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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι φοιτητές συνήθως έχουν δυσκολία στην κατανόηση των αφηρηµένων εννοιών και των
διαδικασιών όπως η διαδικαστική κωδικοποίηση των αλγορίθµων και των δοµών
δεδοµένων. Ένας τρόπος να βελτιωθεί η κατανόηση των φοιτητών είναι η παροχή
οπτικοποιήσεων οι οποίες καθιστούν τις αφηρηµένες έννοιες πιο συγκεκριµένες. Η
οπτικοποίηση λογισµικού χρησιµοποιεί τα γραφικά των υπολογιστών για να µεταβιβάσει τη
δοµή και τη συµπεριφορά σύνθετων αλγορίθµων.
Η διατριβή αυτή εξετάζει την οπτικοποίηση ως µέσο εξήγησης των αλγορίθµων, και
µελετά τους ανθρώπους και τους υπολογιστές ως παράγοντες που εισέρχονται σε αυτή τη
διαδικασία. Η χρήση γενικών και παραγωγικών µεθόδων για την ανάπτυξη και εφαρµογή
αλληλεπιδραστικού εκπαιδευτικού λογισµικού είναι µια σχετικά ανεξερεύνητη περιοχή. Οι
έννοιες των κλασσικών και πρόσφατων συστηµάτων δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµων
ερευνούνται και ταξινοµούνται. Φυσικά, η εκµάθηση από τους φοιτητές των αλγορίθµων και
των τεχνικών προγραµµατισµού που εφαρµόζονται σε αυτούς, πολλές φορές υπερβαίνουν τα
όρια της κατανόησης.
Ο αλγόριθµος simplex έχει επικρατήσει εδώ και πολλά χρόνια ως το βασικό εργαλείο για
την επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού. Οι βασικές ιδέες και οι τεχνικές
που χρησιµοποιούνται κατά την εφαρµογή του αλγορίθµου simplex, επηρεάζουν σηµαντικά
την εκµάθηση και την κατανόηση και άλλων αλγορίθµων γραµµικής βελτιστοποίησης.
Η διατριβή αυτή παρουσιάζει τη σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση της εφαρµογής
Visual LinProg. Το Visual LinProg αρχικά σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιηθεί σε µια σειρά
µαθηµάτων µαθηµατικού προγραµµατισµού για να συµπληρώσει τη διδασκαλία. Το σύστηµα
οπτικοποίησης Visual LinProg µπορεί να λύσει γραµµικά προβλήµατα της µορφής {
min(max) cTx ; Ax⊗b , x≥0 } ; όπου ⊗ παριστάνει ένα διάνυσµα τα στοιχεία του οποίου
είναι τα σύµβολα ≤ και ≥. Για την επίλυση των παραπάνω γραµµικών προβληµάτων δίνεται
η δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει τη µέθοδο επίλυσης. Συγκεκριµένα, στο παρόν
εκπαιδευτικό λογισµικό (Visual LinProg) υποστηρίζονται οι παρακάτω αλγόριθµοι:
αναθεωρηµένος αλγόριθµος simplex, αναθεωρηµένη µέθοδος δυο φάσεων, αναθεωρηµένη
µέθοδος µεγάλου Μ, αναθεωρηµένος δυϊκός αλγόριθµος simplex. Η δυνατότητα
αποθήκευσης όλων των βηµάτων επίλυσης του προβλήµατος µε την αναλυτική παρουσίαση
των υπολογισµών, δίνει ένα µοναδικό εργαλείο στα χέρια του καθηγητή για την παρουσίαση
της λειτουργίας του αλγορίθµου, αλλά αποτελεί και ένα απαραίτητο εργαλείο για τους
φοιτητές που θέλουν να κατανοήσουν την λειτουργία του αναθεωρηµένου αλγορίθµου
simplex.
Οι νέες ιδέες που εφαρµόζονται κατά το σχεδιασµό και υλοποίηση του Visual LinProg
δίνουν θετικά αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια εκµάθησης πολύπλοκων αλγορίθµων. Οι
τέσσερις αξιολογήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε αυτή τη διατριβή επιβεβαιώνουν ότι η
χρήση οπτικοποίησης αλγορίθµων στην διδασκαλία αλγορίθµων είχαν θετική ανταπόκριση
από τους φοιτητές.

ABSTRACT
Students usually have difficulty in understanding abstract concepts and processes such
as procedural encoding of algorithms and data structures. One way to improve the
comprehension of students is to provide visualizations to make the abstract concepts more
concrete. Software visualization uses computer graphics to communicate the structure and
behaviour of complex algorithms.
This thesis examines the visualization as means of explanation of algorithms, and it
considers human and the computers as factors that enter in this process. The use of generic
and generative methods for the development and application of interactive educational
software is a relatively unexplored area. Concepts of classical and recent algorithm
animation systems are surveyed and classified. Of course, learning of the algorithms from
the students and programming techniques that are applied in them, many times they exceed
the limits of comprehension.
The simplex algorithm has prevailed for a lot of years as the basic tool for solving
linear programming problems. The basic ideas and the techniques that are used at the
application of simplex algorithm, influence considerably the learning and the
comprehension of other algorithms of linear optimization as well.
This Ph.D. thesis presents the design, implementation and evaluation of the Visual
LinProg application. Visual LinProg was initially invented to be used in mathematical
programming courses to supplement the teaching. The visualization system can resolve
linear problems of form min(max) cT x; Ax⊗ , x ≥ 0; where ⊗ is a vector of the inequality
symbols ≤ and ≥. Concretely, in the present educational software (Visual LinProg) the
following algorithms are supported: revised simplex algorithm, revised two phase method,
revised big M method and revised dual simplex algorithm. The possibility of storage of all
steps of the solution with the analytic presentation of calculations, gives a unique tool in
the hands of instructor for the presentation of algorithm operations, but constitutes also an
essential tool for the students that want they comprehend the operations of the revised
simplex algorithm.
The new ideas that are applied at the planning and implementing of Visual LinProg
gave positive results during the learning of complicate algorithms. The four evaluations
that were realised in this thesis confirm that the use of algorithm visualization in the
process of teaching algorithms had positive feedback from students.
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Κεφάλαιο 1
Εισαγωγή
Ένας αλγόριθµος είναι ένα σύνολο καθορισµένων βηµάτων (διαδικασιών), τα οποία µετασχηµατίζουν τα δεδοµένα εισόδου σε δεδοµένα εξόδου.
Συνηθισµένες πρακτικές στην εκπαίδευση των αλγορίθµων θεωρείται η εξήγηση
του κώδικα υλοποίησης µε τη χρήση κάποιας γλώσσας προγραµµατισµού, η περιγραφή των βηµάτων του αλγορίθµου µε τη χρήση ψευδοκώδικα που δεν περιλαµβάνει
συγκεκριµένες εντολές κάποιας γλώσσας προγραµµατισµού, η λεκτική περιγραφή της
λειτουργίας ενός αλγορίθµου και η παρουσίαση στατικών εικόνων της λειτουργίας
ενός αλγορίθµου χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες δοµές δεδοµένων. Ο συνδυασµός
της χρήσης περισσότερων τρόπων παρουσίασης µπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη
κατανόηση και ευκολότερη εκµάθηση ενός αλγορίθµου. Όταν επιτευχθεί η κατανόηση µιας οπτικής παρουσίασης, ευκολότερα µπορεί να µεταφραστεί στη λεκτική µορφή. Οι δυο µορφές περιγραφής η λεκτική και η οπτική δεν είναι ασυµβίβαστες και
ανεξάρτητες µεταξύ τους. Το κέρδος από τη χρήση και των δυο µορφών µπορεί να
οδηγήσει στην ποιοτική βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

1.1 Συµβατική εκπαίδευση πληροφορικής
Η συµβατική εκπαιδευτική µέθοδος παρουσιάζει πολλά µειονεκτήµατα όταν χρησιµοποιείται για τη διδασκαλία δυναµικών διαδικασιών που υπάρχουν στην Επιστήµη
της Πληροφορικής. Αντικείµενα όπως οι δοµές δεδοµένων και οι αλγόριθµοι απαιτούν την περιγραφή συνεχώς µεταβαλλόµενων πληροφοριών. Η παρουσίαση αυτών
των αντικειµένων µπορεί να ολοκληρωθεί, εν µέρει, από έναν εκπαιδευτικό στον πίνακα χρησιµοποιώντας διαγράµµατα και σχέδια, αλλά είναι δύσκολο να κατανοηθούν
οι έννοιες που παρουσιάζονται από τους φοιτητές. Οι εκπαιδευτικοί συχνά αναζητούν
νέους τρόπους για να συµπεριλάβουν στη διάλεξη τους προκειµένου να βελτιώσουν
την παρουσίαση σύνθετων και δυναµικά εξελισσόµενων θεµάτων.
Οι φοιτητές εµφανίζονται να κατανοούν τον τρόπο της παρουσίασης που πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διάλεξης, αλλά πρέπει να καταβάλλουν εκ νέου
προσπάθεια για να κατανοήσουν πραγµατικά τις πληροφορίες από τις σηµειώσεις
τους. ∆εδοµένου ότι οι σηµειώσεις παρουσιάζουν µια στατική απεικόνιση ενός δυναµικού γεγονότος, µε αποτέλεσµα συχνά να γίνεται πηγή απογοήτευσης και παρανόη-
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σης. Αντίθετα από τους εκπαιδευτικούς, τα βιβλία δεν µπορούν να ρωτηθούν για πρόσθετες ή εναλλακτικές εξηγήσεις. Σαφώς, οι συµβατικές µέθοδοι διδασκαλίας συχνά
δεν είναι ο πλέον αποδοτικός τρόπος για να διδαχτούν εξ ορισµού δυναµικά αντικείµενα.

1.2 Μη συµβατική εκπαίδευση πληροφορικής
Ένα διαλογικό λογισµικό οπτικοποίησης παρέχει µια πιθανή λύση στους περιορισµούς των παραδοσιακών τρόπων διδασκαλίας και εκµάθησης. Μια τέτοια εφαρµογή
µπορεί να παρουσιάσει τις δυναµικές πληροφορίες µε τρόπο που είναι αδύνατο να
παρουσιαστούν µε τις παραδοσιακές µεθόδους. Η εφαρµογή οπτικοποίησης έχει ένα
πολύ µεγάλο πλεονέκτηµα αυτό της επανάληψης. Οι φοιτητές είναι σε θέση να επαναλάβουν τα παραδείγµατα της διάλεξης ακριβώς µε τον ίδιο τρόπο όπως ακριβώς
αυτά παρουσιάστηκαν στην αίθουσα διδασκαλίας. Παρά τον περιορισµένο αριθµό
παραδειγµάτων που µπορούν να παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια µιας διάλεξης, οι
φοιτητές µε τη χρήση ενός λογισµικού οπτικοποίησης κατά τη διαδικασία της εκµάθησης, έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν εις βάθος το αντικείµενο της διδασκαλίας. Μια εφαρµογή οπτικοποίησης προσπαθεί να συλλάβει την προσοχή των φοιτητών
και να τους καθοδηγήσει βήµα-βήµα στην καλύτερη κατανόηση.
Η βασική υπόθεση που υποστηρίζεται σε αυτή τη διατριβή είναι, ότι η χρήση µιας
εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµου είναι ένα εργαλείο εκπαίδευσης που συµπληρώνει τις άλλες µορφές παρουσίασης που χρησιµοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως είναι η λεκτική και η κειµενική.
Η έρευνα που συζητείται σε αυτή τη διατριβή είναι ένα αρχικό βήµα προς την παροχή ενός τέτοιου "µη συµβατικού " ενεργού µαθησιακού περιβάλλοντος για τη εκµάθηση αλγορίθµων βελτιστοποίησης.

1.2.1 Χρήση εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων στην εκπαίδευση
Οι δυνατότητες χρήσης µιας εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµων παρουσιάζονται
στο Σχήµα 1.1 (Hundhausen, Douglas & Stasko, 2002).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σχήµα 1.1: Χρήση εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων στην εκπαίδευση
Για την κάλυψη των αναγκών των καθηγητών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία
µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο µια εφαρµογή οπτικοποίησης, για την παρουσίαση δυναµικά εξελισσόµενων διαδικασιών και πολύπλοκων υπολογισµών που
απαιτούνται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αλγορίθµων βελτιστοποίησης. Λόγω
της δυσκολίας που παρουσιάζει η κατανόηση του αλγορίθµου simplex οι φοιτητές
εύκολα µπορούν να χαθούν κατά τη διάρκεια της διάλεξης, η χρήση της εφαρµογής
οπτικοποίησης του αλγορίθµου simplex αποδεικνύεται ευεργετική στην έκβαση της
εκµάθησης του αλγορίθµου και παρέχει κίνητρο για την αντιµετώπιση των δυσκολιών
που παρουσιάζει ο αλγόριθµος simplex. Επίσης, η επίλυση προβληµάτων που πιθανόν
προκύψουν στην εκµάθηση του αλγορίθµου simplex και καλείται ο διδάσκων να απαντήσει σε ώρες γραφείου, µπορεί να βοηθήσει µια εφαρµογή οπτικοποίησης µε την
άµεση παρουσίαση και επεξήγηση των δυσκολιών που αντιµετωπίζει ένας φοιτητής.
Στα εργαστηριακά µαθήµατα η χρήση της εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµου επιτρέπει στους φοιτητές να εξερευνήσουν τον αλγόριθµο simplex και τις δοµές δεδοµένων που χρησιµοποιεί, παρέχοντας τη δυνατότητα εισαγωγής δεδοµένων και την ενεργή συµµετοχή στην επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού.
Οι ανάγκες των φοιτητών κατά τη διαδικασία εκµάθησης του αλγορίθµου simplex,
είναι η επανάληψη των παραδειγµάτων που παρουσιάστηκαν είτε στη διάλεξη είτε
στο εργαστήριο, όπως και η εφαρµογή του αλγορίθµου µε την επίλυση πολλών νέων
παραδειγµάτων. Η ανάθεση εργασιών στο σπίτι έχει ευεργετικά αποτελέσµατα στην
διαδικασία µάθησης, στις περιπτώσεις αλγορίθµων όπως αναζήτησης ή ταξινόµησης
τα αποτελέσµατα της εφαρµογής του αλγορίθµου σε µια σειρά δεδοµένων είναι εµφανής, το ίδιο δεν ισχύει στην περίπτωση του αλγορίθµου simplex. Η δυνατότητα εκκίνησης της εκτέλεσης του αλγορίθµου simplex εξαρτάται από την εύρεση µιας εφικτής
βασικής διαµέρισης, και η ολοκλήρωση της εκτέλεσης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε
περισσότερους από έναν τρόπους.
Μια εφαρµογή οπτικοποίησης αλγορίθµων µπορεί να βοηθήσει στη σωστή αναπαραγωγή του τρόπου επίλυσης γραµµικών προβληµάτων µε τη χρήση του αλγορίθµου
simplex, αλλά µπορεί και να παρέχει ένα εργαλείο για την επιβεβαίωση της ορθότητας
της λύσης. ∆ίνοντας τα βήµατα επίλυσης, των µεθόδων που εφαρµόζονται και την
αναλυτική παρουσίαση των απαραίτητων υπολογισµών µια εφαρµογή οπτικοποίησης
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παρέχει όλα τα απαραίτητα εκπαιδευτικά βοηθήµατα που χρειάζεται ένας φοιτητής
για τη σωστή και πλήρης εκµάθηση της χρήσης του αλγορίθµου simplex. Η µελέτη
των παραδειγµάτων που περιλαµβάνονται σε βιβλία και σηµειώσεις των καθηγητών
είναι ο βασικός τρόπος χρήσης του υλικού εκπαίδευσης που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένας φοιτητής. Με τη χρήση µιας εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµων ο φοιτητής µπορεί να λύσει πολλά παραδείγµατα µόνος του και µε την δυνατότητα αποθήκευσης των βηµάτων επίλυσης των παραδειγµάτων που καθορίζονται από τον ίδιο.
Με αυτόν τον τρόπο η µελέτη παραδειγµάτων µπορεί να επεκταθεί ακόµα περισσότερο.

1.3 Ο αλγόριθµος simplex
Ο Γραµµικός Προγραµµατισµός (Linear Programming) ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση (ελαχιστοποίηση ή µεγιστοποίηση) µιας γραµµικής συνάρτησης κάτω από
ορισµένους γραµµικούς (ισοτικούς ή ανισοτικούς) περιορισµούς και µελετάει ένα από
τα πιο εφαρµοσµένα προβλήµατα των µαθηµατικών. Η συνάρτηση µαζί µε τους περιορισµούς ονοµάζεται γραµµικό πρόβληµα ή πρόγραµµα γραµµικού προγραµµατισµού
(linear problem or linear programming program). Ο αλγόριθµος simplex είναι µια
γενική µέθοδος για την επίλυση γραµµικών προβληµάτων και σχεδιάστηκε το 1947
από τον George B. Dantzig (Dantzig, 1948; 1951). Η πρώτη υλοποίηση του αλγορίθµου simplex παρουσιάστηκε σε µορφή ταµπλό (tableau format) (Dantzig, 1963).
Με ορισµένες βελτιώσεις στην αποδοτικότητα του αλγορίθµου simplex, ο αλγόριθµος αποτελεί πλέον τη βασική µέθοδο επίλυσης πολύ µεγάλων προβληµάτων µε τη
χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η οπτική αναπαράσταση της επίλυσης ενός γραµµικού προβλήµατος µπορεί να επιτευχθεί µε τη γεωµετρική αναπαράσταση. Υπάρχουν
δυο διαφορετικοί τρόποι για την επίλυση ενός γραµµικού προβλήµατος που περιγράφονται µε τη γεωµετρική αναπαράσταση της επίλυσης α) η επίλυση στο χώρο των
µεταβλητών (variables space) και β) η επίλυση στο χώρο των περιορισµών (constraints space). Η χρήση της γεωµετρίας του χώρου των περιορισµών, δε χρησιµοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά αναφέρεται ως η γεωµετρία που χρησιµοποίησε ο Dantzig στη δεύτερη παρουσίαση του αλγορίθµου simplex για να πείσει τελικά την Πανεπιστηµιακή κοινότητα ότι πρόκειται για σηµαντική και χρήσιµη ανακάλυψη. Η χρήση της γεωµετρικής επίλυσης του χώρου των µεταβλητών παίζει πάρα
πολύ σηµαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί η διδασκαλία του αλγορίθµου simplex πάντα ξεκινά µε την παρουσίαση αυτού του τρόπου επίλυσης. Αποτελεί
τη βάση για την εισαγωγική συζήτηση των εννοιών της γραµµικής βελτιστοποίησης,
και προετοιµάζει την παρουσίαση διαφορετικών αλγορίθµων και µεθόδων επίλυσης
γραµµικών προβληµάτων. Το πρόβληµα που παρουσιάζει η γεωµετρική επίλυση είναι
εποπτικό, και βασικά περιορίζεται στην παρουσίαση της επίλυσης σε δυο διαστάσεις.
Από την πρώτη παρουσίαση του αλγορίθµου simplex, εδώ και 60 χρόνια περίπου, βα-
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σικό ρόλο διαδραµατίζει η παρουσίαση της επίλυσης µε ταµπλό, συνήθως χρησιµοποιείται ως ο δεύτερος τρόπος παρουσίασης της επίλυσης γραµµικών προβληµάτων
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, που να µπορεί να αντιµετωπίσει µεγαλύτερα προβλήµατα των δυο διαστάσεων.
Η αναθεωρηµένη µέθοδος simplex δεν είναι µια διαφορετική µέθοδος, αλλά ένας
διαφορετικός τρόπος που πραγµατοποιεί τους υπολογισµούς στα βήµατα επίλυσης της
µεθόδου simplex. Η αναθεωρηµένη µέθοδος προσφέρει διάφορα πλεονεκτήµατα εν
σχέση µε τον αλγόριθµο simplex σε µορφή ταµπλό.
•

Σηµαντική οικονοµία των υπολογισµών είναι δυνατόν να επιτευχθεί αν το ποσοστό των µη µηδενικών συντελεστών είναι µικρότερο από 1-(2m/n), όπου m
και n το πλήθος των περιορισµών και µεταβλητών αντίστοιχα, που είναι µια
χαρακτηριστική περίπτωση εφαρµογής στην πράξη.

•

Λιγότερα δεδοµένα είναι απαραίτητα να καταγραφούν από µια επανάληψη
στην επόµενη. Το γεγονός αυτό επιτρέπει την επίλυση µεγαλύτερων προβληµάτων όταν η διαθέσιµη χωρητικότητα της µνήµης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι περιορισµένη. Επιπλέον, σηµαντική µείωση επιτυγχάνεται και
στους απαραίτητους υπολογισµούς, διότι δεν είναι απαραίτητο να ανανεωθούν όλα τα δεδοµένα που αποτελούν το ταµπλό.

•

Η αδυναµία του αλγορίθµου simplex σε µορφή ταµπλό, είναι ότι η αντίστροφος της βάσης είναι αναπόσπαστο µέρος του ταµπλό. ∆εδοµένου ότι η αντίστροφος απαιτείται για την επίλυση ενός συστήµατος ισοτήτων, η ανάγκη του
υπολογισµού της αντίστροφης σε κάθε επανάληψη µπορεί να παρακαµφθεί
στον αναθεωρηµένο αλγόριθµο simplex, µε χρήση µεθόδων ανανέωσης.

Κατά τη διαδικασία εκµάθησης µεθόδων επίλυσης γραµµικών προβληµάτων, παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον η διδασκαλία του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex.
Τα τελευταία χρόνια όλο και συχνότερα προτιµάται ως µέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας η παρουσίαση του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex σε µορφή µητρών
αντί της µορφής σε ταµπλό, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό για τους λόγους που αναφέρθηκαν προηγουµένως.

1.4 Οπτικοποίηση Αλγορίθµων
Ένας µεγάλος αριθµός συστηµάτων οπτικοποίησης αλγορίθµων είναι ήδη διαθέσιµος, κυρίως από εκπαιδευτικά ιδρύµατα, στα οποία όµως υπάρχουν πολλές διαφορές
στον τρόπο υλοποίησης. Οι διαφορές εντοπίζονται ξεκινώντας από το βαθµό αλληλεπίδρασης, της στρατηγικής της παρουσίασης και του τύπου υποστήριξης της εισαγω-
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γής των δεδοµένων και της εξαγωγής των αποτελεσµάτων. Η αλληλεπίδραση κυµαίνεται από τις απλές παρουσιάσεις εικόνων χωρίς οποιαδήποτε δυνατότητα παρέµβασης µέχρι τη δυνατότητα καθορισµού αντικειµένων και περιγραφής σεναρίων για την
επίτευξη µιας παρουσίασης. Μερικές παρουσιάσεις µπορούν να εκτελεστούν αυτόµατα, χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα διακοπής της εκτέλεσης ή η δυνατότητα επιβράδυνσης της εκτέλεσης, ενώ σε άλλες απαιτείται υποχρεωτικά η παρέµβαση των φοιτητών µε το πάτηµα κάποιου κουµπιού για τη συνέχιση της διαδικασίας εκτέλεσης.
Οι αλγόριθµοι περιγράφουν µια διαδικασία, η οποία µεταβάλλεται µε το χρόνο,
έτσι και οι οπτική αναπαράσταση ενός αλγορίθµου ακολουθώντας τις µεταβολές πρέπει να µεταβάλλεται µε το χρόνο. Η περιγραφή αυτών των µεταβολών µπορεί να επιτευχθεί µε τη δυναµική παρουσίαση της εκτέλεσης ενός αλγορίθµου, που περιγράφεται από τον όρο δυναµική παρουσίαση αλγορίθµων (algorithm animation). Από την
αρχή αναµένεται ότι η δυναµική παρουσίαση είναι ικανή να διαφωτίσει τη συµπεριφορά ενός αλγορίθµου. Οι πρόσθετες πληροφορίες που απαιτούνται για την καλύτερη
εξήγηση µιας δυναµικής παρουσίασης, όπως ο ψευδοκώδικας, η κειµενική περιγραφή
των ενεργειών ενός αλγορίθµου, µπορούν να περιγραφούν µε τον ευρύτερο όρο της
οπτικοποίησης αλγορίθµων (algorithm visualization).
Ο στόχος µιας δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµου είναι η διαβίβαση αφηρηµένων εννοιών σε ένα ακροατήριο που αποτελείται από φοιτητές. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου η επίτευξη αυτού του σκοπού είναι πολύ δύσκολη. ∆υσκολίες προκύπτουν διότι ο παράγοντας άνθρωπος είναι µεταβλητός, έτσι οι ανάγκες των φοιτητών
είναι δύσκολες να προβλεφτούν. Οι οπτικές αναπαραστάσεις που δηµιουργούνται
πολλές φορές γίνονται δύσκολα κατανοητές στο ευρύ κοινό, ένα λογισµικό αναπαράστασης της λειτουργίας ενός αλγορίθµου µπορεί να κατασκευάσει πολύ περισσότερες
πληροφορίες από ότι µπορούν να κατανοήσουν εύκολα οι φοιτητές. Η βασικότερη
πρόκληση µιας τέτοιας εφαρµογής προκαλείται από τις ιδιαιτερότητες των φοιτητών
που πρόκειται να χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή.
Παρά τον ενθουσιασµό και τις υψηλές προσδοκίες των σχεδιαστών εφαρµογών
οπτικοποίησης αλγορίθµων, έχουν αποτύχει να εισάγουν την οπτικοποίηση στην διδασκαλία της επιστήµης των υπολογιστών ως την επικρατέστερη εκπαιδευτική µέθοδο. Η αποτυχία αυτή σύµφωνα µε τους ερευνητές προέρχεται από τρεις βασικούς παράγοντες (Hundhausen, 1999). Οι παράγοντες αποτυχίας είναι οι εξής:
•

Ως πρώτο εµπόδιο, µπορεί να αναφερθεί η απουσία της τεχνολογίας που απαιτείται για την επέκταση της χρήσης των εφαρµογών οπτικοποίησης (Gurka
& Citrin, 1996). Η µελέτη αυτή χρησιµοποίησε κυρίως δύο εφαρµογές δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµων τη Balsa και το Tango, τα οποία είναι και οι
πρώτες εφαρµογές του χώρου της δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµων ως
εκπαιδευτικά µέσα. Η πρόοδος της τεχνολογίας της πληροφορικής στο υλικό
των υπολογιστών (hardware) όπως και στο λογισµικό (software) επέτρεψαν
την ταχεία ανάπτυξη οπτικών εργαλείων. Οι νέες αυτές δυνατότητες έφεραν
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και την αύξηση των απαιτήσεων των εκπαιδευτικών αλλά και των φοιτητών,
θεωρούµε πια δεδοµένο τη χρήση γραφικού περιβάλλοντος, την οµαλή µετάβαση κατά τη διάρκεια των αλλαγών των καταστάσεων των αντικειµένων
στην οθόνη, τη δυνατότητα εισαγωγής δεδοµένων και την εξαγωγή αποτελεσµάτων.
•

Ως δεύτερο εµπόδιο, µπορεί να αναφερθεί η δυσκολία ανάπτυξης εφαρµογών
οπτικοποίησης για τη χρήση στην τάξη, γιατί απαιτεί σηµαντικό χρόνο και
προσπάθεια (Brown & Hershberger, 1991; Stasko, 1991; Mukherjea &
Stasko, 1994). Η αποτύπωση ενός αλγορίθµου για τη δηµιουργία της αντίστοιχης οπτικοποίησης είναι σηµαντικό πρόβληµα, απαιτεί την προσεκτική
σκέψη και την ιδιαίτερη γνώση περιβάλλοντος ανάπτυξης οπτικοποίησης αλγορίθµων. Οι δυσκολίες υλοποίησης αυξάνονται όταν πρόκειται για εφαρµογή
γενικού σκοπού. Ακόµα και µε τις νέες δυνατότητες ανάπτυξης των εφαρµογών οπτικοποίησης η δυσκολία του καθορισµού της µορφής της οπτικοποίησης και ο χρόνος που απαιτείται για τη δηµιουργία εφαρµογών παραµένει πολύ σηµαντικό πρόβληµα.

•

Ως τρίτο εµπόδιο, µπορεί να αναφερθεί η παιδαγωγική αξία της χρησιµοποίησης των εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων που δεν έχει τεκµηριωθεί
(Lawrence, 1993; Byrne, Catrambone, & Stasko, 1996; Gurka & Citrin, 1996;
Stasko, Badre, & Lewis, 1993). Ακόµα και πιο πρόσφατες έρευνες δεν κατάφεραν να τεκµηριώσουν τα παιδαγωγικά οφέλη της τεχνολογίας οπτικοποίησης αλγορίθµων (Hundhausen, Douglas & Stasko, 2002; Kehoe & Stasko,
1996; Stasko, 1997). Η λύση που προτείνεται για να ξεπεραστεί αυτό το εµπόδιο, είναι η εύρεση καλύτερων τρόπων αξιολόγησης. ∆ιότι δεχόµαστε την
θετική ανταπόκριση των φοιτητών στις εφαρµογές οπτικοποίησης, απλά δεν
έχουµε τα κατάλληλα µέσα για να µετρήσουµε τα θετικά αποτελέσµατα που
προκύπτουν από τη χρήση της τεχνολογίας οπτικοποίησης αλγορίθµων.

1.5 Υλοποίηση αποτελεσµατικών εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων
Πολύ συχνά το αποτέλεσµα της παρουσίασης µιας οπτικοποίησης εξετάζεται µόνο
από αισθητικής πλευράς, χωρίς να ληφθεί υπ’ όψιν αν η παρουσίαση καλύπτει τις ανάγκες κατανόησης των φοιτητών. Εντούτοις, η παραγωγή καλών παρουσιάσεων οπτικοποίησης αλγορίθµων είναι περισσότερο τέχνη παρά επιστήµη (Hausner, 2001).
Τα συστήµατα οπτικοποίησης αλγορίθµων που υπερέχουν βασίζονται σε ένα υπολογιστικό πρότυπο για την επίλυση ενός προβλήµατος. Το καλύτερο σύστηµα οπτικο-
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ποίησης είναι εκείνο το οποίο συνδυάζει το επίπεδο περίληψης µε το επίπεδο της
γνώσης και τη δυνατότητα βελτίωσης των φοιτητών. Η καλύτερη οπτικοποίηση για
µια ορισµένη οµάδα φοιτητών (π.χ. µαθηµατικοί), δεν είναι απαραίτητο ότι είναι εξίσου καλή και για µια άλλη οµάδα φοιτητών (π.χ. πληροφορικοί). Αυτό φέρνει πρόσθετες δυσκολίες στην κατασκευή µιας γενικής εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµων.
Ο στόχος αυτής της διατριβής είναι να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί ένα λογισµικό που θα ερευνήσει τη δυνατότητα χρήσης τεχνικών οπτικοποίησης αλγορίθµων για
την βελτίωση της κατανόησης αλγορίθµων βελτιστοποίησης. Από το εµπειρικό πλαίσιο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί για να ερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης οπτικοποίησης αλγορίθµων θα προκύψουν και απαντήσεις για τα εξής ερωτήµατα:
1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να περιληφθούν σε µια
εφαρµογή οπτικοποίησης αλγορίθµων;
2. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος υλοποίησης µιας εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµων;
3. Είναι εφικτή η δηµιουργία της τέλειας εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµων;

1.5.1 Οι δυσκολίες της δυναµικής παρουσίασης
Ακόµα και αν έχουµε χειριστεί µε επιτυχία το στόχο κατασκευής µιας οπτικής απεικόνισης των δοµών δεδοµένων που χρησιµοποιείται από ένα αλγόριθµο, η παραγωγή κίνησης µπορεί να παρουσιάσει πιο σοβαρά εµπόδια. Βασικό πρόβληµα αποτελεί η ποσότητα των δεδοµένων, αν η δυναµική παρουσίαση του αλγορίθµου διαχειριστεί κάθε εντολή του προγράµµατος που εκτελείται, ως ένα γεγονός που να προκαλεί
και κάποια δράση στην οθόνη. Το αποτέλεσµα αυτού του τρόπου παρουσίασης αποδεικνύεται σαρωτικός, µε τον βοµβαρδισµό των φοιτητών µε τις λεπτοµέρειες ολόκληρης της υλοποίησης του προγράµµατος του αλγορίθµου αντί να παρουσιάζει µόνο
τα ενδιαφέροντα γεγονότα.

1.5.2 Οι δυσκολίες της οπτικοποίησης
Η οπτικοποίηση αλγορίθµου είναι µια επέκταση της οπτικοποίησης δεδοµένων, το
οποίο από µόνο του είναι δύσκολο εγχείρηµα. Οι δοµές των δεδοµένων που χρησιµοποιούνται από ένα αλγόριθµο και αλλάζουν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης του αλγο-
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ρίθµου, είναι οι πληροφορίες που χρησιµοποιούνται από τη δυναµική παρουσίαση το
οποίο αναλαµβάνει την παραγωγή εικόνων αυτών των δοµών δεδοµένων. Αλλά µε
περαιτέρω απαίτηση εκτός από την παρουσίαση της εικόνας των δεδοµένων και την
αλλαγή ξανά των εικόνων που ήδη δηµιουργήθηκαν, ακολουθώντας τις αλλαγές των
τιµών ώστε η αναπαράσταση να παρουσιάσει κάθε φορά τα νέα στοιχεία. Αφήνοντας
κατά µέρος τα προβλήµατα που προέρχονται από την δηµιουργία εικόνων που µεταβάλλονται συνεχώς, µπορεί να προκληθεί σοβαρό πρόβληµα ακόµα και από την προσπάθεια παρουσίασης της αρχικής κατάστασης των δεδοµένων. Οι απλές δοµές δεδοµένων συχνά είναι ευκολότερα να απεικονιστούν, όπως µια σειρά αριθµών µπορεί να
αναπαρασταθεί ως µια σειρά από µπάρες, ώστε κάθε µπάρα να αντιστοιχεί σε έναν
αριθµό ή ως ένα σχήµα διασποράς (scatter plot), µε την αναπαράσταση ενός αριθµού
µε µια τελεία. Φυσικά δεν είµαστε πάντα τόσο τυχεροί, διότι η χρήση ακόµα και απλών δοµών δεδοµένων όπως η χρήση µητρών και διανυσµάτων δυσκολεύει ακόµα
και τον αρχικό τρόπο αναπαράστασης.

1.6 Κριτήρια αξιολόγησης της οπτικοποίησης αλγορίθµων
Ένα εκπαιδευτικό λογισµικό έχει την δυνατότητα να παρέχει ένα διερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο οι φοιτητές µπορούν να µάθουν µέσω πειραµατισµού. Η τυπική
διάλεξη στην αίθουσα διδασκαλίας παρουσιάζει το υλικό µε µια συγκεκριµένη σειρά.
Μερικοί φοιτητές προτιµούν ένα διερευνητικό τρόπο εκµάθησης ή πρώτα µια επιφανειακή ανάγνωση πριν από την εµβάθυνση στις λεπτοµέρειες. Η κατανόηση της διδασκόµενης ύλης από τους φοιτητές µπορεί να επιτευχθεί ξαφνικά και µόνο µετά από τη
µελέτη ολόκληρου του θέµατος. Οι φοιτητές παρουσιάζουν µεταξύ τους διαφορές που
τους κατατάσσουν σε κατηγορίες σύµφωνα µε το στυλ µάθησης που προτιµούν, όπως
είναι οι οπτικοί τύποι, είτε άλλοι που µαθαίνουν καλύτερα µέσω της λεκτικής ή κειµενικής επικοινωνίας. Ο χρόνος εκµάθησης, ο βαθµός δυσκολίας του υλικού, το ενδιαφέρον των φοιτητών και η δυνατότητα εκµάθησης των φοιτητών είναι βασικοί παράµετροι για τον καθορισµό της προόδου της συµπεριφοράς και της δυνατότητας εκµάθησης ενός φοιτητή. Η επιδίωξη της προόδου της δυνατότητας εκµάθησης έχει να κάνει µε την διάρκεια του χρόνου της εκµάθησης. Σύµφωνα µε το Μοντέλο Χαρακτηρισµού του Υλικού (Material Characteristic Model), ο χρόνος εκµάθησης συσχετίζεται
πολύ µε το ενδιαφέρον, την επιµέλεια, την δυνατότητα, και το βαθµό δυσκολίας του
υλικού εκπαίδευσης (Hwang W-Y et al., 2002).
Η αξιολόγηση των νέων συστηµάτων εκµάθησης οπτικοποίησης αλγορίθµων είναι
κάτι περισσότερο από την αναζήτηση της χρησιµότητας ή της αποδοτικότητα της. Η
έλλειψη αξιολόγησης πολλών νέων συστηµάτων εκπαίδευσης, µπορεί να δικαιολογηθεί µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από παλαιότερες έρευνες, που δεν είχαν και
τα καλύτερα αποτελέσµατα. Οι συνέπειες αυτών των ερευνών προέρχονται από την
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λανθασµένη χρήση των εφαρµογών, της ασυνέπειας στον τρόπο παρουσίασης ή από
τη µη πρακτική προετοιµασία και ενσωµάτωση των συστηµάτων στην εκπαιδευτική
διαδικασία.
Η αξιολόγηση διαφορετικών κριτηρίων έχουν ως αποτέλεσµα και τα διαφορετικά
αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν µέχρι τώρα στην έρευνα της αποτελεσµατικότητας των εφαρµογών οπτικοποίησης. Πρωτίστως πρέπει να αναζητηθεί η επιβεβαίωση
ότι µια εφαρµογή πραγµατικά ανταποκρίνεται στο σκοπό για το οποίο έχει αναπτυχθεί. Έτσι η παρακάτω ερώτηση είναι πολύ σηµαντική να απαντηθεί για κάθε εφαρµογή οπτικοποίησης αλγορίθµων.
Πότε θεωρείται µια εφαρµογή οπτικοποίησης αλγορίθµου ότι έχει πετύχει το
σκοπό του;

1.7 ∆οµή της διατριβής
Κεφάλαιο 1ο - Εισαγωγή
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το πλαίσιο του γνωστικού αντικειµένου στο οποίο τοποθετείται η διατριβή, τίθενται τα ερευνητικά ερωτήµατα που πρόκειται να
απαντηθούν ως συµπεράσµατα µε την ολοκλήρωση της διατριβής.
Κεφάλαιο 2ο - Οπτικοποίηση Λογισµικού
Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει την παρουσίαση της ιστορικής διαδροµής της έρευνας του χώρου της οπτικοποίησης λογισµικού και τις βασικές ταξινοµήσεις οπτικοποίησης λογισµικού. Αναφέρονται επίσης οι σηµαντικότερες υλοποιήσεις εφαρµογών οπτικοποίησης. Αυτή η ανασκόπηση θα µας βοηθήσει για τη διεξαγωγή µερικών
συµπερασµάτων για τις ικανότητες που απαιτούνται από µια εφαρµογή οπτικοποίησης
αλγοριθµικών και θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε τις διαφορετικές προσεγγίσεις
που χρησιµοποιούνται στην υλοποίηση των εφαρµογών οπτικοποίησης.
Κεφάλαιο 3ο – Υπολογιστές και Εκπαίδευση
Στο κεφάλαιο αυτό υποστηρίζεται ο θετικός αντίκτυπος της χρήσης των υπολογιστών και ειδικότερα των εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Παρουσιάζονται θεωρίες που συνηγορούν υπέρ της χρήσης δυναµικής
παρουσίασης στην εκπαίδευση των αλγορίθµων. Αναφέρονται επίσης οι γενικές αρχές
εκµάθησης που επηρεάζουν τον τρόπο και τη διαδικασία κατανόησης και εφαρµογής
των αλγορίθµων.
Κεφάλαιο 4ο – Γραµµικός Προγραµµατισµός

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι βασικές αρχές του γραµµικού προγραµµατισµού, παρουσιάζονται οι διαφορετικοί τρόποι επίλυσης προβληµάτων γραµµικού
προγραµµατισµού και παρουσιάζονται οι Web-based εφαρµογές που υπάρχουν στο
∆ιαδίκτυο.
Κεφάλαιο 5ο – Σχεδιασµός εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της δυναµικής παρουσίασης
αλγορίθµων, ο τρόπος και οι µέθοδοι καθορισµού της οπτικοποίησης και µια λεπτοµερή ανάλυση των γενικών απαιτήσεων της δηµιουργίας εφαρµογών οπτικοποίησης.
Εξηγούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία σχεδιασµού στα οποία βασίστηκε η υλοποίηση
της εφαρµογής οπτικοποίησης Visual LinProg.
Κεφάλαιο 6ο – Περιγραφή του ολοκληρωµένου συστήµατος διδασκαλίας Visual
LinProg
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται το Visual LinProg, µια µοναδική εφαρµογή διδασκαλίας του γραµµικού προγραµµατισµού που εφαρµόζει τις τεχνικές οπτικοποίησης που αναφέρθηκαν στο 5ο Κεφάλαιο, µε έµφαση στη διδασκαλία των αλγορίθµων
τύπου simplex (αναθεωρηµένος αλγόριθµος simplex, µέθοδος δυο φάσεων, µέθοδος
µεγάλου Μ, δυϊκός αλγόριθµος simplex).
Κεφάλαιο 7ο – Αξιολόγηση συστηµάτων οπτικοποίησης αλγορίθµων
Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται οι τρόποι αξιολόγησης των εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων. Ως βασικό κριτήριο αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της
εφαρµογής οπτικοποίησης Visual LinProg πραγµατοποιήθηκαν τέσσερα πειράµατα
παρουσίασης και χρήσης του λογισµικού. ∆ίνεται έµφαση στην ανάλυση των αποτελεσµάτων που προέκυψαν από την συµπλήρωση ερωτηµατολογίων των συµµετεχόντων φοιτητών.
Κεφάλαιο 8ο – Συµπεράσµατα και µελλοντική έρευνα
Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της διατριβής, απαντιούνται τα
ερευνητικά ερωτήµατα που τέθηκαν στο 1ο Κεφάλαιο και εξάγονται τα κατάλληλα
συµπεράσµατα. Τέλος, παρουσιάζονται σχέδια µελλοντικής έρευνας µε βάση τα συµπεράσµατα της διατριβής.
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Κεφάλαιο 2
Οπτικοποίηση Λογισµικού
Η ιδέα της απεικόνισης προγραµµάτων Η/Υ είναι σχεδόν το ίδιο παλιά όσο και ο ίδιος ο προγραµµατισµός (Goldstein & von Neumann, 1947).
Πολλοί διαφορετικοί τρόποι γραφικών απεικονίσεων έχουν αναπτυχθεί. Μαζί µε την ανάπτυξη
των γραφικών τερµατικών, εµφανίστηκαν και συστήµατα για τη δηµιουργία οπτικοποιήσεων µε τη
βοήθεια των υπολογιστών από τις αρχές της δεκαετίας του ’50 (Haibt, 1959; Baecker, 1968). Τα
συστήµατα χρησιµοποιούσαν υπολογιστές για την αυτόµατη δηµιουργία στατικών διαγραµµάτων
από τα προγράµµατα. Τα περισσότερα από εκείνα τα συστήµατα βοηθούσαν για την επεξήγηση
του κώδικα του προγράµµατος. Η αυτοµατοποίηση της οπτικοποίησης των δεδοµένων των προγραµµάτων ήταν ένας πιο δύσκολος στόχος, αλλά µερικές προσπάθειες προς εκείνη την κατεύθυνση έγιναν επίσης αρκετά νωρίς (Knowlton, 1966; Hopgood, 1974).
Με την εµφάνιση της τεχνολογίας των γραφικών στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές στο τέλος
της δεκαετίας του ’70, και στης αρχές της δεκαετίας του ’80 παρουσιάστηκε µια νέα ευκαιρία για
την καλύτερη παρουσίαση των αλγορίθµων. Η δεκαετία του '80 ήταν µια πολύ ενεργή δεκαετία για
το σχεδιασµό συστηµάτων οπτικοποίησης λογισµικού, και η ανάπτυξη των συστηµάτων συνεχίζεται µέχρι και σήµερα µε αµείωτο ενδιαφέρον. Η δυνατότητα της εκτέλεσης προγραµµάτων σε ένα
γραφικό πολυδιάστατο χώρο προκάλεσε τον ενθουσιασµό µέχρι το σηµείο που τα οφέλη των απεικονίσεων εγκωµιάστηκαν απερίσκεπτα.
Συχνά δηλώθηκε ότι οι ανθρώπινες αισθήσεις είναι καταλληλότερες για τις οπτικές πληροφορίες (Myers, 1986), ή ότι η γραφική απεικόνιση κάνει την καλύτερη χρήση του ανθρώπινου εγκεφάλου επειδή διεγείρει και τα δύο ηµισφαίρια του (Scanlan, 1989).
Η γραφική απεικόνιση θεωρήθηκε πανάκεια για τα προβλήµατα που υπάρχουν στην εκπαίδευση της επιστήµης της πληροφορικής. Κατά τις αρχές της δεκαετίας του ’90 η υπερβολή για την
αξία της γραφικής απεικόνισης άρχισε να κοπάζει (Green, Petre & Bellamy, 1991) και υπήρξαν
ακόµη και µερικές αρκετά αιχµηρές εκφράσεις προς την αντίθετη κατεύθυνση (Dijkstra, 1989).
Στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 οι ερευνητές άρχισαν να δηµιουργούν συστήµατα για να απεικονίσουν γραφικά, προγράµµατα υπολογιστών και αλγορίθµους, χρησιµοποιώντας νέους τερµατικούς σταθµούς µε γραφικές δυνατότητες. Η παρουσίαση των αλγορίθµων µεταφέρθηκε από την
έντυπη µορφή στις οθόνες των Η/Υ, µε την εµφάνιση των πρώτων συστηµάτων Η/Υ που επέτρεπαν τη δηµιουργία των αποκαλούµενων δυναµικών παρουσιάσεων αλγορίθµων, δηλ. την δυναµική
απεικόνιση αλγορίθµων εν’ δράση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η πρόοδος στην τεχνολογία της πληροφορικής και η δυνατότητα προσέγγισης του λογισµικού
και της υψηλής απόδοσης υλικού γραφικών (graphics hardware) επέτρεψαν την ταχεία ανάπτυξη
οπτικών εργαλείων.

