεων κι έτσι 

επιστρέφει προς τα πίσω, τον "επινοεί", τον "θέτει" σε λειτουργία, καθορίζει τη λειτουργία του.

Αν στο παράδειγμα αυτό η νοητή εκτέλεση τίθεται στο επίπεδο σχεδίασης του 

αλγορίθμου, μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί και σ' άλλα επίπεδα επίσης. Ο Π (328) 

περιγράφει τη διαδικασία επεξεργασίας μιας λέξης:

γεμίζεις μια σειρά χαρακτήρων όσο συναντάς χαρακτήρες...

αυτή τη σειρά σταματάς να τη γεμίζεις μόλις συναντήσεις ένα διάστημα...

όταν συναντήσεις ένα διάστημα

θα συγκρίνεις τη σειρά με τα STOP και τα 4Ζ

200



αν είναι STOP δεν τυπώνεις 

αν είναι τετραπλό ούτε τότε τυπώνεις 

και θεωρείς... ξαναρχίζεις ένα καινούριο τηλεγράφημα

Κ και Π (2)

Η νοητή εκτέλεση δεν χρησιμοποιήθηκε μόνο σαν ένα εργαλείο οργάνωσης του 

προγράμματος, αλλά κι ως μέσο για την πραγματική κατασκευή του. Στο παράδειγμα που 

παραθέτουμε, χάρη σε μια λεπτομερή, νοητή εκτέλεση κατασκευάζεται ένα τμήμα του 

προγράμματος.

Για το πρόβλημα της διάκρισης των ΖΖΖΖ, ο Π προτείνει τη χρήση ενός boolean 

MARQUE που θα παίρνει την τιμή true αν υπάρχει ένα ΖΖΖΖ, αλλιώς θα 'χει την τιμή false. Ο Κ 

δέχεται ότι, ναι θα μπορούσε να δουλέψει στο κάτω-κάτω. Στο απόσπασμα που ακολουθεί το 

αντίστοιχο τμήμα του αλγορίθμου κατασκευάζεται με νοητή εκτέλεση:

[442]
Π : λοιπόν εκεί χρειάζεται ακόμη ένα ΕΑΝ.. ΕΑΝ ο boolean που ονομάζουμε ΕΑΝ 

MARQUE τότε... τότε...
* (γράφουν στο πρόχειρο ΕΑΝ σειρά=ΖΖΖΖ τότε ΕΑΝ MARQUE τότε τέλος)
Κ : τότε τέλος... αλλιώς... MARQUE., είχαμε τότε true...
Π : MARQUE...
Κ : MARQUE...παίρνει την τιμή true 
Π : ναι...MARQUE...παίρνει την τιμή true
* (συμπληρώνουν: ΑΛΛΙΩΣ M ARQUE= true)
Κ : κι εκεί αν έχεις ακόμη ένα ΑΛΛΙΩΣ... κι εκεί βάζεις (τη διαδικασία) ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ..

καταλαβαίνεις; είναι το σήμα...
Π : ναι...
Κ : ΑΛΛΙΩΣ MARQUE παίρνει την τιμή false... γιατί θα είχες μια λέξη ανάμεσα..

Παρά την αντίρρηση του Κ ότι απαγορεύεται να τον θέτεις fa lse πολλές φορές, τον 

οποίο εκτιμούμε ως πρακτικό κανόνα, το αντίστοιχο τμήμα του προγράμματος τους παίρνει 

ακριβώς τη μορφή που περιγράφεται παραπάνω:

ΕΑΝ σειρά-Z Z Z Z " ΤΟΤΕ

ΕΑΝ MARQUE ΤΟΤΕ ΤΕΛΟΣ 

ΑΛΛΙΩΣ MARQUE=true 

ΑΛΛΙΩΣ MARQUE=false

Ο και Φ (1)
Ενώ ο Φ δείχνει να έχει ανάγκη από συγκεκριμένα παραδείγματα για να μπορέσει να 

αναπτύξει το πρόγραμμα, αντίθετα ο Ο χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά την νοητή εκτέλεση.
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Χρησιμοποιεί, για παράδειγμα, μια ιδεατή εκτέλεση του προγράμματος, εκφρασμένη με μια 

γλώσσα ενεργειών, για να εκθέσει την σχεδίαση του στον Φ:

[170]
Ο : όχι... αλλά όπως η λέξη δε μπορεί να 'χει πάνω από 20 χαρακτήρες κάνεις μια σειρά 

20 χαρακτήρων που... που είναι η λέξη που θα τυπώσεις...
Φ : ναι...
ο : κάθε φορά που 'χεις έναν χαρακτήρα που δεν είναι λευκός τον ρίχνεις εκεί μέσα... 

τέλος πάντων...όταν βρίσκεις μια λέξη τη ρίχνεις εκεί μέσα κι ύστερα κοιτάς αν δεν 
είναι STOP ούτε ΖΖΖΖ κι αν δεν είναι ούτε το 'να ούτε τ' άλλο την τυπώνεις...

Φ : ναι αλλά είναι καλύτερα...
Ο : κι αν όχι... αν είναι STOP δεν την τυπώνεις... αν είναι ΖΖΖΖ τελειώνεις το 

τηλεγράφημα...

Ο και Φ (2)

Οι Ο και Φ αναρωτιούνται αν χρειάζονται δυο εμφωλευμένοι βρόχοι για την 

επεξεργασία των τηλεγραφημάτων. Επιχειρούν μια νοητή εκτέλεση του προγράμματος 

ταυτόχρονα:

[404]
Φ COMPTEURDESMOTS (μετρητής λέξεων, είναι μια μεταβλητή)
Ο εντάξει το κατάλαβα... καλά... τι μας κάνει αυτό;
Φ όχι και πολλά πράγματα
Ο τότε... while... είναι δυο διαστήματα και νια νια ναι... εντάξει... ας ξαναρχίοσυμε...
Φ περίμενε...
0 τακ... έχεις μια λέξη... πουφ... φτάνεις εκεί και νια νια νια... εεε...
Φ προχωρώ μεσ' τη λέξη... προχωρώ...
0 ναι και... εεε πρέπει να γίνει while η λέξη δεν είναι ΖΖΖΖ.... στην πραγματικότητα....
Φ εντάξει.... υπάρχει λοιπόν ένα δεύτερο while...
0 ναι... αυτό... ένα ακόμη δηλαδή...

Ζε και Ζι
Για τους Ζε και Ζι η νοητή εκτέλεση διαδραμάτισε ένα σπουδαίο ρόλο: υπήρξε το 

βασικό τους βοήθημα για την κατασκευή των διαδικασιών τους. Παραθέτουμε ένα παράδειγμα 

που αφορά στη διαδικασία REMPLIRT (="γέμισμα" του πίνακα Τ):

[240]
Ζε : ναι...Τ[ΐ]
Ζι : βάζουμε CC... τρέχων χαρακτήρας;... το ΐ λοιπόν προχωρούμε...

Ζε : στάσου... αν κάνουμε... επανάλαβε όσο 00_λευκό

Ζι : αυτή είναι η συνθήκη τερματισμού του βρόχου μας...
Ζε : ΟΚ... λοιπόν το Τ[ΐ] παίρνει την τιμή CC 
Ζι : ναι...
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Ζε : προχωρούμε
Ζι : ναι προχωρούμε έτσι έως ότου η συνθήκη γίνει... ως τη συνθήκη τερματισμού της 

λέξης...
Ζε : ΟΚ
Ζι : σύμφωνοι...

Το πρόγραμμα τους θα γραφεί τελικά, σχεδόν εντολή προς εντολή, παράλληλα με 

τέτοιου είδους εκτελέσεις.

Σε και Σα

Οι Σε και Σα χρησιμοποίησαν την νοητή εκτέλεση μόνο σε επίπεδο διαδικασιών, σε 

επιμέρους σημεία. Τούτο οφείλεται εν μέρει ίσως και στο γεγονός ότι είχαν πολλές ασυμφωνίες 

ως προς την έκβαση, τ' αποτελέσματα κάθε νοητής εκτέλεσης. Έ τσι τα προς επεξεργασία 

αντικείμενα (το ρεύμα ολόκληρο και τα μέρη του) αλλά και τ' αποτέλεσμα της επεξεργασίας τους 

δεν είναι τα ίδια για τις δυο σπουδάστριες. Στο παρακάτω απόσπασμα εκτελούν το (γραμμένο) 

πρόγραμμα σε μια σειρά νοητών δεδομένων:

[640]
Σε λοιπόν τακ γράφουμε CC... το μήκος της λέξης παίρνει την τιμή L+1...
Σα ναι γράφουμε...
Σε ωπ... προχωρούμε., μετά κοιτάμε αν CC είναι ένας λευκός χαρακτήρας...
Σα ναι... όχι άκουσε... εκεί προχωράς μέσα στο ΕΑΝ κι αν δεν έχεις λέξη δεν

προχωράς...
Σε περίμενε... ναι...
Σα όχι...
Σε περίμενε σου λέω... θα σου εξηγήσω τι σκέφτομαι... αν CC είναι ένα λευκό... αυτό

σημαίνει ότι γράφουμε μέσα στη λέξη...
Σα περίμενε... προχωράς εκεί...

Αντίθετα σ' ένα επίπεδο πιο πολύ συνδεδεμένο με την γραφή του προγράμματος, η 

νοητή εκτέλεση φαίνεται να λειτουργεί με πιο άμεσο τρόπο: το πρόγραμμα αποτελεί σχεδόν μια 

μεταγραφή στο πρόχειρο της νοητής εκτέλεσης: λοιπόν στο τέλος του ρεύματος υπάρχουν 4 Ζ κι 

ένα λευκό... όταν λοιπόν προχωρούμε., προχωρούμε... προχωρούμε... λέει η Σα (840) και μέσα 

στο πρόγραμμα τους βρίσκουμε τη μεταγραφή αυτής της εκτέλεσης:

ΕΑΝ Παρουσία ΑΛΗΘΗΣ τότε τύπωσε "υπάρχει μια μακριά λέξη"

AV (=προχώρησε)

AV

AV
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Σύνθεση

Η νοητή εκτέλεση παρουσιάζεται σαν ένα σημαντικό διανοητικό "εργαλείο" στους 

σπουδαστές για την κατασκευή των αλγορίθμων και των προγραμμάτων τους. Η μελέτη των 

χαρακτηριστικών των νοητών εκτελέσεων που παρατηρήθηκαν μας οδηγεί στο να τις 

κατατάξουμε χωρίς αμφιβολία στην κατηγορία των νοητικών πειραμάτων. Η νοητή εκτέλεση 

επιτρέπει την εκτέλεση "πράξεων" σε κλάσεις αντικειμένων κι όχι σε χωριστά αντικείμενα. Τα 

αντικείμενα αυτά δεν είναι "υλοποιημένα", καταγραμμένα και δεν έχουν κατά κανόνα περιγράφει 

αναλυτικά. Ό μως εκείνες οι ιδιότητες τους, εκείνα τα χαρακτηριστικά τους που είναι σημαντικά 

για την επεξεργασία, σημαντικά για τη συγκεκριμένη εργασία που θα εκτελεστεί, είναι 

"εσωτερικευμένα". Εκτιμούμε ότι τούτο συνιστά ένα βήμα για την θεώρηση των αντικειμένων 

μέσω των ιδιοτήτων τους, μέσω των αναλλοίωτων τους εκτός της συγκεκριμένης εκφοράς τους - 

όπως γίνεται στα συγκεκριμένα παραδείγματα. Ωστόσο οι ιδιότητες αυτές κι οι σχέσεις τους δεν 

εκφράζονται κατά τρόπο ρητό, παραμένουν έμμεσα ορισμένες. Εξάλλου το παράδειγμα της Σε 

και Σα δείχνει σαφώς ότι όσο οι σχέσεις κι η δομή των αντικειμένων παραμένουν έμμεσες, 

μπορεί να υπάρξει διαφωνία - η οποία είτε οδηγεί στην ανάλυση των εν λόγω αντικειμένων είτε 

οδηγεί αναπόφευκτα σε αδιέξοδο - ακριβώςδιότι οι αντιλήψεις των σπουδαστών γι' αυτές τις 

έμμεσα και ασαφώς ορισμένες ιδιότητες των αντικειμένων, είναι διαφορετικές.

Η γλώσσα περιγραφής των νοητών εκτελέσεων χαρακτηρίζεται ακόμη από την 

κίνηση: οι σπουδαστές "θέτουν σε κίνηση" μηχανισμούς που "προχωρούν" ενώ οι ίδιοι 

παρατηρούν την εξέλιξη της εκτέλεσης μέσα στο χρόνο.

Η νοητή εκτέλεση τίθεται στο ενδιάμεσο των μεθόδων που χαρακτηρίζονται από την 

πράξη, από τον εμπειρισμό κι εκείνων που χαρακτηρίζονται από την επεξεργασία σχέσεων, των 

καθαρά διανοητικών μεθόδων. Αν κι αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση των 

διανοητικών διεργασιών, παραμένει ωστόσο πολύ στενά συνδεδεμένη με την πράξη και την 

εμπειρία.

4.3.1.4 Ανάμεσα στην νοητή εκτέλεση και την εφαρμογή τυπικών σχημάτων: χρήση 

μοντέλου
Η σχεδίαση και κατασκευή του προγράμματος στηρίζεται και πάλι σε "μηχανισμούς"

- ακριβέστερα σε εκτελέσεις του ίδιου του προγράμματος. Όμως η εκτέλεση πραγματοποιείται 

κατά τρόπο συνοπτικό, περιγράφει ένα είδος "συμπυκνωμένης" λειτουργίας του προγράμματος, 

πρόκειται για μια επιλεκτική εκτέλεση σε δεδομένα τα οποία δεν περιγράφονται, αλλά 

αναπαριστάνεται η δομή τους. Η εκτέλεση με το μοντέλο δεδομένων αντιστοιχεί μ' ένα είδος 

διανοητικής "πράξης" γιατί το ίδιο το μοντέλο είναι πολύ αφηρημένο ώστε να επιτρέψει τη 

άμεση πράξη-εκτέλεση του προγράμματος. Η εκτέλεση του προγράμματος πραγματοποιείται, σε 

τελευταία ανάλυση, στην ίδια τη δομή των δεδομένων, στις σχέσεις δηλαδή που παραμένουν 

αναλλοίωτες. Οι σπουδαστές περιγράφοντας τη δομή του ρεύματος μ' ένα σχήμα έχουν ήδη
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αποφασίσει για τη δομή αυτή: ποιά είναι τα συστατικά της μέρη, πώς συνδέονται και πώς 

κατανέμονται.

Κ και Π

Οι Κ και Π από αρκετά νωρίς θεωρούν ότι έχουν ανάγκη από ένα παράδειγμα γιατί 

θα 'ναι μπερδεμένο για τη συνέχεια (140). Είναι ο Κ που σχεδιάζει ένα παράδειγμα λέγοντας: δεν 

υπάρχει τίποτε... θα ’χεις λέξεις έτσι με διαστήματα...

ΖΖΖΖi ΖΖΖΖ

Οι λέξεις έτσι είναι, κατά κάποιο τρόπο, φυσικώς απούσες - μ’ εξαίρεση το ΖΖΖΖ. 

Αντίθετα αυτό που αναπαριστάνεται είναι ότι θεωρείται απαραίτητο, η δομή δηλαδή του 

ρεύματος. Το σχέδιο αυτό αποτελεί μάλλον ένα είδος μοντέλου του ρεύματος.

Αυτό το είδος μοντέλου, που οι δυο σπουδαστές το εκφράζουν πάντοτε γραφικά, 

επιτρέπει ένα είδος έκφρασης της δομής του ρεύματος που αντιστοιχεί σ' ένα επίπεδο περιγραφής 

πιο γενικό από εκείνο των αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων. Σε άλλες περιπτώσεις το μοντέλο 

μπορεί να γίνει και πιο "εξειδικευμένο", όταν πρέπει να εξεταστεί ένα ιδιαίτερο σημείο του 

ρεύματος:

zzzzl Υζζ ζ

Τα μοντέλα αυτά συνιστούν ένα είδος "στηρίγματος" για τους δυο σπουδαστές, 

επιτρέποντας τους να εξεικονίσουν τα συστατικά στοιχεία του ρεύματος - χωρίς τις άχρηστες 

λεπτομέρειες - και να οργανώσουν έτσι την επεξεργασία του. Οι διαδικασίες που καθορίζονται 

έχουν έτσι ένα γενικό χαρακτήρα, εφαρμόζονται σε κάθε άλλο ρεύμα: αν είναι έτσι είναι ακόμη 

πιο εύκολο γιατί κάθε φορά για το σύμβολο τέλους λέμε... μόλις έχουμε 4 Ζ δεν έχουμε παρά να 

κοιτάξουμε προς τα πίσω αν υπάρχει ένα λευκό ώστε να ξέρουμε.... λέει ο Κ (127) 

αναφερόμενος σ' ένα από τα σχήματα.

Ο και Φ
Ο Φ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ένα παράδειγμα του ρεύματος, το οποίο όμως δεν 

περιέχει στην πραγματικότητα καμία λέξη - εκτός των "προβληματικών" λέξεων STOP και 

ΖΖΖΖ. Εκείνο που ενδιαφέρει φαίνεται να είναι η δομή του ρεύματος:
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STOP zzzz..........zzzz zzzi 1

[100]
Φ : STOP... ααα σύμφωνοι υπάρχουν., όλα τα τηλεγραφήματα... παντού STOP 
Ο : ναι είναι παντού γεμάτο με STOP...
Φ : σύμφωνοι... έχουμε λοιπόν νια νια νια.... STOP... ΖΖΖΖ...
Ο : STOP
F : ύστερα ΖΖΖΖ... κι ένα λευκό... στο τέλος... κι αυτό επαναλαλβάνεται κι εγώ δεν 

ξέρω πόσες φορές...

Αυτή η αναπαράσταση του ρεύματος λαμβάνει υπ' όψη της μόνο την κατανομή (μια 

λογικοφανή κατανομή) των λέξεων STOP και ΖΖΖΖ στο ρεύμα: είναι παντού γεμάτο με STOP.. 

Στο "παράδειγμα" δεν ίςοθμ απομείνει παρά μόνο τα τελείως απαραίτητα. Το σχήμα αυτό 

αποτελεί αρχικά ένα βοήθημα για τον Φ ο οποίος όμως το εγκαταλείπει σε μια δεύτερη έκδοση 

του προγράμματος του, προς όφελος ενός πιο συγκεκριμένου παραδείγματος.

Ζε και Ζι

Η αναπαράσταση που χρησιμοποιούν οι Ζε και Ζι είναι στα όρια του μοντέλου. Το 

μοντέλο αυτό τους βοηθάει να οργανώσουν την ίδια τη σκέψη τους, ν' ανακαλύψουν ένα τρόπο 

σύνδεση των διαδοχικών πράξεων:

Τ
[231]
Ζι θεωρούμε ότι έχουμε εδώ μια ταινία... τα τηλεγραφήματα είναι γραμμένα πάνω στην

ταινία...
Ζε ναι... πάνω σε μια ταινία... άρα θα πούμε ότι... είμαστε πάνω στο πρώτο γράμμα μιας

λέξης
Ζι ναι..
Ζε ή στο τελευταίο... αν είμαστε... μήπως είμαστε... είμαστε στο πρώτο γράμμα...
Ζι είμαστε λοιπόν στο πρώτο γράμμα... είμαστε λοιπόν στο πρώτο γράμμα... τότε...
Ζε κι ο πίνακας είναι συμπληρωμένος
Ζι ο πίνακας...
Ζε συμπληρωμένος... περιέχει μια λέξη...
Ζι περιέχει μια λέξη... άρα.. τότε... χρειάζεται και το CC επίσης...
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Το μοντέλο αυτό επιτρέπει στους Ζε και Ζι να πραγματοποιήσουν ένα είδος νοητής 

εκτέλεσης ή ακριβέστερα να συνειδητοποιήσουν τη δομή του ρεύματος, να κατανοήσουν, να 

εσωτερικεύσουν την διαδοχή των πράξεων που θα εφαρμοστούν.

Σύνθεση

Η χρήση ενός μοντέλου αποσκοπεί στην σχεδίαση του προγράμματος με τη βοήθεια 

εκτελέσεων. Οι νοητικές πράξεις δεν εφαρμόζονται όμως παρά στα γενικά "συστατικά" του 

ρεύματος. Το μοντέλο δεν περιλαμβάνει παρά ένα είδος περιγραφής των σχέσεων των διαφόρων 

μερών του ρεύματος. Οι σχέσεις αυτές παραμένουν βέβαια ανέκφραστες, αλλά τίθενται, κατά 

κάποιο τρόπο, στο προσκήνιο: το συγκεκριμένο του παραδείγματος αντικαθίσταται από ένα 

μοντέλο κι η νοητή εκτέλεση παίρνει την πιο γενική μορφή της.

4.3.1.5 Λογισμός επί της εκφωνήσεως: εφαρμογή σχημάτων

Η εφαρμογή τυπικών σχημάτων σημαίνει την αναγνώριση εκ μέρους των 

σπουδαστών της τυπικής σειριακής δομής των δεδομένων και της επεξεργασίας τους: σειριακή 

δομή ρεύματος με σύμβολο τέλους το κενό τηλεγράφημα, σειριακή δομή τηλεγραφημάτων με 

σύμβολο τέλους τη λέξη STOP και σειριακή δομή λέξεων με σύμβολο τέλους το διάστημα.

Η αναγνώριση της δομής αυτής σημαίνει και την εφαρμογή ενός από τα τυπικά 

σχήματα που έχουν ήδη διδαχθεί και την εφαρμογή του κατά τρόπο επαγωγικό στα διάφορα 

επίπεδα.

Κ και Π
Ο Π αναγνωρίζει μια ορισμένη δομή στο δομή στο ρεύμα, η οποία του επιτρέπει τη 

μερική εφαρμογή ενός σχήματος:

[194]
κάνεις DEM (η συνήθης διαδικασία "εκκίνησης")
στη συνέχεια βάζεις τον μετρητή σου... πρέπει να βάλεις τον πρώτο σου μετρητή λέξεων 

στο μηδέν... κάνεις... κάνεις στην πραγματικότητα REPEAT... έως ότου...

Η αναγνώριση αυτή μένει όμως χωρίς συνέχεια. Εκτιμούμε ότι ο Π εφάρμοσε στην 

πραγματικότητα την αρχή της συνήθους διαδικασίας DEM γιατί αναγνώρισε ίσως ορισμένα 

στοιχεία της σειριακής δομής, αλλά πιθανότατα και γιατί εφάρμοσε τη "συνήθη" διαδικασία των 

φροντιστηριακών μαθημάτων. Αργότερα, αφού έγραψαν διάφορες εκδόσεις του προγράμματος, 

ο Π συνειδητοποιεί τη συνολική δομή του ρεύματος και συλλαμβάνει το κυρίως πρόγραμμα σαν 

δυο εμφωλευμένους βρόχους (824): υπάρχει ένας βρόχος yia ολόκληρο το κείμενο κι ένας βρόχος 

για κάθε τηλεγράφημα... για κάθε τηλεγράφημα ξανακάνεις την ίδια πράξη... συμφωνείς πως 

χρειάζεται μια επανάληψη για κάθε τηλεγράφημα;
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Όμως και πάλι η αναγνώριση αυτής της δόμησης δεν οδηγεί στην εφαρμογή του 

τυπικού σχήματος σειριακής επεξεργασίας: ο Κ και ο Π εγκαταλείπουν την ιδέα και συνεχίζουν 

με νοητές εκτελέσεις.

Ο και Φ

Ο Φ χρησιμοποιεί σχεδόν αποκλειστικά συγκεκριμένα παραδείγματα ενώ ο Ο 

αναγνωρίζει τη δομή του ρεύματος και το σχήμα που πρέπει να εφαρμοστεί (38): υπάρχει κατ' 

ανάγκη μια σειριακή επεξεργασία... ο κύριος αλγόριθμος θα 'ναι... DEMARRER... AVANCER... εφ' 

όσον δεν υπάρχει ... TRAITER...AVANCER... (πρόκειται για τις ονομασίες των διαδικασιών: 

ξεκίνημα... προχώρημα...επεξεργασία...προχώρημα). Ο Ο αρνείται εξάλλου να λάβει υπ' όψη του 

κι άλλα προβλήματα που παρουσιάζονται, τα οποία θεωρεί ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπ' όψη 

κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης που ονομάζει ανάλυση. Όταν για παράδειγμα ο Φ του 

προτείνει να εξετάσουν το πρόβλημα των μεταβλητών για τη μέτρηση των λέξεων (προκειμένου 

να "αναγνωρίσουν" το τελευταίο τηλεγράφημα), θεωρεί ότι τούτο αποτελεί μια αλλαγή επιπέδου 

και δεν ασχολείται (120): στα παλιά μας τα παπούτσια... βάζεις εφ' όσον το μήκος του 

τηλεγραφήματος δεν είναι μηδέν... πρόκειται για μια ανάλυση... δεν είναι...

Έ τσι η πρώτη έκδοση του προγράμματος τους είναι μια απλή εφαρμογή του 

αντίστοιχου σχήματος:

DEMARRER 
Εγκαινίαση μεταβλητών
Εφ’ όσον το μήκος του τηλεγραφήματος δεν είναι μηδέν κάνε 

εφ’ όσον CC="/_J" AVANCER 
εφ’όσον CC_"/_/"

Van Mot αλφαριθμητικό 20 χαρακτήρων 
Mot § Mot + CC 
A VANCER 
αλλιώς: αν Mot= stop 

Mot

To πέρασμα στην λεπτομερή κατασκευή του αλγορίθμου σημειώνει την αλλαγή 

μεθόδου: ο Ο συνεχίζει με νοητή εκτέλεση.

Ζε και Ζι
Κατά τη διάρκεια της κατασκευής μιας διαδικασίας, αναγνωρίζουν τη δομή του 

ρεύματος και τη δυνατότητα μιας ορισμένης οργάνωσης του προγράμματος τους:

[491]
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Ζε : σε κάθε σημείο... σ' όλο το πρόγραμμα σου... θα κάνουμε ένα επανάλαβε εφ' όσον., 
δεν έχουμε το τέλος του ρεύματος των προγραμμάτων... των τηλεγραφημάτων...

Ζι : των τηλεγραφημάτων... άρα θα κάνουμε...
ΖΕ : ΟΚ άρα... επανάλαβε εφ' όσον δεν έχουμε το τέλος του ρεύματος των 

τηλεγραφημάτων... και στο εσωτερικό αναλύουμε τα τηλεγραφήματα...
Ζι : ναι... κι ύστερα μέσα στο πρόγραμμα θα πρέπει να βάλουμε επανάλαβε εφ' όσον δεν 

έχουμε το τέλος όλων των τηλεγραφημάτων... όλο το τέλος με τα 4 λευκά ήτα 4 δε 
ξέρω τι.... (δεν ακούγεται η συνέχεια)....4 Ζ...

Η αναγνώριση παραμένει χωρίς συνέχεια, δεν καταλήγει στην επιλογή ενός 

σχήματος επεξεργασίας. Ουσιαστικά ο χαρακτήρας της μένει περιθωριακός, γιατί ο Ζε και ο Ζι 

αλλάζουν θέμα και δεν ξαναγυρνούν στη θεώρηση αυτή.

Σε και Σα

Ό ταν η Σε αρχίζει να θεωρεί μια γενική επεξεργασία, για το σύνολο του ρεύματος, 

το κόλπο για την επεξεργασία όλων των τηλεγραφημάτων (164), η Σα δεν είναι σύμφωνη (184): 

αυτή δε θα 'κανε έτσι... δε μπορεί να το κάνει έτσι... γιατί αυτή (η Σε) επεξεργάζεται όλα τα 

προβλήματα ταυτοχρόνως...

Στην πραγματικότητα μας είναι αρκετά δύσκολο να ερμηνεύσουμε ττις απόψεις της 

Σα. Όταν η Σε προτείνει μια δόμηση του αλγορίθμου σε συνάρτηση με τη δομή του ρεύματος:

εφ ' όσον το ρεύμα δε τερμάτισε

επεξεργασία τηλεγραφήματος

η Σα αντικρούει λέγοντας ότι αυτός ο αλγόριθμος θα μετρήσει κατ' ανάγκη όλες τις λέξεις και 

αντιπροτείνει το ακόλουθο σχήμα:

εφ ' όσον το ρεύμα δε τερμάτισε 

εφ ' όσον όχι ΖΖΖΖ...

Είναι ίσως πιθανό οι αντιλήψεις της Σα να μην της επιτρέπουν να κατανοήσει την 

κατασκευή ενός αλγορίθμου για την συνολική επεξεργασία του ρεύματος και στο "εσωτερικό" 

του να εφαρμοσθεί η ίδια λογική για κάθε λέξη.

Μετά από μια σειρά δοκιμών και διορθώσεων κατασκευάζουν το εξής:

DEM

εφ' όσον το ρεύμα δε τερμάτισε

C<-0

εφ' όσον όχι ΖΖΖΖ

αν CC=' " AV
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αλλιώς C<-C+l AV

Και πάλι όμως αυτή η έκδοση θα μείνει ανεκμετάλλευτη, γιατί η Σα προτείνει την 

επεξεργασία κατά ζεύγη και οι δυο σπουδάστριες κατευθύνονται προς τη νέα στρατηγική.

Σύνθεση

Η εκτίμηση μας είναι ότι αναμφίβολα η κατασκευή του προγράμματος επί τη βάσει 

τυπικών σχημάτων συνιστά μια καθαρά διανοητική διεργασία η οποία δεν μπορεί να στηριχτεί 

στην εμπειρία.

Στα ζευγάρια που παρατηρήσαμε, η εφαρμογή τυπικών σχημάτων είχε ένα 

χαρακτήρα περιθωριοποιημένο. Η περίπτωση του Ο αποτελεί σχεδόν μια εξαίρεση: ο Ο 

αναγνώρισε από την αρχή τη δομή του ρεύματος κι εφάρμοσε με συστηματικό και συνεπή τρόπο 

το σχετικό σχήμα σειριακής επεξεργασίας. Η εφαρμογή του σχήματος σήμαινε για τον Ο μια 

σχεδόν αυτόματη δημιουργία των σχετικών εντολών και διαδικασιών οι οποίες εκφράζονται με 

την ιδιαίτερη γλώσσα τους. Βέβαια οι ονομασίες παραπέμπουν σε "πράξεις": ξεκίνημα, 

προχώρημα κλπ. Τούτο όμως δεν έχει σημασία γιατί οι ονομασίες αυτές αντιστοιχούν σε 

προκαθορισμένες διαδικασίες κι η όλη επεξεργασία δεν εξαρτάται από την "πράξη", από την 

πραγματική εκτέλεση του προγράμματος.

Με τη μοναδική εξαίρεση του Ο, η εφαρμογή των τυπικών σχημάτων ήταν 

περιθωριακή στους υπόλοιπους σπουδαστές. Σε ορισμένες περιπτώσεις η "αναγνώριση" του 

σχήματος ήταν μάλλον αποτέλεσμα της συνήθους πρακτικής (§ 1.4) των φροντιστηριακών 

μαθημάτων - αυτού του ιδιαίτερου είδους "αυτοματισμού". Σε ένα ζεύγος (Φ και Μπ) δεν 

παρατηρήθηκε καμία ένδειξη προς την κατεύθυνση αυτή.

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η αναγνώριση της δομής του ρεύματος κι η 

εφαρμογή του αντίστοιχου σχήματος δεν πραγματοποιήθηκε παρά κατά τρόπο μερικό και γενικά 

εγκαταλείφθηκε γρήγορα. Το πέρασμα από τη χρήση εμπειρικών, λίγο ή πολύ, μεθόδων σε 

μεθόδους που δεν στηρίζονται στην εμπειρία παρά μόνο σε τυπικά, φορμαλιστικά 

χαρακτηριστικά - όπως στην περίπτωση των μαθηματικών τύπων και θεωρημάτων - μοιάζει να 

συνιστά ένα είδος διανοητικού "άλματος" το οποίο δεν καλύπτεται εύκολα και περιλαμβάνει κι 

ενδιάμεσες καταστάσεις. Η "διανοητική απόσταση" ανάμεσα στις λοιπές μεθόδους και τις 

καθαρά διανοητικές μοιάζει να είναι μεγάλη. Έ τσι ερμηνεύουμε το γεγονός ότι η αναγνώριση της 

δομής του ρεύματος και της απαιτουμένης επεξεργασίας δεν οδήγησε τους σπουδαστές στην 

εφαρμογή των γνωστών σ' αυτούς σχημάτων ή ακόμη και το γεγονός ότι η αναγνώριση αυτή 

έμεινε τις περισσότερες φορές "μετέωρη" κι εγκαταλείφθηκε.

Θεωρούμε επίσης σημαντική την περίπτωση της Σα. η οποία κατά τη γνώμη μας 

εκφράζει με σαφήνεια ένα είδος εμποδίου (§ 1.4) το οποίο παρουσιάζει η κατιούσα μέθοδος: όε 

μπορεί να το κάνει έτσι... γιατί αυτή (η Σε) επεξεργάζεται όλα τα προβλήματα ταυτοχρόνως... 

διατείνεται η.Σα. Η κατιούσα μέθοδος ανάλυσης πράγματι έχει έναν χαρακτήρα μη-διαισθητικό
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καθώς απαιτεί από τον προγραμματιστή μια ιδιαίτερη αφαιρετική ικανότητα, τγ δυνατότητα να 

επεξεργάζεται διαδικασίες κατά τρόπο ανεξάρτητο από την εμπειρία. Εκτιμούμε λοιπόν η 

έκφραση αυτή της Σα έχει ακριβώς το νόημα ότι για την Σα η αντιμετώπιση του προβλήματος 

αρχικά στην ολότητα του και στη συνέχεια στα επιμέρους τμήματα του παρουσιάζει δυσκολίες.

4.3.1.6 Μια ιδιαίτερη αντίληψη: η απαίτηση γι' απλότητα

Αναφερόμαστε σε μια ιδιαίτερη αντίληψη πολύ διαδεδομένη στους σπουδαστές - 

παρατηρήθηκε πρακτικά σ' όλους - την οποία δεν είχαμε προβλέψει εκ των προτέρων και την 

οποία αποκαλούμε απαίτηση γι' απλότητα. Η απαίτηση αυτή αντιστοιχεί σ' ένα σύνολο κανόνων 

(που δεν είναι πάντοτε ρητά εκφρασμένοι) οι οποίοι μοιάζουν να έχουν ισχύ σε όλα τα επίπεδα 

της σχεδίασης και της κατασκευής κι έχουν σα στόχο να καταστήσουν το πρόγραμμα πιο "απλό".

Η απαίτηση αυτή δεν έχει ενιαίο χαρακτήρα, δεν αντιστοιχεί δηλαδή πάντοτε στον 

ίδιο τύπο απλότητας: οι εκφράσεις των σπουδαστών μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι αυτή η 

απλότητα μπορεί να είναι μια διαύγεια του προγράμματος αλλά εξίσου καλά και μια μείωση της 

πολυπλοκότητας του. Με την έκφραση "μείωση της πολυπλοκότητας του" εννοούμε είτε μια 

κατασκευή που πραγματοποιείται ευκολότερα είτε την αναζήτηση στρατηγικών οι οποίες θα 

επιτρέψουν έναν καλύτερο νοητικό έλεγχο του προγράμματος. Έ τσι ένα πρόγραμμα που δεν 

είναι "απλό" κατασκευάζεται δύσκολα αλλά έχει και μια δύσκολη νοητική διαχείριση:

- είτε γιατί ο αριθμός των στοιχείων που το συνθέτουν και των μεταξύ τους 

σχέσεων είναι πολύ μεγάλος κι έτσι η διαχείριση τους είναι φυσικά προβληματική

- είτε γιατί η οργάνωση της επεξεργασίας είναι τέτοια ώστε η λειτουργία, ο 

ρόλος κάθε τμήματος του προγράμματος δεν είναι άμεσα αναγνωρίσιμος κι έτσι μια πρόσθετη 

εργασία ερμηνείας των μερών του προγράμματος είναι απαραίτητη. Η πρόσθετη αυτή εργασία 

σημαίνει όμως ότι ο εκ των υστέρων έλεγχος του προγράμματος (με νοητές εκτελέσεις ή 

προσομοιώσεις) θα είναι δαπανηρός σε χρόνο και πνευματική προσπάθεια. Η απαίτηση γι' 

απλότητα σημαίνει πιθανόν ότι οι σπουδαστές προβλέπουν τις κατοπινές δυσκολίες (Margolinas 

[1990]).

Η απαίτηση γι' απλότητα λειτουργεί σε πολλά επίπεδα σχεδίασης και κατασκευής 

και μπορεί ν' αποτελέσει αληθινό κριτήριο επιλογής ή απόρριψης μιας λύσης και να λειτουργήσει 

έτσι σαν οργανωτικός παράγοντας κατά τη σχεδίαση και την κατασκευή - όταν για παράδειγμα οι 

σπουδαστές κρίνουν μια διαδικασία πιο απλή από μιαν άλλη.

Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, η απλότητα δεν υπήρξε έννοια 

στην οποία να έγινε καμία ιδιαίτερη αναφορά ούτε και αναζητήθηκε από τους εκάστοτε 

καθηγητές σαν μια απαραίτητη ιδιότητα των αλγορίθμων και των προγραμμάτων. Τούτο μας 

οδηγεί στην υπόθεση ότι η απαίτηση αυτή είναι μάλλον αυθόρμητη, αποτελεί για τους 

σπουδαστές ένα είδος διαισθητικής αντίληψης.

Παραθέτουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα.
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Φ και Μπ

Η απλότητα μπορεί ν' αποτελέσει κριτήριο επιλογής ανάμεσα σε δυο δυνατότητες: ο 

Μπ απορρίπτει μια πρόταση της Φ για εξαγωγή υπο-σειρών από τις ήδη κατασκευασμένες 

αλφαριθμητικές σειρές κρίνοντας ότι (478) δεν είναι πιο απλό έτσι... ενώ αντίθετα η Φ θεωρεί ότι 

δεν θα τα κάνει πιο πολύπλοκα...

Η απαίτηση αυτή αποτελεί για τους δυο σπουδαστές ένα μόνιμο σημείο αναφοράς 

(παρατηρήθηκαν πολλές αναφορές του τύπου αυτού). Φαίνεται όμως ότι η απλότητα αυτή έχει 

και τα όρια της: όταν ο Μπ προτείνει να "διαβάσουν" το ίδιο ρεύμα δυο φορές (185) γιατί αυτό 

θα διευκολύνει την εργασία τους, η Φ αρνείται - πιθανόν γιατί υπάρχει ένας έμμεσος κανόνας 

πολύ ισχυρός στα μαθήματα αλγοριθμικής και προγραμματισμού, σύμφωνα με τον οποίο δεν 

πρέπει τα δεδομένα να διαβαστούν δυο φορές αν τούτο δεν είναι απολύτως αναγκαίο.

Κ και Π

Όταν ο Κ προτείνει τη δημιουργία μιας διαδικασίας για την αναγνώριση των ΖΖΖΖ, 

Ο Π απορρίπτει την πρόταση ισχυριζόμενος ότι δεν είναι και πολύ πρακτικό, έκφραση που 

πιθανότατα σημαίνει ότι η λύση αυτή στο συγκεκριμένο πρόβλημα παρουσιάζει μεγάλη 

πολυπλοκότητα. Ο Κ επανέρχεται στην ιδέα του κι ο Π (343) του επαναλαμβάνει όχι θα είναι 

πολύ περίπλοκο και λίγο αργότερα δε βλέπεις ότι αυτό που χρησιμοποιώ εγώ είναι πιο απλό; 

Συμπληρώνει την ιδέα του με μια προσομοίωση για να κάμψει τη διστακτικότητα του Κ λέγοντας 

εδώ νομίζω ότι γίνεται τελικά πολύ απλό.

Οι Κ και Π θεωρούν επίσης ότι ένα πρόγραμμα απλό είναι και πιο εύκολα κατανοητό 

από ένα τρίτο πρόσωπο κι έτσι εκφράζουν την άποψη ότι ένα απλό πρόγραμμα θα διευκολύνει 

την εργασία των ελεγκτών: ο Π βρίσκει ότι η διαδικασία τους ESPACE (=διάστημα) πολύπλοκη 

και οι τύποι που θσ τη διορθώσουν δε θα την καταλάβουν ποτέ.... Προτείνει λοιπόν πολλές φορές 

να την απλοποιήσουν.

Ο και Φ
Σε πολλές περιπτώσεις ο Φ θέλει (310) να κάνει τον αλγόριθμο πιο ξεκάθαρο, εκτιμά 

ότι πολλές λύσεις που υιοθετήθηκαν θα καταστήσουν (708) λιγότερο ευανάγνωστο το κόλπο ενώ 

ο Ο βρίσκει με τη σειρά του ότι η μέθοδος εργασίας του Φ κάνει τον αλγόριθμο (508) πιο

συγχεχυμένο.
Θέλοντας να καταστήσουν πιο ξεκάθαρο τον αλγόριθμο, επεμβαίνουν και 

τροποποιούν σημεία ήδη γραμμένου προγράμματος.

Ζε και Ζι
Η απαίτηση για απλότητα είναι διαρκώς παρούσα.
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- Ο Ζι (135) βρίσκει ότι είναι απλό να απαλειφθούν τα περίσσια διαστήματα κατά τη 

διάρκεια της εκτύπωσης των λέξεων

- Ο Ζε (202) θεωρεί ότι είναι πιο απλό να υπολογιστεί το μήκος των λέξεων την ώρα 

που αποθηκεύονται σ' έναν πίνακα Τ

- Όταν ο Ζι προτείνει (290) την ανάλυση των λέξεων τη στιγμή της αποθήκευσης 

των, ο Ζε ισχυρίζεται ότι η χωριστή ανάλυση είναι πιο ξεκάθαρη...

Η απλότητα φαίνεται επίσης να συνδέεται με το πλήθος των μεταβλητών. Με μεγάλη 

ευκολία επινοούν μεταβλητές (κυρίως boolean) τις οποίες όμως διστάζουν να χρησιμοποιήσουν 

γιατί υπάρχουν π ο /Ιές  μεταβλητές (463) ή διότι έχουν ένα ολόκληρο πακέτο από boolean.

Στους Ζε και Ζι φαίνεται να συνυπάρχουν δυο αντιλήψεις για την απλότητα όχι 

τελείως συμβατές:

- η απλότητα σημαίνει την αναζήτηση μιας "φυσικής λύσης" όπως η χρήση μιας 

boolean μεταβλητής όταν επιβάλλεται μια επιλογή ανάμεσα από δυο

- απλότητα σημαίνει και μια κατασκευή η οποία ελέγχεται εύκολα

Στο όνομα αυτής της απλότητας θα διαγράψουν μια ολόκληρη διαδικασία 

ANALYSE MOT LONG (=διαδικασία ανάλυση μεγάλης λέξεως): παρά την αντίρρηση του Ζε 

στα παλιά μας τα παπούτσια για τον αριθμό των διαδικασιών... ο Ζι επιμένει στην διαύγεια του 

κόλπου...

Σε και Σα
Η απλότητα συνιστά έναν σπουδαίο παράγοντα για την κατασκευή τους. Η Σα, για 

παράδειγμα, προτείνει μια επεξεργασία κατά ζεύγη κι αντικρούει τη λύση της Σε (240): μου 

μοιάζει πιο πολύπλοκο αυτό που κάνεις... είναι πολύ πιο απλό να γίνει με ζεύγη... κι αλλού (287): 

εγώ βρίσκω ότι είναι πιο απλό να βάλουμε ένα ζεύγος ή ακόμη η Σα απορρίπτει μια άλλη λύση της 

Σε γιατί (810) δεν είναι πιο απλό.

Σύνθεση
Η απαίτηση γι' απλότητα μοιάζει να είναι εξαιρετικά διαδεδομένη και σημαντική για 

τους σπουδαστές.
Η απαίτηση αυτή συνδέεται άμεσα με στοιχεία όπως:

- το πλήθος των χρησιμοποιούμενων "δομικών" στοιχείων (μεταβλητών, 

διαδικασιών...)

- η επιλογή λύσεων που μοιάζουν πιο "φυσικές", διαισθητικά πιο αποδεκτές: μια 

μεταβλητή boolean είναι κατάλληλη για μια επιλογή ανάμεσα σε δυο δυνατότητες, μια λύση 

μπορεί να είναι πιο ξεκάθαρη ή πιο πρακτική από μιαν άλλη (χωρίς να είναι πάντα ρητά 

εκφρασμένος ο λόγος).
Κάνουμε την υπόθεση ότι η απλότητα λειτουργεί σε τουλάχιστον δυο διαφορετικά

επίπεδα:
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- μπορεί να σημαίνει ευκολία στην κατασκευή, δηλαδή ένα τμήμα του 

προγράμματος το οποίο κατασκευάζεται με καταβολή λιγότερης προσπάθειας.

- η απλότητα μπορεί επίσης να 'χει το νόημα μιας "πιο φυσικής λύσης" από μιαν 

άλλη - έννοια η οποία βεβαίως είναι καθαρά διαισθητική κι άρα τελείως προσωποποιημένη. Στην 

περίπτωση αυτή υποθέτουμε ότι η απλότητα έχει το νόημα του ευκολότερου ελέγχου του 

προγράμματος. Μια λύση πιο απλή μπορεί να είναι ευκολότερα ελέγξιμη από τον ίδιο τον 

προγραμματιστή ή από ένα τρίτο πρόσωπο. Θεωρούμε έτσι ότι η έννοια αυτή συνεισφέρει στην 

ανάλυση μας: όχι μόνο αποτελεί παράγοντα επιλογής κατά την κατασκευή αλλά ακόμη και μετά 

το πέρας της μπορεί να αποτελέσει κριτήριο για την μετατροπή τμημάτων του προγράμματος 

προκειμένου ο κώδικας να καταστεί ευκολότερα ελέγξιμος και σε τελευταία ανάλυση πιο 

πειστικός.

Η έννοια της απλότητας είναι βέβαια προσωποποιημένη: υπήρξαν σημαντικές 

αποκλίσεις ανάμεσα στα ζεύγη. Οι αποκλίσεις αυτές πολλές φορές κατέληξαν σε διαμάχες και σε 

2 περιπτώσεις υπήρξε ένα σχετικό μπλοκάρισμα της κατάστασης διότι οι δυο σπουδαστές δε 

μπόρεσαν να καταλήξευν σε συμφωνία, καθώς η έννοια της απλότητας είναι καθαρά 

διαισθητική.

4.3.1.7 Συμπεράσματα για την σχεδίαση και κατασκευή

Προτείναμε μια τυπολογία των διαδικασιών που μπορούν να παρατηρηθούν κατά τη 

σχεδίαση και κατασκευή αλγορίθμων/προγραμμάτων.

Η ανάλυση των παρατηρήσεων που πραγματοποιήσαμε μας επέτρεψαν να δείξουμε 

σε τι συνίστανται οι τύποι αυτοί και το πως διαρθρώνονται σε μια ιεραρχία η οποία 

χαρακτηρίζεται από την ίδια τη σχέση που έχει ο κάθε σπουδαστής με το πρόγραμμα που 

κατασκευάζει.

Έχουμε επιπλέον να σημειώσουμε τα εξής:

- οι διάφοροι τύποι παρατηρήθηκαν σε πολλά διαφορετικά επίπεδα σχεδίασης και 

κατασκευής. Η σχέση ανάμεσα στο επίπεδο στο οποίο εργαζόταν οι σπουδαστές και στον 

χρησιμοποιούμενο τύπο διαδικασίας ήταν ουσιαστικά πολύ χαλαρή.

- Οι διάφοροι τύποι παρατηρήθηκαν στα ζευγάρια με αισθητά διαφορετικές 

συχνότητες: ορισμένοι απ' αυτούς, όπως η εφαρμογή τυπικών σχημάτων χρησιμοποιήθηκαν κατά 

τρόπο περιθωριακό, ενώ άλλες χρησιμοποιήθηκαν πολύ ευρύτερα. Οι παρατηρήσεις μας 

επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι η χρήση μεθόδων οι οποίες δεν είναι συνδεδεμένες με την 

εμπειρία απαιτεί την υπέρβαση "ενδιάμεσων" σταδίων: οι σπουδαστές μπορούν ν' αναγνωρίσουν 

μια δομή, αλλά να μην εφαρμόσουν το αντίστοιχο σχήμα, να το εφαρμόσουν μερικά, να 

εγκαταλείψουν την προσπάθεια τους προς όφελος μεθόδων πιο εμπειρικών. Υπογραμμίζουμε 

επίσης το γεγονός ότι οι εμπειρικές μέθοδοι δεν είναι μόνο πιο άμεσες αλλά προσφέρουν και το 

πλεονέκτημα της κατασκευής προγραμμάτων τα οποία - φαίνονται - να είναι "εκ κατασκευής" 

ορθά. Αν τα προγράμματα κατασκευάζονται χάρη κυρίως σε "απομιμήσεις" εκτελέσεων, τότε η
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σωστή τους λειτουργία είναι έμμεσα εξασφαλισμένη από την ίδια την εκτέλεση. Η σχετική 

πολυπλοκότητα των προγραμμάτων υποχρεώνει τους σπουδαστές να πραγματοποιήσουν πολλούς 

ελέγχους και διορθώσεις - τούτο όμως δεν επηρεάζει την αρχική τους "αξία".

Η χρήση μεθόδων συστηματικής αντιμετώπισης (κατά κανόνα κατιούσες) 

πιθανότατα προσκρούει σ' ένα εμπόδιο επιπέδου ανάλυσης: η αντιμετώπιση του προβλήματος 

στην ολότητα του απαιτεί μια αφαιρετική διαδικασία που στηρίζεται κυρίως πάνω σε τυπικά 

χαρακτηριστικά και δε προσφέρει την άμεση "πληροφόρηση" και τον απευθείας έλεγχο που 

χαρακτηρίζουν τις εμπειρικές μεθόδους.

Οι παρατηρήσεις μας επιτρέψανε επίσης να δείξουμε την ύπαρξη μιας αντίληψης την 

οποία ονομάσαμε απαίτηση γι' απλότητα κι η οποία παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην όλη 

διαδικασία σχεδίασης και κατασκευής του προγράμματος.
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4.3.2 Αποδείξεις κι επαληθεύσεις

4.3.2.1 Ορθότητα λόγω προφανούς κατασκευής

4.3.2.2 Η κρίσιμη δοκιμασία

4.3.2.3 Το παράδειγμα με γενικευτική αξία

4.3.2.4 Το διανοητικό πείραμα

4.3.2.5 Η χρήση μοντέλων

4.3.2.6 Τυπικός λογισμός και θεωρήματα

4.3.2.7 Το γραπτό ως μήνυμα για τους "ελεγκτές"

4.3.2.8 Συμπεράσματα για τις αποδείξεις κι επαληθεύσεις

Ο στόχος της παρούσας παραγράφου είναι να καταστήσει σαφείς τις κυριότερες 

μεθόδους και διαδικασίες ελέγχου κι επικύρωσης των προγραμμάτων που χρησιμοποίησαν οι 

σπουδαστές. Θα προσπαθήσουμε να δείξουμε την διάρθρωση τους σ' ένα είδος ιεραρχίας και τη 

σχέση τους με τις αντίστοιχες διαδικασίες σχεδίασης και κατασκευής - έχοντας σαν υπόθεση 

εργασίας ότι υπάρχει μια λογική συνέπεια σ' όλα τα επίπεδα λειτουργίας των σπουδαστών 

(περιγραφή προδιαγραφών του αλγορίθμου και προγράμματος, σχεδίαση και κατασκευή, 

επικύρωση).

Θα προσπαθήσουμε επιπλέον να δείξουμε τη σχετική διαφορά των επιχειρημάτων τα 

οποία χρησιμοποιούνται μέσα στα πλαίσια της σχεδόν "ιδιωτικής" επικοινωνίας του ζεύγους και 

των επιχειρημάτων που χρησιμοποιούνται για τους ελεγκτές.

4.3.2.1 Ορθότητα λόγω προφανούς κατασκευής

Στην κατηγορία αυτή εντάσσουμε εκείνα τα τμήματα των αλγορίθμων τα οποία δεν 

τέθηκαν υπό συζήτηση και δεν αμφισβητήθηκαν κατά την κατασκευή τους.

4.3.2.2 Η κρίσιμη δοκιμασία
Τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν από τις παρατηρήσεις δεν εμπεριέχουν 

παραδείγματα αποδείξεων οι οποίες να εντάσσονται σαφώς στην κατηγορία των κρίσιμων 

δοκιμασιών. Τούτο ήταν, τουλάχιστον εν μέρει, αναμενόμενο δεδομένου ότι όπως ήδη έχει 

αναφερθεί στην ανάλυση που έχει γίνει, η κρίσιμη δοκιμασία αποτελεί μια "χαμηλού 

πληροφοριακού περιεχομένου" διαδικασία η οποία στηρίζεται σε "οικονομικές" διαδικασίες: η 

έλλειψη ΗΥ καθιστά λοιπόν σχετικά δύσκολη την εφαρμογή διαδικασιών με το χαρακτήρα αυτό. 

Υπενθυμίζεται ότι, σε γενικές γραμμές, η κρίσιμη δοκιμασία συνίσταται στην πραγματοποίηση 

μιας δοκιμής, η οποία επιτρέπει την επιλογή ανάμεσα σε δυο ανταγωνιστικές υποθέσεις. 

Γενικότερα, ο όρος αυτός αντιστοιχεί σε μια διαδικασία η οποία αποσκοπεί στο να επαληθεύσει
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μια πρόταση σε μια περίπτωση στην οποία "δε χαριζόμαστε" (Balacheff 1987). Η κρίσιμη 

δοκιμασία είναι πολλές φορές δύσκολο να διακριθεί από την καθαυτό επαλήθευση.

Σε πολλές περιπτώσεις οι σπουδαστές χρησιμοποιούν παραδείγματα (πραγματικά ή 

απλώς "εν δυνάμει") για δοκιμασίες των οποίων το αποτέλεσμα έχει έναν χαρακτήρα δυϊκό: αν 

ισχύει στην περίπτωση αυτή, τότε θα είναι σωστό. Όμως η πεποίθηση αυτή πιθανότατα δε 

στηρίζεται στο αποτέλεσμα και μόνο , αλλά περισσότερο στη διαπίστωση ότι ο μηχανισμός (το 

πρόγραμμα) λειτουργεί όπως είχε προβλεφθεί. Καθώς οι προσομοιώσεις εκτελούνται από τους 

ίδιους τους σπουδαστές (κι όχι με τη βοήθεια ΗΥ) είναι βέβαια εξαιρετικά δύσκολη η διάκριση 

ανάμεσα στις δυο περιπτώσεις.

Παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα τα οποία έχουν το ένα χαρακτηριστικό της 

κρίσιμης δοκιμασίας - το γεγονός δηλαδή ότι η έκβαση τους αποτελεί μια κρίση για την 

ορθότητα του προγράμματος, αλλά στα οποία η κρίση αυτή δεν εξαρτάται από το αποτέλεσμα 

και μόνο.

Φ και Μπ
Η Φ και ο Μπ κατασκεύασαν τη διαδικασία AVANCEMOT αλλά δεν είναι βέβαιοι 

ότι τρέχει. Αποφασίζουν λοιπόν να δοκιμάσουν αν τρέχει... Κυρίως ο Μπ είναι εντελώς αβέβαιος 

για την καλή λειτουργία του αλγορίθμου τους - αιτία είναι η πολυπλοκότητα του την οποία ο Μπ 

χαρακτηρίζει σπαζοκεφαλιά κι απίστευτη. Αναρωτιέται συχνά (για παράδειγμα 382): θα τρέξει 

αυτό το πράμα; δεν υπάρχουν πιθανότητες;... ή ακόμη αναφερόμενος στη διαδικασία 

AVANCEMOT: δε ξέρω αν τρέχει αυτό το πράμα... τελοσπάντων... πρέπει να δοκιμαστεί σ' ένα 

παράδειγμα... και λίγο αργότερα: πρέπει να δοκιμαστεί σε μια γενική περίπτωση... και τότε... (Μπ 

500). Η "γενική περίπτωση" παραπέμπει βέβαια άμεσα στο παράδειγμα με γενικευτική αξία. Το 

παράδειγμα αποτελεί μια δοκιμασία της οποίας το αποτέλεσμα έχει ιδιαίτερη σημασία, ακριβώς 

διότι η "γενικότητα" του συνεπάγεται την εγκυρότητα του αντίστοιχου αλγορίθμου και σ' άλλες 

περιπτώσεις. Οι Φ. και Μπ. είναι σύμφωνοι ότι ο έλεγχος μιας περίπτωσης είναι πιθανότατα 

αρκετός για να ισχυριστεί κανείς ότι (ο αλγόριθμος) θα λειτουργήσει με παρόμοιο τρόπο και σ' 

άλλες περιπτώσεις...(755). Ωστόσο οι "άλλες" αυτές περιπτώσεις δεν καθορίζονται επακριβώς, 

παραμένουν έμμεσα προσδιορισμένες από το παράδειγμα που θα χρησιμοποιηθεί, τα 

χαρακτηριστικά τους συμπίπτουν με τα χαρακτηριστικά του παραδείγματος.

Το παράδειγμα που επινοούν είναι σύντομο κι έτσι μπορούν να πραγματοποιήσουν 

μια προσομοίωση πλήρη και λεπτομερή. Δεν αρκούνται σε μια νοητά ελεγχόμενη προσομοίωση 

αλλά προσομοιώνουν την εκτέλεση του προγράμματος τους σ' ένα πληροφορικό σύστημα με 

όλες τις λεπτομέρειες, σημειώνοντας όλες τις πληροφορίες.

Το παρακάτω είναι μια εικόνα από το πρόχειρο τους:
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Η λεπτομερής προσομοίωση μας δίνει πολλές πληροφορίες για τον τρόπο 

λειτουργίας των σπουδαστών. Για παράδειγμα η επιμελής καταγραφή όλων των λεπτομερειών 

είναι χρονοβόρα αλλά καθιστά δυνατό ένα λεπτομερή έλεγχο της προσομοίωσης. Ο Μπ 

διαπιστώνει ότι κατά την εκτέλεση υπάρχει ένα παρασιτικό S  που προστίθεται στην τρέχουσα 

λέξη. Μονολογεί ο ίδιος: γιατί όμως είπα ότι μπαίνει ένα S  παραπάνω;... Ο πίνακας όμως

διαδοχικών τιμών του επιτρέπει να συνεχίσει. Και σ' άλλες περιπτώσεις όταν η προσομοίωση 

γίνεται πολύπλοκη, οι σημειώσεις του επιτρέπουν να ξαναρχίσει ήρεμα (600)

Ο Μπ εκτελώντας την προσομοίωση αλλάζει συνεχώς ρόλους: πότε γίνεται ένα είδος

[600]

κι εδώ υπάρχει το Α το "σύστημα" εκτελεί

εντάξει προγραμματιστής

φτάνουμε εδώ το "σύστημα" εκτελεί

περνούμε κατευθείαν σε άλλη περίπτωση το "σύστημα" εκτελεί

λοιπόν αυτό θα πεί ότι εδώ παίρνει Β το "σύστημα" εκτελεί

ο αριθμός γραμμάτων γίνεται 1 το "σύστημα" εκτελεί

εδώ ξαναγυρνάμε.... το C.... το "σύστημα" εκτελεί

άρα γυρνάμε εδώ το "σύστημα" εκτελεί

εδώ είναι πάντοτε λάθος το "σύστημα" εκτελεί

άρα πάμε σ' άλλη περίπτωση το "σύστημα" εκτελεί

ναι τοέγει κανονικά προγραμματιστής

Τα στοιχεία που είναι στη διάθεση μας δεν μας επιτρέπουν να αποφασίσουμε για το 

αν η κρίση του Μπ ναι τρέχει κανονικά οφείλεται στη διαπίστωση μιας ορθής λειτουργίας 9με
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ένα γενικό τρόπο), στην διαπίστωση ότι τα αποτελέσματα απ' αυτήν την εκτέλεση ήταν ορθά ή 

και στα δυο.

Κ και Π

Οι κρίσιμες δοκιμασίες χρησιμοποιούνται σε δυο περιπτώσεις από τους Κ και Π μ' 

έναν ιδιαίτερο τρόπο. Με τη βοήθεια προσομοιώσεων αποφασίζουν για την επιλογή ανάμεσα σε 

δυο ενδεχόμενα τα οποία υποστηρίζουν ο καθένας. Για παράδειγμα ο Π. σε δυο περιπτώσεις 

χρησιμοποιεί την προσομοίωση για ν' απαξιώσει τις προτάσεις του Κ.

- Όταν ο Κ. προτείνει την εκτύπωση κάθε γράμματος αμέσως μετά το "διάβασμα" 

του, ο Π. προσομοιώνει την "εκτέλεση" της ιδέας αυτής στην περίπτωση του STOP (320): αν 

συναντήσεις S  τυπώνεις S... αν βρεις Τ τυπώνεις Τ... στη συνέχεια τυπώνεις Ο...και 77... ενώ δεν 

έπρεπε να τυπώσεις.

- Ό ταν  ο Κ. επανέρχεται στην πρόταση του για μια στρατηγική "ανάγνωσης κατά 

τετράδες" (την οποία είχαν απορρίψει νωρίτερα), ο Π. του δίνει ένα αντιπαράδειγμα (330): ναι 

αλλά 4.. ανά 4 σου δημιουργεί προβλήματα με τα διαστήματα...μπορείς να διαβάσεις... θέλω να πω 

ότι αν έχεις για παράδειγμα... εδώ 3 διαστήματα κι 'ύστερα το πρώτο γράμμα της λέξης...

S

τι θα κάνεις;... διάβασμα των 4... όχι τα ξεχνάει όλα...

Ζε και Ζι

Έχουμε μόνο μια ένδειξη από τους Ζε και Ζι. Πριν δώσουν το πρόγραμμα τους στους 

ελεγκτές εκφράζουν την επιθυμία μιας "γενικής δοκιμασίας":

[675]
Ζι εντάξει ας το γράψουμε...
Ζε θα δοκιμάσουμε τώρα τις...
ΖΙ μια υποδιαδικασία... μια διαδικασία;
Ζε ναι όλες τις μικρές διαδικασίες... με το πρόγραμμα από δίπλα... θα δούμε αν όλα παν

καλά...
Ζι ναι... κατά τη γνώμη μου θα επαληθεύσουμε όλες τις μικρές..
Ζε αυτό είπα κι εγώ... (κακή εγγραφή)... κι ύστερα βλέπουμε
ΖΙ κι ύστερα αν τρέχουν οι μικρές... θα δούμε ύστερα τις γενικές...

Η δηλωμένη πρόθεση ελέγχου του προγράμματος με το κείμενο από δίπλα σημαίνει 

βέβαια ότι τούτο που ελέγχεται δεν είναι τόσο τ' αποτελέσματα, όσο η ομαλή λειτουργία του 

αλγορίθμου. Κατ' αυτή την έννοια η γενικευμένη αυτή δοκιμασία έχει ταυτόχρονα τα 

χαρακτηριστικά μιας κρίσιμης δοκιμασίας αλλά και της χρήσης ενός παραδείγματος με 

γενικευτική αξία.
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Στην πραγματικότητα το σχέδιο τους δεν θα εφαρμοσθεί, αφού από την αρχή 

ανακαλύπτουν λάθη στη διαδικασία REMPLIRT κι επανέρχονται στην κατασκευή της 

διαδικασίας αυτής.

Η περιγραφή των Ζε και Ζι αντιστοιχεί σ' ένα ολόκληρο πρόγραμμα ελέγχων: η 

στρατηγική τους συνίσταται σε μια "ανιούσα" πορεία - από τις επιμέρους διαδικασίες προς τις 

γενικότερες. Το γεγονός ότι αυτή η αλυσιδωτή σειρά ελέγχων, θ' αποτελούσε το αποφασιστικό 

κριτήριο για την εγκυρότητα της κατασκευής τους μας επιτρέπει να εντάξουμε αυτή τη 

δοκιμασία στην κατηγορία των κρίσιμων - παρά το γεγονός ότι το κριτήριο καθαυτό δεν είναι τ' 

αποτελέσματα αλλά η λειτουργία του προγράμματος.

Σύνθεση

Η κρίσιμη δοκιμασία αποτελεί σαφώς μια μέθοδο μειωμένης σημασίας, 

περιθωριακή. Εμφανίζεται σποραδικά και πάντα σε μια "υβριδική" μορφή, δηλαδή σε μορφή η 

οποία μπορεί ν' ανήκει και σ' άλλη κατηγορία. Εκείνο που χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις αυτές 

είναι:

- το γεγονός ότι κατά κανόνα εκείνο που αποτελεί το πραγματικό κριτήριο 

εγκυρότητας δεν είναι τόσο τ' αποτελέσματα (όπως στην περίπτωση εκτέλεσης του 

προγράμματος σ' έναν ΗΥ) αλλά η ορθή λειτουργία του αλγορίθμου. Τούτο σημαίνει ότι η 

κρίσιμη δοκιμασία, έτσι όπως εκφράστηκε στην πειραματική κατάσταση, δεν ήταν άμεσα 

συνδεδεμένη μ' έναν εμπειρισμό.

- το γεγονός ότι οι δοκιμασίες είχαν έναν χαρακτήρα κρίσιμο. Πολλές φορές οι 

σπουδαστές εκφράσανε την άποψη ότι τ' αποτελέσματα του ελέγχου τους θα είχαν ιδιαίτερη 

σημασία για την εγκυρότητα του προγράμματος τους.

- το γεγονός ότι τα νοητά, έμμεσα η συγκεκριμένα παραδείγματα έχουν κάποια 

γενική αξία (γενικευτική αξία) ως μέσα ελέγχου, αλλά τα χαρακτηριστικά που τους δίνουν την 

αξία αυτή παραμένουν χωρίς ρητή έκφραση.

Η κρίσιμη δοκιμασία εμφανίζεται σχετικά ανεξάρτητη από έναν "απλοϊκό" 

εμπειρισμό, αλλά μ' ένα σημαντικά γενικευτικό χαρακτήρα.

4.3.2.3 Το παράδειγμα με γενικευτική αξία

Το παράδειγμα αποτελεί ουσιαστικά ένα "πεδίο" το οποίο επιτρέπει την "επίδειξη" 

της λειτουργίας του αλγορίθμου. Η αξία των δεδομένων έγκειται αποκλειστικά στην 

αντιπροσωπευτικότητά τους. Η χρησιμοποιούμενη γλώσσα παραμένει προσκολλημένη στην 

πράξη, το ζητούμενο όμως στην περίπτωση αυτή δεν είναι η ίδια η πράξη και τα ορατά, 

συγκεκριμένα αποτελέσματα της, αλλά ο μηχανισμός που επιτρέπει την επίτευξη των 

αποτελεσμάτων.
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Κ και Π

Ο Κ και ο Π δεν είναι σύμφωνοι για τη μέθοδο που πρέπει ν' ακολουθήσουν για την 

διαδικασία επεξεργασίας των λέξεων. Ο Π προσομοιώνει μια εκτέλεση για να δεί£ει στον Κ ότι η 

μέθοδος του είναι απλούστερη:

(355)
Π : δεν πιστεύεις ότι το δικό μου είναι απλούστερο;
Κ : δεν καταλαβαίνω και πολύ τι λες αλλά...
Π : σου λέω... παίρνω ένα τηλεγράφημα ABCDEF... διάστημα...STOP...ΖΖΖΖ... φθάνω 

εκεί... στη συμβολοσειρά βάζω Α...

Α Β C D Ε f Q s T O O  ΖΖΖΖ[]Α B C D

t t m M
Κ : ναι δυο διαστήματα...
Π : στη συμβολοσειρά μου βάζω Η., περνώ παραπέρα...στη συμβολοσειρά μου βάζω C... 

στη συμβολοσειρά μου επεκτείνω με D... βάζω Ε... στη συμβολοσειρά μου βάζω F

τέλος όταν συναντώ ένα διάστημα... τότε πηδώ στη διαδικασία ΔΙΑΣΤΗΜΑ... η 
διαδικασία ΔΙΑΣΤΗΜΑ θα συγκρίνει τη συμβολοσειρά ABCDEF με το STOP και 
ΖΖΖΖ... στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι ούτε STOP ούτε ΖΖΖΖ... τότε την 
εκτυπώνει

(ταυτόχρονα ο Π βάζει τα βέλη κι εξηγεί όπως στο παραπάνω σχήμα)

Κ : ναι ναι... παρακάτω... τρέχει.... εντάξει είναι έτσι., κατάλαβα τι θες να πεις... μετά τη 
συγκρίνεις με το ΖΖΖΖ...