2.1 Ορισµός Οπτικοποίησης Λογισµικού
Η οπτικοποίηση (visualization) ορίζεται ως η νοητική αναπαράσταση εικόνων (mentally visual
images). Στο πεδίο της επιστήµης των υπολογιστών αυτός ο όρος έχει πιο συγκεκριµένη έννοια :
«Είναι, ειδική τεχνική της απεικόνισης που ασχολείται µε την επίδειξη της συµπεριφοράς, και ιδιαίτερα µε το να καταστήσει τις σύνθετες καταστάσεις της συµπεριφοράς κατανοητές στο ανθρώπινο µάτι.» (Gallagher, 1995).
Η οπτικοποίηση στα συστήµατα υπολογιστών είναι ένα κοινό φαινόµενο. Οι περισσότεροι επαγγελµατίες στους υπολογιστές χρησιµοποιούν την οπτικοποίηση ως εργαλείο για να συνθέσουν
ένα κατανοητό διανοητικό πρότυπο ενός συστήµατος. Σε αυτό το περιβάλλον µια οπτικοποίηση
δηµιουργείται µε τη νοητική απεικόνιση (φαντασία) του κάθε ατόµου, είναι η αφηρηµένη κατανόηση ενός συστήµατος µε το οποίο οργανώνεται ορθολογικά η γνώση.
Η οπτικοποίηση λογισµικού (software visualization) ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, κατά την επεξεργασία, διαχείριση και αναγνώριση εικόνων και
οπτικών δοµών. Η οπτικοποίηση λογισµικού και οι διάφορες συνιστώσες της προσπαθούν να επιδράσουν σ’ αυτή τη έµφυτη ικανότητα δηµιουργώντας γραφικές απεικονίσεις των συστηµάτων
λογισµικού.
Οι σχεδιαστές τέτοιων εφαρµογών ελπίζουν ότι η οπτικοποίηση ενός µέρους του δεδοµένου
προβλήµατος, θα βοηθήσει τους χρήστες να αναπτύξουν πιο γρήγορα ένα πετυχηµένο νοητικό µοντέλο. Γενικά, αναµένεται ότι η οπτικοποίηση θα βοηθήσει αρκετά τη διαδικασία κατανόησης.
Η ανάγνωση πηγαίου κώδικα ή κειµένου είναι µια ειδική περίπτωση αυτής της οπτικής επεξεργασίας. Η λεπτοµέρεια που περιλαµβάνεται είναι µεγάλη και ο εγκέφαλος θα συνοψίσει κάθε χαρακτήρα, λέξη, πρόταση σε µια εσωτερική έννοια ή µια παράσταση. Η οπτικοποίηση λογισµικού
προσπαθεί να βοηθήσει την διαδικασία κατανόησης µε την παροχή αυτών των αφαιρέσεων σε µια
οπτική µορφή, µειώνοντας κατά συνέπεια το φορτίο ερµηνείας.
Η προσπάθεια εύρεσης κατάλληλου ορισµού, και η µελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας φέρνει
µπροστά µας και άλλους όρους που σχετίζονται µε την οπτικοποίηση λογισµικού, όπως η οπτικοποίηση προγραµµάτων (program visualization), η οπτικοποίηση αλγορίθµων (algorithm visualization), δυναµική παρουσίαση αλγορίθµου (algorithm animation) και ο οπτικός προγραµµατισµός
(visual programming).
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Η οπτικοποίηση λογισµικού είναι ένας γενικός όρος το οποίο έχει δυο βασικούς άξονες την οπτικοποίηση προγραµµάτων (program visualization) και την οπτικοποίηση αλγορίθµων (algorithm
visualization), Σχήµα 2.1.

Σχήµα 2.1: Venn διάγραµµα που παρουσιάζει τις σχέσεις µεταξύ των διαφόρων περιοχών της οπτικοποίηση λογισµικού (Price, Baecker & Small, 1993)

Παρακάτω παρουσιάζονται µερικοί ορισµοί, στους οποίους υπάρχει ένα ποσοστό επικάλυψης µεταξύ αυτών των όρων:
Η δυναµική παρουσίαση αλγορίθµων, είναι η διαδικασία της περίληψης των δεδοµένων
ενός προγράµµατος, η επεξεργασία, η σηµασιολογία και η δηµιουργία δυναµικών γραφικών
απεικονίσεων αυτών των περιλήψεων (Stasko, 1990B).
Ο οπτικός προγραµµατισµός αναφέρεται σε οποιοδήποτε σύστηµα που επιτρέπει στο
χρήστη να ορίσει ένα πρόγραµµα σε ένα περιβάλλον µε δύο ή περισσότερες διαστάσεις, ενώ
στην οπτικοποίηση προγράµµατος, το πρόγραµµα ορίζεται µε τον συµβατικό τρόπο, µε κείµενο,
και η γραφική απεικόνιση χρησιµοποιείται για την επεξήγηση του προγράµµατος ή για την επεξήγηση διάφορων πτυχών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος (Myers, 1990).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Η οπτικοποίηση λογισµικού περιγράφει τα συστήµατα που χρησιµοποιούν απεικόνιση,
και άλλα µέσα για να ενισχύσουν την κατανόηση ενός προγραµµατιστή για την εργασία ενός
άλλου (Domingue, Price & Eisenstadt, 1992).
Η οπτικοποίηση λογισµικού είναι η χρήση της τέχνης της τυπογραφίας, του γραφικού
σχεδίου, της δυναµικής παρουσίασης και της κινηµατογραφίας για την ενίσχυση της διεπαφής
µεταξύ των µηχανικών λογισµικού ή των φοιτητών πληροφορικής και των προγραµµάτων τους
(Price, Baecker & Small, 1993).
Η οπτικοποίηση προγράµµατος είναι ένα υποσύνολο της περιοχής που είναι γνωστό ως
οπτικοποίηση λογισµικού, είναι η χρήση γραφικών και δυναµικής κίνησης για να περιγράψει
οπτικά και να επεξηγήσει το λογισµικό και την λειτουργία του (Jerding, 1994).
Η οπτικοποίηση είναι η διαδικασία της δηµιουργίας και χρήσης µιας απεικόνισης, που
επιτρέπει σε µια διανοητική εικόνα κάποιας κατάστασης ή φαινοµένου για να διαµορφωθεί. Αυτές οι εικόνες µπορούν να είναι είτε στατικές είτε δυναµικές και πρέπει να είναι γραφικής φύσης, αυτό παρέχει τη δυνατότητα στις εικόνες να συµπεριληφθούν σε συµβολικές κατασκευές
(Watson, 1995).
Όταν το αντικείµενο της οπτικοποίησης είναι το λογισµικό, δίνεται έµφαση στο ρόλο ολοκλήρωσης της διαδικασίας προγραµµατισµού, αρχίζοντας από τις προδιαγραφές των βασικών απαιτήσεων. Αν δίνεται έµφαση κατά τη διαδικασία οπτικοποίησης σε θέµατα υψηλού επιπέδου, και δεν
ασχολείται µε τις λεπτοµέρειες εκτέλεσης µιλάµε για οπτικοποίηση αλγορίθµου.
Η οπτικοποίηση προγράµµατος χρησιµοποιεί τις κειµενικές (textual) και γραφικές αναπαραστάσεις
για να µεταβιβάσει την συµπεριφορά κατά την εκτέλεση σε πραγµατικό χρόνο ενός προγράµµατος.
Ο Brown (1988B) καθορίζει το είδος της αναπαράστασης που παρέχει ένα σύστηµα οπτικοποίησης
προγράµµατος ως ισοµορφικό (isomorphic), που σηµαίνει ότι η δοµή του προγράµµατος µπορεί να ξαναδηµιουργηθεί σε κάποιο βαθµό από την οπτικοποίηση. Αντίθετα η οπτικοποίηση αλγορίθµου παρέχει µια
άποψη που απέχει πολύ από την πραγµατική υλοποίηση. Εντούτοις η οπτικοποίηση προγράµµατος και η
οπτικοποίηση αλγορίθµου δεν πρέπει να θεωρηθούν ως αποκλειστικές κατηγορίες που καθορίζονται ακριβώς από την παραπάνω περιγραφή.
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2.2 Οπτικοποίηση Προγράµµατος
Η οπτικοποίηση προγράµµατος είναι η απεικόνιση του κώδικα ή των δοµών δεδοµένων ενός προγράµµατος, είτε µε στατική είτε µε δυναµική µορφή.
Ένα παράδειγµα στατικής οπτικοποίησης δοµής δεδοµένων είναι η παρουσίαση των περιεχοµένων
µιας συνδεδεµένης λίστας ως διάγραµµα, ενώ στην περίπτωση της δυναµικής οπτικοποίησης το ίδιο διάγραµµα µε τα περιεχόµενα και τα βέλη αλλάζει δυναµικά το περιεχόµενο της λίστας κατά την εκτέλεση
του προγράµµατος. Ένα παράδειγµα στατικής οπτικοποίησης κώδικα είναι ο συνδυασµός της τεκµηρίωσης των προγραµµάτων και του πηγαίου κώδικα.
Μια εφαρµογή που έχει ως αντικείµενο τη δυναµική παρουσίαση προγράµµατος (program animator) επιτρέπει την παρακολούθηση της εκτέλεσης του πηγαίου κώδικα ενός προγράµµατος. Παρέχει µια άποψη της διαδικασίας εκτέλεσης του προγράµµατος και εµφανίζει τις αλλαγές των µεταβλητών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Αυτή η διαδικασία µοιάζει µε την αναζήτηση λαθών στο
πρόγραµµα (debugging) που χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη λογισµικού, οι εφαρµογές δυναµικής παρουσίασης προγραµµάτων σχεδιάζονται ειδικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μερικά από
τα µοναδικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αυτών των εφαρµογών περιλαµβάνει την δυνατότητα της
αντίστροφης εκτέλεσης (reverse execution) σε οποιοδήποτε σηµείο, την αυτόµατη παρουσίαση των
τιµών των µεταβλητών, και ειδικών τρόπων βηµατικής εκτέλεσης ώστε να ενθαρρύνεται η πρόβλεψη της συµπεριφοράς του προγράµµατος από τους φοιτητές.

2.2.1 Dynalab
Ο σχεδιασµός του συστήµατος DynaLab (Dynamic Laboratory) ξεκίνησε µε τη δηµιουργία ενός ιδεατού υπολογιστή (virtual machine), που ονοµάζεται E-Machine, το οποίο επιτρέπει και την
αντίστροφη εκτέλεση των προγραµµάτων. Μόλις κατασκευάστηκε και ο εξοµοιωτής του EMachine, αναπτύχθηκαν και οι µεταγλωττιστές για τις γλώσσες προγραµµατισµού C, Ada και Pascal. Σαν τελευταίο βήµα του συνολικού εγχειρήµατος δηµιουργήθηκε και η εφαρµογή δυναµικής
παρουσίασης της εκτέλεσης για τις αντίστοιχες γλώσσες υψηλού επιπέδου, σε δυο διαφορετικές
εκδόσεις η µια για περιβάλλον Unix και η άλλη για το περιβάλλον των Microsoft Windows (Birch
et al., 1995; Boroni et al., 1996). Μετά την εµφάνιση της Java, προκειµένου να µπορέσει να ξεφύγει από τον περιορισµό της εξάρτησης από λειτουργικά συστήµατα (platform dependence), ο εξοµοιωτής του E-Machine και το περιβάλλον δυναµικής παρουσίασης µεταφέρθηκαν από την αρχική
υλοποίηση της γλώσσας C σε Java, Σχήµα 2.2.
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Σχήµα 2.2: Java έκδοση της εφαρµογής Dynalab

2.2.2 PECAN
Μια πρωτοποριακή προσπάθεια για την εξερεύνηση της δυνατότητας χρήσης των γραφικών
των υπολογιστών (computer graphics) στην παρουσίαση της εκτέλεσης των προγραµµάτων ήταν το
PECAN (Reiss, 1985). Το PECAN περιλαµβάνει την προβολή πολλαπλών απόψεων του προγράµµατος, Σχήµα 2.3. Όλες οι απόψεις προέρχονται από ένα κοινό δέντρο σύνταξης (syntax tree). Στις
απόψεις του προγράµµατος (program views) περιλαµβάνεται ένας συντάκτης κατευθυνόµενος από
τη σύνταξη (syntax directed editor), πάνω δεξιά στο Σχήµα 2.3 και ένα Nassi-Shneiderman διάγραµµα που δηµιουργείται αυτόµατα, πάνω αριστερά στο Σχήµα 2.3. Το Nassi-Shneiderman διάγραµµα είναι µια µορφή δοµηµένου διαγράµµατος ροής (structured flow chart).
Η προβολή των δεδοµένων που δηµιουργήθηκαν από το χρήστη παρουσιάζονται στη µέση αριστερά στο Σχήµα 2.3 και τέλος το διάγραµµα ροής που παρουσιάζει τον έλεγχο του προγράµµατος,
εµφανίζεται στη µέση του σχήµατος.
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Σχήµα 2.3: Στιγµιότυπο του συστήµατος PECAN

2.2.3 FIELD
Το FIELD (Friendly Integrated Environment for Learning and Development) είναι ένα περιβάλλον προγραµµατισµού που σχεδιάστηκε για εκπαιδευτική χρήση (Reiss, 1997). Οι εκπαιδευόµενοι µπορούν να γράψουν προγράµµατα σε γλώσσες όπως Pascal, Object-Oriented Pascal, C, και
C++.
Το FIELD ενσωµατώνει διάφορα εργαλεία προγραµµατισµού (programming tools) που χρησιµοποιούν τον µηχανισµό βασισµένο σε µηνύµατα (message-based mechanism), (Reiss, 1990).
Αυτός ο µηχανισµός χρησιµοποιεί ένα κεντρικό εξυπηρετητή µηνυµάτων (message server) µε
τον οποίο επικοινωνούν τα εργαλεία. Όταν ένα εργαλείο τεθεί σε λειτουργία καταχωρεί στον εξυπηρετητή µηνυµάτων ένα υπόδειγµα το οποίο περιγράφει όλα τα µηνύµατα που τον ενδιαφέρουν.
Καθώς εκτελείται η εφαρµογή, µηνύµατα στέλνονται στο εξυπηρετητή µηνυµάτων τα οποία ανακατανέµονται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα σε όλα τα εργαλεία που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Τα
µηνύµατα αποτελούνται από δύο βασικούς τύπους: την εντολή (command), η οποία ζητά κάποια
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λειτουργία από ένα άλλο εργαλείο, και την πληροφορία (information) που παρέχει δεδοµένα από
το ένα εργαλείο σε κάποιο άλλο που ενδεχοµένως να το ενδιαφέρει.
Εκτός από την δυνατότητα παρακολούθησης της εκτέλεσης βήµα προς βήµα του προγράµµατος, το
FIELD παρέχει και άλλα εργαλεία οπτικοποίησης:
•
•
•

Οπτικοποίηση δοµών δεδοµένων. Επιτρέπει την παρακολούθηση και αλλαγή των δοµών
δεδοµένων του προγράµµατος.
Γράφηµα κλήσεων. Παρουσιάζει την δοµή των κλήσεων του προγράµµατος και τονίζει
τους κόµβους όταν είναι ενεργοί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.
Επίσης παρέχει διάφορα εργαλεία που µπορούν να παρουσιάσουν την κατανοµή της µνήµης και τις προσβάσεις που γίνονται στα αρχεία.

2.2.4 ZStep 95
Η ZStep 95 (Lieberman & Fry, 1997) είναι µια εφαρµογή δυναµικής παρουσίασης προγραµµάτων για ένα υποσύνολο της γλώσσας προγραµµατισµού Lisp (Common Lisp). Επιτρέπει στους εκπαιδευόµενους την συγγραφή και βηµατική εκτέλεση των προγραµµάτων, στην κανονική (προς τα
εµπρός) αλλά και στην αντίστροφη εκτέλεση.
Η ZStep 95 έχει µερικά καινοτόµα χαρακτηριστικά για την απεικόνιση των εκφράσεων (expressions) και τις τιµές των µεταβλητών (variable values) ενός προγράµµατος που εκτελείται. Παρά την
προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλει κάποιος να µοιράσει την προσοχή του ανάµεσα στην παρακολούθηση του πηγαίου κώδικα και του παραθύρου των τιµών των δεδοµένων. Το περιεχόµενο
του παραθύρου των τιµών συµβαδίζει µε την εκτέλεση των εκφράσεων, παρέχει εκτός από την παρουσίαση της τρέχουσας αξίας των εκφράσεων και το κατάλογο των τιµών που έχει πάρει η έκφραση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος.

2.2.5 LEONARDO
Το Leonardo (Strout, 1999) παρέχει παρόµοιες λειτουργίες µε το Dynalab. Επιτρέπει την συγγραφή και µεταγλώττιση προγραµµάτων στη γλώσσα προγραµµατισµού C (ANSI C), µε τη χρήση
τυποποιηµένων βιβλιοθηκών της C (standard C libraries). Τα προγράµµατα εκτελούνται σε µια
ειδική εικονική µηχανή (virtual machine), έτσι επιτρέπεται η αντίστροφη εκτέλεση σε οποιοδήποτε
σηµείο. Το LEONARDO δεν παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης τις τιµές των µεταβλητών, αλλά περιλαµβάνει ένα γραφικό σύστηµα το οποίο επιτρέπει την ενσωµάτωση των γραφικών
παρουσιάσεων πάνω στα προγράµµατα της γλώσσας C. Οι ειδικές εντολές µπορούν να τοποθετηθούν στα σχόλια του προγράµµατος που κατευθύνουν το γραφικό σύστηµα, για να λάβουν τις απαραίτητες ενέργειες για την παρουσίαση του προγράµµατος που εκτελείται. Ένας προεπεξεργαστής (preprocessor), ενσωµατώνει αυτές τις εντολές στον κώδικα του προγράµµατος πριν από τη
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µεταγλώττιση του. Η βασική έκδοση του LEONARDO δηµιουργήθηκε για υπολογιστές Apple
Macintosh, Σχήµα 2.4.
Το LEONARDO αρχικά προοριζόταν για την οπτικοποίηση αλγορίθµων γράφων (graph algorithms), αλλά αργότερα οι γραφικές δυνατότητες επεκτάθηκαν, µε την προσθήκη και άλλων γραφικών αντικειµένων προκειµένου να χρησιµοποιηθεί και για γενικής χρήσης αλγορίθµους (Crescenzi, Demetrescu, Finocchi & Petreschi, 2000).
Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του LEONARDO είναι τα ακόλουθα:
o

Οι δυναµικές παρουσιάσεις δηµιουργούνται ως αντικατοπτρισµός των βασικών ιδιοτήτων
των αλγορίθµων, το οποίο επιτυγχάνεται µε την βοήθεια µιας λογικής γλώσσας οπτικοποίησης (logic visualization language), που ονοµάζεται ALPHA και επιτρέπει την δήλωση της
αντιστοίχισης µεταξύ των συγκεκριµένων και αφηρηµένων δοµών δεδοµένων.

o

Οποιαδήποτε στιγµή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ενός προγράµµατος το επόµενο βήµα
µπορεί να οδηγήσει είτε στην επόµενη είτε στην προηγούµενη κατάσταση. Η δηλωτική
προσέγγιση βασιζόµενη στην ALPHA και η πλήρης αντιστεψιµότητα (reversibility) του εικονικού υπολογιστή (virtual CPU), καθιστούν πιθανή την αντιστροφή της κατεύθυνσης της
δυναµικής παρουσίασης χωρίς πρόσθετο κόστος, δηλ. χωρίς την ανάγκη αποθήκευσης
πρόσθετων πληροφοριών.

o

Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο για να µην αποθαρρύνει κανέναν που να ενδιαφέρεται για
την οπτικοποίηση του προγράµµατός του. ∆ιότι:
1) Τα οπτικά γεγονότα παράγονται αυτόµατα, έτσι δεν είναι απαραίτητη η καλή γνώση
του κώδικα του προγράµµατος, έτσι ο φοιτητής απαλλάσσεται από το καθήκον εντοπισµού και ορισµού των ενδιαφερόντων γεγονότων.
2) Η αυξητική προσέγγιση (incremental approach), µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά τον
ορισµό της δυναµικής παρουσίασης. Μια ελάχιστη ποσότητα πληροφοριών είναι απαραίτητη για την παραγωγή της βασικής απεικόνισης. Κατόπιν, είναι εύκολο να βελτιωθεί η παρουσίαση, προσθέτοντας, αφαιρώντας ή τροποποιώντας τους κανόνες οπτικοποίησης.
3) Ο πηγαίος κώδικας ενός προγράµµατος µπορεί να χρησιµοποιηθεί ξανά, η δυναµική
παρουσίαση των προγραµµάτων στο LEONARDO µπορεί να µεταγλωττιστεί και σε
άλλο περιβάλλον που αγνοούν τους κανόνες οπτικοποίησης τα οποία υπάρχουν στο
πρόγραµµα ως ειδικά σχόλια.
4) Το LEONARDO περιλαµβάνει ένα συντάκτη γραφικών (graph editor), που επιτρέπει
τη δοκιµή των προγραµµάτων σε ένα φιλικό προς το χρήστη (user friendly) περιβάλλον.
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Σχήµα 2.4: Το σύστηµα δυναµικής παρουσίασης LEONARDO
Η έκδοση για το Internet της εφαρµογής ονοµάζεται Leonardo Web, Σχήµα 2.5, είναι µια συλλογή εργαλείων βασισµένα στο Web (Web-based tools) για την δηµιουργία και διασπορά των δυναµικών παρουσιάσεων για εκπαιδευτικούς σκοπούς για συστήµατα τηλεκπαίδευσης (e-learning).
Οι δυναµικές παρουσιάσεις µπορούν να δηµιουργηθούν µε τη χρήση ενός εξειδικευµένου οπτικού
συντάκτη, και µπορούν να παρουσιαστούν µε ένα Java ερµηνευτή (Java player), είτε ως αυτόνοµη
εφαρµογή (stand-alone application) είτε ως Java applet.
Και οι δύο τρόποι παρέχουν τις ίδιες δυνατότητες επιλογής της εκτέλεσης της δυναµικής παρουσίασης: βήµα-βήµα ή συνεχόµενη. Για την υποστήριξη της απεικόνισης των εννοιών των αλγορίθµων, παρέχει µια βιβλιοθήκη που επιτρέπει την δηµιουργία δυναµικών παρουσιάσεων απ’
ευθείας από την Java υλοποίηση του αλγορίθµου σύµφωνα µε ένα επιτακτικό κανόνα. Οι παρουσιάσεις µπορούν να περιλαµβάνουν κείµενο, γραφικά δυο διαστάσεων, εικόνες bitmap µε οµαλές
µεταβάσεις µεταξύ καταστάσεων.
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Σχήµα 2.5: Στιγµιότυπο από την δυναµική παρουσίαση του αλγορίθµου ταξινόµησης µε τη µέθοδο
της φυσαλίδας
Το σύστηµα εκτέλεσης παρουσιάσεων Leonardo Web, σχεδιάστηκε να είναι εύχρηστο και απλό. Το γραφικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης του Player µοιάζει µε ένα τυποποιηµένο σύστηµα
ελέγχου βίντεο (VCR), Σχήµα 2.6. Τα κουµπιά ελέγχου επιτρέπουν την εκκίνηση, διακοπή, γρήγορη
εκτέλεση (rewind) και εκτέλεση της παρουσίασης εµπρός και πίσω.

Σχήµα 2.6: Το γραφικό σύστηµα αλληλεπίδρασης του Leonardo Web

2.2.6 Jeliot
Η οικογένεια εφαρµογών Jeliot είναι µια συλλογή εργαλείων για την οπτικοποίηση προγραµµάτων και αλγορίθµων µε στόχο την διδασκαλία προγραµµατισµού, αλγορίθµων και δοµών δεδοµένων σε αρχάριους φοιτητές (Ben-Ari, Myller, Sutinen & Tarhio, 2002). Το τελευταίο µέλος της
οικογενείας είναι το Jeliot 3 (Moreno, Myller, Sutinen & Ben-Ari, 2004). Είναι µια εφαρµογή οπτικοποίησης προγραµµάτων το οποίο βασίζεται στην αυτόµατη δυναµική παρουσίαση των προγραµµάτων Java.
Η έκδοση Jeliot 3 εξελίχτηκε από µια προηγούµενη έκδοση που ονοµάζεται Jeliot 2000 (BenBassat Levy, Ben-Ari, M. & Uronen, 2003), αλλά συνεχίζει να έχει το ίδιο περιβάλλον αλληλεπίδρασης και στυλ οπτικοποίησης, Σχήµα 2.7. H Jeliot 3 οπτικοποιεί τον τρόπο εκτέλεσης ενός προγράµµατος Java παρουσιάζοντας την τρέχουσα κατάσταση του προγράµµατος (π.χ. µεθόδους, µεταβλητές, και αντικείµενα), και την δυναµική παρουσίαση του υπολογισµού των εκφράσεων (expression evaluations) και βρόγχων (loops).
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Σχήµα 2.7: Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης του Jeliot 3
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2.3 Οπτικοποίηση Αλγορίθµου
Η οπτικοποίηση αλγορίθµου ή η δυναµική παρουσίαση αλγορίθµου αντιπροσωπεύει ένα υψηλού επιπέδου χαρακτηρισµό ενός κοµµατιού του προγράµµατος µε µια απεικόνιση. Αυτές οι οπτικές περιγραφές δεν σχετίζονται µε τον πηγαίο κώδικα οποιουδήποτε προγράµµατος, αλλά µε ένα
υψηλό επίπεδο όπου εµφανίζονται µόνο οι κατάλληλες απόψεις ενώ οι λεπτοµέρειες παραµερίζονται. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τη χρήση συστηµάτων που επιτρέπουν την κατασκευή είτε
στατικών απεικονίσεων είτε δυναµικών παρουσιάσεων από έτοιµα οπτικά αντικείµενα.
Η προσέγγιση της οπτικοποίησης αλγορίθµου βασίζεται, στην παρουσίαση σε µια σειρά γραφικών απεικονίσεων των διαδοχικών σηµείων µιας δοµής δεδοµένων χρονικά, για να εξηγηθεί η λειτουργία του αλγορίθµου στις συγκεκριµένες δοµές δεδοµένων.
Οι περισσότερες εφαρµογές οπτικοποίησης αλγορίθµων σχεδιάστηκαν για τη διδασκαλία των
αλγορίθµων και των δοµών δεδοµένων.
Ο σκοπός ανάπτυξης εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων είναι διττός:
•

Να διευκολύνουν τους καθηγητές να παρουσιάσουν στους φοιτητές τι είναι ένας αλγόριθµος και να υπογραµµίσουν την εφαρµογή του.

•

Να επιτρέψουν στους φοιτητές να πειραµατιστούν µε τις δοµές δεδοµένων και τους αλγορίθµους.

Τα συστήµατα οπτικοποίησης αλγορίθµων προσφέρουν πλεονεκτήµατα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ύπαρξη µιας απεικόνισης βοηθά τον εκπαιδευόµενο να ενισχύσει, και ακόµα µερικές
φορές να διορθώσει την νοητική εικόνα ενός φαινοµένου. Βέβαια η συζήτηση, για την αξία της
δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµων για την διδασκαλία και την εκµάθηση είναι ανοικτή. Είναι
κοινή άποψη ότι η δυναµική παρουσίαση δεν µπορεί να θεωρηθεί ως αυτόνοµο εκπαιδευτικό εργαλείο, και πρέπει να συνδυάζεται µε την παραδοσιακή µέθοδο διδασκαλίας.
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2.4 Ιστορική αναδροµή εφαρµογών δυναµικής παρουσίασης
αλγορίθµων
2.4.1 Ταινίες για Αλγορίθµους
Αν και υπήρχε η δυνατότητα δηµιουργίας εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων, το κόστος
απόκτησης του υλικού (hardware) των Η/Υ έκανε απαγορευτική τη χρήση τους για εκπαιδευτικούς
σκοπούς. Η προφανής λύση για το πρόβληµα ήταν να κινηµατογραφήσουν εικόνες που δηµιουργήθηκαν από Η/Υ, διότι το κόστος χρήσης του ιδίου του Η/Υ ήταν πιο ακριβή από την ανατύπωση
του φιλµ. Το βασικό µειονέκτηµα ήταν ότι ο παρατηρητής δεν µπορούσε να επέµβει στην παρουσίαση. Η παρουσίαση γινόταν ακριβώς στη µορφή όπως έγινε η παραγωγή του, µε τις ίδιες παραµέτρους, µε τα ίδια δεδοµένα, και σχεδόν πάντα µε την ίδια ταχύτητα. Παρά τους περιορισµούς,
µια ταινία µε θέµα την λειτουργία των αλγορίθµων ήταν καλύτερη από το τίποτα. Μερικές ταινίες
δηµιουργήθηκαν για παιδαγωγικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’60 και 70. Η
πρώτη ταινία του δηµιουργήθηκε µε την βοήθεια Η/Υ και αφορούσε τους ίδιους τους υπολογιστές
κατασκευάστηκε από τον Knowlton το 1966 στα εργαστήρια της Bell µε τίτλο ταινίας L6, Bell
Telephone Laboratories Low-Level Linked List Language (Knowlton, 1966). Ακολούθησαν και
άλλες ταινίες όπως του Hopgood (1974), του Booth (1975), και η ταινία σταθµός των Baecker και
Sherman Sorting out Sorting (1981), µια θρυλική εκπαιδευτική ταινία για τους αλγορίθµους ταξινόµησης, Σχήµα 2.8.

Σχήµα 2.8: Στιγµιότυπο από την ταινία Sorting out Sorting
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2.5 Mark Brown και η οικογένεια εφαρµογών BALSA
2.5.1 BALSA
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 οι Mark Brown και Robert Sedgewick µε το πιο σηµαντικό
σύστηµα δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµων που ονοµάζεται Brown Algorithm Simulator and
Animator (BALSA) (Brown & Sedgewick, 1984), να αλλάζουν τελείως την αντίληψη και την πορεία υλοποίησης των συστηµάτων οπτικοποίησης αλγορίθµων. Αυτό το σύστηµα συχνά αναφέρεται ως ο πρόγονος όλων των σύγχρονων εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων.
Βασίζεται σε µια τελείως διαφορετική αντίληψη που ονοµάζεται ενδιαφέροντα γεγονότα (interesting events). Ο αλγόριθµος παράγει έναν κατάλογο ελεγχόµενων γεγονότων, τα οποία υποβάλλονται σε επεξεργασία και έπειτα δίνονται σε ένα διερµηνευτή για την απεικόνιση. Τα ενδιαφέροντα
γεγονότα µπορεί να είναι, οι αλλαγές στις τιµές των µεταβλητών, η ανταλλαγή των τιµών κ.λπ., τα
ίδια στοιχεία µπορεί να χρησιµοποιηθούν για τη παρουσίαση διαφορετικών απόψεων, που ενδεχοµένως να χρησιµοποιούν διαφορετικά παράθυρα.
Το πρωτότυπο αυτό διαλογικό σύστηµα οπτικοποίησης παρουσιάστηκε ως ένα εκπαιδευτικό
εργαλείο για τη διδασκαλία της επιστήµης των υπολογιστών, το οποίο ήταν διαθέσιµο σε ένα εργαστήριο τερµατικών σταθµών. Αυτό το προχωρηµένο εργαστήριο, από τις πρώτες αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισµένες µε Η/Υ στις Η.Π.Α. (Brown, Meyrowitz & van Dam, 1983), χρησιµοποιούνταν για τις διαλέξεις που ενσωµάτωναν και τη χρήση της BALSA, αλλά και για τις εργασίες των
φοιτητών, Σχήµα 2.9.

Σχήµα 2.9: Εκτέλεση της εφαρµογής BALSA σε ένα σταθµό εργασίας Apollo
Στην διάλεξη, και κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της λειτουργίας ενός αλγορίθµου οι φοιτητές είχαν την δυνατότητα να εκτελέσουν στους τερµατικούς σταθµούς τους διάφορα παραδείγ-
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µατα του αλγορίθµου (Brown & Sedgewick, 1985; Brown, Carling, Herot, Kramlich & Souza,
1985), Σχήµα 2.10.
Ο βασικός αλλά και ο πιο σηµαντικός ρόλος της χρήσης των εφαρµογών οπτικοποίησης είναι η
επίδειξη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η ζωντανή επίδειξη της λειτουργίας µιας εφαρµογής στην τάξη έγινε αναπόσπαστο κοµµάτι της
εκπαίδευσης της επιστήµης των υπολογιστών στο πανεπιστήµιο Brown, από τη πρώτη παρουσίαση
της εφαρµογής BALSA (Bazik, Tamassia, Reiss & van Dam, 1998).

Σχήµα 2.10: Στιγµιότυπο από τη λειτουργία της εφαρµογής BALSA, ∆υαδικό και Ισοζυγισµένο
∆έντρο

Η µεθοδολογία της BALSA προσδιορίζει τέσσερις απαραίτητους τύπους για την κατασκευή και
χρήση µιας δυναµικής παρουσίασης:
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Χρήστης (User): Είναι το πρόσωπο που θέλει να παρακολουθήσει την δυναµική παρουσίαση.
Σεναριογράφος (Scriptwriter): Πριν από τη χρήση της BALSA, πρέπει να ετοιµαστεί ο πηγαίος
κώδικας που θα επιτρέψει στη BALSA να καθιερώσει την αντιστοίχιση µεταξύ των χαρακτηριστικών της κίνησης και του προγράµµατος.
Σχεδιαστής Αλγορίθµου (Algorithm designer): Είναι το πρόσωπο που παρέχει το πρόγραµµα για
την δυναµική κίνηση. Θα προσδιορίσει τα ενδιαφέροντα γεγονότα, που είναι οι βασικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος του αλγορίθµου που πρέπει να τονιστούν.
Σχεδιαστής κίνησης (Animator): Αυτή η εργασία περιλαµβάνει το σχεδιασµό και δηµιουργία της
κίνησης για την παρουσίαση των σηµαντικών πτυχών του αλγορίθµου. Η BALSA παρέχει ένα µοντέλο προγραµµατισµού των συστατικών για να βοηθήσει το σχεδιασµό της κίνησης. Σε αυτό το
µοντέλο, η προσαρµογή γίνεται µε την αποδοχή πληροφοριών από τη γεννήτρια εισαγωγής το οποίο παρουσιάζει το σενάριο και το συνδυάζει µε τις γνώσεις του αλγορίθµου για να καθορίσει
πως θα ενηµερώνεται η παρουσίαση.

2.5.2 BALSA II
Η BALSA II ήταν η διάδοχος της πρώτης έκδοσης της εφαρµογής BALSA. Στη διδακτορική
διατριβή του ο Brown (Brown, 1988A) περιγράφει την λειτουργία της εφαρµογής, όπου καθόρισε
ένα περιβάλλον στο οποίο οι χρήστες θα µπορούσαν α) να επιλέξουν ένα σύνολο δεδοµένων στο
οποίο θα εφαρµοζόταν η οπτικοποίηση της λειτουργίας του αλγορίθµου, β) να επιλέξουν µια ρύθµιση των εναλλακτικών απεικονίσεων στο σύστηµα οπτικοποίησης, γ) να έχουν τη δυνατότητα να
ξεκινήσουν, να σταµατήσουν, και να ελέγχουν την ταχύτητα της εκτέλεσης της δυναµικής παρουσίασης της λειτουργίας του αλγορίθµου, δ) να έχουν τη δυνατότητα της µεγέθυνσης και της αποµόνωσης µεµονωµένων στοιχείων της παρουσίασης της λειτουργίας του αλγορίθµου, ε) να δηµιουργήσουν ένα πρόγραµµα δυναµικής κίνησης για µελλοντική χρήση.
Ο Brown παρουσιάζει εκτενώς το ρόλο της δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµων, όχι µόνο ως
εκπαιδευτικό εργαλείο αλλά και ως πρωτότυπη τάξη για τα πανεπιστήµια. Εισάγει και καθορίζει
έννοιες όπως απόψεις (views) και ενδιαφέροντα γεγονότα (interesting events), και σχεδιάζει µερικά
στάνταρ στην οπτικοποίηση αλγορίθµων όπως την απεικόνιση µε τελείες, Σχήµα 2.11.
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Σχήµα 2.11: Στιγµιότυπο από την εφαρµογή δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµων BALSA II
Στην εφαρµογή BALSA II, το µοντέλο οπτικοποίησης αποτελείται από έναν αλγόριθµο, µια
γεννήτρια δεδοµένων εισόδου και τις πολλαπλές απόψεις της δυναµικής συµπεριφοράς του αλγορίθµου. Παρέχει στους χρήστες δυνατότητα αλληλεπίδρασης, όπως την αλλαγή των µεταβλητών ή
την αλλαγή της θέσης ενός αντικειµένου κατά τη διάρκεια της προσοµοίωσης στο παράθυρο προβολής της άποψης. Επίσης είχε την δυνατότητα της παρουσίασης της λειτουργίας περισσότερων
αλγορίθµων στα ίδια δεδοµένα. Αφού εκτελεστεί µια φορά ο αλγόριθµος, ολόκληρο το ιστορικό
της εκτέλεσης µπορεί να αποθηκευτεί έτσι ώστε να δώσει τη δυνατότητα της επανάληψης της εκτέλεσης (Brown, 1988B).

2.5.3 ZEUS
Η εφαρµογή Zeus (Brown, 1991) είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της BALSA ΙΙ, αναπτύχθηκε
για να λάβει υπόψη της νέες τάσεις του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Αν και είχε την
ίδια βασική αρχιτεκτονική µε τη BALSA, το σύστηµα Zeus εφάρµοσε πολλές νέες, ενδιαφέρουσες
ιδέες, αλλά δυστυχώς παρέµεινε περισσότερο ως ένα ερευνητικό πρότυπο µε λίγες εφαρµογές σε
περιβάλλον εκπαίδευσης.
Με µια πρώτη προσέγγιση, ένα αντικείµενο άποψης (view object) είναι µια υποκατηγορία ενός
παραθύρου, µε πρόσθετες µεθόδους για να µπορέσει να επεξεργαστεί τα γεγονότα που παράγονται
από τον αλγόριθµο. Οµοίως, ένας αλγόριθµος είναι µια υποκατηγορία ενός παραθύρου (το οποίο
ποτέ δεν φαίνεται στην οθόνη), µε πρόσθετες µεθόδους για να µπορέσει να επεξεργαστεί τα γεγονότα τα οποία οι απόψεις τυχόν δηµιουργήσουν. Το διάγραµµα ροής µεταξύ των γεγονότων ενός
αλγορίθµου και των απόψεων παρουσιάζονται στο Σχήµα 2.12.
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Σχήµα 2.12: Το διάγραµµα ροής µεταξύ αλγορίθµου και απόψεων του Zeus
Ένα νέο χαρακτηριστικό του Zeus είναι ότι µπορεί και παράγει µερικές απόψεις αυτόµατα βασισµένες σε ένα σύνολο ενδιαφερόντων γεγονότων που παράγει ο αλγόριθµος. Μπορούµε να δούµε δυο απ’ αυτές τις απόψεις στην δυναµική παρουσίαση της εκτέλεσης του αλγορίθµου ταξινόµησης µε επιλογή, Σχήµα 2.13.
Από την πλευρά του προγραµµατιστή, το Zeus µπορεί να θεωρηθεί ως ένα περιβάλλον για τη
σύνδεση των πολλαπλών απόψεων που ορίζει ο χρήστης µε ένα σύνολο ενδιαφερόντων γεγονότων,
που δηµιουργήθηκε από ένα πρόγραµµα του χρήστη. Κάθε άποψη είναι µια δυναµική παρουσίαση
που απεικονίζει τα γεγονότα που παράγονται από τον αλγόριθµο.
Η κανονική άποψη ενός αλγορίθµου ταξινόµησης, παρουσιάζει τα δεδοµένα που ταξινοµούνται
ως µια σειρά ράβδων, όπου το ύψος κάθε ράβδου είναι ανάλογο µε την τιµή του αντίστοιχου στοιχείου στη σειρά. Όταν ο αλγόριθµος ανταλλάσσει τις τιµές δύο στοιχείων, δηµιουργείται ένα γεγονός που ονοµάζεται ανταλλαγή (exchange), σε απάντηση αυτού του γεγονότος, η άποψη αλλάζει το
ύψος των δύο ράβδων που αντιστοιχούν στα δύο στοιχεία που ανταλλάσσουν θέση.
Το πιο δύσκολο κοµµάτι της δυναµικής παρουσίασης ενός αλγορίθµου είναι η δηµιουργία των
απόψεων, το Zeus επιτρέπει στον σχεδιαστή κίνησης να εµφανίσει γραφικά, το πως η άποψη ενός
αντικειµένου που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, θα εµφανιστεί κατά τη διάρκεια του χρόνου.

30

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Σχήµα 2.13: ∆υναµική παρουσίαση του αλγορίθµου ταξινόµησης µε επιλογή
Στο Zeus χρησιµοποιήθηκαν διάφορες καινοτοµίες για να εξερευνηθούν η δυνατότητες εφαρµογής τους στα συστήµατα οπτικοποίησης αλγορίθµων, όπως η χρήση του χρώµατος, του ήχου
(Brown & Hershberger, 1991) και της τρισδιάστατης γραφικής αναπαράστασης των πληροφοριών
(Brown & Najork, 1993) για την µεταβίβαση των πληροφοριών για έναν αλγόριθµο, Σχήµα 2.14.

Σχήµα 2.14: Αναπαράσταση στο σύστηµα Zeus-3D της εκτέλεσης του Heapsort
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2.5.4 Collaborative Active Textbooks
Tα Συνεργατικά Ενεργά Εγχειρίδια (Collaborative Active Textbooks: CAT) (Brown & Najork,
1996), µετέφεραν τις έννοιες και καινοτοµίες που πρωτοεµφανίστηκαν στο BALSA και στο Zeus
σε περιβάλλον World Wide Web. Η ιδέα των συνεργατικών εγχειριδίων είναι ότι το κείµενο αναµιγνύεται µε τη δυναµική παρουσίαση, και έτσι ο αναγνώστης δεν έχει µπροστά του ένα απλό στατικό µέσο. Με το ενεργό εννοείται ότι ο αναγνώστης µπορεί να αλληλεπιδράσει µε τα διάφορα µέρη του βιβλίου, ενώ µε το συνεργατικό περιγράφεται η δυνατότητα µιας οµάδας ανθρώπων, όπως
ένας καθηγητής και µια οµάδα φοιτητών σε µια «ψηφιακή τάξη» να µπορεί να µοιραστεί µια κοινή
εµπειρία, Σχήµα 2.15.
Επειδή οι απόψεις του ίδιου αλγορίθµου µπορούν να διανεµηθούν σε διαφορετικούς υπολογιστές, το CAT ταιριάζει ιδιαίτερα για τις ηλεκτρονικές τάξεις και τηλεκπαίδευση. Ο καθηγητής και
οι φοιτητές µπορούσαν την ίδια στιγµή να παρακολουθήσουν την ίδια παρουσίαση σε διαφορετικούς υπολογιστές. Ο κάθε φοιτητής είχε περιορισµένο έλεγχο στον τρόπο εµφάνισης της δυναµικής παρουσίασης, αλλά όλες οι απόψεις είναι συγχρονισµένες και µόνο ο καθηγητής έχει τον πλήρη έλεγχο της εκτέλεσης της δυναµικής παρουσίασης.

Σχήµα 2.15: Περιβάλλον αλληλεπίδρασης µε το ψηφιακό εγχειρίδιο
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Το CAT έχει το ίδιο βασικό σχεδιασµό µε τους προγόνους του, η υλοποίηση ενός αλγορίθµου
περιλαµβάνει τις κλήσεις των διαδικασιών των γεγονότων, που στέλνουν τα µηνύµατα των γεγονότων στις απόψεις. Το CAT υλοποιήθηκε σε έναν ερµηνευτή αντικειµενοστραφής γλώσσας το ονοµαζόµενο Obliq. Η δυναµικές παρουσιάσεις που προέρχονταν από το CAT (oblets) µπορούσαν να
ενσωµατωθούν σε ιστοσελίδες και να παρουσιαστούν χρησιµοποιώντας ειδικά τροποποιηµένους
browsers. ∆εδοµένου ότι το Obliq ήταν σχεδιασµένο να υποστηρίζει την εκτέλεση των oblets σε
διαφορετικούς υπολογιστές και σε διαφορετικούς browsers, επέτρεπε την χρήση του από πολλούς
φοιτητές ταυτόχρονα στην τάξη ή σε περιβάλλον εργαστηρίου.
Η χρήση του CAT περιορίστηκε λόγω της Obliq, που ήταν σχετικά µια άγνωστη γλώσσα προγραµµατισµού. Η λύση αυτού του προβλήµατος ήρθε από την µεταφορά του CAT σε χρήση µε την
γλώσσα προγραµµατισµού Java, JCAT (Brown, Najork & Raisamo, 2001;Najork, 2001). Η χρήση
της Java έδωσε στα JCAT applets τη δυνατότητα εκτέλεσης σε όλους τους σηµαντικούς browsers
εκείνης της εποχής. Αργότερα, το JCAT ενισχύθηκε και µε τη χρήση τρισδιάστατης γραφικής αναπαράστασης (Brown & Najork, 2001), Σχήµα 2.16.

Σχήµα 2.16: Μια άποψη του συνεργατικού βιβλίου για το Heapsort
Στο Web based εγχειρίδιο του JCAT : ο καθηγητής έχει τον έλεγχο τις ιστοσελίδας και οι φοιτητές συνδέονται σε αυτό ως πελάτες. Αυτός ο τρόπος εξαλείφει την ανάγκη ειδικών συστηµάτων
συγχρονισµού, και ανοίγει το δρόµο για την τηλεκπαίδευση, δεδοµένου ότι οι αποµακρυσµένοι
φοιτητές µπορούν να έχουν πρόσβαση στα ίδια δεδοµένα µε τους φοιτητές που είναι στο ίδιο χώρο
µε τον καθηγητή.
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2.6 John Stasko και η οικογένεια εφαρµογών TANGO
2.6.1 TANGO
Στο τέλος της δεκαετίας του ’80 δηµιουργήθηκε µια άλλη σηµαντική εφαρµογή που ονοµάζεται
Transition-based Animation GeneratiOn (TANGO) από τον John Stasko (Stasko, 1989; Stasko,
1990B). To TANGO αναπτύχθηκε για να καλύψει µια σειρά αναγκών που παρατηρήθηκαν σε
προηγούµενα συστήµατα αλλά και της BALSA. Το TANGO µοιάζει µε την BALSA, που είναι και
η εφαρµογή που έδωσε το έναυσµα για την δηµιουργία του. Το όνοµα του συστήµατος υπογραµµίζει την σηµασία που δίνεται στη µετάβαση κατά τη διάρκεια της δυναµικής παρουσίασης του αλγορίθµου. Τα στοιχειώδη βήµατα ενός αλγορίθµου παρουσιάζονται στο TANGO µε έναν τρόπο
που προσπαθεί να µεγιστοποιήσει την χρήση του οπτικού καναλιού. Οι µεταβλητές παρουσιάζονται ως φυσικά αντικείµενα, των οποίων η µετάβαση σε άλλη κατάσταση επιτυγχάνεται µε την
οµαλή κίνησή τους στην οθόνη (Stasko, 1998). Οι ενδιαφέρουσες µεταβάσεις µπορούν επίσης να
τονιστούν χρησιµοποιώντας χρώµατα ή µε άλλα οπτικά εφφέ. Το TANGO συχνά αναφέρεται ως το
πρώτο σύστηµα δυναµικής παρουσίασης λειτουργίας αλγορίθµων που εφάρµοσε την πορεία µετάβασης (path transition), (Stasko, 1990A), Σχήµα 2.17.

Σχήµα 2.17: Ακολουθία γραφικών αντικειµένων κατά τη πορεία µετάβασης
Η κατασκευή µιας δυναµικής παρουσίασης µπορεί να διαιρεθεί σε τρία µέρη (Stasko, 1998):
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•
•
•

Προσδιορισµός των θεµελιωδών διαδικασιών ενός αλγορίθµου.
Κατασκευή της δυναµικής παρουσίασης των διαδικασιών.
Σχεδίαση των διαδικασιών του αλγορίθµου στις αντίστοιχες γραφικές αναπαραστάσεις.

Μία δυναµική παρουσίαση σε περιβάλλον Tango, αποτελείται από δύο διεργασίες, Σχήµα 2.18.

Σχήµα 2.18: Η επισκόπηση της επικοινωνίας των διαδικασιών στο TANGO
Στη διεργασία του animation, είναι απαραίτητη η εκκίνηση του Tango. Το σύστηµα ανοίγει ένα
αρχείο ελέγχου που περιλαµβάνει τους παραµέτρους για το animation, δυναµικά φορτώνει το αρχείο περιγραφής του animation που περιλαµβάνει τον κώδικα που όρισε ο σχεδιαστής της παρουσίασης, δηµιουργεί ένα παράθυρο στην οθόνη για να παρουσιάσει το animation, και περιµένει τις
διαδικασίες του αλγορίθµου που θα παρουσιαστούν δυναµικά.

ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

35

Στη διεργασία του αλγορίθµου, εκτελείται το πρόγραµµα που κατά την εκτέλεσή του ορίζει τη
δυναµική παρουσίαση. Το πρόγραµµα πρέπει να περιλαµβάνει διαδικασίες αλγορίθµου που θα µεταβιβαστούν στη διεργασία της παρουσίασης καθώς εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

2.6.2 XTANGO
Η έκδοση του TANGO για το παραθυρικό περιβάλλον X-Windows ονοµάζεται XTANGO, και
παρουσιάστηκε µόλις µερικά χρόνια αργότερα (Stasko, 1992). Υπάρχουν µικρές διαφορές µεταξύ
του TANGO και XTANGO. Η βασική βελτίωση ήταν η χρήση ενός καθιερωµένου γραφικού συστήµατος για τη δηµιουργία των παρουσιάσεων. Αυτό κατέστησε τη µεταφορά της εφαρµογής σε
περισσότερα συστήµατα. Επίσης, βασική διαφορά µεταξύ των δύο συστηµάτων είναι ότι τo σύστηµα δυναµικής παρουσίασης εκτελείται ξεχωριστά από ότι ο αλγόριθµος. Στο XTANGO η παρουσίαση της κίνησης γίνεται την ίδια στιγµή µε το κυρίως πρόγραµµα και πρέπει να µεταφραστεί
µαζί (Hayes, 1990). Σχεδιάστηκε ως ένα γενικό εργαλείο οπτικοποίησης, που θα απελευθέρωνε
τους προγραµµατιστές από την δηµιουργία κώδικα γραφικών χαµηλού επιπέδου.
Υπάρχουν τέσσερις τύποι αντικειµένων που χρησιµοποιούνται (Stasko & Hayes, 1992):
• Θέση (location), είναι ένα σηµείο στην οθόνη όπου µπορούν να εµφανιστούν εικόνες.
• Εικόνες (images), διάφορα σχήµατα όπως ορθογώνια, κύκλοι, ελλείψεις, κτλ.
• ∆ιαδροµές (paths), είναι οι τροχιές που θα ακολουθήσουν τα διάφορα αντικείµενα στην
οθόνη κατά τη διαδικασία της κίνησης.
• Μεταβολές (transitions), είναι οι αλλαγές της εµφάνισης των αντικειµένων που δίνουν έµφαση στην αναπαράσταση.
Το XTANGO παρέχει στον σχεδιαστή κίνησης κάποιες δυνατότητες, όπως τον καθορισµό της
θέσης και του τύπου ενός αντικειµένου στην οθόνη, καθώς επίσης και το χρώµα του αντικειµένου.
Επίσης οι σχεδιαστές έχουν και τη βοήθεια ενός πλέγµατος ή µιας δεντρικής δοµής ώστε να µην
χρειάζεται να υπολογίζουν την θέση των διαφόρων δεδοµένων που θα υποστούν τις διάφορες µεταβολές κατά τη διάρκεια της δυναµικής παρουσίασης.
Ένα αντικείµενο που ακολουθεί µια πορεία, το πόσο οµαλά θα κινηθεί εξαρτάται από τον αριθµό των ενδιάµεσων πλαισίων (frames). Οι πορείες µπορεί να περιλαµβάνουν και παραµέτρους,
όπως την αλλαγή του χρώµατος κατά τη διάρκεια της κίνησης.
Στο Σχήµα 2.19, παρουσιάζεται η εξέλιξη της δυναµικής παρουσίασης, και ο τρόπος που το
XTANGO υπογραµµίζει της οµαλές µεταβάσεις µεταξύ διαδοχικών καταστάσεων, παρά τις αστραπιαίες αναπροσαρµογές.
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Σχήµα 2.19: Αυτή η εικόνα παρουσιάζει την άποψη ταξινόµησης ιστογραµµάτων
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2.6.3 POLKA
Οι δυναµικές παρουσιάσεις που µπορούσαν να δηµιουργηθούν µε την εφαρµογή TANGO ικανοποιούσαν µόνο απλές παρουσιάσεις, ενώ η δηµιουργία µιας παρουσίασης µε πολλαπλές µεταβάσεις κατάληξε σε αδιέξοδο. Για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβληµα δηµιουργήθηκε η POLKA.
Η Parallel program-focused Object-oriented Low Key Animation (POLKA) είναι ένα σύστηµα
δυναµικής παρουσίασης γενικού σκοπού, που υποστηρίζει ιδιαίτερα τη δηµιουργία εφαρµογών
δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµων και προγραµµάτων (Stasko & Kraemer, 1993). Ο βασικός
σκοπός της εφαρµογής είναι η δυνατότητα δηµιουργίας της δυναµικής παρουσίασης παράλληλων
προγραµµάτων. Υπάρχουν δυο εκδόσεις της POLKA: µε δυνατότητα απεικόνισης δυο διαστάσεων
(2D) σε περιβάλλον X window, και τριών διαστάσεων (3D) σε περιβάλλον Silicon Graphics GL.
Το σύστηµα εκτός από την δυνατότητα παρακολούθησης προκαθορισµένων παρουσιάσεων, δίνει
στους φοιτητές την δυνατότητα της δηµιουργίας νέων δυναµικών παρουσιάσεων. Η POLKA υποστηρίζει χρώµα, εφαρµογές πραγµατικού χρόνου, οµαλές µεταβάσεις και 2 & ½ διαστάσεις, περιλαµβάνει δικό του σύστηµα υψηλού επιπέδου αφαιρέσεων το οποίο κάνει τη δηµιουργία των παρουσιάσεων ευκολότερη και γρηγορότερη. Υποστηρίζει πραγµατική δυναµική παρουσίαση, που
σηµαίνει οµαλές, συνεχόµενες µετακινήσεις και ενέργειες και όχι απλά αναβοσβήνει (blinking) τα
αντικείµενα που µετακινούνται ή παρουσιάζει απλές αλλαγές χρώµατος.
∆εδοµένου ότι οι ενέργειες αρχίζουν σε µια συγκεκριµένη χρονική στιγµή, αυτό συντονίζει επίσης την εκτέλεση µιας πορείας στα επόµενα βήµατα. Μερικές γενικές εντολές επιτρέπουν στο περιβάλλον της POLKA να σταµατήσουν ή να επαναλάβουν την παρουσίαση, ή ακόµα και να αλλάξουν την ταχύτητα προβολής.
Μια έκδοση της POLKA η Polka-RC (Stasko & McCrickard, 1995) αναπτύχθηκε για να επιτρέψει στους συντάκτες των παρουσιάσεων να ορίσουν τους ακριβούς χρόνους, σε δευτερόλεπτα
και χιλιοστά του δευτερολέπτου. Χρησιµοποιώντας πραγµατικό ρολόι (Real Clock-RC), ο χρόνος
παρείχε περισσότερη απλότητα στην κατασκευή των δυναµικών παρουσιάσεων.
Το Σχήµα 2.20, παρουσιάζει την ταξινόµηση των δεδοµένων, µε δυο διαφορετικές απόψεις τα
οποία βρίσκονται σε συγχρονισµό. Το αριστερό παράθυρο παρουσιάζει τα δεδοµένα, ενώ το δεξιό
τις µεταβολές των δεδοµένων. Πάνω από τα παράθυρα βρίσκεται το κεντρικό πλαίσιο ελέγχου της
εφαρµογής για την εκκίνηση και διακοπή της παρουσίασης, επίσης επιτρέπει τη δυνατότητα αλλαγής της ταχύτητας προβολής µε µια οριζόντια µπάρα κύλισης.
Το Σχήµα 2.21, παρουσιάζει τις πολλαπλές απόψεις ταυτόχρονα εκτελούµενων προγραµµάτων,
και τις κλήσεις που πραγµατοποιούνται.
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Σχήµα 2.20: Οπτικοποίηση του αλγορίθµου QuickSort µε την Polka

Σχήµα 2.21: Οπτικοποίηση των νηµάτων (threads) µε την Polka
Η ανάπτυξη της οικογένειας οπτικοποίησης TANGO-POLKA ολοκληρώνεται µε την εµφάνιση
µιας έκδοσης της Polka σε Ms-Windows που ονοµάζεται PolkaW το 1997.
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2.6.4 SAMBA
Το Samba είναι µια εφαρµογή (front-end) για το σύστηµα οπτικοποίησης Polka (Stasko, 1996).
Είναι ένας διαλογικός διερµηνέας (interactive interpreter) ο οποίος διαβάζει εντολές σε µορφή χαρακτήρων (ASCII commands), και εκτελεί τις αντίστοιχες εντολές δυναµικής παρουσίασης, Σχήµα
2.22. Αυτή η µορφή ορισµού δυναµικών παρουσιάσεων σχεδιάστηκε για να είναι εύκολη στην εκµάθηση αλλά και στη χρήση. Το βασικό πλεονέκτηµα είναι ότι οι φοιτητές θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν τις δικές τους παρουσιάσεις και µε ένα απλό τρόπο να συνδέσουν τον αλγόριθµο µε την
λειτουργία του.
∆έχεται ως εισαγωγή µια ακολουθία εντολών ASCII, µια εντολή ανά γραµµή. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι εντολών που παρέχονται από το σύστηµα. Ένα σύνολο εντολών παράγει τα γραφικά αντικείµενα για τις δυναµικές παρουσιάσεις. Το δεύτερο σύνολο εντολών τροποποιεί τα γραφικά αντικείµενα που ήδη έχουν δηµιουργηθεί.

Σχήµα 2.22: Παρουσίαση της αρχιτεκτονικής της εφαρµογής Samba
Υπάρχουν άλλοι τύποι εντολών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατασκευή σύνθετων
παρουσιάσεων, π.χ. υπάρχουν εντολές που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τον ορισµό πολλαπλών απόψεων του αλγορίθµου.
Αυτή η προσέγγιση, που χωρίζει τον κώδικα του αλγορίθµου από τη δηµιουργία της παρουσίασης ονοµάζεται σενάριο (script) της δυναµικής παρουσίασης, το οποίο δε χρειάζεται να µεταφραστεί µαζί µε το πρόγραµµα του αλγορίθµου.
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Οι εντολές της Samba έχουν την γενική µορφή <όνοµα εντολής> <παράµετροι>:
<command-name> <parameters>

Η δηµιουργία ενός γραφικού αντικειµένου, π.χ. κύκλου µε ακτίνα 0.2 στην θέση 0.5 και 0.5 χρώµατος πράσινο ορίζεται µε την παρακάτω εντολή.
circle 5 0.5 0.5 0.2 green

Στην εντολή ο αριθµός 5 ορίζει το αντικείµενο για τυχόν αναφορές στο µέλλον. Το γραφικό αντικείµενο µπορεί να µετακινηθεί στην οθόνη σε νέα θέση δίνοντας την εντολή:
move 5 0.3 0.3

Η µετακίνηση του αντικειµένου υπολογίζεται ως οµαλή µετάβαση των ενδιάµεσων σηµείων, προκειµένου να δηµιουργηθεί η αίσθηση της συνεχόµενης κίνησης.
Ένα παράδειγµα δυναµικής παρουσίασης στο Σχήµα 2.23.

Σχήµα 2.23: Ένα στιγµιότυπο εκτέλεσης του αλγορίθµου QuickSort, εργασία φοιτητή
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JSamba, ονοµάζεται η Java έκδοση του προγράµµατος δυναµικής παρουσίασης Samba, όλες οι
εντολές της Samba υλοποιήθηκαν, αλλά δεν εκτελούνται τόσο οµαλά ούτε τόσο γρήγορα οι παρουσιάσεις.
Επειδή η εφαρµογή εκτελείται όπως ένα Java applet, δε δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης στα
τοπικά αρχεία, συνεπώς πρέπει να επιλέξετε είτε από τα ήδη έτοιµα παραδείγµατα, είτε να πληκτρολογηθούν ή να επικολληθούν οι εντολές για την δηµιουργία της δυναµικής παρουσίασης Σχήµα 2.24.

Σχήµα 2.24: Το περιβάλλον δυναµικής παρουσίασης JSamba

2.7 Thomas Naps
2.7.1 GAIGS
Η εφαρµογή οπτικοποίησης αλγορίθµων Generalized Algorithm Illustration through Graphical
Software (GAIGS) (Naps, 1989; Naps, 1990), δεν παρουσιάζει τη λειτουργία ενός αλγορίθµου αληθινά δυναµικά, αλλά δηµιουργεί στιγµιότυπα των δοµών δεδοµένων σύµφωνα µε τα ενδιαφέροντα γεγονότα καθώς εκτελείται ο αλγόριθµος.
Για την υλοποίηση ενός αλγορίθµου πρέπει να τροποποιηθούν οι εντολές στο αρχείο κειµένου
του αρχείου παρουσίασης (show file) του GAIGS σε αρχείο ενδιαφέροντα γεγονότα που θα εµφανιστούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του αλγορίθµου. Έτσι το αρχείο παρουσίασης µπορεί να
ανοιχτεί και να ερµηνευτεί από την εφαρµογή GAIGS για να δηµιουργηθεί µια σειρά στατικών
στιγµιότυπων του αλγορίθµου καθώς αυτό εκτελείται. Αυτή η µορφή παρουσίασης δεν επιτρέπει
την παρέµβαση και αλλαγή κατά τη διάρκεια της δυναµικής εκτέλεσης του αλγορίθµου, επιτρέπει
µόνο την ανασκόπηση των βηµάτων της δυναµικής παρουσίασης.
Στην βασική έκδοση υποστήριζε εννέα βασικές δοµές δεδοµένων όπως σωρούς (stacks), ουρές
(queues), και λίστες (lists). Για την ευκολότερη δηµιουργία των παρουσιάσεων κατασκευάστηκαν
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βιβλιοθήκες αφηρηµένων τύπων δεδοµένων (abstract data types) για την αυτόµατη εισαγωγή εντολών του GAIGS, στις γλώσσες προγραµµατισµού Pascal, Modula-2, C++.
Στην νεότερη έκδοση του GAIGS που µεταφέρθηκε σε περιβάλλον Windows, αυξήθηκε η δυνατότητα αλληλεπίδρασης, επιτρέποντας την διακοπή της εκτέλεσης του αλγορίθµου µετά από κάθε στιγµιότυπο (Naps & Swander, 1994).

2.7.2 WebGAIGS
Για την παροχή πληρέστερου περιβάλλοντος εκπαίδευσης το Windows GAIGS συνδυάστηκε µε
ιστοσελίδες, αρχικά η Web εφαρµογή του windows GAIGS απαιτούσε την µεταφορά και εγκατάσταση της εφαρµογής στον υπολογιστή του πελάτη (client). Αργότερα µε την εµφάνιση της Java
δηµιουργήθηκε ένα applet (WebGAIGS) για την επίδειξη των αρχείων παρουσίασης του GAIGS
τα οποία αποθηκεύονταν στον εξυπηρετητή (server) (Naps, 1997), Σχήµα 2.25.

Σχήµα 2.25: Μια συνοπτική παρουσίαση της διαδικασίας οπτικοποίησης του WebGAIGS
Το WebGAIGS ενισχύθηκε µε την δυνατότητα παροχής πολλαπλών στιγµιότυπων για την προβολή πολλαπλών απόψεων του ιδίου αλγόριθµου, ώστε να παρουσιάζεται δίπλα-δίπλα για λόγους
σύγκρισης η επίλυση του ιδίου προβλήµατος από δυο διαφορετικούς αλγορίθµους (Naps &
Bressler, 1998).
Επίσης, είναι σε θέση να παρουσιάσει την ίδια προοπτική (perspective) του αλγορίθµου σε διαφορετικά διαδοχικά χρονικά σηµεία. Αυτή η τεχνική καλείται ολιστική άποψη (holistic view) του
αλγορίθµου, δηλαδή πολλές διαφορετικές προοπτικές µιας κατάστασης του αλγορίθµου. Όταν παρουσιάζονται πολλαπλές απόψεις, δε διαιρείται µόνο το βασικό παράθυρο του applet σε περισσό-
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τερα µέρη, αλλά η έννοια των επιλογών Προηγούµενο (Previous) και Επόµενο (Next) στιγµιότυπο
παίρνει ελαφρώς διαφορετική σηµασία.

2.7.3 JHAVÉ
Η πιο πρόσφατη αλλαγή του GAIGS ήταν η ενσωµάτωση του σε ένα σύστηµα που ονοµάζεται
Java Hosted Algorithm Visualization Environment (JHAVÉ), (Naps, Eagan & Norton, 2000).
Ο κεντρικός υπολογιστής του JHAVÉ συνδυάζει πολλαπλά συστήµατα δυναµικής παρουσίασης
που δηµιουργούν τα αρχεία παρουσίασης, και τα στέλνουν για προβολή στο Java applet του υπολογιστή του πελάτη, Σχήµα 2.26.
Το ίδιο το JHAVÉ δεν είναι ένα σύστηµα οπτικοποίησης αλγορίθµων, µάλλον είναι µια αρχιτεκτονική πελάτη-εξυπηρετητή (client-server architecture), που υλοποιήθηκε σε Java, στο οποίο µπορούν να συνδεθούν ειδικές µηχανές οπτικοποίησης αλγορίθµων (AV engines).
Αρχικά υπήρχαν δυο τέτοιες µηχανές που µπορούσαν να συνδεθούν µε το σύστηµα JHAVÉ, το
ένα για την γλώσσα οπτικοποίησης δοµών δεδοµένων (data structure visualization language) του
GAIGS που σχεδιάστηκε από τον Naps, και το άλλο για την γλώσσα σεναρίων δυναµικής παρουσίασης (animation scripting language) που δηµιουργήθηκε από τον Stasko. Από το 2001 προστέθηκε
και άλλη για γλώσσα σεναρίων το ANIMALSCRIPT που δηµιουργήθηκε από τους Rößling και
Freisleben (Rößling & Freisleben, 2001A; Rößling & Freisleben, 2001B),.
Αυτή η µορφή της σύνδεσης (plugs into) των µηχανών στο περιβάλλον του JHAVÉ, επιτρέπει
στους σχεδιαστές των οπτικοποιήσεων να ενσωµατώσουν εύκολα τα παιδαγωγικά εργαλεία του
JHAVÉ, όπως γεννήτρια δεδοµένων εισόδου (input generators) και προβολή ερωτήσεων κατά τη
διάρκεια της εκτέλεσης (stop-and-think questions). Το βασικό κριτήριο για την συµβατότητα µιας
µηχανής AV (AV plug-compatible) του JHAVÉ, είναι ότι πρέπει να δηµιουργεί την οπτικοποίηση
χρησιµοποιώντας ένα αρχείο σεναρίων. Με τη µέθοδο των αρχείων σεναρίων, ένα πρόγραµµα περιγράφει την υλοποίηση του αλγορίθµου του οποίου η εκτέλεση θα οπτικοποιηθεί, και οι εντολές
που πραγµατοποιούν την οπτικοποίηση γράφονται στο αρχείο σεναρίων.
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Σχήµα 2.26: Παρουσίαση εκτέλεσης του αλγορίθµου αναζήτησης Knuth-Morris-Pratt

2.8 Άλλες προσεγγίσεις εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων
2.8.1 PAVANE
Το Pavane αρχικά σχεδιάστηκε ως ένα εργαλείο για την οπτικοποίηση παράλληλων προγραµµάτων (Roman & Cox, 1989; Roman, Cox, Wilcox & Plun, 1992; Cox & Roman, 1992). Μια ειδική γλώσσα η Swarm χρησιµοποιήθηκε για την συγγραφή παράλληλων προγραµµάτων.
Η οπτικοποίηση στο Pavane ορίζεται αφηρηµένα, ως η αντιστοίχιση των καταστάσεων υπολογισµού σε εικόνες στην οθόνη. Όταν µια ορισµένη κατάσταση επιτυγχάνεται, αυτό προκαλεί την
αναπροσαρµογή της δυναµικής παρουσίασης. Η προσέγγιση αυτή είναι ακριβής όταν φροντίζει το
σύστηµα για τον προσδιορισµό των καταστάσεων που θα προκαλέσουν τις ενέργειες.
Αυτή η δηλωτική προσέγγιση της οπτικοποίησης είναι ελκυστική διότι οι απεικονίσεις ορίζονται και τροποποιούνται εύκολα, επειδή η απεικόνιση αποσυνδέεται από τον κώδικα του προγράµµατος. Το Pavane δεν είναι το πρώτο σύστηµα που υιοθετεί τη δηλωτική οπτικοποίηση, νωρίτερα
συστήµατα όπως το PROVIDE (Moher, 1988) και το PVS (Foley & McMath, 1986) χρησιµοποίησαν απλή αντιστοίχιση µεταβλητών σε ιδιότητες εικόνων. Οι δυσκολίες που συνδέονται µε τη διευκρίνιση τυπικά και κοµψά της κατάστασης των προγραµµάτων σε παραδοσιακές δοµηµένες
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γλώσσες, ίσως να εξηγούν γιατί η δηλωτική µέθοδος έχει αποτύχει να διαδραµατίσει σηµαντικό
ρόλο.
Το Pavane είναι ένα υβριδικό σύστηµα, κανόνες διευκρινίζουν ποιες πτυχές της κατάστασης
υπολογισµού πρέπει να ελεγχθούν και ποιες αλλαγές θα προκαλέσουν την απεικόνιση. Αλλά το
κοµµάτι του κώδικα το οποίο ελέγχει την απεικόνιση πρέπει να πραγµατοποιηθεί από τον προγραµµατιστή µε το χέρι.
Το Pavane µπορεί να χειριστεί τρισδιάστατες γραφικές απεικονίσεις. Η απεικόνιση του αλγορίθµου ταξινόµησης µε διαχωρισµό (quicksort), παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι µε ένα άλλο τρόπο
δηµιουργεί την αναµονή στον παρατηρητή και κατευθύνει την προσοχή στην εφαρµογή της σύγκρισης, Σχήµα 2.27.

Σχήµα 2.27: Έγχρωµη παρουσίαση της εκτέλεσης του αλγορίθµου Quicksort στο Pavane

2.8.2 ANIMAL – ANIMALSCRIPT – ANIMAL-FARM
Το σύστηµα δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµων ANIMAL (Advanced Navigation and Interactive Modelling of Animations in Lectures) (Rößling, Schüler & Freisleben, 2000; Rößling &
Freisleben, 2002), από το όνοµα φαίνεται ότι η εφαρµογή δηµιουργήθηκε ειδικά για σκοπό τις διαλέξεις και γενικά για εκπαιδευτική χρήση.
Σχεδιάστηκε για να καλύψει τους τρεις από τους τέσσερις ξεχωριστούς ρόλους που απαιτούνται
σε ένα σύστηµα οπτικοποίησης. Αυτοί οι ρόλοι είναι: ο αρχικός προγραµµατιστής του αλγορίθµου,
ο σχεδιαστής των εργαλείων της δυναµικής παρουσίασης, ο παραγωγός που δηµιουργεί την δυναµική παρουσίαση και ο τελικός αποδέκτης που παρακολουθεί την παρουσίαση.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του συστήµατος ANIMAL είναι η δυναµική επεκτασιµότητα, η διεθνοποίηση των συστατικών του γραφικού περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης µε το χρήστη (internationalization of GUI components) και του περιεχοµένου της δυναµικής παρουσίασης, αντίστροφη εκτέλεση της δυναµικής παρουσίασης και ο ευέλικτος τρόπος εισαγωγής και εξαγωγής πληροφο-
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ριών. Επίσης άλλα βασικά γνωρίσµατα του ANIMAL είναι η δυναµική επαναδιαµόρφωση (dynamic reconfiguration), η κλιµάκωση του µεγέθους της επίδειξης, η εξαγωγή πολλαπλών µορφών
αρχείων και ο πλήρης έλεγχος τύπου βίντεο, Σχήµα 2.28.
Η δυναµική παρουσίαση αποτελείται από µια συνδεδεµένη σειρά των βηµάτων της παρουσίασης, ένα βήµα µπορεί να περιλαµβάνει ενέργειες δυναµικής κίνησης χωρίς όριο, το καθένα από τα
οποία µπορεί να επηρεάσει διάφορα αντικείµενα συγχρόνως. Η παρουσίαση µπορεί να χτιστεί µε
το µαρκάρισµα των µεµονωµένων βηµάτων, το επόµενο βήµα της παρουσίασης εµφανίζεται όταν
ο εκπαιδευόµενος ενεργοποιήσει κάποιο ειδικό γραφικό στοιχείο ή αυτόµατα µετά από µια προαιρετική καθυστέρηση που ορίστηκε από τον παραγωγό της οπτικοποίησης.
Το ANIMAL στηρίζεται στο σύστηµα πλαισίου εργασίας (framework) για την ανάπτυξη εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων ANIMAL-FARM (Advanced Navigation and Interactive Modelling of Animations in Lectures – Framework for Animation Resources Management)
Το AnimalScript (Rößling & Freisleben, 2001A; Rößling & Freisleben, 2001B), παρέχει τις βασικές γραφικές δυνατότητες και τις διαδικασίες, όπως κίνηση (move), περιστροφή (rotate), εµφάνιση (show), απόκρυψη (hide) και την αλλαγή των χρωµάτων των αντικειµένων. Η γλώσσα σεναρίων
µπορεί να επεκταθεί, ώστε να περιλαµβάνει νέες λειτουργίες.

Σχήµα 2.28: Στιγµιότυπο του παραθύρου δυναµικής παρουσίασης του ANIMAL
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2.8.3 JAWAA
Το JAWAA (Java And Web-based Algorithm Animation) (Pierson & Rodger, 1998), είναι µια
γλώσσα εντολών για την δηµιουργία και επίδειξη δυναµικών παρουσιάσεων διαφόρων δοµών δεδοµένων. Οι εντολές αποθηκεύονται σε ένα αρχείο σεναρίων που ανακτάται και εκτελείται από το
JAWAA applet, οι εντολές επιτρέπουν τη δηµιουργία και µετακίνηση αντικειµένων (κύκλος,
γραµµή, κείµενο, ορθογώνιο) και δοµών δεδοµένων (πίνακες, σωροί, ουρές, λίστες, δέντρα και
γράφοι). Είναι σχεδόν ίδιο µε το JSamba, αλλά δεν υποστηρίζει τις πολλαπλές απόψεις και δεν παρέχει την δυνατότητα της µεγέθυνσης των αντικειµένων της παρουσίασης.
Η έκδοση JAWAA 2.0 (Akingbade et al., 2003) περιλαµβάνει ένα γραφικό συντάκτη (graphic
editor) για τον σχεδιασµό εικόνων και παρέχει την δυνατότητα ορισµού συντεταγµένων των αντικειµένων της παρουσίασης.

2.8.4 HalVis
Το σύστηµα οπτικοποίησης αλγορίθµων Hypermedia Algorithm Visualization (HalVis) αναπτύχθηκε υποθέτοντας ότι, για να γίνει ένα σύστηµα οπτικοποίησης αλγορίθµων παιδαγωγικά αποτελεσµατικό, εκτός από το κέρδος που προσφέρει η οπτική απεικόνιση (που όλα τα συστήµατα
οπτικοποίησης αλγορίθµων προσφέρουν), η χρήση υπερµέσων (hypermedia) θα βοηθήσει τους
φοιτητές στην δηµιουργία σωστών διανοητικών µοντέλων των αλγορίθµων µε την χρησιµοποίηση
πολλαπλών µέσων, σηµασιολογικών συνδέσµων και άλλων γνωστικών εργαλείων (Hansen, Narayanan, Schrimpsher & Hegarty, 1998). Καθορίζει µια οπτικοποίηση µε χρήση υπερµέσων (hypermedia visualization) στο οποίο περιλαµβάνονται διαφόρων µορφών media που παρουσιάζονται
χρονικά και χωρικά συγχρονισµένα µε τη σειρά, και συνδέονται µε άλλες σχετικές πληροφορίες
µέσω υπερσυνδέσµων (hyperlinks). Πολλαπλά παράθυρα χρησιµοποιούνται για την επίδειξη των
διαφόρων επιπέδων της δυναµικής παρουσίασης, του ψευδοκώδικα και των σηµαντικών καταστάσεων κατά την εκτέλεση της παρουσίασης (Hansen & Narayanan, 2000; Hansen, Narayanan &
Schrimpsher, 2000).
Κάθε οπτικοποίηση αλγορίθµου στο HalVis (Σχήµα 2.29), αποτελείται από τέσσερις ενότητες:
•

Εννοιολογική άποψη (conceptual view). Αυτή η ενότητα χρησιµοποιεί δυναµική παρουσίαση, κείµενο και ήχο για να εξηγήσει στους φοιτητές µια γενική περιγραφή του αλγορίθµου

•

Λεπτοµερής άποψη (detailed view). Αυτή η ενότητα περιγράφει µε λεπτοµέρεια τον αλγόριθµο χρησιµοποιώντας δυο παρουσιάσεις. Το πρώτο περιλαµβάνει κειµενική περιγραφή
και τον ψευδοκώδικα του αλγορίθµου, το δεύτερο περιέχει τέσσερα παράθυρα που απεικονίζουν τις διάφορες πτυχές της συµπεριφοράς του αλγορίθµου.
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•

Εποικηµένη άποψη (populated view). Αυτή η ενότητα χρησιµοποιεί µεγάλο σύνολο στοιχείων ως δεδοµένα για να καταστήσει σαφές στους φοιτητές τη λειτουργία του αλγορίθµου
σε πραγµατικό περιβάλλον.

•

Ερωτήσεις (questions). Είναι η ενότητα των ερωτήσεων και απαντήσεων. Οι ερωτήσεις είναι πολλαπλών επιλογών και εστιάζονται στην επανάληψη των βηµάτων του αλγορίθµου.

Σχήµα 2.29: Η αρχιτεκτονική του συστήµατος οπτικοποίησης αλγορίθµου HalVis
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2.9 Ταξινόµηση οπτικοποίησης λογισµικού
Ο στόχος της ταξινόµησης, είναι η περιγραφή των διαστάσεων της διαφοράς που υπάρχει στην
τεχνολογία οπτικοποίησης λογισµικού. ∆εδοµένου ότι η τεχνολογία οπτικοποίησης λογισµικού
αναπτύσσεται, η ταξινόµηση εξυπηρετεί ένα χρήσιµο σκοπό της παροχής κοινής ορολογίας, για
την επικοινωνία και κατανόηση των διαφόρων συστηµάτων και της τεχνολογικής προόδου.
Η πρώτη ταξινόµηση που εµφανίστηκε για την οπτικοποίηση προγραµµάτων είναι του Myers
(1986). Ο Myers καινοτόµησε στη διευκρίνιση της βασικής ορολογίας µε το να καθορίσει πρώτος
τις διαφορές µεταξύ οπτικού προγραµµατισµού και οπτικοποίησης προγράµµατος.
Επιπλέον, ο Myers διαίρεσε την οπτικοποίηση προγράµµατος κατά µήκος δυο αξόνων, τα οποία
εξαρτώνται αν η απεικόνιση, επεξήγηση αφορά τα στοιχεία του προγράµµατος ή τον ίδιο το κώδικα του προγράµµατος, και αν η απεικόνιση ήταν στατική ή δυναµική.
Αργότερα, κατά την αναθεώρηση του άρθρου του ο Myers (1990), µε θέµα την οπτικοποίηση
προγράµµατος και οπτικό προγραµµατισµό ενηµέρωσε και την προηγούµενη ταξινόµηση µε την
προσθήκη ενός νέου στοιχείου, του αλγόριθµου στον άξονα των αντικειµένων οπτικοποίησης µαζί
µε το κώδικα και τα δεδοµένα (Σχήµα 2.30).

Static

Dynamic

Code
Data
Algorithm
Σχήµα 2.30: Ταξινόµηση συστηµάτων οπτικοποίησης λογισµικού σύµφωνα µε την ταξινόµηση
του Myers
Στην πραγµατικότητα αν χρησιµοποιηθεί η ταξινόµηση του Myers για τα συστήµατα οπτικοποίησης προγραµµάτων, πρέπει να προσθέσουµε και το animation ως επίπεδο στην δυναµική παρουσίαση. Ακόµη και αν ο Myers έκανε ένα σηµαντικό βήµα για τη σταθεροποίηση των βασικών
όρων, η ταξινόµηση του δεν είναι αρκετά ισχυρή για την πλούσια συλλογή των χαρακτηριστικών
των συστηµάτων οπτικοποίησης προγραµµάτων.
Οι µεµονωµένες απεικονίσεις µπορούν να περιγραφούν µε την χρησιµοποίηση της ταξινόµησης
του Myers, αλλά για το χαρακτηρισµό των συστηµάτων οπτικοποίησης προγράµµατος, έπρεπε να
αναπτυχθεί µια πιο ευπροσάρµοστη ταξινόµηση.
Ένας από τους πρωτοπόρους του τοµέα, ο Brown (1988B; 1998) τοποθέτησε την περιγραφή
των εφαρµογών οπτικοποίησης κατά µήκος τριών αξόνων : Περιεχόµενο (Content), Μετασχηµατισµός (Transformation), Συνέχεια (Persistence), Σχήµα 2.31.
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Σχήµα 2.31: Χαρακτηρισµός των δυναµικών προγραµµάτων οπτικοποίησης, Brown 1988
Ο άξονας του Περιεχοµένου (Content) περιγράφει τη σχέση της σύνδεσης µεταξύ της εφαρµογής του προγράµµατος και της απεικόνισής του, δηλώνει την περιοχή από την απευθείας (direct)
απεικόνιση των δεδοµένων του προγράµµατος µέχρι την παρουσίαση σύνθετων (synthetic) απεικονίσεων των πληροφοριών, τα οποία δεν είναι απαραίτητα να προέρχονται από το ίδιο το πρόγραµµα.
Ο άξονας του Μετασχηµατισµού (Transformation) περιγράφει τη σχέση του τρόπου εµφάνισης
των εικόνων που λαµβάνουν µέρος κατά την οπτικοποίηση, δηλώνει την περιοχή από την διακριτή
(discrete) εµφάνιση εικόνων µέχρι του αυξανόµενου (increment) σε ρυθµό παρουσίασης των απεικονίσεων. Παρουσιάζει στις χαµηλότερες τιµές του άξονα την απευθείας εµφάνιση των αλλαγών
στις εικόνες, ενώ στο άλλο άκρο οι εικόνες εµφανίζονται ως συνεχόµενες αλλαγές των εικόνων.
Στις υψηλές τιµές η οπτικοποίηση των πληροφοριών µπορεί να θεωρηθεί animation.
Ο άξονας της Συνέχειας (Persistence) περιγράφει τη σχέση του τρόπου εµφάνισης της κατάστασης των πληροφοριών, δηλώνει την περιοχή από την εµφάνιση της τρέχουσας (current) κατάστασης των πληροφοριών µέχρι το πλήρες ιστορικό (history) των αλλαγών των πληροφοριών.
Οι επόµενες προσπάθειες περιγραφής, ταξινόµησης των προγραµµάτων οπτικοποίησης έρχεται
από τους Stasko και Patterson (1992), την ίδια χρονική περίοδο εµφανίζεται και η ταξινόµηση των
Roman και Cox (1993). Και οι δύο εργασίες προτείνουν ένα σχήµα παρόµοιας ταξινόµησης.
Με ”τέσσερα µεγάλα Α” χαρακτηρίζουν τα συστήµατα οπτικοποίησης οι Stasko και Patterson, τα
οποία είναι : Aspect, Abstractness, Animation, Automation.
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Οι πέντε διαστάσεις σύµφωνα µε την ταξινόµηση των Roman και Cox είναι: Scope, Abstraction,
Specification Method, Interface, Presentation.

Aspect, Scope (πτυχή, πεδίο)
Τα συστήµατα οπτικοποίησης συνήθως εστιάζουν διαφορετικές πλευρές ενός προγράµµατος
που απεικονίζουν. Αυτή η διάσταση περισσότερο αντιπροσωπεύει το σκοπό της απεικόνισης, για
ποιο λόγο δηµιουργήθηκε η εφαρµογή οπτικοποίησης και ποιες πτυχές της εικονιζόµενης εφαρµογής υπογραµµίζονται. Το πεδίο µιας µεµονωµένης απεικόνισης είναι ένα πρόγραµµα. Τυπικά, ένα
πρόγραµµα µπορεί να χαρακτηριστεί από τον κώδικά του, από τα δεδοµένα του, από τις καταστάσεις ελέγχου και από τη συµπεριφορά ελέγχου. Τα συστήµατα οπτικοποίησης συχνά περιορίζουν
το πεδίο εφαρµογής τους, σε ένα υποσύνολο αυτών των πτυχών του προγράµµατος. Ένα παρόµοιο
κριτήριο προτάθηκε από τον Myers.
Τυπικά η κατάσταση ενός προγράµµατος χαρακτηρίζεται από τον κώδικα (code), από την κατάσταση των δεδοµένων (data state) που είναι η ανάθεση των τιµών σε µεταβλητές και από την
κατάσταση ελέγχου (control state) που είναι ο µετρητής του προγράµµατος (program counter).
Οι δυναµικές ιδιότητες του προγράµµατος αιχµαλωτίζονται από το ιστορικό της εκτέλεσης
(execution history) ή από την συµπεριφορά (behavior).