Π : τελικά εκεί... νομίζω ότι είναι πολύ απλό... γιατί κάθε φορά συγκρίνεις....

Ο Κ μοιάζει να πείθεται ότι ο αλγόριθμος του Π τρέχει κι είναι εντάξει χάρη σ’ αυτή 

την εκτέλεση. Η επίδειξη αυτή χρησιμεύει σα μια μέθοδος η οποία επιτρέπει την αποφυγή της 

ρητής έκφρασης της μεθόδου.

Σε μια παρόμοια περίπτωση, ο Κ υποστηρίζει την άποψη του για τη χρήση ενός 

μετρητή ΜετΛέξ αλλά τη φορά αυτή η εκτέλεση θα είναι πολύ πιο συνοπτική:

[439]
κι αν έχεις μια λέξη ανάμεσα... ξαναπαίρνει τιμή 0... εδώ παίρνει τιμή 1... εδώ παίρνει τιμή 

2... αν υπάρχει ανάμεσα μια λέξη... παίρνει τιμή 0 και ξαναρχίζει με το μετρητή σου... 
το πιάνεις; τι θα κάνω με το πλήρες σημάδι τέλους;
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►  Μετρητής λεξεων + 1 εκτύπωση

Σύνθεση

Η χρήση παραδειγμάτων με γενική αξία μας επιτρέπει να κάνουμε την υπόθεση ότι 

το παράδειγμα επιτρέπει την επίδειξη λειτουργίας του προγράμματος - κι έτσι δίνει τη 

δυνατότητα ν' αποφευχθούν οι πιθανές δυσκολίες μιας ρητής έκφρασης και περιγραφής της 

λειτουργίας αυτής. Στην περίπτωση αυτή η ίδια η λειτουργία του μηχανισμού είναι αρκετή για να 

πειστεί ο "αναγνώστης" για την ορθότητά του.

4.3.2.4 Το διανοητικό πείραμα

Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι κατ' ανάγκη στηρίζεται στις γενικές ιδιότητες, 

στα γενικά χαρακτηριστικά των δεδομένων. Οι γενικές αυτές ιδιότητες παραμένουν όμως ακόμη 

χωρίς ρητή έκφραση: απλώς γίνονται έμμεσα αποδεκτές, εννοούνται από τους σπουδαστές κι η 

συμφωνία των σπουδαστών βασίζεται πάνω σ' αυτή την έμμεση, κοινή παραδοχή.

Φ και Μπ

Ο Μπ μετά από επανειλημμένες απόπειρες κατασκευής της διαδικασίας 

ANALYSEMOT (ανάλυση λέξης) παραμένει αβέβαιος όσον αφορά τη σωστή λειτουργία της: 

λοιπόν δεν είναι και πολύ προφανές πότε σταματούμε... επιπλέον... πφφφφ... από πριν μ ' ενοχλούσε 

πώς θα σταματήσουμε... πραγματικά δεν ξέρω. Η Φ αποπειράται να του εξηγήσει τη λειτουργία 

του βασιζόμενη σε μια εκτέλεση σ' ένα "συγκεκριμένο" σημείο των τηλεγραφημάτων. Οι 

εκφράσεις που χρησιμοποιεί είναι ενδεικτικές της γενικότητας την οποία η Φ αποδίδει στα ιδεατά 

δεδομένα:

[875]
Φ : λοιπόν αν ξέρουμε ότι... ξέρουμε... γιατί... προχωράς λέξη λέξη... όταν φθάνεις ... 

στην άκρη., εεεεε... έχεις τον boolean που είναι ΑΛΗΘΗΣ... είναι το τέλος... τότε., έτσι 
κι αλλιώς ξέρεις ότι... είσαι σίγουρος ότι... στο τέλος ενός τηλεγραφήματος ο τρέχων 
χαρακτήρας είναι ένα Ζ...

Μπ: ναι...

Κ και Π
Όταν ο Κ [279] προτείνει τγ δημιουργία μιας διαδικασίας για την αναγνώριση 

των περίσσιων διαστημάτων (που εκ λάθους μπορούν να υπάρχουν ανάμεσα στις λέξεις των 

τηλεγραφημάτων), ο Π ισχυρίζεται ότι <5εν είναι και πολύ πρακτικό, και για να τον πείσει του
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προτείνει να φανταστεί τον εαυτό του στη θέση του υπολογιστή [342], για να "δει" νοητά την 

εξέλιξη της εκτέλεσης:

[285]
Π : μπες στη θέση του υπολογιστή... κατάλαβες ακολουθείς το ρεύμα... όταν κάνεις 

DEM (διαδικασία εκκίνησης)... DEM εκεί πρέπει να δούμε αν υπάρχει διάστημα...
Κ : κάθε φορά που συναντούμε ένα Ζ... κοιτάζει μήπως είναι το σήμα του τέλους...
Π : πράγματι...

Για ν' αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των ΖΖΖΖ (του τέλους των τηλεγραφημάτων), ο 

Κ προτείνει τη χρήση ενός μετρητή cpt ο οποίος θα μπορεί να παίρνει τρεις τιμές: 0 (δεν υπάρχει 

ΖΖΖΖ), 1 (τέλος ενός "κοινού" τηλεγραφήματος) και 2 (δυο διαδοχικά ΖΖΖΖ, άρα τέλος του 

ρεύματος). Ο Π δεν καταλαβαίνει κι ο Κ του εξηγεί την ιδέα του με τη βοήθεια μιας νοητής 

εκτέλεσης η οποία δεν είναι "σειριακή", αλλά διερευνά περισσότερες από μια δυνατότητες:

[414]
Κ : πρέπει να του δώσουμε αρχική τιμή... cpt=0... σύμφωνοι;... άρα ή θα περάσεις πάλι 

από ΖΖΖΖ... θα πάρει τιμή 1 και την επόμενη φορά αν ξαναπεράσεις... ξαναρχίζεις... 
κατάλαβες τι λέω ; γιατί ανάμεσα στα δυο Ζ... αν έχεις μια ξεχωριστή λέξη... 
ξαναπερνώντας από κει ξαναβάζεις το μετρητή στο 0... σύμφωνοι;

Ο και Φ

Σε μια δεδομένη στιγμή οι Ο και Φ αναρωτιούνται για την ορθή λειτουργία ενός 

βρόχου. Μια νοητή εκτέλεση, η οποία φαίνεται να εκτελείται παράλληλα από τους δυο 

σπουδαστές (τουλάχιστον εν μέρει) τους επιτρέπει να την εκτιμήσουν:

[405}
Φ ΜΕΤΡΗΤΗΣΑΕΞΕΩΝ (πρόκειται για μια μεταβλητή)
0 εντάξει κατάλαβα... καλά... τι μας δίνει;
Φ όχι κι πολλά πράγματα...
0 λοιπόν εφ' όσον... είναι δυο διαστήματα και νια νια νια.. ας ξαναρχίσουμε
Φ περίμενε...
0 τακ.. έχεις μια λέξη...ποφ... φτάνεις εδώ και νια νια νια... εεεεε...
Φ προχωράω μεσ’ τη λέξη... προχωράω...
0 ναι και... α αυτό πρέπει να γίνει όσο η λέξη δεν είναι ΖΖΖΖ... στην πραγματικότητα
Φ εντάξει.... υπάρχει ένα δεύτερο εφόσον... ενώ
0 ναι... αυτό... ένα ακόμη δηλαδή...

Η νοητή εκτέλεση επιτρέπει στον Ο όχι μόνο να κατασκευάσει ένα τμήμα του 

αλγορίθμου ή να επαληθεύσει τη λειτουργία του, αλλά επίσης του επιτρέπει να "δείξει" στον Φ 

ένα λάθος. Ο Ο προσκαλεί τον Φ να φανταστεί ένα συγκεκριμένο σημείο του ρεύματος:
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Ο : λοιπόν φτάνουμε εκεί... είσαι στο., ας φανταστούμε αμέσως πως είμαστε μέσα στο 
ΖΖΖΖ

Φ : ναι...
Ο : λοιπόν θα βρεις... απέναντι δεν έχουμε STOP και νια νια νια... θα είναι ΖΖΖΖ... 

λοιπόν δε θα κάνεις αυτό (εννοεί ότι δε θα εκτελεστεί το συγκεκριμένο κομμάτι του 
αλγορίθμου που δείχνει)

Φ : ναι...
Ο : εντάξει.... είσαι εκεί...
Φ : ναι...
Ο : εντάξει ξαναγυρνάς στην αρχή της γραμμής... τυπώνεις τον αριθμό των λέξεων... θα 

'ναι 0.... έτσι θα 'χεις ένα 0 στο τέλος... δεν είναι και πολύ έξυπνο...
Φ : για περίμενε δε κατάλαβα., να το ξαναδούμε;
Ο : εντάξει... έχεις... έχεις... έχεις γράψει το τελευταίο τηλεγράφημα., άρα...

[653]

Ζε και Ζι (1)

Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας REMPLIRT (μια λέξη τοποθετείται ως στοιχείο 

του πίνακα Τ), είναι τέτοια ώστε είναι αβέβαιοι. Αποφασίζουν να την δοκιμάσουν με τη βοήθεια 

μιας νοητής εκτέλεσης:

[715]
Ζι : δοκιμάζουμε να γεμίσουμε τον πίνακα... βρισκόμαστε στο πρώτο γράμμα...ΟΚ 
Ζε : άρα θέτουμε NBLETTRES=0 (αριθμός γραμμάτων = 0)
Ζι : ναι
Ζε : εφ' όσον δεν υπάρχει διάστημα....
Ζι : δηλαδή περνάμε σε...

Ζε : T[NBLETTRES] παίρνει αυτό σαν τιμή...

Ζι : άρα το πρώτο θα 'ναι στην πραγματικότητα Τ[0] γιατί... κι οι δείκτες...
Ζε : να εκεί... ΝΒ=1
Ζι : ναι άρα για μας τρέχει... για το.... σύμφωνοι.. Τ[1] Τ[2] Τ[3] Τ[4] κι ύστερα... (κακή 

εγγραφή)... εντάξει...

Ζε : δεν υπάργει πρόβλημα τρέγει.,.ναι..

Ζι : κι εδώ είναι παρόμοιο... αν συναντήσουμε ένα διάστημα... αν συναντήσουμε ένα 
διάστημα... δεν μπαίνει στη διαδικασία...

Η εκτέλεση αυτή εκτελείται χάρη σε μια νοητική αναπαράσταση των δεδομένων. Δεν 

υπάρχει συγκεκριμένο παράδειγμα αλλά προσομοιώνεται η εκτέλεση μιας διαδικασίας πάνω σε 

"δεδομένα" τα οποία εννοούνται. Η προσομοίωση αυτή δεν είναι βέβαια πλήρης - "εκτελείται" 

μόνο στα δυο πρώτα γράμματα της ιδεατής λέξης, γιατί αυτό το τμήμα της είναι σημαντικό
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δεδομένου ότι αντιστοιχεί στο "ευαίσθητο” σημείο της διαδικασίας, στην είσοδο της. Αυτή η 

μερική εκτέλεση καταλήγει σ' έναν ισχυρισμό: δεν υπάρχει πρόβλημα... τρέχει κι ο Ζι 

συμπληρώνει: κι εκεί το ίδιο είναι...

Η διαδικασία "τρέχει", εκτελείται δηλαδή σύμφωνα με τις προβλέψεις, όχι μόνο για 

το παράδειγμα που θεωρούν οι σπουδαστές, αλλά και για όλες τις λέξεις που έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά. Οι Ζι και Ζε δεν εκφράζουν ρητά τις ιδιότητες αυτές. Μπορούμε μόνο να τις 

συνάγουμε έμμεσα από το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις τα χαρακτηριστικά αυτά 

μπορούν να προκαλέσουν μια μη "ομαλή" λειτουργία της διαδικασίας. Είναι, για παράδειγμα, η 

περίπτωση κατά την οποία - στη διάρκεια μιας διαμάχης - ο Ζε αναρωτιέται αν οι έμμεσες 

υποθέσεις του για τις ιδιότητες των δεδομένων είναι ορθές: [690] είμαστε στο πρώτο γράμμα... 

ναι αλ/Λ το τηλεγράφημα αρχίζει κατευθείαν με...(μ' ένα χαρακτήρα). Σε μια άλλη περίπτωση ο Ζε 

[652] διαπιστώνει την ορθή λειτουργία της διαδικασίας ακόμη και σε περιπτώσεις εξαιρετικές: 

άρα εντάξει... κι αν κατά τύχη το τηλεγράφημα μας έχει μόνο μιο λέξη... δεν έχει λέξεις...ααα 

NBM OTS (αριθμός λέξεων) είναι Ο.,.δεν έχουμε παρά Ζ... ναι via νια... συνθήκη τέλους... φύγαμε...

Ζε και Ζι (2)

Αν ένας αλγόριθμος οργανώνεται σε διαδικασίες, για να λειτουργεί σωστά, πρέπει 

κάθε διαδικασία να "συνεργάζεται" με τις υπόλοιπες, δηλαδή πρέπει να δέχεται δεδομένα και να 

παράγει αποτελέσματα ενός ορισμένου τύπου και κατά ένα ορισμένο τρόπο (ανεξάρτητα από τη 

μέθοδο κατασκευής). Η εξέταση αυτής της πλευράς του αλγορίθμου μπορεί να είναι αρκετά 

δαπανηρή (σε όρους διανοητικής προσπάθειας).

Ακολουθεί ένα παράδειγμα μ' ένα διανοητικό πείραμα του Ζε, το οποίο παρουσιάζει 

μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με τη δική τους οικονομία:

-Ο Ζε δεν εκτελεί όλα τα τμήματα του αλγορίθμου του αλλά "καλεί" τις διαδικασίες 

ως το σημείο το οποίο θέλει να μελετήσει λεπτομερώς (για παράδειγμα τη διαδικασία 

REMPLIRT). Στην πραγματικότητα η "δοκιμή" του ξεκινάει από το επίπεδο της διαδικασίας 

TELEGRAMME η οποία με τη σειρά της καλεί τη διαδικασία ANALYSEMOT.

- μετά από μια εξαντλητική εξέταση όλων των περιπτώσεων του τμήματος που τον 

ενδιαφέρει, ο Ζε "επιταχύνει" κι η εκτέλεση επανέρχεται στο επίπεδο της απλής κλήσης των 

διαδικασιών με τ' όνομα τους (όπως η ANALYSEMOTLONG):
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[463]

Ζε : λοιπόν., εφόσον τηλεγράφημα=1... εντάξει;

γεμίζουμε τον πίνακα

αναλύουμε τη λέξη...

Ζ ι : εντάξει έχουμε τη λέξη μέσα στον πίνακα... 

την αναλύουμε... αν είναι STOP... 

ανακεφαλαιώνου με... αν είναι STOP δε 

γράφουμε... βάζουμε 0 στον μετρητή...

Ζ ε : δε γράφουμε... βάζουμε τελεία... κι αν 

έχουμε ένα ΖΖΖΖ... δε γράφουμε... 

έχουμε το τέλος τηλεγραφήματος... αλλά 

βγαίνουμε από τη διαδικασία... έτσι..

Ζ ι : σύμφωνοι...

Ζε : λοιπόν αναλύουμε τη λέξη... στη συνέχεια 

ANALYSEMOTLONG...

σύμφωνοι;

είναι η συνθήκη για την είσοδο στο 

σώμα του βρόχου. Καλείται η 

διαδικασία ANALYSEMOT

στην πραγματικότητα πρόκειται 

για μια διαδικασία

μια διαδικασία επίσης

η εκτέλεση γίνεται λεπτομερής κι 

εξαντλητική

εξέταση της περίπτωσης ΖΖΖΖ

συμφωνία πάνω στην "ορθή" 

λειτουργία της διαδικασίας

η εκτέλεση ξαναγίνεται "γρήγορη"

"Διανοητικά πειράματα" με τα χαρακτηριστικά αυτά παρατηρήθηκαν και σε άλλες 

περιπτώσεις, όπως στο σύντομο παράδειγμα που ακολουθεί:

[478]
Ζε : αναλύουμε.... νια νια και...
Ζι : θα πρέπει ν' αναλύσει το... (κακή εγγραφή)
Ζε : αν... ECRIRE=1 τότε θα.... ΟΚ;

Σε και Σα
Τα "διανοητικά πειράματα" επιτρέπουν επίσης στη Σε και τη Σα να ακολουθήσουν 

νοητά την εκτέλεση ενός τμήματος του αλγορίθμου. Στη δική τους εκτέλεση τα "αντικείμενα",
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δηλαδή τα δεδομένα επί των οποίων "εφαρμόζεται" ο αλγόριθμος παραμένουν έμμεσα 

καθορισμένα, δεν προσδιορίζονται παρά μέσω των μετασχηματισμών που υφίστανται.

Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που ακολουθεί, ορισμένοι κανόνες της εκτέλεσης 

είναι εμφανείς:

[592]
Σα : όχι αν ΜΟΤ και CC (δηλαδή ο τρέχων αρχή της εκτέλεσης 

χαρακτήρας) είναι ίσος με λευκό άρα 
τότε... λοιπόν... 

θα κάνει αυτό και θα κάνει αυτό... 
θα βάλουμε μεταβλητή... 
δεν είναι σίγουρο αυτό... 
ύστερα θα δούμε...

συνοπτική εκτέλεση

σε περίπτωση αμφιβολίας το 
"ύποπτο" σημείο "παγώνει" κι η 
εξέταση του αναβάλλεται γι' 
αργότερα

αν λοιπόν είναι μια λέξη κι ένα λευκό

Σε : ναι...

Σα : πάει να πει ότι υπάρχει ένα γράμμα πριν το "διάγνωση" της κατάστασης του
λευκό κι ένα μετά κι άρα... συστήματος

Σε : πάει να πει ότι είμαστε στο τέλος μιας η κατάσταση του συστήματος
λέξης ερμηνεύεται στο επίπεδο της δομής

των δεδομένων...
Σα : ο μετρητής παίρνει την τιμή μετρητής + 1 λεπτομερής εκτέλεση 

γιατί τη στιγμή αυτή είσαι στο τέλος της αιτιολόγηση 
λέξης

Σε : ναι...

Σα : λοιπόν τρέγει αυτό. 

Σε : ναι...α ναι..

η δοκιμή επέτρεψε τη διαπίστωση 
ότι ο αλγόριθμος "τρέχει"

Για να μπορεί όμως ένα είδος διανοητικού πειράματος να πάρει το χαρακτήρα μιας 

απόδειξης, οφείλει να μπορεί να συνιστά ένα πειστικό επιχείρημα. Είναι απαραίτητο λοιπόν οι 

σπουδαστές οι οποίοι το αποδέχονται να είναι σύμφωνοι πάνω στο νόημά του, πάνω στη φύση 

και το χαρακτήρα των αντικειμένων και τ' αποτελέσματα κάθε νοητής "πράξεως". Είναι 

απαραίτητο οι πράξεις αυτές να παράγουν τα ίδια αποτελέσματα, οι σπουδαστές να "βλέπουν" τα 

ίδια αποτελέσματα. Στην αντίθετη περίπτωση είναι προφανές ότι δε μπορεί να λειτουργήσει ως 

απόδειξη. Στη Σε και τη Σα η ασυμφωνία αυτού του είδους είναι πολύ πιο συχνή απ' ό,τι στα 

άλλα ζεύγη - πιθανό σημάδι ενός καθορισμού διαφορετικών έμμεσων χαρακτηριστικών του 

ρεύματος από τις δυο σπουδάστριες:
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[418}
Σα εκεί πρέπει επίσης να του πούμε ότι αν υπάργει μετά ένα λευκό... ότι πρέπει να

προχωρήσει
Σε ναι αλλά... εφόσον ΜΟΤ παίρνει τη τιμή FALSE
Σα εεε δε κάνει τίποτα...
Σε όχι... γιατί κοίτα... εκεί η διαδικασία είχε τερματιστεί...
Σα όχι αλλά...
Σε η ΜΟΤ μέσα στο βρόχο τέλειωσε
Σα αλλά... δεν τοθ 'πες να προχωρήσει... δε θα προχωρήσει
Σε μα ναι θα προχωρήσει... είναι εκεί...
Σα όχι εκεί... είναι μέσα στο IF εκεί... είναι IF ΜΟΤ που προχωράει...
Σε περίμενε... αλλά
Σα IF ΜΟΤ τότε κάνει αυτό και κάνει αυτό και προχωράει...
Σε εντάξει σύμφωνοι...
Σα κι αν δεν είναι ΜΟΤ... ε λοιπόν έρχεται εκεί και δε προχωράει
Σε α όχι... αυτό είναι μέσα στο ΜΟΤ... αυτό είναι μέσα στο IF ΜΟΤ... τότε εφόσον...
Σα λοιπόν δε προχωράει... εκεί δε προχωράει...
Σε περίμενε...
Σα αν υπάρχει μια λέξη... προχωράει...
Σε περίμενε... ίσως πρέπει να προχωρήσει...

Στις περισσότερες περιπτώσεις (για το ζεύγος Σε-Σα) οι διάλογοι αυτού του τύπου 

δεν οδηγούν σε μια προσφυγή σε προσομοιώσεις αλλά σε "μπλοκαρίσματα", σε αδιέξοδα δηλαδή 

τα οποία καταλήγουν σε δυο κατευθύνσεις:

- την χωριστή εργασία: η Σε συχνά προτείνει η καθεμιά τους■ να το σκεφτεί απ' τη 

μεριά της [450]

- την αποδοχή της άποψης του άλλου. Στη Σε και τη Σα παρατηρήθηκε αρκετά συχνά 

αλλά συνοδεύτηκε πάντοτε από μια επιστροφή στις αρχικές θέσεις καθεμιάς, όταν αργότερα 

επανατέθηκε το ίδιο πρόβλημα. Για να δοθεί ένα παράδειγμα, η Σα σε πολλές περιπτώσεις 

επανήλθε στις αρχικές της θέσεις - τις οποίες είχε εγκαταλείψει εξαιτίας της πίεσης της Σε κι όχι 

γιατί είχε πραγματικά πειστεί για την ορθότητά τους.
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Σύνθεση

Τα διανοητικά πειράματα πραγματοποιούνται με τη βοήθεια νοητών εκτελέσεων του 

αλγορίθμου. Στην αλληλεπίδραση των σπουδαστών κάθε ζεύγους μεταξύ τους, οι νοητές αυτές 

εκτελέσεις λειτουργούν ως αποδείξεις χάρη στο γεγονός ότι εκτελώντας οι σπουδαστές τα ίδια 

τμήματα του αλγορίθμου "παρατηρούν" τα ίδια αποτελέσματα και μάλιστα τους αποδίδουν την 

ίδια σημασία (π.χ. συμφωνία του τύπου ναι τρέχει...): οι σπουδαστές παρατηρούν την ίδια 

κατάσταση τους συστήματος και μάλιστα "με τον ίδιο τρόπο". Η λειτουργία αυτή γίνεται δυνατή, 

μεταξύ των άλλων, χάρη στη ύπαρξη έμμεσων χαρακτηριστικών (των δεδομένων και του 

αλγορίθμου).

Εκείνο που φαίνεται να συνιστά το πραγματικό θεμέλιο της "πίστης" των 

σπουδαστών είναι η εσωτερικευμένη πράξη και τ' αποτελέσματα της - μια πράξη όμως που 

βρίσκεται ακόμη μακριά από μια «τυποποιημένη» έκφραση της. _ι σχέσεις που εκφράζουν οι 

σπουδαστές είναι σχέσεις οι οποίες έχουν χρονολογικά χαρακτηριστικά κι όχι χαρακτηριστικά 

σχέσεων και τα αποτελέσματα των εντολών του αλγορίθμου "παρατηρούνται" (έστω νοητά) και 

δε συνάγονται. Αν οι νοητές παρατηρήσεις δε συμπέσουν, μπορεί να προκληθεί μια σχετική 

διαφωνία - όπως η περίπτωση της Σε και Σα.

4.3.2.5 Η χρήση μοντέλων

Η χρήση ενός μοντέλου για να εκφράσει τη λειτουργία ενός μηχανισμού - του 

μηχανισμού του αλγορίθμου - ως τρόπος απόδειξης, είναι συγγενής προς το παράδειγμα με 

γενικευτική αξία και το διανοητικό πείραμα. Όμως η λειτουργία του μηχανισμού δε στηρίζεται 

πλέον ούτε στο συγκεκριμένο παράδειγμα το οποίο θεωρείται - έμμεσα - ως αντιπροσωπευτικό 

μιας κλάσης δεδομένων, ούτε στο νοητό κι ακαθόριστο παράδειγμα με την ασαφή δομή. Ο 

μηχανισμός εφαρμόζεται πλέον σε ένα είδος μοντέλου το οποίο "υλοποιεί", εμπεριέχει ορισμένα 

από τα χαρακτηριστικά των προς επεξεργασία αντικειμένων, των δεδομένων δηλαδή. Υπάρχει 

μια κατ' ανάγκη "αποτύπωση" και χρήση ορισμένων αναλλοίωτων ιδιοτήτων των δεδομένων και 

μάλιστα κατά τρόπο πιο άμεσο απ’ ό,τι με τη χρήση παραδειγμάτων. Βέβαια οι ιδιότητες αυτές 

είναι παρούσες, αλλά όχι ρητά εκφρασμένες. Η χρήση ενός μοντέλου, έτσι όπως το θεωρούμε, δε 

σημαίνει λοιπόν εκμετάλλευση ρητά εκφρασμένων ιδιοτήτων, γιατί οι ιδιότητες αυτές 

παραμένουν ακόμη "άρρητες" αν και είναι φανερές.

Κ και Π
Οι Κ και Π χρησιμοποιούν ένα "σχήμα" της δομής του ρεύματος:

--
ΖΖΖΖ ΖΖΖΖ
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Η σχηματοποίηση αυτή της δομής του ρεύματος έχει μια χρησιμότητα - μεταξύ των 

άλλων - ως πεδίο επί του οποίου μπορεί να εφαρμοστεί ο εκάστοτε αλγόριθμος. Όσο οι δυο 

σπουδαστές είναι σύμφωνοι πάνω στην εγκυρότητα της "μακέτας", η κατασκευή κι η 

επαλήθευση του αλγορίθμου προχωρούν απρόσκοπτα. Σε περίπτωση διαφωνίας όμως, το 

μοντέλο μπορεί να αποδειχθεί ανεπαρκές. Έτσι, για παράδειγμα, ο Κ ψάχνει ένα είδος 

αναπαράστασης της δομής του ρεύματος για να δείξει στον Π ότι τα τηλεγραφήματα δεν είναι 

κατ' ανάγκη χωρισμένα με κενά διαστήματα. Κατασκευάζει λοιπόν ένα ειδικό τμήμα του 

μοντέλου, αναπαριστάνοντας τη δομή του ρεύματος στο ειδικό εκείνο σημείο με μορφή 

αναλυτική και λεπτομερή:

ABGw ,ABG U ZZZZ|J\B CLKi
[150]
Κ : έχεις ένα τηλεγράφημα δηλαδή ABC.... ABC... εντάξει...
Π : μετά έχεις...
κ : ΖΖΖΖ....
Π : ΖΖΖΖ.... περίμενε...
κ : βάλε όσα διαστήματα θες... είναι μέσα στο τηλεγράφημα. .. κάθε λέξη σε κάθε

τηλεγράφημα... έχεις περισσότερα τηλεγραφήματα... που είναι χωρισμένα με
διαστήματα... εδώ είναι δυο διαφορετικές λέξεις...

Π : δηλαδή εκεί δε θα 'βαζες διαστήματα...
κ : όχι... δε θα υπήρχαν διαστήματα... γιατί αυτή η λέξη 

τηλεγράφημα μ' αυτήν εδώ...
δεν ανήκει στο ίδιο

Σύνθεση

Το παράδειγμα αυτό είναι το μοναδικό το οποίο παρατηρήθηκε και μας επιτρέπει 

απλώς να σημειώσουμε το γεγονός ότι η χρησιμότητα του φαίνεται να είναι περιορισμένη: σε 

περίπτωση διαφωνίας μπορεί να υπάρξει μια αντικατάσταση του από νοητικά πειράματα 

εκτελούμενα με τη βοήθεια συγκεκριμένων παραδειγμάτων κλπ.

4.3.2.6 Τυπικός λογισμός και θεωρήματα

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν εκείνες οι αποδείξεις οι οποίες, κατά κάποιο τρόπο, 

είναι πλησιέστερες προς ότι συνήθως αποκαλείται απόδειξη στα μαθηματικά κι άλλες θετικές 

επιστήμες, την ανάπτυξη δηλαδή επιχειρημάτων που βασίζονται στις γενικές ιδιότητες των 

"αντικειμένων" και συνάγονται με βάση λογικούς κανόνες παραγωγής και δε στηρίζονται σε 

συγκεκριμένα παραδείγματα.
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Στην εργασία των φοιτητών δε παρατηρήθηκαν αποδείξεις αυτού του τύπου. Όμως 

στην κατηγορία αυτή περικλείουμε και ορισμένα επιχειρήματα τα οποία διατύπωσαν οι 

σπουδαστές υπό μορφή σχολίων. Αναφερόμαστε κυρίως στο γεγονός ότι οι σπουδαστές 

προσδιόρισαν, σε πολλές περιπτώσεις, την αρχική και τελική κατάσταση του συστήματος 

(δηλαδή τις pre-conditions και post-conditions των διαδικασιών που απάρτιζαν τον αλγόριθμο 

τους). Ο προσδιορισμός της αρχικής και τελικής κατάστασης του συστήματος δε συνιστά βέβαια 

έναν αληθινό λογισμό και μόνος του δε συνιστά απόδειξη. Όμως εκτιμούμε ότι συνιστά ένα βήμα 

προς μια θεώρηση επιχειρημάτων για την εγκυρότητα του αλγορίθμου ανεξάρτητων από μια  

εκτέλεση του με συγκεκριμένα δεδομένα, (εκτέλεση πραγματική ή ιδεατή). Η περιγραφή των 

αρχικών και των τελικών συνθηκών επιτρέπει την έκφραση αναλλοίωτων κι έναν έλεγχο ο 

οποίος θα ασκείται πάνω σε κατηγορήματα σχετικά με την κατάσταση του συστήματος. Ήδη 

ένας αριθμός στοιχείων απαραίτητων στην ανάπτυξη ενός λογισμού, μιας θεωρητικής απόδειξης, 

ενυπάρχουν στη διατύπωση των αρχικών και των τελικών συνθηκών.

Φ και Μπ

Η Φ σε πολλές περιπτώσεις εκφράζει την άποψη ότι επιβάλλεται η έκφραση των 

αρχικών και των τελικών συνθηκών των διαδικασιών. Για παράδειγμα για την κατασκευή της 

διαδικασίας AVANCEMC η οποία μετράει ο πλήθος των χαρακτήρων μιας λέξης, η Φ προτείνει 

ότι σαν αρχική συνθήκη είναι καλύτερα να πάρουν τον πρώτο χαρακτήρα της λέξης [155] ενώ για 

την τελική συνθήκη θεωρεί ότι πρέπει να βρεθούν στον πρώτο χαρακτήρα της επόμενης λέξης 

[174]. Ο Μπ δε συμφωνεί, πιστεύει σε μια ξεχωριστή επεξεργασία των περίσσιων κενών 

(ξεχωριστή δηλαδή σε ξέχωρη διαδικασία). Τελικά συμφωνούν και σημειώνουν:

Βασική διαδικασία AVANCE M OT COURANT (προχώρησε τρέχουσα λέξη)

<αρχική κατάσταση βρισκόμαστε στον πρώτο χαρακτήρα της λέξης>

<αυτή η βασική διαδικασία μετράει τα γράμματα μιας λέξης>

Παρά τη σχετική επιμονή της Φ., πρέπει να σημειωθεί ότι οι προδιαγραφές αυτές 

παραμένουν μάλλον περιθωριακές στο σύνολο των δραστηριοτήτων του ζεύγους.

Ζε και Ζι

Μετά από μια σύντομη συζήτηση για τα ΖΖΖΖ, οι Ζε και Ζι συμφωνούν να κάνουν μια  

μικρή ανάλυση [Ζε 20] - χωρίς όμως να είναι πολύ σίγουροι στο τι ακριβώς έγκειται αυτή η 

ανάλυση. Έτσι, για παράδειγμα, ο Ζε ζητάει λίγο αργότερα: στην ανάλυση... τι βάζουμε; 

αναλύουμε τις συνθήκες τεοιιατισιιού... τέτοια πράματα.... Τελικά η ανάλυση περιλαμβάνει μια 

απαρίθμηση των επιμέρους στόχων τους οποίους πρέπει να εκπληρώνει η διαδικασία ανάλυσης 

ενός τηλεγραφήματος. Η ανάλυση είναι μια περίληψη [Ζε 78] - και τούτο γιατί αυτό φαίνεται να 

είναι το ουσιαστικό μέρος του προγράμματος: αρχική κατάσταση... τελική κατάσταση... ναι α)1ά
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δεν νπάργει ανάνκη... έτσι κι α /λιώ ς θα κάνουμε μια διαδικασία για ένα τηλεγράφημα... μια 

διαδικασία που θα μετράει τις λέξεις κλπ... [Ζε 78].

Ο μονόλογος του Ζε δείχνει ότι η περιγραφή της αρχικής και της τελικής κατάστασης 

αποτελεί τη συμμόρφωση σ' ένα "σχολικό έθιμο", μια διαδεδομένη πρακτική η οποία όμως δε 

φαίνεται να 'χει αντίκτυπο στην επίλυση του προβλήματος: η ανάλυση του προβλήματος (η οποία 

περιλαμβάνει τέτοια πράματα), η περιγραφή της αρχικής και τελικής κατάστασης των 

διαδικασιών (ναι αλλά δεν υπάρχει ανάγκη), φαίνεται ν' αποτελούν για τον Ζε και τον Ζι συνήθεις 

μεν διαδικασίες, οι οποίες όμως δεν έχουν άλλη σημασία από το να απαιτούνται στο μάθημα 

(από τον καθηγητή). Έτσι κι αλλ,ιώς θα κάνουμε μια διαδικασία για... λέει ο Ζε περνώντας σε μια 

άλλη κατηγορία ενεργειών κι έμμεσης ανάλυσης, η οποία του φαίνεται πιο λειτουργική κι 

απαραίτητη.

Σύνθεση

Το σχετικά μικρό πλήθος των δεδομένων τα οποία είναι διαθέσιμα επιτρέπει μόνο ένα 

ερώτημα πάνω στο πραγματικό νόημα των σχολίων αυτών. Για τους Μπ και Φ αποτελούν μια 

περιθωριακή διαδικασία ενώ για οι Ζε και Ζι διατύπωσαν κατ' ουσία την άποψη ότι δεν έχουν 

χρησιμότητα.

4.3.2.7 Το γραπτό ως μήνυμα για τους "ελεγκτές”

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα προϊόντα μιας διανοητικής εργασίας τα οποία 

προορίζονται για "ιδία χρήση" είναι πολλές φορές διαφορετικής φύσεως από εκείνα τα οποία 

προορίζονται για ένα άλλο πρόσωπο κι αυτό φαίνεται να ισχύει και για τις αποδείξεις. Οι 

αποδείξεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να πείσει κανείς τον εαυτό του είναι πιθανότατα 

διαφορετικές, κι ίσως διαφορετικής φύσεως, από εκείνες που προορίζονται για ένα άλλο 

πρόσωπο.

Στη κατάσταση την οποία οργανώσαμε, τούτο θα σήμαινε ότι, με μια γενική έννοια, 

οι μέθοδοι ή οι τεχνικές οι οποΏερ χρησιμοποιήθηκαν ώστε οι σπουδαστές να πειστούν οι ίδιοι 

για την εγκυρότητα των αλγορίθμων και των προγραμμάτων τους, δε θα ήταν οι ίδιες μ' αυτές 

που θα χρησιμοποιούντο για να πειστούν οι ελεγκτές, οι επαληθευτές. Υπάρχουν τουλάχιστον 

τρεις λόγοι που δικαιολογούν a priori αυτήν τη θέση:

1-το "συμβόλαιο": η κατάσταση μπορεί να απαιτεί απλώς την παραγωγή ενός 

αλγορίθμου/προγράμματος κι όχι την παράθεση εξηγήσεων. Στην περίπτωση αυτή είναι 

αναμενόμενο να μην υπάρχει ρητή αναφορά στους λόγους για τους οποίους πιστεύει ο 

προγραμματιστής ότι ο αλγόριθμος του είναι έγκυρος (για παράδειγμα στις συνήθεις περιπτώσεις 

κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού, σπάνια ζητείται αιτιολόγηση ή επιχειρηματολογία για 

τη ορθότητα-εγκυρότητα του προγράμματος). Στην κατάσταση όμως που οργανώσαμε θεωρούμε 

απΏηαμο το ενδεχόμενο αυτό, δεδομένου ότι υπήρχε μια ισχυρή συνθήκη η οποία λειτουργούσε
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ανταγωνιστικά: η ύπαρξη των ελεγκτών. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η πολυπλοκότητα του 

σχετικού προβλήματος ήταν αρκετά μεγάλη ώστε να επιτρέψει προγράμματα τα οποία δεν θα 

συνοδευόταν από κανενός είδους επιχείρημα (λύσεις "προφανείς").

2- η φύση των επιχειρημάτων: είναι δυνατόν η εφαρμογή μιας διαδικασίας 

απόδειξης, ελέγχου κλπ να είναι τόσο προσωποποιημένη, ώστε να μην υπάρχει γενικότερη 

αποδεικτική "αξία" στη διαδικασία αυτή. Αναφερόμαστε κατά κύριο λόγο στις νοητές εκτελέσεις 

και τις προσομοιώσεις, οι οποίες, από την ίδια τη φύση τους, δεν έχουν αξία σαν αποδεικτικά 

επιχειρήματα παρά μόνο στο βαθμό που ο αναγνώστης τις εκτελεί ή συιιιιετέγει στην εκτέλεση 

τους. Ο "αναγνώστης" (προγραμματιστής ή ελεγκτής) οφείλει να πραγματοποιήσει ο ίδιος μια 

προσομοίωση ή νοητή εκτέλεση προκειμένου να πειστεί για την ορθότητα του αλγορίθμου. 

Εξάλλου η επιλογή ενός παραδείγματος είναι δυνατόν να προκαλέσει αντιρρήσεις όσον αφορά 

στη φύση του παραδείγματος, στην αντιπροσωπευτική του αξία, με λίγα λόγια όσον αφορά στην 

αξία του ως παραδείγματος καθαυτού. Επιπλέον το διανοητικό ή χρονικό κόστος για τον 

προσδιορισμό ενός παραδείγματος είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο κι επομένως ελάχιστη αξία θα 

είχε ένα παράδειγμα από την μεριά των προγραμματιστών ως επιχείρημα για τους ελεγκτές. Θα 

πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί ότι, αν και οι νοητές εκτελέσεις και προσομοιώσεις έχουν μεγάλη 

ισχύ ως μέθοδοι επικύρωσης για τους προγραμματιστές, είναι απίθανο να εμφανιστούν ως 

επιχειρήματα προς τους ελεγκτές.

3- το "έθιμο”. ”την τυπική λειτουργία.της τάξης ορισμένοι τύποι επικύρωσης είναι 

προφανώς πιο συχνοί και νόμιμοι, ενώ άλλοι παραμένουν περιθωριοποιημένοι. Οι τύποι αυτοί 

είναι δυνατόν να θεωρηθούν ως "μη νόμιμοι" σε μια δεδομένη περίπτωση. Τα συστηματικά τέστ, 

για παράδειγμα, μπορούν να λειτουργήσουν ως προσωπικές πρακτικές στον "ιδιωτικό χώρο" του 

προγραμματιστή προκειμένου να κατασκευάσει έναν αλγόριθμο, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουν 

"επίσημη" θέση στο ακαδημαϊκό μάθημα, στην τάξη και μπορεί να θεωρηθούν ως "μη νόμιμα". 

Είναι λοιπόν αναμενόμενο ορισμένοι τύποι επικύρωσης να εμφανιστούν περισσότερο από τους 

άλλους.

Στην κατάσταση την οποία οργανώσαμε, η ύπαρξη των ελεγκτών κι η θεώρηση τους 

από τη μεριά των προγραμματιστών αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο. Από θεωρητική άποψη, το 

γραπτό με το πρόγραμμα αποτελεί ένα μήνυμα διαφορετικό από τα μηνύματα που 

ανταλλάσσονται ανάμεσα στους δυο σπουδαστές κάθε ζεύγους, ‘ο τελικό πρόγραμμα είναι 

γραπτό και χωρίς δυνατότητα απάντησης, δηλαδή διόρθωσης ή διαπραγμάτευσης. Οι 

κατασκευαστές, δεδομένου ότι δεν υπήρχε καμία δυνατότητα παρέμβασης εκ των υστέρων, είχαν 

κάθε συμφέρον να βεβαιωθούν για την ποιότητα" των επιχειρημάτων τους: Το μήνυμά τους 

όφειλε να είναι πειστικό και χωρίς διφορούμενα. Οι κατασκευαστές καθώς όφειλαν να 

επιχειρηματολογήσουν προς τους ελεγκτές ήταν υποχρεωμένοι να κάνουν μια σειρά υποθέσεις
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για τον τρόπο λειτουργίας των ελεγκτών, για τη μέθοδο δηλαδή που θα ακολουθούσαν οι 

ελεγκτές για τον έλεγχο και την επαλήθευση του προγράμματος και να οργανώσουν ανάλογα το 

μήνυμά τους.

Θεωρούμε ότι κατά κύριο λόγο δύο τύποι επιχειρημάτων ήταν οι πλέον πιθανοί:

• επιχειρήματα τύπου "διήγησης" ή, ακριβέστερα, σχολιασμού σε φυσική γλώσσα: 

τα σχόλια αυτά, κατά την κρίση των προγραμματιστών, θα ήταν τοποθετημένα στα σημεία εκείνα 

τα οποία θα μπορούσαν να παρουσιάσουν δυσκολίες κατανόησης. Για παράδειγμα η χρήση μιας 

μεταβλητής ή η ιδιαίτερη δομή ενός τέστ (if... then...else) μπορούν να συνοδεύονται από σχόλια - 

τα οποία κατά το "έθιμο" τίθενται σε ένα είδος παρενθέσεως (κατά τη συνήθη τεχνική που 

χρησιμοποιήθηκε στα φροντιστήριά τους). Στις επικεφαλίδες των διαδικασιών ή συναρτήσεων τα 

σχόλια θα μπορούσαν να επεξηγούν το ρόλο του αντίστοιχου τμήματος ή την ακολουθούμενη 

μέθοδο (π.χ. με ποιο τρόπο παραλείπονται τα περίσσια κενά). Εξάλλου ορισμένα σχόλια μπορούν 

να έχουν σα σκοπό την αιτιολόγηση ή εξήγηση μιας ορισμένης επιλογής. Για παράδειγμα ένα 

επιχείρημα θα ήταν δυνατό να αιτιολογεί την επιλογή ενός τύπου επαναληπτικής διαδικασίας 

(βρόχου), δεδομένου ότι το ρεύμα των τηλεγραφημάτων και κάθε τηλεγράφημα είναι δομημένα 

κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να επιβάλει έναν τύπο (ανεξάρτητα βέβαια από το αν το επιχείρημα 

είναι ορθό ή λανθασμένο).

• επιχειρήματα με χαρακτήρα πιο τυπικό με την έννοια της τυπικότητας όπως αυτή 

καθιερώθηκε στα φροντιστηριακά μαθήματα και στην οποία οι σπουδαστές ήταν βέβαια 

συνηθισμένοι. Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί ο καθορισμός της αρχικής και τελικής 

κατάστασης μιας "διαδικασίας" (procedure ή function) ο οποίος τίθεται (κατά το "έθιμο") στην 

επικεφαλίδα της διαδικασίας.

Για προφανείς λόγους θεωρούμε ότι υπήρχαν ελάχιστες πιθανότητες να παραχθούν 

επιχειρήματα με πιο "μαθηματικό" (τυπικό) χαρακτήρα49, όπως μια τυπική παραγωγή 

αλγορίθμου ή μια αυστηρή απόδειξη του, δεδομένου ότι οι μέθοδοι αυτές δεν είχαν παρά 

ελάχιστη "πρακτική αξία" για τους σπουδαστές - μικρή λειτουργικότητα και ανυπέρβλητο 

διανοητικό κόστος. Θεωρούμε όμως ότι οι σπουδαστές - ακριβώς επειδή διέθεταν ένα 

περιορισμένο σύνολο εφοδίων - θα έθεταν κατά κάποιο τρόπο το πρόβλημα της ύπαρξης 

αξιόπιστων μεθόδων κατασκευής προγραμμάτων ή το συναφές πρόβλημα της εκφοράς πειστικών 

επιχειρημάτων, μεθόδων ή τεχνικών για να πειστεί κανείς για την εγκυρότητα ενός αλγορίθμου. 

Η ύπαρξη τέτοιων δεικτών θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη και θα μπορούσε να αποτελέσει μια βάση 

για την ανάπτυξη μιας προβληματικής της απόδειξης.

Στις παραγράφους που ακολουθούν επιχειρούμε να αναλύσουμε την προφορική και 

γραπτή παραγωγή των σπουδαστών προκειμένου να εξακριβώσουμε - έστω και σε λανθάνουσα 

μορφή - τις αντιλήψεις των σπουδαστών σχετικά με τα επιχειρήματα τα οποία όφειλαν να 

προτείνουν στους ελεγκτές (θα λέγαμε την "προβληματική" των επιχειρημάτων αυτών) και να

49 βέβαια είναι σαφές ότι αναφερόμαστε σε μια τάση περισσότερο, παρά σε "καθαρόαιμα" προϊόντα: θεωρούμε ότι είναι 
ελάχιστα πιθανή η εμφάνιση απλώς πιο τυπικών επιχειρημάτων και δε γίνεται λόγος για καθαρά τυπικές μεθόδους απόδειξης ή 
παραγωγής προγραμμάτων.
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προσδιορίσουμε εκείνα τα επιχειρήματα τους τα οποία έχουν κατά κάποιο τρόπο ίμα "δημόσιο" 

χαρακτήρα - δε λειτούργησαν δηλαδή στην "ιδιωτική" κατασκευή του προγράμματος από τα 

ζεύγη, αλλά είχαν αξία ως επιχειρήματα για τους ελεγκτές.

Φ και Μπ
Για τους Φ και Μπ η ύπαρξη των ελεγκτών ήταν ένα σημείο αναφοράς. Για 

παράδειγμα κατά την μεταγραφή του αλγορίθμου τους από τα "πρόχειρα" στα φύλλα 

"προγράμματος" [768] θεωρούν ότι πρέπει παρόλα αυτά να πουν τι κάνουν και λίγο αργότερα ότι 

οφείλουν να περιγράφουν τον αλγόριθμο.

Αυτή η θεώρηση τους οδηγεί σε μια λεπτομερώς σχολιασμένη παρουσίαση του 

αλγορίθμου τους στα φύλλα "προγράμματος". Τα σχόλια αυτά παρουσιάζουν μια ποικιλία αλλά 

είναι σχετικά - κατά κύριο λόγο - με το κεντρικό πρόβλημα της διάκρισης κάθε λέξης στα 

τηλεγραφήματα. Παραθέτουμε ορισμένα από αυτά:

- Το πρώτο τους σχόλιο είναι: για να λυθεί το πρόβλημα πρέπει να αναγνωριστούν οι 

λέξεις. Θεωρούμε ότι αυτή η "συρρίκνωση" του αρχικού προβλήματος αντιστοιχεί σ' αυτό που οι 

δυο σπουδαστές εκτιμούν ως "πυρήνα" του προτεινόμενου προβλήματος, ως ουσιαστικό τμήμα - 

η Φ π.χ. θεωρεί το πρόβλημα των περίσσιων κενών ως λεπτομέρεια.

- Η λέξη του τηλεγραφήματος είναι επίσης προσδιορισμένη: μια διαδοχή από 

χαρακτήρες η οποία τελειώνει μ ' ένα διάστημα, STOP, ΖΖΖΖ. Είναι όμως ο μοναδικός 

προσδιορισμός που εκφράζεται ρητά (η δομή από τα λοιπά δεδομένα ή αποτελέσματα δεν 

προσδιορίζεται).

- Η διαδικασία AVMOT (επόμενη λέξη) προσδιορίζεται επίσης από την αρχική και 

τελική της κατάσταση και το "έργο" το οποίο επιτελεί: δίνει την επόμενη λέξη

- Στην "ειδική περιοχή" του Λεξικού καθορίζονται όλοι οι τύποι των μεταβλητών 

καθώς και η χρήση της καθεμιάς (π.χ. η μεταβλητή FINT είναι μια μεταβλητή Boolean η οποία 

είναι TRUE στο τέλος του τηλεγραφήματος).
Το πρόγραμμα των Φ και Μπ είναι λοιπόν σχολιασμένο σύμφωνα με τα πρότυπα τα 

οποία χρησιμοποιήθηκαν στα μαθήματα (φροντιστηριακά). Το γεγονός πάντως ότι ο σχολιασμός 

αυτός είχε σαφώς έναν επιλεκτικό χαρακτήρα (δεν σχολιάστηκαν όλα τα τμήματα) πιθανόν να 

αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι για τους Φ και Μπ το ουσιαστικό τμήμα του προγράμματος είναι 

σχετικό με την επεξεργασία ων λέξεων.

Κ και Π
Οι Κ και Π εκτιμούν γενικά ότι ο αλγόριθμος τους είναι σύνθετος, εξαιρετικά 

πολύπλοκος όπως αναφέρουν ρητά [590]. Η πολυπλοκότητά του μειώνει βέβαια την 

ανατνωσιιιότητά του. Έ τσι οι δυο σπουδαστές είναι ανήσυχοι για το αν ο αλγόριθμος τους θα 

αναγνωσθεί κατάλληλα και θα κατανοηθεί από τους "επαληθευτές". Ο Κ πολύ νωρίς [185] θέτει
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το πρόβλημα των άλ/.ων που θα τους διορθώσουν. Έ τσι οι Κ και Π βρίσκονται μπροστά σ' ένα 

πρόβλημα: πώς θα εξηγήσουν στους άλλους;

[585]
Π : θ α 'ναι ζόρικα... οι τύποι που θα μας διορθώσουν ποτέ δε θα ξέρουν...
Κ : ναι αλλά θα τους εξηγήσουμε πως είναι μια αλυσίδα χαρακτήρων....
Π : πρέπει να τ' απλοποιήσουμε αυτά [κακή εγγραφή]
Κ : εντάξει γράφω αλυσίδα συμβόλων
Π : περίμενε.. όχι μη βάζεις τίποτε... η αλυσίδα είναι ολική μεταβλητή (global variable) 

αφού τη γεμίζουμε στο... μέσα στο πρόγραμμά μας...
Κ : ε και μετά;
Π : ναι αλλά... [κακή εγγραφή] θα 'ναι εξαιρετικά πολύπλοκο...

Η λύση που υιοθετούν τελικά είναι η μορφοποίηση του αλγορίθμου τους κατά τρόπο 

τέτοιο ώστε να διευκολύνει την ανάγνωση και την κατανόηση του: χρησιμοποιούν ευρέως την 

"στηλοθεσία" του κειμένου, παρενθέσεις κι άγκιστρα και γενικά μια σειρά τεχνικών ενδεικτικών 

της δομής του προγράμματος τους. Οι κ. και Π. εκφράζουν την άποψη ότι αυτή η διευθέτηση του 

κειμένου θα διευκολύνει το έργο των διορθωτών.

Το πρόγραμμα τους είναι επίσης καλά σχολιασμένο:

- υπάρχει ένα Λεξικό στο οποίο είναι καθορισμένοι όλοι οι τύποι των 

χρησιμοποιουμένων μεταβλητών και κάθε μεταβλητή συνοδεύεται από ένα σχόλιο σχετικό με το 

ρόλο της για να τους βοηθήσουν (ενν. τους ελεγκτές) [708], Μέσα στο ίδιο πνεύμα αποφασίζουν 

να σημειώνουν όλες τις μεταβλητές τους ολογράφως (με όλα τα γράμματα κι όχι με 

συντομογραφία) [698].
- υπάρχει μόνο μια διαδικασία, εκτός του κυρίως προγράμματος, της οποίας 

προηγείται ο προσδιορισμός της αρχικής και τελικής κατάστασης της. Μερικά σημεία της είναι 

σχολιασμένα, όπως για παράδειγμα στην απόδοση αρχικής τιμής σημειώνουν άδεια αλυσίδα γιατί 

αλλιώς οι άλ/.οι δε θα καταλάβουν [759].

- οι Κ και Π χρησιμοποιούν τις συνήθεις (με την έννοια του μαθήματος) διαδικασίες: 

DEM (προσπέλαση αρχικού στοιχείου της διαδοχής στοιχείων), AV ("ανάγνωση”, δηλαδή 

προσπέλαση του επόμενου στοιχείου). Η υιοθέτηση τους γίνεται από την αρχή [Π, 78]: θα 

χρησιμοποιήσουμε τις συνηθισμένες στοιχειώδεις διαδικασίες; θα ορίσουμε DEM, A V και CC; (CC 

είναι μεταβλητή τύπου char στην οποία αποθηκεύεται ο τρέχων χαρακτήρας). Η υιοθέτηση τους 

φαίνεται να αποτελεί σχεδόν έναν πρακτικό κανόνα, μια πρακτική δηλαδή η οποία 

χρησιμοποιείται αυτόματα επειδή έχει ένα "status" επίσημο - αφού χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα

- κι επιπλέον αποτελεί ένα σύνηθες τμήμα των προγραμμάτων τους.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι οι Κ και Π καταφεύγουν συχνά σε εντολές 

"ασυνήθιστες", με την έννοια του ότι δε διδάχθηκαν στα μαθήματα. Οι εντολές αυτές 

διακρίνονται από το ότι έχουν μια αναλυτική και σχεδόν "αφηγηματική υφή", πρόκειται για
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σχόλια σε φυσική γλώσσα μάλλον παρά για εντολές καθαυτές. Παραθέτουμε μερικά 

παραδείγματα:

- στο τέλος του βρόχου while του κυρίως προγράμματος τους σημειώνουν

σημείο περάσματος σε νέο τηλεγράφημα (πρόκειται για τη συνθήκη τερματισμού)

- στην διαδικασία τους ESPACE (διάστημα) βρίσκουμε εντολές του εξής τύπου:

συγκρίνουμε τον μετρητή γραμμάτων> 12

αρχική τιμή 0 στον μετρητή των γραμμάτων

κλπ

Θεωρούμε ότι δυο υποθέσεις είναι πιθανές για την ερμηνεία των εντολών αυτών:

- οι εντολές αποτελούν δείκτες μιας αντίληψης των σπουδαστών σύμφωνα με την 

οποία αυτές οι εντολές είναι πιο "αναλυτικές" κι άρα μπορούν να διευκολύνουν την ανάγνωση 

και την κατανόηση του αλγορίθμου από τους ελεγκτές

- οι εντολές αυτές αποτελούν μια μη επεξεργασμένη έκφραση του αλγορίθμου τους 

κι επειδή μπορούν εύκολα να "μεταφραστούν" - έστω κι αν η σημασία τους δεν είναι πάντα 

σαφής - όπως στην περίπτωση της "συνθήκης" σημείο περάσματος σε νέο τηλεγράφημα η 

παρουσία τους δεν επηρεάζει την ποιότητα του προγράμματος τους.

Παρ' όλο που οι Κ και Π χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές για να καταστήσουν 

σαφές το πρόγραμμα τους, διατηρούν ωστόσο αμφιβολίες για ορισμένα σημεία. Για παράδειγμα

- τα σχόλια σχετικά με τη συμβολοσειρά ΖΖΖΖ (η boolean μεταβλητή fin και το 

αντίστοιχο σχόλιο είναι: γίνεται αληθής όταν συναντήσει 2 τετράδες ΖΖΖΖ που δεν έχουν λέξη 

ανάμεσά τους) όπως και για τη συμβολοσειρά mot (σχόλιο: γεμίζει με μια λέξή) τους φαίνονται 

ασαφή. Ο Π, για παράδειγμα, αμφιβάλλει για να αποφανθεί τελικά [956] ότι θα καταλάβουν, ότι 

[965] δεν είναι δύσκολο να καταλάβουν. Παρόλα αυτά προσθέτουν μια παρατήρηση: θεωρήσαμε,

σύμφωνα με την εκφώνηση, ότι όλα τα ΖΖΖΖ τα ακολουθούσε ένα διάστημα_(φύλλα

προγραμματισμού, σελίδα 2).

Η παραγωγή - γραπτή και προφορική - των Κ και Π επιτρέπει δυο συμπεράσματα:

- ο σχολιασμός σε φυσική γλώσσα αποτελεί βασικό στοιχείο στη διαδικασία 

"υποστήριξης" του προγράμματος τους. Τα σχόλια αυτά αντιστοιχούν κατά κύριο λόγο σε σημεία 

τα οποία κρίνονται ως "δύσκολα", ως αντίθετα ή απομακρυσμένα από τη διαίσθηση. Το 

παράδειγμα των ΖΖΖΖ (οι προδιαγραφές του τελευταίου τηλεγραφήματος τους φάνηκαν 

αφύσικες και θολές) και το γεγονός ότι ακόμη και τα σχόλια τα οποία έγραψαν τους φαίνονται 

ανεπαρκή αποτελούν μια ένδειξη.

- ιδιαίτερη σημασία φαίνονται να έχουν τα σχόλια και ο προσδιορισμός αρχικής και 

τελικής κατάστασης της διαδικασίας ESPACE: ο ρόλος των ιδιαίτερων αυτών σχολίων φαίνεται 

να είναι μάλλον η κατανόηση και η ευκρίνεια του αλγορίθμου. Είναι πιθανόν τα σχόλια αυτά να 

έπαιξαν έναν ανάλογο ρόλο και για τους ίδιους τους Κ και Π - αλλά δε σημείωσαν σε κανένα 

σημείο τα σχόλια αυτά. -αρ ' όλα αυτά δεν προσδιορίστηκαν σημεία τα οποία θα έδειχναν μια 

τάση πέρα από την κατανόηση. Μ' άλλα λόγια αυτή η κατανόηση της λειτουργίας του
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αλγορίθμου μοιάζει να είναι επαρκής για να πειστεί ο "αναγνώστης" για την ορθότητα του 

αλγορίθμου: η ορθότητα του αλγορίθμου στηρίζεται, εδράζεται στην κατανόηση της λειτουργίας 

του.

Ο και Φ.

Οι Ο και Φ πήραν επίσης υπόψη τους ελεγκτές κατά την προετοιμασία του τελικού 

γραπτού - αν κι όχι με τον ίδιο τρόπο κι ούτε στον ίδιο βαθμό - ο Φ. φαίνεται λιγότερο βέβαιος 

για την ποιότητα του αλγορίθμου τους. Έτσι προτείνει να σημειωθεί ότι στην εκτύπωση κάθε 

τελεία θα αντιστοιχεί με ένα STOP του ρεύματος τηλεγραφημάτων.

[315]
Φ : για να γίνει πιο σαφές... γιατί εκεί δε βάζει (στην εκφώνηση) 
Ο : ναι αλλά... ουφφφ...
Φ : τέλος πάντων... εντάξει πάμε...
Ο : δεν είναι πολύ σοβαρό....

Το γραπτό τους εμπεριέχει ένα είδος ανάλυσης του προβλήματος η οποία όμως δεν 

είναι πραγματική ανάλυση [Ο. και Φ. 755] αλλά είναι απαραίτητη ώστε οι ελεγκτές να 

κατανοήσουν τον αλγόριθμο. Αποτελεί δηλαδή ένα είδος περιγραφής του. Η περιγραφή έχει 

μέγεθος όσο και το πρόγραμμα περίπου, αλλά είναι διαφορετική γιατί είναι επεξηγηματική, είναι 

καλύτερα απ' τον αλγόριθμο:

- η χρησιμοποιούμενη γλώσσα είναι σχεδόν η φυσική. Για παράδειγμα στην ανάλυση 

σημειώνεται:

όσο το τηλεγράφημα περιέχει λέξεις κάνε... 

ενώ μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα αυτό μεταφράζεται με την εντολή: 

while comptmotslO do

γεγονός που σημαίνει ότι το σχόλιο θεωρείται πιο επεξηγηματικό από την ίδια την εντολή.

- ορισμένα τμήματα του αλγορίθμου δεν αναλύονται -,για παράδειγμα οι αποδόσεις 

αρχικών τιμών. Προφανώς δεν κρίθηκε αναγκαία η επεξήγησή τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι 

τόσο ο αλγόριθμος τους όσο και η ανάλυση του έχουν μια ορισμένη "δομή" με την έννοια ότι 

τηρούνται όλοι οι κανόνες για την στηλοθέτηση των γραμμών, τους εμφωλευμένους βρόχους 

κλπ. - γεγονός που καθιστά το γραπτό πιο ευανάγνωστο αφού φαίνεται καθαρά παρόλα αυτά... [Ο 

745].

Ας σημειωθεί τέλος ότι οι Ο. και Φ. προσθέσανε στο τέλος δυο σχόλια - μοναδικό 

σημείο ύπαρξης ενός Λεξικού:

DEM, AVANCER: στοιχειώδεις συνήθεις διαδικασίες ανάγνωσης 

imprimer: διαδικασία (η οποία προφανώς τυπώνει)
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Ο παράδοξος χαρακτήρας του δεύτερου σχολίου μπορεί ίσως να βρει την εξήγησή 

του στο γεγονός ότι ο Ο. επιμένει ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι εκτυπώσεις, πρέπει να είναι 

"σωστές", δηλαδή να σέβονται τις συμβάσεις της καθημερινής ζωής (π.χ. αντικατάσταση των 

STOP με το σύνηθες σημείο στίξης, την τελεία). Το σχόλιο λοιπόν τους επιτρέπει να αποφύγουν 

την κατασκευή της αντίστοιχης διαδικασίας.

Αντίθετα οι διαδικασίες DEM, AVANCER αποτελούν αντικείμενα γνωστά από τις 

φροντιστηριακές ώρες, αποτελούν λοιπόν τμήμα ενός σύμπαντος (εννοιών και γλωσσικών 

συμβόλων) το οποίο είναι κοινό, γνωστό: ξέρουν παρ' όλα αυτά τι πάει να πει D EM  σχολιάζει ο 

Φ. [770] ως εκ τούτου καμία επιπλέον εξήγηση δεν τους φαίνεται απαραίτητη.

Η τελική τους όμως κρίση φανερώνει μια αμφιβολία: θεωρούν ότι ο αλγόριθμος τους 

δε μιλάει [808]. Για παράδειγμα ο Φ. αναφέρει το παράδειγμα της απόδοσης αρχικής τιμής -1 

στον μετρητή λέξεων - θα σπάσουν το κεφάλι τους εκεί λέει χαρακτηριστικά ο Φ. - και συνιστά 

την εξήγηση της έννοιας της λέξεως (μεταβλητή ΜΟΤ), αλλά ο Ο. έχει αντιρρήσεις. Ο Ο. 

συμφωνεί ότι ο αλγόριθμος τους δεν είναι και πολύ ξεκάθαρος αλλά θα δουν αργότερα ή ακόμη 

ότι είναι πολύ αργά για τροποποιήσεις.

Ζε και Ζι

Οι Ζε και Ζι δεν εκφράζονται άμεσα σε σχέση με τους ελεγκτές παρά πολύ σπάνια:

α) ο Ζε υπενθυμίζει στον Ζι ότι [122] ναι είναι σύμφωνος... αλλά οφείλουν να 

εξηγήσουν το γιατί...

β) Ο Ζι πριν υπογράψει και επιστρέψει το γραπτό του εκφράζει την επιθυμία του να 

δει ακόμη μια φορά... φράση που ερμηνεύουμε ως σαφή ένδειξη του γεγονότος ότι ο Ζι λαμβάνει 

υπόψη του την ύπαρξη ελεγκτών.

Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι στις μεταξύ τους συζητήσεις γίνεται μια διαρκής 

αναφορά στγ διαύγεια του αλγορίθμου τους - έννοια η οποία παραπέμπει σαφώς στο γεγονός ότι ο 

αλγόριθμος τους πρέπει να είναι κατανοητός.

Το ίδιο το γραπτό τους περιέχει ένα τμήμα προσδιορισμού των μεταβλητών που 

χρησιμοποιούν (boolean, ακέραιοι, πίνακας χαρακτήρων) το οποίο δεν αντιστοιχεί στο κλασσικό 

Λεξικό αλλά μάλλον στο τμήμα δηλώσεων της Pascal. Επιπλέον οι διαδικασίες τους είναι καλά 

ξεχωρισμένες κι οι εντολές "γραφικά δομημένες": κατακόρυφες γραμμές και οριζόντιες 

μετατοπίσεις καθορίζουν σαφώς το σώμα κάθε μιας διαδικασίας και εντολής ελέγχου.

Το γραπτό τους όμως δεν περιέχει σχόλια. Δυο υποθέσεις είναι δυνατές:

- δεν έγραψαν σχόλια από έλλειψη χρόνου: η υπόθεση ωστόσο δε φαίνεται πολύ 

ισχυρή δεδομένου ότι δεν ανέφεραν την αναγκαιότητα αυτή προφορικά, στις μεταξύ τους 

συζητήσεις κι επιπλέον δεν άφησαν χώρο στην αρχή κάθε διαδικασίας ώστε να γραφούν εκεί τα 

σχόλια σε μια κατοπινή χρονική περίοδο.
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- μια δεύτερη υπόθεση είναι ότι θεώρησαν ότι ο αλγόριθμος τους θα ήταν ούτως ή 

άλλως κατανοητός από τους ελεγκτές - και το κύριο μέλημα τους ήταν μάλλον να γίνει 

κατανοητός παρά να πείσουν για την ορθότητά του - εξάλλου κι οι ίδιοι δεν ήταν πεπεισμένοι γι’ 

αυτήν. Η στάση τους αυτή ωστόσο είναι σε αντίφαση με το πλήθος των προσπαθειών που 

κατέβαλαν προκειμένου να ολοκληρώσουν τον αλγόριθμό τους.

Σε και Σα

Η ύπαρξη ελεγκτών έπαιζε σημαντικό ρόλο για τις Σε και Σα όπως μαρτυρεί το 

γεγονός ότι έκαναν αναφορές σ' αυτούς από την αρχή: λοιπόν πρέπει επιπλέον να προσέξουμε 

ώστε να καταλάβουν κι οι άλλοι Σε [10] και συμπληρώνει πρέπει λοιπόν να εςηνούυ,ε το 

πρόγρααμα την ώρα που το φτιάγνουυιε...

Έ τσι κατά την κατασκευή του αλγορίθμου τους αποφασίζουν να τοποθετήσουν 

σχόλια για τους ελεγκτές: για παράδειγμα η Σε [155] θεωρεί ότι προφανώς οφείλουν να ορίσουν 

το D EM  γιατί οι ελεγκτές...

Κατά το τελευταίο τρίτο του χρόνου τους οι Σε και Σα βρίσκονται σε αδιέξοδο, 

αισθάνονται πιεσμένες γιατί δεν έχουν ολοκληρώσει την κατασκευή του αλγορίθμου τους, αλλά 

επιθυμούν να δώσουν έναν ολοκληρωμένο αλγόριθμο, ένα γραπτό δηλαδή σύμφωνο με το 

άγραφο συμβόλαιο της κατάστασης - έτσι τουλάχιστον όπως το αντιλαμβάνονται. Αποφασίζουν 

λοιπόν να ολοκληρώσουν την κατασκευή του αλγορίθμου τους - έστω κι αν γνωρί£ουν ότι θα 

περιέγει λάθη.

άκου... τόσο το χειρότερο... εντάξει δεν πειράζει... ας το όπως είναι...έτσι κι α/Λΐώς δεν 

έχουμε καιρό να το δούμε...λέει η Σα [710], όταν ανακαλύπτει ότι χρησιμοποίησαν λανθασμένη 

διαδικασία για τις εκτυπώσεις.

μα ναι... τόσο το χειρότερο... λέει η Σα [950], όταν η Σε παρατηρεί ότι τα 

τηλεγραφήματα δεν θα εκτυπώνονται χωριστά αλλά το ένα μετά το ά)1ο...