Abstraction, Abstractness (περίληψη, αφαίρεση)
Το κριτήριο αυτό είναι αντίστοιχο µε τον άξονα του περιεχοµένου του Brown. Η οπτικοποίηση
αλγορίθµου παρέχει εξ’ ορισµού ένα υψηλό επίπεδο αφαιρετικότητας. Κατά την οπτική παρουσίαση ενός αλγορίθµου που εκτελεί εξαντλητική αναζήτηση, θα µπορούσε να υπάρχει η παρουσίαση
και του αριθµού των ανεπιτυχών προσπαθειών αναζήτησης που έχει κάνει. Αυτή η ιδέα των ανεπιτυχών προσπαθειών δεν µπορεί να εµφανιστεί πουθενά στο πρόγραµµα, αλλά έχει την εννοιολογική της σηµασία όσον αφορά το σκοπό του προγράµµατος. Για να βοηθήσουν στην κατανόηση της
αφαιρετικότητας των εφαρµογών οπτικοποίησης προγραµµάτων οι Stasko και Patterson (1992)
εισάγανε την έννοια της πρόθεσης περιεχοµένου (intention content).
Λαµβάνοντας υπόψη µια εργασία ή µια οντότητα που απεικονίζεται, η πρόθεση περιεχοµένου
της απεικόνισης είναι ο σκοπός του στόχου που θέλουµε να µεταβιβάσουµε ως επίπεδο γνώσης. Τα
µεγαλύτερα ποσοστά πρόθεσης περιεχοµένου ικανοποιούν απεικονίσεις που είναι πιο διαφωτιστικά από εκπαιδευτικής άποψης αλλά συγχρόνως και πιο περιληπτικά.
Η αφαιρετική αναπαράσταση του προγράµµατος απαιτείται για να ελεγχθεί η πολυπλοκότητα
κατά τη διάρκεια της οπτικοποίησης και να αυξηθεί η δυνατότητα κατανόησης σε εκπαιδευτικές
χρήσεις.
Εξετάζοντας τις πληροφορίες που µεταβιβάζονται µέσω της γραφικής απεικόνισης, και κάνοντας διακρίσεις µεταξύ των συστηµάτων βασισµένων στο επίπεδο περιληπτικότητας που υποστηρίζουν, µπορούµε να ξεχωρίσουµε τρία διαφορετικά επίπεδα (Roman & Cox, 1993).
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•

Άµεση Παρουσίαση (Direct Presentation). Η πιο στοιχειώδης γραφική παρουσίαση κάποιων πτυχών ενός προγράµµατος απευθείας σε εικόνα. Επειδή υιοθετούνται πολύ περιορισµένοι µηχανισµοί αφαίρεσης, είναι η περίπτωση όπου τα αρχικά δεδοµένα µπορούν να
ξαναδηµιουργηθούν από την γραφική απεικόνιση. Η παρουσίαση σε δυο διαστάσεις ενός
δυαδικού δέντρου, ο χρωµατισµός των τιµών που αποθηκεύονται σε ένα πίνακα, τα διαγράµµατα ροής είναι παραδείγµατα άµεσης παρουσίασης. Η άµεση παρουσίαση είναι ελκυστική, επειδή είναι εύκολο να συσχετιστούν µε το πρόγραµµα και µπορούν συχνά να
δηµιουργηθούν µηχανικά, χωρίς καµία γνώση για την πρόθεση του προγραµµατιστή.

•

∆οµηµένη Παρουσίαση (Structural Presentation). Περισσότερο αφηρηµένες παρουσιάσεις µπορούν να δηµιουργηθούν µε τη συγκέντρωση της προσοχής στις ιδιαίτερες πτυχές
του προγράµµατος ή της εκτέλεσής της. Αυτό µπορεί να γίνει µε την απόκρυψη ή την συµπύκνωση πληροφοριών που δεν είναι ενδιαφέρουσες και µε την άµεση παρουσίαση των
υπόλοιπων πληροφοριών. ∆ιαγράµµατα και γραφήµατα δυο ή τριών διαστάσεων για την
απεικόνιση δοµών προγραµµάτων, συνδεσιµότητα δικτύων, δυνατότητα πρόσβασης δεδοµένων στις περιπτώσεις σύνθετων δοµών δεδοµένων, τα οποία αντιµετωπίζονται ως ένα
ενιαίο αντικείµενο κρύβοντας την εσωτερική δοµή τους. Η παρουσίαση µεταβιβάζει απλά
τις πληροφορίες µε έναν πιο οικονοµικό τρόπο, µε την απόκρυψη πτυχών που δεν είναι
απαραίτητα για τον θεατή.

•

Συνθετική Παρουσίαση (Synthesized Presentation). Η απεικόνιση των πληροφοριών που
µας ενδιαφέρουν δεν παρουσιάζονται άµεσα από το πρόγραµµα, αλλά µπορούν να προέλθουν από τα δεδοµένα του προγράµµατος. Η χρήση δυναµικής παρουσίασης της αλλαγής
της κατάστασης των δεδοµένων ή της ροής του προγράµµατος κατά την διάρκεια της εκτέλεσης είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτού του τρόπου απεικόνισης. Ο δηµιουργός
της δυναµικής παρουσίασης πρέπει να κατασκευάσει την πιο συµφέρουσα εκδοχή για τους
σκοπούς της οπτικοποίησης, αλλά συγχρόνως να υπογραµµίσει τις βασικές πτυχές του αλγορίθµου.

Animation, Presentation (δυναµική παρουσίαση, παρουσίαση)
Βασικά, το animation αποτελείται από την γρήγορη διαδοχική παρουσίαση των εικόνων, που αλλάζουν βαθµιαία κατά τη διάρκεια του χρόνου. Αυτές οι εικόνες είναι τα πλαίσια (frame) της ζωτικότητας. Αν οι αλλαγές των στοιχείων από πλαίσιο σε πλαίσιο είναι αρκετά µικρές και η ταχύτητα της
επίδειξης των πλαισίων είναι αρκετά γρήγορη, η παραίσθηση της συνεχούς κίνησης επιτυγχάνεται.
Ο όρος presentation αναφέρεται στην σηµασιολογία της παρουσίασης, και περιγράφει τον τρόπο
που µεταβιβάζονται οι πληροφορίες, δηλ. περιγράφει µεθόδους που χρησιµοποιεί ο σχεδιαστής για τη
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δηµιουργία µιας παρουσίασης ή µιας συλλογής παρουσιάσεων µε στόχο την κατανόηση εκ µέρους
των παρατηρητών, στο οποίο περιλαµβάνεται και το animation.
Οι Roman και Cox, ξεχωρίζουν τους µεθόδους παρουσίασης σε: Ερµηνεία της γραφικής παράστασης (Interpretation of graphics), Αναλυτική παρουσίαση (Analytical presentation), Επεξηγηµατική παρουσίαση (Explanatory presentation) και Ενορχήστρωση (Orchestration).

Automation, Specification Method (αυτοµατισµός, µέθοδος προσδιορισµού)
Τα επίπεδα αυτοµατισµού µπορούν να κυµανθούν από ολοκληρωτικά αυτόµατη παραγωγή απόψεων που δηµιουργούνται καθώς το πρόγραµµα εκτελείται έως τις απόψεις που απαιτούν ρητό
ορισµό από τον προγραµµατιστή, που περιλαµβάνει και τον ορισµό των κατάλληλων σηµείων εκκίνησης διαφόρων ενεργειών στο πρόγραµµα. Η µέθοδος προσδιορισµού είναι ευρύτερη έννοια
και περιλαµβάνει τον αυτοµατισµό.
Οι Roman και Cox, διευκρινίζουν τον τρόπο εξαγωγής και επίδειξης των επιλεγµένων πτυχών
ενός προγράµµατος µε τέσσερις βασικούς τρόπους: Προκαθορισµένος (Predefinition), Σχολιασµός
(Annotation), ∆ηλωτικός (Declaration) και Χειρισµός (Manipulation).
Οι απόψεις στα συστήµατα επίδειξης δοµών δεδοµένων παράγονται συνήθως αυτόµατα, χωρίς την σαφή υποστήριξη των προγραµµατιστών.
Τα συστήµατα οπτικοποίησης αλγορίθµων παρέχουν απεικόνιση των σηµασιολογικών εννοιών και απαιτείται η χρήση αφαίρεσης στα προγράµµατα και στις διαδικασίες. Η οπτικοποίηση
αλγορίθµων µπορεί να παρουσιάσει πληροφορίες του προγράµµατος τα οποία δεν είναι αµέσως
εµφανείς ή που δεν µπορούν να συναχθούν αυτόµατα εξετάζοντας τις καταστάσεις του προγράµµατος κατά τη διάρκεια εκτέλεσης.
Συχνά, το δύσκολο κοµµάτι της δηµιουργίας µιας εφαρµογής που παρουσιάζει τις καταστάσεις
ενός προγράµµατος, δεν είναι η δηµιουργία των γραφικών αντιπροσωπεύσεων αλλά η απόκτηση
των δεδοµένων και των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος που θα
οδηγήσουν στην δηµιουργία των γραφικών.

Interface (διεπαφή)
Περιλαµβάνει την περιγραφή της γραφικής απεικόνισης που παρουσιάζεται στην οθόνη από
γραφικά αντικείµενα και στοιχεία αλληλεπίδρασης. Μπορεί να διαιρεθεί σε δυο υποκατηγορίες
που είναι: το γραφικό λεξιλόγιο (graphical vocabulary) και η αλληλεπίδραση (interaction).
Η πρώτη αναφέρεται στα γραφικά αντικείµενα που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο σχεδιαστής της
παρουσίασης όπως: Απλά αντικείµενα (Simple object), Σύνθετα αντικείµενα (Composite object),
Οπτικά γεγονότα (Visual events), Χώρος της παρουσίασης (Worlds), σε δυο οι τρεις διαστάσεις,
Πολλαπλές παρουσιάσεις (Multiple Worlds), παρουσιάσεις σε περισσότερα παράθυρα.
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Η δεύτερη αναφέρεται στους µηχανισµούς µε τους οποίους ο θεατής µιας απεικόνισης µπορεί
να αλληλεπιδράσει µε την παρουσίαση. Σε παραδοσιακούς µεθόδους παρουσίασης πληροφοριών,
όπως είναι το βιβλίο, επιτρέπεται περιορισµένης µορφής αλληλεπίδραση όπως η επιλογή της σελίδας, ο αναγνώστης δεν µπορεί να αλλάξει το περιεχόµενο ούτε την µορφοποίηση του βιβλίου.
Στην παρουσίαση µε τη βοήθεια του υπολογιστή (computer aided presentation), επιτρέπεται µια
ευρεία ποικιλία αλληλεπιδράσεων στην απεικόνιση των πληροφοριών.
Μια κοινή µέθοδος αλληλεπίδρασης είναι µέσω προκαθορισµένων ελέγχων (interaction through
controls), και περιλαµβάνει επιλογές όπως εισαγωγή δεδοµένων και βηµατική εκτέλεση.
Άλλη µέθοδος είναι της αλληλεπίδρασης µέσω της εικόνας (interaction through the image), ο
θεατής µπορεί να επέµβει στους βασικούς υπολογισµούς ή στον άµεσο χειρισµό των εικόνων. Αυτή η µορφή αλληλεπίδρασης είναι στενά συνδεδεµένη µε τα γραφικά περιβάλλοντα των λειτουργικών συστηµάτων.
Η τελευταία ταξινόµηση παρουσιάστηκε από τους Blaine Price, Ronald Baecker και Ian Small
το 1993, (Price, Baecker & Small, 1993 ). Επιδιώξανε τη δηµιουργία µιας νέας ταξινόµησης για τα
συστήµατα οπτικοποίησης λογισµικού. Μετά τη λεπτοµερή εξέταση 12 συστηµάτων οπτικοποίησης, προσδιόρισαν έξι ευρύτερες κατηγορίες χαρακτηριστικών που προέρχονται από ένα αποδεκτό
πρότυπο λογισµικού. Εφάρµοσαν τις αρχικές κατηγορίες στις εφαρµογές οπτικοποίησης, και συµπλήρωσαν µε τα χαρακτηριστικά που παρατήρησαν ανά κατηγορία. Πολλά από τα χαρακτηριστικά απαιτούν υποκειµενική αξιολόγηση για να µπορέσουν να ταξινοµηθούν τα συστήµατα σχετικά
µε ένα άλλο. Κάθε κατάταξη βασίστηκε στην κατανόηση του συστήµατος από την οµάδα του Price
και σε κάποιες περιπτώσεις στην προσωπική άποψη για τη σχετική απόδοση των συστηµάτων, αυτό είναι το πιο αδύνατο σηµείο στην ταξινόµηση τους, αλλά και η µη θέσπιση αυστηρότερων µεθόδων για την αξιολόγηση.
Οι έξι βασικές κατηγορίες που όρισε η οµάδα του Price για την ταξινόµηση των συστηµάτων
οπτικοποίησης :
•
•
•
•
•
•

Εµβέλεια (Scope). Αφορά το εύρος του προγράµµατος του συστήµατος οπτικοποίησης που
µπορεί να πάρει ως είσοδο.
Περιεχόµενο (Content). Καθορίζεται ποιο υποσύνολο των πληροφοριών που σχετίζεται µε
το πρόγραµµα απεικονίζεται, από το σύστηµα οπτικοποίησης.
Μορφή (Form). Καθορίζονται τα χαρακτηριστικά των αποτελεσµάτων της απεικόνισης του
συστήµατος οπτικοποίησης.
Μέθοδος (Method). Ο τρόπος καθορισµού της οπτικοποίησης.
Αλληλεπίδραση (Interaction). Με ποιο τρόπο ο αποδέκτης του συστήµατος οπτικοποίησης
ελέγχει και αλληλεπιδρά µε το σύστηµα.
Αποτελεσµατικότητα (Effectiveness). Πόσο αποτελεσµατικά το σύστηµα οπτικοποίησης διαβιβάζει τις πληροφορίες.
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∆ηµιουργώντας ένα δοµηµένο δέντρο ταξινόµησης, επιτρέπεται η επεκτασιµότητα καθώς ένας
τοµέας εξελίσσεται, Σχήµα 2.32.

Σχήµα 2.32: Ταξινόµηση των συστηµάτων οπτικοποίησης των Price, Baecker και Small
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Κεφάλαιο 3
Υπολογιστές και Εκπαίδευση
Οι εκπαιδευτικοί συνεχώς επιδιώκουν αναζητώντας νέους τρόπους για να βελτιώσουν τη διδασκαλία, να διευκολύνουν τη µάθηση, και να κρατήσουν την προσοχή των
φοιτητών τους αµείωτη. Η δυνατότητα των υπολογιστών να αποθηκεύουν απέραντες
ποσότητες πληροφοριών, να προσοµοιάσουν περιβάλλοντα και καταστάσεις που ειδάλλως δεν θα ήταν διαθέσιµη, τους καθιστά ένα χρήσιµο εργαλείο ως βοηθητικό µέσο στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η χρήση των εικόνων και της οπτικοποίησης ως εκπαιδευτικά βοηθήµατα είναι µια
αποδεκτή πρακτική. Τα εγχειρίδια γεµίζουν µε εικόνες, ο εκπαιδευτικός συχνά σχεδιάζει διάφορα διαγράµµατα στον πίνακα για να διευκολύνει την επεξήγηση. Η χρήση
της δυναµικής παρουσίασης πηγαίνει ένα βήµα παραπέρα. Ενώ η στατική απεικόνιση
έχει την δυνατότητα να παρέχει στον κόσµο την ουσία του πως φαίνεται κάτι, ένα λεπτοµερές σχέδιο, ή την σύνθεσή του, η δυναµική παρουσίαση έχει καλύτερα αποτελέσµατα, διότι εµφανίζει την επεξήγηση δυναµικά εξελισσόµενων διαδικασιών.
∆ιδασκαλία µε τη βοήθεια του Υπολογιστή (Computer Aided or Assisted Instruction, CAI), είναι η χρήση του υπολογιστή για την υποστήριξη της διδακτικής διαδικασίας π.χ. για την προετοιµασία του µαθήµατος, την παρακολούθηση της προόδου των
µαθητών.
Μάθηση µε τη Βοήθεια του Υπολογιστή (Computer Aided or Assisted Learning,
CAL), είναι η χρήση του υπολογιστή για την υποβοήθηση της διαδικασίας της µάθησης, ειδικά προγράµµατα δίνουν την δυνατότητα της αυτοδιδασκαλίας µε την υποβολή επιλεγµένων ερωτήσεων προς το χρήστη, τον έλεγχο των απαντήσεων και τη βαθµολογία των επιδόσεών του.
Εξάσκηση µε τη βοήθεια του Υπολογιστή (Computer Aided or Assisted Training,
CAT), είναι η χρήση του υπολογιστή για την υποβοήθηση της ταχύρυθµης ενηµέρωσης-εξάσκησης σε συγκεκριµένα θέµατα, συνώνυµο µε τον όρο είναι η Εξάσκηση
Βασισµένη στον Υπολογιστή (Computer Based Training, CBT).
Η διδασκαλία µε τη βοήθεια των υπολογιστών χρησιµοποιείται για αρκετές δεκαετίες, αλλά η ανάπτυξη της τεχνολογίας των πολυµέσων και η δυνατότητα της δηµιουργίας εκπαιδευτικού υλικού που µπορεί να προσεγγιστεί τους φοιτητές παγκοσµίως,
µε την φιλοξενία του σε ένα WWW παρουσιάζει συναρπαστικές νέες ευκαιρίες για
τους εκπαιδευτικούς.
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3.1 Η επιρροή της τεχνολογίας στην εκπαίδευση
Παρά την δραµατική αύξηση στη χρήση της τεχνολογίας στην κοινωνία κατά τη
διάρκεια των προηγούµενων δεκαετιών, η χρήση της τεχνολογίας στις αίθουσες διδασκαλίας δεν ακολούθησαν την ίδια συγκλονιστική εξέλιξη. Αν και η χρήση των υπολογιστών έχει ενσωµατωθεί στα προγράµµατα σπουδών, στις διαλέξεις χρησιµοποιείται περισσότερο ο πίνακας και η κιµωλία. Ο προβολέας (OH-projector) είναι ίσως το
πιο συχνά χρησιµοποιηµένος τεχνολογικός εξοπλισµός στις σηµερινές αίθουσες διδασκαλίας.
Η απουσία της τεχνολογίας οφείλεται, εν µέρει, στις αποτυχηµένες προσπάθειες,
όπως η εισαγωγή της εκπαιδευτικής τηλεόρασης. Εξαίρεση στη χρήση της τεχνολογίας αποτελεί η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι δύσκολο να προβλεφθεί το µέλλον
της εκπαίδευσης, ίσως η αίθουσα διδασκαλίας ποτέ να µην γίνει ο χώρος όπου η τεχνολογία θα παίζει σηµαντικό ρόλο, στην πραγµατικότητα όµως η ίδια η τάξη µπορεί
να γίνει όλο και λιγότερο σηµαντική στην εκπαίδευση στο µέλλον.
Στο όραµά του ο Dierker (1995), για το µέλλον της ψηφιακής εκπαίδευσης προβλέπει ότι η διάκριση µεταξύ της συµβατικής και µη εκπαίδευσης θα ελαχιστοποιηθεί,
η διάρκεια της εκπαίδευσης θα αυξηθεί και ο χώρος της εκπαίδευσης µπορεί να µετατοπιστεί εν µέρει από την τάξη στο σπίτι.

3.1.1 Εκπαιδευτικό Λογισµικό
Εκτός από την αλλαγή του χαρακτήρα της παραδοσιακής τάξης, η τεχνολογία έχει
την δυνατότητα να επηρεάσει και µια άλλη διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
τα βιβλία. Η υλοποίηση φθηνών ηλεκτρονικών υπολογιστών µε αυξηµένες γραφικές
δυνατότητες κατέστησε εφικτό στο εκπαιδευτικό λογισµικό να περιληφθούν και τα
γραφικά µαζί µε το κείµενο. Στο πρόσφατο παρελθόν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές µε
ενσωµατωµένες δυνατότητες χρήσης τεχνολογιών πολυµέσων έδωσαν την ευκαιρία
στους σχεδιαστές εκπαιδευτικού λογισµικού να περιλάβουν και τον ήχο, το βίντεο
αλλά και την δυνατότητα των κινούµενων σχεδίων στις εφαρµογές τους. Παρά την
δηµιουργία και χρήση εφαρµογών εκπαιδευτικού λογισµικού για αρκετές δεκαετίες, η
εκπαιδευτική διαδικασία δεν απέβαλε την ανάγκη για τα παραδοσιακά έντυπα υλικά.
Ίσως το έντυπο υλικό να παραµείνει ένα βασικό στοιχείο και στο µέλλον της εκπαίδευσης. Η σηµασία του εκπαιδευτικού λογισµικού περιορίζεται µόνο ως συµπληρωµατικό εργαλείο. Γίνεται αποδεκτό ο βοηθητικός ρόλος του και στην τάξη αλλά και
στο βιβλίο. Μεταξύ των προκλήσεων που προσδιορίζονται από τους Glennan και
Melmed (1996) σαν χαρακτηριστικό µιας εθνικής στρατηγικής των Η.Π.Α. για την
εκπαιδευτική τεχνολογία, είναι ανάγκη να εκπαιδευτούν οι εκπαιδευτικοί στην αποτελεσµατική χρήση της τεχνολογίας, και τη δηµιουργία άφθονου εκπαιδευτικού λογισµικού υψηλής ποιότητας.
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Αν και η νέα τεχνολογία των φθηνών πλέον υπολογιστών µε ενσωµατωµένες τις
δυνατότητες πολυµέσων που µπορούν να αναπαράγουν ψηφιακό ήχο και βίντεο έχει
αυξήσει το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού, ένα από τα βασικά εµπόδια είναι το υψηλό κόστος παραγωγής. Ο Soloway (1998) επισηµαίνει ότι είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί οικονοµικό όφελος από την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού.
Το εκπαιδευτικό λογισµικό έχει τη δυνατότητα να παράσχει ένα διερευνητικό περιβάλλον, στο οποίο οι φοιτητές µπορούν να µάθουν µέσω πειραµατισµού. Επιπλέον,
αν το κατάλληλα σχεδιασµένο εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να είναι ιδιαίτερα διαλογικό, έναντι του συνήθως παθητικού περιβάλλοντος µιας παραδοσιακής διάλεξης
στην τάξη. Τέλος, µε την ανάπτυξη τεχνολογιών πολυµέσων, το εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να γίνει ένα ιδιαίτερα οπτικοποιηµένο εκπαιδευτικό περιβάλλον εφόσον
περιλαµβάνει και την δυνατότητα της δυναµικής παρουσίασης.
Υπάρχει ευρεία γκάµα διαφορετικών προτύπων ως µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί
για την περιγραφή του στυλ µάθησης, µε την µέτρηση διάφορων χαρακτηριστικών για
το πώς οι φοιτητές µαθαίνουν. Μεταξύ των διαφορών που µετριούνται είναι και ο
τρόπος µε τον οποίο οι φοιτητές προσεγγίζουν την µάθηση και το πώς αναπτύσσεται η
κατανόησή τους. Η τυπική διάλεξη στην αίθουσα διδασκαλίας παρουσιάζει το υλικό
σε µια συγκεκριµένη σειρά. Μερικοί φοιτητές προτιµούν ένα διερευνητικό τρόπο εκµάθησης ή πρώτα µια επιφανειακή ανάγνωση πριν από την εµβάθυνση στις λεπτοµέρειες. Η κατανόηση της διδασκόµενης ύλης από τους φοιτητές µπορεί να επιτευχθεί
ξαφνικά και µόνο µετά από την µελέτη ολόκληρου του θέµατος. Το εκπαιδευτικό λογισµικό προσφέρεται ενδεχοµένως για τέτοιες µη γραµµικές εξερευνήσεις, οι οποίες
δεν είναι δυνατό να πραγµατοποιηθούν στα στενά πλαίσια µιας παραδοσιακής τάξης.
Μια άλλη διάσταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, είναι ο βαθµός µε το οποίο ο
φοιτητής πρέπει να συµµετέχει ενεργά στην διαδικασία µάθησης. Για εκείνους τους
φοιτητές των οποίων το στυλ µάθησης βρίσκεται πιο κοντά σε αυτή τη διάσταση, το
εκπαιδευτικό λογισµικό που σχεδιάζεται µε ένα υψηλό βαθµό αλληλεπίδρασης ταιριάζει καλύτερα. Τέλος, πολλά από τα πρότυπα διαφοροποιούν τους φοιτητές µεταξύ
τους αν είναι οπτικοί τύποι, ή µαθαίνουν καλύτερα µέσω της λεκτικής ή κειµενικής
επικοινωνίας. Η ανάγκη για µελέτες που θα ερευνήσουν τις διαφορετικές διανοητικές
δυνατότητες των φοιτητών έχει προταθεί από τον Heller (1990). Οι Yildez και Atkins
(1993) επισηµαίνουν την ανάγκη περισσότερων µελετών για την επίδραση των πολυµέσων στις µορφές µάθησης των φοιτητών. Ο West (1992) παρουσίασε τη θεωρία, ότι
οι φοιτητές που έχουν αδύνατες λεκτικές δεξιότητες, δεξιότητες στις οποίες βασίζεται
το εκπαιδευτικό σύστηµα, µπορεί να έχουν ισχυρές οπτικές ικανότητες. Αν συµπεριληφθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία, το κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό που ταιριάζει και σ’ αυτούς τους φοιτητές θα αυξήσει τις πιθανότητές τους για την επιτυχία. Επίσης οι Meyers και Jones (1993), παρατήρησαν ότι το πολιτιστικό υπόβαθρο επηρεάζει το στυλ µάθησης ενός φοιτητή, το εκπαιδευτικό λογισµικό µπορεί να προσφέρει
βοήθεια στους φοιτητές που έχουν κάποια µαθησιακή ιδιαιτερότητα. Η άποψη ότι η
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διαφορετικότητα του στυλ µάθησης θα πρέπει να θεωρηθεί σηµαντικός παράγοντας
κατά το σχεδιασµό των εκπαιδευτικών προγραµµάτων, δεν υποστηρίζεται µε τον ίδιο
ενθουσιασµό από όλους τους ειδικούς σε θέµατα εκπαίδευσης.
Σε µελέτες που έχουν πραγµατοποιηθεί όπως αυτή των Kulik και Kulik (1986),
δείχνουν ότι ο χρόνος που απαιτείται για την διδασκαλία µε την βοήθεια του Η/Υ ήταν κατά 30% λιγότερο από ότι µε τον παραδοσιακό τρόπο. Επίσης βρήκαν µικρή αλλά θετική επίδραση στην διάθεση των φοιτητών. Πιο πρόσφατες µελέτες των Kulik
και Kulik (1991), βρήκαν ελαφρώς καλύτερα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια των
εξετάσεων. Παρόµοια συµπεράσµατα παρατήρησαν και άλλες µελέτες όπως Liao
(1992), Khalili και Shashaani (1994). Στη µελέτη των Fletcher και Gravatt (1995),
διακρίνεται η βελτίωση της απόδοσης ως αποτέλεσµα της τεχνολογίας πολυµέσων.

3.1.2 ∆ιαστάσεις του στυλ µάθησης
Η βασική υπόθεση της θεωρίας του στυλ µάθησης (learning style theories), όπως η
προσωπικότητα είναι µοναδική σε ένα άτοµο και µπορεί να µετρηθεί ψυχοµετρικά,
έτσι επίσης µπορεί και το στυλ µάθησης να µετρηθεί.
Όπως ακριβώς η ανθρώπινη προσωπικότητα καθιερώνεται σε νεαρή ηλικία, έτσι
υποτίθεται ότι και γνωστικό στυλ (cognitive style) επίσης καθορίζεται σε νεαρή ηλικία.
Ο καθένας έχει έναν συγκεκριµένο τρόπο προτίµησης της λήψης και µετά της χρήσης της γνώσης. Η εκµάθηση είναι ευκολότερη όταν υπάρχει στενή σχέση µεταξύ του
τρόπου µάθησης που προτιµάµε και του τρόπου παρουσίασης του νέου υλικού. Αντιθέτως, µαθαίνουµε δυσκολότερα όταν υπάρχει µεγάλη διαφορά µεταξύ του στυλ µάθησης και του τρόπου διδασκαλίας.
Γνωρίζοντας το στυλ µάθησης που προτιµάµε µας βοηθάει στη δηµιουργία µιας
στρατηγικής για την µάθηση (strategy for learning). Όταν παρουσιάζεται υλικό που δεν
ταιριάζει µε τον φυσικό στυλ µάθησης (natural learning style) µας, είµαστε σε θέση
ευκολότερα να αντισταθµίσουµε την ανεπαρκή εκµάθηση.
Το στυλ διδασκαλίας που θα αποκτήσουµε θα είναι µια αντανάκλαση του στυλ που
προτιµάµε να µαθαίνουµε. Όπως µαθαίνουµε έτσι διδάσκουµε.
Η εκµάθηση σε ένα δοµηµένο εκπαιδευτικό περιβάλλον µπορεί να θεωρηθεί ως
µια διαδικασία δύο βηµάτων που αποτελείται από την υποδοχή και την επεξεργασία
των πληροφοριών.
Στο βήµα της υποδοχής περιλαµβάνεται η εξωτερική πληροφορία, που γίνεται αντιληπτή µέσω αισθήσεων και η εσωτερική πληροφορία, που αναδύεται συνειδητά και
καθίσταται διαθέσιµη. Οι φοιτητές, επιλέγουν το υλικό που θα επεξεργαστούν και θα
αγνοήσουν τα υπόλοιπα.
Το βήµα της επεξεργασίας περιλαµβάνει την απλή αποστήθιση ή τον επαγωγικό ή
παραγωγικό συλλογισµό, την αντανάκλαση ή τη δράση, και την αυτοεξέταση ή την
αλληλεπίδραση µε τους άλλους. Το συµπέρασµα είναι ότι κάποια µορφή υλικού κά-
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ποιον βοηθάει να µάθει και κάποιον άλλον όχι. Ένα µοντέλο στυλ µάθησης κατατάσσει τους φοιτητές σύµφωνα µε το αν ταιριάζουν σε ένα ποσοστό διαβάθµισης του
τρόπου που λαµβάνουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες.
Ένα µοντέλο τρόπου εκπαίδευσης, κατατάσσει µια µέθοδο διδασκαλίας σύµφωνα
µε το βαθµό που ενσωµατώνει τα προτεινόµενα συστατικά διαφόρων τρόπων µάθησης. Τα περισσότερα από τα τµήµατα του τρόπου µάθησης και διδασκαλίας συµβαδίζουν.
Έναν φοιτητή που ευνοεί η διαίσθηση παρά η αισθητήρια αντίληψη, θα ανταποκρινόταν καλύτερα σε ένα εκπαιδευτικό που υπογραµµίζει της έννοιες (αφηρηµένο
περιεχόµενο) παρά τα γεγονότα (συγκεκριµένο περιεχόµενο), επίσης έναν φοιτητή
που ευνοεί η οπτική αντίληψη θα ήταν πιο άνετος µε έναν εκπαιδευτικό που χρησιµοποιεί διαγράµµατα, εικόνες, δυναµική παρουσίαση, ταινίες.

3.2 Θεωρίες στυλ µάθησης
Οι φοιτητές µαθαίνουν µε διαφορετικούς τρόπους, µε την όραση και την ακοή, µε
την παρακολούθηση και την συµµετοχή, µε τη λογική κρίση και τη διαίσθηση, µε την
αποµνηµόνευση και µε την οπτικοποίηση, µε τη σχεδίαση αναλογιών και µε το χτίσιµο µαθηµατικών µοντέλων. Όπως επίσης υπάρχουν και διαφορετικοί µέθοδοι εκπαίδευσης. Μερικοί εκπαιδευτικοί κάνουν διάλεξη, άλλοι παρουσιάζουν ή συζητούν, µερικοί εστιάζουν στις αρχές και άλλοι στις εφαρµογές, µερικοί δίνουν µεγαλύτερη βαρύτητα στην αποµνηµόνευση και άλλοι στην κατανόηση.
Πόσα µαθαίνει ένας συγκεκριµένος φοιτητής ως µέλος µιας τάξης, ο οποίος βασίζεται στην έµφυτη ικανότητα και την προγενέστερη προετοιµασία, πόσο επηρεάζεται
από την συµβατότητα του τρόπου µάθησής του αλλά και από τον τρόπο διδασκαλίας
του εκπαιδευτή.
Η Bonham (1998) σηµειώνει ότι η έλλειψη καθολικής συµφωνίας των διαφόρων
προτύπων µάθησης είναι ένα βασικό πρόβληµα για τους ερευνητές που θέλουν να
χρησιµοποιήσουν το καλύτερο πρότυπο. Ο Keefe (1988) κατά τον ορισµό των προτύπων µάθησης προσδιορίζει τους παράγοντες που ως δείκτες προσδιορίζουν τις µορφές
µάθησης τα οποία είναι: γνωστικός, συναισθηµατικός, ψυχολογικός.
Η Curry (1983) πρότεινε µεταφορικά ένα σχήµα κρεµµυδιού (Σχήµα 3.1), για να
περιγράψει τα τρία βασικά στρώµατα που περιγράφουν κάθε πρότυπο στυλ µάθησης.
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Σχήµα 3.1: Επίπεδα του µοντέλου στυλ µάθησης της Curry
Το εσωτερικό στρώµα του κρεµµυδιού περιλαµβάνει τα µοντέλα της γνωστικής
προσωπικότητας, το µεσαίο στρώµα περιέχει τους τρόπους επεξεργασίας πληροφοριών και τελικά το εξωτερικό στρώµα περικλείει τα πρότυπα της εκπαιδευτικής προτίµησης. Οι Claxton και Murrell (1987) υιοθέτησαν την περιγραφή της Curry, αλλά
προσθέσανε και ένα τέταρτο στρώµα την κοινωνική αλληλεπίδραση, το οποίο τοποθετήθηκε ανάµεσα στα δύο εξωτερικά στρώµατα που περιέγραψε η Curry.
Εξετάζοντας το εξωτερικό στρώµα, την εκπαιδευτική προτίµηση (instructional
preference) τα µοντέλα αυτού του στρώµατος εξετάζουν την αλληλεπίδραση µε το
εξωτερικό περιβάλλον. Σύµφωνα µε τον Hickcox (1995) για την περιγραφή του τρόπου µάθησης χρησιµοποιείται ένα ερωτηµατολόγιο µε 24 διαφορετικούς παραµέτρους, τα οποία µπορούν να οµαδοποιηθούν σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες. Οι
κατηγορίες είναι: συναισθηµατική, ψυχολογική, κοινωνιολογική, περιβαλλοντική και
φυσικά χαρακτηριστικά της εκµάθησης των φοιτητών.
Στο µεσαίο στρώµα που περιγράφει την επεξεργασία πληροφοριών (information
processing), περιλαµβάνονται τρία βασικά µοντέλα, το πιο δηµοφιλές είναι ο κατάλογος στυλ µάθησης του Kolb (1984).
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Τέλος, στο εσωτερικό στρώµα που περιγράφεται ως γνωστική προσωπικότητα (cognitive personality), το δηµοφιλέστερο πρότυπο είναι ο δείκτης τύπου της Myers-Briggs
(1962) (Myers-Briggs Type Indicator, MBTI).
Ένα διαφορετικό πρότυπο έχει αναπτυχθεί από τους Felder και Silverman (1988),
και (Felder, 1993), το οποίο δεν ταιριάζει σε ένα µόνο στρώµα της περιγραφής της
Curry, αλλά εκτείνεται από την επεξεργασία πληροφοριών µέχρι το στρώµα γνωστικής προσωπικότητας. Αποτελείται από πέντε διαστάσεις, αν και ο κατάλογος των σαράντα τεσσάρων ερωτήσεων που αναπτύχθηκε από τους Felder και Soloman (2004)
αξιολογεί µόνο τις τέσσερις από τις πέντε.

3.2.1 Στυλ µάθησης, µοντέλο του Kolb
Ο Kolb ταξινοµεί τους εκπαιδευόµενους σε τέσσερις κατηγορίες µάθησης, χρησιµοποιώντας δυο διπολικές διαστάσεις, Σχήµα 3.2. Η πρώτη περιγράφει τον τρόπο που
οι εκπαιδευόµενοι προτιµούν τον υποδοχή των πληροφοριών, αυτό κυµαίνεται από
την Συγκεκριµένη Εµπειρία (Concrete Experience) µέχρι την Εξαγωγή Συµπεράσµατος
(Abstract Conceptualization). Η δεύτερη περιγράφει τον τρόπο που γίνεται η εσωτερίκευση (internalize) των πληροφοριών που κυµαίνεται από τον Ενεργό Πειραµατισµό
(Active Experimentation) µέχρι τον Συλλογισµό-Αντίδραση (Reflective Observation).
Μπορούν να περιγραφούν τέσσερις διαφορετικοί τύποι εκπαιδευοµένων που προκύπτουν από τον τρόπο κατηγοριοποίησης του τρόπου λήψης και εσωτερίκευσης των
πληροφοριών:
Τύπος 1. Ονοµάζεται ΑΠΟΚΛΙΝΩΝ (diverger), είναι συγκεκριµένος και συλλογιστικός. Η χαρακτηριστική ερώτηση αυτού του τύπου φοιτητή είναι το “Γιατί;” (why).
Ανταποκρίνεται καλά στις εξηγήσεις, πως το υλικό µάθησης αποκρίνεται στις εµπειρίες του, στα ενδιαφέροντά του και στη µελλοντική καριέρα του.
Τύπος 2. Ονοµάζεται ΑΦΟΜΟΙΩΝΩΝ (assimilator), είναι συµπερασµατικός και
συλλογιστικός. Η χαρακτηριστική ερώτηση αυτού του τύπου φοιτητή είναι το “Τι;”
(what). Ανταποκρίνεται στις πληροφορίες που παρουσιάζονται οργανωµένα µε ένα
λογικό τρόπο και πλεονεκτεί όταν έχει χρόνο για συλλογισµό.
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Σχήµα 3.2: Μοντέλο στυλ µάθησης του Kolb
Τύπος 3. Ονοµάζεται ΣΥΓΚΛΙΝΩΝ (converger), είναι συµπερασµατικός και εµπειρικός. Η χαρακτηριστική ερώτηση αυτού του τύπου φοιτητή είναι το “Πώς;” (how).
Ανταποκρίνεται σωστά στην ευκαιρία να ασχοληθεί ενεργά µε σαφήνεια προκαθορισµένους στόχους και να µαθαίνει από τα λάθη του (trial and error) σε ένα εµπειρικό
περιβάλλον που επιτρέπει τα λάθη χωρίς συνέπειες.
Τύπος 4. Ονοµάζεται ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΣ (accommodator), είναι συγκεκριµένος και εµπειρικός. Η χαρακτηριστική ερώτηση αυτού του τύπου φοιτητή είναι το “Τι
εάν;” (what if). Επιθυµεί οι νέες καταστάσεις που παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό
υλικό να λύνει πραγµατικά προβλήµατα.
Ο παραδοσιακός τρόπος διδασκαλίας εστιάζεται σχεδόν αποκλειστικά στον συµβατικό τρόπο παρουσίασης του υλικού δηλ. µε τη διάλεξη, που βολεύει µόνο τον εκπαιδευόµενο που ανήκει στο Τύπο 2. Για να καλυφθούν όλοι οι τύποι, ο καθηγητής
πρέπει να εξηγήσει τη συνάφεια κάθε νέου θέµατος (Τύπος 1), να παρουσιάσει τις
βασικές πληροφορίες και µεθόδους που σχετίζονται µε το θέµα (Τύπος 2), να παρέχει
ευκαιρίες εξάσκησης της µεθόδου (Τύπος 3), και να ενθαρρύνει την εξερεύνηση των
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εφαρµογών (Τύπος 4). Ο όρος διδασκαλία γύρω από τον κύκλο (teaching around the
cycle), βασικά επινοήθηκε για να περιγράψει αυτή την εκπαιδευτική προσέγγιση.
Ο φοιτητής του “Γιατί;”, θέλει να γνωρίζει γιατί το τρέχον θέµα είναι σηµαντικό.
Ο φοιτητής του “Τι;”, θέλει να γνωρίζει τα γεγονότα για το θέµα.
Ο φοιτητής του “Πως;”, θέλει να γνωρίζει πως θα εφαρµόσει το θέµα στα πραγµατικά
προβλήµατα.
Ο φοιτητής του “Τι εάν;”, θέλει να πειραµατιστεί µε τις διαφορετικές δυνατότητες.

3.2.2 Εµπειρική µάθηση του Kolb.
Ο Kolb προσδιόρισε δυο ξεχωριστές δραστηριότητες µάθησης: αντίληψη (perception) και επεξεργασία (processing).
Μερικοί άνθρωποι αντιλαµβάνονται τις πληροφορίες χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες εµπειρίες (όπως το συναίσθηµα, αφή, όραση και ακοή) ενώ άλλοι αντιλαµβάνονται καλύτερα τις πληροφορίες θεωρητικά, χρησιµοποιώντας τη διανοητική ή οπτική ικανότητα. Μόλις γίνουν αντιληπτές οι πληροφορίες πρέπει να εξεργαστούν.
Μερικοί άνθρωποι επεξεργάζονται τις πληροφορίες καλύτερα µε ενεργό πειραµατισµό
(κάποια ενέργεια που χρησιµοποιεί τη πληροφορία), ενώ άλλοι µε τον συλλογισµό
(σκέψη της πληροφορίας).

Σχήµα 3.3: Ο κύκλος µάθησης του Kolb
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Οι Kolb και Fry (1975), υποστηρίζουν ότι ο κύκλος µάθησης, Σχήµα 3.3, µπορεί
να αρχίσει σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα σηµεία, και θα πρέπει να προσεγγιστεί ως
ένας συνεχόµενος κύκλος.
Όταν µια γενική αρχή γίνεται κατανοητή, το τελευταίο βήµα, σύµφωνα µε τον
Kolb είναι η εφαρµογή του σε νέες καταστάσεις µέσα στα πλαίσια της γενίκευσης. Σε
κάποιες περιπτώσεις η παρουσίαση αυτού του βήµατος της εµπειρικής µάθησης, εµφανίζεται ως µια κυκλική κίνηση. Η ενέργεια λαµβάνει µέρος σε ένα διαφορετικό σύνολο περιστάσεων και ο εκπαιδευόµενος τώρα είναι ικανός να προβλέψει τα πιθανά
αποτελέσµατα της δράσης.

3.2.3 Στυλ µάθησης, µοντέλο των Felder-Silverman
Το µοντέλο αυτό αποτελείται από πέντε διαστάσεις και ξεχωρίζει τους παρακάτω
τύπους φοιτητών, Σχήµα 3.4:
•

∆ιάσταση της Αντίληψης (perception), κατά προτίµηση ποιο τρόπο αντίληψης
των πληροφοριών προτιµάει. Μάθηση βασιζόµενη στην αίσθηση (sensing),
προτιµούν τη συλλογή των πληροφοριών από την παρατήρηση, (συγκεκριµένος, πρακτικός, προσανατολισµένος προς τα γεγονότα και τις διαδικασίες)
ή στην συναίσθηση (intuitive) (εννοιολογικός, καινοτόµος, προσανατολισµένος προς τις θεωρίες και τις έννοιες)

•

∆ιάσταση της Εισαγωγής (input), πώς οι αισθητήριες πληροφορίες γίνονται
αντιληπτές αποτελεσµατικότερα. Βασιζόµενη στην όραση, το οπτικό (visual)
όπου οι φοιτητές υιοθετούν ευκολότερα της οπτικές πληροφορίες όπως εικόνες, διαγράµµατα, διαγράµµατα ροής ή λεκτικό (verbal) προτιµούν τις πληροφορίες µε γραπτό ή προφορικό τρόπο.

•

∆ιάσταση της Οργάνωσης (organization), πως προτιµούν να είναι οι πληροφορίες οργανωµένες. Οι επαγωγικοί (inductive) εκπαιδευόµενοι προτιµούν να
µάθουν τα βασικά του εκπαιδευτικού υλικού εξετάζοντας πρώτα συγκεκριµένες περιπτώσεις (παρατηρήσεις, πειραµατικά αποτελέσµατα, αριθµητικά παραδείγµατα), εργάζονται µέχρι να καταλάβουν τις αρχές και τις θεωρίες µέσω
συµπερασµάτων. Οι συµπερασµατικοί (deductive) εκπαιδευόµενοι προτιµούν
να αρχίσουν µε τις γενικές αρχές και να συµπεράνουν τις συνέπειες και τις
εφαρµογές.

•

∆ιάσταση της Επεξεργασίας (processing), πώς ο φοιτητής προτιµά να επεξεργαστεί τις πληροφορίες. Οι ενεργοί (active) φοιτητές, µαθαίνουν δοκιµάζοντας τα πράγµατα, προτιµούν την αλληλεπίδραση και συνεργάζονται µε άλ-
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λους, ενώ συλλογιστικοί (reflective) προτιµούν να εξετάσουν και να χειριστούν τις πληροφορίες µόνοι τους, µαθαίνουν εξετάζοντας λεπτοµερώς τα
πράγµατα, δεν συνεργάζεται µε άλλους.
•

∆ιάσταση της Κατανόησης (understanding), πως επιτυγχάνεται η πρόοδος της
κατανόησης των φοιτητών. Οι διαδοχικοί (sequential) φοιτητές προτιµούν να
προχωρούν γραµµικά µε µικρά βήµατα χρησιµοποιώντας συγκεκριµένες οδηγίες, ενώ οι σφαιρικοί (global) επιθυµούν να πάρουν µια ολιστική (holistic) άποψη της επίκτητης γνώσης.

Σχήµα 3.4: Μοντέλο στυλ µάθησης των Felder & Silverman

3.2.4 Η κατανόηση των φοιτητών και η ταξινόµηση του Bloom
Η ταξινόµηση του Bloom (Bloom & Krathwohl, 1956) συνθέτει το βάθος της κατανόησης ενός φοιτητή κατά µήκος της γραµµικής προόδου έξι επιπέδων που αυξάνονται στην πολυπλοκότητα:
Επίπεδο 1: Επίπεδο γνώσης (knowledge level). Χαρακτηρίζεται από τη µόνη έµπρακτη ανάκληση χωρίς την πραγµατική κατανόηση της βαθύτερης έννοιας πίσω
από αυτά τα γεγονότα.
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Επίπεδο 2: Επίπεδο κατανόησης (comprehension level). Σε αυτό το επίπεδο, ο εκπαιδευόµενος είναι σε θέση να διακρίνει την έννοια πίσω από τα γεγονότα.
Επίπεδο 3: Επίπεδο εφαρµογής (application level). Σε αυτό το επίπεδο ο εκπαιδευόµενος µπορεί να εφαρµόσει το υλικό που έµαθε, σε νέες καταστάσεις που περιγράφονται µε συγκεκριµένο τρόπο.
Επίπεδο 4: Επίπεδο ανάλυσης (analysis level). Ο εκπαιδευόµενος µπορεί να προσδιορίσει τα συστατικά στοιχεία ενός σύνθετου προβλήµατος και να διαιρέσει το πρόβληµα σε µικρότερα µέρη.
Επίπεδο 5: Επίπεδο σύνθεσης (synthesis level). Ο εκπαιδευόµενος είναι σε θέση να
γενικεύσει και να συναγάγει νέα συµπεράσµατα από τα γεγονότα που έµαθε σε προγενέστερα επίπεδα.
Επίπεδο 6: Επίπεδο αξιολόγησης (evaluation level). Ο εκπαιδευόµενος είναι σε θέση συγκρίνει και να κάνει διακρίσεις µεταξύ των διαφορετικών ιδεών και µεθόδων.
Με την αξιολόγηση της αξίας των διαφορετικών ιδεών και µεθόδων, ο εκπαιδευόµενος είναι σε θέση να κάνει επιλογές βασισµένες σε αιτιολογηµένα επιχειρήµατα.

3.2.5 Η επιρροή της θεωρίας των στυλ µάθησης στην εκπαίδευση
Η µελέτη που παρουσιάστηκε από την Cordell (1991), περιλαµβάνει δύο διαφορετικές εφαρµογές διδασκαλίας µε τη βοήθεια υπολογιστή. Το ένα παρουσιάζει τη διδασκόµενη ύλη σειριακά ενώ το άλλο χρησιµοποιεί τεχνολογία υπερµέσων, σηµαντικές
διαφορές βρέθηκαν στην απόδοση των φοιτητών αναλόγως του υλικού που χρησιµοποιήθηκε. Ο σκοπός της µελέτης ήταν η αντιστοίχιση των τεσσάρων µορφών εκµάθησης του Kolb µε το εκπαιδευτικό υλικό.
Μελέτη που πραγµατοποιήθηκε από τον Larsen (1992), για τη διδασκαλία εννοιών
της µετάδοσης των δεδοµένων ενσωµάτωσε και βίντεο, µέτρησε την αποδοτικότητα
του διαλογικού βίντεο αλλά και τα επίπεδο αποδοχής του υλικού εκµάθησης. ∆εν
βρέθηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ των µορφών εκµάθησης του Kolb, διότι τέτοιου
τύπου εκπαιδευτικό υλικό ταιριάζει σε όλες της ανάγκες των αρχάριων φοιτητών.
Μελέτες για την διδασκαλία της πληροφορικής µε την βοήθεια υπολογιστών µεταξύ των άλλων έγιναν από τους Corman (1986), Cavaiani (1989), Gordon (1990),
Davidson, Savenye & Orr (1992), Bishop-Clark & Wheeler (1994) και Wu, Dale &
Bethel (1998).
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Η επιρροή των στυλ µάθησης αγγίζει όλα τα επίπεδα της εκπαιδευτικής διαδικασίας:
Πρόγραµµα Σπουδών. Οι καθηγητές πρέπει να δώσουν έµφαση στη διαίσθηση,
στο συναίσθηµα, στην αντίληψη και τη φαντασία, εκτός από τις παραδοσιακές δεξιότητες της ανάλυσης, την κρίση και τη διαδοχική επίλυση των προβληµάτων.
∆ιδασκαλία. Οι καθηγητές πρέπει να σχεδιάσουν τις µεθόδους διδασκαλίας τους
για να υπάρχει σύνδεση µε τις µορφές µάθησης, χρησιµοποιώντας διάφορους τρόπους
εξάσκησης, συλλογισµού, αντίληψης και πειραµατισµού.
Αξιολόγηση. Οι καθηγητές πρέπει να υιοθετήσουν ποικίλες τεχνικές αξιολόγησης,
που εστιάζουν στην ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών σε κάθε µια από τις διαφορετικές µορφές εκµάθησης.
Πολλές δραστηριότητες στους αλγορίθµους, όπως η εφαρµογή και η ανάλυση περιλαµβάνουν πολλών ειδών πολύπλοκες εργασίες. Η οπτικοποίηση αλγορίθµων στο
πλαίσιο της ταξινόµησης του Bloom µπορεί να µας βοηθήσει να θέσουµε στόχους
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και κατά την αξιολόγηση. Η διδασκαλία των
αλγορίθµων περιλαµβάνει και την εννοιολογική άποψη και την εφαρµογή ενός αλγορίθµου, φαίνεται λογικό ότι για να είναι σε θέση να εφαρµόσει έναν αλγόριθµο ένας
αρχάριος πρέπει να καταλάβει την λειτουργία του σε ένα εννοιολογικό επίπεδο.
Είναι ασαφές αν η εφαρµογή ενός αλγορίθµου σε µια γλώσσα προγραµµατισµού
ανήκει στο επίπεδο 2 (κατανόηση) ή στο επίπεδο 3 (εφαρµογή). Συχνά οι λύσεις απαιτούν τον συνδυασµό διαφόρων αλγορίθµων και δοµών δεδοµένων, αυτό απαιτεί δεξιότητες όπως την ανάλυση, την επιλογή των κατάλληλων δοµών δεδοµένων, και την
απόφαση γα τη χρήση του σωστού αλγορίθµου για την επίλυση των προβληµάτων. Η
ανάλυση του προβλήµατος είναι ένας στόχος που ανήκει στο επίπεδο 4 (ανάλυση), η
κατασκευή της λύσης ανήκει στο επίπεδο 3 (εφαρµογή), αν οι εκπαιδευόµενοι κατορθώσουν την χρήση αλγορίθµων που γνωρίζουν, στο επίπεδο 5 (σύνθεση) ανήκει η εργασία αν κατά την επίλυση του προβλήµατος οι φοιτητές παράγουν κάτι νέο για αυτούς. Τέλος, όταν πρέπει να αξιολογήσουν οι φοιτητές τις λύσεις τους βασισµένοι σε
κριτήρια, λειτουργούν στο επίπεδο 6 (αξιολόγηση), που είναι και το πιο ψηλό επίπεδο
στην ταξινόµηση του Bloom.
Η έκθεση της οµάδας εργασίας για την βελτίωση του εκπαιδευτικού αντίκτυπου
της οπτικοποίησης αλγορίθµου, περιγράφει αναλυτικά τα επίπεδα εκµάθησης µε παραδείγµατα για το κάθε επίπεδο (Naps et al., 2003A), αναφέρουµε περιληπτικά το τι
µπορεί να κάνει ο φοιτητής σε κάθε επίπεδο.
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•

Στο πρώτο επίπεδο της γνώσης θα πρέπει να αναγνωρίζει και να έχει τη
δυνατότητα να ορίζει µε ανεπίσηµο τρόπο συγκεκριµένες έννοιες των αλγορίθµων, όπως σωρός, δέντρα, γράφηµα, βασικές έννοιες ανάλυσης, πολυπλοκότητα. Παραδείγµατα ανάθεσης εργασιών για την επίτευξη του
στόχου είναι π.χ. ο ορισµός των ακόλουθων εννοιών: προσανατολισµένο
γράφηµα, δυαδικό δέντρο, πίνακας, αναφορά τριών διαφορετικών αλγορίθµων ταξινόµησης.

•

Στο επίπεδο της κατανόησης θα πρέπει να καταλάβει την γενική αρχή πίσω από έναν αλγόριθµο και να µπορεί να εξηγήσει την λειτουργία χρησιµοποιώντας λέξεις και σχήµατα. Να καταλάβει την λειτουργία του αλγορίθµου στην χειρότερη και καλύτερη περίπτωση, και να µπορεί να εφαρµόσει τον αλγόριθµο χρησιµοποιώντας κάποια γλώσσα προγραµµατισµού.
Παραδείγµατα ανάθεσης εργασιών για την επίτευξη του στόχου είναι π.χ.
Εξηγήστε τις διαφορές µεταξύ ενός δυαδικού δέντρου και του δυαδικού
δέντρου ανίχνευσης, γράψτε το ψευδοκώδικα για την παρεµβολή στοιχείων σε ένα δυαδικό δέντρο, γράψτε ένα πρόγραµµα που να ταξινοµεί εκατό
στοιχεία.

•

Στο τρίτο επίπεδο που είναι της εφαρµογής θα πρέπει να καταλάβει την
προσαρµογή ενός αλγορίθµου για κάποια συγκεκριµένη εφαρµογή, ή για
συγκεκριµένο περιβάλλον, ή για συγκεκριµένα δεδοµένα, να µπορεί να
κατασκευάσει τον αλγόριθµο για την λειτουργία της χειρότερης και καλύτερης περίπτωσης. Παραδείγµατα ανάθεσης εργασιών για την επίτευξη του
στόχου είναι π.χ. κατασκευή ενός προγράµµατος το οποίο ταξινοµεί µια
συνδεδεµένη λίστα συµβολοσειρών χρησιµοποιώντας τον αλγόριθµο µε
εισαγωγή και παρουσίαση του τρόπο λειτουργίας του.

•

Στο επίπεδο της ανάλυσης που είναι το τέταρτο επίπεδο θα πρέπει να γνωρίσει και να καταλάβει τη σχέση κάποιου αλγορίθµου µε τους άλλους αλγορίθµους για την επίλυση των ίδιων ή διαφορετικών προβληµάτων, να
καταλάβει τα σταθερά στοιχεία στον κώδικα ενός αλγορίθµου, να είναι σε
θέση να υποστηρίξει ή και να αποδείξει την ορθότητα του αλγορίθµου.
Παραδείγµατα ανάθεσης εργασιών για την επίτευξη του στόχου είναι π.χ.
κατηγοριοποίηση διαφόρων δοµών δεδοµένων για τα δέντρα, σύγκριση
της απόδοσης των αλγορίθµων Quicksort και Heapsort.

•

Στο πέµπτο επίπεδο της σύνθεσης πρέπει να γνωρίζει να σχεδιάζει λύσεις
για σύνθετα προβλήµατα όπου περιλαµβάνονται διαφορετικές δοµές δεδοµένων, αλγόριθµοι, και τεχνικές. Να µπορεί να ορίσει κριτήρια για την σύγκριση διαφορετικών λύσεων, και να µπορεί να αναλύει την αποδοτικότη-
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τα των σύνθετων δοµών δεδοµένων. Παραδείγµατα ανάθεσης εργασιών
για την επίτευξη του στόχου είναι π.χ. σχεδιασµός µιας δοµής δεδοµένων
και των απαραίτητων αλγορίθµων για την καθοδήγηση ενός αυτοκινήτου.
•

Στο έκτο επίπεδο της αξιολόγησης θα πρέπει να γνωρίζει να υποστηρίζει,
πως και γιατί κάποιοι αλγόριθµοι πρέπει να τροποποιηθούν ή να συνδυαστούν µε άλλους αλγορίθµους για την αποτελεσµατική επίλυση νέων, πιο
σύνθετων προβληµάτων. Παραδείγµατα ανάθεσης εργασιών για την επίτευξη του στόχου είναι π.χ. ο καθορισµός των κατάλληλων κριτηρίων για
την αξιολόγηση της δυνατότητας της εφαρµογής των αλγορίθµων αναζήτησης και η υποστήριξη γιατί αυτά τα κριτήρια είναι σηµαντικά.

3.3 Ο ρόλος της οπτικοποίησης στην εκπαίδευση
3.3.1 Οπτικοποίηση Προγραµµάτων
Ένα σηµαντικό κοµµάτι της εκπαίδευσης µε την βοήθεια Η/Υ είναι η διδασκαλία
του προγραµµατισµού των Η/Υ. Η ανάπτυξη τέτοιων διδακτικών εφαρµογών βοηθούν
τους φοιτητές στην εκµάθηση µιας γλώσσας προγραµµατισµού για την επίλυση προβληµάτων. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας προσπαθούν να προωθήσουν την ενεργή µάθηση, να λάβουν υπόψη τους τις ανάγκες των φοιτητών σε κάθε βήµα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να αλληλεπιδρούν µε το κοινό,
να δηµιουργούν νέα προβλήµατα (τµήµα κώδικα), να το επιλύουν, για να εισπράξουν
την ανατροφοδότηση της διαδικασίας µε την συµµετοχή του κοινού.
Συνήθως το πρόβληµα (τµήµα κώδικα), η επίλυση, η ανάδραση είναι σε µορφή
κειµένου, έτσι ευνοούνται περισσότερο η φοιτητές που είναι λεκτικοί παρά αυτοί που
είναι οπτικοί, σύµφωνα µε το µοντέλο εκµάθησης του Felder.
Η έρευνα δείχνει ότι οι αρχάριοι προγραµµατιστές δεν έχουν ένα αποτελεσµατικό
πρότυπο ενός υπολογιστή, και ότι το πρότυπο αυτό πρέπει να διδαχθεί (Ben-Ari,
1998). Επιπλέον, οι λεπτοµέρειες της εκτέλεσης ενός προγράµµατος παραµένουν
κρυµµένες στα τυπικά περιβάλλοντα προγραµµατισµού - αυτό κρύβει την σηµασιολογία των γλωσσών προγραµµατισµού και συµβάλλει στη καµπύλη εκµάθησης των αρχάριων προγραµµατιστών (Brusilovsky et al., 1997; Du Boulay 1989).
Η οπτική αναπαράσταση της λειτουργίας ενός προγράµµατος εξετάζει και τις δύο
ανησυχίες: µε την παρουσίαση της "ιδανικής" απεικόνισης, βοηθά τους αρχάριους
στην κατασκευή του σωστού προτύπου ενός υπολογιστή, ή διαχωρίζει το πρότυπό
του µε το σωστό πρότυπο.
Με το να εµφανίζει την επίδραση κάθε εντολής του προγράµµατος σε αυτήν την
απεικόνιση, εξηγεί την κρυµµένη σηµασιολογία µιας γλώσσας προγραµµατισµού.
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∆ιάφορα συστήµατα έχουν δηµιουργηθεί για την δυναµική παρουσίαση της λειτουργίας των προγραµµάτων. Μερικά από τα συστήµατα αυτά παρουσιάζουν την
εκτέλεση ενός προγράµµατος πρωτίστως από την άποψη της ροής ελέγχου του προγράµµατος , η οπτικοποίηση αποτελείται από την έµφαση στις γραµµές του κώδικα
(π.χ., DYNALAB, Boroni et al. (1996); THETIS, Freund & Roberts (1996); AnimPascal, Satratzemi et al. (2001); EORSI, George (2002)). Άλλα, οπτικοποιούν την
εκτέλεση ενός προγράµµατος από την άποψη των αλλαγών που επιδέχονται τα δεδοµένα κατά την εκτέλεση (π.χ.. TeacUP, Linington & Dixon (2001); AnimalScript,
Rößling & Freislebel (2001B); PSVE, Naps & Stenglein (1996); JELIOT, Ben-Bassat
Levy et al., 2003).

3.3.2 Οπτικοποίηση Αλγορίθµων
Ένας γενικός ορισµός της οπτικοποίησης αλγορίθµου θα µπορούσε να είναι :
Οπτικοποίηση Αλγορίθµου: είναι η διαδικασία της απεικόνισης της βασικής λογικής
ενός αλγορίθµου υπολογιστή, µέσω µιας σειράς εικόνων που επιλέγονται στρατηγικά
για να επεξηγήσουν τον αλγόριθµο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.
Από τον παραπάνω ορισµό συνεπάγονται τρεις γενικοί όροι :
•

Κατ' αρχάς, η απεικόνιση αλγορίθµου προσπαθεί να συνδέσει το σύνολο ενεργειών που λαµβάνονται από έναν αλγόριθµο µε ένα αντίστοιχο σύνολο απεικονίσεων. Αυτές οι απεικονίσεις λαµβάνουν γενικά την µορφή στιγµιότυπων της διαχείρισης της δοµής δεδοµένων στα κρίσιµα σηµεία του αλγορίθµου.

•

∆εύτερον, συνειδητοποιώντας ότι η οπτική αίσθηση συµβάλλει συχνά στην
καλύτερη εκµάθηση, η οπτικοποίηση αλγορίθµου προσπαθεί να επιταχύνει
και να ενισχύσει την διαδικασία της εκµάθησης της λογικής της λειτουργίας
ενός αλγορίθµου, συνδυάζοντας τις ενέργειες µε την οπτική αναπαράσταση.

•

Τρίτον, ενώ οι παραδοσιακές µέθοδοι διδασκαλίας εµφανίζουν µια στενή
σχέση µεταξύ ενός αλγορίθµου και της υλοποίησης της σε µια γλώσσα προγραµµατισµού, η οπτικοποίηση αλγορίθµου προσπαθεί να χωρίσει και να διακρίνει τον αλγόριθµο από την υλοποίηση της.

Επειδή οι αλγόριθµοι σε ένα σύστηµα οπτικοποίησης αλγορίθµου απεικονίζονται
ως µια σειρά εικόνων, καµία συγκεκριµένη γλώσσα προγραµµατισµού δεν χρειάζεται
να υιοθετηθεί για τον καθορισµό του αλγορίθµου, µπορεί να διδαχτεί και να γίνει κα-
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τανοητός αφηρηµένα, ως µια ακολουθία ενεργειών κατάλληλα προσδιορισµένη οπτικά.
Αυτό που κάνει την οπτικοποίηση να παίζει θετικό ρόλο στην διδασκαλία είναι η
µικρή διανοητική απόσταση που υπάρχει µεταξύ της έννοιας και της οπτικοποίησης.
Ο καλύτερος τρόπος µέτρησης της χρησιµότητας της οπτικοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι το πόσο πολύ η γραφική απεικόνιση στην οθόνη του υπολογιστή ανταποκρίνεται στο διανοητικό πρότυπο. Όταν η αντιστοίχηση είναι άµεση και
προφανής η αναπαράσταση είναι διαφανής και οι φοιτητές το κατανοούν µε το σωστό
τρόπο. Τότε οι φοιτητές µπορούν να επικεντρωθούν στις ιδέες που παρουσιάζονται,
παρά στην ίδια την απεικόνιση (Bazik et al., 1997).
Μερικοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι όλες οι εσωτερικές αντιπροσωπεύσεις είναι
προτασιακές, ενώ άλλοι έχουν υποστηρίξει ότι δεν υπάρχει κανένας λειτουργικός
τρόπος µε τον οποίο µια εσωτερική προτασιακή αντιπροσώπευση µπορεί να διακριθεί
από µια διαγραµµατική.
Ακολουθώντας τις τρεις σηµαντικές υποθέσεις που περιγράφει ο Hundhausen
(1993) στην εργασία του για την αναζήτηση θεωρητικών και εµπειρικών βάσεων που
συµβάλλουν στην ανάπτυξη και πρόοδο της οπτικοποίησης αλγορίθµων.
•

Η εικόνα είναι καλύτερη από το κείµενο.

•

Το γραφικό λογισµικό παρακινεί την εκµάθηση.

•

Η οπτικοποίηση αλγορίθµου διευκολύνει την εκµάθηση και την κατανόηση
των αλγορίθµων καλύτερα από τις συµβατικές µεθόδους (περιγραφή µε κείµενο).

3.4 Υποθέσεις που συνηγορούν στην ανάπτυξη και
χρήση της οπτικοποίησης
3.4.1 Οι εσωτερικές και εξωτερικές αντιπροσωπεύσεις
Η εξέταση του µετασχηµατισµού µεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής αναπαράστασης είναι σηµαντική, οι Scaife και Rogers (1996) εξετάσανε τις διαφορές µεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής αναπαράστασης των παρατηρητών ως οπτικό µέσω, και βρήκαν τρία χαρακτηριστικά, για την περιγραφή ενός πλαισίου που να εξηγεί
τις διάφορες πτυχές της εξωτερικής γνώσης. Η εξωτερική γνώση (external cognition)
είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για την περιγραφή της γνωστικής επεξεργασίας
µιας εξωτερικής αναπαράστασης.
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Τα τρία χαρακτηριστικά είναι: α) υπολογιστικό ξεφόρτωµα (computational offloading) περιλαµβάνει τις εξωτερικές αντιπροσωπεύσεις που µειώνουν τη γνωστική
προσπάθεια. β) επανα-αναπαράσταση (re-representation) εξετάζει πώς οι διαφορετικές
αντιπροσωπεύσεις επηρεάζουν τις δυνατότητες επίλυσης ενός προβλήµατος. γ) γραφικός περιορισµός (graphical constraining) αναφέρεται στο πώς τα γραφικά στοιχεία
περιορίζουν ή επιβάλλουν τις ερµηνείες που µπορούν να δοθούν.
Από αυτό το πλαίσιο µπορούµε να υποθέσουµε ότι µια αναπαράσταση µε κίνηση
είναι σε θέση να βοηθήσει, αν µειώσει την απαιτούµενη γνωστική προσπάθεια, αν
αποδίδει µεγαλύτερη δυνατότητα επίλυσης προβληµάτων και αν διευκολύνει την διεξαγωγή σωστών ερµηνειών που βγαίνουν από την αναπαράσταση. Αυτό µας βοηθάει
στην απόκτηση ενός πλαισίου που συνδέει την εξωτερική αναπαράσταση µε τα εσωτερικά διανοητικά πρότυπα στον παρατηρητή και δείχνει τα παιδαγωγικά οφέλη που
µπορούν να υπάρξουν.
Η σύνδεση της εξωτερικής και της εσωτερικής αναπαράστασης δεν αποτελεί από
µόνη της µια αυτόµατη διαδικασία. Η αναζήτηση ενός πλαισίου που να δείχνει τα
«σφάλµατα οµοιότητας», δηλ. το ότι η εξωτερική αναπαράσταση που χρησιµοποιείται
σε µια παρουσίαση ίσως να µην ταιριάζει µε το εσωτερικό πρότυπο που δηµιουργείται
από το θεατή. Η σωστή σχεδίαση για την εξωτερική παρουσίαση είναι απαραίτητη
ώστε η εσωτερίκευση στον θεατή να είναι σωστή. Αν η παρουσίαση είναι σωστή,
µειώνεται η γνωστική προσπάθεια εκ µέρους του θεατή. Η αιτιότητα (causality) αναφέρεται στη σηµασία της σωστής σύνδεσης της αιτίας της εξωτερικής απεικόνισης για
να βοηθήσει να αποφύγει τα ανακριβή συµπεράσµατα. Ο τονισµός (salience) των σηµαντικών στοιχείων είναι βασικός επειδή η εξωτερική παρουσίαση µπορεί να προκαλέσει εσφαλµένη ερµηνεία των σηµαντικότερων πτυχών της απεικόνισης. Η µείωση
της πολυπλοκότητας (reducing complexity) βοηθά στην µείωση της γνωστικής προσπάθειας και βελτιώνει την εκµάθηση επιτρέποντας στον φοιτητή να εστιάσει στις
σηµαντικές πλευρές της απεικόνισης.
Όταν οι ειδικοί παρακολουθούν µια δυναµική παρουσίαση αλγορίθµου, έχουν τυπικά την εµπειρία των ωφελειών που αναφέρονται στο πλαίσιο των Scaife και Rogers.
Η γνωστική προσπάθεια µειώνεται όσο η δυναµική παρουσίαση ξεκάθαρα εµποδίζει
την παρακολούθηση πολλών λεπτοµερών πληροφοριών και επιτρέπει τον φοιτητή να
επικεντρωθεί στα πιο ουσιώδη σηµεία. Τα νέα πρότυπα και χαρακτηριστικά δεν είναι
εύκολα ορατά αν δεν πραγµατοποιηθεί ανάλυση της συγκεκριµένης περιοχής του αλγορίθµου που παρουσιάζεται. Οι αρχάριοι δεν έχουν την ίδια εµπειρία και δεν βλέπουν τα ίδια οφέλη, ενώ βλέπουν την ίδια εξωτερική απεικόνιση το πρόβληµα της
διαφοράς εµφανίζεται στην µεταφορά στα δικά τους εσωτερικά πρότυπα. Μπορεί το
υπάρχον πλαίσιο γνώσης του αρχαρίου να εµποδίζει τις νέες πληροφορίες. Μπορεί η
πληροφορία να παρουσιάζεται τόσο απλά ώστε ο παρατηρητής να προσέχει µόνο παθητικά την δυναµική παρουσίαση και δεν συνδέει τις νέες πληροφορίες µε την υπάρχουσα γνώση. Η νέα απεικόνιση µπορεί απλά να µην είναι κατανοητή για τον αρχάριο.
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Η µελέτη της δυναµικής παρουσίασης πρέπει να αντιµετωπιστεί µε διαφορετικό
τρόπο από ότι η στατικές εικόνες. Ειδικά το πώς καταλαβαίνουµε και το πώς κάνουµε
συνδέσεις µεταξύ των στατικών και δυναµικών παρουσιάσεων που αντιπροσωπεύουν
τις δυναµικές διαδικασίες των πραγµατικών συστηµάτων, ώστε να µπορούµε να διεξάγουµε συµπεράσµατα και για τις δύο περιπτώσεις. Η άποψη της ανωτερότητας της
δυναµικής παρουσίασης έναντι των στατικών εικόνων είναι η ορατή χρονική ανάλυση
της µετακίνησης αντικειµένων, που καθιστά την αλλαγή των καταστάσεων προφανέστερη. Παιδαγωγικά, είναι ασαφές πως µια δυναµική παρουσίαση µπορεί να διευκολύνει την εκµάθηση ή την επίλυση προβληµάτων, δηλ. πως µπορεί να επιτευχθεί καλύτερο επίπεδο κατανόησης από την παρακολούθηση της δυναµικής παρουσίασης
αντίθετα από το να φανταστούµε την κίνηση. Οι Kaiser et al. (1992), επισηµαίνουν
ότι δεν παρατηρήσανε σηµαντική διαφορά µεταξύ αυτών που πρώτα παρακολούθησαν την δυναµική παρουσίαση και µετά είδαν και τη στατική, από αυτούς που είδαν
µόνο το στατική παρουσίαση.
Οι Zhang και Norman (1994), προτείνουν ότι η αλληλεπίδραση µε τις γραφικές
αντιπροσωπεύσεις από την φύση τους είναι µιας κατεύθυνσης, δηλ. οι διαδικασίες
αντίληψης ενεργοποιούνται από τις εξωτερικές αντιπροσωπεύσεις, ενώ οι γνωστικές
διαδικασίες ενεργοποιούνται συνήθως από τις εσωτερικές αντιπροσωπεύσεις.
Η αλληλεπίδραση µεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών αντιπροσωπεύσεων
στην επίλυση προβληµάτων είναι σύνθετη, περιλαµβάνει διαδικασίες κυκλικών αλληλεπιδράσεων, ειδικά όταν εξετάζεται κατά πόσο µια γραφική αντιπροσώπευση γίνεται
αντιληπτή αλλά και πώς ενεργεί πάνω µας. Τα διανοητικά οµοιώµατα που αποθηκεύονται στη µνήµη του ανθρώπου από την χρήση διαγραµµάτων και άλλων αντιπροσωπεύσεων που χρησιµοποιούν εικόνες, διαδραµατίζει ένα ρόλο στην επίλυση προβληµάτων που είναι ανάλογη των εξωτερικών απεικονίσεων, αυτός ο ρόλος είναι επίσης
που καθορίζει την οµοιότητα των εσωτερικών και εξωτερικών αντιπροσωπεύσεων.

3.4.2 Η εικόνα είναι καλύτερη από το κείµενο
Στηριγµένοι κυρίως στη διαίσθησή τους ότι η οπτική αίσθηση είναι ισχυρή, οι επιστήµονες πληροφορικής έχουν διαδώσει ποικίλες τεχνικές απεικόνισης ως προϋπόθεση να οδηγήσουν σε µια ενισχυµένη, βαθύτερη κατανόηση της διαδικασίας της µελέτης, ότι αποκαλύπτονται ιδιότητες κατά τη µελέτη των φαινοµένων που ειδάλλως
περνούσαν απαρατήρητα, και ότι διευκολύνουν και ενισχύουν την γρηγορότερη εκµάθηση των εννοιών που µελετάµε.
Πρέπει να προσδιορίσουµε συγκεκριµένα τους τρόπους µε τους οποίους οι εικόνες
είναι "καλύτερες" από τις λέξεις, και πρέπει να καθορίσουµε αν η εµπειρική έρευνα
που υποστηρίζει την υπόθεση ισχύει για τα πλαίσια της χρήσης της οπτικοποίησης
αλγορίθµων. Πρέπει να αναρωτηθούµε αν η εικόνα είναι ένα µέσο "καλύτερο από" το
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κείµενο στην εκµάθηση ενός αλγορίθµου, και να αναλύσουµε την αξία των εικόνων
έναντι του κειµένου.
Κατ’ αρχάς, αν οι εικόνες είναι πραγµατικά καλύτερες, πρέπει να είµαστε σε θέση
να τις θυµηθούµε πιο εύκολα και πιο πρόθυµα από ότι τις λέξεις. ∆ηλαδή µια εικόνα
και µια περιγραφή µε κείµενο που είναι σηµασιολογικά ισοδύναµες αναπαραστάσεις
της ίδιας έννοιας, η εικόνα πρέπει να διευκολύνει την ανάκληση της έννοιας καλύτερα
από την περιγραφή µε κείµενο. Αν, ισχύει η ανωτερότητα ανάκλησης εικόνων, τότε η
παρακολούθηση της λειτουργίας των αλγορίθµων µέσω εικόνων που είναι σηµασιολογικά ισοδύναµες µε τις συµβατικά χρησιµοποιούµενες λέξεις παρέχει στους φοιτητές µια καλύτερη δυνατότητα αποθήκευσης των εννοιών που µελετούν στη µνήµη.
Υπάρχουν διαθέσιµες άφθονες εµπειρικές µελέτες που υποστηρίζουν την καλύτερη
απόδοση των εικόνων στην διαδικασία της αναγνώρισης και ανάκλησης (Madigan,
1983), κατά τη δεκαετία του ’70 και ’80 οι γνωστικοί ψυχολόγοι για να εξηγήσουν τις
διαφορές που παρατηρήθηκαν στην κατανόηση και ανάκληση των εικόνων, δηµιούργησαν θεωρίες που εκπροσωπούν δύο διαφορετικές οµάδες.
Η µια οµάδα (Paivio; Nelson) διατύπωσε τις θεωρίες στην εσωτερική αντιπροσώπευση (internal representation) των εικόνων και λέξεων στον εγκέφαλο.
Η άλλη οµάδα (Anderson, 1982,1983; Larkin & Simon, 1987) επινόησε τις θεωρίες που βασίζονται στην ιδέα, ότι οι γνωστικές διαδικασίες (χειρισµός) (cognitive
process-operators), η διάθεση της χρήσης της εσωτερικής αντιπροσώπευσης είναι
σηµαντικότερη από την ίδια την αντιπροσώπευση.
Η βασική ιδέα της θεωρίας της διπλής κωδικοποίησης (dual coding) του Paivio
(1975), είναι ότι "η γνώση αποτελείται κατά ένα µεγάλο µέρος από την δραστηριότητα δύο µερών που διασυνδέονται, αλλά λειτουργικά ανεξάρτητα και ευδιάκριτα συµβολικά συστήµατα". Το ένα κωδικοποιεί τα λεκτικά γεγονότα (λέξεις), ενώ το άλλο
κωδικοποιεί τα µη λεκτικά γεγονότα (εικόνες). Ο όρος διασυνδεόµενος σηµαίνει "ότι
οι αντιπροσωπεύσεις στο ένα σύστηµα µπορούν να ενεργοποιήσουν εκείνα που βρίσκονται στο άλλο, έτσι ώστε, παραδείγµατος χάριν, οι εικόνες µπορούν να ονοµαστούν και οι εικόνες µπορούν να εµφανιστούν στις λέξεις".
Λειτουργικά ανεξάρτητος, σύµφωνα µε τον Paivio (1983), σηµαίνει ότι "τους µη
λεκτικούς (imaginal, φανταστικός) και λεκτικούς κώδικες µνήµης, αφυπνίζονται άµεσα από τις εικόνες και τις λέξεις, ή έµµεσα από την επεξεργασία της νοητική αναπαράσταση των λέξεων και της λεκτικής κωδικοποίησης, που έχει πρόσθετη επιρροή
στην ανάκληση. Εποµένως, υποθέτοντας ότι οι εικόνες είναι πιθανότερο να κωδικοποιηθούν διπλά από ότι οι λέξεις, πρέπει να είµαστε σε θέση να θυµηθούµε τις εικόνες
καλύτερα από τις λέξεις, δεδοµένου ότι υπάρχουν οι περιττές, πρόσθετες κωδικοποιήσεις τους.
Οι Larkin και Simon (1987) επισηµαίνουν ότι, γενικά, οι διαφορές στις διαγραµµατικές και προτασιακές δοµές δεδοµένων µπορούν να επηρεάσουν βαθιά τις διαδι-
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κασίες της αναζήτησης, της αναγνώρισης, και την εξαγωγή συµπεράσµατος που εφαρµόζεται από την προκαθορισµένη ανθρώπινη συµπεριφορά .
∆ύο αντιπροσωπεύσεις είναι πληροφοριακά ισοδύναµες αν όλες οι πληροφορίες
που µπορούµε να λάβουµε από τη µία είναι επίσης συναγόµενες και από την άλλη, και
αντίστροφα, δύο αντιπροσωπεύσεις είναι υπολογιστικά ισοδύναµες όταν είναι πληροφοριακά ισοδύναµες, και επιπλέον οποιοδήποτε συµπέρασµα που µπορεί να προέλθει
εύκολα και γρήγορα από τις πληροφορίες που δίνονται ρητά σε αυτή µπορεί επίσης µε
προέλθει εύκολα και γρήγορα από τις πληροφορίες που δίνονται ρητά από την άλλη,
και αντίστροφα.
∆εδοµένου ότι µια διαγραµµατική και µια προτασιακή αντιπροσώπευση είναι πληροφοριακά ισοδύναµες, η καλύτερη αντιπροσώπευση είναι αυτή που είναι υπολογιστικά πιο αποδοτική.
Η αναζήτηση σε µια δοµή δεδοµένων µε προτασιακή αντιπροσώπευση πρέπει να
διεξαχθεί ως γραµµική αναζήτηση σε όλη τη δοµή για να βρεθεί το κοµµάτι της πληροφορίας. Σε αντίθεση, σε µια δοµή δεδοµένων µε διαγραµµατική αντιπροσώπευση οι
σχετικές πληροφορίες συχνότερα συγκεντρώνονται, έτσι όλες οι αναγκαίες πληροφορίες µπορούν να ληφθούν "χωρίς ιδιαίτερο κόπο" µε την εύρεση του πρώτου κοµµατιού της πληροφορίας.
Η ευκολία της αναγνώρισης µπορεί έντονα να επηρεαστεί από το ποιες πληροφορίες είναι σαφείς σε µια αντιπροσώπευση, και ποιες είναι απλά ασαφείς. Αντίθετα από
τις προτασιακές αντιπροσωπεύσεις οι διαγραµµατικές αντιπροσωπεύσεις διαφυλάσσει
ρητά τις πληροφορίες για τις τοπολογικές και γεωµετρικές σχέσεις µεταξύ των συστατικών του προβλήµατος. Συνεπώς σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζονται λιγότερα ρητά
συµπεράσµατα να προέλθουν από τις διαγραµµατικές αντιπροσωπεύσεις από ότι από
τις προτασιακές αντιπροσωπεύσεις, µε συνέπεια τον αποδοτικότερο τρόπο πράξεων.
Η διεξαγωγή συµπεράσµατος είναι κατά ένα µεγάλο µέρος ανεξάρτητο από την
αντιπροσώπευση αν η πληροφορία που περιλαµβάνεται και στα δύο σύνολα ως προς
τους κανόνες συµπερασµάτων είναι ισοδύναµα, δηλ. τα δύο σύνολα είναι ισόµορφα.
Με άλλα λόγια οι διαφορετικές εξωτερικές αντιπροσωπεύσεις δεν οδηγούν σε περισσότερο ή λιγότερο ισχυρές κανόνες συµπερασµάτων. Τα είδη των συµπερασµάτων
που διεξάγονται απλώς εξαρτώνται από τους κανόνες συµπερασµάτων που είναι διαθέσιµοι στον εγκέφαλο του καθενός.
Λαµβάνοντας υπόψη τις µελέτες που παρουσιάστηκαν, πρέπει να είναι σαφές ότι :
•

Οι άνθρωποι θυµούνται τις εικόνες ευκολότερα και πιο πρόθυµα παρά τα κείµενα.

•

Οι εικόνες παρέχουν αποδοτικότερη κωδικοποίηση των εννοιών από τις λέξεις.
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Το πρότυπο αυτό είναι εξαιρετικά πολύτιµο στον τοµέα της φυσικής, και της γεωµετρίας για την επίλυση προβληµάτων.
Η ανώτερη αντιπροσώπευση περιγράφεται ως λιγότερη αναζήτηση, και περισσότερη αναγνώριση, έτσι καθορίστηκε ότι ένα διάγραµµα ήταν καλύτερο από το κείµενο
αν διευκόλυνε την λύση ενός προβλήµατος γρηγορότερα και ευκολότερα από µια
πληροφοριακά ισοδύναµη προτασιακή αντιπροσώπευση.
Η ρητή διαπίστωση για την αποτελεσµατικότητα δεν µπορεί να βρεθεί εύκολα και
στον τοµέα της οπτικοποίησης αλγορίθµων, η διαδικασία εκµάθησης ενός αλγορίθµου
είναι εξαιρετικά άµορφη. ∆εν υπάρχει ένας καθολικός τρόπος δοκιµασίας που να καθορίζει την κατανόηση του αλγορίθµου από έναν φοιτητή.
Θα µπορούσαµε να πούµε ότι κάποιος κατανόησε την λειτουργία ενός αλγορίθµου
όταν περνάει κάποιες εξετάσεις, ή όταν είναι σε θέση να εφαρµόσει τον αλγόριθµο
στα προγράµµατά του, ή όταν είναι σε θέση να αλλάξει κάποια λεπτοµέρεια του αλγόριθµο για να δηµιουργήσει έναν διαφορετικό αλλά εξαιρετικά χρήσιµη στην λειτουργία. Όπως φαίνεται είναι µάλλον απίθανο ότι θα είµαστε σε θέση να συµφωνήσουµε οποιαδήποτε ενιαία δοκιµασία για την µέτρηση της κατανόησης.
Συνεπώς, αν και η ιδέα ότι οι εικόνες είναι καλύτερες από τις λέξεις φαίνεται να
είναι γενικά αληθινή, οφείλουµε να είµαστε προσεκτικοί της εφαρµογής της στην εκπαίδευση πληροφορικής χωρίς εµπειρικά στοιχεία, ελάχιστα µας λέει για εκµάθηση
και την κατανόηση της δυναµικής συµπεριφοράς ενός προγράµµατος υπολογιστών.

3.4.3 Το γραφικό λογισµικό παρακινεί την εκµάθηση
Με καλαίσθητες γραφικές αναπαραστάσεις, που χρησιµοποιεί νέους τρόπους και
επιτρέπει στον καθένα να αντιληφτεί µια διαδικασία, οι σχεδιαστές συστηµάτων οπτικοποίησης προωθούν συστήµατα απεικόνισης ανάλογα µε τη δική τους αισθητική ευχαρίστηση. Ένα αισθητικά ευχάριστο διαλογικό γραφικό σύστηµα, δεν σηµαίνει απαραιτήτως ότι συµβάλλει και στην εκµάθηση.
Η υπόθεση ότι λόγω της περίπλοκης και αισθητικά ευχάριστης παρουσίασης των
γραφικών, τα συστήµατα οπτικοποίησης αλγορίθµου από τη φύση τους προσελκύουν
την προσοχή των φοιτητών. Η συµβολή ενός τέτοιου συστήµατος στην ενίσχυση της
εκµάθησης πραγµατοποιείται επειδή οι φοιτητές γοητεύονται από τη γραφική αναπαράσταση. Η πεποίθηση ότι το ενδιαφέρον των φοιτητών που εστιάζεται αυθόρµητα σε
ένα µέσο εκµάθησης, από το οποίο όχι µόνο µαθαίνουν πιο γρήγορα, αλλά θα αφοµοιώσουν περισσότερες λεπτοµέρειες, και θα θυµούνται εκείνη την λεπτοµέρεια για
περισσότερο χρονικό διάστηµα.
Εγείρονται δύο βασικές απορίες:
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•

Τα συστήµατα οπτικοποίησης αλγορίθµων βασισµένα σε γραφικές παραστάσεις πετυχαίνουν πραγµατικά τη σύλληψη της προσοχής των φοιτητών

•

Υπό τον όρο ότι οι φοιτητές πραγµατικά γοητεύονται από τα συστήµατα αυτά, δηλ. η φυσική έλξη τους σε αυτό το µέσο πραγµατικά διευκολύνει τη γρηγορότερη και βαθύτερη εκµάθηση.