Οι Σε και Σα σημειώνουν ορισμένα από τα λάθη τους υπό μορφή σχολίων στο 

γραπτό τους - αλλά μόνο αυτά που θεωρούν σημαντικά.

Το γραπτό τους περιέχει λοιπόν τον αλγόριθμο (ένα μόνο "μπλοκ" το οποίο όμως 

είναι 'γραφικά δομημένο" με κατακόρυφες γραμμές) και μερικά σχόλια.

Υπάρχει επίσης ένα Λεξικό στο οποίο δηλώνονται οι μεταβλητές και προσδιορίζεται 

ο ρόλος της καθεμιάς κι επιπλέον προδιαγράφει τις δυο διαδικασίες DEM και Avancer.

Τα λοιπά σχόλια είναι γραμμένα υπό μορφή συνθηκών, ή καλύτερα προϋποθέσεων 

υπό τις οποίες ο αλγόριθμος λειτουργεί σωστά:
- δεν πρέπει να υπάρχει λέξη με δυο Ζ (δηλαδή ΖΖ) στη σειρά

- τα τηλεγραφήματα θα εκτυπωθούν το ένα μετά το άλλο (εννοείται "κολλημένα")

- δεν έλαβαν υπόψη τους τα STOP
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- δεν προσδιόρισαν τη συνθήκη (την οποία χρησιμοποίησαν) όχι τέλος ρεύματος - 

γιατί μέχρι τέλους δε κατάφεραν να συμφωνήσουν στην συνθήκη τερματισμού του ρεύματος.

Σύνθεση

Η ύπαρξη ελεγκτών και μιας δεύτερης φάσης επαλήθευσης κι ελέγχου των γραπτών 

ελήφθη υπόψη απ' όλα τα ζεύγη. Όλοι οι σπουδαστές μνημόνευσαν τους ελεγκτές κι εκφράσανε 

ρητά την έννοιά τους για την επιπλέον αυτή συνθήκη για την παραγωγή του αλγορίθμου. Οι 

σχετικές εκφράσεις χαρακτηρίζονται από δυο έννοιες-λέξεις κλειδιά: διαύγεια και

"κατανοησιμότητα".

Τα γραπτά χαρακτηρίζονται από τις εξής ιδιότητες:

- οι αλγόριθμοι είναι γραμμένοι

α) στη συνήθη αλγοριθμική γλώσσα (4 στα 5 ζεύγη) με χρήση των στοιχειωδών 

διαδικασιών που είναι ήδη γνωστές από το μάθημα (DEM και Avancer)

β) σε μια μικτή γλώσσα: αλγοριθμική και φυσική (ζεύγος Κ και Π).

- οι αλγόριθμοι παρουσιάζουν ένα είδος "γραφικής δόμησης": η τοπολογική 

ιεράρχηση των δομών ελέγχου και των εντολών γενικότερα, η ύπαρξη κατακόρυφων γραμμών 

που σηματοδοτούν το σώμα κάθε διαδικασίας ή δομής ελέγχου αποσκοπούν βέβαια στγ 

διευκόλυνση της κατανόησης του κειμένου.

- οι αλγόριθμοι συνοδεύονται από σχόλια:

α) σε τρία γραπτά υπάρχουν Λεξικά: δηλώσεις του τύπο των μεταβλητών κι 

επεξήγηση του "ρόλου" κάθε μιας. Τα ονόματα των μεταβλητών είναι σχετικά με το ρόλο τους.

β) σε δυο γραπτά είναι σχολιασμένες και οι διαδικασίες και σ' ένα (Ο. και Φ.) 

υπάρχει και μια "ανάλυση" του αλγορίθμου - δηλαδή περιγραφή - σε φυσική γλώσσα.

γ) σ' ένα γραπτό (Κ. και Π.) υπάρχει και προσδιορισμός αρχικών και τελικών 

συνθηκών της διαδικασίας ESPACES.

Όπως υποδεικνύουν τα ίδια τα γραπτά αλλά και οι προφορικοί διάλογοι των 

σπουδαστών, βασικό μέλη μα τους είναι η κατανόηση του από τους ελεγκτές. Η κυρίαρχη λοιπόν 

αντίληψη στους σπουδαστές ήταν ότι τα στοιχεία που συνόδευαν τον αλγόριθμο αλλά κι η ίδια η 

μορφολογία του αλγορίθμου ήταν επαρκή, ώστε ο αλγόριθμος να γίνει κατανοητός και 

αποδεκτός ως ορθός από τους ελεγκτές. Οι διάφορες διατυπώσεις των σπουδαστών καθιστούν 

σαφές το γεγονός ότι οι σπουδαστές θεωρούν τον σχολιασμό των αλγορίθμων ως ένα είδος 

ανάλυσης της λειτουργίας του, το οποίο απευθύνεται στους ελεγκτές και είναι επαρκές, ώστε οι 

ελεγκτές να πειστούν για την ορθότητά του. Είναι επίσης πιθανό ότι οι σπουδαστές υπέθεσαν ότι 

ούτως ή άλλως οι ελεγκτές θα υπέβαλαν σε δοκιμές τον αλγόριθμο κι έτσι θα πείθονταν για την 

ορθότητά του. Σε κάθε περίπτωση η βασική αντίληψη είναι η ίδια: ο αλγόριθμος θα γίνει 

αποδεκτός ως ορθός, αν κατανοηθεί η λειτουργία του και "παρατηρηθεί" ο μηχανισμός του 

(λειτουργία υλική ή διανοητική).
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Σημειώνεται επίσης ότι τα επιχειρήματα κι οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά 

την κατασκευή του αλγορίθμου - σε ατομικό επίπεδο και σε επίπεδο ζεύγους - είναι απόντα από 

τα γραπτά: ούτε παραδείγματα ούτε και δείγματα εκτελέσεων νοητών κλπ. Υφίσταται σαφώς μια 

διχοτόμηση ανάμεσα σε εκείνα τα επιχειρήματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν "ατομικά" 

σε "ιδιωτικό επίπεδο" και στα επιχειρήματα τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν διαφορικά, σε 

"δημόσιο επίπεδο", σε μια γραπτή επικοινωνία.

4.3.2.8 Γενικά συμπεράσματα για τις αποδείξεις κι επαληθεύσεις

Η ανάλυση των διαφόρων τύπων παραγωγής των σπουδαστών μας επέτρεψε να 

δείξουμε ότι η τυπολογία που προτείναμε αποτελεί ένα κατάλληλο πλαίσιο για την ανάλυση των 

αντιλήψεων των σπουδαστών. Οι τύποι που προτείναμε καθορίζονται ουσιαστικά από τγ σχέση 

τους με τα "αντικείμενα" που χρησιμοποιούνται - δηλαδή τις έννοιες και τα σύμβολα - και τις 

σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων: στους τύπους απόδειξης οι οποίοι είναι πλησιέστεροι προς τον 

πραγματισμό τα αντικείμενα δεν καθορίζονται, αλλά επιδεικνύονται και τ' αναλλοίωτα στοιχεία 

τους είναι απλώς παρόντα. Αντίθετα στους πλέον "διανοητικούς" τύπους επικύρωσης, τα 

αντικείμενα δεν είναι παρόντα, αλλά περιγράφονται και σ' ένα άλλο επίπεδο αντικαθίστανται από 

τα ίδια τ' αναλλοίωτα στοιχεία τους. Στην περίπτωση αυτή ο προγραμματιστής λειτουργεί πάνω 

στα ίδια τ' αναλλοίωτα στοιχεία - έστω κιαν είναι εσωτερικευμένα.

Ωστόσο οι αποδείξεις που είναι πλησιέστερες προς τις διανοητικές δεν είναι τελείως 

ανεξάρτητες από ένα είδος πράξης: η πράξη - ο μηχανισμός σε λειτουργία - αποτελεί τη βασική 

μέθοδο ελέγχου των αλγορίθμων. Θεωρούμε ότι η διέλευση από την εσωτερικευμένη πράξη στις 

ρητά εκφρασμένες σχέσεις προϋποθέτει μια σημαντική μεταβολή των αντιλήψεων των 

σπουδαστών. Υπενθυμίζεται ότι μέθοδοι "πέραν" της νοητής εκτέλεσης και της ύπαρξης κάποιων 

σχολίων είναι εξαιρετικά σπάνιοι - πιθανότατα, γιατί είναι άχρηστοι:

λοιπόν οι αρχικές συνθήκες... οι τελικές συνθήκες... όχι δεν είναι ανάγκη., έτσι κι 

α /Ιιώ ς θα κάνουμε μια διαδικασία για ένα τηλεγράφημα... σχολιάζει ένας σπουδαστής

Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση διαφωνίας ή αμφιβολίας υπάρχει σαφώς μια 

"μετατόπιση" προς μεθόδους πιο πραγματιστικές. Η χρήση τους έχει ένα σαφή στόχο: η 

λειτουργία του μηχανισμού έχει σα σκοπό την "παρατήρηση" του. Η παρατήρηση αυτή αποτελεί 

έτσι έναν αποτελεσματικό τρόπο για την άρση της αμφιβολίας ή ακόμη και τη λύση μιας 

διαφωνίας.

Επισημαίνουμε τέλος το γεγονός ότι οι μέθοδοι οι οποίες λειτουργούν 

αποτελεσματικά σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο ζεύγους (π.χ. ο η προσομοίωση της εκτέλεσης 

του αλγορίθμου) δεν φαίνονται να έχουν καμία ισχύ στο γραπτό κείμενο. Στο γραπτό η
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προσπάθεια των σπουδαστών επικεντρώνεται πάνω σε δυο έννοιες-κλειδιά: την διαύγεια 

αλγορίθμου και την "κατανοησιαότητά" του.



4.3.3 Οι προδιαγραφές

4.3.3.1 Προφανείς προδιαγραφές

4.3.3.2 Το παράδειγμα με γενικευτική αξία

4.3.3.3 Τα νοητά παραδείγματα

4.3.3.4 Το μοντέλο

4.3.3.5 Προδιαγραφές ρητά κι άμεσα εκφρασμένες

4.3.3.6 Σύμβολα ορίων: αναγνώριση κι επεξεργασία

4.3.3.7 Συμπεράσματα για τις προδιαγραφές

Στην παρούσα παράγραφο θα επιχειρήσουμε να δείξουμε τις διαφόρους μεθόδους 

που χρησιμοποιούν οι σπουδαστές για τον προσδιορισμό και την εν γένει επεξεργασία των 

προδιαγραφών των αλγορίθμων τους. Θα προσπαθήσουμε επιπλέον να δείξουμε ότι οι μέθοδοι 

αυτές κατηγοριοποιούνται και μάλιστα κατά τρόπο ανάλογο προς τις κατηγοριοποιήσεις της 

κατασκευής και της επικύρωσης των αλγορίθμων.

4.3.3.1 Προφανείς προδιαγραφές

Οι προδιαγραφές οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν προφανείς δεν έχουν βέβαια 

ρητές εκφράσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι λέξεις και τα τηλεγραφήματα του 

ρεύματος: οι σπουδαστές θεωρούν κατ' αρχήν προφανείς τις δομές αυτές - για παράδειγμα 

αρχίζουν να κατασκευάζουν τους αλγορίθμους χωρίς να προηγηθεί ανάλυση των αντικειμένων 

αυτών. Σε περίπτωση όμως δυσκολιών ή διαφωνίας το ζήτημα του ακριβούς προσδιορισμού των 

δομών αυτών τίθεται εκ νέου κι επιζητείται να προσδιοριστεί η δομή τους.

4.3.3.2 Το παράδειγμα με γενικευτική αξία

Θεωρούμε τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι προδιαγραφές προσδιορίζονται 

έμμεσα χάρη στη χρήση ενός συγκεκριμένου παραδείγματος. Οι προδιαγραφές, στην περίπτωση 

στην οποία αναφερόμαστε, δεν επεξηγούνται, δεν προσδιορίζονται ρητά - απλώς είναι παρούσες 

στο παράδειγμα, παράδειγμα το οποίο αποκτά βέβαια την αξία του αντιπροσωπευτικού 

παραδείγματος, του παραδείγματος με γενικευτική αξία.

Φ και Μπ
Οι Φ. και Μπ. κατασκευάζουν από τη αρχή το ακόλουθο παράδειγμα:

Α Β C Τ Ο Α Β Α D
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Το παράδειγμα αυτό δε δημιουργήθηκε κατά τρόπο τυχαίο - όπως φανερώνει κι ο 

σχολιασμός των δυο σπουδαστών την ώρα ακριβώς που το κατασκευάζουν: [Μπ. 28] μια σειρά 

χαρακτήρων... ένα τηλεγράφημα που τελειώνει σε ΖΖΖΖ... υπάρχουν γράμματα και κενά... μετά 

υπάρχουν επίσης και STOP εκεί μέσα... Το παράδειγμα τους πράγματι περιλαμβάνει ακολουθίες 

χαρακτήρων και STOP παντού, αλλά παρουσιάζει και ορισμένα χαρακτηριστικά που παραμένουν 

έμμεσα:

- το ρεύμα αρχίζει με ένα γράμμα - στην πραγματικότητα το χαρακτηριστικό αυτό θα 

σημειωθεί και θα ληφθεί υπόψη κατά την κατασκευή του αλγορίθμου.

- τα STOP και ΖΖΖΖ δε διαχωρίζονται με κενά από τις λέξεις που τ' ακολουθούν. 

Όπως έχουν σημειώσει κι αναφέρει στις συζητήσεις τους: το τέλος μιας λέξης είναι ένα διάστημα 

ή ένα STOP ή ένα ΖΖΖΖ, αφού [74] τα STOP πρέπει να είναι το ισοδύναμο της τελείας σε μια 

φράση...

- το τελευταίο τηλεγράφημα αποτελείται στην πραγματικότητα από τέσσερα ΖΖΖΖ 

τα οποία δε διαχωρίζονται από τα ΖΖΖΖ του προτελευταίου τηλεγραφήματος - γεγονός που είναι 

σε συμφωνία με την ερμηνεία που έδωσαν στην περιγραφή του τελευταίου τηλεγραφήματος: θα 

υπάρχουν αναγκαστικά 8 Ζ  [Μπ. 7].

- υπάρχουν δυο λέξεις οι οποίες διαχωρίζονται με διπλά διαστήματα: πρόκειται για τα 

επιπλέον διαστήματα τα οποία πρέπει να αφαιρεθούν [Φ. 64].

Αυτά τα χαρακτηριστικά παραμένουν χωρίς ρητή αναφορά. Όμως το παράδειγμα το 

οποίο κατασκεύασαν οι Φ. και Μπ. έχει μέγεθος απαγορευτικό για την πραγματοποίηση πλήρων 

προσομοιώσεων κι εν γένει εκτελέσεων. Έ τσι οι Φ. και Μπ. αποφασίζουν να το 

αντικαταστήσουν με ένα δεύτερο - οικονομικότερο - διατηρώντας όμως μερικά από τα 

γαρακτηριστικά του:

A B C D S T 0 P A B C

Το παράδειγμα αυτό συμπυκνώνει κατά κάποιο τρόπο την "τοπική δομή" ενός 

τηλεγραφήματος: λέξεις ανάμεσα στις οποίες παρεμβάλλεται ένα STOP και απουσία λοιπών 

στοιχείων (π.χ. ΖΖΖΖ) - πρόκειται λοιπόν για ένα παράδειγμα που αντιστοιχεί στο στόχο τους για 

την κατασκευή μιας διαδικασίας - ή διαδικασιών - επεξεργασίας των λέξεων.

Ο και Φ
Οι Ο. και Φ. επιχειρούν από την αρχή να κατασκευάσουν ένα παράδειγμα το οποίο 

να συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά του "πραγματικού" ρεύματος, για να καταλήξουν στο εξής:

Arriver__stop__beau__temps_stop__ZZZZ
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Το παράδειγμα αυτό "υλοποιεί" ορισμένα χαρακτηριστικά του ρεύματος - 

χαρακτηριστικά όπως τα εξής: μια λέξη βρίσκεται ανάμεσα σε δυο κενά ή ένα σημείο στίξεως [Ο. 

50] ή ισοδύναμα είναι μια ακολουθία χαρακτήρων ανάμεσα σε δυο κενά... [Φ.]. Το γεγονός ότι τα 

χαρακτηριστικά του παραδείγματος εκφράζονται ρητά το διαφοροποιεί σημαντικά από τα άλλα 

ης ιδίας κατηγορίας. Παρά ταύτα εκτιμούμε ότι ανήκει κι αυτό στην κατηγορία των 

παραδειγμάτων με γενικευτική αξία, γιατί το βασικό στοιχείο της περιγραφής είναι και πάλι το 

συγκεκριμένο παράδειγμα.

Σύνθεση

Σημειώνουμε απλώς το γεγονός ότι η χρήση παραδειγμάτων με γενικευτική αξία 

επιτρέπει τη μη-ρητή έκφραση των χαρακτηριστικών των αντικειμένων τα οποία είναι προς 

επεξεργασία.

4.3.3.3 Τα νοητά παραδείγματα

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες τα 

παραδείγματα των τηλεγραφημάτων δεν εκφράζονται ρητά, δεν υλοποιούνται, αλλά απλώς ο 

προγραμματιστής τα επικαλείται έχοντας τα εσωτερικευμένα. Η μη συγκεκριμενοποίηση τους 

σημαίνει ότι ο προγραμματιστής προσδιορίζει έμμεσα ορισμένα χαρακτηριστικά τους, αλλά 

ταυτόχρονα η επίλυση μιας διαφωνίας με το άλλο μέλος τυ ζεύγους γίνεται πιο δυσχερής. Η ίδια 

η φύση των παραδειγμάτων αυτών δε μας επιτρέπει την άμεση πρόσβαση τους κι έτσι δεν είναι 

δυνατόν να συνάγουμε τα χαρακτηριστικά τους - μπορούμε απλώς να επισημάνουμε την 

παρουσία τους.

Κ και Π
Οι δοκιμές του αλγόριθμου σε νοητά παραδείγματα μπορούν να πραγματοποιηθούν 

σε πολλά επίπεδα και ανάλογα μπορούν να προσαρμοστούν οι νοητικές αναπαραστάσεις των 

παραδειγμάτων αυτών. Ο Π. περιγράφει τον αλγόριθμό του εφαρμόζοντας τον σε ένα ρεύμα - 

ακριβέστερα σε ένα τηλεγράφημα - οι ιδιότητες του οποίου δεν είναι παρά μερικώς κι έμμεσα 

προσδιορισμένες.

[250]
το επεξεργάζεσαι σειριακά... 
δηλαδή συναντάς μια λέξη την εκτυπώνεις 
κι ύστερα εκτυπώνεις ένα διάστημα 
κι ύστερα εκτυπώνεις την επόμενη λέξη

όταν συναντάς το σημείο του τέλους
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Αν είναι απαραίτητο το νοητό πείραμα μπορεί επίσης να αναχθεί στο επίπεδο μιας
λέξης:

γεμίζεις ένα string όσο συναντάς χαρακτήρες

σταματάς να γεμίζεις το string μόλις συναντήσεις ένα κενό

και θεωρείς... ξαναρχίζεις ένα νέο τηλεγράφημα

Ζε και Ζι

Η χρήση νοητών παραδειγμάτων επιτρέπει το μη επακριβή προσδιορισμό όλων των 

χαρακτηριστικών του νοητού ρεύματος κι έτσι είναι δυνατή μια (νοητή πάντοτε) "αναμόρφωση" 

του παραδείγματος, ώστε να συμπεριλάβει τις νέες προϋποθέσεις και προδιαγραφές.

Ο Ζε. επεξεργαζόμενος το παράδειγμα που επινόησε συνειδητοποιεί ότι τα 

χαρακτηριστικά που του απέδωσε μπορεί να μην ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις [690]: 

τοποθετούμαστε στο πρώτο γράμμα... ναι αλλά., το τηλεγράφημα αρχίζει με... αρχίζει κατευθείαν 

με...; [λέξη]

Η θεώρηση περισσότερων από μια περιπτώσεων μορφής των τηλεγραφημάτων 

μπορεί να πραγματοποιηθεί χάρη σε αντίστοιχες προσαρμογές των νοητών παραδειγμάτων - 

όπως συνάγεται από τις εκφράσεις των σπουδαστών: λοιπόν., όλα εντάξει...τέλειωσε... κι αν τυγόν 

το τηλεγράφημα ίΐας.,.δεν έχει παρά μια λέξη... δεν έγει καθόλου λέξεις... ααα.. NBMOTS=0... δεν 

ίςουμε παρά τα ΖΖΖΖ και via νια... έχουμε τη συνθήκη τέλους και φεύγουμε [Ζε. 652].

Σύνθεση

Η χρήση νοητών παραδειγμάτων απαιτεί μια ορισμένη εσωτερίκευση των 

χαρακτηριστικών των δεδομένων. Τα νοητά αυτά παραδείγματα μπορούν να λειτουργούν σε 

πολλαπλά επίπεδα γενικότητας κι έτσι ορισμένα χαρακτηριστικά τους να παραμένουν έμμεσα ή 

να λγ γίνονται αντιληπτά. Από την άλλη μεριά τα νοητά αυτά παραδείγματα μπορούν πολύ 

εύκολα να "αναμορφωθούν" νοητά κι έτσι να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες της 

στιγμής.

4.3.3.4 Το μοντέλο
Εντάσσουμε στην κατηγορία αυτήν ορισμένες αναπαραστάσεις του ρεύματος οι 

οποίες, χωρίς να εκφράζουν συγκεκριμένα στιγμιότυπα ρευμάτων, εμφανίζουν ωστόσο τα δομικά 

χαρακτηριστικά τους. Μια ορισμένη αφαίρεση έχει λοιπόν πραγματοποιηθεί, οι ιδιότητες των 

ρευμάτων δεν είναι υλοποιημένες έμμεσα - μέσω παραδειγμάτων. Η "μοντελοποίηση" αυτή 

παραμένει ακόμη μια μέθοδος που επιδεικνύει, δεν εκφράζει. Αυτό όμως που επιδεικνύεται είναι 

μια γενική δομή των ρευμάτων κι όχι το παράδειγμα το οποίο έχει τγ δομή αυτή.

Κ και Π
Οι Κ. και Π. ψάχνουν ένα παράδειγμα [140] γιατί α /λιώ ς η συνέχεια θα 'ναι δύσκολη.
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Το παράδειγμα όμως το οποίο ψάχνουν έχει μια γενικότερη μορφή. Ο Κ. σχεδιάζει 

το παρακάτω σχολιάζοντας: εκεί δεν έχει τίποτα...θα 'χεις λέξεις έτσι με κενά...

ΖΖΖΖ α
ΖΖΖΖ

Αυτό αποτελεί ένα πρώτο μοντέλο των ρευμάτων. Σημειώνουμε ότι στο σκαρίφημα 

αυτό οι συγκεκριμένες λέξεις είναι απούσες - πλην των συμβόλων για τα όρια των 

τηλεγραφημάτων ΖΖΖΖ. Ακόμη και τα STOP δεν είναι παρόντα - γιατί ακόμη δεν είναι 

"προβληματικά". Τα STOP θα εμφανιστούν αργότερα, όταν η επεξεργασία τους θα τεθεί ως 

πρόβλημα.

Οι Κ και Π χρησιμοποιούν ευρέως τις γραφικές αυτές αναπαραστάσεις οι οποίες 

τους επιτρέπουν να μελετήσουν τη δομή του ρεύματος. Το βασικό δομικό στοιχείο - οι λέξεις - 

είναι παρόν σε μια αφηρημένη μορφή, σαν "κάτι", ένα αντικείμενο το οποίο υφίσταται αλλά 

χωρίς να αναπαριστάνεται η εσωτερική του δομή.

Στην περίπτωση κατά την οποία η κατάσταση απαιτεί μια λεπτομερή εξέταση, τα 

αντίστοιχα σχήματα μπορούν να γίνουν επίσης πιο λεπτομερή. Υπάρχουν έτσι σχήματα τα οποία 

αναπαριστούν "τοπικές" δομές:

zzzzl Ιζζζζ

ή ακόμη και σχήματα τα οποία χρησιμοποιούν στιγμιότυπα του ρεύματος, τα οποία 

περνούν στο συγκεκριμένο παράδειγμα, "αναπτύσσοντας" τοπικά το μοντέλο. Όταν για 

παράδειγμα ο Κ. αναζητά ένα παράδειγμα για ν' αναπτύξει ένα επιχείρημα του στον Π: σχετικά 

με το αν τα τηλεγραφήματα χωρίζονται με κενά, χρησιμοποιεί το εξής σχήμα:

ABC, ABCV ν' LkiΖΖΖΖ ABC

[150]
Κ : έχεις λοιπόν ένα τηλεγράφημα δηλαδή ABC...ABC..εντάξει. 
Π : μετά έχεις 
Κ : ΖΖΖΖ...
Π : ΖΖΖΖ... περίμενε...
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Κ : βάλε όσα κενά θέλεις., είναι μέσα στο τηλεγράφημα... κάθε λέξη καθενός
τηλεγραφήματος... έχεις πολλά τηλεγραφήματα., ξεχωρίζουν με κενά... ενώ εκεί είναι
δυο διαφορετικές λέξεις 

Π : εκεί δε θά 'βαζές δίστήματα
Κ : όχι... δε θα υπάρχαν διαστήματα... γιατί αυτή η λέξη δεν ανήκει στο ίδιο 

τηλεγράφημα μ' αυτήν εδώ...

Ο και Φ

Το πρώτο σχήμα των του Φ. δεν περιέχει καμία "κανονική" λέξη, αποτελεί μια δομή 

ουσιαστικά η οποία έχει παντού πολ)Λ STOP.... ΖΖΖΖ παντού και via via νια... {Ο. και Φ. 100] 

και το οποίο επαναλαμβάνεται κι ενώ δεν ξέρω πόσες φορές:

STOP STOP zzzz zzzzzzziJ

To σχήμα αυτό όμως δεν φαίνεται επαρκές κι έτσι αντικαθίσταται γρήγορα από ένα 

συγκεκριμένο παράδειγμα που αποτελεί τον οδηγό τους στον υπόλοιπο χρόνο τους.

Σε και Σα

Η ακριβής δομή και η "θέση" του τελευταίου τηλεγραφήματος μέσα στο ρεύμα 

αποτελεί ένα σταθερό σημείο διαφωνίας ανάμεσα στη Σε και τη Σα. Για την Σα το τελευταίο 

τηλεγράφημα δεν περιέχει κανένα χαρακτήρα - ούτε λευκό - κι έτσι ουσιαστικά το τελευταίο 

τηλεγράφημα σηματοδοτείται από 8 "κολλημένα" Ζ τα οποία ακολουθεί ένας κενός χαρακτήρας. 

Αντίθετα η Σε. ερμηνεύοντας διαφορετικά την εκφώνηση του προβλήματος επιμένει στην άποψη 

ότι το τελευταίο τηλεγράφημα μπορεί να περιέχει κενούς χαρακτήρας.

[70]
Σε : στην πραγματικότητα η αρχή είναι... αρχίζει από... μετά το πρώτο κενό... του 

τελευταίου... τηλεγραφήματος...
Σα : όχι... μπορεί ν' αρχίζει κατευθείαν μετά τα ΖΖΖΖ γιατί αν έχεις ένα ΖΖΖΖ κι ύστερα 

ένα κενό... είναι το τέλος του αρχείου... για δες... δες... εεεεε...ακολουθούμενο από ένα 
κενό...το τηλεγράφημα δεν περιέχει άλλη λέξη από ένα ΖΖΖΖ που ακολουθείται από 
ένα διάστημα.... αυτό ονομάζεται κενό τηλεγράφημα...άρα είναι το τέλος του αρχείου 

(ταυτόχρονα σχεδιάζει το παρακάτω) ______________

...ΖΖΖΖ ΖΖΖΖ

Σε : όχι αλλά δεν είναι ένα τηλεγράφημα που έχει ΖΖΖΖ... αν έχεις ένα τηλεγράφημα σαν 
αυτό...
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Τελικά η Σα. αποδέχεται ότι ένα κενό τηλεγράφημα μπορεί να περιέχει ένα ή 

περισσότερα κενά και σχεδιάζει το παρακάτω:

ΖΖΖΖ ΖΖΖΖ

ν
η κενα 

n=0,1, ....

Θεωρούμε τα δυο αυτά σκαριφήματα αντιπροσωπευτικά αυτού που αποκαλέσαμε 

’’μοντελοποίηση": η δομή του ρεύματος δεν περιγράφεται ρητά κι αναλυτικά με την βοήθεια 

κάποιας γλώσσας, αλλά και δεν "επιδεικνύεται" με συγκεκριμένα παραδείγματα. Η μορφή των 

σχημάτων σαφώς αντιστοιχεί στην ιδέα μιας γενικής δομής κι επιπλέον επιτρέπει την έκφραση 

ορισμένων ιδιοτήτων: υπάρχουν ν κενά.... ν=0,1,2,...

Σημειώνουμε ότι αυτό το είδος "μοντελοποίησης" βρίσκει τις απαρχές του 

(τουλάχιστον για τη Σε. και τη Σα.) στο φροντιστηριακό μάθημα του ιδίου πρωινού (η 

διδάσκουσα είχε χρησιμοποιήσει παρόμοια σχήματα σε προβλήματα τα οποία δεν είχαν καμία 

σχέση με το συγκεκριμένο). Η Σε για παράδειγμα [62] επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα ορθογώνια 

όπως έκανε ο καθηγητής το πρωί...

Σύνθεση

Παρατηρούμε ότι τα μοντέλα λειτουργούν εφόσον υφίσταται μια συμφωνία ανάμεσα 

στους σπουδαστές - μια συμφωνία σιωπηρή η οποία κατά κύριο λόγο αφορά στις δομές που 

παραμένουν αδιευκρίνιστες και μη εκφρασμένες: έτσι στους Κ και Π το μοντέλο 

"συγκεκριμενοποιήθηκε" μόλις υπήρξε διαφωνία και στη Σε και τη Σα η λεπτομέρεια 

χαρακτηρίζει το σημείο που τους ενδιαφέρει.

4.3.3.5 Προδιαγραφές ρητά κι άμεσα εκφρασμένες

Οι άμεσα και ρητά εκφραζόμενες προδιαγραφές παραμένουν σχετικά σπάνιες και 

αποσπασματικές. Κανένα ζευγάρι δεν επεχείρησε μια συστηματική έκφραση της δομές των 

δεδομένων και των προδιαγραφών του αλγορίθμου Παραθέτουμε μερικές χαρακτηριστικές, αλλά 

σποραδικές, περιπτώσεις:

- για παράδειγμα μια λέξη βρίσκεται ανάμεσα σε δυο διαστήματα ή ένα σημείο στίξης 

[Ο 50] ή ακόμη μια λέξη είναι μια ακολουθία γραμμάτων που ξεχωρίζουν με δυο λευκά [Φ] - 

όμως οι προσδιορισμοί αυτοί είναι αποκλεισικά προφορικοί και παίζουν περιθωριακό ρόλο

- Οι Μπ. και Φ. σημειώνουν στο πρόχειρό τους:

το τέλος μιας λέξης: κενά STOP ΖΖΖΖ
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Οι εκφράσεις αυτές παραμένουν σποραδικές και παίζουν έναν περιθωριακό ρόλο ή 

απλά χρησιμεύουν σαν ένα γλωσσικό υποστήριγμα για την κατασκευή αντιπροσωπευτικών 

παραδειγμάτων.

4.3.3.6 Σύμβολα ορίων: αναγνώριση κι επεξεργασία

Η αναγνώριση της σειριακής δομής του ρεύματος αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη 

για την εφαρμογή ενός καταλλήλου τυπικού σχήματος. Αυτή η αναγνώριση στηρίζεται με τη 

σειρά της στην αναγνώριση - από τον προγραμματιστή, δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση από 

τους σπουδαστές - της φύσης των προς επεξεργασία αντικειμένων ή ακριβέστερα της δομής 

τους. Έ τσι στο προτεινόμενο πρόβλημα υπάρχει μια "εσωτερική λογική συνέπεια":

- οι λέξεις αποτελούνται από στοιχειώδη σύμβολα, δηλαδή από γράμματα και το 

σύμβολο που σηματοδοτεί τα όρια μιας λέξης είναι επίσης στοιχειώδες: ο κενός χαρακτήρας

- τα τηλεγραφήματα αποτελούνται από λέξεις και το σύμβολο ορίου των 

τηλεγραφημάτων είναι επίσης μια λέξη, το ΖΖΖΖ

- το ρεύμα αποτελείται από τηλεγραφήματα και το σύμβολο ορίου του ρεύματος 

ολόκληρου είναι επίσης ένα τηλεγράφημα, το κενό τηλεγράφημα.

Παρά την εσωτερική αυτή συνέπεια του προβλήματος, αναμέναμε από τους 

σπουδαστές την έκφραση μιας ιδιαίτερης αντίληψης η οποία δεν είναι συμβατή με την παραπάνω 

λογική. Πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην αντίληψη "ένα σύμβολο ορίου = ένα ειδικό, 

στοιχειώδες σύμβολο". Στις εφαρμογές με αρχεία, για παράδειγμα, το σύμβολο ορίου είναι ένα 

"αντικείμενο" στοιχειώδες (δηλαδή ισοδύναμο μ' ένα στοιχειώδη τύπο, όπως χαρακτήρας ή 

ακέραιος) και ελαφρώς διαφορετικής φύσης από τα υπόλοιπα: πρόκειται για το ειδικό σύμβολο 

EOF (end o f file) ή πιο γενικά EOS (end o f sequence), FDS κλπ. Επιπλέον τα συνηθισμένα 

κείμενα της καθημερινής ζωής διαθέτουν τέτοια ειδικά σύμβολα τα οποία αποτελούνται από ένα 

χαρακτήρα: ένα διάστημα, κόμμα, τελεία, ερωτηματικό κλπ. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν τα 

σύμβολα οριοθέτησης στο πρόβλημα που προτείναμε είναι "ασυνήθιστα" και ως προς τα κείμενα 

έτσι όπως συνήθως τα συναντούμε στην καθημερινή ζωή και ως προς τα δεδομένα τα οποία 

συνήθως συναντώνται στα "εκπαιδευτικά" προβλήματα.

Υπάρχουν δυο σημεία τα οποία οφείλουμε να υπογραμμίσουμε:

• το γεγονός ότι τα δεδομένα των προβλημάτων τα οποία επιλύουν οι σπουδαστές 

έχουν διαφορετικού τύπου σύμβολα ορίων από το πρόβλημα που προτάθηκε, δυσχεραίνει την 

αναγνώριση της δομής του ρεύματος. Η αντίληψη ωστόσο "ένα σύμβολο ορίου = ένα ειδικό, 

στοιχειώδες σύμβολο" δεν έχει καμία σχέση με τις δυσκολίες του περάσματος από τον 

"πραγματικό κόσμο" στο "περιβάλλον του προγραμματισμού" στις οποίες αναφερθήκαμε σε 

άλλες παραγράφους. Στην περίπτωση του συμβόλου οριοθέτησης, αντίθετα απ' ότι στις άλλες 

περιπτώσεις, είναι η ίδια η οργάνωση της διδασκαλίας - οι λεγόμενες "διδακτικές ανάγκες" - η 

οποία υπαγορεύει έναν ορισμένο τύπο προβλημάτων για ένα ορισμένο επίπεδο σπουδαστών κι 

έτσι έμμεσα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία αυτής της αντίληψης.
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• ταυτόχρονα θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η δομή των συμβόλων ορίων - ότι 

δηλαδή τα σύμβολα ορίων δεν αποτελούνται κατ' ανάγκη από στοιχειώδη σύμβολα, αλλά 

μπορούν να είναι πιο πολύπλοκα, να έχουν μια δομή - είναι γνωστή στους σπουδαστές τόσο από 

τα θεωρητικά όσο και από τα φροντιστηριακά τους μαθήματα, στα οποία έχουν επιλύσει 

προβλήματα με συνθήκη τερματισμού μη στοιχειώδη. Η επανάκαμψη αυτής της ιδέας λοιπόν 

αποτελεί ένα δείκτη μιας λανθασμένης αντίληψης η οποία λειτουργεί ως εμπόδιο με την έννοια 

που προσδιορίστηκαν τα εμπόδια στο πρώτο μέρος της εργασίας.

Η αντίληψη αυτή δεν αποτελεί τη μοναδική πηγή δυσκολιών για την αναγνώριση 

μιας σειριακής δομής. Αποτελεί όμως έναν παράγοντα σημαντικό κι επιπλέον ο παράγων αυτός 

μπορεί εύκολα να ανιχνευθεί στη γραπτή και προφορική παραγωγή των σπουδαστών.

Φ και Μπ
Οι Φ. και Μπ. θεωρούν τα STOP και ΖΖΖΖ ως διαχωριστές λεξεων, ισοδύναμους με 

τον κενό χαρακτήρα, γιατί είναι κάτι που χρησιμεύει να ξεχωρίζει τις λέξεις στο εσωτερικό ενός 

τηλεγραφήματος κι άρα είναι το ίδιο - δηλαδή είναι ισοδύναμα με τις τελείες ή τα κόμματα. 

Αποφασίζουν λοιπόν ότι τα STOP και ΖΖΖΖ αποτελούν σύμβολα τερματισμού μιας λέξης γιατί 

είναι χοντρικά το ίδιο πράγμα [Μπ. 80] κι έτσι σημειώνουν : τέλος λέξης: κενό STOP ΖΖΖΖ

Αυτή η ερμηνεία της εκφώνησης δεν παρουσιάζεται σε άλλα ζεύγη, εκτός της 

περιπτώσεως του Ο. - ο οποίος θεωρεί τα STOP ως λογικά ισοδύναμα της τελείας, αλλά συγχέει 

το ρόλο του STOP ως δείκτη μέσα σ' ένα κείμενο (δηλαδή το STOP ως αντικαταστάτη της 

τελείας) με τη δομή του (δηλαδή το STOP ως διαδοχή στοιχειωδών συμβόλων δηλαδή μια λέξη).

Η ερμηνεία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα συνήθη κείμενα περιέχουν και σημεία 

στίξεως κι οι Φ και Μπ συγχέουν τον ρόλο των ειδικών συμβόλων STOP και ΖΖΖΖ με τη δομή 

τους. Τα STOP πρέπει να 'ναι το ισοδύναμο της τελείας στις προτάσεις λέει ο Μπ [74]. Μέσα σ' 

αυτό το πλαίσιο διαχωρισμός λέξεων και προτάσεων με κενά διαστήματα αποτελεί σχεδόν μια  

ειδική περίπτωση [Φ. και Μπ. 292].

Κ και Π
Οι Κ. και Π. αντιμετωπίζουν μια βασική δυσκολία η οποία οφείλεται στην 

ασυμβατότητα ανάμεσα στους διαφορετικούς ρόλους και τγ δομή του ΖΖΖΖ: το ΖΖΖΖ αποτελεί 

ταυτόχρονα ένα σημάδι τέλους [Π. 22], αποτελεί δηλαδή ένα σύμβολο ορίου, αλλά ταυτόχρονα 

αποτελεί επίσης και την τελευταία λέξη κάθε τηλεγραφήματος, αν και ειδικά για το τελευταίο 

τηλεγράφημα αποτελεί ταυτόχρονα και την πρώτη λέξη (!) [Π. 24]. Ο Π. [29] περιγράφει τη δομή 

του ως εξής: φτάνεις ως εκεί... χοοοπ... οριακά θα χρειαζόταν 8Ζ στη σειρά κι ύστερα ένα 

διάστημα... γιατί... δεν ξέρω... όπως και να 'χει το πράγμα μ ' εκνευρίζει... [κακή εγγραφή] τα Ζ  που 

ακολουθούν ένα κενό...
Θεωρούν ότι η εκφώνηση του προβλήματος δεν είναι και πολύ ξεκάθαρη [Κ. 64] απ’ 

αυτή την άποψη, ότι είναι φλού [Κ. 68] κι έτσι η ευθύνη για τον προσδιορισμό των
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προδιαγραφών αυτών είναι δική τους. Κατά έναν τρόπο τελείως ανάλογο, το τελευταίο 

τηλεγράφημα του ρεύματος παρουσιάζει επίσης μια ιδιαιτερότητα: αυτό το κενό τηλεγράφημα 

αντί να τελειώνει με ένα τετραπλό Ζ  αρχίζει μ ' ένα τετραπλό Ζ  ακολουθούμενο από ένα διάστημα... 

δηλαδή δεν έχει την ίδια μορφή με τ' άλλα τηλεγραφήματα [Π. 50].

Αυτή η πολλσπλότητα των ρόλων ανάμεσα σε ρόλο και μορφή, ανάμεσα σε ρόλο και 

δομή της λέξης ΖΖΖΖ φαίνεται ότι αποτελεί μια πηγή "δυσκολιών" καθ' όλη τη διάρκεια της 

κατασκευής:

- Ο Π. [64] αναρωτιέται αν ανάμεσα σε δυο τηλεγραφήματα υπάρχει ένα ΖΖΖΖ κι ένα 

κενό κι ο Κ. θεωρεί ότι η εκφώνηση δεν είναι ξεκάθαρη.

- Ο Π. εκτιμά ότι μπορούν να θεωρήσουν πως ανάμεσα σε δυο τηλεγραφήματα 

υπάρχουν κενά αφού το το ΖΖΖΖ θεωρείται σα μια λέξη που μας λέει ότι... Ο Κ. [7] θεωρεί από 

την μεριά του ότι το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι τα ΖΖΖΖ είναι ένας διαχωρισμός 

ανάμεσα στα τηλεγραφήματα.... (δηλαδή) δεν είναι πια τηλεγράφημα... είναι το όριο...

- Αν για τον Π. [80] όλο μαζί πρέπει να θεωρηθεί σα μια σειρά χαρακτήρων τέσσερα Ζ

κι ένα κενό

...για να υπάρχει συνέπεια στο σύνολο [106], ο Κ. δεν είναι πεισμένος γιατί γι' αυτόν 

οι λέξεις που είναι ξεχωριστές ανήκουν στο ίδιο τηλεγράφημα ενώ ο Π. του υπενθυμίζει να 

προσέχει τις λεπτές αποχρώσεις της γλώσσας...

Αυτή η δυσκολία απετέλεσε σε πολλές περιπτώσεις ένα κριτήριο των επιλογών τους. 

Για να δώσουμε ένα παράδειγμα, ο Κ. περιγράφει μια τεχνική για την αναγνώριση του τέλους 

ενός τηλεγραφήματος [124]: αν είναι έτσι (αν κι ο Κ. συμφωνεί με την άποψη του για το ΖΖΖΖ) 

είναι ακόμα πιο εύκολο γιατί κάθε φορά για το σύμβολο του τέλους λέμε ότι... αν έχουμε 4 Ζ  δεν 

έχουμε παρά να κοιτάξουμε προς τα πίσω αν υπάρχουν κενά για να ξέρουμε... Αυτή η στρατηγική - 

σύμφωνα με την οποία λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο το ΖΖΖΖ, αλλά κι οι χαρακτήρες που 

προηγούνται - προτάθηκε πολλές φορές από τον Κ. χωρίς όμως να υιοθετηθεί γιατί ο Π. τη 

θεωρεί πολύ μπλεγμένη.

Ο και Φ
Το τελευταίο τηλεγράφημα φαίνεται ν' αποτελεί πηγή δυσκολιών για τον Φ. [20]: 

πλάκα έχει αυτό το πράμα... και προσθέτει: αυτό το τέλος μου φαίνεται αλλόκοτο... Όταν ο Ο. 

βρίσκει ότι μπορεί να παρουσιαστεί .οποτεδήποτε μέσα σ' ένα τηλεγράφημα και δε θέτει κανένα 

πρόβλημα... δυσκολεύεται παρόλα αυτά να προσδιορίσει το στοιχείο που είναι ασυνήθιστο: όχι 

αλλά το ρεύμα πώς τελειώνει... τελοσπάντων ΖΖΖΖ κι ύστερα θάχεις ακόμα ένα ΖΖΖΖ μ ' ένα κενό 

άρα θα' χ  εις 2.... γιατί όχι;
Η συμφωνία του όμως αυτή είναι μάλλον περιστασιακή, επιφανειακή. Όταν ο Ο. 

προτείνει σα συνθήκη τερματισμού ένα τηλεγράφημα με μήκος μηδέν, ο Φ. βρίσκει πως είναι 

περίεργος τρόπος τερματισμού...
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Τα STOP με τη σειρά τους βάζουν κι αυτά προβλήματα - αλλά λιγότερο σημαντικά. 

Για τους Ο. και Φ. υπάρχουν λέξεις "κανονικές" που έχουν εύκολη επεξεργασία: προσδιορίζουν 

ότι μια λέξη

βρίσκεται ανάμεσα σε δυο κενά ή ένα σημείο στίξης... [Ο. 50]

είναι μια ακολουθία γραμμάτων χωρισμένων με δυο κενά [Φ.]

ενώ

τα STOP και ΖΖΖΖ δεν είναι λέξεις ή ακριβέστερα [341] είναι λέξεις για τους ίδιους 

α)1ά όχι και για τους άλλους (δηλαδή τον παρατηρητή που τους έδωσε το πρόβλημα).

Σημειώνουμε επίσης την τάση του Ο. να θεωρεί τα STOP ως το ισοδύναμο της 

τελείας, γεγονός που τον οδηγεί στην "βελτίωση" της εμφάνισης των αποτελεσμάτων. Τα STOP 

είναι τελείες [240]: ένα STOP τι είναι ; είναι μια τελεία μέσα σ' ένα τηλεγράφημα... Επιχειρεί 

μάλιστα να "ερμηνεύσει" τις συνθήκες οι οποίες εκφράζονται μέσα στην εκφώνηση με όρους της 

καθημερινής ζωής: δηλαδή στο τέλος θα πληρώσουμε, ότι [250] η εκτύπωση του μετρητή λέξεων 

είναι ο λογαριασμός για το τηλεγράφημα... Όταν ο Φ. προτείνει να μην εκτυπώνουν τα STOP, 

ισχυρίζεται και πάλι ότι ένα STOP μέσα σ' ένα τηλεγράφημα είναι μια τελεία... κι άρα στη θέση του 

STOP πρέπει να εκτυπώσουν μια τελεία... Γι αυτόν το λόγο εξ άλλου θεωρεί ότι μια λέξη 

βρίσκεται ανάμεσα σε δυο κενά ή ένα σημείο στίςης.. Η μετατροπή του STOP σε τελεία υπάρχει 

σε όλες τις εκδόσεις του αλγόριθμου τους.

Ζε και Ζι

Για τους Ζε και Ζι η βασική δυσκολία έγκειται στη διάκριση μεταξύ τέλους 

τηλεγραφήματος και τέλους του ρεύματος. Ο Ζε εξηγεί σαφώς τις δυσκολίες αυτές: δεν είναι 

φανερό... πρέπει να 'χεις ένα... μια και μόνη σειρά χαρακτήρων η οποία σου λέει "τέλος 

τηλεγραφήματος" αλ/Λ και "τέλος του ρεύματος" [400] - δεν είναι παρά αργότερα που θα 

ανακαλύψουν ότι η συνθήκη τερματισμού του ρεύματος στηρίζεται στο πλήθος των λέξεων κι 

όχι στα ΖΖΖΖ.

Στους Ζε και Ζι βρίσκουμε και πάλι τη θεώρηση του STOP ως σημείου στίξης, ως 

τέλους μιας φράσης η οποία πρέπει να προκαλέσει την εκτύπωση μιας τελείας. Με τελείως 

ανάλογο τρόπο θεωρούν ότι το ΖΖΖΖ πρέπει να προκαλέσει μια τελεία κι αλλαγή γραμμής 

(εκτύπωση μιας τελείας και...). Αυτή η αυθόρμητη "προδιαγραφή" έχει τις ρίζες της στην 

καθημερινότητα, στον "πραγματικό" κόσμο.

Σύνθεση

Για τους σπουδαστές φαίνεται να υπάρχει ένα είδος ασυμβατότητας ανάμεσα απ' τη 

μια μεριά στα σύμβολα ορίων, στο ρόλο που αυτά παίζουν στη δομή του ρεύματος, στον 

αναλλοίωτο χαρακτήρα τους κι απ' την άλλη στη δομή τους: το ΖΖΖΖ είναι ένα σημείο τέλους [Π. 

22] αλλά κι η τελευταία λέξη κάθε τηλεγραφήματος. Η ασυμβατότητα αυτή οδηγεί ακόμη και σε
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αδιέξοδο ως προς την αναγνώριση των συμβόλων αυτών, αντίληψη την οποία ονομάσαμε 

σύμβολο ορίου = ένας ειδικός χαρακτήρας.

Το κύριο πρόβλημα τίθεται από το τελευταίο τηλεγράφημα: είναι περίεργος τρόπος 

τερματισμού.... λεέι ο Φ. Το γεγονός εξάλλου ότι το τελευταίο τηλεγράφημα αποτελεί ένα σημείο 

τέλους και κατά συνέπεια η συνθήκη τερματισμού στηρίζεται πάνω στο πλήθος των λέξων, 

απετέλεσε μια πηγή ιδιαίτερων δυσκολιών.

Σημειώνουμε τέλος το γεγονός ότι υπάρχει μια γενική τάση "αναγωγής” του 

ρεύματος στην καθημερινότητα, στα "συνηθισμένα" κείμενα: το STOP είναι η τελεία κλπ. Αυτή 

καθαυτή η '"ερμηνεία" του STOP ή του ΖΖΖΖ ως σημείων στίξης δεν αποτελεί πηγή λαθών. 

Είναι όμως ενδεικτική της τάσης αναγωγής στα "κανονικά" κείμενα, η οποία αποτελεί την πηγή 

λαθών. Στην πραγματικότητα δηλαδή η βασική δυσκολία είναι η αντιμετώπιση των STOP και 

ΖΖΖΖ ως πληροφορικών αντικειμένων κι όχι ως οντοτήτων της καθημερινής ζωής

4.3.3.7 Συμπεράσματα για τις προδιαγραφές

Οι μέθοδοι, οι τεχνικές και γενικότερα τα μέσα που χρησιμοποίησαν οι σπουδαστές 

για τον προσδιορισμό των προδιαγραφών του ρεύματος μπορούν να αρθρωθούν σε μια ιεραρχία 

στην οποία κριτήριο διάκρισης είναι η σχέση τους με τις δομικές αναλλοίωτες του ρεύματος: από 

τη χρήση ενός "γενικού" παραδείγματος ως τη χρήση νοητών ρευμάτων οι δομικές αναλλοίωτες 

καθίστανται πιο σαφείς στις συμβολικές αναπαραστάσεις των σπουδαστών για το ρεύμα 

("υλοποιημένο" ή νοητό). Η διαδικασία αυτή εσωτερίκευσης των ιδιοτήτων του ρεύματος μπορεί 

όμως ν ’ αφήσει ακέραιο το πρόβλημα της ρητής έκφρασης αυτών των ιδιοτήτων. Οι αναλλοίωτες 

μπορούν να παραμείνουν έμμεσες όσο δεν υπάρχει διαφωνία ανάμεσα στους δυο σπουδαστές. Οι 

ρητά εκφρασμένες προδιαγραφές ήταν πραγματικά περιθωριακές στην επίλυση των 

προ βλημάτων. Εξάλλου οι προδιαγραφές δε μελετήθηκαν με συστηματικό τρόπο παρά μόνο 

"τοπικά": στα σημεία εκείνα και τις στιγμές εκείνες κατά τις οποίες οι "εκτελέσεις" του 

αλγορίθμου σταματούσαν είτε λόγω διαφωνίας είτε υπήρχε κάποιο λάθος στον αλγόριθμο.

Η ιεραρχία στην οποία αναφερόμαστε φαίνεται να εμφανίζεται κατά τρόπο σαφή 

αντιστοιχώντας ακριβώς σε διάφορα επίπεδα προσδιορισμού και ρητής έκφρασης, της δομής των 

δεδομένων και γενικά των προδιαγραφών του προβλήματος.

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, σημειώνουμε επίσης ότι μ' ένα γενικό τρόπο, ένα 

ιδιαίτερο πρόβλημα σχετικό με το ρόλο και τη μορφή των συμβόλων ορίων μοιάζει να είναι η 

πηγή ιδιαίτερων δυσκολιών για τους σπουδαστές, οι οποίοι όμως οφείλουν να "αναγνωρίσουν" 

τα σύμβολα αυτά - συνθήκη η οποία είναι αναγκαία για τη σειριακή επεξεργασία του ρεύματος.
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4.3.4 Μερικές ιδιαίτερες αντιλήψεις

4.3.4.1 Η περίπτωση της ανάλυσης και των στοιχειωδών διαδικασιών

4.3.4.2 Η περίπτωση της ανακύκλωσης

4.3.4.3 Η περίπτωση της επεξεργασίας καθ' ομάδες

4.3.4.4 Συμπεράσματα

Είναι προφανές ότι σε κατάσταση στην οποία οι σπουδαστές καλούνται να 

επιλύσουν ένα πρόβλημα αναμένουμε τη χρήση "εργαλείων" τα οποία τους είναι ήδη γνωστά. Με 

τον όρο "εργαλεία" εννοείται η χρήση προγραμματιστικών εργαλείων. Στην κατάσταση την 

οποία οργανώσαμε είναι προφανές ότι ήταν αναμενόμενη η χρήση βρόχων, ενός ορισμένου 

είδους μεταβλητών και στοιχειωδών διαδικασιών, μεταβλητών κλπ.

Στην παρούσα παράγραφο προτείνουμε τγ μελέτη της χρήσης των εργαλείων κι 

εννοιών αυτών από τους σπουδαστές. Ο λόγος είναι ο εξής: είχαμε κάνει την έμμεση υπόθεση ότι 

η χρήση αυτών των προγραμματιστικών δυνατοτήτων ήταν ήδη "κατακτημένη" από τους 

σπουδαστές οι οποίοι δε θα συναντούσαν δυσκολίες στην εφαρμογή τους. Θεωρήσαμε δηλαδή 

ότι η σχεδόν διετής εκπαίδευση τους ήταν επαρκής - σε σχέση με την επιλογή και χρήση των 

κατάλληλων προγραμματιστικών εργαλείων σε περιπτώσεις σχετικά απλές όπως το προτεινόμενο 

πρόβλημα. Τα δεδομένα όμως τα οποία διαθέτουμε δείχνουν ότι στην πραγματικότητα οι 

σπουδαστές έλεγχαν μερικές βασικές αλγοριθμικές προγραμματιστικές δομές λιγότερο απ' ό,τι 

θεωρήσαμε ως δεδομένο.

»εωρούμε λοιπόν σημαντικό να εξετάσουμε την έκφραση μερικών αντιλήψεων, οι 

οποίες κατά κανόνα συναντώνται σε πολύ "νεότερους" - προγραμματιστικά - σπουδαστές 

δεδομένου ότι η ύπαρξη τέτοιων αντιλήψεων είναι αρκετά χαρακτηριστική της πραγματικής 

σχέσης σπουδαστών και προγραμματισμού.

Η επιμέρους αυτή εξέταση θα επικεντρωθεί σε δυο σημεία: τη χρήση των 

στοιχειωδών διαδικασιών και τγ φάση της ανάλυσης από την μια μεριά κι από την άλλη τη χρήση 

των επαναληπτικών διαδικασιών.

Τέλος θα αναφερθούμε και σε μια ιδιαίτερη αντίληψη των σπουδαστών, η οποία 

εμφανίστηκε κατά τρόπο όχι αμελητέο αλλά δεν είχε καθόλου προβλεφθεί από την ανάλυση a 

priori την οποία κάναμε, την «επεξεργασία καθ’ ομάδες».

4.3.4.1 Η περίπτωση της ανάλυσης και των στοιχειωδών διαδικασιών

Η ανάλυση συνίσταται στην εκτίμηση, στην προκαταρκτική εξέταση κι οργάνωση 

όλων των στοιχείων του προβλήματος (όπως η δομή των δεδομένων, επί μέρους στόχοι που 

πρέπει να επιτευχθούν κλπ) και κατά κάποιο τρόπο, προηγείται χρονικά της ίδιας της κατασκευής 

του αλγορίθμου.
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Η ανάλυση, ως τεχνολογία για την κατασκευή ενός προγράμματος, για μια πρώτη 

εξέτασή του προς επίλυση προβλήματος, αποτελούσε ένα σημαντικό παράγοντα στα 

φροντιστηριακά μαθήματα. Η δική μας μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της πραγματικής 

σημασίας που οι φοιτητές αποδίδουν στην ανάλυση - σε τελευταία ανάλυση δηλαδή στο αν η 

ανάλυση αυτή αποτελεί ένα εργαλείο στη διαδικασία επίλυσης ή απλά ένα διδακτικό 

τεχνολόγημα το οποίο δε παίζει ουσιαστικό ρόλο για τους σπουδαστές.

Μ' έναν εντελώς ανάλογο τρόπο θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε τη χρήση των 

στοιχειωδών διαδικασιών οι οποίες συνήθως χρησιμοποιούνται στα φροντιστηριακά μαθήματα.

Κ και Π

Η χρήση των στοιχειωδών διαδικασιών κατασκευής αλγορίθμων φαίνεται να 

πραγματοποιείται χωρίς προηγούμενη ανάλυση - χωρίς δηλαδή να βεβαιωθούν για το ποιές 

διαδικασίες είναι αναγκαίες για το παρόν πρόβλημα.

Έ τσι ο Π. [78] για παράδειγμα αναρωτιέται: θα χρησιμοποιήσουμε τις συνηθισμένες 

διαδικασίες; ΞΕΚΙΝΗΜΑ, ΠΡΟΧΩΡΗΜΑ, τρέχων χαρακτήρας;

Ο τρόπος με τον οποίο ο Π. πραγματεύεται το ερώτημα δίνει την εντύπωση ενός 

αυτοματισμού: ναι βέβαια σίνουοα νοειάζεται να ξεκινήσουμε στην αρχή...[712]

Είναι λοιπόν πιθανό ότι ο Π. επιλέγει με βάση το γεγονός ότι αυτές οι διαδικασίες 

χρησιμοποιούνται στην τάξη ή χάρη σε μια γρήγορη και σιωπηλή ανάλυση αναγνώρισε τη δομή 

των δεδομένων και το είδος της απαιτουμένης επεξεργασίας κι επέλεξε τα κατάλληλα 

προγραμματιστικά εργαλεία. Είναι όμως πιθανό ότι η διαδικασία ΞΕΚΙΝΗΜΑ ερμηνεύεται με 

όρους μη σχετικούς με την προγραμματιστική επεξεργασία: η διαδικασία ΞΕΚΙΝΗΜΑ - 

αυστηρά καθορισμένη - ταυτοποιίται με ένα "ξεκίνημα" της εργασίας.

Η επιλογή της τελικά αποδείχθηκε προβληματική, δεδομένου ότι οι Κ και Π δεν είναι 

τελικά βέβαιοι αν η διαδικασία αυτή τους επιτρέπει την προσπέλαση του πρώτου χαρακτήρα της 

"ταινίας": ο Κ πολλές φορές αναρωτιέται όταν κάνεις ΞΕΚΙΝΗΜΑ συναντάς τον πρώτο 

χαρακτήρα;. Ο Π κάθε φορά απαντάει ναι αλλά κι ο ίδιος [765] αμφιβάλλει: το ΞΕΚΙΝΗΜΑ δε σε 

στέλνει στον πρώτο χαρακτήρα...

Ο και Φ
Ο Φ από τη αρχή επιμένει στην πραγματοποίηση μιας μικρής και σοβαρής ανάλυσης 

[12]. Ωστόσο η ανάλυση αυτή δεν αποτελεί μια πραγματική στρατηγική για την κατασκευή του 

αλγορίθμου, γιατί ο ίδιος εγκαταλείπει την ιδέα του αμέσως και συγκεντρώνεται στο πρόβλημα 

της διαγραφής των παραπανίσιων κενών. Ο Ο. επιμένει στην ανάλυση: αρνείται, για παράδειγμα. 

να προσδιορίσει τις απαραίτητες μεταβλητές για την καταμέτρηση των λέξεων, γιατί αυτό 

συνιστά μια αλλαγή του επιπέδου εργασίας. Όταν ο Φ του προτείνει μια μεταβλητή απαντά [120] 

αδιαφορούμε... βά£εκ όσο το l l y ik o q  του τηλενοαφήματος δεν είναι μηδενικό .. ανάλυση είναι... δεν 

είναι...
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Η ανάλυση όμως μοιάζει να είναι και μια διαδικασία αναγκαία για τους δυο 

σπουδαστές. Έ τσι μετά την κατασκευή του αλγορίθμου τους συζητούν:

[520]
Ο : δεν είναι και πολύ ωραία ανάλυση...
Φ : όχι δεν είναι και πολύ ωραία ανάλυση... κυρίως μάλιστα γιατί κάναμε κατευθείαν 

τον αλγόριθμο...

Ο : όπως το πρόγραμμα που κάναμε προηγουμένως., που 'ταν και πολύπλοκο εξάλλου

Φ : ναι κάναμε το πράμα... κατευθείαν....
Ο : καλά
Φ : στην πραγματικότητα θα κάνουμε την ανάλυση μετά... σαν ηλίθιοι...

Το τελικό πάντως σχόλιο του Ο για την ανάλυση που δεν έκαναν είναι 

χαρακτηριστικό: εεε. ο σκοπός είναι να γραφτεί ένα πρόγραμμα., εντάξει...

Ζε και Ζι

Μετά από μια σύντομη συζήτηση για τα ΖΖΖΖ οι Ζε και Ζι προτείνουν στον εαυτό 

τους την πραγματοποίηση μιας μικρής ανάλυσης [Ζε 20] χωρίς ωστόσο να είναι και πολύ βέβαιοι 

σε τι συνίσταται: ο Ζε για παράδειγμα αναρωτιέται: στην ανάλυση . . . τ ι  βάζουμε;.... κι ο Ζι του 

απαντάει: αναλύουμε τις συνθήκες τερματισμού.... τέτοια πράματα....

Ο προσδιορισμός των αρχικών και τελικών συνθηκών δε φαίνεται όμως ν' αποτελεί 

ένα σημαντικό παράγοντα στην όλη διαδικασία κατασκευής: ωωω...αρχικές συνθήκες...τελικές 

συνθήκες... όχι δεν είναι ανάγκη.... έτσι κι αλ/.ιώς θα κάνουμε μια διαδικασία για ένα 

τηλεγράφημα... μια διαδικασία που θα μετράει τις λέξεις... [Ζε 40].

Μ' ένα πιο γενικό τρόπο οι επιλογές των Ζε και Ζι φαίνονται συχνά να στηρίζονται 

στις δομές και στα προγραμματιστικά εργαλεία τα οποία τους είναι ήδη γνωστά από το μάθημα - 

γωρίς ωστόσο να ε£ετά£εται η καταλληλότητα τους ως προς το πρόβλημα που αντιμετωπί£ουν 

κάθε φορά:
- Ο Ζε [ 100] προτείνει τη χρήση ενός πίνακα για να περαστεί το τηλεγράφημα, όπως 

κάναμε το πρωί., για ν ' αναπαρασταθεί αυτό το πράμα.... (εννοεί όπως στο φροντιστηριακό 

μάθημα)
- Ο Ζι [125] προτείνει γενικά τη χρήση μιας μηχανής χαρακτήρων που πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί...χωρίς να διευκρινίζει τις ιδιαιτερότητες της και λίγο αργότερα [150] προτείνει 

ένα ΞΕΚΙΝΗΜΑ χωρίς ωστόσο να έχει προηγηθεί καμία προκαταρκτική επεξεργασία.

Έτσι τα συνολικά δεδομένα αφήνουν να διαφανεί μια τάση των δυο σπουδαστών για 

χρήση γνωστών ήδη μηχανισμών - χωρίς όμως προηγούμενη εξέταση της καταλληλότητας τους.
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Σε και Σα

Η αναγκαιότητα για μια ανάλυση εμφανίζεται αρκετά νωρίς: η Σα προτείνει μια  

ανάλυση του προβλήματος κι η Σε προτείνει με τη σειρά της να προσδιορίσουν τι είναι το 

τηλεγράφημα... Ωστόσο οι προτάσεις αυτές παρέμειναν αποκλειστικά προτάσεις καθώς οι δυο 

σπουδάστριες δεν τις εφάρμοσαν ποτέ.

Σύνθεση

Η ανάλυση μοιάζει να είναι περισσότερο μια "απαίτηση" της διδασκαλίας παρά ένα 

ουσιαστικό εργαλείο στη διαδικασία κατασκευής και ελέγχου ενός προγράμματος. Σημειώνουμε 

ιδιαίτερα:

- το γεγονός μπορεί να εμφανιστεί ως μια αναγκαιότητα ακόμη κι όταν δεν έχει 

κανένα νόημα: στην πραγματικότητα θα κάνουμε ανάλυση μετά... [Φι].

- το γεγονός ότι αποτελεί μια δραστηριότητα η οποία δύσκολα προσδιορίζεται με 

ακρίβεια: αναλύουμε τις συνθήκες τερματισμού.... τέτοια πράματα...

Όσο για τη χρήση των στοιχειωδών διαδικασιών υπογραμμίζουμε το γεγονός ότι η 

επιλογή τους ή η ερμηνεία τους στηρίζεται μερικές φορές περισσότερο στη σημασία των όρων 

στγ "φυσική" γλώσσα παρά στην πραγματική τους λειτουργία: για παράδειγμα η διαδικασία 

ΞΕΚΙΝΗΜΑ μοιάζει σχεδόν να ταυτοποιείται με μια έναροι της λειτουργίας του αλγορίθμου.

4.3.4.2 Η περίπτωση της ανακύκλωσης

Μελετούμε ιδιαίτερα τη χρήση των ανακυκλώσεων από τους σπουδαστές. Είναι 

γεγονός ότι πολλές προγενέστερες εργασίες έχουν καταστήσει .σαφείς τις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν κυρίως οι σχετικά άπειροι προγραμματιστές στην επιλογή και χρήση των 

διαφόρων τύπων ανακύκλωσης. Όπως ήδη αναφέραμε, έμμεσα είχαμε κάνει την υπόθεση ότι οι 

δυσκολίες αυτού του είδους θα ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτες για τους σπουδαστές που έλαβαν 

μέρος στην πειραματική κατάσταση που οργανώσαμε. Παρόλα αυτά η ανάλυση των δεδομένων 

έδειξε με τρόπο αρκετά σαφή ότι ένας αριθμός προβλημάτων σχετικών με τις ανακυκλώσεις 

παραμένει ακόμη και για σπουδαστές αυτού του επιπέδου.

Φ και Μπ
Η επιλογή της ανακύκλωσης μοιάζει να υπακούει σ' έναν κανόνα: κατά τη διάρκεια 

μιας πρώτης φάσης ανάλυσης του προβλήματος περιγράφουν προφορικά την ανάγνωση της 

ταινίας: έως ότου συναντήσουμε ένα κενό ή ένα STOP [Μπ 92] ή έως ότου συναντήσουμε το 

τέλος... [Φ].

Ωστόσο η αντίστοιχη διαδικασία AVMOT την οποία χρησιμοποιούν πειέχει ένα 

while: while μου φαίνεται... λέει διστακτικά ο Μπ [232]. Η επιλογή του while δεν αμφισβητείται 

αν κι οι δυο σπουδαστές δεν είναι εντελώς βέβαιοι για τις συνθήκες τερματισμού: μετά θα πρέπει
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να διαβάζουμε while ... while τι πράμα;... δεν είναι και πολύ πρφανές... [Μπ 852[ ή ακόμη: θα' 

χουμε λοιπόν while δε ξέρω  τ/....[Μπ 915[.

Κ και Π

Η επιλογή του τύπου ανακύκλωσης δεν φαίνεται να θέτει ιδιαίτερα προβλήματα 

στους Κ και Π - οι διάλογοι τους όμως φαίνονται να δείχνουν ότι οι δυο σπουδαστές 

εκλαμβάνουν την ανακύκλωση απλά σαν την επανάληψη μιας διαδικασίας. Ο Π [191 [ για 

παράδειγμα για την επεξεργασία ενός τηλεγραφήματος προτείνει ένα repeat: κάνεις ένα repeat... 