Για να καθορίσει την έννοια "ταχύτερη και βαθύτερη µάθηση" ο Salomon στην ερευνά του περιγράφει δύο σκέλη που συγκλίνουν για την περιγραφή αυτής της συµπεριφοράς α) το ένα αναφέρεται στη µνήµη και στη γνώση β) ενώ το άλλο στη κοινωνική ψυχολογία.
Στην περιοχή της µνήµης και της γνώσης οι έννοιες εξάσκηση για συντήρηση
(maintenance rehearsal) και επεξεργαστική εξάσκηση (elaborative rehearsal) χρησιµοποιούνται για τη διάκριση µεταξύ της επανάληψης του υλικού χωρίς σκέψη και την
πραγµατική συσχέτιση και αφοµοίωση του υλικού στη τρέχουσα γνώση. Η επεξεργαστική εξάσκηση, εξετάζει το υλικό σε βαθύτερα επίπεδα και διευκολύνει τη µακροπρόθεσµη µνήµη του υλικού.
Σε παρόµοιο πνεύµα, έχουν χρησιµοποιηθεί οι όροι απροσεξία και ασυνειδησία για
να διαφοροποιήσουν µεταξύ τους, αφ’ ενός “Την απουσία ενεργών συνειδητών πληροφοριών, όπου το άτοµο στηρίζεται στη δοµή των αντιπροσωπευτικών καταστάσεων
για την θεµελιώδη ιδέα.” και, εφ’ ετέρου “Μια ενεργή γνωστική κατάσταση χαρακτηρίζεται από το συνειδητό χειρισµό κάποιου των στοιχείων του περιβάλλοντος, στην
περίπτωση αυτή το άτοµο εξετάζει τις παλαιές κατηγορίες ή κατασκευάζει νέες.”
Η απάντηση στην δεύτερη ερώτηση βρίσκεται στον προσδιορισµό της θέσης ενός
συστήµατος οπτικοποίησης αλγορίθµου που απαιτεί την ενεργοποίηση της µη αυτόµατης, αλλά ενεργής γνωστικής προσπάθειας για την επεξεργασία του παρουσιαζόµενου υλικού. ∆ηλ. κατά πόσο η οπτικοποίηση αλγορίθµου προκαλεί στους φοιτητές την
αύξηση της γνωστικής προσπάθειας που απαιτούνται για να µάθουν.

3.4.4 Η θεωρία της πραγµατικής παρακίνησης στην διδασκαλία
του Malone
Ο Malone στη θεωρία της πραγµατικής παρακίνησης στην διδασκαλία (theory of intrinsically motivating instruction) λέει, αν ένας φοιτητής παρακινηθεί πραγµατικά για
να µάθει κάτι, είναι σε θέση να αφιερώσει περισσότερο χρόνο και µεγαλύτερη προσπάθεια, αισθάνεται καλύτερα για αυτό που µαθαίνει, και θα το χρησιµοποιεί περισσότερο στο µέλλον.
Μπορεί επίσης να µάθει καλύτερα από την άποψη ότι η βασικές γνωστικές δοµές
τροποποιούνται συµπεριλαµβανοµένης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων όπως η ικανότητα το πώς να µαθαίνει.
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Ένα περιβάλλον που πραγµατικά παρακινεί επηρεάζει θετικά την εκµάθηση, ο
Malone προσπάθησε να προσδιορίσει τα ακριβά γνωρίσµατα του περιβάλλοντος που
πετυχαίνει την πραγµατική παρακίνηση.
Τα παιχνίδια των υπολογιστών µπορούν να θεωρηθούν λόγω των µοναδικών ικανοτήτων των υπολογιστών, ότι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την δηµιουργία ενός
περιβάλλοντος παρακίνησης. Από τη µελέτη της αλληλεπίδρασης µε τα παιχνίδια υπολογιστών αποκτήθηκε η γνώση για τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός
περιβάλλοντος παρακίνησης.
Βρέθηκαν ως βασικά χαρακτηριστικά τρία γενικά γνωρίσµατα : πρόκληση (challenge), φαντασία (fantasy), περιέργεια (curiosity).
Πρόκληση: δεδοµένου ότι ένα καλό εργαλείο σχεδιάζεται για να πετύχει στόχους, το
οποίο ήδη έχει περιγραφεί ως εξωγενής στόχος, επιπλέον από την έκβαση του εξωτερικού στόχου που είναι αβέβαιος, το ίδιο το εργαλείο πρέπει να είναι αξιόπιστο και
αποδοτικό. Η αυτοεκτίµηση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην πρόκληση, διότι
ο αυτοσεβασµός κάποιου µπορεί να επιβραβευτεί θετικά ή αρνητικά σύµφωνα µε την
κατάλληλη ανάδραση που επιτυγχάνουν οι φοιτητές. Και η περίπτωση της αποτυχίας
πρέπει να αντιµετωπιστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε η δυνατότητα της ζηµιάς του αυτοσεβασµού να ελαχιστοποιηθεί.
Φαντασία: διανοητικές εικόνες των πραγµάτων, χωρίς την παρουσία αισθήσεων ή
την πραγµατική εµπειρία ενός ατόµου, καθορίζει τρεις διαστάσεις:
•

Εγγενής εναντίον εξωγενής (intrinsic vs. extrinsic). Στην εξωγενή η φαντασία
εξαρτάται από την χρήση των ικανοτήτων, ενώ στην εγγενή ότι δεν εξαρτάται
µόνο από τις ικανότητες, αλλά η ικανότητες εξαρτώνται από την φαντασία.

•

Γνωστικές πτυχές (cognitive aspects). Ο βαθµός που υιοθετούνται οι µεταφορές και αναλογίες που εµπλέκονται στην παλιά γνώση για να βοηθήσουν την
απόκτηση νέων γνώσεων.

•

Συναισθηµατικές πτυχές (emotional aspects). Ο βαθµός στον οποίο εκπληρώνουν τις συναισθηµατικές ανάγκες των φοιτητών

Περιέργεια: Προκειµένου να προκληθεί η περιέργεια σε ένα µαθησιακό περιβάλλον,
δεν πρέπει ούτε να περιπλεχτεί ούτε να είναι απλή όσον αφορά την υπάρχουσα γνώση
του µαθητευόµενου. Η περιέργεια διακρίνεται σε δύο τύπους στην αισθητήρια και
στην γνωστική. Η αισθητήρια περιέργεια (sensory curiosity) περιλαµβάνει τον βαθµό
προσέλκυσης της προσοχής στις µεταβολές των χρωµάτων, του ήχου, ή άλλων ερεθισµάτων των αισθητηρίων οργάνων σε ένα περιβάλλον. Σε αντίθεση η γνωστική περιέργεια (cognitive curiosity) µπορεί να θεωρηθεί ως επιθυµία να προσκοµίσει καλύτερη
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µορφή στις δοµές γνώσης κάποιου, η επιθυµητή µορφή είναι µια κατάσταση όπου η
γνώση είναι πλήρες, συνεπής και φειδωλή.

3.4.5 Θεωρία της διαφορικής αντίληψης και το αξίωµα της διανοητικής προσπάθειας του Salomon.
Αναγνωρίζοντας ότι η φύση, η πολυπλοκότητα, το ασυνήθιστο, η µη δόµηση, ο
ρυθµός και η οµοιότητα των ερεθισµάτων µπορεί να επηρεάσει τη µάθηση σε ορισµένο βαθµό, ο Salomon υποστηρίζει στη θεωρία της διαφορικής αντίληψης (theory of
differential perception), ότι η αντίληψη κάποιου από την άποψη της προδιάθεσης, της
προκατάληψης, της διάθεσης ή της απόδοσης επίσης διαδραµατίζει ένα σηµαντικό
ρόλο στον τρόπο που κάποιος επεξεργάζεται τις πληροφορίες.
Εκτός από την ένταση και τη διανοητική απαίτηση που οι φοιτητές αποδίδουν σε
µια πηγή πληροφοριών, επισηµαίνει δύο άλλους τύπους αντιλήψεων που έχουν επιπτώσεις στη διανοητική προσπάθεια των φοιτητών που είναι πιθανό να χρησιµοποιήσουν κατά τη εκµάθηση από ένα συγκεκριµένο µέσο.
Για παράδειγµα ο Salomon βρήκε ότι το υλικό που παρουσιάζεται στην τηλεόραση
ή σε ένα γραπτό άρθρο, ακόµα και αν περιλαµβάνει τις ίδιες πληροφορίες θα προκαλέσουν διαφορετική ποσότητα διανοητικής προσπάθειας.
Η σχέση µεταξύ της αποτελεσµατικότητας της αντίληψης και της ποσότητας της
χρησιµοποιηµένης προσπάθειας είναι αναµενόµενο, σύµφωνα µε το αξίωµα της διανοητικής προσπάθειας (investment of mental effort).
Η εµπειρία προτείνει ότι όταν µια εφαρµογή οπτικοποίησης γίνεται παθητική δραστηριότητα, όταν δε δίνεται στους φοιτητές ένας δοµηµένος τρόπος στα εργαστήρια
για να πετύχουν ένα στόχο, τότε οι φοιτητές τείνουν να µεταχειριστούν την εφαρµογή
περισσότερο ως συσκευή ψυχαγωγίας από ότι ένα εργαλείο εκµάθησης. Η δοµή δεδοµένων ως εικόνα που έχει αισθητικά ευχάριστη εµφάνιση και αιχµαλωτίζει το βλέµµα,
οι φοιτητές βλέπουν την εικόνα περισσότερο ως έργο τέχνης και λιγότερο ως γνωστικό µέσο που παρέχει πληροφορίες για τη δυναµική συµπεριφορά ενός αλγορίθµου.

3.4.6 Η οπτικοποίηση αλγορίθµου είναι πιο αποτελεσµατική από
τις συµβατικές µεθόδους στην διδασκαλία των αλγορίθµων
Βασιζόµενοι στις προηγούµενες διαπιστώσεις, ότι οι εικόνες είναι αποτελεσµατικότερες από τις λέξεις στην κωδικοποίηση των πληροφοριών, και ότι έχουν αποδειχθεί ότι διευκολύνουν τη γρηγορότερη ανάκληση και την µακροχρόνια διατήρηση στη
µνήµη των πληροφοριών από ότι το κείµενο, δεν επαληθεύτηκαν ως γενικές αρχές και
στην δυναµική παρουσίαση αλγορίθµων. Από τις αρχικές µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν, και δεν είχαν στόχο γενικές διαπιστώσεις αλλά την εξέταση της χρήσης κινουµένων εικόνων στην διδασκαλία των αλγορίθµων η διαπιστώσεις ήταν αµφιλεγόµενες.
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Η χρήση υπολογιστών στα εκπαιδευτικά εργαλεία βασισµένα στην οπτικοποίηση
παρέχουν ένα περιβάλλον που µπορούν πραγµατικά να παρακινήσουν, προωθήσουν
την ελεγχόµενη και όχι την αυτόµατη γνωστική επεξεργασία που είναι απαραίτητες
για να πραγµατοποιηθεί βαθιά και ουσιαστική εκµάθηση.
Από τις πρώτες µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν ήταν αυτή των Stasko, Badre, και
Lewis το 1993, εστιασµένο στη χρήση της εφαρµογής TANGO (Stasko, Badre &
Lewis, 1993). Το TANGO είναι ένα σύστηµα δυναµικής παρουσίασης λειτουργίας
αλγορίθµων που αναπτύχθηκε στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής του John
Stasko, υποστηρίζει την απεικόνιση µέσω κινουµένων σχεδίων, και επιτρέπει στους
χρήστες την αλληλεπίδραση µε την απεικόνιση.
Οι ερευνητές υπέθεσαν ότι οι δυναµική παρουσίαση λειτουργίας αλγορίθµου θα
ήταν ευεργετικότερες στη διαδικαστική κατανόηση απ' ό,τι στη επεξηγηµατική κατανόηση.
Από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων που συµπληρώθηκαν µετά το πέρας
των εξετάσεων, τα στοιχεία δείχνουν ότι όλοι οι φοιτητές θεώρησαν ότι η οπτικοποίηση του αλγορίθµου τους βοήθησε στην κατανόηση της λειτουργίας του αλγορίθµου.
Ως το σηµαντικότερο στοιχείο που αναφέρθηκε ήταν ότι η οπτικοποιηµένη παρουσίαση τους τράβηξε το ενδιαφέρον, ότι ο τρόπος γραφικής απεικόνισης των δεδοµένων (µπάρες διαφορετικού µεγέθους), και ο τονισµός των στοιχείων που εξεταζόταν
κατά την επίδειξη της λειτουργίας του αλγορίθµου ταξινόµησης, το οποίο εστίαζε την
προσοχή τους στα κρίσιµα σηµεία του αλγορίθµου, ήταν επίσης σηµαντικά.
Τελικά, η χρήση του TANGO σε συνδυασµό µε την κειµενική περιγραφή έδωσε
καλύτερα αποτελέσµατα, από ότι η απλή κειµενική περιγραφή της λειτουργίας του
αλγορίθµου.
Αν και µερικοί φοιτητές εκφράσανε κάποια παράπονα, ότι µετά το τέλος της παρουσίασης µε την χρήση της κίνησης δεν µπορούσαν να το θυµηθούν. Αλλά τα ίδια
προβλήµατα διαπιστώσανε και άλλες µελέτες που δίνουν το ίδιο αποτέλεσµα ανεξάρτητα από το µέσο διδασκαλία που χρησιµοποιήθηκε. Η µελέτη των Palmiteer και
Elkerton (1991), διαπίστωσε ότι αν και η οµάδα του χρησιµοποίησε την εφαρµογή
οπτικοποίησης, αρχικά οι στόχοι επιτυγχάνονταν γρηγορότερα και µε πιο ακριβή τρόπο από ότι στην άλλη οµάδα που χρησιµοποιούσε µόνο κειµενική περιγραφή της λειτουργίας του ιδίου αλγορίθµου. Μετά από µια εβδοµάδα δεν θυµούνταν τι είχαν µάθει
όπως ακριβώς η οµάδα που χρησιµοποίησε µόνο κείµενο.
Υπάρχουν αρκετές εµπειρικές µελέτες που εξετάζουν τις διαφορές που παρουσιάζονται στην διαδικασία της εκπαίδευσης των αλγορίθµων ως προς την επιλογή του
µέσου παρουσίασης που χρησιµοποιεί.
Οι βασικότερες κατηγορίες είναι:
•

Χρήση κειµενικής παρουσίασης εναντίον δυναµικής παρουσίασης.
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•

Χρήση πρώτα κειµενικής περιγραφής ή πρώτα χρήση δυναµικής παρουσίασης.

•

∆ιαφόρων γραφικών ιδιοτήτων της δυναµικής παρουσίασης.

Το µεγαλύτερο ποσοστό των µελετών που έχουν βάση τις τρεις βασικές κατηγορίες δείχνουν την ευεργετική επίδραση της χρήσης της δυναµικής παρουσίασης. Σε ορισµένες µελέτες η θετική επιρροή είναι µικρότερη.
Η Lawrence (1993), εξέτασε σε βάθος διαφορετικές πτυχές της δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµων όπως τις προτιµήσεις στον τρόπο εµφάνισης των απεικονίσεων,
τη χρήση χρωµάτων, την αλληλεπίδραση της παρουσίασης σε σύγκριση µε την παθητική παρακολούθηση, τη χρήση της δυναµικής παρουσίασης στην εκπαίδευση.
Καταλήγει στα εξής συµπεράσµατα:
•

Οι συµµετέχοντες που άκουσαν τη διάλεξη και είχαν ενεργή συµµετοχή στη
χρήση της δυναµικής παρουσίασης υπερτερούσαν σηµαντικά από αυτούς που
άκουσαν µόνο την διάλεξη.

•

Η παρουσίαση της διάλεξης πρώτα ή της δυναµικής παρουσίασης στο τελικό
αποτέλεσµα δεν έφερε σηµαντικές διαφορές.

Η µελέτη των Lawrence, Badre και Stasko (1994), επικεντρώνεται στην σύγκριση
της παθητικής και ενεργής συµµετοχής της χρήσης της δυναµικής παρουσίασης, οι
µισοί φοιτητές παρακολούθησαν διαλέξεις µε τη χρήση διαφανειών, ενώ οι άλλοι µισοί µε τη χρήση δυναµικής παρουσίασης. Κάθε οµάδα χωρίστηκε σε µικρότερες οµάδες, όπως χωρίς περαιτέρω επεξήγηση, εργαστηριακές ασκήσεις µε τη χρήση της εφαρµογής XTango µε προετοιµασµένα δεδοµένα, εργαστηριακές ασκήσεις µε ελεύθερα επιλεγµένα δεδοµένα.
Η έρευνα έδειξε ότι τα καλύτερα αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν από την ενεργή
χρήση της εφαρµογής XTango.
Η έρευνα που πραγµατοποίησε η Gurka (1996), που σαν σκοπό είχε την σύγκριση
των µέσων εκπαίδευσης στους αλγορίθµους µεταξύ της χρήσης κινουµένων σχεδίων η
όχι, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι δεν υπάρχουν αισθητές διαφορές, αλλά η οµάδα
εµφανίστηκε ιδιαίτερα παρακινηµένη από την χρήση της δυναµικής παρουσίασης.
Από τις πρώτες µελέτες φάνηκε ότι δεν είναι αρκετό να µελετηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά όπως η χρήση της κίνησης, και ο τρόπος απεικόνισης, σε σχέση µε την
κειµενική περιγραφή της λειτουργίας ενός αλγορίθµου, αλλά απαιτείται να εξετασθούν και άλλες πτυχές. Αν και δεν αποδεικνύεται περίτρανα ότι η χρήση της δυναµι-
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κής κίνησης στην διδασκαλία των αλγορίθµων είναι η µοναδική αποτελεσµατική λύση, αλλά πόσοι και ποιοι ερευνητές θα µπορούσαν να αποδεχτούν ότι λόγω µη επαρκών αποδείξεων να µην χρησιµοποιηθεί η δυναµική παρουσίαση αλγορίθµων στην
διδασκαλία.
Η Kehoe et al. (1999), µέτρησε την αποτελεσµατικότητα της χρήσης της δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµων σε ένα ελεύθερο περιβάλλον διδασκαλίας µε εργασίες
στο σπίτι (open homework-style learning environment). Η Kehoe διεύθυνε µια εις βάθος έρευνα της δυνατότητας απόδοσης των φοιτητών στην επίλυση ενός συνόλου ερωτήσεων για το binomial-heap, ως εκπαιδευτικό υλικό δόθηκε ένα εγχειρίδιο, ο ψευδοκώδικας, εφαρµογή δυναµικής παρουσίασης του αλγορίθµου αλλά και µια σειρά
στατικών εικόνων που πάρθηκαν από το σύστηµα δυναµικής παρουσίασης του αλγορίθµου. ∆εν τέθηκε κάποιος χρονικός περιορισµός για την παράδοση των απαντήσεων. ∆ιαπιστώθηκε ότι οι φοιτητές ανάλωσαν πολύ περισσότερο χρόνο στην χρήση της
δυναµικής παρουσίασης, και ειδικά στον ψευδοκώδικα, εν σχέση µε τα άλλα εκπαιδευτικά βοηθήµατα, επίσης παρατηρήθηκε ότι η οµάδα των φοιτητών που χρησιµοποίησε την δυναµική παρουσίαση του αλγορίθµου απάντησε σηµαντικά καλύτερα
στις ερωτήσεις. Οι Hundhausen et al. (2002) µελέτησαν τα αποτελέσµατα προηγούµενων µελετών και παρουσίασαν µια µετα-µελέτη (meta-study), για την αποτελεσµατικότητα της χρήσης της οπτικοποίησης αλγορίθµων, διαπίστωσαν ότι παρά την ελκυστικότητα της τεχνολογίας απέτυχε να επικρατήσει στην εκπαίδευση. Μερικοί αποδίδουν αυτή την αποτυχία στα µικτά αποτελέσµατα των πειραµατικών µελετών που
είχαν σκοπό την τεκµηρίωση της αποτελεσµατικότητας των τεχνολογιών οπτικοποίησης αλγορίθµων. Ενώ πολλές µελέτες παρουσιάστηκαν για την τεχνολογία της οπτικοποίησης αλγορίθµων, κανένα δεν εστιάζει συγκεκριµένα στην ολοκληρωµένη ανάλυση της αποτελεσµατικότητας της τεχνολογίας της οπτικοποίησης αλγορίθµων.
Προκειµένου να κατανοηθεί καλύτερα η αποτελεσµατικότητα της τεχνολογίας της
οπτικοποίησης αλγορίθµων παρουσίασε µια συστηµατική µετα-µελέτη 24 εµπειρικών
µελετών. Ακολούθησε δυο αναλύσεις: η µια αναλύει τις ανεξάρτητες µεταβλητές (independent variables), το οποίο παρουσιάζεται σε στενή σχέση την κάθε µελέτη µε την
χρήση της θεωρίας µάθησης, η άλλη αναλύει τις εξαρτηµένες µεταβλητές (dependent
variables), το οποίο µας επιτρέπει τον καθορισµό τεχνικών µέτρησης που είναι πιο
ευαίσθητα στα εκπαιδευτικά οφέλη που παρέχει η τεχνολογία οπτικοποίησης αλγορίθµων.
Το σηµαντικότερο τους εύρηµα ήταν, ο τρόπος χρήσης της τεχνολογίας της οπτικοποίησης αλγορίθµων από τους φοιτητές, ώστε να ασκήσει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη επιρροή στην αποτελεσµατικότητα της εκπαίδευσης ο τρόπος που τους παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό.

Κεφάλαιο 4
Γραµµικός Προγραµµατισµός
Η βιοµηχανική παραγωγή, η ροή των πόρων στη οικονοµία, η χρησιµοποίηση της
στρατιωτικής δύναµης στον πόλεµο, η διαχείριση των πόρων χρηµατοδότησης είναι
δραστηριότητες όπου απαιτείται ο συντονισµός των ενεργειών που συσχετίζονται.
Το κοινό χαρακτηριστικό που υπάρχει µεταξύ αυτών των πολύπλοκων εγχειρηµάτων, είναι ο στόχος της δηµιουργίας και περιγραφής των ενεργειών που πρέπει να
πραγµατοποιηθούν για τον συγχρονισµό και την ποιότητα. Το χαρακτηριστικό αυτό
ονοµάζεται πρόγραµµα (program or schedule), ώστε όταν εφαρµοστεί, να κινήσει το
σύστηµα από µια δεδοµένη αρχική θέση όσο το δυνατόν πιο κοντά προς κάποιο καθορισµένο στόχο. Ενώ µπορούν να υπάρχουν διαφορές στους στόχους που επιτυγχάνονται, στις λεπτοµέρειες των διαδικασιών, και στην έκταση της εµπλεκόµενης προσπάθειας, όταν διαµορφωθεί ένα µαθηµατικό µοντέλο για αυτά τα φαινοµενικά τόσο ανόµοια συστήµατα, παρατηρούµε ότι έχουν συχνά µια εντυπωσιακά παρόµοια µαθηµατική δοµή.
Η σηµαντικότερη επιδίωξη του γραµµικού προγραµµατισµού είναι χωρίς καµία
αµφιβολία η βελτίωση του επιστηµονικού τρόπου λήψης σωστών αποφάσεων. Οι σωστές αποφάσεις δεν µπορεί να είναι παρά µόνον οι βέλτιστες. Βέβαια, δεν αρκεί µόνο
η εύρεση της βέλτιστης λύσης γα να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις.
Ο Γραµµικός Προγραµµατισµός (Linear Programming) ή Γραµµική Βελτιστοποίηση
(Linear Optimization) µελετάει ένα από τα πιο εφαρµοσµένα προβλήµατα των Μαθηµατικών, το Γραµµικό Πρόβληµα (Linear problem). Ασχολείται µε τη βελτιστοποίηση (ελαχιστοποίηση ή µεγιστοποίηση) µιας γραµµικής συνάρτησης κάτω από ορισµένους γραµµικούς (ισοτικούς ή ανισοτικούς) περιορισµούς.
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4.1 Το µαθηµατικό πρότυπο του γραµµικού προβλήµατος
Το γραµµικό πρόβληµα µπορεί να διατυπωθεί µε µαθηµατικούς όρους και συµβολισµούς ως εξής:

min z =
µ .π .

c1 x1 + c2 x2 + ...
a11 x1 + a12 x2 + ...
a21 x1 + a22 x2 + ...
... ...
...
... ...
am1 x1 + am 2 x2 + ...

+ cn xn
+ an xn
+ a2 n xn
...
...
+ amn xn

⊕ b1
⊕ b2
... ...
⊕ bm

(Π.1)

όπου οι συντελεστές cj, aij, bi, (i = 1, 2, ..., m) και (j = 1, 2, ..., n) είναι γνωστοί πραγµατικοί αριθµοί που αποτελούν τα δεδοµένα του προβλήµατος, ⊕ συµβολίζει ένα από
τα µαθηµατικά σύµβολα =, ≥, ≤, η λέξη min είναι συντοµογραφία της έκφρασης "να
βρεθεί το ελάχιστο της συνάρτησης" και µ.π. είναι συντοµογραφία της έκφρασης "µε
περιορισµούς". Οι µεταβλητές x1, x2, ..., xn είναι οι άγνωστοι (unknown variables) του
προβλήµατος. Σε ένα γραµµικό πρόβληµα ζητείται να βρεθούν οι τιµές των xj αγνώστων έτσι ώστε η τιµή της συνάρτησης z να είναι ελάχιστη και ταυτόχρονα να ικανοποιούνται όλοι οι περιορισµοί του προβλήµατος.
Οι άγνωστες µεταβλητές xj, (j = 1, 2, ..., n) ονοµάζονται µεταβλητές απόφασης
(decision variables). Η συνάρτηση προς ελαχιστοποίηση, z, ονοµάζεται αντικειµενική
συνάρτηση (objective function) και οι τιµές της αντικειµενικές τιµές (objective values).
Στην ορολογία του γραµµικού προγραµµατισµού, οι ανισότητες και ισότητες που
πρέπει να ικανοποιούν οι µεταβλητές απόφασης, ονοµάζονται περιορισµοί
(constraints). Όταν θέλουµε να είµαστε περισσότερο σαφείς, θα ονοµάσουµε τις ισότητες ισοτικούς περιορισµούς (equality constraints) και τις ανισότητες ανισοτικούς
περιορισµούς (inequality constraints).
Πολλές φορές αντί να ζητείται το ελάχιστο της αντικειµενικής συνάρτησης, ζητείται το µέγιστο. Σ΄ αυτή την περίπτωση, στη µαθηµατική διατύπωση του προβλήµατος
χρησιµοποιείται η λέξη max αντί της λέξης min. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του προβλήµατος παραµένουν ίδια. Ένα γραµµικό πρόβληµα στο οποίο ζητείται να βρεθεί το
ελάχιστο ονοµάζεται πρόβληµα ελαχιστοποίησης (minimization problem), ενώ το πρόβληµα στο όποιο ζητείται το µέγιστο ονοµάζεται πρόβληµα µεγιστοποίησης (maximization problem). Από µαθηµατική άποψη δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά µεταξύ
των δυο προβληµάτων. Ένα πρόβληµα ελαχιστοποίησης µπορεί πολύ εύκολα να µετασχηµατισθεί σε ένα ισοδύναµο πρόβληµα µεγιστοποίησης και αντίστροφα.
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Η συντριπτική πλειοψηφία των γραµµικών προβληµάτων είναι εφαρµοσµένα. Σε
τέτοια προβλήµατα, οι µεταβλητές απόφασης παριστάνουν συνήθως φυσικές ποσότητες. Για παράδειγµα, µια µεταβλητή απόφασης µπορεί να παριστάνει τις µονάδες ενός
προϊόντος που παράγει κάποιο εργοστάσιο ή την ποσότητα κάποιας πρώτης ύλης που
χρησιµοποιείται σε κάποια παραγωγική διαδικασία. Σ΄ αυτές τις περιπτώσεις τις περισσότερες φορές είναι παράλογο, αν όχι αδύνατο, να επιτρέπεται στις φυσικές αυτές
ποσότητες να παίρνουν αρνητικές τιµές. 'Έτσι καθιερώθηκε να επιβάλλονται οι λεγόµενοι περιορισµοί µη αρνητικότητας (non negativity constraints) στις µεταβλητές απόφασης, δηλαδή, xj ≥ 0, j = 1, 2, ..., n. Πολλές φορές θα ονοµάζουµε τους περιορισµούς
αυτούς και φυσικούς περιορισµούς (natural constraints). Όλοι οι υπόλοιποι περιορισµοί θα ονοµάζονται τεxνολογικοί περιορισµοί (tecnological constraints). Θα δηλώνουµε ρητά τους περιορισµούς µη αρνητικότητας. Κάτω απ' αυτή την προϋπόθεση το
γραµµικό πρόβληµα θα έχει τη µορφή:

min ή max
µ .π .

z=

c1 x1
+
c2 x2
+ ... + cn xn
a11 x1
+
a12 x2 + ... + an xn
a21 x1
+
a22 x2 + ... + a2 n xn
...
...
...
... ... ...
...
am1 x1 +
am 2 x2 + ... + amn xn
xj
≥ 0, ( j = 1, 2, ..., n)

⊕ b1
⊕ b2
... ...
⊕ bm

(Π.2)

Οι µορφές (Π.1) και (Π.2) είναι αρκετά δύσχρηστες λόγω της έκτασής τους. Αντί
αυτών θα χρησιµοποιούµε πιο συµπαγείς περιγραφές εκφρασµένες µε µήτρες και διανύσµατα. Αντί της µορφής (Π.2) θα χρησιµοποιούµε την µορφή:

min
µ .π .

z = cT x
Ax ⊕ b
x ≥ 0

(Π.3)

ή την πιο σύντοµη µορφή
min(ή max) {cΤx : Αx ⊕ b, x ≥ 0}

(Π.4)

όπου c, x ∈ ℜn, b ∈ ℜm και Α ∈ ℜmxn.
Τα στοιχεία του προσδιορίζουν το είδος της ανισότητας, είναι ≤, ≥ και =. Το πρόβληµα (Π.3) βρίσκεται στην κανονική (canonical) µορφή, γιατί περιλαµβάνει ισοτικούς και ανισοτικούς περιορισµούς. Για να µπορούν να επιλύσουν το πρόβληµα (Π.3)
οι αλγόριθµοι τύπου simplex, πρέπει αυτό να µετατραπεί στην τυποποιηµένη µορφή
(standard form).Η τυποποιηµένη µορφή του προβλήµατος (Π.3) είναι
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min
µ .π .

z = cT x
Ax

+ s = b
x, s ≥ 0

(Π.5)

όπου c, x∈ℜn, b∈ℜm, A∈ℜmxn και s∈ℜm οι δυϊκές χαλαρές µεταβλητές (dual slack
variables). Υποθέτουµε ακόµα ότι για τη µήτρα συντελεστών (coefficient matrix) Α
του προβλήµατος (Π.5) ισχύει
rank(A) = m,

1≤m<n

(4.1)

Η σχέση (4.1) δηλώνει ότι η µήτρα Α είναι πλήρους βαθµού (full rank). ∆εν υπάρχουν δηλαδή γραµµικώς εξαρτηµένες γραµµές (περιορισµοί) στο πρόβληµα (Π.5).

4.2 Λύση του γραµµικού προβλήµατος
Το σύνολο όλων των εφικτών σηµείων ονοµάζεται εφικτή περιοχή (feasible
region). Αν η εφικτή περιοχή είναι κενό σύνολο, το πρόβληµα είναι αδύνατο ή µη εφικτό (infeasible). ∆ιαφορετικά είναι εφικτό (feasible). Θεµελιώδους σηµασίας στο
γραµµικό προγραµµατισµό είναι η έννοια του βέλτιστου σηµείου ή της βέλτιστης λύσης
(optimal point, optimal solution).
Ένα εφικτό σηµείο, x, ενός γραµµικού προβλήµατος ελαχιστοποίησης είναι βέλτιστο (optimal), αν για κάθε άλλο εφικτό σηµείο y ισχύει η σχέση cTx ≤ cTy. Παρόµοια,
ένα εφικτό σηµείο, x, ενός γραµµικού προβλήµατος µεγιστοποίησης είναι βέλτιστο,
αν για κάθε άλλο εφικτό σηµείο y ισχύει η σχέση cTx ≥ cTy. Ένα γραµµικό πρόβληµα
το οποίο έχει βέλτιστα σηµεία ονοµάζεται βέλτιστο πρόβληµα (optimal problem). Η
τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης σε ένα βέλτιστο σηµείο ονοµάζεται βέλτιστη τιµή
(optimal value). Ένα εφικτό πρόβληµα, που δεν είναι βέλτιστο, είναι απεριόριστο
(unbounded). Ένα εφικτό γραµµικό πρόβληµα ελαχιστοποίησης (µεγιστοποίησης)
είναι απεριόριστο αν υπάρχει ακολουθία εφικτών σηµείων {x1, x2,...} τέτοια ώστε η
ακολουθία των αντικειµενικών τιµών {cTx1, cTx2, ...} να τείνει στο −∞ (+∞).
Η λύση ενός γραµµικού προβλήµατος, είναι ο προσδιορισµός της κατηγορίας στην
οποία ανήκει: αδύνατο, βέλτιστο ή απεριόριστο, Σχήµα 4.1. Στην περίπτωση της βέλτιστης λύσης δεν εννοούµε µόνο τον προσδιορισµό της κατηγορίας, αλλά και την κατασκευή τουλάχιστον ενός βέλτιστου σηµείου.
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Σχήµα 4.1: Οι κατηγορίες του γραµµικού προβλήµατος

4.2.1 Γεωµετρική επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού
Η εύρεση µιας βέλτιστης λύσης ενός προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού
σηµαίνει τον προσδιορισµό των τιµών των µεταβλητών απόφασης µε τέτοιο τρόπο
ώστε να επιτυγχάνεται ο ειδικός στόχος µε την συµµόρφωση στους προκαθορισµένους περιορισµούς.
Για ένα πρόβληµα µε n µεταβλητές απόφασης, οποιαδήποτε λύση µπορεί να οριστεί από ένα σηµείο (x1, x2, …, xn). Η εφικτή περιοχή του προβλήµατος είναι το σύνολο όλων των σηµείων που ικανοποιούν τους περιορισµούς του προβλήµατος. Η εφικτή περιοχή είναι το σύνολο των εφικτών σηµείων. Μια βέλτιστη εφικτή λύση είναι
ένα σηµείο στην εφικτή περιοχή.
Η επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού µόνο µε δυο µεταβλητές
απόφασης µπορούν αποτελεσµατικά να παρουσιαστούν µε γραφικό τρόπο. Προβλήµατα µε περισσότερες µεταβλητές απόφασης απαιτούν πιο περίπλοκες µεθόδους επίλυσης, και δεν µπορούν να αναπαρασταθούν τόσο εύκολα γραφικά.

4.2.2 Γεωµετρία του χώρου των µεταβλητών
Χρησιµοποιεί το χώρο που οι άξονές του είναι οι µεταβλητές του προβλήµατος, ο
χώρος αυτός ονοµάζεται χώρος των µεταβλητών (variables space).
Ξεκινώντας από τον ορισµό της εφικτής περιοχής, και γνωρίζοντας ότι τα σηµεία
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που ικανοποιούν την ισότητα
f(x) = aΤx = a1x1 + a2x2 = b

(4.2)

βρίσκονται σε µια ευθεία, η οποία είναι κάθετη στο διάνυσµα a = (a1, a2)T.
Με την γραφική αναπαράσταση της ευθείας (4.2) χωρίζεται το επίπεδο σε δυο ηµιεπίπεδα (half space). Το ηµιεπίπεδο του οποίου τα σηµεία ικανοποιούν την ανισότητα
ονοµάζεται σωστό ή καλό ηµιεπίπεδο. Η εφικτή περιοχή ενός προβλήµατος σε κανονική µορφή είναι το σχήµα που προκύπτει από την τοµή πεπερασµένου πλήθους ηµιεπιπέδων, το σχήµα του οποίου µπορεί να είναι, Σχήµα 4.2 (Παπαρρίζος, 1999).

(α)

(β)

Σχήµα 4.2: Ένα περατωµένο (α) και ένα µη περατωµένο (β) κυρτό πολύγωνο
Το σύνολο των σηµείων x που επαληθεύουν την εξίσωση
f(x) = cTx = z

(4.3)

όπου c, x ∈ ℜn και z είναι µια σταθερά, είναι ένα επίπεδο κάθετο στο διάνυσµα c. Το
σύνολο των σηµείων στα οποία µια συνάρτηση f(x) ικανοποιεί την ισότητα f(x) = z,
όπου z µια σταθερά, ονοµάζεται ισοσταθµική (contour) καµπύλη ή επιφάνεια. Στο
χώρο ℜ2 οι ισοσταθµικές της cTx είναι ευθείες γραµµές, ενώ στο χώρο ℜ3 είναι επίπεδα.
Για να λύσουµε ένα γραµµικό πρόβληµα δυο µεταβλητών, πρώτα παριστάνουµε
γραφικά όλους τους περιορισµούς προσδιορίζοντας τα σωστά ηµιεπίπεδά τους, η τοµή
των σωστών ηµιεπιπέδων είναι η εφικτή περιοχή.
•
•

Αν η εφικτή περιοχή είναι κενή τότε το πρόβληµα είναι αδύνατο.
Αν η εφικτή περιοχή δεν είναι κενή τότε το πρόβληµα είναι εφικτό. Σχεδιάζουµε µια ισοσταθµική της αντικειµενικής συνάρτησης και τη µετακινούµε
παράλληλα µε τον εαυτό της ώστε να έχει κοινά σηµεία µε την εφικτή περιοχή, και να βελτιώνεται η αντικειµενική τιµή της.
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Αν η ισοσταθµική µπορεί να µετακινηθεί απεριόριστα έχοντας πάντα κοινά σηµεία
µε την εφικτή περιοχή, το πρόβληµα είναι απεριόριστο. ∆ιαφορετικά, υπάρχει µια θέση πέρα από την οποία αν µετακινηθεί η ισοσταθµική δεν έχει κοινά σηµεία µε την
εφικτή περιοχή. Η θέση αυτή, που είναι η βέλτιστη θέση, προσδιορίζει το βέλτιστο
σύνολο. Πιο συγκεκριµένα, η τοµή της βέλτιστης αντικειµενικής ισοσταθµικής µε την
εφικτή περιοχή είναι το βέλτιστο σύνολο (optimal set), Σχήµα 4.3 (Παπαρρίζος,
1999).

(a)
(b)
Σχήµα 4.3: Βέλτιστο (α) και απεριόριστο (b) γραµµικό πρόβληµα ελαχιστοποίησης
µε µη περατωµένη εφικτή περιοχή
Περισσότερες πληροφορίες για την γεωµετρική επίλυση προβληµάτων γραµµικού
προγραµµατισµού υπάρχουν στις αναφορές Demmel, 1997; Saigal, 1995; Strang,
1988, Vanderbei, 1997; Dantzig & Thapia, 1997; Παπαρρίζος, 1999.
Παράδειγµα 4.1. Να λυθεί γραφικά το γραµµικό πρόβληµα
max
µ.π.

z=

x1 + 3x2
x1 +
x2 ≤
2x1 –
x2 ≥
x1 –
x2 ≤
2x1 +
x2 ≥
xj ≥ 0, (j = 1, 2)

5
-2
1
4

(1)
(2)
(3)
(4)

Η γραφική επίλυση του προβλήµατος παρουσιάζεται στο Σχήµα 4.4 (Παπαρρίζος,
1999).
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Σχήµα 4.4: Γραφική επίλυση του γραµµικού προβλήµατος 4.1

4.3 Εφαρµογές γραφικής επίλυσης προβληµάτων
γραµµικού προγραµµατισµού
4.3.1 Anim-LP
Σχεδιάστηκε από τον Dave Wright το 1998 στο Πανεπιστήµιο του St. Edward’s,
USA (Wright, 1998). Είναι Web-based εφαρµογή (http://www.cs.stedwards.edu/
~wright/linprog/AnimaLP.html) και παρουσιάζει την γραφική επίλυση προβληµάτων
γραµµικού προγραµµατισµού. Επιτρέπει στον φοιτητή τον ορισµό των περιορισµών,
εµφανίζει την εφικτή περιοχή και υπολογίζει την βέλτιστη αντικειµενική τιµή, Σχήµα
4.5.

4.3.2 Linear Program Simulator
Σχεδιάστηκε από τους Peter L. Lee και Geoffrey G. Roy το 1998 στο Πανεπιστήµιο του Murdoch, Australia (Lee & Roy, 1998). Είναι Web-based εφαρµογή
(http://eng.murdoch.edu.au/WebTeachingDemo/MUEpage11.html) και ο φοιτητής είναι ελεύθερος να ορίσει τους περιορισµούς, και να µετακινήσει την αντικειµενική συνάρτηση, έτσι ώστε να πετύχει τη βέλτιστη λύση. Επιτρέπει την αλλαγή της κλί-
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µακας στους άξονες x και y για την καλύτερη οπτική παρουσίαση της εφικτής περιοχής. ∆εν γίνεται κανένας έλεγχος αν η αντικειµενική συνάρτηση έχει κοινό σηµείο µε
την εφικτή περιοχή, η βέλτιστη αντικειµενική τιµή δεν υπολογίζεται, Σχήµα 4.6.

Σχήµα 4.5: Anim-LP, γραφική επίλυση του παραδείγµατος 4.1

Σχήµα 4.6: Linear Programming Simulator, γραφική επίλυση του παραδείγµατος 4.1
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4.3.3 Graphical Simplex Algorithm (2D)
Σχεδιάστηκε από τον Zhang Yiguo στο Πανεπιστήµιο του Purdue, USA (Yiguo,
2004). Είναι Web-based εφαρµογή (http://gunsmoke.ecn.purdue.edu/~yiugo/lp/server
side/), και επιτρέπει την εισαγωγή περιορισµών και αντικειµενικής συνάρτησης και
παρουσιάζει τη γραφική επίλυση µε την επιλογή του κουµπιού update solution. Η λύση παρουσιάζει την εφικτή περιοχή, όλα τα εφικτά και µη εφικτά σηµεία, την αντικειµενική συνάρτηση και το βέλτιστο σηµείο. Επίσης υπολογίζει την βέλτιστη τιµή της
αντικειµενικής συνάρτησης, Σχήµα 4.7.

Σχήµα 4.7: Graphical Simplex Algorithm, γραφική επίλυση του παραδείγµατος 4.1
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4.4 Μορφές και µετασχηµατισµοί του γραµµικού
προβλήµατος
4.4.1 Κανονική και τυποποιηµένη µορφή
Υπάρχουν δυο µορφές γραµµικών προβληµάτων, οι οποίες χρησιµοποιούνται για
την περιγραφή της συντριπτικής πλειοψηφίας των αλγορίθµων, η κανονική ή ανισοτική µορφή (canonical form) και η τυποποιηµένη ή ισοτική µορφή (standard form). Η
κανονική µορφή είναι

min ή max
µ .π .

z=

c1 x1
a11 x1
a21 x1

+
+
+

c2 x2
a12 x2
a22 x2

+
+
+

...
...
...

+
+
+

cn xn
an xn
a2 n xn

...
...
...
... ... ...
...
am1 x1 +
am 2 x2 + ... + amn xn
xj
≥ 0, ( j = 1, 2, ..., n)

⊕
⊕

b1
b2

(Π.2)

... ...
⊕ bm

όπου ⊕ συµβολίζει ένα από τα ανισοτικά σύµβολα ≥ , ≤. Στην κανονική µορφή όλες οι µεταβλητές υπακούουν στους περιορισµούς µη αρνητικότητας και όλοι οι τεχνολογικοί περιορισµοί είναι ανισοτικοί. Σε µορφή µητρών η κανονική µορφή γράφεται
min (ή max) {z = cTx : Ax ⊕ b, x ≥ 0}

(4.4)

όπου c, x ∈ℜn, b ∈ ℜm και A ∈ ℜmxn.
Η τυποποιηµένη µορφή είναι

min ή max
µ .π .

z=

c1 x1
+
c2 x2
+ ... + cn xn
a11 x1
+
a12 x2 + ... + an xn
a21 x1
+
a22 x2 + ... + a2 n xn
...
...
...
... ... ...
...
am1 x1 +
am 2 x2 + ... + amn xn
xj
≥ 0, ( j = 1, 2, ..., n)

= b1
= b2
... ...
= bm

(Π.3)

και σε µορφή µητρών και διανυσµάτων
min (ή max) {z = cTx : Ax = b, x ≥ 0}

(4.5)
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όπου c, x ∈ ℜn, b ∈ Rm και A ∈ ℜmxn. Στην τυποποιηµένη µορφή όλες οι µεταβλητές
υπακούουν στους περιορισµούς µη αρνητικότητας ενώ όλοι οι τεχνολογικοί περιορισµοί είναι ισοτικοί.

4.4.2 Μετασχηµατισµοί ισοδυναµίας
Ένα προς επίλυση γραµµικό πρόβληµα, πρέπει να µετασχηµατιστεί σε µορφή κατάλληλη για τον αλγόριθµο που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Ο µετασχηµατισµός
αυτός δεν πρέπει να αλλάξει το πρόβληµα αλλά να το µετατρέψει σε ένα ισοδύναµο.
∆υο προβλήµατα είναι ισοδύναµα (equivalent), αν υπάρχει µία ένα προς ένα αντιστοιχία µεταξύ των εφικτών σηµείων των και των τιµών των αντικειµενικών τους συναρτήσεων.
Υπάρχουν αρκετοί µετασχηµατισµοί, οι οποίοι όταν εφαρµόζονται µετασχηµατίζουν το πρόβληµα σε ισοδύναµες µορφές. Θα περιγράψουµε τους πιο συνηθισµένους
απ’ αυτούς. Πρώτα όµως θα απαλλαγούµε µια και καλή από τον τεχνητό διαχωρισµό
των προβληµάτων σε προβλήµατα µεγιστοποίησης και ελαχιστοποίησης. Από την
εύκολα αποδεικνυόµενη σχέση
max {cTx : x ∈ S} = –min {–cTx : x ∈ S}

(4.6)

όπου S είναι ένα οποιοδήποτε σύνολο, προκύπτει αµέσως ότι ένα πρόβληµα µεγιστοποίησης µετατρέπεται σε ένα ισοδύναµο πρόβληµα ελαχιστοποίησης µε αντικατάσταση της αντικειµενικής του συνάρτησης από cTx σε - cTx. Επειδή δεν γίνεται καµιά
αλλαγή στους περιορισµούς τα δυο προβλήµατα είναι ισοδύναµα και κάθε βέλτιστη
λύση του ενός είναι και βέλτιστη λύση του άλλου. Εξ αιτίας αυτού του αποτελέσµατος από δω και πέρα θα αναφερόµαστε µόνο σε προβλήµατα ελαχιστοποίησης εκτός
αν δηλώνεται ρητά ότι πρόκειται για κάτι διαφορετικό.

4.4.3 Μετασχηµατισµός από την κανονική στην τυποποιηµένη
µορφή
Για να µετασχηµατιστεί ένα γραµµικό πρόβληµα από την ανισοτική µορφή στην
τυποποιηµένη πρέπει οι ανισοτικοί τεχνολογικοί περιορισµοί να µετατραπούν σε ισοτικούς. Η µετατροπή αυτή γίνεται µε εισαγωγή νέων µεταβλητών.
Μια ανισότητα της µορφής
a 1 x 1 + a 2 x 2 + . .. + a n x n ≤ b
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µετατρέπεται σε ισότητα µε πρόσθεση µιας νέας µεταβλητής xn+1 στο αριστερό της
µέλος. Τότε η προηγούµενη ανισότητα είναι ισοδύναµη µε το σύστηµα των δύο περιορισµών
a 1 x 1 + a 2 x 2 + ... + a n x n + x n +1 = b και xn+1 ≥ 0
Η νέα µη αρνητική µεταβλητή xn+1 ονοµάζεται ελλειµµατική (deficit).
Ένας ανισοτικός περιορισµός της µορφής
a 1 x 1 + a 2 x 2 + ... + a n x n ≥ b

µετατρέπεται σε ισοτικό µε αφαίρεση µιας µεταβλητής xn+1 από το αριστερό της µέλος. Τότε η προηγούµενη ανισότητα µετασχηµατίζεται στο ισοδύναµο σύστηµα
a 1 x 1 + a 2 x 2 + ... + a n x n − x n +1 = b

και

xn+1 ≥ 0

Η νέα µη αρνητική µεταβλητή xn+1 ονοµάζεται τώρα πλεονασµατική (surplus)
Οι ελλειµµατικές και οι πλεονασµατικές µεταβλητές ονοµάζονται µαζί χαλαρές µεταβλητές (slack variables). Η ελλειµµατική µεταβλητή συµβολίζει το ποσό που λείπει
από το αριστερό µέλος της ανισότητας για να γίνει ίσο µε το δεξιό. Παρόµοια, η πλεονασµατική µεταβλητή είναι το ποσό που πλεονάζει στο αριστερό µέλος της ανισότητας σε σύγκριση µε το δεξιό µέρος.

4.5 Μέθοδος Simplex
Η µέθοδος simplex είναι µια γενική µέθοδος επίλυσης των προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού. Αναπτύχθηκε το 1947 από τον George B. Dantzig, µε µερικές
τροποποιήσεις στην αποδοτικότητά του, έχει γίνει η τυποποιηµένη µέθοδος επίλυσης
και µεγάλων προβληµάτων µε τη χρήση του υπολογιστή. Τα περισσότερα πραγµατικά
προβλήµατα είναι τόσο µεγάλα που η επίλυση τους µε τη µέθοδο simplex είναι αδύνατη µε το χέρι. Τα µικρά προβλήµατα, εντούτοις, είναι χρήσιµα για την επίδειξη της
λειτουργίας και των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων της µεθόδου simplex.
Η µέθοδος simplex είναι ένας επαναληπτικός (iterative) αλγόριθµος η οποία ξεκινά
µε µια αρχική εφικτή λύση, µετακινείται ανά επανάληψη προς µια καλύτερη λύση, και
τερµατίζεται όταν βρεθεί µια βέλτιστη λύση, που σηµαίνει ότι καµία περαιτέρω βελτίωση δεν µπορεί να γίνει.
Για να περιγραφεί ο µηχανισµός λειτουργίας του αλγορίθµου, πρέπει να διευκρινιστεί πως υπολογίζεται η αρχική εφικτή λύση, πως γίνεται η µετάβαση σε µια καλύτε-
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ρη βασική εφικτή λύση και πως αναγνωρίζεται µια βέλτιστη λύση. Mια βέλτιστη λύση
είναι προσιτή από οποιαδήποτε αρχική βασική εφικτή λύση.
Κάθε αλγόριθµος τύπου simplex κατασκευάζει µια πεπερασµένη ακολουθία βασικών λύσεων. Γενικά, δύο βάσεις που διαφέρουν µόνο ως προς ένα δείκτη ονοµάζονται γειτονικές (adjacent). Οι αλγόριθµοι τύπου simplex κατασκευάζουν ακολουθίες
γειτονικών βασικών λύσεων. Στο χώρο των δυο διαστάσεων τα βασικά σηµεία βρίσκονται στις τοµές δυο ευθειών. Εποµένως, δυο βασικά σηµεία που βρίσκονται πάνω
στην ίδια ευθεία είναι γειτονικά. Μόλις βρεθεί µια βασική λύση, η µετάβαση σε µια
γειτονική βασική λύση γίνεται µε µια περιστροφή (pivoting). Για αυτό το λόγο ο αλγόριθµος ονοµάζεται και περιστροφικός.
Όλοι οι αλγόριθµοι τύπου simplex απαρτίζονται από τέσσερα κύρια βήµατα. Τα
βήµατα αυτά είναι
Βήµα 0: Αρχικοποίηση (Initialization). Στο βήµα αυτό υπολογίζονται όλες οι µεταβλητές οι οποίες είναι απαραίτητες για να αρχίσει να εκτελείται ο αλγόριθµος.
Βήµα 1: Έλεγχος βελτιστότητας (Test of Optimality). Πραγµατοποίηση ελέγχου βελτιστότητας για το τρέχον βασικό σηµείο. Αν αυτό είναι βέλτιστο, τότε οι υπολογισµοί
σταµατούν και τερµατίζεται οι αλγόριθµος.
Βήµα 2: Επιλογή εισερχόµενης και εξερχόµενης µεταβλητής (Choice of Entering and
Leaving Variable). Η επιλογή της εισερχόµενης και εξερχόµενης µεταβλητής µπορεί
να γίνει εφαρµόζοντας διαφορετικούς κανόνες περιστροφής. Η εναλλαγή αυτή των
µεταβλητών γεωµετρικά σηµαίνει µετακίνηση από ένα βασικό σηµείο σε ένα άλλο.
Βήµα 3: Περιστροφή (Pivoting). Στο βήµα αυτό υπολογίζεται η νέα βάση, οι τιµές των
βασικών µεταβλητών καθώς και οι δυϊκές χαλαρές µεταβλητές.
Η εφαρµογή της διαδικασίας της περιστροφής ενός προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού, µπορεί να αναπαρασταθεί είτε µε ταµπλό (tableau), είτε µε µήτρες
(matrices).

4.6 Αλγόριθµος simplex σε µορφή ταµπλό
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Ένας τρόπος οργάνωσης των βηµάτων του αλγορίθµου είναι να διατάξουµε τα δεδοµένα σε ένα µεγάλο πίνακα ή ταµπλό. Για να σχηµατίσουµε ένα αρχικό ταµπλό (initial tableau), θα χρησιµοποιήσουµε την τυποποιηµένη µορφή του γραµµικού προβλήµατος όπως περιγράφεται από τη σχέση (4.5). Τα αρχικά δεδοµένα A, b, c ενός γραµµικού προβλήµατος τοποθετούνται στο αρχικό ταµπλό σύµφωνα µε την παρακάτω
διάταξη. Εδώ πρέπει να σηµειωθεί ότι το ταµπλό T που χρησιµοποιείται για την αποθήκευση του γραµµικού προβλήµατος mxn έχει m+1 γραµµές και n+1 στήλες.

Το αρχικό ταµπλό σύµφωνα µε την περιγραφή του γενικού προβλήµατος (Π.3)
φαίνεται στο ταµπλό 4.1. Η τελευταία γραµµή περιλαµβάνει τις τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης για την αρχική βασική λύση, και είναι η γραµµή m+1, και η τελευταία στήλη περιλαµβάνει το δεξιό µέρος, και είναι η n+1 στήλη. Στην πρώτη στήλη
εµφανίζονται οι βασικές µεταβλητές (basic variables). Οι τιµές της αντικειµενικής συνάρτησης cj λαµβάνουν αρνητικό πρόσηµο –cj όταν το πρόβληµα (Π.3) είναι πρόβληµα µεγιστοποίησης (max) και θετικό πρόσηµο +cj όταν το πρόβληµα είναι ελαχιστοποίησης (min).
Ταµπλό 4.1
x1

x2

…

xn

xn+1

xn+2

…

xn+m

xn+1

a11

a21

…

a1n

1

0

...

0

b1

xn+2

a21

a22

…

a2n

0

1

...

0

b2

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

xn+m

am1

am2

…

amn

0

0

...

1

±c1

±c2

…

±cn

0

0

...

0

0

Σε µορφή βηµάτων ο αλγόριθµος µπορεί να περιγραφεί ως εξής
Βήµα 1. Έλεγχος των στοιχείων της γραµµής της αντικειµενικής συνάρτησης (είναι η
τελευταία γραµµή στο ταµπλό 4.1). Αν όλα τα στοιχεία είναι (c1, c2, …, cn
≥0), η τρέχουσα λύση είναι βέλτιστη. Ο αλγόριθµος σταµατά. ∆ιαφορετικά
συνέχισε στο βήµα 2.
Βήµα 2. Επέλεξε µια µη βασική µεταβλητή (non-basic variable), που να αντιστοιχεί
στην πιο αρνητική τιµή στη γραµµή της αντικειµενικής συνάρτησης, για να
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εισέλθει στην βάση, δηλαδή προσδιόρισε την στήλη περιστροφής (pivot column). Η µεταβλητή αυτή xk, 1≤k≤n+m ονοµάζεται εισερχόµενη µεταβλητή
(entering variable).

Βήµα 3. Ελέγξτε τους συντελεστές στην στήλη περιστροφής, αν όλα τα στοιχεία είναι
aik≤0, i=1, …, m το πρόβληµα είναι απεριόριστο. Ο αλγόριθµος σταµατά. ∆ιαφορετικά συνέχισε στο βήµα 4.
Βήµα 4. Θέσε Θi=bi/aik και Ι = {i : 1 ≤ i ≤ m ∧ aik > 0}, και επέλεξε
Θ=min{Θi : i∈I}
Από την αµέσως προηγούµενη σχέση προσδιορίζεται η γραµµή περιστροφής
(pivot row), και η εξερχόµενη µεταβλητή (leaving variable). Το στοιχείο περιστροφής (pivot element) βρίσκεται στην τοµή της γραµµής και της στήλης περιστροφής.
Βήµα 5. Για τη δηµιουργία του επόµενου ταµπλό, που αντιπροσωπεύει την νέα βασική εφικτή λύση, διαίρεσε κάθε στοιχείο της γραµµής περιστροφής µε το στοιχείο περιστροφής. Χρησιµοποίησε αυτή τη γραµµή για την εκτέλεση γραµµοπράξεων στις υπόλοιπες γραµµές προκειµένου να µηδενιστούν τα υπόλοιπα
στοιχεία στη στήλη περιστροφής.
Παράδειγµα 4.2. Να λυθεί µε τη χρήση ταµπλό το γραµµικό πρόβληµα

max 5 x1
µ .π . 2 x1
4 x1
3 x1

+ 4 x2 + 3 x3
+ 3 x2 +
x3 ≤ 5
+
x2 + 2 x3 ≤ 11
+ 4 x2 + 2 x3 ≤ 8
x1 , x2 , x3 ≥ 0

Το αρχικό ταµπλό του παραδείγµατος 4.2.
Ταµπλό 4.2
x1

x2

x3

x4

x5

x6

x4

2

3

1

1

0

0

5

x5

4

1

2

0

1

0
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3

4

2

0

0

1

8

-5

-4

-3

0

0

0

0

Ακολουθώντας τα βήµατα επίλυσης του αλγορίθµου simplex καταλήγουµε στο ταµπλό που περιλαµβάνει την λύση του παραδείγµατος 4.2, Ταµπλό 4.3.
Ταµπλό 4.3
x1

x2

x3

x4

x5

x6

x1

1

2

0

2

0

-1

2

x5

0

-5

0

-2

1

0

1

x3

0

-1

1

-3

0

2

1

0

3

0

1

0

1
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Επειδή όλοι οι συντελεστές στην γραµµή της αντικειµενικής συνάρτησης είναι µη
αρνητικοί, η τρέχουσα λύση είναι βέλτιστη. H βέλτιστη εφικτή βάση περιλαµβάνει τις
µεταβλητές που βρίσκονται στην πρώτη στήλη και οι τιµές που παίρνουν είναι στην
τελευταία στήλη, δηλ. x1=2, x5=1 και x3=1. Οι υπόλοιπες µεταβλητές είναι µη βασικές
και η τιµή τους είναι ίση µε το µηδέν, δηλ. x2= x4= x6=0.
Η βέλτιστη τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης είναι
5x1+ 4x2+x3=5*(2)+4*(0)+3*(1)=13
Στην περίπτωση του παραδείγµατος 4.2 παρατηρούµε, ότι όλοι οι περιορισµοί ήταν µικρότεροι ή ίσοι µε το µηδέν. Απαιτείται λοιπόν η προσθήκη χαλαρών µεταβλητών για να µετατραπεί το πρόβληµα στην τυποποιηµένη µορφή. Η προσθήκη χαλαρών
µεταβλητών έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας µοναδιαίας µήτρας mxm, η οποία στο αρχικό Ταµπλό εµφανίζεται στις στήλες n+1 ως n+m. Οι δείκτες των στηλών
που απαρτίζουν αυτή την µοναδιαία µήτρα είναι η αρχική βασική διαµέριση. Στην
περίπτωση που δεν σχηµατίζεται µοναδιαία µήτρα mxm στο αρχικό Ταµπλό, πρέπει
να χρησιµοποιηθούν άλλες τεχνικές έτσι ώστε µια αρχική βασική εφικτή λύση να είναι εύκολα υπολογίσιµη.
Το πρόβληµα αυτό µπορεί να αντιµετωπιστεί µε την προσθήκη τεχνητών µεταβλητών (artificial variables), µε σκοπό τη λήψη µιας αρχικής βάσης. Αυτές οι µεταβλητές δεν έχουν καµία πραγµατική έννοια στην επίλυση του προβλήµατος, και
δεν θα είναι µέρος της τελικής λύσης. Παρέχουν µόνο έναν µηχανισµό που θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας βασικής εφικτής λύσης, έτσι ώστε να µπορεί να εφαρµοστεί ο αλγόριθµος simplex.
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Υπάρχουν δυο βασικές προσεγγίσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία µιας βασικής εφικτής λύσης. Η πρώτη ονοµάζεται µέθοδος του µεγάλου Μ
(Big-M method), ενώ η δεύτερη ονοµάζεται µέθοδος των δυο φάσεων (two-phase
method).
Η µέθοδος του µεγάλου Μ, τροποποιεί το αρχικό πρόβληµα µε την προσθήκη ενός
πολύ µεγάλου αριθµού στην αντικειµενική συνάρτηση και µε την προσθήκη µιας τεχνητής µεταβλητής στους περιορισµούς του προβλήµατος. Τα βήµατα της επίλυσης
του αλγορίθµου simplex παραµένουν τα ίδια αλλά τροποποιούνται λίγο τα τελικά συµπεράσµατα.
Αν ο αλγόριθµος simplex τερµατιστεί µε µια βέλτιστη λύση, και αυτή η λύση περιλαµβάνει τεχνητή µεταβλητή, τότε η λύση του αρχικού προβλήµατος είναι αδύνατη.
Τα προβλήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή της µεθόδου είναι
•

Η ανακάλυψη ακόµα και της µη εφικτής λύσης προϋποθέτει την επίλυση
ενός επαυξηµένου προβλήµατος, λόγω προσθήκης και των τεχνητών µεταβλητών.

•

Αλλά η σοβαρότερη δυσκολία αυτής της µεθόδου προκύπτει από την υπολογιστική πλευρά. Η επιλογή της τιµής του Μ, πρέπει να είναι συντριπτικά µεγάλη σχετικά µε τις υπόλοιπες µεταβλητές, προκειµένου να είναι
σίγουρο ότι η τεχνητή µεταβλητή δεν θα παραµείνει στην βάση. Οι αριθµητικές ποσότητες που εµπλέκονται στους υπολογισµούς είναι πάρα πολύ
διαφορετικές το οποίο οδηγεί σε προβλήµατα στρογγυλοποίησης (round-off
error), στα οποία οι µικρότερες ποσότητες των συντελεστών της αντικειµενικής συνάρτησης µπορεί να χαθούν εντελώς.

Η πρακτικότερη εναλλακτική λύση για την επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού που χρησιµοποιεί τεχνητές µεταβλητές είναι η µέθοδος δυο φάσεων.
Προκειµένου να γίνει αυτός ο προσδιορισµός, χρησιµοποιεί τον αλγόριθµο simplex σε ένα τροποποιηµένο (τεχνητό) πρόβληµα που περιλαµβάνει µόνο τις τεχνητές
µεταβλητές. Εφόσον βρεθεί εφικτή βέλτιστη λύση χωρίς να περιλαµβάνει τεχνητές
µεταβλητές, αυτή η λύση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αρχική βασική εφικτή λύση
για την επίλυση του αρχικού προβλήµατος αφαιρώντας τις τεχνητές µεταβλητές. Οι
δυο φάσεις αυτής της µεθόδου µπορούν να περιγραφούν ως εξής
Φάση 1: ∆ηµιουργία νέας αντικειµενικής συνάρτησης που αποτελείται από τις τεχνητές µεταβλητές. Χρήση του αλγορίθµου simplex για την ελαχιστοποίηση της συνάρτησης, µε τους περιορισµούς. Αν η τεχνητή αντικειµενική συνάρτηση µπορεί να µηδενιστεί, τότε ικανοποιούνται όλοι οι περιορισµοί του προβλήµατος και µπορεί να
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προχωρήσει στην Φάση 2. Αλλιώς γνωρίζουµε χωρίς περαιτέρω υπολογισµούς ότι το
αρχικό πρόβληµα είναι αδύνατο.
Φάση 2: Χρησιµοποίησε ως βασική εφικτή λύση το αποτέλεσµα της Φάσης 1. Εφάρµοσε τον αλγόριθµο simplex στο αρχικό πρόβληµα µε την αρχική αντικειµενική συνάρτηση για την λήψη της βέλτιστης λύσης.
Περισσότερες πληροφορίες για την επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού µε τον αλγόριθµο simplex µε τη χρήση ταµπλό υπάρχουν στις αναφορές
Bazaraa, Jarvis & Sherali, 1997; Chvátal, 1983; Dantzig & Thapa, 1997; Kolman &
Beck, 1995; Murty, 1983; Vanderbei, 1997; Bixby, 1992).

4.7 Εφαρµογές επίλυσης προβληµάτων γραµµικού
προγραµµατισµού µε ταµπλό
4.7.1 LP-Solver
Σχεδιάστηκε από τους Dorit S. Hochbaum και Olivier Goldshmidth στο Πανεπιστήµιο
του Berkeley, USA (Hochbaum & Goldshmidth, 1998). Είναι Web-based εφαρµογή
(http://riot.ieor.berkeley.edu/riot/Applications/SimplexDemo/Simplex.html), και παρουσιάζει την επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού µε τη χρήση ταµπλό, επιτρέπει την εισαγωγή προβληµάτων, παρέχει επιλογή δηµιουργίας τυχαίων
προβληµάτων, παρουσιάζει την επίλυση των προβληµάτων ανά επανάληψη σε µορφή
ταµπλό, Σχήµατα 4.8., 4.9, 4.10.

Σχήµα 4.8: LP Solver, παράθυρο εισαγωγής προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού
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Σχήµα 4.9: LP Solver, παρουσίαση της λύσης του παραδείγµατος 4.2

Σχήµα 4.10: LP Solver, παρουσίαση σε µορφή ταµπλό του παραδείγµατος 4.2

4.7.2 LP Explorer 1.0
Σχεδιάστηκε από τους Julian Hall και Melanie Baird στο Πανεπιστήµιο του Edinburgh,
UK
(Hall
&
Baird,
1998).
Είναι
Web-based
εφαρµογή
(http://www.maths.ed.ac.uk/LP-Explorer/), και παρουσιάζει την επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού σε µορφή ταµπλό. Αν το πρόβληµα περιλαµβάνει
µόνο δυο µεταβλητές δίπλα από το ταµπλό παρουσιάζει και γραφικά την εφικτή περιοχή. Επιτρέπει την εισαγωγή προβληµάτων, παρουσιάζει την επίλυση των προβληµάτων ανά επανάληψη µε τη χρήση δυο ταµπλό, Σχήµα 4.11.
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Σχήµα 4.11: LP Explorer 1.0, παρουσίαση της λύσης του παραδείγµατος 4.2

4.8 Αλγόριθµος simplex σε µορφή µητρών
∆ιαµερίζοντας τη µήτρα Α του προβλήµατος (Π.5) ως
Α = (Β Ν)
και τα διανύσµατα x και c αντίστοιχα ως

⎡x ⎤
⎡c ⎤
x = ⎢ B⎥,c = ⎢ B⎥
⎣x N ⎦
⎣c N ⎦

(4.7)
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Το γραµµικό πρόβληµα (Π.5) γράφεται ως

min

z = cBT xB + cTN xN

..
µπ

B xB +
xB ,

N xN = b
xN ≥ 0

(Π.6)

Η µήτρα Β, η οποία είναι διαστάσεων mxm ονοµάζεται βασική µήτρα (basic
matrix) ή βάση (basis). Οι στήλες της µήτρας Α, οι οποίες συµβολίζονται µε A.j, j = 1,
..., n, που ανήκουν στο σύνολο δεικτών Β ονοµάζονται βασικές µεταβλητές (basic
variables). Οι υπόλοιπες, στήλες της Α, Α\Β ονοµάζονται µη βασικές µεταβλητές (non
basic variables) και ανήκουν στο σύνολο δεικτών Ν. Η διαµέριση της µήτρας Α όπως
προκύπτει από τη σχέση (4.7) ονοµάζεται και βασική διαµέριση (basic partition).

4.8.1 Πρωτεύων και ∆υϊκό πρόβληµα
Έστω το πρωτεύων (primal) γραµµικό πρόβληµα στην κανονική µορφή
min {cΤx : Αx ≥ b, x ≥ 0}

(4.8)

και σύµφωνα µε τον von Neumann (1947) ορίζεται το δυϊκό (dual) του ως
max {bΤw : ΑTw ≤ c, w ≥ 0}
(4.9)
Τα πρωτεύοντα και δυϊκά προβλήµατα είναι στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους, από
την µελέτη του ενός µπορούµε να βγάλουµε συµπεράσµατα για το άλλο.
Οι σχέσεις µεταξύ πρωτεύοντος και δυϊκού προβλήµατος
•
•
•

Αν το πρωτεύον είναι πρόβληµα µεγιστοποίησης, τότε το δυϊκό του είναι
πρόβληµα ελαχιστοποίησης.
Αν ένα από τα προβλήµατα (4.8) και (4.9) είναι απεριόριστο το άλλο είναι
αδύνατο.
Αν ένα γραµµικό πρόβληµα είναι βέλτιστο, τότε και το δυϊκό του είναι βέλτιστο.

Για τον σχηµατισµό του δυϊκού ενός προβλήµατος µε αντικειµενική συνάρτηση
cTx και δεξιό µέρος (right hand side, RHS) b, όπου c, x ∈ ℜn και b ∈ ℜm. Ακολουθείται η εξής διαδικασία, το δυϊκό έχει αντικειµενική συνάρτηση bTw, όπου w είναι το
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διάνυσµα των µεταβλητών του δυϊκού προβλήµατος. Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζονται οι κανόνες σχηµατισµού των συντελεστών του δυϊκού προβλήµατος.
Primal
1
2

Dual

Συντελεστές Αντικειµενικής Συνάρτησης

→

∆εξιό µέρος

∆εξιό µέρος

→

Συντελεστές Αντικειµενικής Συνάρτησης

Ανάστροφη
Μήτρα συντελεστών
Πίνακας 4.1: Κανόνες σχηµατισµού δυϊκών προβληµάτων, οι συντελεστές
3

Μήτρα συντελεστών

→

Οι κανόνες σχηµατισµού του δυϊκού προβλήµατος ενός γενικού γραµµικού προβλήµατος, που αφορούν τους περιορισµούς και τις µεταβλητές βρίσκονται στον Πίνακα
4.2.

1
2
3
4
5
6

Min
Περιορισµός
=
Περιορισµός
≥
Περιορισµός
≤
µεταβλητή
ελεύθερη
Μεταβλητή
≥0
Μεταβλητή
≤0

↔
↔
↔
↔
↔
↔
↔

Μax
Μεταβλητή
Ελεύθερη
Μεταβλητή
≥0
Μεταβλητή
≤0
Περιορισµός
=
Περιορισµός
≤
Περιορισµός
≥

Πίνακας 4.2: Κανόνες σχηµατισµού δυϊκών προβληµάτων, περιορισµοί
Παράδειγµα 4.3. Να βρεθεί το δυϊκό του γραµµικού προβλήµατος

max 5 x1
µ .π . 2 x1
4 x1
3 x1

+ 4 x2 + 3 x3
+ 3 x2 +
x3 ≤ 5
+
x2 + 2 x3 ≤ 11
+ 4 x2 + 2 x3 ≤ 8
x1 , x2 , x3 ≥ 0

108

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Σύµφωνα µε τους Πίνακες 1 και 2 σχηµατίστηκε το δυϊκό του προβλήµατος 4.3.

min 5w1
µ .π . 2 w1
3w1
w1

+ 11w2 +
+ 4w2 +
+
w2 +
+ 2w2 +
w1 ,
w2 , w3

8w3
3w3 ≥ 5
4 w3 ≥ 4
2 w3 ≥ 3
≥0

Οι εφαρµογές που παρέχουν την δυνατότητα σχηµατισµού δυϊκού προβλήµατος
είναι το Visual LinProg (πλήρη περιγραφή της εφαρµογής στο Κεφάλαιο 6), Σχήµα
4.12 και το LP-Solver, Σχήµα 4.13.

Σχήµα 4.12: Visual LinProg, το δυϊκό πρόβληµα του παραδείγµατος 4.3
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Σχήµα 4.13: LP Solver, το δυϊκό του παραδείγµατος 4.3

4.9 Πρωτεύων αλγόριθµος simplex
Με την χρήση των εξισώσεων Ax=b µπορούµε να εκφράσουµε τις βασικές συνιστώσες xB σαν συναρτήσεις των µη βασικών συνιστουσών xN.

B xB
B xB
xB

+
N xN
=
-N x N
-1
= -B N x N

=
b
+
b
-1
+ B b

(4.10)

Αν στη σχέση (4.10) θέσουµε xN=0 παίρνουµε
xB = Β-1 b
Η λύση που αντιστοιχεί στη βασική διαµέριση Α (Β Ν) της σχέσεις (4.10), είναι

⎡ xB ⎤ ⎡ B −1b ⎤
x =⎢ ⎥ = ⎢
⎥
⎣ xN ⎦ ⎣ 0 ⎦

(4.11)

Η λύση (4.11) ονοµάζεται βασική λύση (basic solution). Η βασική λύση είναι εφικτή (feasible) αν ικανοποιεί όλους τους περιορισµούς του προβλήµατος (Π.5). Ένα
βασικό σηµείο ικανοποιεί όλους τους ισοτικούς περιορισµούς και οι µη βασικές µεταβλητές του ικανοποιούν τους αντίστοιχους φυσικούς περιορισµούς σαν ισότητες. Ε-
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ποµένως, ένα βασικό σηµείο (λύση) x είναι εφικτό αν ισχύει xB ≥ 0. Ένα βασικό σηµείο ικανοποιεί τουλάχιστον n-m ανισοτικούς περιορισµούς σαν ισότητες. Σε περίπτωση που ένα βασικό σηµείο ικανοποιεί τουλάχιστον n–m+1 ανισοτικούς περιορισµούς σαν ισότητες ονοµάζεται εκφυλισµένο (degenerate) σηµείο. Στα εκφυλισµένα
σηµεία µια τουλάχιστον βασική µεταβλητή είναι ίση µε µηδέν, xB[i] = 0, i = 1, 2, ..., m.
Σε ένα µη εκφυλισµένο (non degenerate) σηµείο όλες οι βασικές µεταβλητές είναι
διάφορες του µηδενός, xB[i] ≠ 0, i = 1, 2, ..., m.
Η δοµή των βασικών λύσεων περιγράφεται ως τα αποτελέσµατα που προκύπτουν
χρησιµοποιώντας γραµµικά προβλήµατα στην τυποποιηµένη µορφή
min {cΤx : Αx = b, x ≥ 0}

(4.12)

όπου c, x ∈ ℜn, b ∈ ℜm και Α ∈ ℜmxn. Το δυϊκό του προβλήµατος (4.12) είναι το
πρόβληµα
max {bΤw : ΑTw+s = c, w ≥ 0}

(4.13)

όπου w ∈ ℜm είναι οι δυϊκές και s ∈ ℜn είναι οι χαλαρές δυϊκές µεταβλητές.
Έχοντας µια οποιαδήποτε βασική διαµέριση (Β, Ν) και την αντίστροφη βασική
µήτρα B-1 του προβλήµατος (4.12) µπορούµε να υπολογίσουµε τις µεταβλητές w και
s του δυϊκού προβλήµατος (4.13) µε τους τύπους

wT
sT

= (cB )T Β −1
= cT

− wT A

= cT

− (cB )T Β −1 A

Έστω Β µια βάση του προβλήµατος (4.12). Η αντίστοιχη βασική λύση (xB, xΝ) είναι βέλτιστη, αν ισχύει xB≥0 και sN≥0.

4.9.1 Βασικά χαρακτηριστικά των αλγορίθµων simplex
Κάθε αλγόριθµος τύπου simplex κατασκευάζει µια πεπερασµένη ακολουθία βασικών λύσεων. Έστω Β η τρέχουσα βάση. Αν για αυτήν την βάση ισχύει (xB, sN) ≥ 0
τότε αυτή είναι βέλτιστη και οι υπολογισµοί σταµατούν. ∆ιαφορετικά, γίνεται προσπάθεια να βρεθούν δύο δείκτες k ∈ Β και l ∈ N. Αν η προσπάθεια αυτή δεν είναι
επιτυχής οι υπολογισµοί σταµατούν. ∆ιαφορετικά, οι δείκτες k και l εναλλάσσουν ρόλους. Ο δείκτης k από βασικός γίνεται µη βασικός και ο δείκτης l από µη βασικός
γίνεται βασικός. Κατασκευάζεται η νέα βάση και η διαδικασία επαναλαµβάνεται.
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Η εναλλαγή των δεικτών k και l ονοµάζεται στη γλώσσα του γραµµικού προγραµµατισµού περιστροφή. Ο δείκτης l εισέρχεται στη νέα βάση και γι’ αυτό ονοµάζεται
εισερχόµενος. Αντίθετα, ο δείκτης k εξέρχεται από την τρέχουσα βάση και ονοµάζεται εξερχόµενος. Ανάλογη ονοµατολογία χρησιµοποιείται για τις µεταβλητές xl (εισερχόµενη) και xk (εξερχόµενη) και τις αντίστοιχες στήλες al (εισερχόµενη) και ak
(εξερχόµενη) της µήτρας Α.
Ανεξάρτητα από το ποια µεταβλητή επιλέγεται πρώτη, η εισερχόµενη βρίσκεται
στη θέση t του συνόλου Ν, ενώ η εξερχόµενη στη θέση r του συνόλου Β, δηλαδή, είναι N(t) = l και B(r) = k. Έτσι, η ανανέωση των συνόλων Β και Ν γίνεται εύκολα θέτοντας N(t) = k και B(r) = l. Όταν η νέα βάση προσδιοριστεί, αρχίζει µια νέα επανάληψη.
Σε κάθε επανάληψη, οι αλγόριθµοι τύπου simplex εναλλάσσουν µια στήλη του Β
µε µια στήλη του Ν, κατασκευάζοντας έτσι µια νέα βάση.
Ένας αλγόριθµος simplex είναι δυνατόν να κατασκευάζει διαφορετικά βασικά σηµεία τα οποία όµως να αντιστοιχούν στο ίδιο εκφυλισµένο σηµείο, που σηµαίνει την
κατασκευή νέων σηµείων χωρίς όµως να µετακινούνται από το εκφυλισµένο σηµείο,
µε αποτέλεσµα να µην επιτυγχάνεται η επιθυµητή βελτίωση. Το φαινόµενο αυτό ονοµάζεται στασιµότητα (stalling) και είναι ένα ανεπιθύµητο φαινόµενο των αλγορίθµων
simplex.
Το φαινόµενο του εκφυλισµού µπορεί να φέρει τον κίνδυνο της κύκλωσης
(cycling), που δεν είναι συχνό φαινόµενο στα πραγµατικά προβλήµατα και µπορεί να
οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Στο πρόβληµα της κύκλωσης πρώτη φορά αναφέρθηκε ο Hoffman (1953). Υπάρχουν θεωρητικά αποδεδειγµένες µέθοδοι που εγγυώνται την πεπερασµένη λήξη του αλγορίθµου simplex στην περίπτωση παρουσίας
εκφυλισµού. Βέβαια, δεν είναι όλοι υπολογιστικά αποδοτικοί διότι απαιτούν ένα τεράστιο όγκο υπολογισµών ανά επανάληψη (Charnes, 1952; Dantzig, Orden & Wolfe,
1955; Gill et al., 1989), ο κανόνας του Bland ή ο κανόνας του ελαχίστου δείκτη (least
index rule) είναι αρκετά διαδεδοµένος (Bland, 1977). Ένας κανόνας που θεωρητικά
χρειάζεται λιγότερους υπολογισµούς είναι η µέθοδος ειδικού σκοπού του Wolfe
(Wolfe's 'ad hoc' method), (1963), η πρακτική δυσκολία της µεθόδου είναι ότι απαιτεί
τον προσδιορισµό των εκφυλισµένων σηµείων.
Ο πρωτεύον αλγόριθµος simplex (primal simplex algorithm) σε µορφή βηµάτων
µπορεί να περιγραφεί ως εξής
(ΠΡΩΤΕΥΩΝ SIMPLEX)
Βήµα 0 (Ξεκίνηµα)
(α) Ξεκίνα µε µια εφικτή βασική διαµέριση (Β, Ν).
(β) Υπολόγισε τις µήτρες και τα διανύ-
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σµατα
cB, cN, Β, Ν, Β-1, xB = B-1b, wT
T -1
(cB) B , (sN)T = (cN)T- wTN

=

Βήµα 1 (Έλεγχοι σταµατήµατος)
(α)(Έλεγχος βελτιστότητας). Θέσε
J = {j: j ∈ Ν και sj < 0}
Αν είναι J = ∅, STOP, το τρέχον σηµείο είναι
βέλτιστο. ∆ιαφορετικά, µε ένα κανόνα περιστροφής επέλεξε ένα δείκτη l = Ν(t) ∈J. Η
µεταβλητή xl είναι εισερχόµενη.
(β)(Έλεγχος ελαχίστου λόγου). Θέσε
hl = B-1al και Ι+ = {i: 1 ≤ i ≤ m και hil > 0}
Αν είναι Ι+ = ∅, STOP, το πρόβληµα είναι απεριόριστο. ∆ιαφορετικά επέλεξε την εξερχόµενη
µεταβλητή xB(r) = xk µε τον τύπο (3.3.2).
Βήµα 2 (Περιστροφή)
Θέσε Ν(t) = k και Β(r) = l για να υπολογίσεις τη νέα βασική διαµέριση και πήγαινε
στο Βήµα 0(β).
Ο αλγόριθµος δεν υπολογίζει την αντικειµενική τιµή, αυτό µπορεί να γίνει όταν
σταµατήσει η εκτέλεση του αλγορίθµου µε µια βέλτιστη λύση. Η αντικειµενική τιµή
δίνεται από την σχέση
z = (cB)TxB = wTb

(4.14)

Σύµφωνα µε τα βασικά βήµατα των αλγορίθµων τύπου simplex, σε κάθε επανάληψη πρέπει να εντοπιστεί ένα ζεύγος µεταβλητών (xl, xk), το οποίο αλλάζει θέσεις στα
σύνολα δεικτών Β, Ν. Για την επιλογή της εισερχόµενης µεταβλητής xl µπορούν να
εφαρµοστούν στρατηγικές που ανήκουν σε δύο βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι στρατηγικές της πιο κατηφορικής ακµής (steepest edge), µε βασικούς εκπροσώπους το σχήµα Devex (Devex Scheme) που προτάθηκε από την Harris
(1973) και τη µέθοδο των Goldfarb και Reid (1977). Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει
η τεχνική της µερικής αποτίµησης (partial pricing).
Ο κανόνας του Dantzig ή του ελαχίστου στοιχείου (maximum coefficient rule), επιλέγει ως εισερχόµενη τη µη βασική µεταβλητή που φέρει την µεγαλύτερη ελάττωση
της αντικειµενικής τιµής.
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}

s l = min s j :s j < 0 ∧ j ∈ N

(4.15)

Για την επιλογή της εξερχόµενης µεταβλητής xk, επίσης υπάρχουν διάφορες στρατηγικές, ο αλγόριθµος simplex βασικά χρησιµοποιεί το τεστ ελαχίστου λόγου (minimum ratio test)

( B b)
=
−1

xk = xB[r]

hrl

r

⎧⎪( B−1b)
⎫⎪
i
: hrl > 0 ∧ i =1,2,..,m⎬
=min⎨
⎪⎩ hrl
⎪⎭

(4.16)

όπου h = B-1A.l Σε περίπτωση που δεν υπάρχει hil > 0, ισχύει xk = ∞ και το γραµµικό
πρόβληµα είναι απεριόριστο (unbounded).Ο αριθµός r ονοµάζεται δείκτης περιστροφής
(pivot index) ενώ το στοιχείο hrl στοιχείο περιστροφής (pivot element).Είναι δυνατόν
να υπάρχουν περισσότεροι από ένας βασικοί δείκτες που να ικανοποιούν τη σχέση
(4.16), σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχει δεσµός (tie). Όλοι αυτοί οι δείκτες για τους
οποίους ισχύει το τεστ ελαχίστου λόγου ονοµάζονται επιλέξιµοι (eligible).

4.10 Ο αναθεωρηµένος πρωτεύων αλγόριθµος simplex
Ο αναθεωρηµένος αλγόριθµος simplex (revised simplex algorithm) εκµεταλλεύεται
την µορφή της λύσης (4.17) (Dantzig & Orchard-Hayes, 1954), και χρησιµοποιεί για
την εύρεση της νέας B-1 τις πληροφορίες της εισερχόµενης και εξερχόµενης µεταβλητής µε τη τρέχουσα B-1.

⎡ z ⎤ ⎡cBT B −1b ⎤
⎢ x ⎥ = ⎢ −1 ⎥
⎣ B⎦ ⎣ B b ⎦

(4.17)

∆υο βάσεις που ανήκουν στο ℜm που διαµορφώνονται από τις στήλες του Α ονοµάζονται γειτονικές (neighboring), αν διαφέρουν η µία από την άλλη µόνο κατά µια
στήλη. Σε κάθε επανάληψη, ο αλγόριθµος simplex κινείται από µια βάση σε µια γειτονική µέχρι να τερµατιστεί ο αλγόριθµος. Οι διαδικασίες µιας επανάληψης καθορίζονται σαν έκφραση της αντίστροφης µήτρας της τρέχουσας βάσης B-1. Ο καθορισµός
της αντίστροφης µήτρας B-1 είναι µια ουσιαστική υπολογιστική προσπάθεια (Σαµαράς, 2001).
Ορίζοντας µια µήτρα E που ονοµάζεται στοιχειώδης (elementary ) µήτρα, η οποία
διαφέρει από τη µοναδιαία µήτρα Ι κατά µια µόνο στήλη
Ε = (e1, e2, ..., ej-1, a, ej+1, ..., em-1, em)

(4.18)
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ή
a1
⎡1
⎤
⎢ O M
⎥
⎢
⎥
⎥
E=⎢
aj
⎢
⎥
M O ⎥
⎢
⎢⎣
1 ⎥⎦
am

(4.19)

Συµβολίζοντας την i-γραµµή της µήτρας Α µε Αi. την j-στήλη µε Α.j και το στοιχείο περιστροφής µε apq µε όρους του γραµµικού προβλήµατος η αντίστροφη της µήτρας Ε (4.19) γράφεται

⎡1
⎤
−a1q / a pq
⎢
⎥
M
⎢ O
⎥
⎥
E −1 = ⎢
1/ a pq
⎢
⎥
M
O ⎥
⎢
⎢
−amq / a pq
1⎥⎦
⎣

(4.20)

Στην παραπάνω σχέση η στήλη q λέγεται στήλη περιστροφής και η γραµµή p
γραµµή περιστροφής. Η νέα αντίστροφη µήτρα⎯Β-1 σε κάθε επανάληψη των αλγορίθµων τύπου simplex µπορεί να υπολογιστεί από την προηγούµενη αντίστροφη Β-1 µε
µια απλή πράξη περιστροφής

⎯Β-1 = (ΒΕ)-1 = Ε-1 Β-1
Ο αναθεωρηµένος αλγόριθµος simplex σε µορφή βηµάτων
Βήµα 0
(Αρχικοποίηση). Ξεκινά µε µια εφικτή βασική
διαµέριση (Β,Ν). Υπολόγισε τη µήτρα Β-1 και τα διανύσµατα
xB, sN και wΤ.
Βήµα 1
(Έλεγχος βελτιστότητας). Αν sN ≥ 0,
STOP, το πρόβληµα βέλτιστο.
Βήµα 2
(Επιλογή
εισερχόµενης/εξερχόµενης
µεταβλητής).
α) Επέλεξε την εισερχόµενη µεταβλητή. Η µεταβλητή xl είναι εισερχόµενη.

(4.21)
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β) Υπολόγισε τη στήλη περιστροφής. Αν ισχύει
hil ≤ 0, STOP, το πρόβληµα είναι απεριόριστο.
∆ιαφορετικά, επέλεξε την εξερχόµενη µεταβλητή. Η µεταβλητή xk είναι εξερχόµενη.
Βήµα 3
(Περιστροφή). Ανανέωσε τα σύνολα
δεικτών Β και Ν. Υπολόγισε τη νέα αντίστροφη
της βάσης,⎯Β-1 και τα διανύσµατα xB και sN Πήγαινε στο Βήµα 1.