κάνεις μέχρις ότου συναντήσεις - ωστόσο η επιλογή δεν αιτιολογείται. Λίγο αργότερα ο Π [270[ 

περιγράφει τη διαδικασία απαλοιφής των περίσσιων κενών: κάθε φορά που συναντάς ένα κενό 

εκτυπώνεις ένα κενό κι ύστερα εφόσον δεν συναντάς άλλο χαρακτήρα δεν εκτυπώνεις πλέον άλλο 

κενό... ότι άλλο ακολουθεί το χαράζεις έωα ότου υπάρξει ένας νέος χαρακτήρας...

Εξάλλου στο πρόχειρό τους βρίσκουμε - για παράδειγμα για την ίδια διαδικασία 

ESPACE - ένα μείγμα των δύο τύπων βρόχων: 

repeat AV 

until C C o '  ’ 

while C C o "

Η επιλογή της ανακύκλωσης τίθεται σαν πρόβλημα αργότερα, κατά τη διάρκεια της 

τελικής γραφής του προγράμματος. Ο Κ - και πάλι με την ευκαιρία της διαδικασίας απαλοιφής 

των περίσσιων κενών - υποστηρίζει την επιλογή ενός while γιατί αλλιώς [680[ κινδυνεύουν να 

προχωρήσουν παρόλο που βρίσκονται στο τέλος... Η ιδέα του είναι ότι στο τέλος του ρεύματος, 

μετά το κενό που ακολουθεί το τελευταίο ΖΖΖΖ, ο βρόχος repeat μπορεί να τους αναγκάσει να 

προχωρήσουν, να κάνουν "διαβάσματα" πέραν των επιτρεπομένων. Αντίθετα ο Π υποστηρίζει 

την επιλογή ενός repeat. Ο τρόπος με τον οποίο επιχειρηματολογεί για να πείσει τον Κ είναι 

χαρακτηριστικός του πώς αντιλαμβάνεται τη λειτουργία του repeat [685[ με όρους μηχανικών 

πράξεων:

όχι καλύτερα να 'χουμε ένα repeat εκεί

γιατί θα προχωράς...θα προχωράς... θα προχωράς...
όταν θα 'χεις προχωρήσει και θα πέσεις σε κάτι διαφορετικό απ' το κενό σταματάς...

Η αντίληψη του Π - ή μάλλον έτσι όπως εκφράζεται -

- είναι καθαρά ένα είδος μηχανισμού

- παρουσιάζει το προφανές χαρακτηριστικό ότι δεν διαφοροποιείται από το while -ή 

εν πάση περιπτώσει η διάκριση αυτή είναι δυσδιάκριτη.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαμάχης ο Κ εκφράζει ακόμα και την άποψη ότι while ή 

repeat το ίδιο είναι, ο Π δεν την αποδέχεται. Ωστόσο η βασική και σταθερή αντίρρηση του Π 

πηγάζει από το γεγονός ότι η χρήση ενός while θα είχε σα συνέπεια την ύπαρξη ενός 

"διαβάσματος" επιπλέον πριν από το σώμα του κυρίως βρόχου (το αρχικό διάβασμα - Π 700[.
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Ζε και Ζι

Οι Ζε και Ζι χρησιμοποιούν κατά τρόπο συστηματικό σχεδόν έναν "τύπο" μεικτού 

βρόχου: repeat while...

[92]
Ζε : μέσα σ' όλο το πρόγραμμα σου., θα κάνουμε ένα επανάλαβε εφ' όσον... δεν έχουμε 

το τέλος του ρεύματος... των τηλεγραφημάτων... και στο εσωτερικό αναλύουμε τα 
τηλεγραφήματα..

Ζι : ναι και μετά στο πρόγραμμα θα πρέπει να βάλουμε επανάλαβε εφ' όσον δεν έχουμε 
το τέλος όλων των τηλεγραφημάτων... όλο το τέλος με τα 4 κενά ή τα 4 κι εγώ δε ξέρω 
τι...τα 4 Ζ....

Βέβαια η έκφραση αυτή δεν είναι υποχρεωτικό αντιστοιχεί σε μια λανθασμένη 

αντίληψη. Θα ήταν δυνατό να πρόκειται για ένα lapsus ή για μια "αδύνατη" έκφραση με τελείως 

συμπτωματικό χαρακτήρα. Ωστόσο αυτό το είδος έκφρασης:

- επανέρχεται κι άλλες φορές στους διαλόγους τους:

[834]
Ζι : επανάλαβε...
Ζε : ...παίρνει τιμή διάφορον του... είναι ένας αλγόριθμος while... 
Ζι : όχι μάλλον είναι εφόσον επανάλαβε...
Ζε : ή επανάλαβε εφόσον...

- υπάρχει και γραπτά - στα φύλλα προγραμματισμού τους.

Έ τσι η υπόθεση της τυχαίας έκφρασης μας φαίνεται απίθανη κι ερμηνεύουμε τις 

εκφράσεις αυτές σα δείκτες μιας αντίληψης του τύπου "ερμηνεία της ανακύκλωσης ως φυσικής 

έκφρασης" .

Σε και Σα
Σ' όλες σχεδόν τις περιπτώσεις - με μια και μοναδική εξαίρεση - όλες οι 

ανακυκλώσεις τους θα είναι του τύπου while. Ωστόσο οι Σε και Σα δεν εκφράσανε ρητά το 

κριτήριο της επιλογής τους Και πάλι όμως η επιλογή τους οφείλεται περισσότερο σ' ένα είδος 

αυτοματισμού ή μάλλον συμφωνίας με την πιο συνήθη πρακτική της τάξης, σέ μια συνηθισμένη 

πρακτική και λειτουργία παρά σ’ ένα κριτήριο κατάλληλο για το ιδιαίτερο πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν. Μια σειρά γλωσσικών δεικτών (προφορικών και γραπτών) συνηγορούν υπέρ 

της άποψης αυτής:
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- το ΞΕΚΙΝΗΜΑ θα μας φέρει στο πρώτο αυτό της ταινίας., λέει η Σα [ 155[ κι η Σε 

συνεχίζει: στη συνέχεια εφόσον δεν έχουμε τελειώσει... βάλτο έτσι και βλέπουμε αργότερα... εφόσον 

όχι ΖΖΖΖ... εντάξει;

εφόσον έχουμε το πρώτο τηλεγράφημα απαντάει η Σα 

και λίγο αργότερα η Σε προτείνει εφόσον το ρεύμα δεν τέλειωσε...

Η ανακύκλωση φαίνεται να 'χει μάλλον έναν γενικό επαναληπτικό χαρακτήρα: όχι 

πρώτα μετρούμε το πλήθος των τηλεγραφημάτων... κι ύστερα θα κάνουμε μια επανάληψη... και 

κάθε (ρορά ααναοΎίζει.. [Σε 110[.

Αξιοσημείωτη είναι επίσης κι η ύπαρξη μιας "ξκασικής" στο είδος της εκτυλιγιιένης 

ανακύκλωσης (δες για παράδειγμα Δαγδιλέλης [1986], Capponi [ 1988][:

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ

Η "αναλυτική" αυτή έκφραση διαδικασιών - οι οποίες έτσι εκφράζονται βήμα προς 

βήμα κι όχι με "συμπαγή" επαναληπτική μορφή είναι πιθανότατα δείκτης μιας τοπικής 

δυσκολίας, μιας "αρχαϊκής" αντίληψης των επαναλαμβανόμενων πράξεων. Ρε διαθέτουμε 

ωστόσο άλλα στοιχεία τα οποία να μας επιτρέπουν μια επιβεβαίωση της υπόθεσης μας.

Σύνθεση

Οι δυο τύποι ανακύκλωσης οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν είναι βέβαια εκείνοι οι

οποίοι χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια των μαθημάτων. Ωστόσο η χρήση τους δεν φαίνεται

πάντοτε να στηρίζεται σε κριτήρια επιλογής κατάλληλα για το είδος του προς επίλυση 

προβλήματος. Η ύπαρξη ενός είδους συνήθους πρακτικής η οποία είναι σχεδόν 

αυτοματοποιημένη: ύστερα χρειάζεται ένα while., while τι πράμα... δεν είναι και πολύ προφανές 

αυτό το πράμα... [Μπ 852], Η επιλογή (ή η μη επιλογή) ενός τύπου ανακύκλωσης φαίνεται να 

στηρίζεται συχνά σε μια σημασία των βρόχων των εξής τύπων:

- μια σημασία "ασαφής": μια χρήση των τύπων ανακύκλωσης η οποία φαίνεται να

τους συγχέει, σαν οι δυο τύποι να ήταν ισοδύναμοι. Έτσι, για παράδειγμα, παρατηρήσαμε σε 

πάνω από μια περιπτώσεις τη χρήση ενός μικτού τύπου repeat while., ή ακόμη κι εκφράσεις του 

τύπου ... ωωω while ή repeat το ίδιο είναι... [Κ]. ~Λ

- μια σημασία όπως εκείνη της φυσικής γλώσσας: το, γνωστό κι από άλλες

περιπτώσεις, φαινόμενο της ερμηνείας και χρήσης βρόχων με βάση κριτήρια της φυσικής 

γλώσσας. Αυτός ο τύπος αντίληψης εμφανίστηκε επίσης: εφόσον έχουμε το πρώτο τηλεγράφημα 

[Σα[.
Η ύπαρξη ασαφών ή και λανθασμένων αντιλήψεων σχετικά με τους βρόχους - και 

μάλιστα τύπων οι οποίοι είναι γνωστοί από έρευνες σε σχετικά άπειρους μαθητές ή σπουδαστές -

262



φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα μας. Βέβαια οι αντιλήψεις αυτές δεν εκδηλώνονται 

με το διαρκή και συστηματικό τρόπο που εκδηλώνονται στους άπειρους προγραμματιστές. Όμως 

τα δεδομένα μας δείχνουν την ύπαρξη τους - γεγονός το οποίο βέβαια ελάχιστα λαμβάνεται 

υπόψη κατά τη διδασκαλία του προγραμματισμού στο επίπεδο αυτό.

4.3.4.3 Η περίπτωση της επεξεργασίας καθ’ ομάδες

Στην παρούσα παράγραφο εξετάζονται ιδιαίτερα ορισμένες στρατηγικές των 

σπουδαστών σχετικές με την επεξεργασία καθ' ομάδες. Πιο συγκεκριμένα το κοινό σημείο των 

στρατηγικών αυτών είναι η χρήση ενός μηχανισμού επεξεργασίας (με την αλγοριθμική έννοια του 

μηχανισμού, δηλαδή μιας διαδικασίας) ο οποίος θα είναι προσαρμοσμένος στο πρόβλημα των 4 

Ζ. Το πρόβλημα της αναγνώρισης των 4 Ζ (δες και παράγραφο 4.3.3.6) σε πολλές περιπτώσεις 

προκάλεσε την οργάνωση όλης της επεξεργασίας του ρεύματος σε σχέση αποκλειστικά με το 

πρόβλημα αυτό.

Ορισμένοι ερευνητές εντόπισαν το πρόβλημα αυτό και σ' άλλες περιπτώσεις. 

Απεκάλεσαν τις περιπτώσεις αυτές περιπτώσεις ακατάλληλης επιλογής σχεδιασμού (Soloway 

[1986], σελ. 855). Εμείς σημειώνουμε το γεγονός αυτό καθαυτό, το ότι δηλαδή η επεξεργασία 

μιας σειράς δεδομένων μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να καθοδηγείται όχι από τγ συνολική 

δομή των δεδομένων και τα επιθυμητά αποτελέσματα, αλλά κυρίως από το πρόβλημα της 

αντιμετώπισης μερικών τοπικών δυσκολιών.

Κ και Π

Ο Κ προτείνει, για την επίλυση του προβλήματος του εντοπισμού της λέξης ΖΖΖΖ, 

μια επεξεργασία ανά 4 χαρακτήρες. Αφού η συμβολοσειρά ΖΖΖΖ η οποία είναι προβληματική, 

αποτελείται από 4 χαρακτήρες, τότε είναι "φυσικό" να χρησιμοποιηθεί μια επεξεργασία "ανά 

τετράδες": υπάρχει μια αντιστοιχία ανάμεσα στη δομή της λέξης και στο "εργαλείο" που θα 

χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία του: για κάθε πράμα κάνεις... 4 έτσι κι ύστερα άλλα 4 κι αν 

πέσεις πάνω σ' ένα ΖΖΖΖ... κι είναι ευέλικτο...

Ο Π απορρίπτει την πρόταση του Κ γιατί εκτιμά ότι με την επεξεργασία ανά 4 

κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο της λειτουργίας του αλγορίθμου: όχι., καλύτερα να 

διαβάζουμε ένα ένα... όταν διαβάζεις ένα ένα έχεις πάντα τη δυνατότητα να διορθώσεις...

Οι Κ και Π επανέρχονται πολλές φορές στις θέσεις τους. Για παράδειγμα ο Κ [208[ 

προτείνει μια διαδικασία μέτρησε_τα_Ζ  ή [274[ μια διαδικασία που θα εντοπίζει τα ΖΖΖΖ αλλά ο 

Π απορρίπτει συστηματικά τις προτάσεις του γιατί [212[ ΖΖΖΖ στην πραγματικότητα είναι μια  

λέξη κι άρα δεν υπάρχει ανάγκη να ψάξεις για τέτοιες διαδικασίες κι εξάλλου [276[ δεν είναι και 

πολύ πρακτικό.
Αν λοιπόν για τον Π ΖΖΖΖ είναι μια λέξη όπως οι άλλες, για τον Κ είναι κάτι 

διαφορετικό. Ο Κ αποδέχεται κάθε φορά το σχόλιο του Π - αλλά επανέρχεται δείχνοντας ότι δεν
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έχει τελικά πειστεί. Εξάλλου η "φύση" του ΖΖΖΖ - η δομή του; - κι η επεξεργασία του δείχνει να 

είναι τόσο σημαντικό πρόβλημα ώστε ο Κ προτείνει την οργάνωση όλη της επεξεργασίας ανά 

τετράδες (ενώ προφανώς όλες οι λέξεις των τηλεγραφημάτων δεν έχουν κατ' ανάγκη 4 

χαρακτήρες).

Σε και Σα

Οι Σε και Σα εξετάζουν διάφορες παραλλαγές της επεξεργασίας καθ' ομάδες.

Επεξεργασία ανά £εύγη: η Σα προτείνει [208[ την ανάγνωση ανά ζεύγη, αλλά στην 

περίπτωση αυτή χρειάζεται να πάρεις ένα ζεύγος... για να φτιάξεις μια διαδικασία 

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ_ΖΕΥΓΟΣ... Η τεχνική αυτή προέρχεται στην πραγματικότητα από το

φροντιστηριακό μάθημα της ημέρας (αναγνώριση συμπλεγμάτων 3 χαρακτήρων που 

συμβολίζουν μια πρωτεΐνη). [250] όπως συνήθως... όπως κάναμε... ΞΕΚΙΝΗΜΑ_ΖΕΥΓΟΥΣ... 

ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΖΕΥΓΟΣ... και Λες αν C1 = γράμμα και 02=κενό τότε μετρητής παίρνει 
μετρητής+1... και ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ_ΖΕΥΓΟΣ....

Η ιδέα όμως θα εγκαταλειφτεί.

Επεξεργασία ανά τετράδες: η Σε προτείνει μια άλλη δυνατότητα, την επεξεργασία 

ανά 4 [312]: περίμενε κοιτάω αυτό... ένα πράμα... αν τυχόν., θα 'μαστέ υποχρεωμένες

να...κάνουμε, ακόμη πιο πολύ απ' ότι είπες., να κάνουμε όχι ένα ζευγάρι α)1ά μια τετράδα για την 

περίπτωση που θα ήταν ΖΖΖΖ...

Η ιδέα όμως θα εγκαταλειφτεί.

Επεξεργασία ανά τριάδες: Στο φροντιστηριακό μάθημα της ημέρας το πρόβλημα που 

προτάθηκε ήταν σε μια συμβολοσειρά να αναγνωριστεί το πλήθος των φορών που εμφανίζεται το 

πρωτεϊνικό σύμπλεγμα AUG. Κατασκευάστηκε επί τούτου- μια θεωρητική μηχανή 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΝΑ-ΤΡΙΑΔΕΣ. Η ιδέα των Σε και Σα είναι η χρήση των ιδίων μεθόδων αφού 

τα δυο προβλήματα είναι συγγενή (για τις Σε και Σα). Το γεγονός ότι οι προς αναγνώριση λέξεις 

έχουν μεταβλητό μήκος (κι αρα θα χρειζόταν μια θεωρητική μηχανή του είδους GET-NEXT- 

WORD δηλαδή ΠΑΡΕ-ΕΠΟΜΕΝΗ-ΛΕΞΗ) είναι ίσως η αιτία για τγ συνεχή αναζήτηση των Σε 

και Σα (επεξεργασία ανά 2,3,4 χαρακτήρες).

[16]
Σε : εντάξει... προφανώς είναι όπως το... ξέρεις τα AUG.. το ΖΖΖΖ θα είναι το... τι θα 

είναι;
Σα : ααα ναι... η τελική τριάδα...
Σε : η τελική τριάδα...
Σα : και το τέλος του αρχείου είναι...
Σε : ναι αυτό είναι το τέλος του αρχείου
Σα " όχι περίμενε... η τελευταία λέξη κάθε τηλεγραφήματος είναι...ΖΖΖΖ (διαβάζει την 

εκφώνηση[
Σε : (κακή εγγραφή) άρα... το αρχείο... άρα θα ήταν όπως το τέλος μιας πρωτεΐνης...
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Στην πραγματικότητα η ιδέα της Σε πάει ακόμη πιο μακριά, στο συμβολισμό που θα 

χρησιμοποιηθεί, αφού θέλει να χρησιμοποιήσει τα ορθογώνια όπως έκανε το π ρω ΐο  καθηγητής... 

[62. Ο καθηγητής αναπαράστησε το πρωί τις πρωτεΐνες με ορθογώνια), έτσι η Σε σχεδιάζει 

διάφορα σχήματα όπως:

ΖΖΖΖ

Κι αυτή όμως η ιδέα δε θα τεθεί τελικά σ' εφαρμογή.

Σύνθεση

Η βασική ιδέα είναι η χρήση μιας μηχανής ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-Νιάδων όταν τα 

δεδομένα είναι οργανωμένα κατά Νιάδες. Το κλασσικό πρόβλημα των πρωτεϊνών που προτάθηκε 

από τον καθηγητή το πρωί ήταν η αναγνώριση των πρωτεϊνών της μορφής AUG μέσα σε 

συμβολοσειρές του είδους:

AGGDUGDDAAU GDAGUAUUGGAUGAUGGGGAAΑ

(ΑΑΑ είναι η τελική τριάδα)

Το προτεινόμενο πρόβλημα θεωρήθηκε από ορισμένους σπουδαστές ως ανάλογο με 

το πρόβλημα των πρωτεϊνών. Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στη γνώση 

των θεωρητικών αυτών μηχανών (διαδικασιών) και στην ορθή κι αποτελεσματική τους χρήση. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι η σύνδεση αυτή έγινε εξαιτίας μιας τοπικής δυσκολίας: η επιλογή των 

αλγοριθμικών αυτών μηχανών φαίνεται να στηρίχθηκε μάλλον στην (ανάγκη για) επεξεργασία 

των ΖΖΖΖ παρά στην (ανάγκη για) επεξεργασία του ρεύματος ολόκληρου. Το γεγονός ότι, κατά 

σύμπτωση, το πρόβλημα των πρωτεϊνών επιλύθηκε περίπου 1 ώρα πριν από την διδακτική 

κατάσταση που οργανώσαμε, έπαιξε ίσως κάποιο ρόλο.

4.3.4.4 Συμπεράσματα
Τα δεδομένα που αναλύσαμε δείχνουν σαφώς την ύπαρξη ορισμένων αντιλήψεων 

στους σπουδαστές τις οποίες θεωρήσαμε ανύπαρκτες. Η έμμεση υπόθεση μας ήταν ο πλήρης 

έλεγχος, από τη μεριά των σπουδαστών, των στοιχειωδών αλλά θεμελιωδών αλγοριθμικών 

εννοιών - όπως του βρόχου.

Θεωρούμε ότι τα προβλήματα αυτά πρέπει να τοποθετηθούν σε δυο επίπεδα:

- το σημασιολογικό επίπεδο: η σημαντική των στοιχειωδών διαδικασιών (π.χ. 

βρόχων) μπορεί να παραμείνει "ασαφής", ανακριβής ή ακόμη και έμμεσα καθορισμένη από τη 

φυσική γλώσσα. Έ τσι οι δομές αυτές δε γίνονται εξ ολοκλήρου αντιληπτές σαν τυπικά ορισμένες 

δοιιές και μάλιστα σε ένα γλωσσικό και εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο δεν ταυτίζεται
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(ακριβέστερα είναι απομεμακρυσμένο) με το συνηθισμένο περιβάλλον της καθημερινής ζωής. 

Από την άποψη αυτή οι βρόχοι μοιάζουν να είναι οι δομές με τα περισσότερα προβλήματα.

- το πραγματολογικό επίπεδο50: η επιλογή ενός ορισμένου τύπου επεξεργασίας από 

τους σπουδαστές πραγματοποιείται με κριτήρια τα οποία είναι ακατάλληλα - από αλγοριθμική 

άποψη.

Το κυριότερο βέβαια σημείο, από διδακτική άποψη, είναι το σύνολο των υποθέσεων 

που οι διδάσκοντες έμμεσα κάνουν, όταν διδάσκουν ένα καινούριο αντικείμενο. Η ύπαρξη - έστω 

και περιθωριακά - αντιλήψεων οι οποίες θεωρούνται τυπικά υφιστάμενες μόνο σε νεόφυτους 

προγραμματιστές, καθιστά ίσως αναγκαία τη διερεύνηση των γνώσεων που πραγματικά κατέχουν 

οι σπουδαστές ακόμη και σε "προχωρημένο" επίπεδο σπουδών.

50 χρησιμοποιούμε την πληροφορική ορολογία η οποία διακρίνει στη χρήση των προγραμματιστικών δομών το συντακτικό, 
σημασιολογικό και πραγματολογικό επίπεδο - δηλαδή ότι συνδέεται με τις συνθήκες της χρήσης μιας δομής (Tennent 1984, σελ. 
3-8).



4.3.5 Η λειτουργία του διδακτικού συμβολαίου : μια παρατήρηση

Το διδακτικό συμβόλαιο το οποίο επιδιώξαμε να θέσουμε σε λειτουργία στηρίχθηκε 

πάνω στη ρύθμιση ορισμένων μεταβλητών της διδακτικής κατάστασης (π.χ. πολυπλοκότητα του 

προβλήματος) οι οποίες θα επέβαλαν μια παραγωγή γραπτών με ορισμένα χαρακτηριστικά 

Αποφύγαμε την κατευθείαν παρέμβαση από τη μεριά των διδασκόντων (ακόμη και οι 

παρατηρητές δεν επενέβησαν στην επίλυση του προβλήματος) έτσι ώστε οι απαιτήσεις για την 

τελική μορφή του γραπτού - και κατά συνέπεια τα μέσα που θα διατεθούν για την παραγωγή των 

γραπτών αυτών - να προέρχονται από την ίδια τη διδακτική κατάσταση κι όχι από τη ρητή 

απαίτηση του καθηγητή.

Οι συνθήκες (μεταβλητές) της διδακτικής κατάστασης στις οποίες αναφερόμαστε θα 

μπορούσαν να διακριθούν σε δυο κατηγορίες.

α) συνθήκες συνδεδεμένες με το ίδιο το πρόβλημα (φύση του προβλήματος και 

πολυπλοκότητά του)

β) συνθήκες συνδεδεμένες με τη λειτουργία της κατάστασης - ως συστήματος 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των σπουδαστών.

Στις προηγούμενες παραγράφους αναλύσαμε λεπτομερώς και τις δυο κατηγορίες. 

Ωστόσο, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι παρ' όλη την σχεδίαση της κατάστασης (η οποία 

προέβλεπε τγ μη-παρέμβαση "διδασκόντων"), υπήρξαν δυο παρεμβάσεις από τη μεριά του 

διοργανωτή του πειράματος:

- η πρώτη πραγματοποιήθηκε στην αρχή κι ενέκειτο σε μια σύντομη υπενθύμιση 

των συνθηκών της κατάστασης: γραπτά κι ελεγκτές, ο ρόλος των παρατηρητών, των 

μαγνητοφώνων κλπ.

- η δεύτερη πραγματοποιήθηκε το τελευταίο ημίωρο και κρίθηκε απαραίτητη γιατί ο 

διοργανωτής του πειράματος θεώρησε ότι υπήρχε κίνδυνος να μην τελειώσει η εργασία. Ζήτησε 

λοιπόν από τους σπουδαστές να επιταχύνουν, αν μπορούν, το ρυθμό εργασίας.

Η δεύτερη αυτή παρέμβαση λειτούργησε σαν ένας παράγοντας "κλεισίματος" της 

κατάστασης - ήταν μια παρέμβαση η οποία παραβίαζε την αρχή της λειτουργίας αποκλειστικά 

και μόνο χάρη στις συνθήκες της ίδιας της κατάστασης.

Πιο συγκεκριμένα, πολλές εργασίες στη διδακτική έχουν καταστήσει φανερό το 

γεγονός ότι οι νεαροί μαθητές κι οι σπουδαστές οι οποίοι καλούνται να επιλύσουν ένα πρόβλημα 

επιθυμούν πολλές φορές να παράγουν ένα αποτέλεσμα έστω κι αν είναι εν γνώσει τους 

λανθασμένο, προκειμένου να μην παραδώσουν ένα κενό γραπτό, μια τάση δηλαδή για "το 

γέμισμα μιας κόλλας" - σαν η υποχρέωση τους να ήταν η παραγωγή ενός γραπτού κι όχι η ορθή 

λύση ενός προβλήματος. Η κατάσταση την οποία δημιουργήσαμε απαιτούσε την παραγωγή ενός 

προγράμματος - αυτή ήταν μια συνθήκη αναγκαία ώστε να έχει νόημα η δεύτερη φάση. Για μας 

το κρίσιμο σημείο ήταν η παραγωγή ενός πειστικού προγράμματος. Ωστόσο ένας αριθμός 

στοιχείων - κυρίως προφορικοί διάλογοι μεταξύ των σπουδαστών - δείχνουν ότι η κατάσταση 

λειτούργησε σε ορισμένες περιπτώσεις σαν την κατάσταση "υποχρεωτικής παραγωγής ενός

267



γραπτού" που περιγράφεται παραπάνω - κι η δεύτερη παρέμβαση του διοργανωτή επέδρασε προς 

την κατεύθυνση αυτή.

Παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα.

Φ και Μπ

Ο Μπ εξαιτίας της μεγάλης πολυπλοκότητας του προγράμματος διατηρούσε 

αμφιβολίες ως προς την εγκυρότητα του. Ήταν, για παράδειγμα, πεπεισμένος ότι δεν αξίζει και 

πολλά πράγματα γιατί πολλά σημεία παρέμεναν σκοτεινά - όπως η συνθήκη τερματισμού: κι 

ύστερα είναι ο έλεγχος., γιατί δεν καταλαβαίνω καθόλου πώς θα σταματήσουμε (πως δηλαδή ο 

αλγόριθμος τερματίζει). »εωρεί ότι υπάρχουν πολλά σημεία που δεν τα πρόβλεψαν ακόμη... τα 

περίσσια κενά.... τα σημεία που δεν τα προβλέψαμε ακόμη., ας πούμε δυο STOP συνεχόμενα; 

Εκφέρει μάλιστα και μια κρίση συνολικά για το πρόγραμμά τους: δεν αξίζει και πο)1ά πράματα 

α/Χά τέλος πάντων είναι ο δικός μας Γ990Γ.

Παρόλους τους δισταγμούς και τις αμφιβολίες όμως παραδίνουν το γραπτό τους 

μέσα στον προβλεφθέντα χρόνο - χωρίς αντιρρήσεις από τον Μπ.

Ο και Φ

Η προκαταρκτική διαδικασία - πριν την κατασκευή του προγράμματος φαίνεται 

υπερβολικά μακριά στον Φ ο οποίος προτείνει τη χρήση απαριθμητών τύπων (enumerated types) 

όπως ακριβώς έκαναν το πρωί στο φροντιστηριακό μάθημα, γιατί αυτό θα επέτρεπε τέλος πάντων 

να κάνουν κάτι..

Ο Ο απέρριψε γρήγορα την πρόταση αυτή.

Ζε και Ζι

ο Ζι, όπως και ο Μπ, δεν είναι καθόλου σίγουρος για την εγκυρότητα του 

αλγορίθμου τους. Έ τσι θέλει το ξανακοιτάξει., αλλά δεν έχει το χρόνο. Κι ο Ζε επίσης θεωρεί ότι 

μπορεί το δικό μας να είναι γεμάτο λάθη... αλλά...

Παραδίδουν ωστόσο το γραπτό τους μέσα στα χρονικά όρια που τέθηκαν.

Σε και Σα

Από κάποια στιγμή και πέρα οι Σε και Σα θεωρούν ότι έχουν μεγάλη καθυστέρηση. 

Επειδή λοιπόν επιθυμούν να παράγουν οπωσδήποτε έναν αλγόριθμο αποφασίζουν να τον 

γράψουν ταχύτερα ακόμη κι αν περιέχει λάθη: άκου... τόσο το χειρότερο... γιατί είτε το έγραφες 

πάνω σε μια ταινία., και μετά... εγγράφεις στην ταινία.... εντάξει δεν πειράζει... άστο έτσι... έτσι κι 

αλλιώς δεν έγουμε τον καιρό να το δούμε.. [Σα 710[ όταν διαπιστώνει ότι χρησιμοποίησαν 

λανθασμένη διαδικασία. Την ύπαρξη λαθών - εν πάση περιπτώσει πιθανών λαθών - την 

αντιμετωπίζουν με κατάλληλα σχόλια (τα οποία επισημαίνουν την ύπαρξη των λαθών αυτών) 

μέσα στο κείμενο του προγράμματος.
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Εν είδει συμπεράσματος

Τα σημεία τα οποία αναφέρουμε παραπάνω αποτελούν δείκτες οι οποίοι δείχνουν ότι 

η κατάσταση σε πολλές περιπτώσεις λειτούργησε σαν κατάσταση στην οποία οι σπουδαστές 

έπρεπε υποχρεωτικά να παράγουν ένα γραπτό - σε τελευταία ανάλυση ακόμη κι ανεξάρτητα από 

τα λάθη που μπορεί να περιέχει.

Υπό τις συνθήκες αυτές είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι η παρέμβαση μας 

λειτούργησε ενισχύοντας την αντίληψη αυτή, λειτούργησε δηλαδή - κατά κάποιο τρόπο - 

αντίθετα από τους στόχους της.

Το φαινόμενο αυτό είναι αρκετά συχνό στις πειραματικές διατάξεις όπως αυτή την 

οποία θέσαμε σε λειτουργία: παράγοντες οι οποίοι δεν έχουν προβλεφθεί (και η διάρκεια του 

πειράματος είναι από τους πιο σημαντικούς παράγοντες) μπορούν να μεταβάλλουν ακόμη και το 

νόημα της όλης κατάστασης. Οι παράγοντες οι οποίοι "επιβάλλουν" την αλλαγή του συμβολαίου 

είναι απρόβλεπτοι (μέχρις ότου τουλάχιστον συμβούν για πρώτη φορά) και, όπως δείχνει η 

ερευνητική εμπειρία, σχεδόν αναπόφευκτοι (δες για παράδειγμα Balacheff [1989]. Το φαινόμενο 

δείχνει βέβαια - μέχρις ενός σημείου - και την αδυναμία στην οποία βρίσκεται ακόμη η διδακτική 

στο να παράγει εξαρχής σταθερές καταστάσεις.
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Το σύνολο των παρατηρήσεων τις οποίες πραγματοποιήσαμε, περιγράψαμε κι 

αναλύσαμε στο παρόν κεφάλαιο μας επιτρέπει να συνοψίσουμε τα επιμέρους συμπεράσματα μας

ως εξής:

Α Η ιεραργία προδιαγραφών, κατασκευής κι επικύρωσης

Η ιεραρχία την οποία προτείναμε και η οποία αντιστοιχεί σε πολλαπλά επίπεδα 

περιγραφής προδιαγραφών, μεθόδων κατασκευής κι επικύρωσης μπορεί να αποτελέσει ένα 

"πλέγμα" για την περιγραφή των μεθόδων που χρησιμοποιούν οι σπουδαστές.

Η ανάλυση των δεδομένων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι σπουδαστές 

χρησιμοποιούν μάλλον τεχνικές και μεθόδους οι οποίες είναι κοντύτερα στην εμπειρία τους παρά 

σε μια αναλυτική μεθοδολογία. Η κατασκευή που στηρίζεται στο παράδειγμα στο οποίο 

εφαρμόζεται ο αλγόριθμος, η εμπράγματη επικύρωση και οι προδιαγραφές που συνάγονται 

έμμεσα αποτελούν κυρίαρχες μεθόδους εργασίας οι οποίες μαρτυρούν ακριβώς ότι η "ιδιωτική 

πραγματικότητα" των σπουδαστών, η αφανής και αόρατη εργασία τους, οι αντιλήψεις τους εν 

τέλει, βρίσκονται πλησιέστερα στο εμπράγματο παρά στο αναλυτικό.

Παρατηρήθηκε επιπλέον ότι οι σπουδαστές δεν "βλέπουν" τγ σειριακή δομή των 

δεδομένων ούτε και τγ δυνατότητα να εφαρμόσουν ένα κλασσικό σχήμα σειριακής επεξεργασίας. 

Πιθανότατα φταίει η ιδιαίτερη δομή:

(ι) η πολλαπλή εμφωλευμένη "σειριακότητα"

(ιι) οι ιδιαίτερες συνθήκες τερματισμού

Τέλος παρατηρήθηκε και μια εμφάνιση αντιλήψεων τις οποίες είχαμε θεωρήσει ως 

ξεπερασμένες: δυσκολίες στην επιλογή της κατάλληλης ανακύκλωσης κά.

Β. Η διδακτική λειτουργία της κατάστασης

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι:

- η "κοινωνική" οργάνωση της κατάστασης λειτούργησε επιτυχώς και η 

πολυπλοκότητα του επιλεγέντος προβλήματος ήταν καλά σταθμισμένη. Στο επίπεδο ζεύγους 

υπήρξαν ισχυρές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σπουδαστών, οι οποίες αποτελούν μια καλή 

προϋπόθεση για την πρόοδο της γνώσης. Στο επίπεδο του συνόλου η τεχνική της διόρθωσης 

λειτούργησε ως ένα καλό κίνητρο για τους σπουδαστές οι οποίοι όμως δεν ήταν και πολύ βέβαιοι 

για την ορθότητα των γραπτών τους - γεγονός που επιβεβαιώνει την υπόθεση μας για την καλή 

εκτίμηση της πολυπλοκότητας του προβλήματος.

- Συνολικά θεωρούμε ότι η διδακτική αυτή κατάσταση λειτούργησε θετικά για μια 

εισαγωγή στην προβληματική της μεθοδικής κατασκευής και της απόδειξης.

4.4 Συμπεράσματα
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5. Ο Συντάκτης
5.1 Περιγραφή της διδακτικής κατάστασης

5.2 Ανάλυση της διδακτικής κατάστασης

5.3 Τα ευρήματα

5.4 Συμπεράσματα

Στο κεφάλαιο 4 αναλύσαμε τα ευρήματα της πειραματικής κατάστασης την οποία 

επινοήσαμε". Ένα βασικό - κατά την άποψη μας - πρόβλημα που παρέμεινε ανοιχτό είναι εκείνο 
της διδακτικής λειτουργίας της κατάστασης αυτής.

Πιο συγκεκριμένα, η προηγούμενη κατάσταση έδειξε ότι το πρόβλημα που 

προτάθηκε ήταν αρκούντως περίπλοκο ώστε να προκαλέσει ισχυρές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

σπουδαστών και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια εισαγωγή στον συστηματικό 

προγραμματισμό. Τούτο όμως δεν είναι επαρκές - για τον εξής λόγο: στην κατάσταση που 

επινοήσαμε δεν υπήρχε φάση κατά την οποία οι σπουδαστές θα μπορούσαν να διαπιστώσουν τις 

αδυναμίες των προγραμμάτων τους. Όπως εξηγήσαμε στγ "ροή τηλεγραφημάτων", οι 

σπουδαστές ήταν εξαιρετικά αβέβαιοι για την εγκυρότητα των προγραμμάτων τους - δεν 

διαπίστωσαν όμως αν πράγματι οι αλγόριθμοι τους ήταν λανθασμένοι, ποια ήταν τα λάθη και 

πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Το τελευταίο σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό - αφού 

δεν είναι βέβαια δυνατόν οι σπουδαστές να ανακαλύψουν μεθόδους για την αντιμετώπιση αυτών 

των προβλημάτων. Επίσης, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, η αλληλεπίδραση μεταξύ των 

σπουδαστών, το κοινωνικό δηλαδή στοιχείο, παίζει έναν σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση των 

διδακτικών καταστάσεων που κατασκευάσαμε. Κεντρικό στοιχείο για την εισαγωγή των νέων 

μεθόδων κατασκευής, επικύρωσης κι έκφρασης προδιαγραφών αποτελεί το γεγονός ότι οι 

αλγόριθμοι δεν απευθύνονται κατά κανόνα μόνο σε Η.Υ. αλλά και σε ανθρώπους - ενδεχομένως 

και στον ίδιο τον προγραμματιστή /κατασκευαστή τους - οι οποίοι θα πρέπει να πειστούν για την 

εγκυρότητα τους και μάλιστα κατά τρόπο όσο γίνεται πιο αντικειμενικό - ανεξάρτητο δηλαδή

από εμπειρία και διαίσθηση. Όμως το στοιχείο αυτό έλειπε από τγ "ροή τηλεγραφημάτων" κι

έτσι οι σπουδαστές δεν μπορούσαν να αποκτήσουν συνείδηση της πραγματικής αξίας των 

επιχειρημάτων τους: κατά πόσο, για παράδειγμα, τα επιχειρήματα τους και τα σχόλια που 

συνόδευαν τα προγράμματα τους ήταν πειστικά για τους διορθωτές - και γενικότερα για έναν 

προγραμματιστή ο οποίος δε συμμετείχε στην κατασκευή του αλγορίθμου; Η ροή

τηλεγραφημάτων δεν περιελάμβανε αυτή την ανάδραση, την πραγματική αντίδραση δηλαδή ενός 

τρίτου ατόμου, άσχετου με τη φάση κατασκευής.

Η ανάδραση αυτή για να έχει λειτουργικότητα θα πρέπει να διαθέτει και ένα 

χαρακτηριστικό: θα πρέπει η αμφισβήτηση της εγκυρότητας των αλγορίθμων να είναι

δικαιολογημένη, δηλαδή οι αδυναμίες του αλγορίθμου που επισημαίνονται να μην αποτελούν 

συμπτωματικά, τυχαία ή ασήμαντα λάθη, αλλά αντίθετα να είναι λάθη ουσίας, αδυναμίες 

οφειλόμενες ακριβώς στις ατέλειες των ίδιων των τεχνικών κατασκευής των προγραμμάτων -
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προκειμένου να αναδειχθεί η αναγκαιότητα χρήσης άλλων, ανώτερων τεχνικών. Ένα ζήτημα 

λοιπόν που προκύπτει είναι ακριβώς η μελέτη αυτού του είδους των αδυναμιών οι οποίες θα 

μπορούσαν να κλονίσουν την πίστη των σπουδαστών στις μεθόδους που αυθόρμητα 

χρησιμοποιούν. Η επισήμανση αυτή των αδυναμιών των προγραμμάτων που κατασκευάζουν οι 

σπουδαστές, δεν πρέπει να αποτελεί λοιπόν μια απλή υπόδειξη των λαθών τους αλλά περισσότερο 

μια διάψευση της εγκυρότητας των προγραμμάτων τους.

Ο βασικός στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η μελέτη των διαψεύσεων αυτών 

και του ρόλου που μπορούν να παίξουν στη δημιουργία μιας προβληματικής του συστηματικού 

προγραμματισμού.

5.1 Περιγραφή της διδακτικής κατάστασης

5.1.1 Φάσεις της κατάστασης

5.1.2 Το πρόβλημα "Ο Συντάκτης"

5.1.3 Οι σπουδαστές

5.1.4 Το υλικό

5.1.1 Φάσεις της κατάστασης

Η κατάσταση περιελάμβανε τις εξής φάσεις:

Οι σπουδαστές εργάζονταν ανά ζεύγη. Σε κάθε ζεύγος σπουδαστών οι οποίοι 

συμμετείχαν εθελοντικά προετείνετο να κατασκευάσουν έναν αλγόριθμο για την επίλυση του 

προβλήματος "ο Συντάκτης". Η επίλυση αυτή πραγματοποιείτο στα πλαίσια μιας υποτιθέμενης 

πρόσληψης των σπουδαστών από μια εταιρεία κατασκευής λογισμικού: αν η λύση του 

προβλήματος ήταν ικανοποιητική οι σπουδαστές θα μπορούσαν να προσληφθούν από την 

εταιρεία.

Στη συνέχεια ζητήθηκε από κάθε σπουδαστή να αξιολογήσει έμμεσα τον αλγόριθμο 

που κατασκεύασε: κάθε σπουδαστής σημείωνε σε μια "ράβδο" ζωγραφισμένη στο χαρτί και 

βαθμολογημένη από 10% ως το 100% το επίπεδο εμπιστοσύνης του στην εγκυρότητα του 

αλγορίθμου του (η ράβδος αυτή θα ονομάζεται στο εξής "ράβδος εμπιστοσύνης").

Στη συνέχεια ο παρατηρητής επιχειρούσε τα εξής:

- να ρωτήσει τους σπουδαστές και να διευκρινίσει με ποιο τρόπο οι δυο σπουδαστές 

πίστευαν ότι μπορούν να πείσουν τον υποθετικό εργοδότη τους για την εγκυρότητα του 

αλγορίθμου τους
- να διερευνήσει τις πηγές της εμπιστοσύνης την οποία θα είχαν οι σπουδαστές στο 

πρόγραμμά τους.

Τέλος ο παρατηρητής επιχειρούσε συστηματικά να διαψεύσει τον αλγόριθμο, 

ακριβέστερα να υποδείξει στους σπουδαστές τα λάθη τα οποία - ενδεχομένως - εμπεριείχε ο 

αλγόριθμος τους και να διερευνήσει τις σχετικές αντιλήψεις των σπουδαστών για τις πιθανές
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μεθόδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πλέον αξιόπιστων 

αλγορίθμων και προγραμμάτων. Ο παρατηρητής προσπαθούσε κατά συστηματικό τρόπο και πάλι 

να ανατρέψει εκείνες τις αντιλήψεις των σπουδαστών που θα στηριζόταν κυρίως στον 

εμπειρισμό.

Η διάρκεια του πειράματος ορίστηκε στις 2 ώρες (και για τις δυο φάσεις). Η εργασία 

των ζευγαριών ακολουθήθηκε από έναν παρατηρητή ο οποίος δεν παρενέβη καθ' οιονδήποτε 

τρόπο στην εργασία των σπουδαστών κατά την πρώτη φάση αλλ' απλώς κατέγραφε λεπτομερώς 

την πορεία κάθε ζεύγους. Οι συνομιλίες των σπουδαστών μαγνητοφωνήθηκαν εξ ολοκλήρου. Τα 

"πρόχειρα” που χρησιμοποίησαν οι σπουδαστές, τα "φύλλα προγραμματισμού", οι σημειώσεις 

και προσωπικές παρατηρήσεις των παρατηρητών καθώς και οι απομαγνητοφωνημένες 

συζητήσεις απετέλεσαν το βασικό υλικό για την διδακτική ανάλυση την οποία επιχειρούμε.

5.1.2 Το πρόβλημα "Ο Συντάκτης”

Η κατάσταση "ο Συντάκτης" ονομάστηκε έτσι από έναν επεξεργαστή κειμένου ο 

οποίος περιελάμβανε και ορισμένες δυνατότητες διερεύνησης του "συγγραφικού στυλ". Πιο 

συγκεκριμένα το λογισμικό αυτό είναι ένας - κατά τα άλλα κοινός - επεξεργαστής κειμένου ο 

οποίος προσφέρει, αν το επιθυμεί ο χρήστης, στατιστικά στοιχεία για το κείμενο που εισάγεται: 

μέγεθος κειμένου, πλήθος χαρακτήρων, λέξεων, γραμμών και παραγράφων αλλά και μέσο μήκος 

λέξεων, προτάσεων και λοιπά στοιχεία αυτού του είδους. Οι πληροφορίες αυτές αποτελούν 

στοιχεία του στυλ με το οποίο γράφει το κείμενο ο χρήστης - υποτίθεται τουλάχιστον - κι έχουν 

μια χρησιμότητα για τους συγγραφείς και συντάκτες κειμένων τα οποία απευθύνονται στο ευρύ 

κοινό - π.χ. συντάκτες του περιοδικού τύπου - και τα οποία δ έ ’θα πρέπει να έχουν μακροπερίοδο 

λόγο, μακρές λέξεις κλπ.

Το πρόβλημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε στην κατάσταση αυτή είναι λοιπόν 

ουσιαστικά μια από τις δυνατότητες αυτού του επεξεργαστή κειμένου - αν και οι περισσότερες 

από τις επιλογές αυτές είναι ενσωματωμένες πλέον ως "στάνταρ" στους σύγχρονους 

επεξεργαστές κειμένων.

Η εκφώνηση του προβλήματος έχει ως εξής:

Μια συχνή επιλογή στους επεξεργαστές κειμένου οι οποίοι προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν από δημοσιογράφους και συγγραφείς, είναι η λεγόμενη "ανάλυση του στυλ". Η 

ανάλυση αυτή επιτρέπει την εμφάνιση στην οθόνη ενός ορισμένου αριθμού πληροφοριών 

σχετικών με το κείμενο κι έχουν την εξής μορφή:
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Πλήθος συμβόλων : 1216 Πλήθος φράσεων : 14

Πλήθος παραγράφων : 7 Πλήθος λέξεων : 264

Μέσο ιαήκος λέζεων 
4,68

Μέσο unKoc (οοάσεων 
13,8

Επεξηγούνται οι ακόλουθοι όροι:

Πλήθος συμβόλων : πρόκειται για το συνολικό πλήθος συμβόλων του

κειμένου εξαιρουμένων των κενών και του τέλους παραγράφων.

Πλήθος λέξεων : αντιστοιχεί στο συνολικό πλήθος των λέξεων του

κειμένου. Ως διαχωριστές λέξεων θεωρούνται το διάστημα, όλα τα σημεία στίξεως, οι 

παρενθέσεις, αγκύλες και άγκιστρα.

Πλήθος φράσεων : αντιστοιχεί στο συνολικό πλήθος των φράσεων ου

κειμένου. Ως διαχωριστές των φράσεων θεωρούνται η τελεία, το ερωτηματικό και το 

θαυμαστικό.

Πλήθος παρανράφων : αντιστοιχεί στο συνολικό πλήθος των παραγράφων

του κειμένου. Ως διαχωριστής παραγράφου θεωρείται το ειδικό σύμβολο τέλους παραγράφου 

(πλήκτρο RETURN).

Η ζητούμενη εργασία έγκειται στη σύλληψη, την επαλήθευση και την σχολιασμένη 

σύνταξη ενός αλγορίθμου ο οποίος να επιτρέπει την εκτύπωση του παραπάνω πίνακα σχετικά με 

ένα κείμενο (δηλαδή μια διαδοχή χαρακτήρων τερματιζόμενη με ένα ειδικό σύμβολο τέλους της 

διαδοχής).

Στους σπουδαστές δόθηκε επίσης και το παρακάτω κείμενο:
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Η κατάσταση

Η εταιρεία ΛΟΓΙΘΗΚΗ επιθυμεί να προσλάβει μερικούς προγραμματιστές κι αναλυτές.

Για να δοκιμάσει την ποιότητα των υποψηφίων τους προτείνει να επιλύσουν ένα πρόβλημα το 

οποίο βρίσκεται στην επόμενη σελίδα.

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε με τη σειρά σας να προσληφθείτε. Πρέπει λοιπόν να επιλύσετε το 

πρόβλημα δίνοντας ταυτόχρονα όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν στον προϊστάμενο 

της υπηρεσίας προσωπικού της ΛΟΓΙΘΗΚΗΣ να αξιολογήσει τη λύση σας. Επειδή δε μπορείτε να 

δώσετε στον προϊστάμενο καμία συμπληρωματική πληροφορία, έχετε κάθε συμφέρον να 

παρουσιάσετε γραπτά τα απαραίτητα σχόλια που απαιτούνται για να τον πείσετε για την ποιότητα 

της εργασίας σας.

Η ΛΟΓΙΘΗΚΗ προτιμά οι υπάλληλοι της να μπορούν να εργαστούν με ένα "ομαδικό πνεύμα" 

και γι' αυτό προτείνει την επίλυση του προβλήματος από κοινού.

5.1.3 Οι σπουδαστές

Στο πείραμα συμμετείχαν 24 δευτεροετείς εθελοντές σπουδαστές θετικών 

επιστημών. Το "προφίλ" των σπουδαστών δεν ήταν ακριβώς το ίδιο γιατί άλλοι σπουδαστές 

προήρχοντο από τμήματα με προσανατολισμό Μαθηματικών ή Φυσικής με 6 περίπου 

εβδομαδιαίες ώρες προγραμματισμού (κυρίως με τη γλώσσα Pascal) κι άλλοι προήρχοντο από 

τμήματα με προσανατολισμό Πληροφορικής και Μαθηματικών.

Επιπλέον οι σπουδαστές κάθε κατεύθυνσης δεν προήρχοντο από το ίδιο τμήμα αλλά 

από διαφορετικά. Η σχετική αυτή ποικιλία αποτελούσε έναν παράγοντα που εξασφάλιζε - βέβαια 

μέσα σ' ένα μέτρο - την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων μας - ακριβέστερα την υπόθεση ότι οι 

σχετικές αντιλήψεις των σπουδαστών είναι περισσότερο συνυφασμένες με τις εγγενείς δυσκολίες 

του προγραμματισμού - έτσι όπως τις περιγράψαμε στα προηγούμενα κεφάλαια - παρά με ένα 

ορισμένο στυλ διδασκαλίας. Κατά συνέπεια, αν οι υποθέσεις μας είναι σωστές, η έκφραση των 

αντιλήψεων αυτών είναι σχετικά ανεξάρτητη από το σπουδαστικό "προφίλ" των συμμετεχόντων.

Τα σχετικά πειράματα πραγματοποιήθηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο, 

δηλαδή σ' ένα στάδιο της ακαδημαϊκής χρονιάς προχωρημένο.

Οι σπουδαστές ήταν ενήμεροι ότι επρόκειτο για ένα πείραμα που είχε διδακτικό 

σκοπό κι όπως ήδη αναφέραμε ήταν όλοι εθελοντές.

Οι σπουδαστές εργάστηκαν για την λύση ενός προβλήματος ανά ζεύγη - στο 

προηγούμενο κεφάλαιο εξηγήσαμε τους λόγους της επιλογής μας αυτής.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται τα ονόματα των 12 ζευγών και ορισμένα 

χαρακτηριστικά των σπουδαστών:
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α/α Ονόματα Ιο έτος Προσ. εμπειρία
1 Σε Μυ Συστηματική διδασκ. Ναι Ναι
2 Σα Ζι Εισαγωγικά μαθήματα Όχι Όχι

3 Ζε Τζι Συστηματική διδασκ. Ναι Ναι

4 Πα Ολ Συστηματική διδασκ. Όχι Ό χι

5 Ολ Κρι Όχι Όχι Όχι

6 Να Μι Συστηματική διδασκ. Ναι Ναι

7 Σο Κλω Συστηματική διδασκ. Όχι Ναι

8 Στε Κρι Συστηματική διδασκ. Ναι Ναι

9 Ελ Συ Όχι Όχι Όχι

10 Ρε Κρι ■ Συστηματική διδασκ. Όχι Ναι

11 Αλ Ζα Όχι Όχι Όχι

12 Σε Ζο Εισαγωγικά μαθήματα Ναι Ναι

5.1.4 Το υλικό
Σε κάθε ζευγάρι δόθηκαν τα εξής:

• ένα μοναδικό μαύρο στυλό.

• ένα φύλλο με την περιγραφή της κατάστασης

• ένα φύλλο με την εκφώνηση του προβλήματος

• ένα "τετράδιο προγραμματισμού": το τετράδιο περιελάμβανε μερικά λευκά φύλλα 

(για την γραφή της τελικής μορφής του προγράμματος) και μια σελίδα στην οποία υπέγραφαν 

(όπως ακριβώς και στην προηγούμενη κατάσταση)

• "πρόχειρα φύλλα"

Κανένα βοήθημα δεν επιτρεπόταν, ούτε κι η χρήση ΗΥ.
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5.2 Ανάλυση της διδακτικής κατάστασης

5.2.1 Οι στόχοι

5.2.2 Διδακτικές μεταβλητές και "συμβόλαιο"

5.2.3 Η επιλογή του προβλήματος

5.2.4 Ανάλυση a priori

5.2.1 Οι στόχοι

Το διδακτικό "κέντρο βάρους" της κατάστασης "ο Συντάκτης" πρέπει να τοποθετηθεί 

στην δεύτερη μάλλον παρά στην αρχική φάση του πειράματος.

Ως κεντρικός στόχος της κατάστασης "ο Συντάκτης" προσδιορίζεται η διαχείριση 

των διαψεύσεων και η διδακτική τους λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα η προηγούμενη διδακτική 

κατάσταση της "ροής τηλεγραφημάτων" έδειξε ότι το πρόβλημα που είχε προταθεί ήταν αρκετά 

περίπλοκο ώστε οι σπουδαστές να αμφιβάλλουν για την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων τους. 

Στην τρέχουσα κατάσταση προτάθηκε ένα ανάλογο πρόβλημα - ένα πρόβλημα δηλαδή σχετικό 

με την επεξεργασία ενός κειμένου. Στη διάρκεια της παρούσας εργασίας σε πολλά σημεία είχαμε 

την ευκαιρία να τονίσουμε το γεγονός ότι

- η σχετική περιπλοκότητα των κειμένων - ως δομών δεδομένων - και

- το γεγονός ότι στην καθημερινότητα τα κείμενα αποτελούν ένα οικείο αντικείμενο 

το οποίο δεν αναλύουμε από την άποψη της δομής του,

συντελούν στο ότι τελικά η επεξεργασία ενός κειμένου αποτελεί μια σύνθετη εργασία.

Το τελικό λοιπόν πρόγραμμα πιθανότατα θα εμπεριείχε πολλά στοιχεία τα οποία θα 

ήταν λανθασμένα, ασαφή, αμφίβολα - πολλά σημεία στα οποία η εγκυρότητα του αλγορίθμου θα 

μπορούσε να αμφισβητηθεί.

Βασικός λοιπόν στόχος της κατάστασης ήταν η ανάπτυξη μιας λογικής του 

συστηματικού προγραμματισμού χάρη σε μια σειρά συστηματικών διαψεύσεων και με έναν 

γενικότερο τρόπο η μελέτη της διαχείρισής τους. Μια διδακτική κατάσταση η οποία θα 

εκτυλισσόταν στις συνθήκες μιας "κανονικής" τάξεως θα περιείχε αναγκαστικά στιγμές κατά τις 

οποίες ο καθηγητής θα επεσήμαινε τα λάθη των προγραμμάτων που κατασκευάζουν οι 

σπουδαστές. Δεδομένου όμως ότι ο αντικειμενικός στόχος δεν είναι η επισήμανση των λαθών 

αλλά η αλλαγή της στάσης των σπουδαστών απέναντι στον συστηματικό προγραμματισμό κι η 

ανάπτυξη μιας προβληματικής του συστηματικού προγραμματισμού, είναι αναγκαίο τα λάθη να μην 

αποδίδονται σε τυχαίους παράγοντες, αλλά να αποτελούν δείκτες μιας λανθασμένης ή 

ανεπαρκούς μεθοδολογίας - με άλλα λόγια να μην αποτελούν επισημαινόμενα λάθη αλλά 

διαψεύσεις.

Η ανάπτυξη των διαψεύσεων από την πλευρά του παρατηρητή προσφέρει κατά 

προφανή τρόπο, τη δυνατότητα διερεύνησης των αντιλήψεων των σπουδαστών με έναν πιο ευθύ 

τρόπο. Η διερεύνηση των αντιλήψεων αυτών απετέλεσε ένα δεύτερο στόχο της κατάστασης "ο 

Συντάκτης".
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5.2.2 Διδακτικές μεταβλητές και "συμβόλαιο"

Η κατασκευή του αλγορίθμου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια mac υποθετικής 

διαδικασίας πρόσληψης από μια εταιρεία λογισμικού. Το υποθετικό αυτό σενάριο καθορίζει 
έμμεσα ένα πλαίσιο αναφοράς για τον αλγόριθμο:

- το αντίτιμο της ποιότητας του αλγορίθμου ήταν σημαντικό - η πρόσληψη από μια 

εταιρεία λογισμικού. Η πρόσθετη συνθήκη της υπογραφής του τελικού αλγορίθμου από τους 

σπουδαστές είχε και αυτή σα στόχο της ενίσχυση της αξίας του γραπτού. Το γεγονός ότι βέβαια 

αυτά δεν είχαν παρά μόνο συμβολικό χαρακτήρα λειτουργούσε κατ' αντίθετη έννοια - 

εκτιμήσαμε όμως ότι η εμπλοκή των σπουδαστών θα ήταν ικανοποιητική.

- ο "παραλήπτης" του μηνύματος-αλγορίθμου θα ήταν από τον κόσμο των 

επαγγελματιών πληροφορικών - τόσο ο υποτιθέμενος υπεύθυνος προσλήψεων όσο και 

γενικότερα η εταιρεία ΛΟΓΙΘΗΚΗ. Τούτο σημαίνει ότι δεν επρόκειτο για άτομα τα οποία 

μοιράζονταν κοινές εμπειρίες με τους σπουδαστές - όπως στην προηγούμενη κατάσταση - αλλά 

για επαγγελματίες οι οποίοι θα εκτιμούσαν μια "επαγγελματική αντιμετώπιση" του προβλήματος. 

Επιπλέον το απρόσωπο του παραλήπτη εξασφάλιζε έμμεσα τον αποκλεισμό κωδίκων και 

συμβόλων με έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα - που θα τον μοιράζονταν για παράδειγμα οι 

συμφοιτητές ενός τμήματος. Αντίθετα τα συνημμένα επιχειρήματα και σχόλια και γενικότερα η 

οργάνωση του αλγορίθμου έπρεπε να ανταποκρίνονται σε ένα γενικό "προφίλ" κάποιου ο οποίος 

είναι επαγγελματίας προγραμματιστής αλλά δεν έχει κατ' ανάγκη την ίδια γλώσσα και τους ίδιους 

τρόπους έκφρασης με εκείνους των σπουδαστών.

Η εργασία κατά ξεύγη ήταν μια επιλογή την οποία αιτιολογήσαμε και στο 

προηγούμενο κεφάλαιο: η αλληλεπίδραση μεταξύ των σπουδαστών αποτελεί έναν ισχυρό 

παράγοντα εξέλιξης των αντιλήψεων των σπουδαστών κι οι μεταξύ τους διάλογοι αποτελούν 

πολύτιμο υλικό για την ανάλυση της κατάστασης. Η μελέτη των διαψεύσεων απαιτούσε βέβαια 

μια αλληλεπίδραση μεταξύ παρατηρητή και ζεύγους και τούτο επέβαλε την εργασία σε ένα 

ιδιαίτερο περιβάλλον: κάθε διώνυμο εργάστηκε απομονωμένο σε ξέγωρη γρονική στιγμή και 

αλληλεπιδρούσε μόνο με τον παρατηρητή. Οι "εργαστηριακές" αυτές συνθήκες απέχουν βέβαια 

πολύ από τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας μιας τάξης, αλλά θεωρήσαμε ότι ήταν 

επιβεβλημένες για τη μελέτη την οποία έπρεπε να πραγματοποιήσουμε. Επιπλέον θεωρήσαμε ότι 

τα συμπεράσματα τα οποία θα εξήγοντο θα είχαν ισχύ και εκτός των ιδιαίτερων 

"εργαστηριακών" συνθηκών.
Όπως και στγ "ροή τηλεγραφημάτων" αποκλείσαμε τη γρήση ΗΥ. γιατί η 

δυνατότητα πρόσβασης σε ΗΥ μεταβάλλει ριζικά τις στρατηγικές επικύρωσης.

Η διάρκεια της κατάστασης - 2 ώρες - θεωρήθηκε αρκετή.

Τέλος, όπως και στη "ροή", η πειραματική αυτή κατάσταση δεν είγε κανένα

αξιολογικό γαρακτήρα και καμία επίπτωση θεσμικού τύπου - και θεωρούμε ότι αυτό ήταν σαφές

για τους σπουδαστές. Έ τσι η ποιότητα των παραγομένων προγραμμάτων και των μεθόδων που
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χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή και την επικύρωση των προγραμμάτων ήταν αποκλειστικά 

συνάρτηση της θέλησης των σπουδαστών και των συνθηκών διεξαγωγής του πειράματος.

Αν και "ο Συντάκτης" έχει πολλά κοινά σημεία με τγ "ροή", τονίζουμε ωστόσο το 

γεγονός ότι στον "Συντάκτη" υπήργε αλληλεπίδραση μεταξύ σπουδαστών και παρατηρητή - ο 

οποίος στην προκειμένη περίπτωση έπαιζε ίμα ρόλο ανάλογο με εκείνον του καθηγητή. Όπως 

αναφέραμε και στην προηγουμένη παράγραφο, οι παρεμβάσεις του παρατηρητή είχαν σα σκοπό 

κατ' αρχήν την προβολή κάποιων διαψεύσεων και δευτερευόντως τγ μελέτη ορισμένων 

αντιλήψεων των σπουδαστών. Ωστόσο υπήρχε ο εγγενής κίνδυνος μιας "αμυντικής" διάθεσης 

από μεριάς των σπουδαστών, μια διάθεση "υπεράσπισης" του αλγορίθμου: αν ο ρόλος του 

παρατηρητή ερμηνευόταν ως ανάλογος με το ρόλο ενός καθηγητή, είναι εύλογο να υποτεθεί ότι 

και οι σπουδαστές θα μπορούσαν να κρατήσουν μια ανάλογη στάση - αυτός όμως είναι ένας 

κίνδυνος αναπόφευκτος και ο πειραματικός και μη αξιολογικός χαρακτήρας της κατάστασης τον 

ελάττωνε σαφώς.

5.2.3 Η επιλογή του προβλήματος

Όπως αναφέρθηκε και σε άλλα σημεία της παρούσης εργασίας, τα προβλήματα τα 

οποία είναι σχετικά με την επεξεργασία κειμένων έχουν μια ιδιαιτερότητα η οποία οφείλεται στη 

σχετική περιπλοκότητα των κειμένων - ως δομών δεδομένων- και το γεγονός ότι η καθημερινή 

επαφή με κείμενα πάσης φύσεως και η συνακόλουθη εξοικείωση με αυτά δυσχεραίνει τη 

θεώρησή τους από μιαν άλλη σκοπιά.

Η επίλυση του προτεινόμενου προβλήματος απαιτεί μια συστηματική και σφαιρική 

περιγραφή των κειμένων και των συστατικών τους μερών - λέξεων, φράσεων, παραγράφων, έτσι 

ώστε όχι μόνο να διευκολυνθεί η επεξεργασία τους, αλλά και να είναι δυνατή η εύκολη 

μετατροπή των σχετικών διαδικασιών - σε περίπτωση ασάφειας, λάθους κλπ.

Ένα τμήμα των ορισμών των στοιχείων που συνθέτουν ένα κείμενο υπήρχε στην 

εκφώνηση, προς διευκόλυνση των σπουδαστών - παρά ταύτα στους ορισμούς αυτούς υπήρχαν 

αρκετά σημεία στα οποία οι ίδιοι οι προγραμματιστές - δηλαδή οι σπουδαστές - έπρεπε να 

αποφασίσουν για τη δομή του κειμένου και την αντίστοιχη επεξεργασία.

Το πρόβλημα επελέγη με κριτήριο τγ σχετική περιπλοκότητα της δομής των 

δεδομένων η οποία επιβάλλει μια συστηματική αντιμετώπιση τους.

5.2.4 Ανάλυση a priori
Η διδακτική κατάσταση του παρόντος κεφαλαίου περιελάμβανε και μια φάση 

"διαψεύσεων" η οποία ήταν στο επίκεντρο του διδακτικού ενδιαφέροντος. Για να 

αποσαφηνίσουμε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε, καλούμε διάψευση μια διαδικασία κατά την 

οποία ο σπουδαστής (ή μια ομάδα σπουδαστών) έχει κατασκευάσει έναν αλγόριθμο τον οποίο 

θεωρεί ορθό - αλλά ένας εξωτερικός παρατηρητής επισημαίνει λάθη. Η θεώρηση του

279



κατασκευασμένου αλγορίθμου ως ορθού έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί αποτελεί την ειδοποιό 

διαφορά ανάμεσα σε μια επισήμανση λάθους και μια διάψευση.

Η διαχείριση των διαψεύσεων δεν είναι τετριμμένη - στην παρούσα παράγραφο θα 

επιχειρήσουμε να τις αναλύσουμε σύντομα. Η απάντηση των σπουδαστών-προγραμματιστών 

στις διαψεύσεις αποτελούν βέβαια έναν έμμεσο αλλά ισχυρό δείκτη των αντιλήψεων τους. Όμως 

οι διαψεύσεις έχουν και μιαν άλλη, πολύ πιο σημαντική χρησιμότητα: όπως θα εξηγήσουμε 

παρακάτω, οι διαψεύσεις μπορούν να αποτελέσουν ένα ισχυρό μέσο στη διάθεση του καθηγητή 

ώστε αυτός να θέσει υπό αμφιβολία βασικές αντιλήψεις των σπουδαστών του. Οι αντιδράσεις 

των σπουδαστών στις ιδιαίτερες συνθήκες της παρούσας κατάστασης αποτελούν επιπλέον ένα 

πολύτιμο υλικό για τη διαχείριση των διαψεύσεων σε συνθήκες πραγματικής τάξης.

Για την ανάλυση των διαψεύσεων στηριχτήκαμε στο μοντέλο που αναπτύχθηκε στην 

περιοχή της διδακτικής των μαθηματικών.

Καταρχήν θα πρέπει να τονιστεί ότι οι διαψεύσεις θεωρούνται - τουλάχιστον γα μια 

σχολή ερευνητών - ως μια από τις κινητήριες δυνάμεις της προόδου των μαθηματικών, παίζοντας 

έτσι ίμα ρόλο ανάλογο με εκείνο των διαψεύσεων των θεωριών στις φυσικές επιστήμες.

Οι διαψεύσεις και ο ρόλος τους στην πρόοδο των μαθηματικών

Η επικύρωση - ακριβέστερα η εγκυρότητα - μιας πρότασης δεν εξαρτάται μόνο από την 

απόδειξη που τγ "συνοδεύει" αλλά κι από την εγκυρότητα της ίδιας της απόδειξης.

Στο παράδειγμα των μαθηματικών υπάρχει μια εξέλιξη των βασικών εννοιών - π.χ. της 

έννοιας του αριθμού - κι έτσι εξελίσσονται κι οι αποδεικτικές διαδικασίες: οι αποδείξεις του χθες 

παύουν να είναι έγκυρες σήμερα, αφού μεταβάλλεται η θεώρηση των σχετικών εννοιών (Balacheff 

Ν. [1991].).

Ο I. Lakatos [1985] υποστηρίζει τη θέση ότι:
les mathematiques non formelles, quasi empiriques, ne se developpent pas par un 

accroissement continu du nombre des theoremes indibutablement etablis, mais dans l'amelioration 

incessante des conjectures grace a la speculation et la critique, grace a la logique des preuves et des 

refutations.

Οι θέσεις αυτές είναι βέβαια ομόλογες προς τις αντίστοιχες θέσεις για τις θετικές επιστήμες 

του Κ. Popper.
Η θέση αυτή δεν είναι πάντως αποδεκτή απ' όλους. Ο J. Dieudonne51 π.χ. επιχειρηματολόγησε 

με σφοδρότητα εναντίον της. Παρ' όλα αυτά κι ο ίδιος (Dieudonne J. [1984}) - κι ίσως γενικότερα η 

μαθηματική κοινότητα - αποδέχεται το γεγονός ότι η εξέλιξη των περισσοτέρων κλάδων των 

μαθηματικών βασίστηκε κατ' αρχή στη "διαίσθηση" - οι μαθηματικοί δηλαδή θεώρησαν διαισθητικά 

γνωστές μερικές έννοιες και στήριξαν πάνω σ' αυτές αποδείξεις και γενικότερα αποτελέσματα. Όμως 

αργότερα οι "διαισθητικά" γνωστές έννοιες αποδεικνυόταν ανεπαρκείς, ελλιπείς, αντιφατικές ή και 

λανθασμένες κι άρχιζε έτσι μια διαδικασία διόρθωσης. Πολλές φορές όμως κι οι διορθώσεις

51 από τους μαγάλους μαθηματικούς του αιώνα
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παρουσίαζαν τα ίδια προβλήματα - η τελική διόρθωση απαιτούσε έναν απόλυτο σεβασμό των 

κανόνων του λογικού συμπερασμού και ένα σύνολο ρητά εκφρασμένων προτάσεων επί των οποίων 

στηρίζεται η αποδεικτική διαδικασία.

Βέβαια η διαμάχη αυτή δεν έχει άμεσες συνέπειες στην παρούσα εργασία Εμείς απλώς 
κατακρατούμε τα κοινά σημεία των απόψεων του I. Lakatos και του J. Dieudonne σαν υποθέσεις 

εργασίας. Επισημαίνουμε πάντως το γεγονός ότι η θέση του I. Lakatos είναι συμβατή και με τις 

θέσεις του J. Piaget ο οποίος έδειξε το σημαντικό ρόλο που παίζουν οι αντιφάσεις, οι οποίες 

καταστρέφουν τις νοητικές ισορροπίες του υποκειμένου, διαδικασία που καταλήγει στην 

επαναδιοργάνωση των γνώσεων του υποκειμένου και στη δημιουργία νέων, ανώτερων ισορροπιών 

(σύμφωνα με BalacheffN. [1991])..

Σε μια διαδικασία επικύρωσης, διαψεύσεων, διόρθωσης κλπ η τυπική, τεχνική 

πλευρά του θέματος δεν είναι βέβαια η μοναδική σημαντική. Ουσιαστικό ρόλο παίζει και ο 

τρόπος με τον οποίο θεωρεί το υποκείμενο όσα αντικείμενα υπεισέρχονται στη διαδικασία αυτή. 

Η διάψευση ή η αντίφαση δεν υπάρχει "καθ' εαυτήν" αλλά αποκτάει νόημα μέσα σ' ένα νοητικό 

σύστημα. Αναφέραμε, για παράδειγμα, την θέση του Lesuisse R. [1984] για τγ λανθασμένη 

απόδειξη του Naur P. [1972b]: για τον Lesuisse R. η αιτία του λάθους δε βρίσκεται σε κάποια 

λανθασμένη εφαρμογή κανόνων λογικής αλλά στον ασαφή, ανεπαρκή ορισμό της εννοίας 

"κείμενο".

Οι διδακτικές καταστάσεις τις οποίες επιδιώκουμε να κατασκευάσουμε στηρίζονται 

κατά μέγα μέρος στις παραπάνω διαπιστώσεις: η υπόθεση μας είναι ότι οι διαψεύσεις μπορούν 

να έχουν σα συνέπεια τη συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι μια πηγή αντιφάσεων, λαθών κι 

ελλείψεων του προγράμματος είναι η ίδια η αντίληψη του προγραμματιστή. Έ τσι η εξέλιξη των 

αντιλήψεων του προγραμματιστή καθίσταται αναγκαία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία των διαψεύσεων και αντιφάσεων είναι οι 

γνώσεις των σπουδαστών για το πρόβλημα που καλούνται να επιλύσουν, να συγκροτούν ένα 

μοντέλο της πραγματικότητας, έτσι ώστε να επιτρέπουν στο σπουδαστή έναν a priori έλεγχο της 

καταστάσεως στην οποία βρίσκεται.

Τέλος ένα ιδιαίτερα σημαντικό σημείο συνδεδεμένο με το προηγούμενο, αφορά στις 

επιπτώσεις που έχει μια διάψευση για το σπουδαστή. Η υπέρβαση μιας διάψευσης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί σε πολλά επίπεδα:

• ο προγραμματιστής μπορεί να θεωρήσει το λάθος ως τυχαίο και να διορθώσει το 

αντίστοιχο σημείο.

• Είναι δυνατόν να θέσει σε αμφιβολία την αποδεικτική μέθοδο που χρησιμοποίησε για να 

επικυρώσει το πρόγραμμα του, ή ακόμη και στον ίδιο τον ορισμό των υπό διεργασία 

αντικειμένων ή
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• να αμφισβητήσει συνολικά το σύνολο εννοιών, μεθόδων και τεχνικών το οποίο 

χρησιμοποιεί. Φυσικά η τελευταία περίπτωση δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης 

διάψευσης, αλλά μάλλον το αποτέλεσμα μιας μακριάς διεργασίας.

• Ο προγραμματιστής μπορεί βέβαια εξίσου καλά να αμφισβητήσει την εγκυρότητα της 

διάψευσης ή να την απορρίψει. Προφανώς η διδακτική κατάσταση, το είδος των διαψεύσεων κι 

οι παρεμβάσεις του καθηγητή παίζουν στην περίπτωση αυτή έναν σημαντικό ρόλο.

Το παρακάτω διάγραμμα (Balacheff [1989]) αναπαριστά με σχηματικό τρόπο τις 

περιπτώσεις αυτές.

ζύστημι* γν6 :σ :Ξ 0_ν, o p  ιυμοί cxytlm: £ΐμ̂ νο_ν_, 
αποδεικτικές μέθοδοι, κατασκευή, 
θ3θολογ ότητα

ει^ασια 
αποδε ι£η

Η προβολή ενός αντιπαραδείγματος μπορεί να προκαλέσει μια αντίδραση σε πολλά

επίπεδα:

- αμφισβήτηση της εγκυρότητας ή της νομιμότητας του αντιπαραδείγματος. Κκασικό 

παράδειγμα τέτοιου είδους αμφισβήτησης αποτελεί η ιδέα ενός κενού αρχείου: αν το αρχείο είναι 

μια συλλογή πληροφοριών, τότε το κενό αρχείο μοιάζει περισσότερο σα μια υπερβολή στα όρια 

του ορισμού παρά σα μια πραγματική και χρήσιμη πιθανότητα που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά 

την κατασκευή του προγράμματος. Οι σπουδαστές δεν αποδέχονται εύκολα την ιδέα ενός κενού 

αρχείου.

Η αμφισβήτηση του αντιπαραδείγματος μπορεί επίσης να στηρίζεται σε μια 

ανάγνωση της "εκφώνησης" ενός προβλήματος, ή γενικότερα των προδιαγραφών του: αν η 

τοποθέτηση του προβλήματος δεν κάνει ιδιαίτερη μνεία ορισμένων ιδιαίτερων περιπτώσεων, η 

νομιμότητα των περιπτώσεων αυτών είναι δυνατό να αμφισβητηθεί.

Ιδιαίτερο επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις "τέρατα", δηλαδή εκείνες οι 

περιπτώσεις αντιπαραδειγμάτων - κατ' αναλογία προς το κενό αρχείο - οι οποίες θεωρούνται ότι 

κινούνται στα όρια του αντίστοιχου ορισμού, οι οποίες διαστρεβλώνουν το πνεύμα ενός ορισμού 

κι απλώς σέβονται το γράμμα του. Ένα γνωστό αλγοριθμικό πρόβλημα είναι αυτό της στοίχισης 

(ευθυγράμμισης) ενός κειμένου σε πλαίσιο δεδομένου πλάτους, π.χ. 80 στηλών. Ένα
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συνηθισμένο σφάλμα είναι εκείνο κατά το οποίο κατά την σχεδίαση του αλγορίθμου δε 

λαμβάνονται υπόψη λέξεις μήκους>Ν, οι οποίες πρέπει σε κάποιο σημείο να "κοπούν" 

υποχρεωτικά. Αν το Ν είναι σχετικά μεγάλο οι σπουδαστές έχουν συχνά την τάση να 

αμφισβητούν την ύπαρξη λέξεων τέτοιου μεγέθους και άρα την αναγκαιότητα να 

συνυπολογιστούν και να συμπεριληφθούν στον αλγόριθμο και οι λέξεις αυτού του τύπου.

- Αποδογή του λάθους ως τοπικού και διόρθωση ad hoc.

Ένα επισημαινόμενο λάθος μπορεί για το σπουδαστή να αποτελεί ένα "τοπικό" φαινόμενο 

χωρίς ιδιαίτερη σημασία, μπορεί να πρόκειται για μια λεπτομέρεια η οποία μπορεί να διορθωθεί 

"τοπικά" με μια επί τούτου διόρθωση. Πολύ συχνά βέβαια οι αντιλήψεις αυτές είναι 

λανθασμένες.

Το γνωστό παράδειγμα του αλγόριθμου δυαδικής αναζήτησης αποτελεί ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα. Οι σπουδαστές εύκολα προσδιορίζουν τα επόμενα βήματα στην πορεία της 

αναζήτησης, αλλά δύσκολα καθορίζουν τγ συνθήκη τερματισμού - κι όπως αναφέρθηκε στο 

κεφάλαιο δύο ακόμη και επώνυμοι πληροφορικοί βρίσκουν ενίοτε δυσκολίες. Η δυσκολία αυτή 

εκλαμβάνεται κατά κανόνα από τους σπουδαστές ως ήσσονος σημασίας - ενώ μια προσεκτική 

ανάλυση του αλγορίθμου δείχνει ότι στην πραγματικότητα η συνθήκη τερματισμού εξαρτάται 

από την αναλλοίωτη σχέση του βρόχου και ο προσδιορισμός της δεν είναι τετριμμένος. Συχνά η 

ad hoc διόρθωση - όπως και στην περίπτωση του αλγορίθμου της δυαδικής αναζήτησης - 

δημιουργεί νέα λάθη.

- Επιστροφή στον ορισιιό και τις προδιαγραφές.

Αν το αντιπαράδειγμα αντιστοιχεί σε μια "ασυνήθιστη" περίπτωση - όπως στην περίπτωση 

των "τεράτων" - εκείνο που τίθεται εν αμφιβόλω είναι ο ίδιος ο ορισμός του αντικειμένου και 

πολλές φορές οι διαψεύσεις οδηγούν σε μια επανεξέταση του ορισμού προκειμένου να 

προσδιοριστούν τα αντικείμενα εκείνα που συμπεριλαμβάνονται στα "νόμιμα". Αν σε ένα 

πρόγραμμα πρέπει να εισαχθούν από το πληκτρολόγιο αριθμοί οιασδήποτε μορφής, τότε το 

πρόβλημα της διαχείρισης τους είναι αρκετά περίπλοκο:

οι αυθόρμητες αντιλήψεις των σπουδαστών τους οδηγούν στο να αποδεχθούν εύκολα ως 

νόμιμες μορφές αριθμών τους παρακάτω:

58

58.623

-8 4

- 844.123

12/23

3.878 Ε 5
Η πιθανότητα όμως εισαγωγής αριθμών με μορφή "ασυνήθιστη" όπως 00025 ή ακόμη και 23

14.1 25 (όταν ο χρήστης έχει κατά λάθος πληκτρολογήσει κενά) δημιουργεί ένα πρόβλημα: είναι 

ή δεν είναι έγκυρες μορφές αυτές; Ακόμη ένας τέτοιος αριθμός αποτελεί μια "λέξη" ή όχι; Το 

πρόβλημα του προσδιορισμού των νόμιμων και έγκυρων αντικειμένων που ανήκουν σε μια
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κλάση αποδεικνύεται συχνά περίπλοκο κι η αντιμετώπιση του απαιτεί ίμα συστηματικό τρόπο 

έκφρασης των αντικειμένων αυτών και της δομής τους.

- Επανακατασκευή κι επανεξέταση των αποδεικτικών διαδικασιών.

Είναι επίσης δυνατόν οι αδυναμίες του αλγορίθμου (παραλείψεις, ασάφειες, λάθη, σφάλματα) 

να είναι τόσες ώστε να απαιτείται μια συνολική επανακατασκευή του ή κι επανεξέταση των 

διαδικασιών επικύρωσής του. Φυσικά το κόστος του εγχειρήματος είναι τόσο ώστε να λειτουργεί 

ανασχετικά κι έτσι οι λύσεις αυτού του είδους προϋποθέτουν τη συνειδητοποίηση από τη μεριά 

των σπουδαστών της ύπαρξης βαθύτατων αδυναμιών στον αλγόριθμό τους.

5.3 Τα ευρήματα

5 .3 .1 Η αξιοπιστία των αλγορίθμων

5.3.2 Ρητά εκφρασμένες αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή, την επικύρωση και τις προδιαγραφές των 

αλγορίθμων

5.3.3. Αποδείξεις και διαψεύσεις

5.3.4 Η διδακτική λειτουργία της κατάστασης

5.3.5 Οι παρεμβάσεις του παρατηρητή

5.3.1 Η αξιοπιστία των αλγορίθμων

Μετά το πέρας της κατασκευής των αλγορίθμων, πριν από τγ διαδικασία των 

διαψεύσεων, ζητήθηκε από τους σπουδαστές να σημειώσουν σε μια κατάλληλα βαθμολογημένη 

ράβδο το ποσοστό εκείνο το οποίο αντιστοιχούσε στο βαθμό εμπιστοσύνης τους ότι ο 

αλγόριθμος τους ήταν ορθός. Η ράβδος έπαιζε δηλαδή ίμα ρόλο "μετρητή αξιοπιστίας" των 

αλγορίθμων - κατά την αντίληψη των σπουδαστών.

0%  10%  20%  30%  40% 50%  60% 70%  80%  <10%  100%

Η βασική χρησιμότητα της ράβδου πήγαζε από το γεγονός ότι αποτελούσε μια ρητή

έκφραση της εμπιστοσύνης των σπουδαστών και άρα η ράβδος χρησίμευε ως αφετηρία για τγ 

διερεύνηση των αντιλήψεων των σπουδαστών σχετικά με τους λόγους για τους οποίους είχαν έναν 

ορισμένο "βαθμό"εμπιστοσύνης στον αλγόριθμό τους.

Σε και Μυ
Επειδή ο αλγόριθμος δεν έχει δοκιμαστεί σε ΗΥ η Μυ θεωρεί ότι είναι σχεδόν

σίγουρα λανθασμένος. Αντίθετα η Σε θεωρεί ότι έχει πολλές πιθανότητες να είναι ορθός, γιατί

είναι εκφρασμένος σε αλγοριθμική γλώσσα κι επομένως δεν υπόκειται στους ιδιαίτερους
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περιορισμούς μιας πραγματικής γλώσσας προγραμματισμού - όπως είναι οι δηλώσεις, οι τύποι 

και τα πεδία ορισμού των μεταβλητών, τα συντακτικά λάθη κλπ.

[200]

| Παρ : δηλαδή είστε απολύτως σίγουρη πως είναι λάθος;

Μυ : είναι σίγουρο πως αν το πληκτρολογήσω αμέσως δε θα τρέξει... αλλά μετά από
κάποιο χρόνο...με λίγες διορθώσεις θα τρέξει..

[300]
Σε : αφού πρόκειται μάλλον γι' αλγοριθμική γλώσσα... μπορούμε να θωρήσουμε ότι 

υπάρχουν καλές πιθανότητες να τρέχει... ας πούμε 60%

Σα και Ζι

Τόσο η μία όσο και η άλλη σπουδάστρια είναι αβέβαιες για την ορθότητα του 

αλγορίθμου τους και γι' αυτό, στη διάρκεια ενός διαλόγου που αναπτύσσεται μεταξύ τους και με 

τον παρατηρητή αλλάζουν πολλές φορές γνώμη.

[100]
Σα : θα βάλω 100%

δε θα 'βαζα 100%...
είναι σίγουρα πάνω από 50%...
θα 'βαζα 80%

Ζι : ούτε εγώ θα 'βαζα 100%)...
60%).. έχω εμπιστοσύνη 60%)

Ζε και TCi
Όπως και στην περίπτωση των Σε και Μυ οι Ζε και Τζι θεωρούν ότι ο αλγόριθμος 

τους "ως ιδέα" μπορεί να είναι σωστός, αλλά η πλήρης ορθότητα του δε μπορεί να είναι 

αποτέλεσμα παρά της μεταγλώττισης του και της εκτέλεσης του σε ΗΥ - και φυσικά των 

ενδεχομένων διορθώσεων:

[80]
Τ ζ ι : η ανάπτυξη του προγράμματος... αν θεωρούμε ότι είναι σωστός κατά 100%) ή 80%>... 
Ζε : δηλαδή η γενική ιδέα κι όχι όλα όσα κάναμε...
Πα : [δεν αντιλήφθηκε το νόημα της παρατήρησης του Ζε] όλα όσα κάνατε...
Τ ζ ι: αυτό που κάναμε... λείπει δουλειά ακόμη...

Πα και Ολ
Για τους Πα και Ολ είναι σχεδόν σίγουρα ορθός - χρειάζεται μόνον ένας έλεγχος 

λεπτομερειών όπως τα συντακτικά λάθη
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Ολ : εγώ θα βάλω 90%... [...] γιατί για μένα είναι εντάξει... αλλά μπορεί να έχει
συντακτικά λάθη που δεν τα σκεφθήκαμε... αν είχα περισσότερο καιρό... θα το έκανα 
πιο αργά...

[...]

Παρ : εσείς
Πα : εγώ μάλλον 70%).... [...] γιατί για μένα είναι εντάξει..[...]

ας πούμε ότι λειτουργεί κατά 80%>... είναι σίγουρο ότι λειτουργεί...

[150]

Ωστόσο οι δυο σπουδαστές θεωρούν ότι αν είχαν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το 

αντίστοιχο πρόγραμμα, θα μπορούσαν να έχουν εμπιστοσύνη ως και 100%.

Ολ και Κρι

Θεωρούν ότι ο αλγόριθμος είναι σίγουρα σωστός

[50]
Ολ : εγώ βάζω 90%
Κρι : εγώ....πφφφ...

Είναι αξιοσημείωτο ότι για τους δυο σπουδαστές ο αλγόριθμος παραμένει έγκυρος 

ακόμη και μετά τη φάση των διαψεύσεων: έτσι ο Ολ ισχυρίζεται ότι [570] [αν δε ληφθούν υπόψη 

ορισμένες περιπτώσεις] ο αλγόριθμος καταρχήν λειτουργεί κατά 100% κι επομένως ο ίδιος έχει 

εμπιστοσύνη πολύ κοντά στο 100%

Στην πραγματικότητα η εμπιστοσύνη των Ολ και Κρι είναι μειωμένη σε περίπτωση 

’ανορθόδοξου" κειμένου: ο Κρι θεωρεί ότι [625] μ ' ένα κείμενο λίγο τρελό θα έλεγα γύρω στο 

50%, ενώ αντίθετα με ένα "φυσιολογικό" θα είχε εμπιστοσύνη [975] όπως και πριν [90%].

Να και Μι

Οι δυο σπουδάστριες έχουν υψηλό ποσοστό εμπιστοσύνης και μόνο η έλλειψη 

χρόνου μελέτης του αλγορίθμου απαγορεύει το 100%)

[50]
Να : εγώ λοιπόν βάζω 90%... έχω πολλή εμπιστοσύνη στον εαυτό μου... δε τολμώ να 

βάλω 100%) γιατί...
Μι παρόλα αυτά 80%)...
Να εεε... 80%) 90'%...
Πα γιατί δε βάλατε 100%;
Να γιατί πάντα υπάρχει μια αμφιβολία
Πα και πώς μπορείτε...;
Να να είμαι σίγουρη πως είναι εντάξει; ε πρέπει να σκεφθώ πολύ ακόμα...
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Σο και Κλω

Οι Σο και Κλω διστάζουν να εκφράσουν το βαθμό εμπιστοσύνης τους στο 

πρόγραμμα που έχουν κατασκευάσει και διαπραγματεύονται με τον παρατηρητή τα ποσοστά:

[380] Σο-Κλω
Κλω : άρα λοιπόν θα προσληφθούμε..
Πα : εξαρτάται...
[...]
Σο : δεν είναι προφανές
Κλω : μπορούμε να πούμε ότι όταν σταματάμε είναι γιατί θεωρούμε πως είναι

εντάξει
[...]
Σο : εγώ θα έβαζα ας πούμε πάνω από 50%

Οι Σο και Κλω δεν αποφασίζουν τελικά να προσδιορίσουν τα ποσοστά εμπιστοσύνης 

τους παρά ύστερα από μεγάλους δισταγμούς - αν και τελικά θέτουν υψηλά ποσοστά 80 % και 

90%.

[550]
Σο : τώρα 0%ο 10%)...
Κλω : περίμενε γιατί κάτι δεν πάει καλά..
[ξαναρχίζει νέος κύκλος εξέτασης του αλγορίθμου και μετά από συζήτηση αποφαίνονται] 
Σο : βάζεις 90%.. εγώ 80%
Κλω : δεν είμαι ποτέ τελείως...
[...]
Σο : εγώ πιστεύω ότι είναι σωστό... τελείως σωστό κατά 80% κι όχι υποχρεωτικά... 

υπάρχουν πολλά πράγματα σωστά... είναι τελείως σωστό...

Στε και Κρι

Αρχικά ο Κρι δείχνει εξαιρετικά μεγάλη εμπιστοσύνη στον αλγόριθμο τους, ενώ η 

Στε είναι πιο επιφυλακτική:

[150]
Πα : σας ζητώ τώρα να σημειώσετε εδώ τα τετράγωνα που αντιστοιχούν στο επίπεδο 

εμπιστοσύνης που έχετε... ο καθένας...
[...]
Σ τε: εγώ θα έβαζα 60%ο
Κρι : α ναι; όχι περισσότερο; εγώ είμαι σίγουρη 100% για αυτό που κάναμε...
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Οι διαψεύσεις κάνουν τους δυο σπουδαστές πιο επιφυλακτικούς. Ωστόσο και οι δύο 

θεωρούν ότι κάτω από ορισμένες συνθήκες - συγκεκριμένα μετά από έναν αριθμό δοκιμών - θα 

μπορούσαν να έχουν υψηλό βαθμό εμπιστοσύνης:

[500] Στε-Κρι
Πα : πως ελπίζετε να προσδιορίσετε όλες τις δυνατές περιπτώσεις;
Κρι : δε μπορούμε

Στε: α όχι αυτό δεν είναι δυνατό., μετά από μερικές... αν ποτέ δοκιμάσω δέκα και στο 
τέλος των δέκα ότι αντιστοιχεί σ' αυτό που θέλω... υπάρχουν πιθανότητες αυτό να...

Κρι : ανεβαίνεις στο 90%...
Στε: ναι ανεβαίνω...
Κρι : κι εγώ δε βάζω 100%) βάζω 90%..

Ελ και Συ

Η Συ κάτω από οιεσδήποτε συνθήκες θεωρεί ότι η εμπιστοσύνη της δε μπορεί ν 

υπερβεί το 90% - και εκφράζει την άποψη ότι ο αλγόριθμος τους - εξαιρουμένων κάποιων 

σημείων - βρίσκεται στο σημείο αυτό.

Η Ελ τον αξιολογεί αρχικά με 100%ο για να αναθεωρήσει προς το τέλος προς το 90%:

[50]
Π α : σας ζητώ να σημειώσετε εκείνη την κυψέλη που αντιστοιχεί στο επίπεδο 

εμπιστοσύνης σας ότι το πρόγραμμα σας είναι σωστό 
Ελ : 100%
Συ : τι σωστό; ο αλγόριθμος που κατασκευάσαμε ότι είναι σωστός ή ότι αν το 

μεταφράσουμε σε μια γλώσσα προγραμματισμού θα τρέξει ή τι;...
Πα : ο αλγόριθμος σωστός...
[...]
Ελ : μου φαίνεται πως δε παραλείψαμε τίποτε..
[...]
Ελ : εγώ βάζω 90%

Ρε και Κρι
Οι δυο σπουδαστές εκτιμούν την εμπιστοσύνη τους στο 0% και τούτο γιατί: Ρε [80] 

δεν είμαστε ποτέ απολύτως ευχαριστημένοι... ακόμη κι όταν ξέρουμε ότι τρέχει... δεν είμαστε 

ποτέ ευχαριστημένοι...

Αλ και Ζα
Η Αλ θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία δεν εξετάστηκαν και γι' αυτό έχει 

μικρό σχετικά, ποσοστό εμπιστοσύνης στον αλγόριθμο τους, ενώ η Ζα τον θεωρεί πιο αξιόπιστο.
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Πα : σας ζητώ να σημειώσετε το τετράγωνο που αντιστοιχεί στην εμπιστοσύνη σας ότι το 
πρόγραμμα σας είναι σωστό...

Αλ : το πρόγραμμα είναι σωστό;..
Ζα : δηλαδή δεν υπάρχει λάθος αν πληκτρολογηθεί;...
Πα : όχι με την έννοια ότι δεν υπάρχει λάθος...
Αλ : δεν τα κάναμε όλα... δεν τα επεξεργαστήκαμε όλα...
Ζα :"εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ένα δυο λάθη γιατί εργαστήκαμε γρήγορα...γιατί...

Αλ : κι η ταχύτητα επίσης;...

Πα : όχι όχι... μόνον αν είναι σωστό...
Ζα : συμπεριλαμβανομένων και των συντακτικών λαθών...
Πα : όχι τα συντακτικά λάθη... αν ξεχάσατε ένα begin ή ένα ερωτηματικό... ας πούμε 

λογικό λάθος...
Αλ : δοκιμάζω να δω αν τρέχει..
Ζα : εντάξει...
Πα : σας ζητώ απλώς να πείτε... ότι η πεποίθησή σας ... είναι σε τέτοιο επίπεδο..
Α λ : 50%
Ζα : βάζεις πολύ λίγο... είναι ένα καλό πρόγραμμα... εγώ βάζω 70%>...
Αλ : γιατί δεν είναι απολύτως σωστό... δεν τα κάναμε όλα,,, είμαι σίγουρη πως υπάρχουν 

πράγματα που τα αφήσαμε... που δεν τα λογαριάσαμε...

[50]

Σε και Ζο

Η αρχική εκτίμηση τους είναι πολύ υψηλή.

[200] Σε-Ζο
Πα : σας ζητώ να σημειώσετε την κυψέλη που αντιστοιχεί στην... ας πούνε στο επίπεδο 

εμπιστοσύνης σας ότι το πρόγραμμα σας είναι σωστό...
[Η Σε βάζει 80%]
Ζο : εγώ έχω περισσότερη εμπιστοσύνη... θα έβαζα ακόμη και 100%

Ακόμη όμως και μετά τη φάση διαψεύσεων θεωρούν ότι ο αλγόριθμος τους 

παραμένει αξιόπιστος.:

[970] Σε-Ζο
Πα : ας υποθέσουμε ότι διορθώσατε ήδη τα τρία λάθη... τι θα βάζατε στη ράβδο;
Σε : 90%)... αλλά δε θα πήγαινα στα 100%).. έτσι κι αλλιώς... όσο δεν το έχω δοκιμάσει... 

εγώ πρέπει να το δοκιμάσω...πρέπει επίσης να 'χω λίγο περισσότερο καιρό για να 
σκεφθώ...

Ζο : εγώ μένω στα 90%

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις επιλογές των σπουδαστών στη "ράβδο 

εμπιστοσύνης".
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ct,6. Ονόματα 10 20 30 40 50 <50 70 80 90 100

1 Σε η Ml·ί -Β

2 Μυ Β

3 Σ α Ρ- 4-------
----- H-Β -Β

4 Ζι η

5 Ζε Η
6 m Β

7 Π α Β»ΚΒ

8 Ολ Β

9 Ολ Η Β

10 ■ Β

11 Ν α Β
12 Μ ι Β
13 Σο Β
14 Κλω Β
15 Στε Β Β
16 Β

17 Ελ Β-4
18 Συ Β

19 Ρε Β

20 K q i Β

21 Α λ Β

22 Ζ α Β
23 Σε Β*

24 Ζο Β
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Συμπεράσματα

Οι αιτιολογήσεις των σπουδαστών σχετικά με τις επιλογές τους επιτρέπουν τα 

ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Οι σπουδαστές δείχνουν να έχουν μια αυξημένη εμπιστοσύνη στους αλγόριθμους 

που κατασκευάζουν. Όπως ήταν αναμενόμενο, σε πολλές περιπτώσεις, όταν τους ζητήθηκε να 

επανεκτιμήσουν την εμπιστοσύνη τους μετά τη φάση των διαψεύσεων, τα ποσοστά ήταν σαφώς 

χαμηλότερα

2. Η εμπιστοσύνη των σπουδαστών αφορά όχι τόσο τον πολύ συγκεκριμένο 

αλγόριθμο που κατασκευάζουν όσο την "κεντρική ιδέα" του, το "γενικό του σχήμα". Αυτό ίσως 

εξηγεί τη φαινομενική ασυμβατότητα ανάμεσα στο ότι παραδέχονται τα λάθη του αλγορίθμου 

τους και εκφράζουν την άποψη ότι υπάρχει αναγκαιότητα για πιο συστηματικές μεθόδους 

εργασίας ταυτόχρονα θεωρούν τους αλγόριθμους τους σχετικά αξιόπιστους.

3. Για τους σπουδαστές η "κεντρική ιδέα" του αλγορίθμου μπορεί να είναι ορθή 

χωρίς ωστόσο αυτό να ισχύει και για το πρόγραμμα γιατί:

α) μπορεί να υπάρχουν "λεπτομέρειες" οι οποίες δε λειτουργούν σωστά 

β) ανάμεσα στον αλγόριθμο εκφρασμένο σε αλγοριθμική γλώσσα και στην 

έκφραση του σε μια συνήθη γλώσσα προγραμματισμού (δηλαδή πρόγραμμα εκτελέσιμο σε ΗΥ) 
παρεμβάλλονται όλες οι ιδιαιτερότητες της μεταγλώττισης (computation), της έκφρασης της 

χρησιμοποιούμενης γλώσσας κλπ.

4 Κριτήριο για την πλήρη διαπίστωση της ορθότητας αποτελεί η μεταγλώττιση κι η 

πολλαπλή του δοκιμή

Το σύνολο αυτών των διαπιστώσεων είναι και σε συμφωνία με τα συμπεράσματα της 

επομένης παραγράφου στην οποία - κατά τη διάρκεια διαλόγων σπουδαστών και παρατηρητή - οι 

σπουδαστές εκφράζουν ρητά τις απόψεις τους για τον συστηματικό προγραμματισμό.

5.3.2 Ρητά εκφρασμένες αντιλήψεις των σπουδαστών για την κατασκευή, την 

επικύρωση και τις προδιαγραφές των αλγορίθμων
Κατά τη διάρκεια της φάσης των διαψεύσεων, οι σπουδαστές εκφράσανε ρητά τις 

απόψεις τους για την κατασκευή, την επικύρωση και τις προδιαγραφές των αλγορίθμων. Στην 

παρούσα παράγραφο λοιπόν, θα αναφερθούν μια σειρά αντιλήψεων σχετικά με την ορθότητα 

αλγορίθμων και προγραμμάτων και τις τεχνικές ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται - ή μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν - για την κατασκευή, την επικύρωση και την περιγραφή των προδιαγραφών 

τους, οι οποίες εκφράστηκαν, στις περισσότερες περιπτώσεις, ρητά και άμεσα από τους ίδιους 

τους σπουδαστές.

Οι επιμέρους αντιλήψεις αυτές μπορούν να συντεθούν σε μια γενικότερη άποψη για 

την κατασκευή κι επικύρωση των αλγορίθμων καθώς και για την έκφραση των προδιαγραφών
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τους. Η γενικότερη αυτή άποψη θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρουσιάζει δυο σημαντικά 
χαρακτηριστικά:

• είναι - όπως ίσως θα περίμενε κανείς - συμβατή με τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν 

στη πράξη από τους ίδιους τους σπουδαστές κατά την επίλυση του προβλήματος (Ρεύμα 

τηλεγραφημάτων αλλά και ο Συντάκτης).

• πρόκειται για μια σειρά αντιλήψεων οι οποίες μοιάζουν είναι κοινές για όλους τους 

σπουδαστές - αν κι όχι για όλους στον ίδιο βαθμό.

Φυσικά κανείς από τους σπουδαστές δεν κάλυψε ταυτόχρονα όλες τις όψεις αυτής 

της άποψης. Την άποψη αυτή προσπαθήσαμε να την ανασυγκροτήσουμε από αποσπασματικές 

απαντήσεις των σπουδαστών, οι οποίες καλύπτουν μερικώς τις διάφορες συνιστώσες της. 

Παρόλα αυτά η ομοιότητα των απαντήσεων δεν αφήνει αμφιβολίες για τη γενική της ισχύ.

1. Το πρόγραμμα και ο αλγόριθμος αποτελούν διαφορετικές οντότητες. Η έκφραση ενός 

αλγορίθμου σε μια γλώσσα προγραμματισμού μπορεί να παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. 

Ένας αλγόριθμος μπορεί να είναι "γενικά” σωστός, δηλαδή η "γενική ιδέα" να είναι σωστή, 

αλλά να μη λειτουργεί σωστά σε ορισμένες περιπτώσεις - αυτό που είναι όμως λανθασμένο 

αποτελεί "λεπτομέρεια". Ούτως ή άλλως ένα πρόγραμμα πρέπει βέβαια να αποτελεί έκφραση 

ενός ορθού αλγορίθμου αλλά επιπλέον πρέπει να είναι απαλλαγμένο από συντακτικά λάθη

[110] Ζε-Τζι
Ζ ε : η γενική ιδέα είναι σωστή... όχι όλα όσα κάναμε...
Τζι : αυτό που κάναμε

Παρ : μιλήσατε πριν λίγο για τγ γενική ιδέα
Ζε : δηλαδή ξεκινώντας απ' αυτό δεν έχουμε παρά τον προγραμματισμό... τα

προβλήματα προγραμματισμού... στην πραγματικότητα κάναμε λίγο παραπάνω από 
50%... αλλά μένουν τα προβλήματα προγραμματισμού που είναι πάντα... που μπορούν 
πάντα να είναι...

[320] Πα-Ολ
Ολ : είναι αρκετά σπάνιο ένα πρόγραμμα να τρέχει με την πρώτη φορά [...]
Πα : ο αλγόριθμος είναι όμως σωστός... η αρχή είναι ο αλγόριθμος... ο αλγόριθμος τρέχει 

[...] εκτός μερικών λεπτομερειών.... γιατί αν το δώσω σε κάποιον μπορεί να νομίσει ότι 
του 'δωσα κάτι το τελείως λανθασμένο, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί να ' ναι μια 
λεπτομέρεια που...

[560] Ρε-Κρι
Πα : τα bug αυτά οφείλονται στον αλγόριθμο ή στο πρόγραμμα δηλαδή στο πέρασμα στη 

μηχανή;
Ρε : είναι 60-50
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Κρι : όχι ακριβώς... εγώ νομίζω... [...] ίσως λίγο περισσότερο στον αλγόριθμο... όταν
μεταφράζεις έχεις λιγότερες πιθανότητες να κάνεις λάθος...

[20] Σε-Ζο
Σε : εγώ θέλω να πω ότι το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για Pascal...[...] π.χ. για να 

επαληθεύσουμε ότι ο τρέχων χαρακτήρας δεν ανήκει στα σημεία στίξεως... δε ξέρω να 
μπορείς να το επαληθεύσεις εύκολα σε όλες τις γλώσσες...

[...]
Ζο : γιατί αντικαθιστάς... συγκρίνεις με κάθε χαρακτήρα... αντικαθίσταται από ένα τεστ 

[...] αφού εδώ είναι αλγόριθμος μπορείς να θεωρήσεις ότι όλα είναι δυνατά...

2. Η αρχική μορφή του αλγορίθμου αλλά και του προγράμματος δεν είναι σχεδόν ποτέ 

σωστή - προφανώς γιατί η κατασκευή μη τετριμμένων προγραμμάτων είναι πολύπλοκη. Το 

σωστό πρόγραμμα προκύπτει μετά από συνεχείς διορθώσεις αυτού του αρχικού προγράμματος. 

Συνήθως πάντως οι σπουδαστές χαρακτηρίζουν αυτά τα λάθη ή τις παραλείψεις ως χωρίς 

σημασία

[200]
Η Μυ βάζει 0% ή 10%
Παρ : δηλαδή είστε απολύτως σίγουρη πως είναι λάθος;
Μ υ; είναι σίγουρο πως αν το πληκτρολογήσω αμέσως δεν θα τρέξει... αλλά μετά από 

κάποιο χρόνο...με λίγες διορθώσεις θα τρέξει..

[300] Πα-Ολ
Παρ : τι θα κάνατε για να πείσετε τον εργοδότη σας; [...]
Ολ : εγώ προσωπικά θα του ‘λεγα ότι από εμπειρία από συνήθεια τα προγράμματα... είναι 

αρκετά σπάνιο ένα πρόγραμμα να τρέχει με την πρώτη φορά...
Παρ : για ποιο λόγο πιστεύετε;
Ολ : λάθη αφηρημάδας... ξεχνιέσαι...

[320] Πα-Ολ
Ολ : είναι αρκετά σπάνιο ένα πρόγραμμα να τρέχει με την πρώτη φορά [...]

[320] Ελ-Συ
Πα : αν θέλατε να είστε βέβαιη τι θα κάνατε;
[...]
Συ : εγώ ξέρω γιατί... δηλαδή τόσες φορές που γράψαμε κάτι και νομίζαμε πως ήταν 

σωστό... και ξεχνάμε πότε ένα τεστ από δω ή ένα τεστ από κει... και πέφτει σε loop... 
στον υπολογιστή έτυχε πολλές φορές...
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[400] Ρε-Κρι
Ρε : κάνουμε συνέχεια τη σύνταξη... και πάντα ξεχνάμε μια περίπτωση...

[220] Σε-Ζο
Σε : εγώ βάζω 80% γιατί κατά τη γνώμη μου υπάρχουν πάντα μικρά λάθη... πάντα 

ξεχνάμε εκείνα τα μικροπράγματα που δε σκεφθήκαμε... και πιστεύω ότι το πρόγραμμα 
είναι καλό... αλλά πάντα υπάρχουν σημεία που μας διαφεύγουν... ιδιαίτερες 
περιπτώσεις...

3. Μια πολύ διαδεδομένη αντίληψη είναι σχετική με τη μέθοδο - ή τις μεθόδους - που 

χρησιμοποιούν οι σπουδαστές προκειμένου να "διορθώσουν” δηλαδή να καταστήσουν ορθό το 

πρόγραμμά τους. Η βασική στρατηγική έγκειται στην "παρακολούθηση" της εκτέλεσης του 

προγράμματος (option TRACE) προκειμένου να ελεγχθεί η διαδοχή των τιμών των διαφόρων 

μεταβλητών κι η ροή του προγράμματος.

[260]
Παρ : κι αν θέλουμε να είμαστε 100%  σίγουροι είναι δυνατόν;
Σε : ναι... θα 'κανα ένα TRACE ... δηλαδή θα σημείωνα... θα περνούσα όλα
τα επίπεδα μ' όλες μου τις μεταβλητές σε κάθε επίπεδο...

[70] Ολ-Κρι
Ολ : πρέπει να κάνουμε ένα είδος TRACE 
Κρι ■" ναι καλό θα ’τανε...
Ολ : άρα λοιπόν [σχεδιάζει ένα παράδειγμα]...

To trace φαίνεται να αποτελεί μια ασφαλή τεχνική ελέγχου "εκ των υστέρων" - 

ασφαλή με την έννοια ότι ο προγραμματιστής βεβαιώνεται ότι η λειτουργία του αλγορίθμου 

ανταποκρίνεται στις προθέσεις του. To trace αποτελεί μια ασφαλή μέθοδο για την ανακάλυψη 

του "κρυμμένου λάθους" - δηλαδή εκείνων των λαθών που δύσκολα εντοπίζονται:

[250] Στε-Κρι
Στε: όχι εγώ έχω μια πορεία πιο... εγώ θέλω να το βλέπω να γυρνάει το 

πρόγραμμα...πάντα έτσι γίνεται... το χειρότερο είναι με τα προγράμματα που 
συναρμολογεί κανείς... όταν είσαι σίγουρη ότι όλα λειτουργούν κι ύστερα όλα κρεμάνε 
και δε ξέρεις γιατί..

Κρι : ναι και μένα μου έτυχε..
Στε: γι' αυτό κι εγώ., και μερικές φορές ψάχνεις και από δω κι εκεί που είναι; κι εκεί μέσα 

έχει ένα αγκάθι που φανερώνεται... που θα τ' ανακαλύψουμε μόνο αν το βάλουμε να 
τρέξει...

Κρι : ναι έτσι... είναι βέβαιο... το πρόβλημα είναι πάντα αυτό... να μη μπορείς να
επαληθεύσεις..
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Η Στε [Στε-Κρι[ περιγράφει ως εξής την ανάλυση ενός αλγορίθμου η οποία θυμίζει 

έντονα την εκτέλεση ενός trace: [520] είναι σα να το έκανα με το χέρι... το ποόνοααιια είααι ενώ... 

η ανάλυση είναι σα να επρόκειτο να το κάνω με το χέρι... προσπαθώ να δω όλες τις περιπτώσεις 

που μου τυχαίνουν και τι θα έκανα σε περίπτωση μπλοκαρίσματος.. ύστερα να κάνω όπως η 

μηχανή., να έχω δηλαδή τις ίδιες συνθήκες...[...] με το χέρι αλλά μέσα στα ίδια πλαίσια όπως κι η 

μηχανή δηλαδή αγνοώντας τι υπάρχει παρακάτω ή πριν... πρέπει να μάθω πράματα και να τα 

θυμάμαι κάθε φορά...για να μπορώ να το τεστάρω... η μέθοδος που ακολουθώ είναι ... στην 

πραγματικότητα φαντάζομαι ότι είμαι στη θέση της μηχανής με το πρόγραμμα να εκτελέσω...

[320] Ελ-Συ
Πα : αν θέλατε να είστε βέβαιη τι θα κάνατε;
Ελ : θα μπορούσα να πάρω ένα κείμενο κι ύστερα να δω όλες τις περιπτώσεις... αλλά

εδώ... δε ξέρω,,
[...]
Συ : 100%... δε μου αρέσει... δε μου αρέσει να λέω 100%)... δεν έχω αρκετή εμπιστοσύνη 

στον εαυτό μου για οτιδήποτε...
Πα : είστε βέβαιες ας πούμε κατά 100%) ότι το Πυθαγόρειο θεώρημα είναι σωστό;
Ελ : είμαι βέβαιη στο μέτρο που υπήρξαν τόσοι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν που

νομίζω ότι αν ήταν λανθασμένο θα το ξέραμε... αλλά...

[160] Αλ-Ζα
Ζα : και μετά από εμπειρία ξέρω ότι όταν χτυπήσουμε ένα πρόγραμμα... ποτέ δε τρέχει με 

την πρώτη...
Αλ : πρέπει πάντα να το...[...] δεν τα έχουμε δει όλα και συχνά όταν έχουμε το κείμενο κι 

εφαρμόσουμε στο κείμενο βλέπουμε ότι... στην πραγματικότητα ξεχάσαμε αυτό κι 
αυτό κι εκείνο που δε το σκεφτήκαμε...

[400]Σε-Ζο
Σε : εγώ δε θα επαλήθευα κατευθείαν... θα έγραφα το πρόγραμμα γιατί άμα το έχεις... δεν 

είναι και πολύ δύσκολο να γράψεις το πρόγραμμα... και θα το δοκίμαζα...
Πα : σε μια μηχανή; με τι;
Ζο : σε τελευταία ανάλυση μπορούμε να εμφανίσουμε τις τιμές των μεταβλητών... 

ξεχωριστά...

4. Η επιλογή των δεδομένων ελέγχου μπορεί να βασίζεται σε πολλών ειδών τεχνικές: 

α) ο προγραμματιστής δοκιμάζει να εισάγει "τυχαία” δεδομένα πληκτρολογώντας 

σύμβολα χωρίς εννοιολογικό σύνδεσμο, χωρίς ειρμό και συνοχή

β) ο προγραμματιστής παίρνει ένα "γενικό” παράδειγμα, ένα "τυπικό” παράδειγμα που 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις ή γενικά προσπαθεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις 

(εξαντλητικά)
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γ) ο προγραμματιστής δοκιμάζει όλες τις οριακές περιπτώσεις, τις περιπτώσεις "τέρατα” - 
τις οποίες οι σπουδαστές πολλές φορές αποκαλούν ’’παγίδες”

δ) θα πρέπει βέβαια να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στα σημεία εκείνα τα οποία 

"φαίνονται" να παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία

Σε οιαδήποτε περίπτωση ο έλεγχος πρέπει να είναι εξαντλητικός - προκειμένου ο 

προγραμματιστής να είναι βέβαιος για την εγκυρότητα του αλγορίθμου του.

Επίσης τα τεστ που πραγματοποιούνται υπακούουν σε μια προφανή λογική οικονομίας: η 

έμμεση αναγνώριση των αναλλοίωτων στοιχείων στα δεδομένα καθιστά άχρηστη την 

επανάληψη δοκιμών σε ισοδύναμα δεδομένα (ισοδύναμα με την έννοια του αναλλοίωτου)

[270] Σε-Μυ
Σε : θα περνούσα όλα τα επίπεδα... πληκτρολογώντας ό.τι να 'ναι... τελεία κόμμα 

κενό...τρία σημεία., τέτοια πράγματα... θα δοκίμαζα όλες τις παγίδες... 100%... ας 
πούμε 99 %

Μ υ : καλή ιδέα μου φαίνεται... έτσι κάνουμε όταν φτιάχνουμε στο μάθημα ένα πρόγραμμα 
Σε : έτσι κάνω εγώ στα εργαστήρια... κάνω ένα TRACE δοκιμάζοντας όλες τις παγίδες

[500] Σε-Μυ
Παρ : για τις δοκιμές τι παραδείγματα θα 'χατε διαλέξει; για παράδειγμα πολλές

φορές την ίδια φράση;
Μ υ: όχι γιατί είναι κουραστικό και μπορούμε να δοκιμάσουμε 36 φορές την ίδια φράση 

και να κάνουμε λάθος κάθε φορά... εγώ πάντως θα 'δινα πολλά παραδείγματα ακόμη κι 
αν γελιόμουν

Παρ : τι είδους παραδείγματα;
Μ υ : θα 'δινα σύντομες λέξεις με πολλά σημεία-παγίδες ...
Σε : γιατί για τις λέξεις είναι εντάξει... είμαστε σίγουρες πως όταν μπαίνει μέσα ότη λέξη 

γυρνάει... σίγουρα... μετράει τους χαρακτήρες που υπάρχουν στη λέξη... και στην 
έξοδο από τη λέξη δεν είναι πρόβλημα... είναι όταν βγαίνουμε για να μπούμε σε λέξη 
που είναι το δύσκολο...α ναι... γιατί είναι δυνατόν κάποιος που πληκτρολογεί να 
ξεχάσει το κενό...

[500]Σε-Μυ
Μ υ : εγώ θα διάλεγα σύντομες λέξεις... σύντομες φράσεις με πολλά σημεία παγίδες...

[900] Σε-Μυ
Παρ : κι αν είχατε καιρό...
Σε : αν είχαμε καιρό... αν είχαμε δυο μέρες μπροστά μας θα το δοκιμάζαμε και θα

κάναμε ένα πρώτο φύλλο προγραμματισμού που θα το δοκιμάζαμε για πολλές ώρες.. 
[...] για να 'μαστέ σίγουρες πως δεν υπάρχει παγίδα...
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[500] Σα-Ζι

Σα : εγώ για να επαληθεύσω παίρνω ένα παράδειγμα και κοιτάζω αν τρέχει... ένα 
παράδειγμα που περιέχει τις πιο πολλές περιπτώσεις που μπορούμε να συναντήσουμε

[420] Ζε-Τζι
Παρ : πώς μπορείτε να φτάσετε στο 100%;
Τζι : να το τεστάρουμε...
Ζε : ναι...

[430] Ζε-Τζι
Τ ζι: να το τεστάρουμε με ιδιαίτερες περιπτώσεις... οι ιδιαίτερες περιπτώσεις είναι που 

μας ενοχλούν [...] για παράδειγμα για τη διαδικασία symboles ξεκινούμε από μια 
μικρή φράση με μια λέξη... με μια στοιχειώδη λέξη κι ύστερα τα αποσυνθέτουμε [...] 
για να ξέρουμε ακριβώς αν κάνει ακριβώς ό,τι του ζητάμε..

Ζε : διάφορες περιπτώσεις

[900] Ζε-Τζι
Τ ζ ι : ξεκινήσαμε μ' ένα μέσο παράδειγμα., πάνω κάτω γενικά.. 
Ζε : μ' ένα παράδειγμα όπου βλέπαμε τα προβλήματα...

[250] Πα-Ολ
Παρ : τι θα κάνατε αν είχατε περισσότερο καιρό;
Ολ : πρώτα απ' όλα θα είχα γράψει το πρόγραμμα και θα είχα κάνει δοκιμή

εκτέλεσης[...]να διαπιστώσω κυρίως τα σημεία λάμδα 1 και λάμδα 2 αν τρέχουν 
σωστά...

[830] Πα-Ολ
Πα : πρέπει να πάρεις πολλά παραδείγματα για να τεστάρεις... για παράδειγμα μπορείς να 

δοκιμάσεις με ένα κενό αρχείο μετά με ένα αρχείο... δε ξέρω... μπορείς να δεις αν όλα 
λειτουργούν φυσιολογικά...

Ολ : σίγουρα... εξάλλου είναι κι η εμπειρία... εγώ πήρα τη συνήθεια για να δω αν τρέχει 
ένα πρόγραμμα να το τρέξω πολλές φορές να δοκιμάσω όλες τις περιπτώσεις[...] με 
ένα μεγάλο αριθμό δοκιμών... αν πάρουμε υπόψη το βαθμό εμπιστοσύνης που έχω 
στον αλγόριθμο μου νομίζω ότι μετά από πέντε ή έξι δοκιμές... θα είχα φτάσει σε ένα 
οριστικό αποτέλεσμα

[100] Ολ-Κρι
Κρι : [ενώ ο Ολ σχεδιάζει ένα παράδειγμα] ... βάλε δυο διαστήματα... βάλε δυο

RETURN...
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[550] Ολ-Κρι

Ολ : [θα δοκιμάσουμε] μόνο τα σημεία που έχουν σημασία... ενδεχομένως τον πρώτο 
χαρακτήρα... οι υπόλοιποι θα συιιπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο

[...]
Πα : πως διαλέξατε όμως τη φράση; γιατί αυτό το παράδειγμα κι όχι ένα άλλο; τι

ψάχνατε;
Ολ : έτσι ώστε να διατρέξουμε όλα τα μονοπάτια κατά τη δοκιμή της φράσης αυτής... για 

όλες τις δυνατές περιπτώσεις...

[590] Ολ-Κρι
Πα : αν τρέχει σωστά για όλες αυτές τις περιπτώσεις θα είχατε μια βεβαιότητα 100%;
Ολ : αν μια φράση... αυτή εδώ δεν είναι πλήρης, αφού δεν ελέγχει τους δεκαδικούς...
Πα : αφήνοντας στην άκρη τους δεκαδικούς
Ολ : κατ' αρχήν πρέπει να τρέχει κατά 100% [...] θα 'χα εμπιστοσύνη πολύ κοντά στο 

100%
Κρι : ναι κι εγώ... αν περνώντας όλα τα τεστ ένα προς ένα...

[170] Να-Μι „
Πα : για να το ελέγξετε με το χέρι τι θα διαλέγατε;
Να : θα 'παιρνα ένα κείμενο... δε ξέρω.... για παράδειγμα αυτό (την εκφώνηση) και θα το 

κοίταζα... να εδώ λοιπόν παίρνει τιμή ένα I....
Μι : κι εγώ το ίδιο...

[580] Να-Μι
Μι : ο μόνος τρόπος τελικά είναι να σκεφθείς όλα τα μικρά τρυκ...
Πα : ή να τα αποκλείσεις [...] να ορίσεις το κείμενο κατά τρόπο τέτοιο ώστε να τα 

αποκλείσεις..
Να : ναι αλλά πρέπει να τα σκεφθείς για να τα αποκλείσεις...
[...]
Πα : ακριβώς... κατά κανόνα προσδιορίζουμε το αντικείμενο που θα μας απασχολήσει...

[560] Σο-Κλω
Κλω : αν ήθελα να φτάσω στο 100%... θα το δοκίμαζα...[...]
Πα : όπως πριν λίγο;
Κλω : ναι αλλά με πιο πολλά περάσματα [δεν αισθάνεται βέβαιη για τη συμπεριφορά

του αλγορίθμου στο τέλος του κειμένου]... το τέλος του κειμένου... δε το δοκιμάσαμε... 
δε κοιτάξαμε...

Πα : άρα θα το δοκιμάζατε μ' ένα παράδειγμα
Κλω : πιο πλήρες... όχι ένα αληθινό κείμενο... αλλά δε θέλει και πολλά για να δείς να

είναι εντάξει..
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[740] Σο-Κλω

Σο : όσο δεν το εκτελούμε δε νομίζω ότι μπορεί να...[..] πρέπει να το εκτελέσουμε για 
πολλές περιπτώσεις πριν... όχι δε μπορούμε να πούμε 100%

Κλω : όχι αυτό είναι ανόητο γιατί...να κάνεις ένα άπειρο πλήθος περιπτώσεων...

[760] Σο-Κλω
Κλω : τι θα έκανα για να είναι σίγουρη 100%>;... νομίζω ότι θα το είχα δοκιμάσει με

μια πλήρη φράση...[...] όχι ένα κείμενο διαλεγμένο μέσα από ένα βιβλίο ή κάτι τέτοιο 
αλλά ένα κείμενο που θα δημιουργούσα βάζοντας όσο μπορώ πιο πολλές... όχι 
παγίδες... αλλά...

Σο : όχι εγώ δε θα 'παιρνα ένα κείμενο που θα δημιουργούσα εγώ αλλά θα 'παιρνα
ακριβώς όποιο να 'ναι... γιατί σ' ένα κείμενο που δημιουργείς μπορείς ακόμη και χωρίς 
να το καταλάβεις να αποφύγεις τα..

[950] Σο-Κλω
Κλω : -εγώ νομίζω ότι για να είμαι σίγουρη για το πρόγραμμα θα είχα φτιάξει ένα

κείμενο αρκετά πλήρες... επειδή απευθύνεται σε δημοσιογράφους... σε συγγραφείς...
ένα άρθρο για παράδειγμα..

Πα : ένα ή περισσότερα;
Κλω : ναι αλλά στο μέτρο που τα περισσότερα...[...] αααα... στην περίπτωση αυτή

μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα τις έχουμε και με περισσότερες μπορεί να 
πούμε επίσης το ίδιο πράγμα [...] δυο τρία ίσως... αλλά δεν είναι ανάγκη να πάμε να 
ψάξουμε...

[...]
Σο : εγώ θα 'παιρνα οποιοδήποτε κείμενο...

[650] Στε-Κρι
[ο Κρι έχει θέσει 100%) ενώ η Στε 60%]
Πα : ...ενώ εσείς δεν είστε βέβαιη και βάλατε 60%...
Στε: εγώ θα 'βαζα 60% με την έννοια ότι... όχι η προσωπική κριτική μου είναι... στην 

πληροφορική όσο δεν κάνω... όσο δεν το τρέχω σε μια μηχανή... και δε δοκιμάζω τις 
πιο στριμμένες περιπτώσεις... στον κώδικά μου... θεωρώ ότι δε τρέχει... γι' αυτό και δε 
μ' αρέσουν οι εξετάσεις...

[410] Στε-Κρι
Πα : πόσες φορές θα δοκιμάζατε για να είστε βέβαιη; τι θα κάνατε; πώς θα

διαλέγατε τα παραδείγματα σας; τι θα διαλέγατε για να δοκιμάσετε το πρόγραμμα σας;
Στε : για το πρόβλημα αυτό; θα έβαζα μια λέξη... και μπόλικα σημεία στίξεως... δυο

ή τρία σημεία στίξεως..
Πα : γιατί αυτό;
Κρι : γιατί αυτά είναι στα σημεία στα οποία μπορεί να κρεμάσει...
Στε : είναι πάντα οι περιπτώσεις που.. [ ...] για παράδειγμα δεν είναι ανάγκη να

δοκιμάσει κανείς να πληκτρολογήσει μια λέξη με 36000 χαρακτήρες είναι σίγουρο ότι 
αυτό τρέχει... τα μέρη όπου μπορούν να υπάρχουν λάθη είναι οι ενώσεις ας πούμε.....
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είναι να δεις τι δε πάει καλά... εεεε.. να μετράει μια λέξη, ενώ είναι διαχωριστής 
λέξεων., τέτοια πράγματα..

[550] Ελ-Συ

Πα : θα το δοκιμάζατε με τι; με κείμενα υποθέτω... τι είδους;

Συ : στην αρχή ένα κανονικό κείμενο... για να δω αν τρέχει λίγο 
Πα : κανονικό... δηλαδή;...
Συ : κανονικό... εεε... τελείως.... ακόμη κι ένα μικρό κομμάτι από την εκφώνηση... 
Πα : α ας πούμε από την εκφώνηση αυτή;
Συ : για παράδειγμα την πρώτη παράγραφο...
[...]
Συ : μετά όμως θα δοκίμαζα πράγματι τις ακραίες περιπτώσεις...

[750] Ελ-Συ
Πα : [με τα τεστ] θα είχατε μια απόλυτη βεβαιότητα; ας πούμε όπως αυτή για το 

Πυθαγόρειο θεώρημα;
Ελ : νομίζω ναι...
Πα : αν κάποιος σας το ζητούσε για να το χρησιμοποιήσει σε ένα πυρηνικό κέντρο; θα το 

δίνατε;
Ελ : όχι εκτός κι αν μου ζητούσε να περάσω επάνω του ένα μήνα...
Συ : όχι αυτό... θα έλεγα ότι είναι μια πρώτη προσέγγιση πρέπει βέβαια να το 

βελτιώσουμε...

[440] Ρε-Κρι
Πα : ... με τι δεδομένα;
Κρι : μια ταινία...
Ρε : κάνουμε ένα κείμενο και ύστερα... το δοκιμάζουμε [...] αλλά το αλλάζω...

προσπαθώ να φανταστώ όλες τις δυνατές περιπτώσεις... και στο πρόγραμμα μου βάζω 
όλες τις περιπτώσεις... αυτό βέβαια θα με υποχρεώσει να κάνω πολλά αρχεία... αυτό 
είναι σίγουρο...

[560] Ρε-Κρι
Πα : πώς όμως θα ελέγξετε ότι πήρατε όλες τις περιπτώσεις;
Ρε : πώς θα το ελέγξω;
Κρι : είναι ας πούμε γράμματα... άρα γνωρίζουμε ο,τιδήποτε μπορεί να

συμβεί...μέσα σε κάθε γράμμα... εεε τέλος πάντων... μέσα σε...
Ρε : ναι ξέρουμε το maximum των γραμμάτων...

[320] Αλ-Ζα
Πα : και πώς επιλέγετε τα κείμενα σας; τα διαλέγετε με ποιο τρόπο;
Αλ : τα πιο μπερδεμένα που γίνεται... όπου υπάρχουν οι πιο πολλές παράγραφοι οι πιο 

πολλές σειρές., σε διαφορετικές γλώσσες...
Ζα : εγώ δε συμφωνώ... θα δοκίμαζα πρώτα ένα μικρό κι απλό κείμενο...
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[480] Σε-Ζο
[αναφέρεται στο κείμενο με το οποίο θα γίνει ο έλεγχος]
Ζο : ...αλλά να υπάρχουν όλα...λέξεις φράσεις παραγράφους

Σε : ναι αλλά πρέπει ταυτόχρονα... για παράδειγμα μια παράγραφος... κάτι που θα έχει 
μόνο μια παράγραφο...

[550]
Πα : και θεωρείτε πως θα ήταν αρκετό για να βεβαιωθείτε κατά 100%;
Σε : όχι
Ζο : για να είμαστε σίγουροι 100% όχι... θα έπρεπε [...] δ ξέρω δέκα κείμενα 

διαφορετικών ειδών... με όλα τα σύμβολα που είναι δυνατόν να φανταστούμε... πρέπει 
να το δοκιμάσουμε τουλάχιστον με όλα τα σύμβολα που είναι δυνατόν να 
φανταστούμε...

Σε : προς κάθε κατεύθυνση...
Ζο : κι αν κάθε φορά... το πρόγραμμα δίνει το σωστό αποτέλεσμα... είναι 100%)

5. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βοήθεια Η.Υ. αλλά η "εκτέλεση” με το 
χέρι, η προσομοίωση στο χαρτί προσφέρει περισσότερες πληροφορίες, είναι πιο αξιόπιστη

[960] Σε-Μυ

Παρ : θα το κάνατε με το χέρι ή με την βοήθεια ΗΥ
Σε : εξαρτάται απ' το τι μας ζητάνε... [...] όχι με το χέρι γιατί το πρόγραμμα έχει και τη 

γλώσσα., είναι πιο γρήγορο αλλά υπάρχουν ακόμη εμπόδια .. καλύτερα με το χέρι... 
είναι επίσης γρήγορο...

[500] Σα-Ζι
Σα : στην πραγματικότητα την επαλήθευση την κάνεις με το χέρι...

[100] Να-Μι
Πα : και πώς μπορείτε...;
Να : να είμαι σίγουρη πως είναι εντάξει; ε πρέπει να σκεφθώ πολύ ακόμα... πρέπει να 

βάλω ακόμη πολύ... πρέπει να σκύψω πάνω από ένα κείμενο για να δω... πρέπει να το 
κάνω με το χέρι... να το δοκιμάσω....

Πα : θα το δοκιμάζατε με το χέρι... στον ΗΥ; ή και τα δυο;
Να : πρώτα με το χέρι κι ύστερα πληκτρολόγηση...

[620] Σο-Κλω
Πα : όχι... θα είχατε ας πούμε δοκιμάσει κάτι άλλο; για παράδειγμα να το περάσετε

στον υπολογιστή και να το δοκιμάσετε 1000 φορές...
Κλω : ναι... όχι δε θα το εκτελούσα 1000 φορές...
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[970] Σο-Κλω
Πα : τα παραδείγματα που θα παίρνατε θα τα εκτελούσατε με το χέρι ή στον υπολογιστή;

Κλω : στον υπολογιστή... γιατί με το χέρι μπορεί καμία φορά μπορεί να έχουμε την
τάση να βρούμε κάτι φυσιολογικό... λογικό... ενώ στον υπολογιστή δεν είναι κατ' 
ανάγκη λογικό...

[...]
Σο : έτσι κι αλλιώς... αν το πληκτρολογήσουμε υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν 

προσδιορίσαμε... που θα έπρεπε να καθορίσουμε με ακρίβεια...

[420] Ρε-Κρι
Πα : αν θέλατε το μέγιστο δυνατό;...
Ρε : θα έπρεπε να το τεστάρουμε...
Πα : πώς;
Ρε : δε ξέρω... πληκτρολογώ στη μηχανή... κι ύστερα το δοκιμάζω στη μηχανή...

[220] Αλ-Ζα
Αλ αλλά δοκιμάζεις διάφορα... άρα θα δοκιμάσεις και θα δείς ότι δε τρέχει κι άρα θα το

ξαναπάρεις από την αρχή και χρειάζεσαι χρόνο..
Ζα ναι με τις δοκιμές... η πρακτική...
Πα κι ύστερα τι κάνετε για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστό;
Αλ το δοκιμάζουμε...
Ζα το περνάμε...
Πα το περνάτε στη μηχανή;... το γράφετε το χτυπάτε και το εκτελείτε;...
Αλ όλες τις περιπτώσεις
Ζα έτσι...
Πα και το εκτελείτε με τι δεδομένα;
Αλ με ένα κείμενο... παίρνουμε ένα κείμενο... ένα κείμενο ... θα το δοκιμάσουμε με

πολλά κείμενα και θα τα πληκτρολογήσουμε...

[400]Σε-Ζο
Σε : εγώ δε θα επαλήθευα κατευθείαν... θα έγραφα το πρόγραμμα γιατί άμα το έχεις... δεν 

είναι και πολύ δύσκολο να γράψεις το πρόγραμμα... και θα το δοκίμαζα...

[700]
Ελ:αν δεν έτρεχε το τεστ; το πρόγραμμα;... θα εισήγαγα ένα δεύτερο κείμενο της ίδιας 

φύσης αλλά λίγο διαφορετικό σε κάποιο σημείο... κι ύστερα θα ξανάρχιζα έως ότου και 
πάλι να μη δουλεύει... θα συσχέτιζα τα δυο τεστ κι ύστερα θα κοίταζα σε ποιο σημείο 
δε τρέχει... ύστερα θα δοκίμαζα...[...] ή θα το έβλεπα... είναι η περίπτωση του χαζού 
λάθους... [,..]νομίζω σύγκριση των δεδομένων... εισαγωγή των ίδιων δεδομένων εκτός 
ενός σημείου και να δω αν δίνει τις ίδιες παρεκκλίσεις στην έξοδο....

[340] Αλ-Ζα
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Ζα : ...θα δοκίμαζα πρώτα ένα μικρό κι απλό κείμενο...
Πα : πρώτα ένα μικρό κι απλό κείμενο...
Ζα : βλέπω πρώτα αν τρέχει σ' ένα μικρό κι απλό κείμενο...
Αλ : πράγματι... ναι... σύμφωνοι., πρώτα σ' ένα απλό κείμενο για να δω...

Πα : τι εννοείτε όταν λέτε απλό κείμενο;

Αλ : πολύ μικρό σύντομο...
Ζα : μια φράση με ένα Return... αυτό είναι., και λευκά...
Πα : ας υποθέσουμε ότι υπάρχουν λάθη... τα διορθώνετε κι ύστερα;
Αλ : μετά... μόλις τρέξει με τη μικρή φράση... παίρνουμε κάτι πιο μεγάλο με 

παραγράφους κι ύστερα...το κάνουμε πραγματικά σ' ένα "χοντρό" κείμενο... κι αν... κι 
ύστερα παίρνουμε κάτι πολύπλοκο κι ύστερα παίρνουμε κάτι πολύ "πολύπλοκο" με 
πολλά πράγματα... κι αν ποτέ προχωρήσει τότε λέμε εντάξει τρέχει...

Ζα : α εγώ προσωπικά θα ήμουνα πεισμένος από την πρώτη κιόλας δοκιμή...
Αλ : αλλά όπως έχουμε τις παραγράφους και τέτοια δεν είμαστε σίγουροι...

[420] Σε-Ζο
πα με τι θα το δοκιμάζατε;
Σε με ένα κείμενο...[...]
Πα όποιο να είναι;
Ζο ναι
Σε όχι κατ' ανάγκη όποιο να 'ναι... όχι ένα κείμενο που αποδέχεται ιδιαίτερα σύμβολα...
Ζο το πιο περίεργο που γίνεται... το πιο σύνθετο που είναι δυνατόν...
Σε ναι με στοιχεία περίεργα...
Πα θα αρχίζατε αμέσως με τα πιο περίεργα στοιχεία;
Ζο α όχι... θα άρχιζα με κάτι σχετικά απλό

Συμπεράσματα

Το πλήθος των ρητών εκφράσεων των σπουδαστών που αναφέρονται παραπάνω 

είναι ενδεικτικό της ισχύος τους: δεν πρόκειται για περιθωριακές αντιλήψεις αλλά για αντιλήψεις 

ευρέως διαδεδομένες και με μεγάλη ισχύ.

Η "εικόνα" του αλγορίθμου και του προγράμματος όπως εμφανίζεται σε αυτές τις 

εκφράσεις είναι εκείνη ενός μηχανισμού τον οποίο ο κατασκευαστής ελέγχει περίπου εμπειρικά 

κι εμπραγμάτως: ο έλεγχος του δεν πραγματοποιείται χάρη σε έναν μηχανισμό "λογισμού" αλλά 

αποκλειστικά και μόνον χάρη στην ενδεχόμενη συμφωνία του - κατά την ώρα της λειτουργίας 

του - με έναν ιδεατό μηχανισμό τον οποίο θεωρεί ο προγραμματιστής. Η προσομοίωση με το χέρι 

προφανώς προσφέρει μεγαλύτερες δυνατότητες από την εκτέλεση στον ΗΥ - παρά το 

μεγαλύτερο κόστος της.

Η γενική ιδέα" του μηχανισμού ελέγχεται - σε τελευταία ανάλυση κατά κύριο λόγο - 

διαισθητικά. Αυτό που απομένει προς έλεγχο είναι

α) το ενδεχόμενο λανθασμένης "κεντρικής ιδέας" - τελικά είναι δυνατόν ο ιδεατός 

μηχανισμός του προγραμματιστή να είναι λανθασμένος: σε αυτόν τον έλεγχο αποσκοπούν τα 

πρώτα τεστ τα οποία περιγράφονται από τους σπουδαστές ως «μικρά», φυσιολογικά" κείμενα
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β) τα σημεία εκείνα τα οποία ξέφυγαν από την προσοχή του προγραμματιστή και τα 

οποία μπορεί να αποτελούν οριακές καταστάσεις - ή εν πάση περιπτώσει λεπτομέρειες. Τα τεστ 

με τα «εκκεντρικά» κείμενα δοκιμάζουν την "αντοχή" του αλγορίθμου στο σημείο αυτό. Από 

κάποιο σημείο δοκιμών και πέρα - σημείο μη καθοριζόμενο - η πιθανότητα λάθους είναι τόσο 

μικρή ώστε η δοκιμή με ΗΥ να είναι συμφέρουσα.

Οι αντιλήψεις αυτές είναι σε συμφωνία με τις ανάλογες αντιλήψεις οι οποίες 

μελετήθηκαν στα προηγούμενα κεφάλαια.
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Λοιπές αντιλήψεις

Πέρα από τις αντιλήψεις αυτές, οι οποίες εκφράστηκαν - κατά κάποιο τρόπο - 

μαζικά, διαπιστώθηκαν και ορισμένες άλλες με πολύ μικρότερη συχνότητα. Τις παραθέτουμε 

ωστόσο γιατί η - έστω μικρή πιθανότητα εμφάνισης τους - υποχρεώνει τον διδάσκοντα να τις 

λάβει υπόψη του κατά τη σχεδίαση διδακτικών καταστάσεων.

Μια ιδιαίτερη αντίληψη: η προσφυγή σε εξωτερικό κριτή

Στη διάρκεια των συζητήσεων του παρατηρητή με τις Σο και Κλω, η Κλω εκφράζει 

την αντίληψή της ότι ποτέ δε είναι σίγουρη για κάτι και μπορεί να βεβαιωθεί μόνο με τη βοήθεια 

ενός τρίτου προσώπου:

[650] Σο-Κλω
Κλω : ναι... όχι δε θα το εκτελούσα 1000 φορές... όχι όμως γιατί δεν είμαι σίγουρη

για το πρόγραμμα μου... αλλά γιατί θεωρώ ότι ένα πράγμα ποτέ δεν είναι 100%
σίγουρο... δεν είναι τέλειο...

Πα : στα μαθηματικά...
Κλω : δε ξέρω [...] για να βεβαιωθώ ότι είναι σωστό θα το έδειγνα σε κάποιον άλλο

που δεν το νκατασκεύασε τον ίδιο αλγόριθμο ταυτόγρονα με uac...

Μια παρόμοια αντίληψη εκφράστηκε και από ένα άλλο διώνυμο:

[650] Ρε-Κρι
Ρε : σωστό... για αυτές τις περιπτώσεις... κάνω το πρόγραμμά μου κι ύστερα ζητώ απόψε 

κάποιον εξωτερικό... που δεν έχει καμιά σχέση με το πρόγραμμα... να μου πει όλες τις 
περιπτώσεις...

Πα : γιατί εξωτερικό;
Ρε : για να μην έχει υποστεί την επίδραση του αλγορίθμου μου...
Κρι : ναι
[...]
Πα : το κάνετε αληθινά; το προτείνετε σε κάποιον εξωτερικό; και του ζητάτε να βρει τα 

bug;
Ρε : ναι... βρες μου ένα bug...
Κρι : ναι

Τέλος μια "συγγενής" άποψη εκφράστηκε και από τους Σε και Ζο:

[230] Σε-Ζο
Ζο : εδώ σκεφτήκαμε ότι... ας πούμε ότι για να είμαστε 100% βέβαιοι πρέπει να το 

δώσουμε να το χρησιμοποιήσουν άνθρωποι...
Σε : αυτό είναι...
Ζο : ... έναν ορισμένο αριθμό φορών... σε όποιον να είναι για να έχουμε αρκετές 

διαφορετικές καταστάσεις... για να ξέρουμε αν κρεμάει...
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Μια παρόμοια άποψη εκφράστηκε και από την Ελ - αν και δε συμπίπτει με τις 

προηγούμενες γιατί είναι η ίδια η οποία θέλει να ξανακάνει έλεγχο: Ελ [320] ...δεν έχω το 

■πνεύμα αρκετά καθαρό για να είμαι απολύτως βέβαιη για μένα... θα προτιμούσα να το ςαναδώ δυο 

ώρες αργότερα... αυτό θα με καθησύχαζε.. a/JA...

Η αντίληψη του "εξωτερικού ελέγχου" είναι αξιοσημείωτα συγγενική με την τεχνική 

των διασταυρούμενων επισκοπήσεων την οποία αναφέραμε σε προηγούμενα κεφάλαια.

Μια ιδιαίτερη αντίληψη: ένα πρόγραμμα δεν είναι ποτέ απολύτως σωστό

[680] Σο-Κλω
Πα : πιστεύετε ότι υπάρχει τρόπος [να φτάσουν σε επίπεδα εμπιστοσύνης 100%];
Κλω : στον προγραμματισμό;.... αν πάρει κανείς υπόψη του το πλήθος των

προγραμμάτων που δε δουλεύουν σωστά δεν το νομίζω...

Για την Ελ [Ελ-Συ] τούτο φαίνεται να αποτελεί μια γενικότερη άποψη για τα

πράγματα

[300] Ελ-Συ
Πα : γιατί δε βάζετε 100%)
Ελ : μου φαίνεται προφανές... γιατί ποτέ δεν είμαστε βέβαιοι για τίποτε...

[250] Ρε-Κρι
Πα : γιατί δε βάλατε 100%ο;...
Ρε : γιατί ποτέ δεν είμαστε τελείως ευχαριστημένοι μ' ένα πρόγραμμα... ακόμη κι όταν 

ξέρουμε ότι τρέχει... δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι...
Πα : αν θέλατε όμως να φτάσετε στο 100%) τι θα μπορούσατε να κάνετε;
Ρε : για μένα δε μπορούμε ποτέ... υπάρχει πάντα...

[500] Ρε-Κρι
Πα : ... κι αν αυτά τα αρχεία [αποτελεσμάτων] δίνανε τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα

το είχατε κρίνει το πρόγραμμα ως σχεδόν σωστό... ή σωστό;
Ρε : σωστό... σ' αυτό το είδος προβλημάτων είναι εύκολο... δεν έχει πολλά πράγματα...

αλλά σε ένα μεγάλο πρόγραμμα... πάντοτε φτάνουμε σε bug...
Πα : έχετε το αίσθημα ότι δε θα φτάσετε ποτέ στο 100%;
Ρε : όχι ποτέ... παντού σε όλα τα λογισμικά ακόμη και μέσα... ακόμη και τα

επαγγελματικά έχουν τα bug τους...

Η αντίληψη του προγράμματος που όεν είναι ποτέ απολύτως σωστό, είναι 

αποτέλεσμα εμπειρίας και αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι όταν η περιπλοκότητα του υπερβεί
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κάποιο όριο, οι εμπράγματοι έλεγχοι είναι σπανίως εξαντλητικοί - κι επομένως πάντοτε υπάρχει 

η πιθανότητα ανακάλυψης ενός "κρυμμένου" λάθους.

Μια ιδιαίτερη αντίληψη: μακρόχρονος συλλογισμός και εμπειρία

Η Αλ [Αλ και Ζα[ εξέφρασε την αντίληψη ότι χρειάζεται ένας μακρύς χρόνος 

ανάλυσης, άποψη με την οποία διαφώνησε ο Ζα ισχυριζόμενος με τη σειρά του ότι αποφασιστικό 

ρόλο παίζει η προηγούμενη εμπειρία.

[180]
Πα : κι αν θέλατε να φτάσετε το 100%... να είστε απολύτως βέβαιοι;
Αλ : θα έπρεπε κατ' αρχή να έχουμε το πρόβλημα για κάποιο χρόνο... να το σκεφθούμε 

και να αναρωτηθούμε πώς... κι ύστερα να δοκιμάσουμε ίσως... να γράψουμε μερικά 
πράγματα... θέλει όμως ένα χρόνο αφομοίωσης... κατά τη γνώμη μου...

Ζα : κατά τη δική μου γνώμη είναι η εμπειρία που μετράει......η πείρα... είτε έχουμε κάνει
ήδη κάτι παρόμοιο κι ύστερα το δοκιμάσαμε...

Αλ : η εμπειρία όμως έρχεται με την πρακτική κι έτσι...
Ζα : ναι αλλά μπορείς να μείνεις να σκέφτεσαι για μέρες ολόκληρες και να πειστείς για 

κάτι που τελικά να είναι λανθασμένο...

Παρόμοια για Σε-Ζο

[860] Σε-Ζο
Ζο : τις φανταζόμαστε... [τις διάφορες περιπτώσεις που μπορούν να παρουσιαστούν... 

δηλαδή... εμείς δεν τις φανταζόμαστε γιατί δεν έχουμε αρκετή εμπειρία... θέλω να πω 
ότι...

Πα : για τα κείμενα... αλλά διαβάζετε κείμενα σε όλη τη ζωή σας...
Ζο : αλλά όχι δεν είναι αυτό... θέλω να πω ότι τώρα αν είχαμε ένα κείμενο να 

επεξεργαστούμε... όχι του ίδιου στυλ.... θα μας ερχότανε στην ιδέα... ένα άδειο 
κείμενο... τέτοια πράματα...

[990] Σε-Ζο
Σε : ...90%)... αλλά δε θα πήγαινα στα 100%.. έτσι κι αλλιώς... όσο δεν το έχω 

δοκιμάσει... εγώ πρέπει να το δοκιμάσω...πρέπει επίσης να 'χω λίγο περισσότερο καιρό 
για να σκεφθώ...

[400] Αλ-Ζα
Πα : και το τέλος αυτών των δοκιμών θα ήσασταν πεπεισμένος 100%;
Ζα : ναι γι' αυτό το πρόγραμμα γιατί δεν υπάρχει κανένα εννοιολογικό πρόβλημα...

πρόβλημα λογικής...
Πα : ενώ αν ήταν πιο σύνθετο όπως για παράδειγμα...
[...]
Ζα : ένα πρόβλημα που περιέχει μαθηματικούς συλλογισμούς που δεν τους ελέγχουμε 

απόλυτα... όταν δε βλέπουμε τη συνέχεια...
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Πα : όταν δεν ελέγχετε τις έννοιες που υπεισέρχονται...
Ζα : ή όταν υπάρχουν στοιχεία που βγαίνουν έξω από την οθόνη...[...]
Πα : εδώ δεν υπάρχει κανένα τέτοιο στοιχείο 
Ζα : για αυτό και δεν έχω πρόβλημα...

Ο προγραμματιστής μέσα από τις εκφράσεις αυτές των σπουδαστών εμφανίζεται 

πολύ περισσότερο ως ένας επαγγελματίας εμπειροτέχνης, παρά ως επιστήμονας: η προσωπική 

του εμπειρία - προφανής σημαντικός παράγων επιτυχίας βέβαια για όλες τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες - φαίνεται να έχει πολύ μεγαλύτερη σημασία από άλλους παράγοντες - π.χ. τις 

τεχνικές που χρησιμοποιεί.

5.3.3. Αποδείξεις και διαψεύσεις

Σε προηγούμενη παράγραφο παρουσιάσαμε μια ανάλυση a priori των πιθανών 

κατηγοριών διαψεύσεων και αντίστοιχων αντιδράσεων από τη μεριά των σπουδαστών.

Στην τρέχουσα παράγραφο παραθέτουμε ενδεικτικά κατηγοριοποιημένα μερικά από 

τα σχετικά ευρήματα:

Διορθώσεις "επί τούτου”

Οι Σε και Μυ ανακαλύπτουν τυχαία ένα σημείο στο οποίο ο αλγόριθμος δε 

λειτουργεί και το διορθώνουν

[730] Σε-Μυ
Σε : κι να ξεχάσουμε τα κενά., γιατί είναι δυνατόν κάποιος που πληκτρολογεί να ξεχάσει 

τα κενά κι ύστερα...
Μ υ : εκεί όμως πρέπει να εμφανίσουμε η συχνότητα... ή όχι...
Σε : ναι τη συχνότητα
Μ υ : στο πρόγραμμα δεν έχουμε
Σε : στάσου να το σημειώσω αμέσως..
Μ υ : άρα πρέπει να βελτιώσομε το κυρίως πρόγραμμα

[420] Να-Μι
Να : αν το κείμενο είναι κενό θα 'πρεπε να κάνουμε ένα repeat κι όχι ένα while 
Μι : ναι σωστά... γιατί το τεστ είναι στο τέλος..

Οι Σα και Ζι ανακαλύπτουν τυχαία ένα σημείο στο οποίο ο αλγόριθμος δε λειτουργεί και 
τον διορθώνουν 

[200] Σα-Ζι
Ζι : κοίτα να δεις... ξεχάσαμε τα κεφαλαία
Σα : εντάξει θα το βάλουμε σα σχόλιο... υποθέτουμε
[-I
Ζι : στην πραγματικότητα δεν μιλάμε καθόλου για τους χαρακτήρες...
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[740] Πα-Ολ
Ολ : ίσως θα 'κανα μερικές παρατηρήσεις πάνω στον τρόπο που αντιλαμβάνομαι τα 

πράγματα... για παράδειγμα θα 'λεγα ότι για μένα ένα κενό δεν είναι μια λέξη... τρεις 
διαδοχικές τελείες [...] δεν είναι τρείς φράσεις...

[800] Σε-Ζο
Πα : και το πρόβλημα της τελευταίας παραγράφου;
Σε : μπορούμε να το αλλάξουμε αμέσως... το επίπεδο της τελευταίας παραγράφου είναι 

εκεί... όταν ελέγχουμε τον αριθμό τω,Υ παραγράφων... αν ο αριθμός που έχουμε... είναι 
ίσος με τον χαρακτήρα ελέγχου...αν..

[140] Ολ-Κρι
Πα : ναι αλλά για τον πρώτο χαρακτήρα ποιος είναι ο προηγούμενος;
Ολ : χμμ.. καλή ερώτηση... πρέπει να δοθεί αρχική τιμή και στον προηγούμενο 

χαρακτήρα..
[...]
Ολ : τι βάζουμε;

Μετά από μια μακριά συζήτηση διαπιστώνουν ότι η επιλογή του χαρακτήρα αυτού 

δεν είναι τετριμμένη γιατί ούτε η κενή συμβολοσειρά (empty string) είναι κατάλληλη - προκαλεί 

ένα λάθος στην "εκτέλεση - αλλά ούτε και η τοποθέτηση "τεχνητών χαρακτήρων" - π.χ. 

RETURN. Αποφασίζουν τελικά να προσθέσουν ένα διάστημα ή μια κενή παράγραφο στην αρχή 

του κειμένου προκειμένου να αποφύγουν το λάθος στην εκτέλεση αν και αντιλαμβάνονται ότι 

αυτή η επιλογή ουσιαστικά αποτελεί παρέμβαση στο ίδιο το κείμενο:

[250] Ολ-Κρι
Ολ : αν βάλουμε λοιπόν ένα κενό τελικά λειτουργεί [...]
Κρι : έτσι κι αλλιώς αν δεν είναι αλήθεια... [ότι ο πρώτος χαρακτήρας δεν είναι

RETURN]
Ολ : ναι θα βάλουμε την κενή παράγραφο

Η φύση του πρώτου χαρακτήρα οδηγεί τον Ολ να αμφισβητήσει το αντιπαράδειγμα: 

[900] δε ξέρω... όταν το κάνω αυτό... χτυπάω πολλές φορές στο διάστημα το θεωρώ σα διάστημα., 

και πολύ πολύ σπάνια αρχίζω τα γράμματα μου με έναν κενό χαρακτήρα  κι ο παρατηρητής 

συμπληρώνει: πρακτικά ποτέ...

Η συζήτηση των Ολ και Κρι για τη φύση του πρώτου χαρακτήρα όλου του κειμένου 

τους αναγκάζει να θέσουν εξ νέου το πρόβλημα του προσδιορισμού των παραγράφων - η οποία 

τελικά δε προσδιορίζεται από έναν και μόνο χαρακτήρα αλλά από ζεύγος διαδοχικών 

χαρακτήρων:
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[350] Ολ-Κρι
Ολ : δε μπορούμε λοιπόν να βάλουμε RETURN
Κρι : ξαναπέφτουμε στον ορισμό της παραγράφου... που είχαμε και πριν λίγο...

Η νέα θεώρηση ουσιαστικά σημαίνει ότι το TRACE επιβραδύνεται σημαντικά αφού 

προστίθενται νέοι έλεγχοι και τούτο προκαλεί έναν κάποιο σκεπτικισμό για τη χρήση του: θα ναι 

αργό το TRACE εδώ  μονολογεί σε κάποια στιγμή [350] ο Κρι.

[380] Ολ-Κρι
Πα : πήρατε αριθμούς σα παράδειγμα;
Κρι : τι πειράζει αν είναι αριθμός;
Πα : δεκαδικούς; ή μεγάλους ακεραίους που μπορεί να έχουν και τελείες ανάμεσα;
Κρι α ναι...δε το σκεφτήκαμε... υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ...
Ολ : κι ακόμα χειρότερα γιατί μπορεί να έχεις μια φράση που τελειώνει με αριθμό και

τελεία και την επομένη να ξεκινάει με έναν αριθμό...

Οι Σο και Κλω έχουν την τάση των ad hoc διορθώσεων κατά τρόπο συστηματικό. 

Τούτο βέβαια - αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι σχετικά 

περίπλοκο - σε ακόμη πιο σύνθετες κατασκευές που με τη σειρά τους προκαλούν διορθώσεις 

κοκ.

[460] Σο-Κλω
Κλω : σύμφωνοι... αλλά αν είναι ένα return δεν είναι τελεία κι άρα θα σημειώσεις μια

παράγραφο επιπλέον...
Σο : άρα εδώ κι εδώ πρέπει να βάλουμε... διάβασμα του I διάβασμα του I...
Κλω : όχι όχι
Σο : αν είναι τελεία..
Κλω : όχι γιατί αν είναι τελεία θα μετρηθεί... αν είναι τελεία θα μετρηθεί...
Σο : α ναι σύμφωνοι...

[760] Σο-Κλω
Πα : αν πέφτατε σ' ένα βιβλίο γραμματικής ναι... αλλά σ' ένα βιβλίο αριθμητικής δε θα

έτρεχε...[...] αν υπάρχουν δεκαδικοί......
Σο : ναι...
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Αμφισβήτηση της νομιμότητας του αντιπαραδείγματος

[400] Σα-Ζι
Παρ : ωστόσο μπορεί να σας πει ότι αν γράψετε τη φράση ο ουρανός είναι μπλε με

δυο κενά ο αλγόριθμος σας θα είναι σωστός;
Ζι : όχι
Σα : έτσι είναι... τρέχει γι' αυτό... τρέχει όμως και γι' άλλη περίπτωση;
Παρ : ή ένας συγγραφέας που βάζει τρία θαυμαστικά για να εκφράσει κάτι..
Σα : θα κατεβάσω το ποσοστό εμπιστοσύνης 
Ζι : όχι αφού ο εργοδότης καθόρισε...
{...]
Σα : όχι αφού εσύ καθορίζεις 
Ζι : ναι αλήθεια εσύ...

[930] Σε-Ζο
Ζο : ένα κενό κείμενο δεν δημιουργείται ποτέ... εκτός από προγράμματα 
Σε : και στους επεξεργαστές κειμένου...
Ζο : ναι αλλά εμείς δε κάναμε επεξεργαστή κειμένου... αν τον χρησιμοποιούμε απλώς... 

είναι σπάνιο να ενεργοποιήσουμε μια συνάρτηση "άδειο κείμενο"...

[320] Να-Μι
Πα : φαντάζομαι ότι αν παίρνατε αυτό το κείμενο δε θα υπήρχαν προβλήματα... αν όμως 

υπήρχαν δυο διαδοχικά κενά...
Μι : δυο διαδοχικά κενά...γιατί να υπάρχουν δυο διαδοχικά κενά;
Πα : από λάθος
Να : αν κάνουν και λάθη..[...] αλλά γιατί τι συμβαίνει τότε;
Πα : μου φαίνεται ότι θα μετρήσει δυο λέξεις...
Μι : ναι τα κενά μετράνε τις λέξεις...

Η Κλω αμφισβητεί την νομιμότητα του αντιπαραδείγματος: [780] ναι αλ?Λ... ένας 

επεξεργαστής κειμένου που απευθύνεται σε δημοσιογράφους και συγγραφείς...

Ο παρατηρητής προτείνει επίσης το αντιπαράδειγμα του κενού κειμένου το οποίο 

επίσης δε κρίνεται ως αποδεκτό από την Κλω η οποία παρανοεί την έννοια του κενού κειμένου: 

[890] ναι α /ΐά  αν κανείς πληκτρολογεί ένα κείμενο κάποια στιγμή είναι υποχρεωμένος να βγει από 

το πρόγραμμα [..] κι άρα θα βάλει τέλος κειμένου...

[500] Αλ-Ζα
Πα : στο παράδειγμα που αναφέρατε προηγουμένως δεν αναφερθήκατε σε κενά κείμενα... 
Ζα : ναι το πρόβλημα του κενού κειμένου..
Αλ : άρα έπρεπε να πάρουμε ένα κενό κείμενο...

[...]
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Ζα : όχι εγώ δεν είμαι και πολύ σύμφωνος... έτσι όπως τίθεται το πρόβλημα δεν υπάρχει
κενό κείμενο...

Αλ : φαντάσου ότι είμαστε φοιτητές και...
Ζα : ναι αλλά εδώ ζητάμε έναν επεξεργαστή κειμένου... άρα ζητούμε να μετρηθούν οι 

λέξεις..

Όταν ο παρατηρητής προτείνει περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να εμφανιστεί ένα 

κενό κείμενο ο Ζα τις αρνείται συστηματικά ισχυριζόμενος ότι ακόμη κι όταν υπάρχει διαίρεση 

δια του μηδενός το σύστημα στέλνει ένα μήνυμα (Division by zero) κι αυτό είναι κάτι που το 

ελέγχουν [Ζα, 630] κι επομένως δεν τίθεται πρόβλημα.

Η Αλ προτείνει να το προσθέσουν στα σχόλια προκειμένου να θεωρηθεί ως 

προϋπόθεση για την ορθή λειτουργία του αλγορίθμου, λύση την οποία ο Ζα ουσιαστικά δεν 

αποδέχεται: [650] να πάρουμε και την περίπτωση που δεν υπάρχει κατάσταση... δεν υπάρχει 

αρχείο.... δεν υπάρχει EOF (τέλος αρχείου)...[...] θέλω να πω ότι αν αρχίσουμε να κοιτάζουμε ότι 

δεν είναι κανονικό...[...] μπορούμε να φτιάξουμε έναν ατέλειωτο κατάλογο περιπτώσεων κατά τις 

οποίες δε θα λειτουργήσει...

[750] Αλ-Ζα
Ο παρατηρητής προτείνει το παράδειγμα των δεκαδικών αριθμών. Ο Ζα το αμφισβητεί 

επίσης:
Πα : θα μετρήσει μια λέξη; δυο; ή καθόλου;
Ζα : είναι σαφές., δεν αφαιρέσαμε το κόμμα... θα μετρήσει μια λέξη...
Αλ : επιπλέον δε θα το δεχτεί αυτό... γιατί στους χαρακτήρες..[...]
Ζα : δε θα δεχτεί ούτε και το πλαίσιο [ένα σχήμα που υπάρχει στην εκφώνηση]

Ο αλγόριθμος λειτουργεί μεν σωστά στην περίπτωση αυτή - γιατί εκ παραδρομής οι 

Αλ και Ζα δεν συμπεριέλαβαν το κόμμα στους διαχωριστές λέξεων - αλλά όχι σε άλλες. Οι ίδιοι 

οι σπουδαστές ανακαλύπτουν ότι ο αλγόριθμος τους συμπεριφέρεται κατά τρόπο λανθασμένο 

μετά από τελεία. Ο παρατηρητής σημειώνει επίσης ότι ο αλγόριθμος δε μετράει την τελευταία 

παράγραφο κι ο Ζα συμπληρώνει: για το λόγο αυτό βάλαμε 70%.

Ωστόσο παρά τα σημεία στα οποία ο αλγόριθμος φαίνεται να μη λειτουργεί σωστά, 

οι δυο σπουδαστές δε φαίνεται να αμφιβάλλουν για την αποτελεσματικότητα του τρόπου 

εργασίας τους.

[500] Να-Μι
[αναφέρονται σε ποιήματα]
Πα : μέσα στα ποιήματα συνήθως δεν υπάρχουν αριθμοί και μάλιστα δεκαδικοί... γιατί 

δεκαδικοί; γιατί υπάρχει ένα κόμμα., άρα θα μετρήσει δυο λέξεις... αλλά ποιήματα που 
περιέχουν δεκαδικούς είναι σπάνια... καταλαβαίνετε;
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Ο προγραμματιστής "δε σκέφθηκε" την αντίστοιχη περίπτωση

[620] Ζε-Τζι
Παρ : αλλά ο εργοδότης μπορεί να σας ρωτήσει αν υπάρχουν δυο κενά θα μετρηθούν

δυο λέξεις;
Ζε : ναι αυτό είναι... το σκεφτήκαμε στην αρχή αλλά ύστερα ξεχάσαμε να το 

ξανακάνουμε...
[...]
Τ ζ ι : γι' αυτό είχα σκεφτεί να καλέσουμε... να εκχωρήσουμε τον αριθμό των λέξεων...
Ζε :"ναι αλλά αυτό μας δημιουργεί άλλα προβλήματα...

[480] Πα-Ολ
Παρ : η γενική ιδέα είναι λοιπόν σωστή αλλά υπάρχουν λεπτομέρειες [...] αν

υπάρχουν δυο διαδοχικά κενά... ο αλγόριθμος μετράει δυο λέξεις ή μια;
Πα : δυο κενά δεν είναι και πολύ...
[...]
Ολ : δε μετράει ούτε μια λέξη ούτε δυο... δε ξέρω...

[700] Πα-Ολ
Παρ : ο εργοδότης σας μπορεί να σας πει [...] το αρχείο είναι άδειο... δεν υπάρχει

κείμενο... ο υπολογισμός των μέσων όρων είναι σωστός;
Πα : α ναι..
Ολ : α ναι...[...] θα κρεμάσει...

[630] Ρε-Κρι
Πα : υπάρχει ένα κόμμα... άρα θα μετρήσει μια λέξη ή δυο;
Ρε : δυο δεν το σκεφθήκαμε...
Κρι : - δυο λέξεις... δεν διαχειριζόμαστε τους αριθμούς
Πα : αν είχατε διαλέξει ένα βιβλίο χωρίς αριθμούς... αν όμως είχατε διαλέξει ένα βιβλίο 

αριθμητικής...
Ρε ■" ναι... σύμφωνοι 
Κρι : σύμφωνοι...

[830] Σε-Ζο
Πα : αν είχατε ένα κενό κείμενο; τρέχει το πρόγραμμά σας;
[...]
α όχι... είναι αλήθεια... υπάρχει λάθος... υπάρχουν παντού περιπτώσεις που δεν τις 

σκεφθήκαμε...

Αντιπαραδείγματα τα οποία γίνονται αποδεκτά
Ο παρατηρητής επιχειρεί συστηματικά να ανατρέψει τη βαθύτατα ριζωμένη 

αντίληψη για τα αντιπροσωπευτικά και "εξαντλητικά" κείμενα - δηλαδή αυτά που καλύπτουν 

όλες τις περιπτώσεις. Ο παρατηρητής για παράδειγμα σημειώνει ότι: βλέπεις θα μπορούσες να
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πάρεις ακόμη και την Εγκυκλοπαίδεια να διαλέξεις τεστ και να τα δοκιμάσεις χω ρίς ποτέ να πέσεις 

σε αυτές τις περιπτώσεις - και σε άλλο σημείο: πώς θα δομήσετε τα τεστ σας; αν δεν έχετε ήδη 

σκεφθεί τους δεκαδικούς ή τα άλ/.α;

Σε πολλές περιπτώσεις τα αντιπαραδείγματα που προτείνει ο παρατηρητής γίνονται 

αποδεκτά - χωρίς να πρόκαλέσουν μια άμεση διόρθωση του αλγορίθμου. Παρατίθενται ορισμένα 

παραδείγματα.

Η πρώτη διάψευση προέρχεται από τις ίδιες τις Ελ και Συ:

[670] Ελ-Συ
Συ : εγώ ήδη θα το δοκίμαζα με ένα κενό κείμενο... δε θα έτρεχε... 
Ελ : δε θα έτρεχε...

[560] Ρε-Κρι
Πα : πως όμως θα ελέγξετε ότι πήρατε όλες τις περιπτώσεις;
Ρε : πώς θα το ελέγξω;
Κρι : είναι ας πούμε γράμματα... άρα γνωρίζουμε ο,τιδήποτε μπορεί να

συμβεί...μέσα σε κάθε γράμμα... εεε τέλος πάντων... μέσα σε...
Ρε : ναι ξέρουμε το maximum των γραμμάτων...
Πα : αν πάρετε ένα παράδειγμα μέσα σε ένα κείμενο... για παράδειγμα παίρνω ένα 

κείμενο (την εκφώνηση)... σύμφωνα με το πρόγραμμα που κάνατε... θα μετρήσει μια ή 
δυο λέξεις;

Ρε : θα μετρήσει δυο...

[340] Να-Μ ι
Πα : αφού πρόκειται για επεξεργαστή κειμένου που απευθύνεται σε συγγραφείς... ας 

πούμε περιγράφει μια σκηνή και βάζει τρία αποσιωπητικά στο τέλος...α τι ωραία που 
ήταν η ζωή... τελεία τελεία τελεία...[...] δε θα μετρήσει τρεις φράσεις;...

Να : [ακολουθώντας μια νοητή εκτέλεση] ναι θα μετρήσει λέξη και φράση...

[400] Να-Μι
Πα : ας υποθέσουμε ότι κατά τύχη υπάρχει ένα κενό κείμενο... 
Να : ναι εδώ υπάρχει ήδη ένα λάθος...

[430] Να-Μι
Πα : στην περίπτωση αυτή τι συμβαίνει με τον υπολογισμό των μέσων όρων; 
Να : α ναι θα είναι υποχρεωτικά μηδέν 
Μι : α ναι
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[450] Να-Μι

Πα : όλα αυτά τα σημεία... τα μικρά σημεία., πώς θα μπορούσατε να τον πείσετε.. ή να 
πεισθείτε εσείς οι ίδιες;

Να : στην πραγματικότητα δεν τα σκεφθήκαμε..

[...]
Πα : αλλά με έναν γενικό τρόπο πως θα μπορούσατε να είστε βέβαιες ότι το πρόγραμμα 

σας είναι πραγματικά σωστό;
Ν α : ...

[620] Σε-Ζο
Πα : τι θα συμβεί στην περίπτωση αυτή τι θα συμβεί; 
Ζο : α ναι αλήθεια...
Πα : θα μετρήσει δυο λέξεις;
Σε : ναι...

[640] Σε-Ζο
Πα : την τελευταία παράγραφο την μετράτε;
Σε ; ακριβώς έχω την εντύπωση ότι όχι...εξαρτάται από το ...
Πα : γιατί συνήθως στην τελευταία παράγραφο δε περνάμε στην επόμενη γραμμή... αν 

υπάρχει κατευθείαν μετά το ειδικό σύμβολο τέλους κειμένου δε θα μετρηθεί...
Σε : αν δεν αλλάξει γραμμή...
Ζο : ναι...

Μια περίπτωση "επανεξέτασης" των δεδομένων για τα οποία ο αλγόριθμος 

είναι ορθός___________________________________________________________________________

[700] Να-Μι
[μετά από μια διεξοδική συζήτηση]
Μι : στην πραγματικότητα το πρόγραμμα μας αποκλείει το λάθος των αριθμών... μάλλον 

των δυο διαδοχικών κενών...
Πα : κάνετε την υπόθεση ότι το κείμενο είναι γραμμένο σωστά;
Μι : ναι...
Να : δηλαδή είναι ένα κείμενο σαν αυτό... δεν υπάρχουν δυο διαδοχικά κενά...[κλπ]

Ξαναπέφτουν όμως σε μια συζήτηση πάνω στις αλλαγές που πρέπει να επιφέρουν 

στον αλγόριθμο μέχρι το τέλος - καθώς και πάνω στον ίδιο τον ορισμό του κειμένου...

Οι Σο και Κλω διαπιστώνουν ότι στην περίπτωση των αριθμών ο αλγόριθμος τους προσμετρά 

διακεκριμένα σύμβολα αλλά καμία λέξη, φράση, παράγραφο. Γενικότερα διαπιστώνουν ότι δεν 

έχουν πλήρως προσδιορίσει τα διάφορα σύνολα συμβόλων που χρησιμοποιούν. Η διαπίστωση 

αυτή τις οδηγεί στο να συμπεράνουν ότι ο επαναπροσδιορισμός των προδιαγραφών πρέπει να 

επαναληφθεί.
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Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τα αντιπαραδείγματα τα οποία προτάθηκαν και τις 

σχετικές αντιδράσεις των σπουδαστών.
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5.3.4 Η διδακτική λειτουργία της κατάστασης

Η βασική διδακτική λειτουργία του "Συντάκτη" έγκειται στην παραδοχή - από τη 

μεριά των σπουδαστών - της ανεπάρκειας των χρησιμοποιουμένων τεχνικών και τη δημιουργία 

μιας ανάγκης για πιο συστηματικές μεθόδους προγραμματισμού.

Βασική παράμετρος (δηλαδή διδακτική μεταβλητή) του "Συντάκτη" αποτελούσε η 

ιδέα της πρόσληψης στη ΛΟΓΙΘΗΚΗ γιατί προσδιόριζε έμμεσα ορισμένα χαρακτηριστικά του 

αλγορίθμου και των σχολίων που τον συνοδεύουν.

Το σύνολο της παραγωγής των σπουδαστών δείχνει ότι ο "Συντάκτης" λειτούργησε 

ικανοποιητικά από την άποψη αυτή: στο σύνολό τους οι σπουδαστές παρήγαν γραπτά τα οποία 

στοχεύανε στην αποδοχή του αλγορίθμου από τον υποτιθέμενο εργοδότη. Σε όλους σχεδόν τους 

σπουδαστές καταγράφηκαν εκφράσεις όπως αυτή της Σε [Σε-Μυ720]: λοιπόν αρχικές τιμές στον 

πίνακα... θα πρέπει να τα γράψουμε... για το γραπτό... να καταλάβει... Εξάλλου και τα γραπτά των 
σπουδαστών ενισχύουν σαφώς την υπόθεση αυτή.

Στη διάρκεια των διαλόγων μεταξύ των σπουδαστών και του παρατηρητή, οι 

σπουδαστές εκφράσανε ορισμένες απόψεις για το είδος της επιχειρηματολογίας την οποία θα 

ήθελαν να εκφράσουν τις οποίες θεωρούμε αξιοσημείωτες και τις παραθέτουμε.

Η αντίληψη της προφανούς ορθότητας

Για μερικούς σπουδαστές η ορθότητα του αλγορίθμου προκύπτει κατά σχεδόν άμεσο 

τρόπο από την ίδια τη δομή του.

[180] Να-Μι
Πα : [ο εργοδότης] ασφαλώς θα το διαβάσει [το πρόγραμμα]
Μι : όταν όμως διαβάζουμε γρήγορα βλέπουμε αν είναι...
Να : όταν διαβάζουμε καταλαβαίνουμε βέβαια... δηλαδή...
Πα : θα καταλάβει αλλά...
Ν α : ακόμη κι ένα πρόγραμμα σαν κι αυτό θα το καταλάβει...

[380] Σε-Ζο
Πα : τι θεωρείτε ως στοιχείο που θα μπορούσε να πείσει τον μελλοντικό εργοδότη σας... 

ότι το πρόγραμμα σας είναι σωστό θα πάρει το πρόγραμμα σας και πιστεύετε ότι θα 
πειστεί από αυτό [τα σχόλια];

Σε : είναι πολύ απλό...

Η προσομοίωση ως μήνυμα
Επισημαίνουμε μια ιδιαίτερη αντίληψη μη-αναμενόμενη.

Για πολλούς από τους σπουδαστές ο "δέκτης" προγραμματιστής - ο «εργοδότης» - 

πείθεται για την ορθότητα του αλγορίθμου χάρη σε κάποιο παράδειγμα (υπενθυμίζουμε την 

ανάλογη άποψη του D. Ε. Knuth ότι για να γίνει ένας αλγόριθμος κατανοητός πρέπει να
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προσομοιώσουμε την εκτέλεσή του). Οι Σο και Κλω εκφράζουν έμμεσα ίσως την ιδέα μιας 

κατανόησης μέσω της παρακολούθησης του μηχανισμού εν κινήσει, δηλαδή θεωρούν ότι η 

κατανόηση βασίζεται στην παρακολούθηση του μηχανισμού.

Ανάλογες απόψεις εκφράζουν και άλλοι σπουδαστές.

[200] Σα-Ζι
Πα : πώς θα ξέρει ο εργοδότης σας ότι το πρόγραμμα σας είναι σωστό;
Ζι : πρέπει να επαληθεύσουμε... να κάνουμε μια λογική επαλήθευση
Σα : στην πραγματικότητα κάνουμε ένα παράδειγμα...
Ζι : παίρνουμε μια φράση και κοιτάζουμε ... ύστερα σημειώνουμε., ξέρω εγώ.... η

φράση.... ένα κενό μια τελεία.... θα πρέπει να πάρουμε κάτι που να περιλαμβάνει όλες
τις περιπτώσεις [...] σημείωσε....ο ουρανός είναι μπλε...

Πα : τι θα γράφατε ως σχόλιο για να βεβαιώσετε τον εργοδότη...
[...]
Ζι : ακριβώς θα του πούμε ότι το δοκιμάσαμε με τον μπλε ουρανό και θα του 

αποδείξουμε ότι το δοκιμάσαμε... δηλαδή θα ξεκινήσουμε από τον πρώτο χαρακτήρα, 
θα γράψουμε [...] θα του τα γράψουμε όλα αυτά

440] Ζε-Τζι
Ζε : θα πρέπει όμως να γίνει όλη η δουλειά (εννοεί για να δοθεί στον υποθετικό 

εργοδότη)
Πα : δηλαδή μαζί με τα τεστ;
Ζε : ναι μαζί με τα τεστ

[500] Ολ-Κρι
Πα : όταν θα τελειώσετε το TRACE θα το γράψετε στο φύλλο προγραμματισμού ή απλώς 

θα πείτε ότι έχετε τεστάρει το πρόγραμμα;
Ο λ : το TRACE 
Κρι : το TRACE
Ολ : [θα δοκιμάσουμε] μόνο τα σημεία που έχουν σημασία... ενδεχομένως τον πρώτο 

χαρακτήρα... οι υπόλοιποι θα συμπεριφερθούν με τον ίδιο τρόπο

[280] Να-Μι
Να : [για να πειστεί ο εργοδότης ότι είναι ορθό] θα πρέπει ίσως να κάνουμε μια μικρή 

εκτέλεση με το χέρι... βάζοντας μια φράση κι ύστερα να κάνουμε... να κοιτάξουμε..
Πα : κατευθείαν στα φύλλα προγραμματισμού;
Να : ναι..
Πα : για να ακολουθήσουμε ένα παράδειγμα π.χ.;
Να : ναι...

[950] Ρε-Κρι
Πα : παραδείγματα: ας πούμε να ένα παράδειγμα και τρέχει;
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Ρε : ναι
Κρι : γιατί την κάναμε ήδη τη δουλειά...

Η Κλω πιστεύει ότι ένα ιδιαίτερο σύστημα σχολίων που θα καθιστούσε φανερή τη 

λειτουργία του αλγορίθμου θα αποτελούσε μια σημαντική βοήθεια για τον έλεγχο του 

αλγορίθμου τόσο από την ίδια όσο και για την αποδοχή του από τον ιδεατό εργοδότη. Παρά 

ταύτα θεωρεί ότι τούτο δεν είναι αρκετό - χρειάζεται κι ένα παράδειγμα. Η Σο στο παρακάτω 

απόσπασμα συνηγορεί υπέρ του παραδείγματος, προσπαθεί όμως ταυτόχρονα να εξηγήσει την 

εγγενή δυσκολία που έχει η προσομοίωση, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είναι μεταδόσιμη:

[250] Σο-Κλω
Πα : [αναφερόμένος σε μια ιδέα της Κλω} ξεφλούδισμα ή όχι., έτσι κι αλλιώς είναι 

γενική ιδέα... πιστεύετε ότι αυτό είναι το σύνολο των σχολίων που θα είχατε βάλει για 
να τον πείσετε;

Κλω : όχι., χρειάζεται ακόμη...
Σο : να βάλουμε κι ένα παράδειγμα... αλλά εδώ δε μπορούμε να εξηγήσουμε τις 

procedures που κάνουμε κάθε φορά., παίρνουμε για παράδειγμα μια φράση., 'να 
παράδειγμα όπως π.χ. αυτό που κάναμε... δε μπορούμε να εξηγήσουμε όλα όσα 
κάνουμε καθώς τα πραγματοποιούμε... αυτή είναι η δυσκολία...

Πα : [προτείνει έναν περιγραφικό τρόπο} θέλετε όμως να του εξηγήσετε μπορείτε να 
βάλετε... [...] χρησιμοποιούμε αυτό παίρνει την τιμή 1...

Σο : α όχι γιατί αν βάλουμε μόνο τη φράση και το αποτέλεσμα αυτό δεν αποδεικνύει
τίποτε..

Κλω : δε χρησιμεύει σε τίποτε...
Σο : πρέπει λοιπόν να το δείχνουμε την ώρα που γίνεται κι άρα δεν είναι προφανές...

Η αδυναμία , να εκφραστεί σε κάθε περίπτωση το σημείο στο οποίο βρίσκεται η 

εκτέλεση - για να ακολουθηθεί δηλαδή το trace και να γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην 

εκάστοτε εκτελούμενη εντολή - οδηγεί τη Σο και την Κλω στην επινόηση ενός συστήματος 

αρίθμησης των εντολών και περιγραφών του είδους: βρισκόμαστε στην εντολή 3 κι απομένουν 

ακόμη αυτά τα γράμματα τα οποία δεν έχουν διαβαστεί... κλπ

[380] Σε-Ζο
Πα : τι θεωρείτε ως στοιχείο που θα μπορούσε να πείσει τον μελλοντικό εργοδότη σας... 

ότι το πρόγραμμα σας είναι σωστό" θα πάρει το πρόγραμμα σας και πιστεύετε ότι θα 
πειστεί από αυτό [τα σχόλια];

[...]
Ζο : πρέπει να το τρέξουμε στο χαρτί... δε ξέρω... σημειώνω μια φράση... μάλλον 

σημειώνω μια παράγραφο και πρέπει να δει πως εξελίσσεται το πρόγραμμα... αλλά 
είναι μακρύ...για κάθε χαρακτήρα... πώς τελειοποιούμε ένα πρόγραμμα... αυτή η 
μεταβλητή παίρνει τέτοια τιμή... και να δει ότι...

Πα : ότι τρέχει...
Σε : ναι...
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Ζο : ότι αντιστοιχεί σε αυτό που θέλουμε...

Οι δυο προηγούμενες αντιλήψεις ενισχύουν τη θεώρηση ενός αλγορίθμου ως 

μηχανισμού ο οποίος μπορεί να γίνει κατανοητός είτε με την απλή ανάγνωση του είτε με την 

"παρακολούθηση" μιας εκτέλεσής του. Αντίθετα οι δυο που ακολουθούν σηματοδοτούν μιαν 

άλλη θεώρηση: ο αλγόριθμος πρέπει να αιτιολογηθεί, να περιγράφει και να αποδειχθεί και 

μάλιστα με μεθόδους οι οποίες δε στηρίζονται στην εμπειρία.

Η απόδειξη ως μήνυμα

Ο Κρι [Στε και Κρι] διατυπώνει την άποψη ότι η απόδειξη - η απόδειξη με τυπικό 

χαρακτήρα - λειτουργεί βασικά ως μήνυμα: επιτρέπει στον προγραμματιστή που είναι ήδη 

πεισμένος για την εγκυρότητα του αλγορίθμου του να πείσει κι ένα τρίτο πρόσωπο για την 

εγκυρότητα αυτή.

[300] Στε-Κρι
Πα : αν λοιπόν έχετε φτάσει σε ένα επίπεδο πίστης στην ορθότητα του αλγορίθμου 

100%... δεν έχετε στην πραγματικότητα ανάγκη... από απόδειξη... με την μαθηματική 
έννοια...

Κρι : για μένα όχι... αλλά για αυτόν που έχω απέναντι ναι... γιατί δεν έχει
ακολουθήσει υποχρεωτικά τους συλλογισμούς μου...

[κι αργότερα]
Κρι : έτσι κι αλλιώς το τρέξαμε με το χέρι τουλάχιστον ένα μίνιμουμ φορές...
Σ τε : ναι αλλά
Πα : άρα στη ράβδο βάζετε 100%) για σας αλλά δεν έχετε τρόπο να πείσετε κάποιον άλλο 
Κρι : ναι αυτό είναι
Πα : και στην περίπτωση αυτή η απόδειξη είναι χρήσιμη...
Κρι: για να αποδείξει στον άλλο...

Παρόμοια άποψη εκφράσανε και οι Ρε και Κρι.

[780] Ρε-Κρι
Πα : ο εργοδότης σας πώς θα ξέρει ότι το πρόγραμμα είναι σωστό; ποια είναι τα 

επιχειρήματα σας; [...]
[...]
Ρε : αυτό... μια απόδειξη του αλγορίθμου...
Πα : απόδειξη με την έννοια της επίδειξης του τρόπου λειτουργίας του αλγορίθμου ή με 

την μαθηματική έννοια;
Ρε : με την έννοια της επίδειξης... κι επί πλέον με την μαθηματική έννοια...

[880] Ρε-Κρι
Πα : εσείς τι θα δίνατε ως επιχείρημα; πως θα τον πείθατε ότι είναι σωστός ; 
Κρι : δε ξέρω... πιθανόν το ίδιο πράμα...
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Ρε : υπάρχουν όμως σημαντικές επεξηγήσεις...
Κρι : νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε την αιτιολόγηση κάθε σημείου... κάθε φορά

οφείλουμε να εξηγήσουμε γιατί αυτό... τι αλλάζει και τι όχι...

Περιγραφή των προδιαγραφών

Μια σχετικά διαδεδομένη αντίληψη των σπουδαστών θεωρεί ως απαραίτητη την 

περιγραφή με ακρίβεια και λεπτομέρεια των προδιαγραφών του αλγορίθμου.

[250] Ζε-Τζι
Πα : Τι θεωρείτε ότι μπορείτε να δώσετε ως εξήγηση;
Τ ζ ι: προσδιορισμός των μεταβλητών... τι είναι και τι κάνουν...
{„·]
Ζε : ίσως δυο λέξεις για τις εκτυπώσεις γιατί τις βάλαμε στο τέλος μέσα στους

υπολογισμούς...
[320] Ζε-Τζι
Πα : τι θα κάνατε για να τον πείσετε [...] ότι το πρόγραμμα σας είναι ορθό;
Τ ζ ι : πρέπει βέβαια να εξηγήσουμε τη μέθοδο εργασίας... πώς βρήκαμε δηλαδή τον 

αλγόριθμο... [...] τον ορισμό ενός κειμένου...
Ζε : αυτό είναι και πριν τον αλγόριθμο...
Τ ζ ι: πρέπει να εξηγήσουμε πως ψάχνουμε

[180] Να-Μι
Πα : πιστεύετε ότι με το λεξικό το πρόγραμμα και τα σχόλια που βάλατε ο εργοδότης σας 

θα καταλάβει πως λειτουργεί το πρόγραμμα;... αυτός πως θα ξέρει ότι το πρόγραμμα 
είναι ορθό;

Να : ακριβώς θα ’πρεπε να του βάλουμε...δε ξέρω... ίσως να κάνουμε..
Μι : όπως εξηγούσαμε και πριν...
Να : μια μικρή ανάλυση του προβλήματος... να την προτάξομε και να πούμε... κοιτάζουμε 

το γράμμα κι ύστερα... λοιπόν εξαρτάται πρώτα από όλα από το αν ξέρει λίγο 
πληροφορική ή όχι...

Πα : υποθέτω ότι θα ξέρει λίγη αλλά βέβαια δε θα πάρει όλα τα προγράμματα των 
υποψηφίων να τα πληκτρολογήσει ένα προς ένα για να δει αν...

Να : όχι να τα πληκτρολογήσει αλλά να διαβάσει
Πα : ασφαλώς θα το διαβάσει...

Σε μια παρόμοια λογική, οι Σο και Κλω θεωρούν ότι μια περιγραφή σε "σχεδόν" 

φυσική γλώσσα της δομής των δεδομένων και του αλγορίθμου αποτελεί επιχείρημα για τον 

υποτιθέμενο "παραλήπτη".

[60] Σο-Κλω
Πα : τι στοιχεία μπορείτε να του δώσετε ώστε να πειστεί ότι είναι σωστό;
Κλω : λοιπόν... πρέπει να βάλουμε σχόλια...
Πα : τι είδους σχόλια;
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Σο: έχουμε τις λέξεις δηλαδή την επανάληψη των γραμμάτων της λέξης... δηλαδή αυτήν
εδώ την επανάληψη... εδώ (δείχνει ταυτόχρονα τα φύλλα προγραμματισμού) δε 
φτάνουμε σε τελεία., άρα έχουμε όλα αυτά εδώ... όλη αυτή επανάληψη είναι η 
επανάληψη μέσα στη φράση...

Κλω : δηλαδή η επανάληψη των λέξεων είναι μέσα στην επανάληψη των φράσεων...
[...]
Πα : πιστεύετε ότι είναι αρκετό για να τον πείσετε;
Κλω : ίσως όχι;

5.3.5 Η έκφραση μιας λογικής του συστηματικού προγραμματισμού

Η ύπαρξη αντιπαραδειγμάτων (διαψεύσεων με την έννοια της προηγουμένης 

παραγράφου) τα οποία προτείνονται από τον παρατηρητή ή ακόμη διαπιστώνονται από τους 

ίδιους τους σπουδαστές, είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε μια αναθεώρηση των μεθόδων 

κατασκευής, επικύρωσης κι έκφρασης προδιαγραφών. Η αναθεώρηση αυτή αποτελούσε βασικό 

διδακτικό στόχο της κατάστασης "ο Συντάκτης".

Η ανάλυση των δεδομένων τα οποία προήλθαν από την πειραματική αυτή διάταξη 

δείχνει με σαφή τρόπο τη δημιουργία μιας προβληματικής του συστηματικού προγραμματισμού.

Όταν γίνεται αναφορά σε μια προβληματική του συστηματικού προγραμματισμού 

δεν εννοείται το τεχνικό μέρος, αλλά την αναγνώριση της αναγκαιότητας του από τους 

σπουδαστές.
Σε ορισμένες περιπτώσεις οι σπουδαστές εκφράζουν με έναν ασαφή τρόπο την ιδέα 

ενός "μαθηματικοποιημένου συστήματος", ενός συστήματος προδιαγραφών-κατασκευής- 

απόδειξης ανάλογου με αυτά που υφίστανται στα μαθηματικά. *Σε άλλες περιπτώσεις δεν 

εκφράζουν ούτε καν την ιδέα ενός τέτοιου συστήματος, αλλά απλώς την επιθυμία για την ύπαρξη 

ενός συστήματος που να έχει τέτοιες ιδιότητες ή απλώς ενός συστήματος το οποίο να 

εξασφαλίζει την παραγωγή κι έλεγχο αλγορίθμων με ασφαλή τρόπο. Ορισμένοι σπουδαστές 

διατυπώνουν την άποψη ότι μερικά στοιχεία μιας τέτοιας μεθοδολογίας τους είναι ήδη γνωστά, 

άλλοι ότι η διδασκαλία των μεθόδων αυτών περιλαμβάνεται ή πρέπει να περιληφθεί στο 

πρόγραμμα σπουδών. Οι ποικίλες αυτές αντιλήψεις των σπουδαστών, παρά τις διαφορές τους, 

παραπέμπουν στην ίδια αντίληψη, έχουν δηλαδή το εξής κοινό στοιχείο: η ύπαρξη μεθόδων 

αξιόπιστων για την παραγωγή και τον έλεγχο αλγορίθμων και προγραμμάτων είναι αναγκαία. Η 

φύση των μεθόδων αυτών είναι κοινή για την πλειοψηφία των σπουδαστών: πρόκειται για 

μεθόδους με "μαθηματικό χαρακτήρα". Ο μαθηματικός αυτός χαρακτήρας συνδέεται σαφώς με 

την πρακτική εργασίας στα μαθηματικά: διατύπωση προβλήματος, αναζήτηση λύσης κι 

επικύρωση της - απόδειξη στα μαθηματικά σημαίνει για τους σπουδαστές μια ενιαία διαδικασία 

η αξιοπιστία της οποίας δεν εξαρτάται από τις ιδιαίτερες διαθέσεις ή πεποιθήσεις του 

μαθηματικού (τουλάχιστον στη συνήθη τους χρήση). Το μοντέλο αυτό τους φαίνεται αρκούντως
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αποδοτικό ώστε να εκφράζουν την άποψη ότι ένα ανάλογο του θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

στον προγραμματισμό.

Ορισμένοι από τους σπουδαστές διακρίνουν την αναγκαιότητα ορισμένων μόνον από 

τις συνιστώσες του συστηματικού προγραμματισμού: π.χ. την αναγκαιότητα της επακριβούς και 

αυστηρής διατύπωσης των προδιαγραφών, ενώ άλλο φαίνονται να έχουν μια γενικότερη άποψη.

Παραθέτουμε ορισμένα παραδείγματα από ρητά εκφρασμένες απόψεις των 

σπουδαστών.

Σε και Μυ

Η Σε κάνει μια σαφή διάκριση ανάμεσα στον αλγόριθμο - εννοεί τον αλγόριθμο 

γραμμένο σε μια αλγοριθμική γλώσσα - και το πρόγραμμα. Πιστεύει ότι ο αλγόριθμος είναι 

δυνατόν να αποδειχθεί - το θεωρεί μάλιστα δεδομένο - αλλά το πρόγραμμα πρέπει να δοκιμαστεί 

με δεδομένα: [480] νομίζω ότι ο υπολογιστής δημιουργεί προβλήματα., μια μηχανή όπως αυτή... 

δεν είναι όπως γίνεται με τους αλγορίθμους... κάθε υπολογιστής έχει την ιδιαιτερότητα του... άρα το 

πρόγραμμα μας δε θα λειτουργήσει σ' όλους τους υπολογιστές... θα 'πρεπε λοιπόν να το 

επαληθεύουμε κάθε φορά.... να το τροποποιούμε για κάθε υπολογιστή...

Σα και Ζι
Οι Σα και Ζι έχουν μια αόριστη γνώση της δυνατότητας απόδειξης προγραμμάτων. 

Οι δυο σπουδάστριες δεν έχουν ωστόσο την ίδια στάση: η Σα φαίνεται να προβάλει περισσότερες 

αντιρρήσεις από την Ζι.

[440]
Πα : τι θα βάζατε σα σχόλιο στην περίπτωση αυτή;
Ζι : πότε δεν επαληθεύσαμε πρόγραμμα... δε ξέρω... γιατί ξέρω ότι τα προγράμματα 

επαληθεύονται με γενικό τρόπο...
Πα : πώς;
Ζι : ακριβώς δε ξέρω και περιμένω να μου μάθουν..

Η Σα αντίθετα επιμένει στην επαλήθευση με παραδείγματα: την επαλήθευση την 

κάνεις με το χέρι., εγώ για να επαληθεύσω παίρνω ένα παράδειγμα και κοιτάζω αν τρέχει...

Η Ζι της δείχνει ωστόσο ότι δεν είναι δυνατό να βασιστούν σ' αυτό κι η Σα 

αναγνωρίζει ότι δε καλύπτει όλες τις περιπτώσεις... δεν είναι γενικό., αλλά για την ώρα μόνο αυτό 

ξέρουμε..
Η Ζι έχει την ίδια άποψη: δε βλέπω πώς μπορεί να γίνει αλλιώς για την ώρα... 

παλιότερα περιγράφαμε τις προδιαγραφές στην αρχή και το τέλος του προγράμματος γεγονός που 

επέτρεπε να εντοπίσουμε ορισμένα λάθη., αλλά αυτό δεν είναι επαλήθευση...
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Πα : πιστεύετε ότι είναι δυνατό να καλύψετε όλες τις περιπτώσεις;
Ζι : ναι εδώ για παράδειγμα πρέπει να ξεκινήσουμε με όλους τους χαρακτήρες ένα προς 

ένα και να δούμε τι γίνεται..
Σα : σίγουρα ναι [...] πρέπει να πάρουμε όλους τους χαρακτήρες τα κενά τους 

διαχωριστές λέξεων 
Ζι : αλλά δεν είναι αυστηρή μέθοδος...

[650]

Η Ζι θεωρεί ότι η αναζητούμενη μεθοδολογία θα παρέχει μια μέθοδο συστηματικής 

αντιμετώπισης όλων των περιπτώσεων: αλλά αυτό δεν είναι αυστηρό., έχουμε πολλά λάθη...

μπορούμε να χαθούμε μέσα στη φύση γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που μπορούν να 

παρουσιαστούν

Για την Ζι η επαλήθευση αυτού του είδους που εννοεί, έχει ένα μαθηματικό 

χαρακτήρα: ναι δε ξέρω... όπως οι αποδείξεις στα μαθηματικά... κάποιος τρόπος αυστηρός κι 

ακριβής που δεν είναι δυνατόν να βγει...θέλω να πω ότι ακόμη και για ένα πρόγραμμα που κάνει 

1 + 1 διαισθανόμαστε σίγουρα αν είναι σωστό ή λάθος... αλ?.ά ποτέ δε ξέρεις .. πάντα μπορεί να 

γίνουν λάθη ακόμη κι να είναι συντακτικά στην Pascal

Ζε και Τζι
Μετά από μια σειρά διορθώσεων ad hoc που επιχειρούν οι Ζε και Τζι διαπιστώνουν 

ότι οι διορθώσεις αυτές δημιουργούν άλλα προβλήματα. Αποδίδουν λοιπόν τα προβλήματα αυτά 

στην κακή οργάνωση της εργασίας τους: στην πραγματικότητα αυτό που ξεχάσαμε είναι να 

καθορίσουμε με ακρίβεια από την αρχή... να κάνουμε δηλαδή από την αρχή όλη την ανάλυση...

Ολ και Κρι
Είναι πιθανόν ότι η λειτουργία της διδακτικής κατάστασης δεν επέφερε αυτό που 

ονομάσαμε "εισαγωγή στη λογική του συστηματικού προγραμματισμού" όσο αφορά τους Κρι 

και Ολ. Μόνο σε κάποιο σημείο ο Κρι θεωρεί ότι ο αριθμός των σημείων στα οποία διαψεύδεται 

ο αλγόριθμος είναι πολλά κι εκφράζει την ανησυχία του σχολιάζοντας: γενικός πανικός {640].

Ο παρατηρητής παρενέβη κατά τρόπο πιο ευθύ προς την κατεύθυνση αυτή, χωρίς 

ωστόσο ιδιαίτερα αποτελέσματα:

[770] Ολ-Κρι
Πα : κι να σας ζητούσα να σημειώσετε τώρα πάνω στη ράβδο εμπιστοσύνης;
Κρι : μ' ένα κείμενο λίγο τρελό θα 'λεγα 50%
Ολ : αν λειτουργεί δίνοντας του ένα οιοδήποτε κείμενο; αλλά ξέρουμε ότι δεν είναι

σωστό ήδη για τους δεκαδικούς αριθμούς... άρα στο σημείο αυτό εμπιστοσύνη 0...
Πα : και για κείμενα χωρίς αριθμούς;
Κρι : μ' ένα κείμενο που θα είχε έναν πρώτο χαρακτήρα κανονικό θα 'λεγα...
Ολ : μ' ένα φυσιολογικό κείμενο.... όχι σαν και τα κείμενα που...
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Κρι : στην πραγματικότητα ένα κείμενο όπως εμείς το βλέπουμε
Πα : ακριβώς το ερώτημα είναι τι θεωρείτε κείμενο;

Κρι : είναι ένα κείμενο που θα άρχιζε με ένα χαρακτήρα.... τέλους., στη χειρότερη
περίπτωση ένα κενό κείμενο...

[...]
Πα : άρα για ένα κείμενο φυσιολογικό όπως λέτε....το ύψος της εμπιστοσύνης σας θα 

ήταν...
Ολ : όπως πριν (90%)
Κρι : και για μένα το ίδιο...

Να και Μι

Ενώ η Να φαίνεται να παραμένει στη λογική των εξαντλητικών μεθόδων, αντίθετα η 

Μι μάλλον αμφισβητεί την καταλληλότητά τους.

[500]
Να : αλλά να πάρουμε οποιοδήποτε κείμενο κι ύστερα να κοιτάξουμε νομίζω 
Μι : ναι αλλά εκεί δε θα μπορούσες να είσαι σίγουρη;
Να : ναι ναι δουλεύει...

Σο και Κλω

Ο παρατηρητής ισχυρίζεται ότι η περιγραφή της δομής του αλγορίθμου δεν είναι 

επαρκής ως αποδεικτική μέθοδος, για να δειχθεί δηλαδή η ορθότητα του αλγορίθμου. Τούτο το 

στηρίζει στο γεγονός ότι η κατασκευή των αλγορίθμων από τις Σο και Κλω (οι οποίες για ένα 

διάστημα εργάστηκαν ξεχωριστά) χαρακτηρίστηκε από πολλές διορθώσεις: οι δυο σπουδάστριες 

ανακάλυπταν κατά τον έλεγχο του αλγορίθμου τους πολλά σημεία τα οποία δεν είχαν προβλέψει 

ή τα οποία είχαν λανθασμένα προγραμματίσει και τα διόρθωναν. Η συνεχής αυτή διόρθωση 

οδήγησε στην αίσθηση ενός αλγορίθμου "ακατάστατου". Η Σο για παράδειγμα χαρακτηρίζει σε 

πολλές περιπτώσεις την εργασία τους ως μαστορέματα. Η Κλω έχει την ίδια άποψη, γεγονός που 

την οδηγεί σε μια αναθεώρηση του τρόπου εργασίας της και γενικότερα σε μια αναθεώρηση του 

τρόπου με τον οποίο θα 'πρεπε να περιγράφονται οι αλγόριθμοι. Συγκεκριμένα, προσπαθώντας να 

προσδιορίσει έναν ικανοποιητικότερο τρόπο περιγραφής των αλγορίθμων, επινοεί ένα ιδιότυπο 

σύστημα περιγραφής της λειτουργίας των αλγορίθμων βασισμένο σε ένα μείγμα συνολοθεωρίας 

και συνδυασμού χρωμάτων: [150] εγώ θα έκανα ένα γράφημα με σύμβολα όπως στα μαθηματικά... 

τα σύνολα Ζ  υποσύνοίο του Ο to Ο μέσα στο R... τοποθετώντας γράμματα στη θέση των 

συμβόλων...[...] και RET (return) και το κενό και το SP (special symbol) για το τέλος ενός 

κειμένου...[...] και νομίζω ότι σε κάθε επανάληψη θα έβαζα ίσως το χρώμα του συνόλου στο οποίο 

βρίσκεται... όταν λέμε ότι το I  δεν ανήκει στο σύνολο Α είναι αυτό το σύνολο μείον εκείνο... θα 

έβαζα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα χρώματα...
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Όταν ο παρατηρητής επισημαίνει δυσκολίες αναπαράστασης του είδους "κόκκινο 

μείον κίτρινο" η Κλω αναζητά άλλους τρόπους έκφρασης της λειτουργίας του αλγορίθμου πιο 

εκφραστικούς από την έκφραση με λέξεις:

[230] Σο-Κλω
Πα : πώς όμως βάζουμε καστανί μείον κόκκινο;., με λίγα λόγια μπορούμε να

χρησιμοποιήσουμε λέξεις., δεν είναι...
Κλω : στην πραγματικότητα όταν διαβάζουμε τα ονόματα [των μεταβλητών] το

πρόγραμμα είναι γραμμένο..
Πα : δεν είναι και πολύ επεξηγηματικό;
Κλω : για μένα... [...] δε ξέρω θα είχα ίσως βρει μια λύση για να βλέπω σε ποια

κατάσταση είναι οι μεταβλητές μου., δηλαδή σε ποιο υποσύνολο..
Πα : για να περιγράφετε την κατάσταση καθενός...
Κλω : και για να του δείξω... ότι σε κάθε βήμα ουσιαστικά αποκλείω περιπτώσεις.,

δηλαδή τις ξεφλουδίζω.. [...] ξεχωρίζω περιπτώσεις για να ξεφλουδίσω το κείμενο...

Στε και Κρι

Οι Στε και Κρι από νωρίς διατυπώνουν την άποψη τους για τις μεθόδους επικύρωσης

- χωρίς να χρειαστεί να παρέμβει με αντιπαραδείγματα ο παρατηρητής:

[000] Στε-Κρι
Πα : το ερώτημα που τίθεται είναι το ακόλουθο... πώς θεωρείτε ότι ο εργοδότης σας θα 

πειστεί ότι το πρόγραμμα σας είναι εντάξει; σωστό;
Σ τε : εγώ μπορώ να σας πω ότι αν είμαι στη σχολή και κάνω Πληροφορική είναι ακριβώς 

γιατί... ξέρω ότι υπάρχουν μέθοδοι υπερ... όπως στα μαθηματικά για να αποδείξουμε ότι 
οι αλγόριθμοι μας είναι εντάξει και τις ξέρω αυτές τις μεθόδους [δηλαδή] ξέρω ότι 
υπάρχουν... αλλά τις αποδείξεις δε ξέρω να τις εφαρμόσω...

Κρι : α ναι το πρόβλημα της απόδειξης., το κόλπο της απόδειξης...

Ωστόσο είναι αξιοσημείωτο ότι η αντίληψη αυτή, ότι δηλαδή υπάρχουν 

μαθηματικοποιημένες τυπικές μέθοδοι απόδειξης που επιτρέπουν να αποδειχθεί η ορθότητα ενός 

αλγορίθμου, συνυπάρχει με μια αντίληψη ότι απόλυτο κριτήριο ελέγχου είναι η δοκιμή, το τεστ:

[100] Στε και Κρι
Στε : για ην ώρα όμως δεν υπάρχει παρά... τα μαθηματικά για να αποδείξεις αληθινά

αληθινά... [...] για να έχεις τη βεβαιότητα βεβαιότητα να πάρεις μια μηχανή και να το 
πληκτρολογήσεις...

Κρι : ναι αλλά ποτέ δε μπορείς να έχεις όλες τις περιπτώσεις...
Στε : αυτό είναι δε μπορείς... υπάρχει η απόδειξη για όλες τις περιπτώσεις που

παρουσιάζονται...

Η ασυμβατότητα αυτή είναι αντιληπτή από τους ίδιους τους σπουδαστές οι οποίοι 

την αιτιολογούν αποδίδοντας διαφορετικούς ρόλους στην απόδειξη και τα εξαντλητικά τεστ: τα
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εξαντλητικά τεστ αντιστοιχούν στην ιδιωτική τους πραγματικότητα, χρησιμεύουν για να 

πειστούν οι ίδιοι, ενώ οι αποδείξεις έχουν ως στόχο τους τρίτους, είναι η δημόσια, η 

επικοινωνιακή τεχνική για να πειστεί κανείς για την εγκυρότητα του αλγορίθμου:

[210] Στε-Κρι
Κρι : εγώ είμαι σίγουρος 100% για αυτό που κάναμε...
Πα : αν πιστεύετε 100% στην εγκυρότητα του δεν έχετε στην πραγματικότητα

ανάγκη από απόδειξη... με τη μαθηματική έννοια...
Κρι : για μένα όχι... α)λά γι' αυτόν που έχω απέναντι ναι... γιατί δεν έχει ακολουθήσει

το συλλογισμό μου απαραιτήτως και...
Στε : όχι εγώ έχω μια πορεία mo... εγώ θέλω να το βλέπω να γυρνάει το

πρόγραμμα...πάντα έτσι γίνεται... το χειρότερο είναι με τα προγράμματα που 
συναρμολογεί κανείς... όταν είσαι σίγουρη ότι όλα λειτουργούν κι ύστερα όλα κρεμάνε 
και δε ξέρεις γιατί..

Κρι : ναι και μένα μου έτυχε..

Οι" Στε και Κρι αποτελούν μια ενδεικτική περίπτωση για το ρόλο που μπορεί να 

παίξει το πρόβλημα και η διαμάχη μεταξύ τους. Η ύπαρξη ενός προβλήματος και η σχετική 

ασυμφωνία τους, τους αναγκάζει να εκφέρουν μια mo σαφή διατύπωση των απόψεων τους - των 

αντιλήψεων τους εν τέλει - οι οποίες - τουλάχιστον γλωσσικά - εξελίσσονται στη διάρκεια της 

διαφωνίας τους. Έ τσι οι απόψεις τους αποκρυσταλλώνονται σταδιακά ως εξής:

Για τον Κρι:

- η ιδιωτική, προσωπική εμπιστοσύνη στην ορθότητα-εγκυρότητα του 

αλγορίθμου στηρίζεται στα τεστ

- η τυπική απόδειξη στηρίζει τγ μετάδοση αυτής της εμπιστοσύνης σε ένα τρίτο 

πρόσωπο, χρησιμεύει στο να ,^ειστεί ένα τρίτο πρόσωπο για την ορθότητα-εγκυρότητα του 

αλγορίθμου.

Για την Στε:

- στο "χαρτί", δηλαδή για μια έκφραση του αλγορίθμου εκφρασμένη με τη βοήθεια 

μιας αλγοριθμικής γλώσσας, η απόδειξη μπορεί να αποτελέσει ένα μέσο για να αποκτήσει κανείς 

εμπιστοσύνη 100%) σχετικά με την ορθότητα-εγκυρότητα του αλγορίθμου του

- η έλλειψη αυτών των μεθόδων - δηλαδή όταν ο προγραμματιστής δεν τις γνωρίζει 

ή δε μπορεί να τις εφαρμόσει - η εξαντλητική δοκιμή στον ΗΥ αποτελεί ένα μέσο για να 

βεβαιωθεί κανείς για την ορθότητα-εγκυρότητα του αλγορίθμου του.

[500] Στε-Κρι
Πα : στην περίπτωση αυτή σε τι σας χρησιμεύουν οι αποδείξεις;
Κρι : θα αντικαταστήσουν...
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Στε: ακριβώς αυτό είναι., [η απόδειξη αντικαθιστά] το επίπεδο να... να το 
πληκτρολογήσεις στη μηχανή και να επαληθεύσεις ότι... να μπορείς να έχεις τη 
βεβαιότητα στο^αρτί..

Πα : εντάξει κατάλαβα... δηλαδή η απόδειξη είναι ισοδύναμη με το πέρασμα στον 
υπολογιστή και την επαλήθευση...

Σ τε : ...το πέρασμα στον υπολογιστή και την επαλήθευση..

Μέσα στην ίδια λογική οι σπουδαστές οδηγούνται στο να εκφράσουν την άποψη ότι 

η εξαντλητική δοκιμή δεν είναι δυνατή - χωρίς να έχει εκφραστεί κατά κάποιο τρόπο το 

αναλλοίωτο των δομών δεδομένων και αποτελεσμάτων:

[500] Στε-Κρι
Πα : πώς ελπίζετε να προσδιορίσετε όλες τις δυνατές περιπτώσεις;
Κρι : δε μπορούμε
Στε : α όχι αυτό δεν είναι δυνατό., μετά από μερικές... αν ποτέ δοκιμάσω δέκα και

στο τέλος των δέκα ότι αντιστοιχεί σ' αυτό που θέλω... υπάρχουν πιθανότητες αυτό 
να...

Πολύ αργότερα οι δυο σπουδαστές εκφράζουν και πάλι μια ανάλογη αντίληψη:

[900] Στε-Κρι
Πα : ...όπως όμως κι εσείς οι ίδιοι επισημάνατε, το πρόβλημα είναι ακριβώς ότι δεν

είναι δυνατό να φανταστεί κανείς όλες τις περιπτώσεις 
Κρι : όχι κι ιδιαίτερα σε περιπτώσεις σαν αυτή...
Στε : [...] για παράδειγμα ένας μαθηματικός κάνει ένα πρόγραμμα γιατί θέλει να

ανακαλύψει μια νέα σχέση ή κάτι άλλο... δε μπορεί βέβαια να τεστάρει το πρόγραμμα 
του... αφού θέλει να ανακαλύψει κάτι καινούριο δε μπορεί να ξέρει το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα... είναι η περίπτωση εκείνη στην οποία σταματάω μπερδεμένη... είναι μια 
σατανική περίπτωση...

Κρι : ποτέ δε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για ένα πρόγραμμα...

Οι δυο σπουδαστές εκφράζουν επίσης την άποψη ότι η αβεβαιότητα τους προέρχεται 

εν μέρει και από το γεγονός ότι τα αντικείμενα τα οποία είναι προς επεξεργασία είναι περίπλοκα:

[580] Στε-Κρι
Πα ... κι έτσι θα ανεβαίνατε ως το 100%;
Κρι εγώ όχι...εγώ... όχι...Στε
Στε εγώ... εεεε... εγώ... 100%) σε ορισμένους αλγορίθμους., όχι όμως σε κάτι σαν κι

αυτόν...
Πα τι είδους αλγορίθμους;
Στε εύρεση του ΜΚΔ για παράδειγμα...
Πα γιατί;
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Στε : γιατί το τεστ πραγματοποιείται πάνω στο... πώς το λένε;... ευκλείδειο
υπόλοιπο...

Κρι : δηλαδή δεν υπάρχουν 36000 δυνατότητες...
Στε : δεν υπάρχει παρά μόνο μια βασική περίπτωση η οποία εξελίσσεται κατά τη μία

μόνο κατεύθυνση...

Ο παρατηρητής προσπαθεί να ανατρέψει την αντίληψη αυτή, σύμφωνα με την οποία 

τα "απλά" αντικείμενα - π.χ. οι ακέραιοι αριθμοί - επιδέχονται μια απλή επεξεργασία, ενώ τα πιο 

"σύνθετα" απαιτούν μια πιο σύνθετη λύση. Ο παρατηρητής προσπαθεί να δείξει στους δυο 

σπουδαστές ότι ένας αλγόριθμος στην πραγματικότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο 

περιβάλλον στο οποίο αυτός πρόκειται να λειτουργήσει κι έτσι τα αντιπαραδείγματα που 

προτείνει αφορούν προσωρινά τους αριθμούς του αλγόριθμου για το ΜΚΔ κι όχι το Συντάκτη. Ο 

παρατηρητής πρότεινε πρώτα την περίπτωση του συντακτικού λάθους: ο σπουδαστής Κρι 

ισχυρίστηκε ότι τα λάθη αυτού του τύπου δεν είναι καταστροφικά: [600] ναι α)1ά δεν είναι το 

ίδιο στυλ λάθους... τέτοια λάθη μπορούν να υπάρξουν...κι ένα τέτοιο λάθος μπορεί να κρεμάσει το 

σύστημα, σίγουρα... Ο παρατηρητής πρότεινε επίσης αριθμούς της τάξεως των 10 εις την 

εξηκοστή δύναμη. Ούτε αυτό όμως γίνεται αποδεκτό σαν αντιπαράδειγμα αρχικά:

[620] Στε-Κρι
Πα : αν σας πρότεινα το 10 εις την εξηκοστή δύναμη;
Κρι : μμμμναι...
Στε : ναι αλλά ήδη πρέπει να εισαχθεί αρχικά... [...] είναι όμως η ίδια αρχή... ο

αλγόριθμος... δεν είναι όμως κάνοντας υπολογισμούς με διακόσια δεκαδικά που θα 
αλλάξεις τη βάση... την αρχή του υπολογισμού... [...] η αρχή είναι ίδια πάντα... κι αν 
είναι αριθμός με 800 δεκαδικά ή δυο δεκαδικά το ίδιο πράμα είναι...

Δεν είναι παρά αργότερα που οι δυο σπουδαστές αποδέχονται ως "νόμιμο" δεδομένο 

το 10 εις την εξηκοστή δύναμη.

Ελ και Συ
Ο παρατηρητής προτείνει την ιδέα της χρήσης του προγράμματος σε ένα πυρηνικό 

κέντρο η Ελ εξηγεί ότι γνωρίζει την ύπαρξη μεθόδων: [980] εξάλλου... νομίζω ότι τη στιγμή αυτή 

ένα μεγάλο μέρος των ερευνών στην Πληροφορική αφορά το αν οι αλγόριθμοι είναι σωστοί ή όχι... 

κι όταν λέω ότι δεν θα το έδινα σε ένα πυρηνικό κέντρο... νομίζω ότι πο)1οί δίνουν προγράμματα 

αλλά τα προγράμματα όλη την ώρα παθαίνουν βλάβες κι όχι πάντα εξαιτίας των ίδιων των 

προγραμμάτων... αλλά εξαιτίας ηλεκτρικών βλαβών από μικροδιακοπές... τέτοια πράγματα... θέλω 

λοιπόν να πω...[...] κάτω από τις συνθήκες αυτές θα έδινα και το δικό μου., γιατί όχι;

Ρε και Κρι
Οι σπουδαστές δέχονται το πρόβλημα της εξαντλητικής διερεύνησης..
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Ρε : το δράμα είναι ότι δεν σκεφτόμαστε πάντοτε όλες τις περιπτώσεις
Κρι : πρέπει όμως να το καταφέρουμε...

[990]

Ωστόσο οι δυο σπουδαστές δέχονται τη μαθηματική απόδειξη - τουλάχιστον ως

μήνυμα:

[780] Ρε-Κρι
Πα : ο εργοδότης σας πώς θα ξέρει ότι το πρόγραμμα είναι σωστό; ποια είναι τα 

επιχειρήματα σας; [...]
[...]
Ρε : αυτό... μια απόδειξη του αλγορίθμου...
Πα : απόδειξη με την έννοια της επίδειξης του τρόπου λειτουργίας του αλγορίθμου ή με 

την μαθηματική έννοια;
Ρε : με την έννοια της επίδειξης... κι επί πλέον με την μαθηματική έννοια... 

πηγαίνουμε στην τελική κατάσταση
διαχειριζόμαστε λοιπόν μια κατάσταση και σε κάθε πράξη... 
ξαναβρίσκουμε την τιμή αυτής της κατάστασης 
ακολουθούμε αυτή την κατάσταση σε όλο το πρόγραμμα 
κι αν βρούμε την αναλλοίωτη σχέση μας... 
την κατάσταση μας σε όλες τις περιπτώσεις... 
μπορούμε να πούμε ότι είναι σωστό...

Πα : και γιατί δε χρησιμοποιείτε τη μέθοδο αυτή όταν κατασκευάζετε ένα καινούριο 
πρόγραμμα...

Ρε : γιατί είναι το πιο δύσκολο στην πραγματοποίησή του...παίρνει ατέλειωτο χρόνο... 
[...] αλλά το να βρεις τη σωστή κατάσταση του συστήματος... το σωστό είναι σημαίνει 
πρακτικά ότι μπορεί να επιλύσει το πρόγραμμα., ακόμη θα μπορούσε να έρθει 
μετά...συχνά μέσα στα προγράμματα μου η ιδέα για την κατάσταση ενός αναλλοιώτου 
έρχεται εκ των υστέρων... κι έτσι υφίσταμαι όλο το πρόγραμμα...

Ωστόσο η αντίληψη αυτή συνυπάρχει με τις εκτελέσεις;

[980] Ρε-Κρι
Πα : παραδείγματα; θα δίνατε ένα παράδειγμα και θα λέγατε να ένα παράδειγμα και

τρέχει για αυτό...
Ρε : ναι
Κρι : ναι γιατί το κάναμε ως εργασία

Αλ και Ζα
Οι Αλ και Ζα κράτησαν μια αμυντική στάση υπερασπιζόμενοι συστηματικά το 

πρόγραμμα τους. Τα στοιχεία που διαθέτουμε δεν μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε ότι η

330



λειτουργία της διδακτικής κατάστασης επέφερε αυτό που ονομάσαμε "εισαγωγή στη λογική του 

συστηματικού προγραμματισμού" όσο αφορά τους Αλ και Ζα.

Σε και Ζο
Η Σε δείχνει να εμμένει στην ιδέα των εξαντλητικών a posteriori τεστ ενώ ο Ζο όχι. 

Έτσι στην παρατήρηση της Σε [780] ότι θα δουν αργότερα δηλαδή ότι θα ελέγξουν το πρόγραμμα 

κατά περιπτώσεις εκ των υστέρων, ο Ζο αντιτείνει το επιχείρημα ότι οι διαπιστώσεις αυτές 

ουσιαστικά σημαίνουν να ξαναρχίσουν από την αρχή, πρόκειται αλλιώς για μπαλώματα. Η Σε 

ωστόσο αν και συμφωνεί ότι πράγματι αυτές οι διορθώσεις δε μπορεί παρά να είναι χονδροειδείς 

διορθώσεις θεωρεί ότι εν πάση περιπτώσει πριν αποστείλουν το γραπτό πρέπει να το επαληθεύσουν 

να το πληκτρολογήσουν, και λίγο παρακάτω, όταν ο παρατηρητής επισημαίνει το γεγονός ότι η 

εξαντλητική αναζήτηση δε μπορεί να είναι πάντοτε αποτελεσματική η Σε επιμένει: a/JA

θεωρώντας διαφορετικά περιβάλλοντα... κείμενα όπως αυτά... κείμενα σχετικά με τελείως 

διαφορετικά θέματα... κείμενα λογοτεχνικά... μαθηματικά... με σύμβολα παντού... ξέρω εγώ... 

Ωστόσο αργότερα και η ίδια δέχεται ότι [830] υπάρχουν παντού περιπτώσεις που δεν τις 

σ κεφθήκανε...

Έτσι φαίνεται μια διάσταση στις απόψεις των δυο σπουδαστών: για τη Σε η 

περιπλοκότητα του προβλήματος συνεπάγεται ακόμη περισσότερα τεστ κι αν είναι δυνατόν, στον 

ΗΥ, ενώ για το Ζο αυτά δε μπορεί παρά να είναι μπαλώματα κι η λύση είναι η ανακατασκευή 

από την αρχή.

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί κι η αντίληψη του Ζο ότι τελικά η επεξεργασία του 

αλγορίθμου μπορεί να είναι επιτυχής, όταν υπάρχει σχετική εμπειρία: τις φανταζόμαστε... [τις 

διάφορες περιπτώσεις που μπορούν να παρουσιαστούν] δηλαδή... εμείς δεν τις φανταζόμαστε γιατί 

δεν έχουμε αρκετή εμπειρία...

Όταν ο παρατηρητής του υποδεικνύει ότι σε όλη τη ζωή του διαβάζει κείμενα κι ότι 

είναι απίθανο να "βρει" τυχαία ένα κενό κείμενο κι επομένως η αιτία μπορεί να βρίσκεται αλλού

- στο γεγονός ότι τα κείμενα για τον προγραμματιστή δεν είναι παρά συμβολοσειρές με κάποια 

δομή κι άρα ο προγραμματιστής πρέπει να αποκτήσει ένα νέο βλέμμα πάνω στα κείμενα - ο Ζο 

θεωρεί ότι: [900] αλλά όχι δεν είναι αυτό... θέλω να πω ότι τώρα αν είχαμε ένα κείμενο να 

επεξεργαστούμε... όχι του ίδιου στυλ.... θα μας ερχότανε στην ιδέα... ένα άδειο κείμενο... τέτοια 

πράματα...
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5.3.6 Οι παρεμβάσεις του παρατηρητή

Φυσικά στο "Συντάκτη” οι παρεμβάσεις του παρατηρητή ήταν πολυπληθείς. Όμως 

στην τρέχουσα παράγραφο γίνεται αναφορά όχι στις διαψεύσεις που πρότεινε ο παρατηρητής, 

αλλά κυρίως στις παρεμβάσεις εκείνες οι οποίες είχαν σα στόχο να τροποποιήσουν την πορεία 

του "Συντάκτη". Είναι λοιπόν κατά τούτο σημαντικές: στα σημεία παρέμβασης του παρατηρητή, 

ο "Συντάκτης" δε λειτούργησε αυτόνομα κι η παρέμβαση του παρατηρητή δείχνει ότι η 

κατάσταση δεν είναι εύρωστη - ότι οι διδακτικές μεταβλητές δε λειτούργησαν καλώς.

Οι παρεμβάσεις αυτές του παρατηρητή θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν ως

εξής:

Παρεμβάσεις ως προς το ζητούμενο από τους σπουδαστές
Ο παρατηρητής παρεμβαίνει γα να εξηγήσει ότι δεν απαιτείται πρόγραμμα σε Pascal

[720] Σε-Μυ
Π α : εντάξει ο αλγόριθμος είναι... κάντε όπως θέλετε (σχόλιο σε μια στιγμή που 

προσέχουν ιδιαίτερα τα συντακτικά λάθη Pascal ενώ γράφουν στο χαρτί).

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη χρήση της "ράβδου εμπιστοσύνης":

σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε να εξηγηθεί ότι

- η ράβδος είχε να κάνει με την ορθότητα του αλγορίθμου κι όχι με την 

αποτελεσματικότητα του

- οι επιλογές είναι προσωπικές και δεν πρέπει κατ' ανάγκη οι δυο σπουδαστές να 

έχουν την ίδια γνώμη

- η ράβδος αποτείνεται προς τον παρατηρητή κι όχι προς τον εργοδότη

Ο παρατηρητής, για παράδειγμα, παρεμβαίνει στους Ρε και Κρι για να διευκρινίσει 

ότι η θέληση του εργοδότη δεν είναι ένα πρόγραμμα γρήγορο, κομψό, οικονομικό σε μνήμες 

αλλά ορθό:

[200] Ρε-Κρι
Κρι : όχι μπορεί να είναι σωστό αλλά...
Ρε : να μην αντιστοιχεί στο προφίλ της εργασίας... εκτός θέματος δηλαδή...
Πα : για παράδειγμα;
Κρι : όχι εκτός θέματος... να μην είναι... πρέπει να γνωρίζουμε τα κριτήρια... αν

θέλει να είναι γρήγορο...
Πα : νομίζω ότι το λέει με ακρίβεια... να είναι σωστό...

Κι αργότερα η ίδια παρέμβαση από τον παρατηρητή:
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Πα : αν είχατε περισσότερο χρόνο τι θα κάνατε;

Ρε : θα δοκιμάζαμε να κάνουμε το πιο ξεκάθαρο το πιο γρήγορο...
Κι : το πιο γρήγορο... λιγότερο μεγάλο... να χρησιμοποιεί λιγότερη μνήμη... όλα αυτά... 
Πα : δε κατάλαβα... για σας πιο γρήγορο σημαίνει και πιο σωστό; 
ρε : όχι αλλά θα ήταν καλύτερο...
Πα : από ποια άποψη;...
Ρε : γιατί στη χρήση του θα ήταν πιο αποτελεσματικό...
Πα : ναι αλλά εδώ ρωτάω μόνο για την εγκυρότητά του... αν είναι σωστό ή όχι...

[260] Ρε-Κρι

Τέλος, ο παρατηρητής, μπροστά ση διστακτικότητα των σπουδαστών να 

συμπληρώσουν τη ράβδο τους διαβεβαιώνει κάθε φορά πως ό'εν πρόκειται για παγίδα

Παρεμβάσεις ως προς το χρόνο

Σε ορισμένες περιπτώσεις ο χρόνος αποδείχτηκε ανεπαρκής ή οι σπουδαστές 

κουράστηκαν. Οι παρεμβάσεις το παρατηρητή συνιστούσαν μια αλλαγή του "συμβολαίου"

[980]
Πριν λίγη ώρα οι Σε-Μυ λένε πως κουράστηκαν 
Πα : εντάξει μπορείτε να σταματήσετε 
σε : άρα δεν πειράζει;

Σε άλλες περιπτώσεις ο ίδιος ο παρατηρητής έκρινε πως ο απαιτούμενος για την 

ολοκλήρωση μις εργασίας ήταν υπερβολικός και παρενέβη. Για παράδειγμα [600] στους Ολ και 

Κρι ο παρατηρητής δηλώνει ότι η ρύθμιση αυτής της ιστορίας απαιτεί πολύ χρόνο

Παρεμβάσεις για μη εκτροπή της κατάστασης

[600] Σε-Ζο

Ο Ζο διερωτάται για τον τρόπο με τον οποίο θα αποθηκευτεί ο αρχείο αφού περιέχει 

και ένα σχήμα (ένα ορθογώνιο πλαίσιο). Ο παρατηρητής του συνιστά να μη δίνει σημασία.

Τα χαρακτηριστικά του "παραλήπτη" (του "εργοδότη")

Κατά τη διάρκεια του πειράματος ο παρατηρητής, σε διάφορες περιπτώσεις, βρέθηκε 

στην ανάγκη να παρέμβει και να "ρυθμίσει" ορισμένες παραμέτρους. Συχνά οι παράμετροι αυτές 

ήταν σχετικές με τις ιδιότητες του υποτιθέμενου παραλήπτη.

Έτσι, για παράδειγμα, στις Να και Μι είναι υποχρεωμένος να προσδιορίσει έμμεσα 

το είδος των σχολίων τα οποία θα πρέπει οι δυο σπουδάστριες να συμπεριλάβουν στο πρόγραμμά 

τους.
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Να : μια μικρή ανάλυση του προβλήματος... να την προτάξομε και να πούμε... κοιτάζουμε 
το γράμμα κι ύστερα... λοιπόν εξαρτάται πρώτα από όλα από το αν ξέρει λίγο 
πληροφορική ή όχι...

Πα : υποθέτω ότι θα ξέρει λίγη αλλά βέβαια δε θα πάρει όλα τα προγράμματα των 
υποψηφίων να τα πληκτρολογήσει ένα προς ένα για να δει αν...

Να : όχι να τα πληκτρολογήσει αλλά να διαβάσει
Πα : ασφαλώς θα τα διαβάσει...

[260] Να-Μι

Επίσης στις Σο και Κλω παρεμβαίνει προκειμένου να τονίσει το είδος των σχολίων 

το οποίο θα ήταν ίσως κατάλληλα για τον υποθετικό εργοδότη: οι "προδιαγραφές" δηλαδή των 

επιχειρημάτων στην περίπτωση αυτή προσδιορίζονται από τον παρατηρητή και δεν πηγάζουν από 

την ίδια την κατάσταση

Όταν η Κλω ([50] Σο-Κλω) προτείνει "σχόλια" στο πρόγραμμα για να πειστεί ο 

εργοδότης για την εγκυρότητά του, ο παρατηρητής σχολιάζει: δεν είναι απαραίτητο να τα 

γράψετε.

Σε άλλο σημείο επίσης [30] ο παρατηρητής -κατά κάποιο τρόπο - αισθάνεται 

αναγκασμένος να "επενηγήσει" την κατάσταση:

παραμένει ωστόσο ένα ανοιχτό πρόβλημα., πώς θα ξέρει ότι το πρόγραμμα σας είναι 

σωστό ή όχι... αυτός δεν ακολούθησε βέβαια ότι κάνατε ως τώρα κι έτσι δε μπορεί να ξέρει... δε 

μπορεί να μεταφράσει κάθε πρόγραμμα σε Pascal... να το πληκτρολογήσει., τι στοιχεία μπορείτε να 

του δώσετε ώστε να πειστεί;

Εξομάλυνση της καταστάσεως

[450] Να-Μι
Πα : όλα αυτά τα σημεία... τα μικρά σημεία., πως θα μπορούσατε να τον πείσετε.. ή να 

πεισθείτε εσείς οι ίδιες;
Να : στην πραγματικότητα δεν τα σκεφθήκαμε..
Πα : είναι φυσικό., κανείς δε τα σκέπτεται όλα μονομιάς..

Η φύση του πρώτου χαρακτήρα οδηγεί τον Ολ να αμφισβητήσει το αντιπαράδειγμα: 

[900] δε ξέρω... όταν το κάνω αυτό... χτυπάω πολλές φορές στο διάστημα το θεωρώ σα διάστημα., 

και πολύ πολύ σπάνια αρχίζω τα γράμματα μου με έναν κενό χαρακτήρα κι ο παρατηρητής 

συμπληρώνει: πρακτικά ποτέ...

Ανέβασμα του "κινδύνου”
Ο παρατηρητής στις Ελ και Συ κάνει μια ουσιαστική παρέμβαση:
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προτείνει την ιδέα ενός προγράμματος που πρόκειται να λειτουργήσει σε πυρηνικό 

κέντρο προκειμένου να εκφράσουν οι δυο σπουδάστριες τ η ν ' αντίληψη τους για την 

αποτελεσματικότερη μέθοδο ελέγχου: η απόπειρα του παρατηρητή δεν έχει κανένα αποτέλεσμα

[780] Ρε-Κρι
Πα : ο εργοδότης σας πως θα ξέρει ότι το πρόγραμμα είναι σωστό; ποια είναι τα 

επιχειρήματα σας; [...]
Ρε : αλλά να πρότεινε ένα πρόγραμμα έχει τη μικρή του ιδέα...
Πα : ναι αλλά δε ξέρει τι μεθόδους χρησιμοποιήσατε για να ελέγξετε τι πρόγραμμα σας... 

τι επιχείρημα μπορείτε να προβάλετε;
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5.4 Συμπεράσματα

Βασικός λοιπόν στόχος της κατάστασης "ο Συντάκτης" ήταν η ανάπτυξη μιας λογικής 

του συστηματικού προγραμματισμού χάρη σε μια σειρά συστηματικών διαψεύσεων και με έναν 

γενικότερο τρόπο, η μελέτη της διαχείρισης των διαψεύσεων και αντιπαραδειγμάτων. Επιπλέον η 

ανάπτυξη των διαψεύσεων από την πλευρά του παρατηρητή, προσέφερε τη δυνατότητα 

διερεύνησης των αντιλήψεων των σπουδαστών με έναν πιο ευθύ τρόπο. Η διερεύνηση των 

αντιλήψεων αυτών απετέλεσε ένα δεύτερο στόχο της κατάστασης "ο Συντάκτης".

Όσον αφορά στη διδακτική λειτουργία της κατάστασης εκτιμάται ότι ένα μεγάλο 

ποσοστό σπουδαστών αποδέχτηκαν την ιδέα της αναγκαιότητας αποτελεσματικότερων μεθόδων 

προγραμματισμού (δηλαδή κατασκευής προγράμματος, επικύρωσης και προδιαγραφών). Η 

αποδοχή αυτή δεν εκφράστηκε με ισοδύναμους τρόπους από όλους τους σπουδαστές:

- Οι Σε και Μυ κάνανε διάκριση ανάμεσα σε αλγόριθμο και πρόγραμμα: οι 

αλγόριθμοι είναι "αποδείξιμοι" ενώ τα προγράμματα πρέπει να δοκιμάζονται. Η Στε [Στε και 

Κρι] εκφράζει μια παρόμοια θέση: ένας αλγόριθμος εκφρασμένος σε μια βοήθεια μιας 

αλγοριθμικής γλώσσας, μπορεί να αποδειχθεί. Η έλλειψη τέτοιων μεθόδων μπορεί να 

υποκατασταθεί από εξαντλητικές δοκιμές. Η Ζι [Σα και Ζι] θεωρεί επίσης ότι οι αποδείξεις των 

αλγορίθμων και προγραμμάτων μπορούν να είναι όπως οι αποδείξεις στα μαθηματικά... κάποιος 

τρόπος αυστηρός κι ακριβής... Η Ελ [Ελ και Συ] εκφράζει παρεμφερείς απόψεις.

- Η Σα [Σα και Ζι] επιμένει στην εξαντλητική δοκιμή ως μέθοδο απόδειξης. Στην 

εξαντλητική δοκιμή επιμένει και ο Κρι [Στε και Κρι] - αλλά θεωρεί την τυπική απόδειξη ως 

μέσον για να πειστεί ένα τρίτο πρόσωπο για την ορθότητα ενός αλγορίθμου. Οι Ρε και Κρι 

δέχονται επίσης την απόδειξη ως μέθοδο για να πειστεί ένα τρίτο πρόσωπο για την ορθότητα 

ενός αλγορίθμου.
- Οι Ζε και Τζι απλώς θεωρούν ότι θα έπρεπε να κατασκευάσουν το πρόγραμμα τους 

με έναν πιο προσεκτικό τρόπο - κάνοντας μια λεπτομερή ανάλυση και ακολουθώντας την ως το 

τέλος. Με έναν ανάλογο τρόπο οι Ολ και Κρι δεν αμφισβητούν τις μεθόδους που 

χρησιμοποίησαν αν και ο Κρι ανακεφαλαιώνοντας το πλήθος των αδυναμιών του αλγορίθμου 

τους θεωρεί την κατάσταση ως γενικό πανικό.... Η Να [Να και Μι] δε θέτει υπό αμφισβήτηση τις 

μεθόδους που χρησιμοποίησαν ενώ η Μι [Να και Μι] θεωρεί ότι η εξαντλητική δοκιμή δεν 

εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αξιοπιστίας: δε θα μπορούσες να είσαι σίγουρη... Οι Αλ και Ζα 

αρνούνται επίσης να αποδεχθούν τα λάθη ή τις γενικότερες αδυναμίες του αλγορίθμου τους. 

Τέλος ο Σε [Σε και Ζο] εμμένει στην άποψη των εξαντλητικών δοκιμών.

-Οι Σο και Κλω θεώρησαν ανεπαρκείς τις μεθόδους εργασίας τους. Το πλήθος των 

λαθών και των πολλαπλών διορθώσεων οδηγεί τγ Σο να χαρακτηρίσει την εργασία τους ως 

μαστορέματα, ενώ η Κλω επινοεί ένα ιδιότυπο δικό της σύστημα προκειμένου να περιγράψει τις 

προδιαγραφές του συστήματος και τις πιθανές καταστάσεις του συστήματος (states). Παρομοίως 

ο Ζο [Σε και Ζο] αποκαλεί μπαλώματα τις διορθώσεις που κάνουν και δεν αποδέχεται τις 

εξαντλητικές δοκιμές ως μέθοδο απόδειξης.
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Οι σχετικές διαφοροποιήσεις των σπουδαστών δείχνουν ότι η ύπαρξη 

αντιπαραδειγμάτων δεν αρκεί για την αμφισβήτηση των εμπειρικών μεθόδων κατασκευής 

αλγορίθμων και προγραμμάτων. Καταρχήν το αντιπαράδειγμα λειτουργεί ως τέτοιο και σε σχέση 

με "παραλήπτη": όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενη παράγραφο, τα αντιπαραδείγματα 

πρέπει να μη θεωρούνται ως λεπτομέρειες ή "ακραίες περιπτώσεις ή ακόμη και ως τυχαία λάθη - 

αντίθετα η φύση τους να είναι τέτοια ώστε η διόρθωση τους να απαιτεί σημαντικές μεταβολές 

στον αλγόριθμο. Επίσης για να λειτουργήσουν ως διαψεύσεις πρέπει ο προγραμματιστής (οι 

σπουδαστές εν προκειμένω) να είναι σχετικά πεπεισμένος για την ορθότητα του 

αλγορίθμου/προγράμματος του.

Αλλά και η αναγνώριση των αντιπαραδειγμάτων μπορεί να μην είναι επαρκής: ο 

προγραμματιστής μπορεί να θεωρεί ένα πρόβλημα "πολύπλοκο" - δηλαδή με μεγάλες 

πιθανότητες λάθους - κι έτσι η παραγωγή αλγορίθμων ή προγραμμάτων με πολλές αδυναμίες να 

θεωρηθεί αναμενόμενη. Στην πραγματικότητα ανάμεσα στην αποδοχή των αντιπαραδειγμάτων 

και του γεγονότος ότι το πρόγραμμα μπορεί να έχει πολύ χαμηλό βαθμό αξιοπιστίας και στη 

συνολική αμφισβήτηση της μεθόδου εργασίας (για το συγκεκριμένο πρόβλημα) υπάρχει μια 

νοητική απόσταση η οποία δεν είναι μηδαμινή. Επίσης η γενικευμένη αμφισβήτηση των 

χρησιμοποιουμένων τεχνικών απαιτεί ένα ακόμη βήμα. Αν λοιπόν η αντικατάσταση ενός 

μοντέλου εργασίας από ένα άλλο, ουσιαστικά σημαίνει την υπέρβαση πολλών ενδιάμεσων 

σταδίων, η αποτύπωση των αντιλήψεων των σπουδαστών δείχνει μάλλον μια διασπορά τους σε 

όλα τα διαφορετικά στάδια παρά συγκέντρωση τους στα ακραία: υπήρξαν σπουδαστές που 

αρνήθηκαν τη νομιμότητα των αντιπαραδειγμάτων, άλλοι που την αποδέχτηκαν, αλλά θεώρησαν 

τις επισημαινόμενες αδυναμίες ως αδυναμίες ήσσονος σημασίας, άλλοι που αμφισβήτησαν το 

τρόπο επίλυσης του προβλήματος κλπ. Η γενική εκτίμηση είναι πάντως ότι υπήρξε μια σαφής 

διαφοροποίηση με την έννοια ότι ένα μεγάλο ποσοστό σπουδαστών

- έθεσε υπό αμφισβήτηση τις χρησιμοποιηθείσες μεθόδους

- αποδέχτηκε την αναγκαιότητα ύπαρξης και χρήσης μεθόδων για την παραγωγή πιό 

αξιόπιστων προγραμμάτων.

Με έναν γενικότερο τρόπο η "πολυπλοκότητα" προβλημάτων που σχετίζονται με την 

επεξεργασία κειμένων παρουσιάζεται ως ικανοποιητική για τγ διδακτική χρήση για την οποία την 

προορίζαμε.

Η θεώρηση των αλγορίθμων κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες φαίνεται ότι 

λειτούργησε κατά τρόπο επίσης ικανοποιητικό: οι σπουδαστές έλαβαν υπόψη τους το γεγονός ότι 

ο αλγόριθμος τους όφειλε να είναι κατανοητός και αποδεκτός από τον υποτιθέμενο εργοδότη. 

Σχεδόν όλα τα γραπτά έχουν γραφεί με τρόπο τέτοιο, ώστε η δομή του αλγορίθμου να είναι 

προφανής. Σχεδόν όλα τα γραπτά περιείχαν μηνύματα ή, εν πάση περιπτώσει, έμμεσα μηνύματα 

τα οποία απευθύνονται προς τον εργοδότη.
Αξιοσημείωτες είναι οι δυο αντιλήψεις που εκφράστηκαν από τους σπουδαστές:
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- η απόδειξη (εννοείται μαθηματικού τύπου) είναι χρήσιμη ως μέθοδος για να πειστεί 

ένα τρίτο πρόσωπο για την ορθότητα ενός αλγορίθμου - αλλά ο ίδιος ο προγραμματιστής δεν τη 

χρειάζεται γιατί μπορεί να πειστεί και με τη βοήθεια δοκιμών

- ένας ικανοποιητικός τρόπος για να πειστεί ένα τρίτο πρόσωπο για την ορθότητα 

ενός αλγορίθμου είναι η περιγραφή της προσομοίωσης μιας εκτέλεσης σε ένα "γενικό 

παράδειγμα".

Η δεύτερη προφανώς δείχνει την ισχύ που έχει η μέθοδος αυτή στους ίδιους τους 

σπουδαστές: η "παρακολούθηση" της λειτουργίας του μηχανισμού φαίνεται να αποτελεί την 

πλέον πειστική μέθοδο. Στην πρώτη αντίληψη ωστόσο, οι σπουδαστές φαίνονται να αποκτούν 

κάποια απόσταση - η προσομοίωση της εκτέλεσης του αλγορίθμου έχει νόημα για τους ίδιους 

που τον έχουν κατασκευάσει αλλά όχι για κάποιον τρίτο ο οποίος αγνοεί, για παράδειγμα, το 

ρόλο των μεταβλητών, το γενικό σχέδιο αλλά και τις λεπτομέρειες της κατασκευής.

Οι διάλογοι με τους σπουδαστές επιτρέψανε τις εξής διαπιστώσεις:

Οι σπουδαστές δείχνουν να έχουν μια αυξημένη εμπιστοσύνη στους αλγόριθμους 

που κατασκευάζουν. Η εμπιστοσύνη των σπουδαστών αφορά όχι τόσο τον πολύ συγκεκριμένο 

αλγόριθμο που κατασκευάζουν όσο την "κεντρική ιδέα" του, το ‘γενικό του σχήμα". Παρόλα 

αυτά εκφράζουν τις, λογικά ασύμβατες, θέσεις ότι υπάρχει αναγκαιότητα για πιο συστηματικές 

μεθόδους εργασίας, ενώ ταυτόχρονα θεωρούν τους αλγόριθμους τους σχετικά αξιόπιστους. Η 

"κεντρική ιδέα" του αλγορίθμου μπορεί να είναι ορθή χωρίς ωστόσο αυτό να ισχύει και για το 

πρόγραμμα. Κριτήριο για την πλήρη διαπίστωση της ορθότητας αποτελεί η μεταγλώττιση κι η 

πολλαπλή του δοκιμή.

Η "εικόνα" του αλγορίθμου και του προγράμματος, όπως εμφανίζεται σε αυτές τις 

εκφράσεις είναι εκείνη ενός μηχανισμού τον οποίο ο κατασκευαστής ελέγχει περίπου εμπειρικά 

κι εμπραγμάτως κι έτσι η «γενική ιδέα» του μηχανισμού ελέγχεται - σε τελευταία ανάλυση κατά 

κύριο λόγο - διαισθητικά.
Από την άποψη της αναπαραγωγιμότητας της, ο "Συντάκτης" λειτούργησε 

ικανοποιητικά. Οι παρεμβάσεις του παρατηρητή επικεντρώνονται - κατά κύριο λόγο - στο ρόλο 

της "ράβδου εμπιστοσύνης" και της διάρκειας της κατάστασης. Οι λοιπές παρεμβάσεις του 

παρατηρητή είχαν έναν πιο ουσιαστικό χαρακτήρα (περιγραφή των χαρακτηριστικών του 

εργοδότη), αλλά εκτιμάται ότι ήταν συνολικά λίγες.
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Κεφάλαιο 6. Η κατάσταση ’’εισαγωγή στον συστηματικό προγραμματισμό”
6.1 Περιγραφή κι ανάλυση της διδακτικής κατάστασης

6.2 Τα ευρήματα

6.3 Συμπεράσματα

6.1 Περιγραφή κι ανάλυση της διδακτικής κατάστασης

6.1.1 Περιγραφή της διδακτικής κατάστασης

6.1.2 Ανάλυση της διδακτικής κατάστασης

6.1.1 Περιγραφή της διδακτικής κατάστασης

Οι δυο προηγούμενες διδακτικές καταστάσεις τις οποίες περιγράψαμε, το "ρεύμα 

τηλεγραφημάτων" και ο "Συντάκτης" δεν αποτελούσαν πλήρεις διδακτικές καταστάσεις: στην 

πρώτη απούσιαζε ο διδάσκων και δεν υπήρχε καμία ανάδραση για τον αλγόριθμο που παρήγαν οι 

σπουδαστές, ενώ στη δεύτερη ο παρατηρητής δεν έκανε διδασκαλία. Οι δυο καταστάσεις λοιπόν 

διέφεραν σε δυο βασικά σημεία από μια "ξκασική" διδασκαλία:

- δεν πραγματοποιήθηκαν με το συνήθη τρόπο που οργανώνεται η διδασκαλία: μια 

πολυάριθμη τάξη στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους

- δεν υπήρχε 'διδάσκων - τουλάχιστον με τη συνήθη έννοια του όρου - κι επομένως 

δεν υπήρξε παρουσίαση κι "επισημοποίηση" μιας γνώσης.

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μια διδακτική κατάσταση η οποία οργανώθηκε 

σε μια "κανονική τάξη" και στην οποία δίδαξε ο καθηγητής της (κι όχι ο παρατηρητής). Στην 

κατάσταση αυτή δώσαμε το όνομα "εισαγωγή στο συ στη ιιατικό προγραιιιιατισιιό".

Η κατάσταση οργανώθηκε σε ένα τμήμα δευτεροετών σπουδαστών Πληροφορικής 

και συμμετείχαν 36 άτομα. Τη διδασκαλία έκανε ο καθηγητής που δίδασκε το μάθημα "εισαγωγή 

στον προγραμματισμό" (που αποτελεί συνέχεια του ομωνύμου μαθήματος του πρώτου έτους).

Οι σπουδαστές εργάστηκαν χωρισμένοι σε 6 ομάδες - οι ομάδες σχηματίστηκαν με 

ελεύθερη επιλογή από τη μεριά των σπουδαστών. Κάθε ομάδα παρήγε έναν αλγόριθμο για τη 

λύση του προβλήματος του "ρεύματος τηλεγραφημάτων" - το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε και 

στην ομώνυμη κατάσταση που περιγράφηκε στο κεφάλαιο 4. Ο κατασκευαζόμένος αλγόριθμος 

έπρεπε να συγκεντρώνει τη σύμφωνη γνώμη όλων των σπουδαστών της αντίστοιχης ομάδας. 

Μόλις τελείωνε η κατασκευή του αλγορίθμου, ο αλγόριθμος αντιγραφόταν σε διαφάνειες.

Μετά το πέρας της κατασκευής των αλγορίθμων, ένας εκπρόσωπος κάθε ομάδας 
παρουσίαζε με τη βοήθεια ενός προβολέα διαφανειών (projector) τη λύση της ομάδας σε όλη την 

τάξη. Οι σπουδαστές επισήμαιναν τα ενδεχόμενα λάθη κι ο εκπρόσωπος της ομάδας μπορούσε 

να υπερασπιστεί τον αλγόριθμο. Στο τέλος η τάξη έπρεπε να αποφανθεί αν ο συγκεκριμένος 

αλγόριθμος ήταν ορθός ή όχι.
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Ο καθηγητής στο τέλος να πραγματοποιήσει μια σύνεση, μια σύνοψη των 

χαρακτηριστικών των αλγορίθμων που παρουσιάστηκαν κι ενδεχομένως να παρουσιάσει μια 

λύση - έναν άλλο αλγόριθμο δηλαδή.

Η διάρκεια της όλης διαδικασίας υπολογίστηκε γύρω στις τρεις ώρες.

Στους σπουδαστές εκτός από την εκφώνηση του προβλήματος δόθηκαν και σχετικές 

οδηγίες για την εξέλιξη της καταστάσεως καθώς και το σχετικό υλικό.

'Έ νας παρατηρητής παρακολουθούσε την εργασία κάθε ομάδας - χωρίς να 

παρεμβαίνει.

Της διεξαγωγής του πειράματος προηγήθηκε συνεννόηση μας με τον υπεύθυνο 

καθηγητή της τάξης - στη διάρκεια συναντήσεων μαζί του.

Παραθέτουμε τα κείμενα που διανεμήθηκαν στους σπουδαστές.

Η κατάσταση

Σας προτείνουμε να λύσετε ένα πρόγραμμα (να κατασκευάσετε έναν αλγόριθμο) εργαζόμενοι 

καθ' ομάδες. Θα υπάρχουν δυο φάσεις.

Φάση 1: θα λύσετε το πρόβλημα "ρεύμα τηλεγραφημάτων" (η εκφώνηση είναι 

παρακάτω). Η λύση θα είναι κοινή, δηλαδή θα πρέπει να είναι σύμφωνοι γι' αυτή όλοι όσοι 

ανήκουν στην ομάδα σας. Ο τελικός αλγόριθμος θα γραφεί σε διαφάνειες.

Φάση 2: ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα θα εκθέσει την λύση της ομάδας του με 

τη βοήθεια ενός προβολέα διαφανειών. Οι υπόλοιποι σπουδαστές θα πρέπει να αποφασίσουν αν 

ο αλγόριθμος που παρουσιάζεται είναι σωστός. Αν δεν είναι, όλα τα ενδεχόμενα λάθη του 

αλγορίθμου πρέπει να προσδιοριστούν. Ο εκπρόσωπος της ομάδας μπορεί να υπερασπιστεί την 

άποψή του.

Επεξεργασία ενός ρεύματος τηλεγραφημάτων

Σας ζητούμε να γράψετε ένα πρόγραμμα για την επεξεργασία ενός "ρεύματος" 

τηλεγραφημάτων, δηλαδή μιας ακολουθίας τηλεγραφημάτων.

Το ρεύμα αυτό είναι διαθέσιμο πάνω σε μια ταινία κι αποτελείται από μια ακολουθία 

λέξεων οι οποίες χωρίζονται από ένα ή περισσότερα διαστήματα (κάθε λέξη αποτελείται από μια 

ακολουθία γραμμάτων όχι διαστημάτων)

Η τελευταία λέξη κάθε τηλεγραφήματος είναι ΖΖΖΖ - ακολουθούμενη πάντοτε από 

ένα διάστημα - κι ολόκληρη η ακολουθία τελειώνει μ' ένα "κενό τηλεγράφημα", δηλαδή ένα 

τηλεγράφημα που δεν περιέχει άλλες λέξεις εκτός του ΖΖΖΖ ακολουθούμενου από ένα διάστημα.

Κάθε τηλεγράφημα πρέπει να υποστεί μια επεξεργασία προκειμένου να 

προσδιοριστεί ο αριθμός των λέξεων που περιέγει και να επισημανθεί η παρουσία τουλάγιστον 

μιας "πολύ μεγάλης λέςεως", δηλαδή μίας λέξης που έχει περισσότερους από 12 χαρακτήρες. 

Καμία λέξη δεν έχει πάνω από 20 χαρακτήρες.

Οι λέξεις STOP και ΖΖΖΖ δεν πρέπει να καταμετρηθούν.
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Η επεξεργασία που σας ζητούμε συνίσταται στην εκτύπωση κάθε τηλεγραφήματος 

χωριστά, συνοδευόμενου από το πλήθος των λέξεων του κι ένα μήνυμα το οποίο θα επισημαίνει 

την ενδεχόμενη παρουσία μιας "πολύ μεγάλης λέξεως" (το τελευταίο τηλεγράφημα πρέπει επίσης 

να εκτυπωθεί). Κατά την εκτύπωση πρέπει επίσης να διαγραφούν (δηλαδή να μην εκτυπωθούν) 

τα πλεονάζοντα διαστήματα.

6.1.2 Ανάλυση της διδακτικής κατάστασης

Είναι προφανές ότι ο κεντρικός στόχος της διδακτικής είναι η οργάνωση 

καταστάσεων οι οποίες να επιτυγχάνουν τους εκάστοτε διδακτικούς στόχους μέσα σε συνθήκες 

όπως αυτές των συνηθισμένων τάξεων. Μια οργάνωση η οποία θα είχε ακόμη και εξαιρετικά 

αποτελέσματα αλλά δε θα αντιστοιχούσε σε μια "κανονική τάξη" θα είχε μικρή ίσως αξία. Για 

παράδειγμα η ατομική διδασκαλία μπορεί να έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά δε μπορεί να 

αποτελέσει μοντέλο για την οργάνωση διδακτικών καταστάσεων.

Με την έννοια αυτή, οι δυο προηγούμενες καταστάσεις ακόμη και στο βαθμό που 

πέτυχαν τους διδακτικούς τους στόχους, από την καθαρά διδακτική άποψη δεν μπορούν να 

λειτουργήσουν ως πρότυπα, λόγω ακριβώς του πειραματικού τους χαρακτήρα. Βέβαια η 

οργάνωση τους ήταν επιβεβλημένη: η οργάνωση τέτοιων καταστάσεων που λειτουργούν σε 

σχεδόν εργαστηριακές συνθήκες επιτρέπει την "παρατήρηση" και την ανάλυση ευρημάτων τα 

οποία δε θα ήταν δυνατόν να συλλεχθούν αλλιώς. Όπως έχει αναφερθεί και σε άλλα σημεία της 

παρούσης εργασίας, ο αριθμός των σχετικών με το θέμα μας εργασιών είναι πολύ μικρός και τα 

σχετικά αποτελέσματα εξαιρετικά λίγα. Με αυτά τα δεδομένα, η απευθείας οργάνωση 

"φυσιολογικών" διδακτικών καταστάσεων κινδύνευε να αποδειχθεί αναποτελεσματική, γιατί δεν 

υπήρχε επαρκής γνώση των σχετικών παραμέτρων κι η "πραγματική" τάξη είναι υπερβολικά 

πολύπλοκη και παράγει υπερβολικό "θόρυβο" ώστε να επιτρέψει τη λειτουργία τέτοιων 

καταστάσεων. Αντί γι' αυτό προτιμήθηκε να οργανωθούν δυο "εργαστηριακές" καταστάσεις οι 

οποίες επέτρεψαν τη συλλογή δεδομένων. Αντίθετα η "εισαγωγή στον συστηματικό 

προγραμματισμό" αποτελεί μια κλασσικού τύπου διδακτική κατάσταση.

Στόχος της κατάστασης ήταν ακριβώς, όπως και ο τίτλος της δηλοί, η εισαγωγή στο 

συστηματικό προγραμματισμό.

Όπως θα έχει γίνει σαφές και από τα προηγούμενα κεφάλαια, η ανάλυση της εξέλιξης 

του προγραμματισμού και η διδακτική θεωρία καθορίζουν έμμεσα ορισμένα από τα 

χαρακτηριστικά των διδακτικών καταστάσεων.

1. Η κοινωνική οργάνωση, η οργάνωση δηλαδή της αλληλεπίδρασης μεταξύ κάθε 

σπουδαστή και του περιβάλλοντος του (υλικού ή ανθρώπινου: συμφοιτητές, καθηγητής, 

ενδεχομένως ο παρατηρητής) αποτελεί σημαντική παράμετρο για την έκφραση αλλά και το 

μετασχηματισμό της γνώσης - δηλαδή ουσιαστικά για την πραγματοποίηση της μάθησης.

2. Η κατάσταση πρέπει να είναι τέτοια ώστε να προσφέρει τη δυνατότητα μιας 

"μερικής επίλυσης" του προτεινομένου προβλήματος, αλλά η στρατηγική επίλυσης πρέπει να
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είναι σαφώς ανεπαρκής για την πλήρη και ικανοποιητική επίλυση του προβλήματος - η νέα 

γνώση παρεμβαίνει ακριβώς ως αποτελεσματικό "εργαλείο” για την επίλυση του προβλήματος με 

αποτελεσματικό τρόπο.

Στους σπουδαστές προτάθηκε να κατασκευάσουν έναν αλγόριθμο κι ύστερα να τον 

παρουσιάσουν δημόσια και να πείσουν τους συναδέλφους τους για την ορθότητά του. Η εκλογή 

του προβλήματος υπαγορεύτηκε από προφανείς λόγους. Η φύση και η σχετική περιπλοκότητα 

του προβλήματος, όπως έδειξε και το "ρεύμα τηλεγραφημάτων", λειτουργούν ικανοποιητικά: τα 

παραγόμενα προγράμματα, αν κατασκευαστούν με τις μεθόδους που συνήθως ακολουθούν οι 

σπουδαστές, δηλαδή επί τη βάσει μιας πραγματικής ή συνοπτικής εκτέλεσης του αλγορίθμου "με 

το χέρι", σπάνια έχουν μια ικανοποιητική δομή. Συνήθως εμπεριέχουν πολλές διακλαδώσεις που 

αντιστοιχούν στις επιμέρους περιπτώσεις που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια αυτής της 

εκτέλεσης. Ο βαθμός αξιοπιστίας τους είναι χαμηλός - ακόμη κι αν τύχει να είναι ορθοί, δύσκολα 

πείθουν για την ορθότητα τους.

Η έλλειψη επιχειρημάτων "γενικής φύσεως" - επιχειρημάτων δηλαδή τα οποία θα 

στηρίζονταν στις γενικές ιδιότητες δεδομένων και αλγορίθμου, πάνω δηλαδή στα αναλλοίωτα 

στοιχεία τους, δυσχεραίνει σαφώς τη διαδικασία "συναίνεσης" των υπολοίπων συναδέλφων τους. 

Μια επιχειρηματολογία που θα στηριζόταν σε εκτελέσεις του αλγορίθμου εγείρει αντιρρήσεις 

του είδους "ναι, αλλά αν τα δεδομένα ήταν οργανωμένα αλλιώς";

Μεταξύ των σπουδαστών υπήρχαν λοιπόν δυο ειδών αλληλεπιδράσεις. Το πρώτο 

είδος ήταν οι αλληλεπιδράσεις στο "εσωτερικό" κάθε ομάδας κατά τη φάση κατασκευής του 

αλγορίθμου. Το δεύτερο είδος βρισκόταν στο κέντρο της κατάστασης. Η "τάξη" όφειλε να 

επισημάνει τα λάθη και να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με την ορθότητα του αλγορίθμου. Στην 

πραγματικότητα η λήψη μιας τέτοιας θέσης υπέρ ή κατά με τρόπο σαφή, είναι τελείως έξω από 

την καθημερινή πρακτική της τάξης και δεν έπρεπε να αναμένεται μια σαφής στάση του συνόλου 

των σπουδαστών. Αντίθετα αναμενόμενη ήταν μια διάχυτη αβεβαιότητα μεταξύ τους - μια 

αβεβαιότητα όμως η οποία θα ήταν επαρκής για τους διδακτικούς στόχους μιας εισαγωγής στο 

συστηματικό προγραμματισμό.

Ο καθηγητής πρέπει βέβαια στο τέλος της όλης διαδικασίας να εισάγει τις καινούριες 

μεθόδους. Ίσως θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι οι μέθοδοι στις οποίες αναφερόμαστε είναι 

χρονοβόρες και απαιτούν τεράστια διανοητική προσπάθεια. Είναι σαφές ότι η ύπαρξη τους δε 

μπορεί να δικαιολογηθεί παρά μόνο αν έχουν κάποια αξία. Η ανάλυση της γένεσης κι επιβολής 

των νέων μεθόδων έδειξε ότι ακόμη και μέσα στους κύκλους της Πληροφορικής, οι διαμάχες για 

την αποδοχή ή απόρριψη των νέων μεθόδων υπήρξαν σφοδρές - και κατά μία έννοια δεν έχουν 

ακόμη λήξει. Από τους σπουδαστές πρέπει λοιπόν να αναμένονται παρόμοιες συμπεριφορές: η 

αποδοχή του κόστους των νέων μεθόδων δε μπορεί παρά να είναι αποτέλεσμα μιας μακράς 

διαδικασίας - προφανώς όχι ευθύγραμμης - στην οποία θα ενσωματώνονται η τεχνολογία 

κατασκευής των προγραμμάτων, οι διαφόρων επιπέδων αποδεικτικές διαδικασίες κι οι τυπικές 

περιγραφές των προδιαγραφών. Ο στόχος λοιπόν της κατάστασης που πεώιψώήωοθμ δεν είναι η
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πλήρης και ολική αποδοχή του συστηματικού προγραμματισμού από τους σπουδαστές, αλλά 

επιδιώκαμε να δειχθεί η υπεροχή του έναντι των μεθόδων που συνήθως χρησιμοποιούνται από 

τους σπουδαστές.

Καταρχήν τα ενδεχόμενα λάθη αποτελούν μια έμπρακτη αμφισβήτηση των μεθόδων 

με τις οποίες κατασκευάστηκαν οι αλγόριθμοι. Ακόμη σημαντικότερο είναι όμως το γεγονός ότι 

μια ολόκληρη τάξη σπουδαστών δε καταφέρνει να αποφανθεί για την ορθότητα ή όχι των 

εκτιθεμένων αλγορίθμων - και τούτο ανεξάρτητα από τη διαπίστωση λαθών. Η εξέλιξη αυτή δεν 

αντιστοιχεί στο σύνηθες status των λύσεων - εννοούμε ότι κατά κανόνα μια λύση ενός 

προβλήματος σε μια τάξη θετικών επιστημών αναμένεται να συγκεντρώνει τη συναίνεση των 

σπουδαστών πέρα από κάθε αμφιβολία. Η αναποτελεσματικότητα των μεθόδων κατασκευής, 

επικύρωσης και περιγραφής των προδιαγραφών καθιστά αναγκαία λοιπόν τη χρήση άλλων 

μεθόδων τις οποίες μπορεί να εισάγει - κατά υποδειγματικό τρόπο - ο καθηγητής.

Η ανάλυση της "ροής" έδειξε ότι η σημαντικότερη αδυναμία των κατασκευαζόμενων 

αλγορίθμων είναι η ακατάλληλη θεώρηση και περιγραφή της δομής των δεδομένων - μιας 

ακολουθίας τηλεγραφημάτων κάθε ένα από τα οποία αποτελείται από μια ακολουθία λέξεων.

Ο καθηγητής έχει λοιπόν στην κατάσταση αυτή τους εξής ρόλους:

- να παρέμβει σε περίπτωση μπλοκαρίσματος: είναι πιθανόν σε κάποια στιγμή η τάξη 

να μη μπορεί να εντοπίσει λάθη ή γενικότερες αδυναμίες του προγράμματος. Ο καθηγητής 

μπορεί τότε να παρέμβει προκειμένου η κατάσταση να "προχωρήσει". Ο καθηγητής μπορεί 

επίσης να παρέμβει αν σε κάποια στιγμή μια διαμάχη μεταξύ σπουδαστών φαίνεται να μη 

καταλήγει σε κάποιο τέλος.

- να γενικεύσει τις επισημάνσεις λαθών που θα πραγματοποιήσει η τάξη. Στην 

πραγματικότητα δεν είναι αναμενόμενο η τάξη να παράγει διαψεύσεις (με την έννοια που 

προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο) - αντίθετα μπορεί να επισημάνει ορισμένα λάθη. 

Ο καθηγητής παρεμβαίνει ώστε να συνοψίσει τα λάθη και να δείξει για ορισμένα από αυτά ότι 

στην πραγματικότητα αποτελούν διαψεύσεις - ανατρέπουν ακόμη και τις γενικές ιδέες των 

σπουδαστών για τους συγκεκριμένους αλγορίθμους.

- να πραγματοποιήσει ένα σύντομο "απολογισμό" της κατάστασης, να συνοψίσει τα 

χαρακτηριστικά των αλγορίθμων που παρουσιάστηκαν.

- στο βαθμό που θα έμενε χρόνος να εισηγηθεί μια κατασκευή αλγορίθμου με 

συστηματικό τρόπο κι συνοδευόμενη από σχετικές αποδεικτικές διαδικασίες.
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6.2 Τα ευρήματα

6.2.1 Οι αλγόριθμοι και οι διαψεύσεις

6.2.2 Η φάση της σύνθεσης

6.2.3 Η λειτουργία του συμβολαίου

Στην τρέχουσα παράγραφο παρουσιάζονται συνοπτικά τα ευρήματα από τη δεύτερη 

και τρίτη φάση της κατάστασης (παρουσίαση αλγορίθμων και σύνθεση του καθηγητή).

6.2.1 Οι αλγόριθμοι και οι διαψεύσεις

6.2.1.1 Η δόμηση των αλγορίθμων

6.2.1.2 Διαψεύσεις

6.2.1.3 Η φάση της "'διδασκαλίας"

6.2.1.1 Η δόμηση των αλγορίθμων

Οι αλγόριθμοι που παρουσιάστηκαν μπορούν να διαιρεθούν σε δυο κατηγορίες: στη 

μια κατηγορία ανήκουν οι αλγόριθμοι των ομάδων 1, 2 και 3, ενώ στην άλλη κατηγορία ανήκουν 

οι αλγόριθμοι των ομάδων 4,5,6. Οι αλγόριθμοι της πρώτης κατηγορίας έχουν μια στοιχειώδη 

δόμηση αντίστοιχη με τη δομή των δεδομένων, ενώ αυτοί της δεύτερης κατηγορίας 

παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό ότι δεν έχουν στην πραγματικότητα καθόλου διαδικασίες - 

ολόκληρος ο αλγόριθμος αποτελείται μόνον από το κυρίως πρόγραμμα.

Στην πραγματικότητα η θεώρηση των ομάδων της δεύτερης κατηγορίας για τη δομή 

των δεδομένων ήταν της μορφής:

<ΚΕΝΑ><ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ><ΚΕΝΑ><ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ>...<ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ><ΚΕΝΟ>

Οι σπουδαστές δηλαδή θεώρησαν το ρεύμα σαν ένα σύνολο αντικειμένων κι όχι σαν 

ένα σύνολο τηλεγραφημάτων. Αναφερόμαστε σε αντικείμενα κι όχι σε λέξεις γιατί στην 

πραγματικότητα μια από τις ομάδες (η 5η) θεώρησε ως αντικείμενα τους χαρακτήρες - μα άλλα 

λόγια καθόρισε τη δομή του ρεύματος σα μια διαδοχή χαρακτήρων και κενών.

Η πραγματική, βαθύτερη λοιπόν αιτία της δόμησης αυτής του αλγορίθμου δεν έγινε 

αμέσως αντιληπτή - και μάλιστα για κάποιους ιδιαίτερους λόγους.

Οι επιπτώσεις της θεώρησης αυτές είναι πολλαπλές:

- η επεξεργασία βασίζεται σε μια ανάλυση περιπτώσεων: για παράδειγμα ένα κενό 

μπορεί να είναι ένα κενό που ακολουθεί μια λέξη (δηλαδή στο "εσωτερικό" ενός 

τηλεγραφήματος) ή το κενό που ακολουθεί το ΖΖΖΖ ενός τηλεγραφήματος στο "εσωτερικό" του 

ρεύματος ή ακόμη και το κενό που ακολουθεί το τελευταίο, το "κενό" τηλεγράφημα. Έ τσι η 

επεξεργασία του ρεύματος βασίζεται σε ένα σύστημα εξαντλητικής ανάλυσης περιπτώσεων:
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υπάρχουν στην πραγματικότητα δείκτες οι οποίοι επισημαίνουν τη σημασία κάθε αντικειμένου 

(λέξης ή χαρακτήρα).

- η κατασκευή του αλγορίθμου βασίζεται σε προσομοίωση μιας εκτέλεσης του 

αλγορίθμου. Ο προκύπτων αλγόριθμος, από την ίδια του τη φύση είναι δύσκολα επαληθεύσιμος 

δεδομένου ότι εμφανίζεται ως μια διαδικασία "εξάντλησης όλων των δυνατών περιπτώσεων". 

Στην πραγματικότητα η έλλειψη σχολίων και η έλλειψη μιας δομής δεν επιτρέπει άλλου είδους 

ελέγχους παρά μόνο νοητικών εκτελέσεων ή προσομοιώσεων. Το έργο λοιπόν της διόρθωσης 

και της διάψευσης μέσω αντιπαραδειγμάτων γίνεται δυσχερές. Το χαρακτηριστικό αυτό - ότι 

είναι δύσκολα επαληθεύσιμος - επιτείνεται από το γεγονός ότι το μέγεθος της (μοναδικής) 

διαδικασίας είναι σχετικά μεγάλο - κι άρα η εξαντλητική επαλήθευση είναι ιδιαίτερα περίπλοκη.

Θα πρέπει επίσης να προστεθεί ότι οι γραπτοί σχολιασμοί των αλγορίθμων και των 

δυο κατηγοριών, ήταν ελάχιστοι.

Παραθέτουμε ορισμένα αποσπάσματα από τις παρουσιάσεις που κάνουν φανερό τον 

τρόπο εργασίας των σπουδαστών:

ομάδα 1
υπάρχει ένα σημείο στο οποίο διαβάζει χαρακτήρες., υπάρχει κι άλλο τέτοιο σημείο αλλά αυτή 

τη φορά [...]... βλέπετε υπάρχει ένα σημείο όπου «τρώει» τα κενά... κι ένα άλλο όπου «τρώει» τα 

μη κενά...είναι ένα παράδειγμα... το πρόγραμμα αυτό δεν είναι δομημένο...γύρω από την 

επεξεργασία ενός χαρακτήρα., αν είναι κενός κάνουμε αυτό αλλιώς κάνουμε κάτι άλλο...το 

πρόγραμμα είναι δομημένο αλλιώς...υπάρχει μια δόμηση στην οποία βρίσκουμε την ιδέα 

επεξεργασία μιας ακολουθίας κενών και επεξεργασία μιας ακολουθίας μη κενών.... βλέπουμε 

σαφώς τη διαφορά την ακολουθία των κενών και την ακολουθία των μη κενών δηλαδή των 

λέξεων...αντιστοιχεί περισσότερο στην λογική των δεδομένων...όπου στα δεδομένα δεν έχουμε 

χαρακτήρες έτσι... ατομικά και όπως να είναι Α κενό I κενό Β κενό κλπ... έχουμε μια δόμηση με 

λέξεις...δεν είναι και πολύ σαφές στο επίπεδο διαδικασιών - ακόμη και σχολίων αλλά γενικά 

είναι λίγο περισσότερο δομημένο...φυσικά υπάρχουν δυο σημεία ανάγνωσης... αλλά τούτο δεν 

είναι απαγορευμένο.

ομάδα 3
έχουμε λοιπόν έναν βρόχο για ολόκληρο το ρεύμα και μέσα έναν άλλο για κάθε τηλεγράφημα και 

δυο τελευταίους έναν που ξεπερνάει τα διαστήματα κι έναν που επεξεργάζεται τις λέξεις....

ομάδα 4
αποφασίσαμε να επεξεργαστούμε καθε τηλεγράφημα ξέχωρα... 

και σε κάθε τηλεγράφημα λέξη-λέξη...

[.::]
στην αρχή απλώς εγκαινιάζονται οι μεταβλητές...
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και το διάβασμα της πρώτης λέξης...αγνοώντας τα διαστήματα κάναμε repeat έως ότου... 

διαβασμένη λέξη ο κ ενο ύ ...

διαβάζουμε την πρώτη λέξη και κοιτάζουμε μήπως κατά τύχη είναι η λέξη που τερματίζει ένα 

τηλεγράφημα...

αν δεν είναι αυτή η περίπτωση ξεκινάμε την επεξεργασία των τηλεγραφημάτων...

κι η επεξεργασία των τηλεγραφημάτων περιλαμβάνει πολλά πράγματα...

την εκτύπωση του τηλεγραφήματος στο τέλος...ΖΖΖΖ...

την εκτύπωση αν υπήρξε μακριά λέξη ή όχι...

του αριθμού των λέξεων...

και τις αποδόσεις αρχικών τιμών προκειμένου να περάσουμε στο επόμενο τηλεγράφημα...

[...] και στη συνέχεια διαβάζουμε την επόμενη λέξη στο τηλεγράφημα...

ομάδα 5

το πρόγραμμά μας έχει μια μεγάλη loop ... που είναι το τέλος του ρεύματος των 

τηλεγραφημάτων...και στο εσωτερικό της υπάρχουν πολλές μικρότερες loop οι οποίες μπορούν 

να ξαναγραφτούν ως διαδικασίες... [...] [περιγραφή του αλγορίθμου η οποία απλώς ακολουθεί 

μια νοητή εκτέλεση χωρίς δεδομένα...] δηλαδή επεξεργαζόμαστε τη σειρά των τηλεγραφημάτων 

λέξη προς λέξη αλλά χωρία να κάνουμε διάκριση μεταξύ τηλεγραφημάτων... εκτυπώνουμε 

βέβαια λαμβάνοντας υπόψη την εκφώνηση, αλλά χωρίς να κάνουμε loop έχοντας τις λέξεις και 

τα τηλεγραφήματα..

ομάδα 6
η επεξεργασία γίνεται τηλεγράφημα προς τηλεγράφημα...

6.2.1.2 Διαψεύσεις
Τις παρουσιάσεις των αλγορίθμων ακολουθεί η φάση ερωτήσεων και επισήμανσης

λαθών.

Οι ερωτήσεις των σπουδαστών κατά κανόνα αφορούν στη διερεύνηση τη 

συμπεριφοράς των αλγορίθμων σε κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις: π.χ. τυπώνονται οι λέξεις 

STOP; προσμετρώνται οι λέξεις ΖΖΖΖ; κλπ. Στη διάρκεια αυτής της φάσεως ο καθηγητής 

προσπαθεί να διαψεύσει τον αντίστοιχο αλγόριθμο ή να δείξει γενικότερα τις αδυναμίες του. Σε 

ορισμένες επίσης περιπτώσεις εντοπίζει σημεία τα οποία έχουν "περίεργη" συμπεριφορά - όπως 

η υπόθεση της ομάδας 4 και της ομάδας 2- η οποία αναφέρεται παρακάτω με λεπτομέρειες.

ομάδα 1
Ένας σπουδαστής προτείνει το αντιπαράδειγμα του κενού τηλεγραφήματος το οποίο γίνεται 

αποδεκτό από τον εκπρόσωπο της ομάδας. Σε μια σειρά άλλων μικρολαθών που επισημαίνει η
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τάξη, ο αλγόριθμος τις περισσότερες φορές συμπεριφέρεται σωστά και προκαλεί το σχόλιο του 

καθηγητή: όχι έχει σκεφτεί όλα τα μικρό μαστό ρέματα...

Ο καθηγητής υποδεικνύει ένα σημείο στο οποίο υπάρχει καταφανώς λάθος οφειλόμενο σε κακή 

χρήση των επαναληπτικών δομών:

Κα : προτιμώ να ξέρετε καλά να χρησιμοποιείτε ένα σχήμα παρά πολλά κι άσχημα... 
[εξηγεί τους δυο ξκασικούς βρόχους] Αφού το while αντιστοιχεί σε μια συνθήκες 
συνέχειας αυτό σημαίνει ότι

while char ο  space read (char)

μας εξασφαλίζει ότι ο βρόχος σταματάει όταν βρει έναν χαρακτήρα όχι κενό..
Σπ : ναι αλλά δε διαβάζει τον πρώτο χαρακτήρα της λέξης [λάθος]
Κα : [προσομοιώνει με το χάρτινο υπολογιστή] άρα στην έξοδο θα είμαστε σε ίμα 

χαρακτήρα όχι κενό... ακόμη και σε μεταπτυχιακούς έχω δεί λάθη...

Το αντιπαράδειγμα αυτό έγινε επίσης αποδεκτό - αλλά αποδόθηκε στην κακή χρήση 

των επαναληπτικών δομών κι όχι σε σχεδιαστικό λάθος.

ομάδα 2
Η ομάδα 2 θεωρεί το ρεύμα τηλεγραφημάτων σα μια απέραντη συμβολοσειρά. Το ουσιαστικό 

χαρακτηριστικό της συμβολοσειράς - στην προγραμματιστική πρακτική - είναι βέβαια το γεγονός 

ότι, μέσω προκατασκευασμένων συναρτήσεων, ο προγραμματιστής έχει άμεση προσπέλαση σε 

κάθε στοιχείο της - σε κάθε χαρακτήρα. Ο αλγόριθμος της ομάδας 2 είναι οργανωμένος με 

Pascal-like εντολές διαχείρισης συμβολοσειρών - γεγονός το οποίο δε γίνεται αποδεκτό από τον 

καθηγητή: μπορεί για σας να είναι μια βολική αλγοριθμική έννοια αλλά δεν είναι αποδεκτό... στο 

επίπεδο που βρίσκεται...

ομάδα 3
Ως αντιπαράδειγμα προτείνει ένα τηλεγράφημα μόνο με ένα STOP. Όμως το αντιπαράδειγμα 

αυτό δε γίνεται αποδεκτό από τους σπουδαστές κι ο καθηγητής επινοεί μια ιστορία στην οποία 

ένα τέτοιο τηλεγράφημα μπορεί να υπάρξει - και τότε γίνεται αποδεκτό αλλά ως οριακή 

περίπτωση. Για τους σπουδαστές το ρεύμα είναι λοιπόν περισσότερο συνδεδεμένο με την 

καθημερινή πρακτική παρά με μια σειρά αντικειμένων τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν 

προγραμματιστικά με όσο είναι δυνατόν γενικότερο τρόπο.

ομάδα 4
Η ομάδα 4 έκανε μια ιδιαίτερη υπόθεση: για να εκφράσει τη δομή των δεδομένων: θεώρησε ότι 

το ρεύμα βρίσκεται πάνω σε μια ταινία κάθε θέση της οποίας περιέχει μια λέξη ολόκληρη του 

τηλεγραφήματος ή ένα κενό. Η ανορθόδοξη αυτή θεώρηση προδίδει ασφαλώς την ύπαρξη 

κάποιων αρχαϊκών αντιλήψεων και είναι ενδεικτική της προσπάθειας των σπουδαστών της
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ομάδας να προσαρμόσουν την επεξεργασία (τον αλγόριθμο) σε αυτό που θεώρησαν ως δομή του 

ρεύματος. Η ασυνήθιστη αυτή άποψη (στον πρώτο αλγόριθμο που παρουσιάστηκε) υπήρξε και η 

αιτία για τη σχετική καθυστέρηση ώσπου να γίνει αντιληπτή η βαθύτερη αιτία της έλλειψης 

διαδικασιών στους αλγόριθμους.

Σπ : βρισκόμαστε στα διαστήματα... μόλις εμφανιστεί λέξη τη βάζουμε στη
μεταβλητή readword...διαβάζει ένα ένα χαρακτήρα...

Σπ3 : πως προσδιορίζετε ότι είναι λέξη...

Σπ2 : την έχουμε ορίσει σα συμβολοσειρά... υποθέσαιιε ότι η ταινία είναι γωρισιιένη
σε κυψέλες και κάθε κυψέλη περιέγει ιιια λέξη... ή έναν κενό χαρακτήρα...

Σπ : στην εκφώνηση γράφει μια "ακολουθία λέξεων" κι άρα υποθέσαμε ό τ ι ...

Ο καθηγητής προσπάθησε επίσης να εξηγήσει γιατί αυτή η δομή δεν είναι αποδεκτή - 

παρόλο που είναι θεωρητικά εφικτό να γίνει αποδεκτή και να υλοποιηθεί με κάποιες διαδικασίες:

αυτό πρέπει να καθοριστεί... a priori σας δίνεται μια ταινία με χαρακτήρες... όταν λέμε ταινία 

εννοούμε πάντοτε ταινία χαρακτήρων... [...]. αν θέλετε να γίνει πρόγραμμα τα δεδομένα σας θα 

είναι ή κάτι που το χτυπάτε στο πληκτρολόγιο ή ένα αρχείο χαρακτήρων για την ώρα...δεν είναι 

καταστροφικό αλλά πρέπει να καθορίσετε επακριβώς τι είναι αυτό το readto readword...έχουμε 

κενά... λέξεις... κενά... λέξεις... [γράφει στον πίνακα] σε ποιο σημείο είμαστε όταν ξεκινάμε readto 

readword; από την άποψη των κενών και των λέξεων...

Σε άλλες περιπτώσεις ο εντοπισμός λαθών γίνεται εύκολα, αλλά κανένα από τα λάθη 

αυτά δεν είναι ουσιαστικό, έτσι ώστε να λειτουργήσει στο επίπεδο της διάψευσης. Ο καθηγητής 

αποφασίζει να αλλάξει στρατηγική και να κάνει αναφορές στις γενικότερες αδυναμίες των 

αλγορίθμων

Ο καθηγητής αποφασίζει να παρέμβει και σχολιάζει το πρόγραμμα κριτικάροντας το 

μέγεθος του και το γεγονός ότι δεν ήταν διαιρεμένος σε διαδικασίες (να σημειωθεί ότι η ομάδα 4 

χρησιμοποίησε ταυτόχρονα τρεις προβολείς διαφανειών για να προβάλει τις τρεις διαφάνειες στις 

οποίες ήταν γραμμένος ο αλγόριθμος).

ομάδα 6

Κα : αν στην αρχή έχετε πολλά κενά... θα εκτυπώσει πολλές φορές... μάλλον θα καλέσει 
τόσες φορές την διαδικασία εκτύπωσης... αδεξιότητα..

Σπ
Κα
Σπ
Κα

ναι αλλά τα τηλεγραφήματα δεν αρχίζουν με κενά... 
φαντάζομαι το ίδιο θα γίνεται κι ανάμεσα στις λέξεις,., 
ναι...
κάθε φορά που συναντάτε ένα κενό κάνετε όλη τη διαδικασία.
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Ο καθηγητής προσπαθεί επίσης να υποδείξει ότι η δομή ενός τέτοιου αλγορίθμου δε 

μπορεί παρά να γίνει κατά επίπεδα, ακολουθώντας, κατά κάποιο τρόπο τη δομή των 

τηλεγραφημάτων: ξαναπάμε εκεί... και δοκιμάζουμε να το ξαναδούμε εκεί μέσα ποια είναι τα 

διαδοχικά επίπεδα και τι ισχυρίζεστε πως πρέπει να γίνει σε κάθε επίπεδο;..

Μ' έναν γενικό τρόπο η κριτική του καθηγητή για τους παρουσιαζόμενους 

αλγόριθμους δεν περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένα λάθη, αλλά και στη γενικότερη ποιότητα 

του αλγορίθμου.

ομάδα 3

λείπουν πολλά σχόλια κι όλα αυτά που θα έπρεπε να υπάρχουν., που διατείνεστε ότι κάνει το 

πρόγραμμά σας... όχι μόνο για ην παρουσίαση αλλά και για σας... αν θέλετε να πείσετε... δεν 

πείθεται κανείς με μερικές γραμμές κώδικα..

πρέπει να είστε σίγουροι γι' αυτό που πουλάτε δεν είναι δύσκολη άσκηση.... αλλά ανήκει σε 

αυτές οι οποίες μπορεί να είναι δύσκολη στις λεπτομέρειες... μπορεί να υπάρχουν πάντοτε ειδικές 

περιπτώσεις εξαιρέσεις κλπ... δεν είναι από εκείνες τις περιπτώσεις στις οποίες και μόνο με ένα 

παράδειγμα είμαστε ήσυχοι...

ομάδα 4

εμένα κατά τη γνώμη μου υπάρχουν πολλά...δηλαδή υπάρχουν πολλά για παρουσίαση που 

παρουσιάζονται ταυτόχρονα... και το γεγονός ότι έχετε ανάγκη ταυτόχρονα από τρεις προβολείς 

έχει τη σημασία του...ούτως ή άλλως στο επίπεδο των ματιών είναι δύσκολο να κοιτάζουμε 

πολλά πράγματα ταυτοχρόνως...μπορούμε να έχουμε 3 και 4 προβολείς αλλά θέλω να πω., ακόμη 

κι να είναι ένα γραμμένο χαρτί... κοιτάζουμε ένα χαρτί., αλλά δε μπορούμε να δούμε τρία χαρτιά 

ταυτόχρονα... υπάρχει ένα πρόβλημα καθολικότητας των πραγμάτων... και το ξαναβρίσκουμε 

στην παρουσίαση που έγινε...δηλαδή... χοντρικά μας ζητάτε λίγο...εεε...να τα κοιτάζουμε όλα και 

να τα καταλάβουμε για να έχουμε μια συνολική ιδέα...

ομάδα 5
ισχύει η ίδια παρατήρηση... μια σωστή παρουσίαση θα μπορούσε να διαιρεθεί σε διαφάνειες 

[γιατί και πάλι το πρόγραμμα είναι μονοκόμματο και εκτείνεται σε δυο διαφάνειες] δεν είναι 

πρόβλημα διαφανειών αλλά δόμησης... οι διαδικασίες πρέπει να καταλαμβάνουν χώρο το πολύ 

μιας διαφάνειας...εγώ είμαι ανίκανος να διαβάσω 20 γραμμές ταυτόχρονα... {...} φανταστείτε ένα 

πρόγραμμα 20 σελίδων listing... 20 διαφάνειες δε μπορούν να διαβαστούν ταυτόχρονα... είναι 

θέμα σύλληψης και σχεδίασης και μεθοδολογίας του αλγορίθμου...

ομάδα 6

Κα : τελικά είναι άσχημα δομημένο γιατί όλο στηρίζεται στο διάβασμα ενός χαρακτήρα... 
κι η ανάλυση ενός προβλήματος όπως αυτό τελικά δε μπορεί να στηριχτεί στην 
επεξεργασία ενός χαρακτήρα... η modularization δε γίνεται επί τη βάσει της
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επεξεργασίας ενός μόνο χαρακτήρα... γιατί ένας χαρακτήρας από μόνος του... ένα 
διάστημα μπορεί να είναι το τέλος μιας λέξης ή ενός τηλεγραφήματος... η ανάλυση 
του προβλήματος δε μπορεί να είναι 

repeat την επεξεργασία ενός χαρακτήρα 
αλλά είναι

repeat την επεξεργασία ενός τηλεγραφήματος

και στο εσωτερικό 
repeat την επεξεργασία μιας λέξης... 

εν πάση περιπτώσει χρειάζονται τέτοια πράγματα...
Σπ : ναι αλλά δε μπορούσαμε από την εκφώνηση να φανταστούμε... μπορούμε να 

ξεχωρίσουμε τις λέξεις αλλά όχι τους χαρακτήρες...
Κα : ναι αλλά είναι άλλο πράγμα η δόμηση του προγράμματος κι άλλο η δομή της 

ταινίας... επειδή η ταινία είναι μια ακολουθία χαρακτήρων αυτό δε σημαίνει ότι το 
πρόγραμμα σας θα είναι:

repeat την επεξεργασία ενός χαρακτήρα until χαρακτήρας τέλους 
γιατί τότε όλα τα προγράμματα που έχουν να κάνουν με ακολουθίες χαρακτήρων θα 
μπορούσαν να αναχθούν σε:
repeat την επεξεργασία ενός χαρακτήρα until χαρακτήρας τέλους

και αλλού:

δεν έχω το συναίσθημα ότι είναι σωστό... δεν έχω συναίσθημα ασφαλείας... εξαιτίας της οργάνωσης...

6.2.1.3 Η φάση της 1 "διδασκαλίας”

Την φάση των ερωτήσεων και των αντιπαραδειγμάτων διαδέχεται μια περίοδος 

σιωπής. Ο καθηγητής θέτει το ερώτημα της ορθότητας του αλγορίθμου:

συλλογικά...στη βάση μιας παρουσίασης όπως αυτή... μήπως αντιλαμβάνεστε τον 

αλγόριθμο σφαιρικά... έχετε μήπως την εντύπωση ότι είναι... σας φαίνεται σαφές ή όχι;...

Η τάξη δεν εκφέρει καμία γνώμη.

Επειδή η τάξη δεν αποφαίνεται για την ορθότητα του αλγορίθμου ο καθηγητής 

σχολιάζει τον αλγόριθμο τονίζοντας ότι:

- ο αλγόριθμος, κατά κάποιο τρόπο, αντικατοπτρίζει τη δομή των δεδομένων . 

Επιπλέον πρέπει να είναι οργανωμένος σε διαδικασίες γιατί αλλιώς είναι υπερβολικά μεγάλος κι 

επομένως δύσκολα ελέγχεται διανοητικά.

- η ουσία, κατά κάποιο τρόπο, δεν βρίσκεται μόνο στον "κώδικα" στις εντολές 

καθαυτές, αλλά περισσότερο στην οργάνωση του αλγορίθμου σε τμήματα (διαδικασίες) οι οποίες 

όμως ό'εν είναι απαραίτητο να γραφούν, γιατί αυτό που ενδιαφέρει είναι να προσδιοριστεί η 

αρχική και η τελική τους κατάσταση, δηλαδή στοιχεία τα οποία επιτρέπουν τον έλεγχό τους και 

σε τελευταία ανάλυση αποτελούν στοιχεία απόδειξης.
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το ερώτημα είναι αν είμαστε πεισμένοι ή όχι... αν μοιάζει... εξάλλου αυτό που ζητάω δεν είναι το 

πρόγραμμα το ίδιο... μπορεί να είναι κάτι πιο γενικό... το ζήτημα είναι αν συγκεντρώνει την 

επιδοκιμασία δηλαδή αν είναι σαφές οτι είναι σωστό... ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας [...] το 

πρόβλημα είναι ότι με ένα μονοκόμματο πρόγραμμα έτσι δεν μπορούμε να έχουμε σιγουριά ότι σε 

μια γωνιά δεν υπάρχουν σημεία που εκτροχιάζονται και μάλιστα σοβαρά... δεν μπορώ να είμαι 

σίγουρος... παρόλα αυτά μπορούμε να αναρωτηθούμε αν μοιάζει να είναι εντάξει., ανάμεσα σας 

υπάρχουν άτομα που έχουν ερωτήσεις γιατί τα πράματα δεν τους φαίνονται καθαρά... εμπρός...

εμένα οι προδιαγραφές μιας διαδικασίας, όταν είναι ακριβείς, μου φτάνουν κι είναι προτιμότερο 

από το να γράψετε το ίδιο το πρόνοαμμα...δε πρέπει να νοάφετε καμιά συνάρτηση function του τάδε 

ζωρίς προδιανραφές... είναι απαράδεκτο... δε γράφουμε ποτέ συναρτήσεις κατ' αυτόν τον τρόπο... 

οριακά θα έλεγα ότι αν έχετε τις προδιαγραφές ο κώδικας... αδιαφορούμε λίγο... κι εξάλλου πρέπει 

να τη γράψετε με όσο γενικότερο τρόπο μπορείτε...

Επιπλέον η κριτική του καθηγητή στρέφεται γύρω από το πρόβλημα του ότι, αν και 

δε φαίνεται πάντοτε ο αλγόριθμος λανθασμένος, ωστόσο δύσκολα κερδίζει την συναίνεση ότι 

είναι ορθός:

από σύλληψη έχω να παρατηρήσω τίποτε... αλλά δε βλέπω και πολύ καθαρά γιατί να είμαστε 

σίγουροι ότι θα είναι εντάξει...δε βλέπω σημεία με λάθη... η εργασία σας δεν είναι και άσχημη., 

αλλά Θα προτιμούσα αντί να μου βάλετε το πρόγραμμα να μου βάλ,ετε τις προδιαγραφές των μερών 

...ο  έλεγχος να γίνεται πάνω σε αυτό που περιμένετε να κάνει κάθε τμήμα του προγράμματος...αυτό 

που με ενδιαφέρει κυρίως είναι η έννοια του state του μηγανήματος: είμαι στην κατάσταση αυτή., 

κάνω αυτό και στην έςοδο βρίσκομαι στην κατάσταση αυτή... γιατί αντί να σας ρωτάω για τη 

λειτουργία των διαφόρων μερών είναι απείρως καλύτερο να τις γράψετε εσείς...από τη μια για να 

με πείσετε ότι το πρόγραμμα σας είναι σωστό αλλά επίσης και για να μπορείτε να το γράψετε...[...] 

αλλιώς μπορεί να κοιτάξουμε ακόμη και σε μεγάλο βάθος λεπτομέρειας χωρίς να αποκτήσουμε τη 

σιγουριά πως είναι ορθό... τι μπορεί να γίνει; ή να ξαναγραφείμε σαφήνεια ή να δοκιμαστεί σε 

βάθος για να διαπιστωθεί αν λειτουργεί...
δε μπορώ έτσι να σας πω ότι είναι εντάξει., ούτε κι ότι είναι λάθος...

6.2.2 Η φάση της σύνθεσης

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων, ο καθηγητής παρουσιάζει ένα συνολικό 

απολογισμό των αλγορίθμων. Επιχειρεί μια σύνθεση των διαπιστώσεων του και ουσιαστικά 

θεσμοποιεί εκείνα τα στοιχεία τα οποία θεωρεί σημαντικά.

Τα σημεία τα οποία τονίζει είναι τα εξής:
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Οι αλγόριθμοι που παρουσιάστηκαν μπορεί να ήταν ορθοί - δεν ήταν όμως καθόλου

πειστικοί.

υπάρχει ένα παράδοξο... από την άποψη του συνολικού αποτελέσματος δεν είναι και πολύ κακό... 

δεν υπάρχουν πολλά οφθαλμοφανή λάθη... αντίθετα δεν είυ,αι καθόλου πεπεισμένος ότι είναι 

σωστό...δεν ιχου Φαίνεται σίγουρο...έτσι που παρουσιάζονται τα πράνιιατα είααι υπο/οεωαένος να 

σκύψω να δω τις λεπτόιιέρειες κι ακόμη και τότε αισθάνομαι άβολα...

Ο προγραμματιστής οφείλει να προδιαγράφει με ακρίβεια τις διαδικασίες του: 

σε τέτοιου είδους προβλήματα πρέπει να είστε σε θέση να παρουσιάζετε τα πράγματα με τρόπο 

σαφή ξεκάθαρο και ακριβή για να πετύχετε τη συγκατάθεση των άλλων...να είναι προφανές ότι 

αυτό που κάναμε είναι σωστό...δε λέω ότι δε μπορεί να παραμένουν λάθη σε κάποιο σημεία 

εξάλλου... τουλάχιστο οι άνθρωποι να είναι πεισμένοι ότι δε μπορεί να γελιούνται... κι εσείς οι ίδιοι 

να πειστείτε

Σε τελευταία ανάλυση η σωστή δόμηση του αλγορίθμου κι οι ορθές προδιαγραφές 

"προηγούνται" του κώδικα κι ο κώδικας θα μπορούσε να λείπει - τουλάχιστον σε ορισμένες 

περιπτώσεις.

να μην εργάζεστε οπωσδήποτε γράφοντας γραμμές προγράμματος... εργαστείτε κόβοντας τα 

δεδομένα - δηλαδή οργανώνοντάς τα - εξάλλου δεν υπήρξαν παρά ένας ή δυο που χρησιμοποίησαν 

διαδικασίες και πάλι όχι καλοφτιαγμένες... κόβοντας σε τμήματα θα σας επιτρέψει να βλέπετε πιο 

καθαρά...προδιαγράψτε με ακρίβεια τα διάφορα μέρη... το ενδιαφέρον των διαδικασιών είναι ότι 

σας υποχρεώνει εν γένει να προδιαγράψτε λίγο περισσότερο... αλλά ακόμη κι αν χρησιμοποιείτε 

διαδικασίες γράψτε προδιαγραφές για τα διάφορα μέρη του προγράμματος λέγοντας... αυτό το

τμήμα...κάνει αυτό ενώ αυτό το τμήμα...κάνει το άλλο.....υπάρχουν περιγραφές που πρέπει να

κάνετε ενώ δεν έχετε πρακτικά ούτε σχόλια ούτε προδιαγραφές... δεν είμαστε λοιπόν σίγουροι ότι 

θα λειτουργήσουν σωστά...

Και σε μια σύνθεση όλων των ανωτέρω:

εξάλλου με ενοχλεί αρκετά., γιατί είναι ένα πρόβλημα όχι και πολύ πολύ δύσκολο... και για το 

οποίο οφείλουμε να είμαστε ικανοί αν αφιερώσουμε κάποιο χρόνο... δηλαδή δεν είστε 

υποχρεωμένοι να δώσετε όλες τις λεπτομέρειες...ίσως ο χρόνος που είχατε στη διάθεση σας δε σας 

επέτρεπε να γράψετε ολόκληρο το πρόγραμμα... αλλά πρακτικά γράψατε ολοένα πλήρες 

πρόγραμμα...ίσως δε θα έπρεπε να γράψετε όλο το πρόγραμμα... ίσως θα μπορούσατε να εργαστείτε 

ομαδικά και καθένας σας να κάνει ένα μικρό κομμάτι... ή να γράψετε τις προδιαγραφές των 

διαδικασιών λέγοντας "τις προδιαγράψαμε δεν είχαμε καιρό να τις γράψουμε αλλά θα το κάνουμε 

έχετε μας εμπιστοσύνη"... υπάρχουν για παράδειγμα τετριμμένες διαδικασίες... να τις γράψουμε αν 

οι προδιαγραφές τους είναι καλά προσδιορισμένες... είναι σαφές ότι πάντα είναι κατασκευάσιμες...

352



είναι πολύ απλό...στην περίπτωση αυτή μπορείτε να μη δώσετε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας... 

μπορείτε να δώσετε απλώς τις προδιαγραφές της λέγοντας... θα κάνω μια διαδικασία που θα κάνει 

αυτό... αν συμπεριλαμβάνεται ως τυπική διαδικασία στη γλώσσα που χρησιμοποιείτε κα/Λ... δεν 

παρουσιάζει καμία δυσκολία... μπορείτε να την δοκιμάσετε ανεξάρτητα από τις άλλες... από το 

σημείο αυτό δεν είναι απαραίτητο να τα γράψετε όλα... αντίθετα... μπορεί να σας διευκολύνει τη 

ζωή όταν παρουσιάζετε το σύνολο του προγράμματος...

δεν έχω τώρα το χρόνο... να σας δείξω τι θα έκανα εγώ σε δυο ώρες... θα σας το παρουσιάσω 

γρήγορα την επόμενη φορά αν Θέλετε..

6,2.3 Η λειτουργία του συμβολαίου

Η σημασία του συμβολαίου για τη λειτουργία μιας διδακτικής κατάστασης μέσα σε 

ένα "φυσιολογικό" μάθημα είναι εξαιρετικά μεγάλη γιατί το συμβόλαιο επιβάλλεται σε όλους 

τους συμμετέχοντες. Αντίθετα σε συνθήκες πειραματικές το ισχύον συμβόλαιο είναι, από τη 

φύση του, ασαφές κι επομένως "ελαστικό".

Η κατάσταση που περιγράφουμε στο παρόν κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από πολλές 

παρεμβάσεις του καθηγητή - αναπόφευκτες ίσως - οι οποίες θα μπορούσαν ακόμη και να 

μεταβάλουν το νόημα και την πορεία της κατάστασης. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν αποτελούν 

"θόρυβο" του συστήματος, αντίθετα αποτελούν οργανικό στοιχείο της διαδικασίας μάθησης μέσα 

στο σχολικό περιβάλλον. Το πρόβλημα είναι ότι το "συμβόλαιο" αντιστέκεται στις αλλαγές, έχει 

την τάση της ευσταθούς ισορροπίας - επιστροφή στην αρχική κατάσταση - κι άρα δεν επιτρέπει 

την "εύκολη" εφαρμογή ενός "άλλου" συμβολαίου. Χωρίς να επιχειρήσουμε μια ανάλυση των 

παρεμβάσεων του καθηγητή - εννοούμε τις παρεμβάσεις εκείνες που υπαγορεύονται από το 

συμβόλαιο και όχι από την διδακτική οικονομία της κατάστασης - θα κάνουμε αναφορά σε όσες 

από αυτές ήταν οι πιο σημαντικές για τη διδακτική λειτουργία της κατάστασης.

Παρατίθενται οι πιο σημαντικές από τις παρεμβάσεις.

• Στην αρχή του μαθήματος, ο καθηγητής επιθυμεί να εισάγει τους φοιτητές στο 

"πνεύμα" των όσων θα ακολουθήσουν κι έμμεσα να αιτιολογήσει τη ασυνήθιστη οργάνωση του 

μαθήματος. Η τάση του καθηγητή είναι να ενημερώσει τους σπουδαστές, χωρίς όμως και να 

"αποκαλύψει" τους τελικούς στόχους του μαθήματος52.Έτσι ενημερώνει τους μαθητές και 

σχολιάζει:

52 υπάρχει εδώ μια σαφής ομοιότητα με αυτό που ο G. Brousseau [1982,1984] ονόμασε "φαινόμενο Topaz" - τη διαρκή 
προσπάθεια του διδάσκοντος να βοηθήσει τους μαθητές του ώστε να μην αποτύχουν - εμπειρία που θα ήταν ίσως δυσάρεστη για 
όλους και κατά κάποιο τρόπο θα αναιρούσε το διδακτικό του έργο - και ταυτόχρονα να μην δώσει την απάντηση - γιατί και αυτό 
με τη σειρά του θα αναιρούσε το διδακτικό του έργο. '"Πολλλλλλλλά και μεγάλα..." υπαγορεύουν μερικές φορές οι δάσκαλοι, ή 
"θέλωωωωω..." προκειμένου να δίόσουν στους μαθητές έναν δείκτη για την ορθογραφία της λέξης, χωρίς όμως και να τους 
πούνε κατευθείαν τη σωστή απάντηση. Βέβαια δεν υπάρχει άμεση αντιστοιχία ανάμεσα στα δυο φαινόμενα - υφίσταται όμως 
αναμφίβολα μια ομοιότης
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μπορεί να υπάρξει συζήτηση και -γνώμες αντίθετες...δεν επιμένω αμέσως., αλλά είναι 

γύρω από τις έννοιες της αυστηρότητας και της διόρθωσης των αλγορίθμων που θέλουμε σήμερα 

να δούμε...

η γλώσσα: επειδή πρόκειται για την κατασκευή αλγορίθμων και θέλουμε να είναι 

αυστηρή συμφωνήσαμε να είναι επιτρεπτή μια γλώσσα όπως μια Pascal-like ή η αληθινή Pascal... 

η ουσία είναι να είναι ακριβής...

δυο λέξεις μόνο: υπάρχουν τα ίδια προβλήματα που είδαμε και την τελευταία φορά., 

ασαφείς προδιαγραφές κλπ... υπάρχουν και σήμερα οι ίδιοι τύποι προβλημάτων..

• Με διάφορες παρεμφερείς παρεμβάσεις καθορίζει επίσης τους ρόλους των 

συμμετεχόντων: θα διευθύνω εγώ για να μη γίνει πανικός στην αρχή κι ύστερα βλέπουμε... 

Αποτέλεσμα των παρεμβάσεων αυτών είναι η ανάληψη από μέρους του καθηκόντων 

διδάσκοντος: οι παρατηρήσεις μας έδειξαν, για παράδειγμα, ότι οι ερωτήσεις των σπουδαστών - 

της τάξης - απευθυνόταν στον καθηγητή ακόμη κι όταν αφορούσαν έναν αλγόριθμο που 

παρουσίαζε κάποιος συνάδελφος τους κι αντίστοιχα όσοι παρουσίαζαν αλγορίθμους απαντούσαν 

στον καθηγητή.

• Η δεύτερη κατηγορία παρεμβάσεων έχει να κάνει με τη διαχείριση του χρόνου. 

Όταν τα όρια του χρόνου πλησιάζουν στο τέρμα τους, ο καθηγητής παρεμβαίνει προκειμένου να 
διευθετήσει το χρόνο (Chevallard [1986]) κάνει συστάσεις του τύπου:

Δε ξέρω πού ακριβώς είστε με τη λύση, αλλά πρέπει να κρατήσουμε χρόνο και για τη 

δεύτερη φάση.
Η πίεση του χρόνου οδηγεί τον καθηγητή και σε άλλου είδους παρεμβάσεις - πολύ 

ουσιαστικότερες αυτές53. Ο καθηγητής βέβαια γνωρίζει εκ των προτέρων ποιο είναι το 

πραγματικό αντικείμενο της διδακτικής κατάστασης και για το λόγο αυτό προσπαθεί να 

ανακατευθύνει τις προσπάθειες των σπουδαστών προς μια κατεύθυνση διδακτικά πιο 

ενδιαφέρουσα. Έ νας ημιτελής κώδικας δεν προσφέρεται και πολύ σε μια κριτική - ενώ αντίθετα 

ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα - έστω κι αν τμήματα του ολόκληρα απλώς προδιαγράφονται, 

χωρίς να έχουν κωδικοποιηθεί - είναι προφανώς πολύ πιο κατάλληλος.

προσοχή δε σας ζητήθηκε να γράψετε το πρόγραμμα ολοκληρωμένα... σας ζητήθηκε να 

κάνετε την εργασία της σύλληψης και σχεδίασης αρκετά καθαρά ώστε παρουσιάζοντας το να 

μπορούμε να ξέρουμε αν είναι ΟΚ ή όχι... δηλαδή., αν με λίγο ακόμη χρόνο ώστε να ρυθμιστούν οι 

προγραμματιστικές λεπτομέρειες., φτάνουμε σε ένα πρόγραμμα... ή αν η σύλληψη είναι εντελώς 

επιπόλαια...
Αν λοιπόν είστε αρκετά προχωρημένοι δεν είναι απαραίτητο να ασχοληθείτε διεξοδικά 

με τις λεπτομέρειες... αλλά περάστε στη σύνταξη του αλγορίθμου που θα παρουσιάσετε

53 η μελέτη των φαινομένων που έχουν σχέση με τη διαχείριση του σχολικού "μικροχρόνου", δηλαδή το χρόνο της σχολικής 
τάξης, έχει μελετηθεί διεςοδικά από τον Chevallard [1986].
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(διαφάνειες)... κατά κάποιο τρόπο θα ασχοληθείτε με την γραφή με σαφήνεια του αλγορίθμου... σας 

χρειάζεται ακόμη ένα τέταρτο της ώρας...

Μέσα στην ίδια λογική αξιοσημείωτη είναι και η διαχείριση της σιωπής·, κάθε φορά 

που η τάξη παραμένει σιωπηλή κι αμήχανη - μη μπορώντας για παράδειγμα να αποφανθεί για την 

ορθότητα του αλγορίθμου - ο καθηγητής παρεμβαίνει υποβάλλοντας ο ίδιος ερωτήσεις, κρίσεις 

και σχολιασμούς - παρεμβάσεις οι οποίες είναι κοντά στα όρια της διδακτικής κατάστασης - γιατί 

θα μπορούσαν πολύ εύκολα να μεταβάλουν το νόημα της. Η εξέλιξη της κατάστασης έδειξε ότι 

τέτοια μεταβολή δεν υπήρξε.

Ως τελευταία παρέμβαση - σημαντική αλλά χωρίς επιπτώσεις για την εξέλιξη της 

κατάστασης - αναφέρουμε τη μικρή παρατήρηση του καθηγητή ο οποίος σχολιάζοντας συνολικά 

την κατάσταση αρχίζει λέγοντας: εξάλλου με ενοχλεί αρκετά..

Η παρατήρηση αυτή αντιστοιχεί ίσως σε ένα γνωστό και διαδεδομένο φαινόμενο: 

πολύ συχνά οι διδάσκοντες έχουν λανθασμένη γνώμη για τις επιδόσεις των σπουδαστών ή 

μαθητών τους - σε ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή μια κατηγορία προβλημάτων. Η διαπίστωση 

ότι σε κάποιους τομείς η πραγματικότητα μπορεί να είναι διαφορετική αποτελεί μια δυσάρεστη 

εμπειρία για το διδάσκοντα. Εξάλλου ένα από τα βασικά προβλήματα των ερευνητών της 

διδακτικής, όταν συνεργάζονται με άλλους διδάσκοντες, είναι ακριβώς να τους πείσουν ότι τα 

αποτελέσματα οιασδήποτε έρευνας δεν αποτελούν κριτική για το διδακτικό έργο του 

διδάσκοντος.
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6.3 Συμπεράσματα

Ό πως ήδη αναφέρθηκε, ο βασικός στόχος της κατάστασης "εισαγωγή στον 

συστηματικό προγραμματισμό" ήταν η απαξίωση των εμπειρικών μεθόδων που χρησιμοποιούν 

συνήθως οι σπουδαστές για να κατασκευάσουν τους αλγορίθμους τους κι η εισαγωγή μιας νέας 

μεθοδολογίας.

Ο πρώτος από τους δυο αυτούς στόχους θα επετυγχάνετο χάρη στην λειτουργία της 

διδακτικής κατάστασης την οποία κατασκευάσαμε. Στα πλαίσια της κατάστασης θα έπρεπε να 

καταστεί σαφές το γεγονός ότι ένας αλγόριθμος τον οποίο κατασκεύασε μια ομάδα σπουδαστών

- και είναι βέβαια πεισμένη για τη σχετική ορθότητά του:

- μπορεί να περιέχει λάθη, αδυναμίες κλπ (φάση της διάψευσης)

- τελικά είναι αναξιόπιστος γιατί εκτός από αυτούς που συμμετείχαν στην κατασκευή 

του, οι υπόλοιποι δεν είναι καθόλου βέβαιοι για την ορθότητά του.

Ο δεύτερος στόχος θα επετυγχάνετο με μια πιο παραδοσιακή διδασκαλία από τη 

μεριά του καθηγητή - διδασκαλία όμως βασισμένη πάνω στο ίδιο πρόβλημα.

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι όσον αφορά στον πρώτο στόχο η κατάσταση 

λειτούργησε πολύ ικανοποιητικά: οι παρουσιαζόμενοι αλγόριθμοι δεν απέσπασαν την έγκριση 

της τάξης - και τούτο μάλιστα μερικές φορές χω ρίς καν να εντοπιστούν σημαντικά λάθη. Η 

έλλειψη εμπιστοσύνης εξηγείται λοιπόν από το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι δεν ήταν "πειστικοί" - 

δεν παρείχαν δηλαδή στον ενδεχόμενο ελεγκτή - την τάξη - εκείνα τα στοιχεία που θα επέτρεπαν 

την πραγματοποίηση ενός γενικού ελέγχου.

Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό το γεγονός ότι οι ομάδες εργασίας ήταν 

σχετικά πολυπληθείς και πιθανόν αυτό να επέδρασε στην ποιότητα των αλγορίθμων. Αλγόριθμοι 

οι οποίοι κατασκευάζονται με τη συμμετοχή 5-7 ατόμων είναι κατά πάσα πιθανότητα 

απαλλαγμένοι από προφανή λάθη - όχι κατ' ανάγκη απαλλαγμένοι από λάθη, αλλά τα λάθη είναι 

λιγότερο προφανή. Αντίθετα, όπως ήταν αναμενόμενο, η δομή των αλγορίθμων ήταν σχετικά σε 

αναντιστοιχία με τα δεδομένα. Τούτο δημιούργησε σαφώς αβεβαιότητα για την ποιότητα τους - 

βασικός στόχος της κατάστασης - αλλά δυσχέρανε την επισήμανση λαθών. Οι διαψεύσεις του 

καθηγητή πήραν έτσι ένα γενικότερο χαρακτήρα στηριζόμενες πλέον στο φαινομενικό παράδοξο 

να μην εμπνέουν εμπιστοσύνη λύσεις οι οποίες φαινομενικά δεν έχουν λάθη. Η σχετική δυσκολία 

εντόπισης λαθών και η αδυναμία απόφανσης για την ορθότητα των αλγορίθμων δημιούργησε σε 

πολλές περιπτώσεις αμηχανία στην τάξη - η οποία ξεπεράστηκε με παρεμβάσεις του καθηγητή 

υπαγορευόμενες κυρίως από ένα διδακτικό συμβόλαιο παρά από μια διδακτική οικονομία.

Ο δεύτερος στόχος δεν επετεύχθη - οι εκτιμήσεις μας για τον απαραίτητο χρόνο 

αποδείχθηκαν υπερβολικά αισιόδοξες, ο καθηγητής απλά παρουσίασε συνοπτικά τα βασικά 

στοιχεία, τη "λογική" θα λέγαμε του συστηματικού προγραμματισμού μέσα στο πλαίσιο μιας 

κατάστασης στην οποία 6 διαδοχικοί αλγόριθμοι, κατασκευασμένοι με μια ορισμένη τεχνική, δεν 

κρίθηκαν αρκετά αξιόπιστοι ώστε να αποσπάσουν τη συγκατάθεση της τάξης.
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Η διαπίστωση αυτή επιβάλλει βέβαια την επανεξέταση της οργάνωσης μιας 

παρόμοιας διδακτικής κατάστασης: τι προβλήματα θα πρέπει να προταθούν, ώστε να είναι 

επιλύσιμα στον συνήθη χρόνο ενός μαθήματος, αλλά αρκετά πολύπλοκα, ώστε η εγκυρότητά 

τους να είναι αμφίβολη; τα ερωτήματα αυτά και τα συναφή με αυτά ζητήματα της διαχείρισης 

των διαφόρων φάσεων διαχείρισης παρόμοιων διδακτικών καταστάσεων θα πρέπει ασφαλώς να 

αποτελέσουν αντικείμενα περαιτέρω διερεύνησης.
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7. Συμπεράσματα
Όπως αναφέρθηκε στη αρχή της παρούσας εργασίας, κίνητρο για την εκπόνησή της 

απετέλεσε καταρχήν η εμπειρική διαπίστωση ότι η διδασκαλία του προγραμματισμού 

συνοδεύεται από ορισμένα φαινόμενα δυσλειτουργίας.

Η διερεύνηση των δυσλειτουργιών αυτών πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 

Διδακτικής της Πληροφορικής η οποία προσφέρει ένα θεωρητικό υπόβαθρο για την διερεύνησή 

τους και μια μεθοδολογία κατασκευής διδακτικών καταστάσεων για την υπέρβαση αυτών των 

δυσλειτουργιών. Οι δυσλειτουργίες είχαν ως βασικό αίτιο την ύπαρξη ορισμένων αντιλήψεων 

στους σπουδαστές, οι οποίες, σε ορισμένες περιπτώσεις, λειτουργούν ως εμπόδια για την πρόοδο 

της γνώσης των σπουδαστών.

Τα βασικά ερωτήματα τα οποία απετέλεσαν τον στόχο της παρούσης συνοψίζονται

ως εξής:

- τι ακριβώς κάνουν οι σπουδαστές, όταν κατασκευάζουν έναν καινούριο 

αλγόριθμο ή ένα καινούριο πρόγραμμα;

- γιατί οι σπουδαστές λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν;

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

Καταρχήν η βιβλιογραφική έρευνα και η ανάλυση την οποία επιχειρήσαμε μας 

επέτρεψαν να συμπεράνουμε τα ακόλουθα:

1. Η Πληροφορική - και ειδικότερα ο προγραμματισμός ο οποίος μας αφορά - κατά 

την πρώτη περίοδο της απετέλεσε μια πρακτική δραστηριότητα ενασκούμενη αποκλειστικά σε 

ερευνητικά εργαστήρια στο περιθώριο των κύριων ερευνητικών δραστηριοτήτων των 

εργαστηρίων αυτών. Ο προγραμματισμός δεν ήταν ακόμη επιστημονική δραστηριότητα.

2. Η πρόοδος της τεχνολογίας έδωσε στην Πληροφορική τη δυνατότητα να 
εισχωρήσει και στον επαγγελματικό κόσμο. Το προηγούμενο status της μεταβλήθηκε ριζικά, 

αλλά ο προγραμματισμός - έτσι όπως εξασκείτο κατά την περίοδο αυτή - αποδείχθηκε 

ανεπαρκής. Οι απαιτήσεις σε λογισμικό δεν αντιστοιχούσαν στην μεθοδολογία παραγωγής του κι 

έτσι δημιουργήθηκε η λεγόμενη κρίση του λογισμικού. Η «διείσδυση» αυτή της Πληροφορικής κι 

ιδιαίτερα του προγραμματισμού συνοδεύτηκε από την ταυτόχρονη δημιουργία μιας ακαδημαϊκής 

και μιας επαγγελματικής κοινότητας.

3. Έ να τμήμα της κοινότητας των πληροφορικών προσπαθώντας να προτείνει λύσεις 

για την υπέρβαση της κρίσης, επαναπροσδιορίζει τη φύση του προγραμματισμού ως μιας 

επιστημονικής δραστηριότητας. Έτσι:
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α) ο επαναπροσδιορισμός αυτός και οι συνέπειες του προτείνονται ως λύση στην 

κρίση του λογισμικού

β) ο επαναπροσδιορισμός αυτός είναι κατ’ ανάγκη καθολικός: περιλαμβάνει την 

αναθεώρηση όλων των συνιστωσών προγραμματισμού, όπως η μεθοδολογία, τα αντικείμενα με 

τα οποία ασχολείται και οι μεταξύ τους σχέσεις, τα καθήκοντα του προγραμματιστή και η 

εκπαίδευση των νέων πληροφορικών και προγραμματιστών.

4. Έ να τμήμα των πληροφορικών διαφωνεί με τη λογική αυτή - τουλάχιστον σε 

μερικές από τις συνέπειες της. Διαφωνεί επίσης και ο κλάδος των επαγγελματιών 

προγραμματιστών.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν μια σειρά διδακτικών επιπτώσεων:

α. Οι τυχόν ανεπαρκείς ή και λανθασμένες ακόμη αντιλήψεις των σπουδαστών 

μπορούν να αποκτήσουν ένα νόημα μέσα στα πλαίσια αυτά

β. Αφού το νόημα των νέων γνώσεων βρίσκεται στους όρους, στις συνθήκες που την 

κατέστησαν αναγκαία, η διδασκαλία της θα πρέπει να προβάλλει τα στοιχεία αυτά, να δείχνει 

δηλαδή την αναγκαιότητα των νέων γνώσεων και αντιλήψεων για τον προγραμματισμό, όπως ο 

συστηματικός προγραμματισμός ή ο προγραμματισμός με τυπικές μεθόδους. Ο συστηματικός 

προγραμματισμός θα πρέπει να νοηθεί σαν τεχνολογία η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των 

σχετικών δραστηριοτήτων: έκφραση προδιαγραφών, κατασκευή κι επικύρωση αλγορίθμων και 

προγραμμάτων.

Η επιστημολογική διερεύνηση μας επέτρεψε επίσης να επεξεργαστούμε ένα μοντέλο 

κατηγοριοποίησης των τριών αλληλένδετων συνιστωσών του προγραμματισμού: την έκφραση 

των προδιαγραφών, την κατασκευή και την επικύρωση αλγορίθμων και προγραμμάτων.

Στο μοντέλο αυτό υφίσταται μια ιεράρχηση των μεθόδων από τις πιο εμπειρικές προς 

τις πλέον τυπικές και επιχειρεί μια αντιστοίχιση μεταξύ των τριών συνιστωσών.

Για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των σπουδαστών όπως αυτές εκφράζονται στη 

διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, επινοήσαμε και θέσαμε σε εφαρμογή τρεις διδακτικές 

καταστάσεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά τους ήταν τα εξής:

• κάθε διδακτική κατάσταση είχε επικοινωνιακά και κοινωνικά χαρακτηριστικά τα 

οποία επέβαλαν την κατασκευή αλγορίθμων, κατά το δυνατόν, αξιόπιστων και πειστικών - 

δηλαδή αλγορίθμων οι οποίοι έπρεπε να είναι κατασκευασμένοι κι επικυρωμένοι και να 

συνοδεύονται από κατάλληλα επιχειρήματα πειστικά για ένα τρίτο πρόσωπο.
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• η πολυπλοκότητα των προτεινομένων προβλημάτων επέβαλε την συστηματική 

τους αντιμετώπιση, με μια προηγμένη τεχνολογία κατασκευής

• οι τρεις διδακτικές καταστάσεις κλιμακωνόταν από «κλινικές» καταστάσεις 

πειραματικής υφής ως τις «συνήθεις» διδακτικές καταστάσεις, καταστάσεις δηλαδή συμβατές με 

τη συνήθη λειτουργία μιας πανεπιστημιακής τάξης.

Τα σχετικά συμπεράσματα έχουν ως εξής:

α. Το ιεραρχικό μοντέλο το οποίο προτάθηκε λειτούργησε ικανοποιητικά δεδομένου 

ότι απετέλεσε ένα αποδοτικό πλαίσιο έκφρασης των αντιλήψεων που εξέφρασαν οι σπουδαστές.

β. Οι αντιλήψεις των σπουδαστών είχαν έναν σαφή εμπειρικό χαρακτήρα. Η ύπαρξη 

τους και η ισχύς τους αποδόθηκε εν μέρει στο γεγονός ότι το είδος, η φύση και οι συνθήκες των 

προτεινομένων προβλημάτων σε μια συνήθη πανεπιστημιακή τάξη επιτρέπει την ανάπτυξη κι 

επιβίωση αντιλήψεων αυτού του είδους και κατά συνέπεια η χρήση πιο «δαπανηρών» 

διανοητικά και πιο χρονοβόρων μεθόδων δεν έχει αντικειμενικό λόγο ύπαρξης.

Οι σπουδαστές δείχνουν να έχουν μια αυξημένη εμπιστοσύνη στους αλγόριθμους 

που κατασκευάζουν. Η εμπιστοσύνη τους αφορά όχι τόσο το συγκεκριμένο αλγόριθμο που 

κατασκευάζουν στην ολότητά του, όσο την «κεντρική του ιδέα», το «γενικό του σχήμα». Η 

«κεντρική ιδέα» ενός αλγορίθμου μπορεί βέβαια να είναι ορθή χωρίς ωστόσο αυτό να ισχύει για 

τον αλγόριθμο με όλες του τις λεπτομέρειες ή το πρόγραμμα. Κριτήριο για την πλήρη 

διαπίστωση της εγκυρότητάς του αποτελεί, για τους σπουδαστές, η μεταγλώττιση κι οι 

πολλαπλές δοκιμές του.

Η κυρίαρχη αντίληψη για τον αλγόριθμο και το πρόγραμμα, όπως τουλάχιστον 

γίνεται εμφανής κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος από τους σπουδαστές, είναι 

εκείνη ενός μηχανισμού τον οποίο ο κατασκευαστής ελέγχει εμπειρικά κι εμπραγμάτως κι έτσι η 

«γενική του ιδέα» ελέγχεται τελικώς διαισθητικά. Οι αλγόριθμοι κατασκευάζονται και 

δοκιμάζονται χάρη σε μια διαδικασία λειτουργίας του μηχανισμού - ο μηχανισμός δηλαδή 

«τίθεται σε λειτουργία» νοερά κι ο προγραμματιστής «παρακολουθεί», νοερά επίσης, ή μέσω 

προσομοιώσεων επεμβαίνοντας για διορθώσεις όταν το κρίνει αναγκαίο.

3. Οι δυο διδακτικές καταστάσεις στηρίχθηκαν στην ιδέα ενός φανταστικού ή 

πραγματικού αποδέκτη του αλγορίθμου. Η επινόηση του αποδέκτη λειτούργησε ικανοποιητικά , 

δεδομένου ότι όλοι οι σπουδαστές την έλαβαν υπόψή τους. Το σύνολο των σχετικών σχολίων 

ωστόσο, κατά κύριο λόγο αποσκοπούσε στην τοπικής εμβέλειας επεξήγηση του ρόλου ή του 

είδους των χρησιμοποιούμενων μεταβλητών κι ελάχιστα στοιχεία περιείχε τα οποία να 

στοιχειοθετούν την εγκυρότητα του αλγορίθμου με ικανοποιητικό τρόπο για τον αποδέκτη.
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4. Στην δεύτερη κατάσταση, το «Συντάκτη», επιχειρήσαμε μια διδακτική χρήση των 

διαψεύσεων. Οι διαψεύσεις λειτούργησαν ικανοποιητικά δεδομένου ότι για πολλούς σπουδαστές 

οι διαψεύσεις απετέλεσαν έναν παράγοντα ο οποίος έθεσε υπό αμφιβολία την αξιοπιστία και 

αποτελεσματικότητα των χρησιμοποιούμενων μεθόδων. Οι βασικοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει 

να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση των διαψεύσεων είναι οι εξής:
α) οι ad hoc διορθώσεις - ωστόσο το μεγάλο πλήθος διαψεύσεων μπορεί να 

καταστήσει φανερά αναποτελεσματική τη μέθοδο αυτή

β) η αμφισβήτηση της εγκυρότητας και νομιμότητας των προτεινομένων 

αντιπαραδειγμάτων ή των εντοπιζομένων λαθών

γ) οι διαψεύσεις είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές - χωρίς ωστόσο να αποδοθούν σε 

αναποτελεσματική μέθοδο εργασίας.

δ) οι σπουδαστές αναπτύσσουν ένα σύστημα αμύνης και υπεράσπισης του 

αλγορίθμου τους χωρίς να λαβαίνουν υπόψή τους λοιπούς παράγοντες

ε) η τελευταία κατάσταση έδειξε επίσης ότι η εργασία σε πολυπληθείς ομάδες βοηθά 

στην παραγωγή αλγορίθμων οι οποίοι δεν περιέχουν φανερά λάθη κι έτσι δεν μπορούν εύκολα να 

διαψευστούν στο συνήθη πραγματικό χρόνο λειτουργίας μιας πανεπιστημιακής τάξης, 

παράγοντας ο οποίος πρέπει να ληφθεί υπόψη.

5. Οι διδακτικές καταστάσεις τις οποίες πραγματοποιήσαμε έδειξαν ότι υπήρχε μια 

σχετικά κακή εκτίμηση του χρόνου, δηλαδή της προβλεπόμενης διάρκειάς τους.

Η τελευταία κατάσταση έδειξε επιπλέον ότι υπό την πίεση του χρόνου η διδακτική 

κατάσταση μπορεί να «μετατραπεί» σε μια κλασική κατάσταση διδασκαλίας, να χάσει δηλαδή 

τον ουσιαστικό της χαρακτήρα. Η ευθύνη της κρίσης κι αξιολόγησης των αλγορίθμων μπορεί να 

μετατοπιστεί από την τάξη στο διδάσκοντα - εξάλλου το διδακτικό συμβόλαιο υποχρεώνει σε 

παρόμοιες ενέργειες όταν υπάρξει «ακινητοποίηση» της τάξης, μπλοκάρισμα δηλαδή μπροστά σε 

ένα φαινομενικό αδιέξοδο.

6. Η τελευταία διδακτική κατάσταση ήταν ιδιαιτέρως σημαντική δεδομένης της 

φύσεώς της - δηλαδή της λειτουργίας της σε «φυσικές» συνθήκες. Η κατάσταση αυτή κατέστησε 

οφθαλμοφανή στους σπουδαστές την ανεπάρκεια των χρησιμοποιηθεισών μεθόδων εργασίας: 

ενώ για τους περισσότερους από τους παρουσιασθέντες αλγορίθμους δεν εντοπίστηκαν ουσιώδη 

λάθη, ουδείς εξ αυτών κρίθηκε αρκετά πειστικός κι αξιόπιστος. Τούτο έδωσε στον καθηγητή τη 

δυνατότητα να εισάγει την προβληματική του συστηματικού προγραμματισμού - αν κι όχι 

πλήρως λόγω ελλείψεως χρόνου.

7. Στο «περιθώριο» των δεδομένων που συνελέγησαν διαπιστώθηκε στους 

σπουδαστές η ύπαρξη πολλών «απλοϊκών αντιλήψεων». Οι δομές δεδομένων κι οι επαναληπτικές 

διαδικασίες, για παράδειγμα, επελέγησαν πολλές φορές με κριτήρια ασαφή. Τα σχετικά
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ευρήματα δεν τα διερευνήσαμε λεπτομερώς και προφανώς μια περαιτέρω διερεύνησή τους είναι 

αναγκαία.

8. Η παρούσα εργασία θέτει βέβαια με τη σειρά της μια σειρά νέων ερωτημάτων 

σχετικά με τις διδακτικές καταστάσεις οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν. Μια προοπτική 

περαιτέρω διερεύνησης θα ήταν η επινόηση ενός περιβάλλοντος στο οποίο ο συστηματικός 
προγραμματισμός ή κι ο τυπικός προγραμματισμός [Dijkstra Ε. W. et als [1988]) θα είχαν μια πιο 

απλή εκφορά: για παράδειγμα η μηχανή του Turing ή του Post (Uspensky V. A. [1983]) 

αποτελούν περιβάλλοντα στα οποία ακριβώς ο προγραμματισμός μπορεί να συστηματοποιηθεί 

πιο εύκολα. Μένει βέβαια ανοικτό το πρόβλημα της μετάβασης στα συνήθη προγραμματιστικά 
περιβάλλοντα. Στην κατεύθυνση αυτή η κατασκευή ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού (όπως του 

Pattis R. Ε [1981], Pattis R. Ε. et als [1996], Cagnat J. M. et als [1988], Lelouch R. et als [1991], 

λογισμικό «οπτικού προγραμματισμού» όπως των Smith D. C. et als [1995]), το οποίο για 

παράδειγμα θα στήριζε την κατασκευή κι επικύρωση αλγορίθμων με τυπικές μεθόδους, θα 

αποτελούσε ασφαλώς ένα σημαντικό βήμα. Φυσικά η χρήση λογισμικού στην εκπαιδευτική 

διαδικασία οφείλει να στηριχθεί στα γενικά συμπεράσματα και τις θέσεις που έχουν αναπτυχθεί 
σχετικά με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού (Capponi Β. [1986, 1989, 1990], Vivet Μ. 

[1991]). Τέλος η επινόηση προβλημάτων με την κατάλληλη περιπλοκότητα - έτσι όπως την 

αναλύσαμε στα προηγούμενα κεφάλαια - κι η επινόηση καταστάσεων με ιδιαίτερα επικοινωνιακά 

και «κοινωνικά» χαρακτηριστικά, αποτελεί ασφαλώς έναν τομέα ο οποίος χρήζει περαιτέρω 

διερεύνησης.
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Παράρτημα : ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Η κατάσταση
Σας ζητούμε να επιλύσετε ένα πρόβλημα γνωστό ως "Ροή 

τηλεγραφημάτων". Οφείλετε να κατασκευάσετεένα πρόγραμμα για να επιλύσετε το 

πρόβλημα κι ύστερα να διορθώσετε ένα από τα προγράμματα των συναδέλφων σας. Θα 

εργαστείτε ανά ζεύγη.

Θα υπάρξουν λοιπόν δύο φάσεις:

- Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης θα γράψετε ένα πρόγραμμα (όχι κατ' 

ανάγκη σε Pascal) για το πρόβλημα "ροή τηλεγραφημάτων". Μόλις τελειώσετε, το 

γραπτό σας θα δοθεί στους συναδέλφους σας για διόρθωση. Έχετε λοιπόν κάθε 

συμφέρον ώστε να δώσετε όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα τους επιτρέψουν να 

καταλάβουν τη λύση σας και να πεισθούν ότι είναι σωστή.

Για την επίλυση του προβλήματος δε θα χρησιμοποιήσετε παρά ιιόνο ένα 

μαύρο στυλό. Παρακαλείσθε να μη σβήσετε τίποτε. Μπορείτε στην αρχήνα εργαστείτε 

με τα "πρόχειρα". Η τελική λύση, με τα πιθανά σχόλια, θα γραφεί στα φύλλα με την 

ένδειξη "πρόγραμμα" τα οποία και θα διανεμηθούν στους συναδέλφους σας.

Οφείλετε επίσης να υπογράψετε τα φύλλα με την ένδειξη "πρόγραμμα" κι 

οι συνάδελφοι σας θα υπογράψουν με τη σειρά τους μετά τη διόρθωση, κατ' αυτόν τον 

τρόπο θα είναι κι εκείνοι συνυπεύθυνοι μαζί σας για την ακρίβεια του προγράμματος.

- Κατά τη δεύτερη φάση το γραπτό σας θα διορθωθεί από έναν από τους 

συναδέλφους σας. Ταυτόχρονα θα πάρετε κι εσείς ένα πρόγραμμα για διόρθωση. Θα 

υπογράψετε κι εσείς το γραπτό αυτό μετά τη διόρθωση: θα είστε έτσι συνυπεύθυνοι για 

την οεθότητα του ρποργάμματος που διορθώσατε. Για την διόρθωση θα 

χρησιμοποιήσετε μόνο ένα κόκκινο στυλό.
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Έ χω ελέγξει το πρόγραμμα και, εξαιρώντας τα σημεία που έχω επισημάνει, 

είμαι κι εγώ υπέυθυνος για την ακρίβεια του
ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  
ΤΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ  
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

τ ο υ  Δ α γ δ ι λ έ λ η  Β α σ ι λ ε ί ο υ  τ ο υ  Ε μ μ α ν ο υ ή λ .

Η  Γ ε ν ι κ ή  Σ υ ν έ λ ε υ σ η  Ε ι δ ι κ ή ς  Σ ύ ν θ ε σ η ς  τ ο υ  Τ μ ή μ α τ ο ς  Ε φ α ρ μ ο σ μ έ ν η ς  
Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς  τ ο υ  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Μ α κ ε δ ο ν ί α ς  Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν  κ α ι  
Κ ο ι ν ω ν ι κ ώ ν  Ε π ι σ τ η μ ώ ν ,  σ τ η  σ υ ν ε δ ρ ί α σ ή  τ η ς  μ ε  α ρ ι θ .  1 2 3 / 2 6 - 9 - 9 6  ύ σ τ ε ρ α  
α π ό  σ χ ε τ ι κ ή  α ί τ η σ η  τ η ς  Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς  γ ι α  τ η  δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ή  
δ ι α τ ρ ι β ή  τ ο υ  κ .  Δ α γ δ ι λ έ λ η  Β α σ ι λ ε ί ο υ ,  α π ο τ ε λ ο υ μ έ ν η ς  α π ό  τ ο υ ς  κ .  
Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο  Κ λ α ύ δ ι ο  Τ σ ο ύ ρ ο ,  Κ α θ η γ η τ ή ,  κ .  Χ α ρ ά λ α μ π ο  Φ ρ α γ κ ά κ ι ,  
Κ α θ η γ η τ ή  κ α ι  κ .  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο  Μ α ρ γ α ρ ί τ η ,  Α ν .  Κ α θ η γ η τ ή ,  ό ρ ι σ ε ,  
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε  τ ο  ά ρ θ ρ ο  1 3  π α ρ .  Ι ζ 1 τ ο  Ν .  2 0 8 3 / 9 2  ε π τ α μ ε λ ή  Ε ξ ε τ α σ τ ι κ ή  
Ε π ι τ ρ ο π ή ,  π ο υ  α π ο τ ε λ ε ί τ α ι ,  ε κ τ ό ς  α π ό  τ α  τ ρ ί α  μ έ λ η  τ η ς .  Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς  
Ε π ι τ ρ ο π ή ς  κ α ι  α π ο  τ ο υ ς :
1. κ . Χ α ρ ά λ α μ π ο  Λ ε μ ο ν ί δ η ,  Ε π .  Κ α θ η γ η τ ή
2 .  κ .  Π α ν α γ ι ώ τ α  Τ ρ ι γ κ α ,  Λ έ κ τ ο ρ α
3 .  κ .  Δ έ σ π ο ι ν α  Μ π ο ύ σ ι ο υ ,  Λ έ κ τ ο ρ α
4 .  κ .  Λ ά ζ ο  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ,  Κ α θ η γ η τ ή
γ ι α  ν α  υ π ο σ τ η ρ ί ξ ε ι  ε ν ώ π ι ο ν  τ η ς  ο  υ π ο ψ ή φ ι ο ς  δ ι δ ά κ τ ω ρ  κ .  Δ α γ δ ι λ έ λ η ς  
Β α σ ί λ ε ι ο ς  τ η  δ ι α τ ρ ι β ή  τ ο υ .
Τ α  λ ο ι π ά  μ έ λ η  τ η ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς  έ λ α β α ν  ε γ κ α ί ρ ω ς  γ ν ώ σ η  τ ο υ  κ ε ι μ έ ν ο υ  τ η ς  
α π ό  β . / . . 6 / . 3 . &  Ε ι σ η γ η τ ι κ ή ς  Έ κ θ ε σ η ς  τ η ς  Τ ρ ι μ ε λ ο ύ ς  Σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς  
Ε π ι τ ρ ο π ή ς  κ α ι  μ ε λ έ τ η σ α ν  τ η  δ ι α τ ρ ι β ή  τ ο υ  υ π ο ψ η φ ί ο υ .  Η  Ε π τ α μ ε λ ή ς  
Ε ξ ε τ α σ τ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή ,  μ ε  τ η ν  π α ρ α π ά ν ω  σ ύ ν θ ε σ ή  τ η ς ,  σ υ ν ή λ θ ε  σ ή μ ε ρ α ,  
η μ έ ρ α  Π α ρ α σ κ ε υ ή ,  8  Ν ο ε μ β ρ ί ο υ  1 9 9 6 ,  ώ ρ α  1 0 : 3 0  σ τ η ν  α ί θ ο υ σ α  
σ υ ν ε δ ρ ι ά σ ε ω ν  τ ο υ  Γ ε ν ι κ ο ύ  Τ μ ή μ α τ ο ς  τ η ς  Π ο λ υ τ ε χ ν ι κ ή ς  Σ χ ο λ ή ς  τ ο υ  
Α ρ ι σ τ ο τ ε λ ε ί ο υ  Π α ν ε π ι σ τ η μ ί ο υ  Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς ,  γ ι α  ν α  ε ξ ε τ ά σ ε ι  τ ο ν  
υ π ο ψ ή φ ι ο  δ ι δ ά κ τ ο ρ α  κ .  Δ α γ δ ι λ έ λ η  Β α σ ί λ ε ι ο .

Χ ρ έ η  Π ρ ο έ δ ρ ο υ  τ η ς  Ε ξ ε τ α σ τ ι κ ή ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς  α ν έ θ ε σ α ν  τ α  μ έ λ η  τ η ς  
σ τ ο ν  κ .  Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο  Κ λ α ύ δ ι ο  Τ σ ο ύ ρ ο .

Ο  υ π ο ψ ή φ ι ο ς  κ .  . Δ α γ δ ι λ έ λ η ς  Β α σ ί λ ε ι ο ς  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ ε  ε ν ώ π ι ο ν  τ η ς  
Ε ξ ε τ α σ τ ι κ ή ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς  τ η ν  δ ι α τ ρ ι β ή  τ ο υ  μ ε  θ έ μ α :

"Δ ιδ α κ τ ικ ή  της Π λ η ρ ο φ ο ρ ι κ ή ς .  Η δ ι δ α σ κ α λ ί α  τ ο υ  
π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι σ μ ο ύ :  α ντ ιλή ψ ει ς  των  σ π ο υ δ α σ τ ώ ν  γ ια  την
κα τ α σ κ ε υ ή  και  επικύρωση π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν  και  δ ιδ α κ τ ικ ές  
καταστάσεις  για τη διαμόρφωση τους".

τ ο ν ί ζ ο ν τ α ς  τ α  σ η μ ε ί α  σ τ α  ο π ο ί α  κ α τ ά  τ η  γ ν ώ μ η  τ ο υ  η  δ ι α τ ρ ι β ή  ε ί ν α ι  
π ρ ω τ ό τ υ π η  κ α ι  α π ο τ ε λ ε ί  σ υ μ β ο λ ή  σ τ η ν  ε π ι σ τ ή μ η .



Τ α  μ έ λ η  τ η ς  Ε ξ ε τ α σ τ ι κ ή ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς  α π η ύ θ υ ν α ν  ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  σ τ ο ν  
υ π ο ψ ή φ ι ο  μ ε τ ά  τ η ν  π ρ ο φ ο ρ ι κ ή  υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  α π ό  α υ τ ό ν  τ ο υ  θ έ μ α τ ό ς  τ ο υ .  Η  
υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η  κ α ι  ο ι  ε ρ ω τ ή σ ε ι ς  έ γ ι ν α ν  σ ε  δ η μ ό σ ι α  σ υ ν ε δ ρ ί α σ η .

Σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α  τ ο  α κ ρ ο α τ ή ρ ι ο  κ α ι  ο  υ π ο ψ ή φ ι ο ς  α π ε χ ώ ρ η σ α ν  κ α ι  τ α  
μ έ λ η  τ η ς  Ε ξ ε τ α σ τ ι κ ή ς  Ε π ι τ ρ ο π ή ς  σ υ σ κ έ φ θ η κ α ν  κ α ι  ψ ή φ ι σ α ν  υ π έ ρ  τ η ς  
π α ρ α δ ο χ ή ς  τ η ς  δ ι α τ ρ ι β ή ς  έ ? ι7 3 ..  κ α ι  ε ν α ν τ ί α ν  ( . . Q . . . ) .
Π ρ ό τ ε ι ν α ν  μ ε  ψ ή φ ο υ ς  tatflL (....%...) έ ν α ν τ ι  . .Ο.) β α θ μ ό
. . . .4 .Ρ .! .? Τ Α . ε φ α ρ μ ό ζ ο ν τ α ς ,  σ τ ο  σ η μ ε ί ο  α υ τ ό  τ η ν  π ρ ο ϊ σ χ ύ ο υ σ α  ν ο μ ο θ ε σ ί α ,  
δ ε δ ο μ έ ν ο υ  ό τ ι  σ τ ο  Ν .  2 0 8 3 / 9 2  δ ε ν  π ρ ο β λ έ π ε τ α ι  ο π ο ι α δ ή π ο τ ε  ρ ύ θ μ ι σ η  
σ χ ε τ ι κ ά  μ ε  τ ο  β α θ μ ό .

Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η  8 / / 1 1 / 1 9 9 6