4.11 Επίλυση γενικών γραµµικών προβληµάτων
Για να εφαρµοστεί απευθείας ο αλγόριθµος simplex στο πρόβληµα (Π.3) πρέπει να
υπάρχει ένα αρχικό βασικό εφικτό σηµείο, xT = (xB, xN) ≥ 0. Σε περίπτωση που δεν
µπορεί να βρεθεί ένα τέτοιο σηµείο θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί µια µέθοδος για τον
υπολογισµό του.
Μια τέτοια µέθοδος είναι των δύο φάσεων µε µια τεχνητή µεταβλητή (two phase
method with one artificial variable) όπου ο αλγόριθµος simplex εφαρµόζεται δύο φορές. Στη Φάση Ι επιλύεται ένα τροποποιηµένο γραµµικό πρόβληµα (Π.6), ενώ το
πραγµατικό πρόβληµα (Π.3) λύνεται στη Φάση ΙΙ, όπου έχει ήδη βρεθεί ένα βασικό
εφικτό σηµείο από τη Φάση Ι. Το τροποποιηµένο πρόβληµα της Φάσης Ι κατασκευάζεται µε την εισαγωγή µιας νέας µεταβλητής xn+1 η οποία ονοµάζεται τεχνητή µε συντελεστές
d = –ABe

(4.22)

όπου e ένα διάνυσµα διαστάσεων mx1 µε όλες τις συνιστώσες του µονάδες. Το πρόβληµα που επιλύεται στη Φάση Ι έχει τη µορφή
min
µ.π.

x n +1
Αx

+ dx n +1

= b

(Π.6)

x , x n +1 ≥ 0

η τεχνητή µεταβλητή xn+1 θα είναι εισερχόµενη στη βάση, και η εξερχόµενη µεταβλητή από τη βάση xk = xB[r] επιλέγεται εκείνη µε τη µικρότερη τιµή δεξιού µέρους
από την παρακάτω σχέση
xk = xB[r] = min{xB[i]: i = 1, 2, ..., m}
και ανανεώνονται τα σύνολα δεικτών Β και Ν ως εξής

(4.23)
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Β ←⎯ Β \ {k} ∪ {n+1}

(4.24)

Ν ←⎯ Ν \ {n+1} ∪ {k}

(4.25)

και

Τέλος, χρησιµοποιώντας τη νέα βασική διαµέριση (Β, Ν) υπολογίζονται οι νέες
µήτρες Β-1, xΒ και sN.
Η διαφορά που έχει η εφαρµογή του αλγορίθµου simplex στη Φάση Ι, στην επίλυση του νέου προβλήµατος (Π.6) είναι το πότε σταµατάει, δηλαδή µε ποιο τρόπο γίνεται η µετάβαση στη Φάση ΙΙ. Έστω (x, xn+1) η βέλτιστη λύση του. ∆ιακρίνουµε δύο
περιπτώσεις.
i.
ii.

xn+1 > 0. Το πρόβληµα (Π.3) είναι αδύνατο.
xn+1 = 0. Η λύση x είναι βασική και εφικτή στο πρόβληµα (Π.3). Η λύση
αυτή χρησιµοποιείται ως βάση ξεκινήµατος του αλγορίθµου simplex για
το πρόβληµα (Π.3) στη Φάση ΙΙ.
Αν ισχύει η περίπτωση (i), οι υπολογισµοί σταµατούν στη Φάση Ι και ο αλγόριθµος τερµατίζεται. Σε περίπτωση που {n+1}∈N ισχύει xn+1 = 0 γίνεται µετάβαση στη
Φάση ΙΙ. Είναι δυνατόν όµως να ισχύει xn+1 = 0 και {n+1}∈B. Στη περίπτωση αυτή,
πριν γίνει η µετάβαση στη Φάση Ι, γίνεται µια περιστροφή έτσι ώστε να εξέρθει η xn+1
από τη βάση.

Η µέθοδος δυο φάσεων σε µορφή βηµάτων
Βήµα 0
(Έλεγχος εφικτότητας). Ξεκινά µε µια βασική
διαµέριση (Β, Ν). Υπολόγισε τη µήτρα Β-1 και τα διανύσµατα
xB, sN. Αν ισχύει xB = B-1b ≥ 0 πήγαινε στο Βήµα 3. ∆ιαφορετικά, υπολόγισε τους συντελεστές της µεταβλητής xn+1.
Βήµα 1
(Περιστροφή). Επέλεξε ως εισερχόµενη τη µεταβλητή xn+1 και ως εξερχόµενη από τη σχέση (4.23). Ανανέωσε
τα σύνολα δεικτών, Β, Ν. Ανανέωσε τη νέα αντίστροφη της
βάσης Β-1 καθώς και τα διανύσµατα xB, sN.
Βήµα 2
(Φάση Ι). Χρησιµοποιώντας τη νέα βασική διαµέριση εφάρµοσε τον αναθεωρηµένο αλγόριθµο simplex. Αν ισχύει η περίπτωση (i), STOP, το πρόβληµα (Π.3) είναι αδύνατο. ∆ιαφορετικά, πήγαινε στο Βήµα 3.
Βήµα 3
(Φάση II). Χρησιµοποιώντας τη βασική εφικτή
διαµέριση (Β, Ν), που προέκυψε από την Φάση Ι ή από το Βήµα 0, εφάρµοσε τον αλγόριθµο simplex στο αρχικό πρόβληµα
(Π.3).
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Στη µέθοδο δύο Φάσεων ο πρωτεύων αλγόριθµος simplex λύνει δύο διαφορετικά
προβλήµατα. Στη µέθοδο του µεγάλου Μ δεν λύνονται δύο διαφορετικά προβλήµατα
αλλά ένα τροποποιηµένο πρόβληµα, από τη λύση του οποίου εξάγονται συµπεράσµατα για τη λύση του αρχικού προβλήµατος. Το τροποποιηµένο πρόβληµα, που ονοµάζεται πρόβληµα του µεγάλου Μ (big M problem), έχει τις ίδιες µεταβλητές και τους
ίδιους περιορισµούς µε το πρόβληµα της Φάσης Ι. Η µόνη διαφορά βρίσκεται στην
αντικειµενική συνάρτηση, η οποία αποτελείται από δυο όρους. Ο ένας όρος είναι η
αντικειµενική συνάρτηση του αρχικού προβλήµατος. Ο άλλος όρος είναι η αντικειµενική συνάρτηση του προβλήµατος της Φάσης Ι πολλαπλασιασµένη µε έναν πάρα πολύ µεγάλο αριθµό Μ. Συνηθισµένες τιµές του Μ στην πράξη είναι Μ = 1020 ή Μ =
1030.
Το τροποποιηµένο πρόβληµα έχει την µορφή

min
µ.π .

cT x
Mxn +1
Α x + dxn +1 = b

(Π.7)

x , xn +1 ≥ 0
Λύνοντας το τροποποιηµένο πρόβληµα (Π.7), µπορούµε να βγάλουµε τα εξής συµπεράσµατα για το αρχικό πρόβληµα (Π.3).
i.
ii.

xn+1 > 0. Το πρόβληµα (Π.7) είναι απεριόριστο, τότε το πρόβληµα (Π.3)
είναι αδύνατο ή απεριόριστο.
xn+1 = 0. Το πρόβληµα (Π.7) είναι βέλτιστο, τότε το πρόβληµα (Π.3) είναι
βέλτιστο ή αδύνατο.

Η µέθοδος του µεγάλου Μ σε µορφή βηµάτων
Βήµα 0
(Έλεγχος εφικτότητας). Ξεκινά µε µια βασική
διαµέριση (Β, Ν). Υπολόγισε τη µήτρα Β-1 και τα διανύσµατα
xB, sN. Αν ισχύει xB = B-1b ≥ 0 πήγαινε στο Βήµα 2. ∆ιαφορετικά, υπολόγισε τους συντελεστές της µεταβλητής xn+1.
Βήµα 1
(Περιστροφή). Επέλεξε ως εισερχόµενη τη µεταβλητή xn+1 και ως εξερχόµενη από τη σχέση (4.23). Ανανέωσε
τα σύνολα δεικτών, Β, Ν. Ανανέωσε τη νέα αντίστροφη της
βάσης Β-1 καθώς και τα διανύσµατα xB, sN.
Βήµα 2
Χρησιµοποιώντας τη νέα βασική διαµέριση εφάρµοσε τον αναθεωρηµένο αλγόριθµο simplex. Αν ισχύει η
περίπτωση (i), STOP, το πρόβληµα (Π.3) είναι αδύνατο ή απε-
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ριόριστο. Στην περίπτωση (ii) το πρόβληµα (Π.3) είναι βέλτιστο ή αδύνατο.

Περισσότερες πληροφορίες για την επίλυση γενικών γραµµικών προβληµάτων σε
µορφή µητρών υπάρχουν στις αναφορές Bazaraa, Jarvis & Sherali, 1997; Maros,
2003; Vanderbei, 1997; Παπαρρίζος, 1999; Σαµαράς, 2001.
Παράδειγµα 4.4. Να λυθεί το γραµµικό πρόβληµα

min
µ.π . −2 x1
−3 x1

− x2 + 10 x3
− x2 + 4 x3 ≤ −4
x3 ≤ −5
− x2 +
+ x2 − 3 x3 ≤ 12
x1 , x2 , x3
≥0

Λύση. Εισάγουµε τις χαλαρές µεταβλητές x4 (ελλειµµατική) , x5 (ελλειµµατική), x6
(ελλειµµατική) και το πρόβληµα µετατρέπεται στην τυποποιηµένη µορφή.

min
µ.π . −2 x1
−3 x1

− x2
+ 10 x3
− x2
+ 4 x3
x3
− x2
+
+ x2
− 3 x3
x1 , x2 , x3 ,
x4,

+

x4
+

x5
+

x5,

≥0

x6

Τα δεδοµένα του προβλήµατος είναι

cT = (0, −1,10, 0, 0, 0)

⎡ -2 −1 4
A= ⎢⎢ -3 −1 1
⎢⎣ 0
1 −3

1
0

0
1

0

0

0⎤
⎡ -4 ⎤
⎥
0 ⎥ , b= ⎢⎢ -5 ⎥⎥
⎢⎣12 ⎥⎦
1⎥⎦

Ως βασικές µεταβλητές επιλέγουµε τις χαλαρές µεταβλητές
Β=[4,5,6], Ν=[1,2,3]
Επανάληψη 1
Βήµα 0. (Ξεκίνηµα)

x6

= −4
= −5
= 12
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(cB)T=(0,0,0), (cN)T=(0,-1,10)

⎡1 0 0 ⎤
⎡-2 -1 4 ⎤
⎢
⎥
B= ⎢ 0 1 0 ⎥ , N= ⎢⎢ -3 -1 1⎥⎥
⎢⎣0 0 1 ⎥⎦
⎢⎣ 0 1 -3⎥⎦
⎡1 0 0 ⎤
B = ⎢⎢0 1 0 ⎥⎥
⎢⎣0 0 1 ⎥⎦
-1

⎡1 0 0 ⎤ ⎡ −4 ⎤ ⎡ −4⎤
x B = B b= ⎢⎢0 1 0 ⎥⎥ ⎢⎢ −5⎥⎥ = ⎢⎢ −5⎥⎥
⎢⎣0 0 1 ⎥⎦ ⎢⎣12 ⎥⎦ ⎢⎣12 ⎥⎦
-1

xB≤0, η βασική λύση στην οποία οι χαλαρές µεταβλητές x4, x5, x6 είναι βασικές δεν
είναι εφικτή.
Προσφεύγουµε στην µέθοδο των δύο φάσεων, εισάγουµε την τεχνητή µεταβλητή
x7. ∆ηµιουργούµε ένα νέο πρόβληµα στο οποίο οι συντελεστές της τεχνητής µεταβλητής προσδιορίζονται από τη σχέση

⎡1 0 0 ⎤ ⎡1⎤ ⎡ −1⎤
d = -Be = − ⎢⎢0 1 0 ⎥⎥ ⎢⎢1⎥⎥ = ⎢⎢ −1⎥⎥
⎢⎣0 0 1 ⎥⎦ ⎢⎣1⎥⎦ ⎢⎣ −1⎥⎦
Το πρόβληµα της Φάσης Ι παίρνει τη µορφή

min
µ.π . −2 x1
−3 x1

− x2
+ 4 x3
x3
− x2
+
+ x2
− 3x3
x1 , x2 , x3 , x4,

+

x4
+

x5
+

x5,

x6 , x7

≥0

Φάση Ι – Επανάληψη 1

Τα δεδοµένα του νέου προβλήµατος είναι

f T = (0, 0, 0, 0, 0, 0,1)

x6

+
−
−
−

x7
x7
x7
x7

= −4
= −5
= 12
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⎡-2 -1 4 1 0 0 -1⎤
⎡ -4 ⎤
⎢
⎥
A= ⎢ -3 -1 1 0 1 0 -1⎥ , b= ⎢⎢ -5 ⎥⎥
⎢⎣ 0 1 -3 0 0 1 -1⎥⎦
⎢⎣12 ⎥⎦
Βήµα 0. (Ξεκίνηµα). (α). Ξεκινάµε µε τη βάση Β = [4, 5, 6] ∪[7] ~ [5] = [4, 6, 7] και
σύνολο µη βασικών δεικτών Ν = [1, 2, 3] ∪[5] = [1, 2, 3, 5].

Η εισερχόµενη µεταβλητή είναι η τεχνητή µεταβλητή x7. Η εξερχόµενη µεταβλητή
είναι x5 και προσδιορίζεται από τη σχέση

min {(B-1b)1 , (B-1b) 2 , (B-1b)3 } = min {−4, −5,12} = −5
(fB)T=(0,0,1), (fN)T=(0,0,0,0)

⎡1 0 -1⎤
⎡ -2 -1 4 0⎤
B= ⎢⎢0 1 -1⎥⎥ , N= ⎢⎢ -3 -1 1 1⎥⎥
⎢⎣0 0 -1⎥⎦
⎢⎣ 0 1 -3 0⎥⎦
⎡1 −1 0 ⎤
B = ⎢⎢0 −1 0 ⎥⎥
⎢⎣0 −1 1 ⎥⎦
-1

⎡1 -1 0 ⎤ ⎡ −4⎤ ⎡ 1 ⎤
x B = B b= ⎢⎢0 -1 0 ⎥⎥ ⎢⎢ −5⎥⎥ = ⎢⎢17 ⎥⎥
⎢⎣0 -1 1 ⎥⎦ ⎢⎣12 ⎥⎦ ⎢⎣ 5 ⎥⎦
-1

xB≥0, η βασική λύση είναι εφικτή.

w = ( cB )
T

T

⎡ 1 −1 0 ⎤
B = ( 0, 0,1) ⎢⎢ 0 −1 1⎥⎥ = ( 0, −1, 0 )
⎢⎣0 −1 0 ⎥⎦
-1

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

(s N )T = ( c N )

T

121

⎡ −2 −1 4 0 ⎤
− w T N= ( 0,0,0,0 ) − ( 0, −1, 0 ) ⎢⎢ −3 −1 1 1⎥⎥ = ( −3, −1,1,1)
⎢⎣ 0 1 −3 0 ⎥⎦

Βήµα 1. (Έλεγχοι σταµατήµατος).
(α) (Έλεγχος βελτιστότητας). Επειδή δεν είναι sN ≥ 0, ο αλγόριθµος δε σταµατά. Εφαρµόζουµε τον κανόνα του Dantzig. Εισερχόµενη µεταβλητή είναι η x1 (N(l) =
1, t = 1).
(β) (Έλεγχος ελαχίστου λόγου). Υπολογίζουµε το διάνυσµα h1. Είναι

⎡ 1 −1 0 ⎤ ⎡ −2 ⎤ ⎡ 1⎤
h1 = B a1 = ⎢⎢0 −1 1⎥⎥ ⎢⎢ −3⎥⎥ = ⎢⎢3⎥⎥
⎢⎣0 −1 1⎥⎦ ⎢⎣ 0 ⎥⎦ ⎢⎣3⎥⎦
-1

Επειδή είναι h1 ≥ 0, ο αλγόριθµος δεν σταµατά. Ο έλεγχος ελαχίστου λόγου δίνει

x
x ⎫
⎧x
⎧1 17 5 ⎫ 1 x
min ⎨ B[1] , B[2] , B[3] ⎬ = min ⎨ , , ⎬ = = B[1]
⎩1 3 3 ⎭ 1 h11
⎩ h11 h 21 h 31 ⎭
Εποµένως είναι r = 1 και k = B(1) = 4. Η µεταβλητή x4 είναι εξερχόµενη.
Βήµα 2. (Περιστροφή) .Θέτουµε Β(r) = Β(1) = l = 1 και Ν(t) = N(1) = k = 4. Τα νέα
σύνολα B και Ν είναι τώρα Β = [1, 6, 7], Ν = [4, 2, 3, 5].
Φάση Ι - Επανάληψη 2
Βήµα 0. (Ξεκίνηµα)

(fB)T=(0,0,1), (cN)T=(0,0,0,0)

⎡-2 0 -1⎤
⎡ 1 -1 4 0 ⎤
⎢
⎥
B= ⎢ -3 1 -1⎥ , N= ⎢⎢0 -1 1 1⎥⎥
⎢⎣ 0 0 -1⎥⎦
⎢⎣0 1 -3 0 ⎥⎦
⎡ 1 −1 0 ⎤
B = ⎢⎢ −3 2 1 ⎥⎥
⎢⎣ −3 2 0 ⎥⎦
-1
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⎡ 1 -1 0 ⎤ ⎡ −4 ⎤ ⎡ 1 ⎤
x B = B-1b= ⎢⎢-3 2 1 ⎥⎥ ⎢⎢ −5⎥⎥ = ⎢⎢14⎥⎥
⎢⎣-3 2 0 ⎥⎦ ⎢⎣12 ⎥⎦ ⎢⎣ 2 ⎥⎦

w = ( cB )
T

T

⎡ 1 −1 0 ⎤
B = ( 0, 0,1) ⎢⎢ −3 2 1⎥⎥ = ( −3, 2, 0 )
⎢⎣ −3 2 0 ⎥⎦

(s N ) = ( c N )
T

-1

T

⎡ 1 −1 4 0 ⎤
− w N= ( 0,0,0,0 ) − ( −3, 2, 0 ) ⎢⎢0 −1 1 1⎥⎥ = ( −3, −1,10, −2 )
⎢⎣0 1 −3 0 ⎥⎦
T

Βήµα 1. (Έλεγχοι σταµατήµατος).
(α) (Έλεγχος βελτιστότητας). Επειδή δεν είναι sN ≥ 0, ο αλγόριθµος δε σταµατά. Εφαρµόζουµε τον κανόνα του Dantzig. Εισερχόµενη µεταβλητή είναι η x5 (N(l) =
5, t = 4).
(β) (Έλεγχος ελαχίστου λόγου). Υπολογίζουµε το διάνυσµα h5. Είναι

⎡ 1 −1 0 ⎤ ⎡0 ⎤ ⎡ −1⎤
h 5 = B a 5 = ⎢⎢ −3 2 1⎥⎥ ⎢⎢ 1⎥⎥ = ⎢⎢ 2⎥⎥
⎢⎣ −3 2 0 ⎥⎦ ⎢⎣0 ⎥⎦ ⎢⎣ 2⎥⎦
-1

Επειδή είναι h5 ≥ 0, ο αλγόριθµος δεν σταµατά. Ο έλεγχος ελαχίστου λόγου δίνει

x ⎫
⎧x
⎧14 2 ⎫ 2 x
min ⎨ B[2] , B[3] ⎬ = min ⎨ , ⎬ = = B[3]
⎩ 2 2 ⎭ 2 h 35
⎩ h 25 h 35 ⎭
Εποµένως είναι r = 3 και k = B(3) = 7. Η µεταβλητή x7 είναι εξερχόµενη.
Βήµα 2. (Περιστροφή) .Θέτουµε Β(r) = Β(3) = l = 5 και Ν(t) = N(4) = k = 7. Τα νέα
σύνολα B και Ν είναι τώρα Β = [1, 6, 5], Ν = [4, 2, 3, 7].
Φάση Ι - Επανάληψη 3
Βήµα 0. (Ξεκίνηµα)

(fB)T=(0,0,0), (cN)T=(0,0,0,1)
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⎡-2 0 0 ⎤
⎡ 1 -1 4 -1⎤
⎢
⎥
B= ⎢ -3 0 1 ⎥ , N= ⎢⎢0 -1 1 -1⎥⎥
⎢⎣ 0 1 0 ⎥⎦
⎢⎣0 1 -3 -1⎥⎦

⎡ −0.5 0 0 ⎤
B = ⎢⎢ 0 0 1⎥⎥
⎢⎣ −0.5 1 0 ⎥⎦
-1

⎡-0.5 0 0 ⎤ ⎡ −4 ⎤ ⎡ 2⎤
x B = B b= ⎢⎢ 0 0 1⎥⎥ ⎢⎢ −5⎥⎥ = ⎢⎢12⎥⎥
⎢⎣-1.5 1 0 ⎥⎦ ⎢⎣12 ⎥⎦ ⎢⎣ 1⎥⎦
-1

w = ( cB )
T

T

⎡ −0.5 0 0 ⎤
B = ( 0, 0, 0 ) ⎢⎢ 0 0 1⎥⎥ = ( 0, 0, 0 )
⎢⎣ −1.5 1 0 ⎥⎦

(s N ) = ( c N )
T

-1

T

⎡ 1 −1 4 −1⎤
− w N= ( 0,0,0,1) − ( 0, 0, 0 ) ⎢⎢0 −1 1 −1⎥⎥ = ( 0, 0, 0,1)
⎢⎣ 0 1 −3 −1⎥⎦
T

Βήµα 1. (Έλεγχοι σταµατήµατος).
(α) (Έλεγχος βελτιστότητας). Επειδή είναι sN ≥ 0, ο αλγόριθµος σταµατά.

Εδώ τελειώνει η Φάση Ι και αρχίζει η Φάση ΙΙ στην οποία επιλύεται το αρχικό πρόβληµα.
Φάση ΙΙ – Επανάληψη 3

Β=[1,6,5], Ν=[4,2,3]
Επειδή τώρα λύνεται το αρχικό πρόβληµα, στους υπολογισµούς µας θα χρησιµοποιήσουµε το διάνυσµα κόστους c.
Βήµα 0. (Ξεκίνηµα)

(cB)T=(0,0,0), (cN)T=(0,-1,10)
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⎡ -2 0 0 ⎤
⎡ 1 -1 4 ⎤
⎢
⎥
B= ⎢ -3 0 1 ⎥ , N= ⎢⎢0 -1 1⎥⎥
⎢⎣ 0 1 0 ⎥⎦
⎢⎣0 1 -3⎥⎦

⎡ −0.5 0 0 ⎤
B = ⎢⎢ 0 0 1⎥⎥
⎢⎣ −0.5 1 0 ⎥⎦
-1

⎡-0.5 0 0 ⎤ ⎡ −4 ⎤ ⎡ 2⎤
x B = B b= ⎢⎢ 0 0 1⎥⎥ ⎢⎢ −5⎥⎥ = ⎢⎢12⎥⎥
⎢⎣-1.5 1 0 ⎥⎦ ⎢⎣12 ⎥⎦ ⎢⎣ 1⎥⎦
-1

w = ( cB )
T

T

⎡ −0.5 0 0 ⎤
B = ( 0, 0, 0 ) ⎢⎢ 0 0 1⎥⎥ = ( 0, 0, 0 )
⎢⎣ −1.5 1 0 ⎥⎦

(s N ) = ( c N )
T

-1

T

⎡ 1 −1 4 ⎤
− w N= ( 0,-1,10 ) − ( 0, 0, 0 ) ⎢⎢0 −1 1⎥⎥ = ( 0, −1,10 )
⎢⎣0 1 −3⎥⎦
T

Βήµα 1. (Έλεγχοι σταµατήµατος).
(α) (Έλεγχος βελτιστότητας). Επειδή δεν είναι sN ≥ 0, ο αλγόριθµος δε σταµατά. Εφαρµόζουµε τον κανόνα του Dantzig. Εισερχόµενη µεταβλητή είναι η x2 (N(l) =
2, t = 2).
(β) (Έλεγχος ελαχίστου λόγου). Υπολογίζουµε το διάνυσµα h2. Είναι

⎡ −0.5 0 0 ⎤ ⎡ −1⎤ ⎡0.5⎤
h 2 = B a 2 = ⎢⎢ 0 0 1⎥⎥ ⎢⎢ −1⎥⎥ = ⎢⎢ 1⎥⎥
⎣⎢ −1.5 1 0 ⎥⎦ ⎢⎣ 1⎥⎦ ⎣⎢0.5⎥⎦
-1

Επειδή είναι h2 ≥ 0, ο αλγόριθµος δεν σταµατά. Ο έλεγχος ελαχίστου λόγου δίνει

x
x ⎫
x
⎧x
⎧ 2 12 1 ⎫ 1
= B[3]
min ⎨ B[1] , B[2] , B[3] ⎬ = min ⎨ , ,
⎬=
⎩ 0.5 1 0.5 ⎭ 0.5 h 32
⎩ h12 h 22 h 32 ⎭
Εποµένως είναι r = 3 και k = B(3) = 5. Η µεταβλητή x5 είναι εξερχόµενη.
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Βήµα 2. (Περιστροφή) .Θέτουµε Β(r) = Β(3) = l = 2 και Ν(t) = N(2) = k = 5. Τα νέα
σύνολα B και Ν είναι τώρα Β = [1, 6, 2], Ν = [4, 5, 3].
Φάση ΙΙ – Επανάληψη 4
Βήµα 0. (Ξεκίνηµα)

(cB)T=(0,0,-1), (cN)T=(0,0,10)

⎡-2 0 -1⎤
⎡ 1 0 4⎤
⎢
⎥
B= ⎢ -3 0 -1⎥ , N= ⎢⎢0 1 1⎥⎥
⎢⎣ 0 1 1⎥⎦
⎢⎣0 0 -3⎥⎦
⎡ 1 −1 0 ⎤
B = ⎢⎢ 3 −2 1⎥⎥
⎢⎣ −3 2 0 ⎥⎦
-1

⎡ 1 -1 0 ⎤ ⎡ −4⎤ ⎡ 1⎤
x B = B-1b= ⎢⎢ 3 -2 1⎥⎥ ⎢⎢ −5⎥⎥ = ⎢⎢10⎥⎥
⎢⎣-3 2 0 ⎥⎦ ⎢⎣12 ⎥⎦ ⎢⎣ 2⎥⎦
w = ( cB )
T

T

⎡ 1 −1 0 ⎤
B = ( 0, 0, −1) ⎢⎢ 3 −2 1⎥⎥ = ( 3, −2, 0 )
⎣⎢ −3 2 0 ⎥⎦

(s N ) = ( c N )
T

-1

T

⎡ 1 0 4⎤
− w N= ( 0,0,10 ) − ( 3, −2, 0 ) ⎢⎢0 1 1⎥⎥ = ( −3, 2, 0 )
⎢⎣ 0 0 −3⎥⎦
T

Βήµα 1. (Έλεγχοι σταµατήµατος).
(α) (Έλεγχος βελτιστότητας). Επειδή δεν είναι sN ≥ 0, ο αλγόριθµος δε σταµατά. Εφαρµόζουµε τον κανόνα του Dantzig. Εισερχόµενη µεταβλητή είναι η x4 (N(l) =
4, t = 1).
(β) (Έλεγχος ελαχίστου λόγου). Υπολογίζουµε το διάνυσµα h4. Είναι
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⎡ 1 −1 0 ⎤ ⎡ 1⎤ ⎡ 1⎤
h 4 = B-1a 4 = ⎢⎢ 3 −2 1⎥⎥ ⎢⎢0 ⎥⎥ = ⎢⎢ 3⎥⎥
⎢⎣ −3 2 0 ⎥⎦ ⎢⎣ 0 ⎥⎦ ⎢⎣ −3⎥⎦
Επειδή είναι h4 ≥ 0, ο αλγόριθµος δεν σταµατά. Ο έλεγχος ελαχίστου λόγου δίνει

x ⎫
⎧x
⎧1 10 ⎫ 1 x
min ⎨ B[1] , B[2] ⎬ = min ⎨ , ⎬ = = B[1]
⎩1 3 ⎭ 1 h14
⎩ h14 h 24 ⎭
Εποµένως είναι r = 1 και k = B(1) = 1. Η µεταβλητή x1 είναι εξερχόµενη.
Βήµα 2. (Περιστροφή) .Θέτουµε Β(r) = Β(1) = l = 4 και Ν(t) = N(1) = k = 1. Τα νέα
σύνολα B και Ν είναι τώρα Β = [4, 6, 2], Ν = [1, 5, 3].
Φάση ΙΙ – Επανάληψη 5
Βήµα 0. (Ξεκίνηµα)

(cB)T=(0,0,-1), (cN)T=(0,0,10)

⎡ 1 0 -1⎤
⎡-2 0 4 ⎤
⎢
⎥
B= ⎢ 0 0 -1⎥ , N= ⎢⎢ -3 1 1⎥⎥
⎢⎣ 0 1 1⎥⎦
⎢⎣ 0 0 -3⎥⎦
⎡ 1 −1 0 ⎤
B = ⎢⎢0 1 1⎥⎥
⎢⎣0 −1 0 ⎥⎦
-1

⎡ 1 -1 0 ⎤ ⎡ −4⎤ ⎡ 1⎤
x B = B b= ⎢⎢0 1 1⎥⎥ ⎢⎢ −5⎥⎥ = ⎢⎢ 7 ⎥⎥
⎢⎣0 -1 0 ⎥⎦ ⎢⎣12 ⎥⎦ ⎢⎣ 5⎥⎦
-1

w T = ( cB )

T

⎡ 1 −1 0 ⎤
B-1 = ( 0, 0, −1) ⎢⎢0 1 1⎥⎥ = ( 0,1, 0 )
⎢⎣0 −1 0 ⎥⎦
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⎡ −2 0 4 ⎤
− w T N= ( 0,0,10 ) − ( 0,1, 0 ) ⎢⎢ −3 1 1⎥⎥ = ( 3, −1,9 )
⎢⎣ 0 0 −3⎥⎦

Βήµα 1. (Έλεγχοι σταµατήµατος).
(α) (Έλεγχος βελτιστότητας). Επειδή δεν είναι sN ≥ 0, ο αλγόριθµος δε σταµατά. Εφαρµόζουµε τον κανόνα του Dantzig. Εισερχόµενη µεταβλητή είναι η x5 (N(l) =
5, t = 2).
(β) (Έλεγχος ελαχίστου λόγου). Υπολογίζουµε το διάνυσµα h5. Είναι

⎡ 1 −1 0 ⎤ ⎡ 0 ⎤ ⎡ −1⎤
h 5 = B a 5 = ⎢⎢ 0 1 1⎥⎥ ⎢⎢ 1⎥⎥ = ⎢⎢ 1⎥⎥
⎢⎣ 0 −1 0 ⎥⎦ ⎢⎣ 0 ⎥⎦ ⎢⎣ −1⎥⎦
-1

Επειδή είναι h5 ≥ 0, ο αλγόριθµος δεν σταµατά. Ο έλεγχος ελαχίστου λόγου δίνει

⎧x ⎫
⎧7 ⎫ 7 x
min ⎨ B[2] ⎬ = min ⎨ ⎬ = = B[2]
⎩ 1 ⎭ 1 h 25
⎩ h 25 ⎭
Εποµένως είναι r = 2 και k = B(2) = 6. Η µεταβλητή x6 είναι εξερχόµενη.
Βήµα 2. (Περιστροφή) .Θέτουµε Β(r) = Β(2) = l = 5 και Ν(t) = N(2) = k = 6. Τα νέα
σύνολα B και Ν είναι τώρα Β = [4, 5, 2], Ν = [1, 6, 3].
Φάση ΙΙ – Επανάληψη 6
Βήµα 0. (Ξεκίνηµα)

(cB)T=(0,0,-1), (cN)T=(0,0,10)

⎡ 1 0 -1⎤
⎡-2 0 4⎤
⎢
⎥
B= ⎢0 1 -1⎥ , N= ⎢⎢ -3 0 1⎥⎥
⎢⎣0 0 1⎥⎦
⎢⎣ 0 1 -3⎥⎦
⎡ 1 0 1⎤
B = ⎢⎢0 1 1⎥⎥
⎢⎣0 0 1⎥⎦
-1
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⎡ 1 0 1⎤ ⎡ −4 ⎤ ⎡ 8⎤
x B = B-1b= ⎢⎢0 1 1⎥⎥ ⎢⎢ −5⎥⎥ = ⎢⎢ 7 ⎥⎥
⎢⎣0 0 1⎥⎦ ⎢⎣12 ⎥⎦ ⎢⎣12⎥⎦

w = ( cB )
T

T

⎡ 1 0 1⎤
B = ( 0, 0, −1) ⎢⎢0 1 1⎥⎥ = ( 0, 0, −1)
⎢⎣0 0 1⎥⎦

(s N ) = ( c N )
T

-1

T

⎡ −2 0 4 ⎤
− w N= ( 0,0,10 ) − ( 0, 0, −1) ⎢⎢ −3 0
1⎥⎥ = ( 0,1, 7 )
⎢⎣ 0 1 −3⎥⎦
T

Επειδή είναι sN ≥ 0 η τρέχουσα λύση είναι βέλτιστη και οι υπολογισµοί σταµατούν.
Εποµένως ο αλγόριθµος σταµατά. Η τρέχουσα βάση είναι βέλτιστη. Η βασική λύση
είναι
(xB)T = (x4, x5, x2) = (8, 7, 12)
Η βέλτιστη αντικειµενική τιµή είναι

και

(xN)T = (x1, x6, x3) = (0, 0, 0)

z = (cB)TxB = (0, 0, -1)(8, 7, 12)T = -12
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4.12 Εφαρµογές επίλυσης γενικών γραµµικών προβληµάτων
4.12.1 Simplex Java Applet
Σχεδιάστηκε από τον Timothy Wisniewski στο Optimization Technology Center
Argonne National Laboratory και Northwestern University, USA (Wisniewski &
Czyzyk, 1997), και ενηµερώθηκε το 2004 από τον Yu WEI στο Πανεπιστήµιο του
McMaster,
USA.
Είναι
Web-based
εφαρµογή
(http://wwwc.mcs.anl.gov/home/otc/Guide/ CaseStudies/simplex/index.html), και παρουσιάζει την
επίλυση γενικών προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού µε τη χρήση του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex δύο φάσεων (two-phase revised simplex method). Επιτρέπει την εισαγωγή προβληµάτων, παρουσιάζει την επίλυση των προβληµάτων ανά
επανάληψη, Σχήµατα 4.14, 4.15.

Σχήµα 4.14: Simplex Java Applet, παράθυρο εισαγωγής προβλήµατος γραµµικού
προγραµµατισµού
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Σχήµα 4.15: Simplex Java Applet, λύση του παραδείγµατος 4.4., µε τη χρήση του
αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex δυο φάσεων

4.12.2 Linear Programming - Simplex Applet
Σχεδιάστηκε από τους Pedro Miguel Silva και Tiago Castro Guise της οµάδας
ALGorithms for Optimization and Simulation Group του INESC, Lisbon, Portugal
(Silva & Guise, 1998). Είναι Web-based εφαρµογή (http://vinci.inesc.pt/lp/), και παρουσιάζει την επίλυση προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού µε την χρήση των
αλγορίθµων: Simplex, Revised Simplex, Primal Dual ή Simplex Dual. Επιτρέπει την
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εισαγωγή προβληµάτων, παρουσιάζει την επίλυση των προβληµάτων είτε ανά επανάληψη είτε δίνοντας µόνο το τελικό αποτέλεσµα., Σχήµα 4.16.

Σχήµα 4.16: Linear Programming - Simplex Applet, λύση του παραδείγµατος 4.4, µε
τη χρήση του αλγορίθµου simplex δυο φάσεων

Οι λύσεις που δίνει η εφαρµογή διαφέρει από τον αλγόριθµο επίλυσης, επιλέγοντας ως λύτη τον αλγόριθµο simplex, Σχήµα 17, είναι διαφορετική στην περίπτωση
λύσης µε τον αναθεωρηµένο αλγόριθµο simplex, Σχήµα 18.

Σχήµα 4.17: Linear Programming - Simplex Applet, το αποτέλεσµα της επίλυσης του
παραδείγµατος 4.4, µε την χρήση του αλγορίθµου simplex
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Σχήµα 4.18:. Linear Programming - Simplex Applet, το αποτέλεσµα της επίλυσης του
παραδείγµατος 4.4, µε την χρήση του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex

4.12.3 Visual LinProg
Η παρουσίαση της επίλυση του παραδείγµατος 4.4 µε τη χρήση της εφαρµογής
Visual LinProg, επίλυση µε την µέθοδο των δυο φάσεων, Σχήµα 4.19, και µε τη χρήση της µεθόδου του µεγάλου Μ, Σχήµα 4.20. Για την κατανόηση της διαφοράς των
δυο µεθόδων, στο Σχήµα 4.20 παρουσιάζεται το βήµα της εισαγωγής της τεχνητής
µεταβλητής, και η δηµιουργία του τροποποιηµένου προβλήµατος.

Σχήµα 4.19: Visual LinProg, λύση του παραδείγµατος 4.4, µε τη χρήση του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex µέθοδος δυο φάσεων
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Σχήµα 4.20: Visual LinProg, λύση του παραδείγµατος 4.4, µε τη χρήση του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex µέθοδος µεγάλου Μ

4.13 Αναθεωρηµένος δυϊκός αλγόριθµος simplex
Ο δυϊκός αλγόριθµος simplex προτάθηκε από τον Lemke (1954), και λύνει το δυϊκό πρόβληµα. Ο δυϊκός αλγόριθµος simplex σε αντίθεση µε τον πρωτεύον κατασκευάζει µια ακολουθία από βάσεις των οποίων οι αντίστοιχες δυϊκές λύσεις είναι
εφικτές, sT=cT-wTA ≥ 0. Οι µεταβλητές αυτές ονοµάζονται δυϊκά εφικτές (dual feasible).
Το δυϊκό του προβλήµατος (Π.5) είναι

max
µ .π .

wT x
AT x + s = b
s ≥ 0

(Π.8)

Όπως και στον πρωτεύον αλγόριθµο έτσι και στον δυϊκό θα πρέπει να εντοπιστεί
το ζεύγος (xk, xl) της εξερχόµενης και της εισερχόµενης µεταβλητής. Η µόνη διαφορά
είναι ότι στο δυϊκό προσδιορίζεται πρώτα η εξερχόµενη, xk και στη συνέχεια η εισερ-
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χόµενη xl. Αν στην k-επανάληψη ισχύει η σχέση
(k)

xB

= B −1 b ≥ 0

(4.26)

τότε έχει βρεθεί η βέλτιστη λύση και ο δυϊκός αλγόριθµος σταµατά. ∆ιαφορετικά, επιλέγεται η εξερχόµενη µεταβλητή από τη σχέση
x k = x B[ r ] = x B[ r ] = min{x B[i ] :x B[i ] < 0 ∧ i =1, ..., m}

(4.27)

Η επιλογή της εισερχόµενης µεταβλητής xl, l∈N, γίνεται έτσι ώστε η επόµενη βάση να είναι πάλι δυϊκά εφικτή. Η επιλογή γίνεται µε το γνωστό από τον πρωτεύον αλγόριθµο τεστ ελαχίστου λόγου. Για τον υπολογισµό του τεστ ελαχίστου λόγου πρέπει
πρώτα να υπολογιστεί το διάνυσµα ΗrN από τη σχέση
H rN = B −r.1 A N

(4.28)

Η εισερχόµενη µεταβλητή επιλέγεται από τη σχέση

λ=−

⎧⎪ s
⎫⎪
sl
=min ⎨- j : H rj < 0 ∧ j ∈ N ⎬
H rl
⎩⎪ H rj
⎭⎪

(4.29)

Σε περίπτωση που ισχύει ΗrN ≥ 0, ο δυϊκός αλγόριθµος simplex σταµατά. Το πρόβληµα (Π.8) είναι απεριόριστο και το πρωτεύον (Π.5) είναι αδύνατο. Στη συνέχεια
γίνεται ανανέωση των Β και Ν σύµφωνα µε τις σχέσεις (4.24) και (4.25). Χρησιµοποιώντας τη νέα βασική διαµέριση θα υπολογιστούν η µήτρα Β-1 και τα διανύσµατα
xB και sN. H νέα αντίστροφη υπολογίζεται από τη σχέση (4.21). Στη συνέχεια γίνεται
η ανανέωση της βασικής διαµέρισης B(r)=l και N(t)=k.
O αναθεωρηµένος δυϊκός αλγόριθµος simplex σε µορφή βηµάτων
Βήµα 0
(Αρχικοποίηση). Ξεκίνα µε µια δυϊκά εφικτή διαµέριση (Β, Ν). Υπολόγισε τη µήτρα Β-1 και τα διανύσµατα xB,
sN και wΤ.
Βήµα 1
(Έλεγχος βελτιστότητας). Αν ισχύει η (4.26),
STOP, το πρόβληµα (Π.8) είναι βέλτιστο.
Βήµα 2
(Επιλογή εξερχόµενης / εισερχόµενης µεταβλητής). α) Επέλεξε την εξερχόµενη µεταβλητή από τη σχέση
(4.27). Η µεταβλητή xk είναι εξερχόµενη. β) Υπολόγισε τη
γραµµή περιστροφής από τη σχέση (4.28). Αν ισχύει ΗrN ≥ 0,
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STOP, το πρόβληµα (Π.8) είναι απεριόριστο ενώ το πρόβληµα
(Π.5) αδύνατο. ∆ιαφορετικά, επέλεξε την εισερχόµενη µεταβλητή από τη σχέση (4.29). Η xl είναι εισερχόµενη.
Βήµα 3
(Περιστροφή). Ανανέωσε τα σύνολα δεικτών Β
και Ν σύµφωνα µε τις σχέσεις (4.24) και (4.25). Υπολόγισε τη
νέα αντίστροφη της βάσης⎯Β-1 από τη σχέση (4.21). Πήγαινε
στο Βήµα 1.

Περισσότερες πληροφορίες για τον δυϊκό αλγόριθµο simplex υπάρχουν στις αναφορές Chvátal, 1983; Dantzig & Thapa, 1997; Maros, 2003; Saigal, 1995; Schrijver,
1986; Παπαρρίζος, 1999; Σαµαράς, 2001.
Παράδειγµα 4.5. Να λυθεί το γραµµικό πρόβληµα

min 2 x1
µ.π . 2 x1
x1
2 x1

x2
+
+ 5 x3
x3
+ 4 x2
+
− 2 x2
+ 6 x3
+ 2 x1
− 3x3
x1 , x2 , x3 , x4

+ 3x4
+ x4

≥ 6
≥ 5
≥ 3
≥ 0

4.14 Εφαρµογές επίλυσης γραµµικών προβληµάτων
µε τον δυϊκό αλγόριθµο simplex
4.14.1 Linear Programming - Simplex Applet
Η εφαρµογή επιτρέπει την επιλογή του δυϊκού αλγορίθµου simplex (Simplex Dual)
για την επίλυση γραµµικών προβληµάτων, επιλέγοντας την παρουσίαση όλων των
βηµάτων επίλυσης η εφαρµογή πρώτα λύνει το πρόβληµα και µετά παρουσιάζει όλα
τα βήµατα επίλυσης. Τα αποτελέσµατα επίλυσης του παραδείγµατος 4.5, παρουσιάζονται στο Σχήµα 4.21

4.14.2 Visual LinProg
Η εφαρµογή επιτρέπει την επιλογή του δυϊκού αλγορίθµου simplex (∆υϊκός Αλγόριθµος Simplex) για την επίλυση γραµµικών προβληµάτων, τo Visual LinProg µετά
την επίλυση του γραµµικού προβλήµατος, στα αποτελέσµατα επίλυσης παρουσιάζει
και τις τιµές των δυϊκών µεταβλητών w, Σχήµα 4.22.
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Σχήµα 4.21: Linear Programming - Simplex Applet, λύση του παραδείγµατος 4.5, µε
τη χρήση του δυϊκού αλγορίθµου simplex

Σχήµα 4.22: Visual LinProg, λύση του παραδείγµατος 4.5, µε τη χρήση του δυϊκού
αλγορίθµου simplex
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4.15 Ανάλυση Ευαισθησίας
Το βασικό ερώτηµα που τίθενται µετά την επίλυση ενός προβλήµατος γραµµικού
προγραµµατισµού είναι, πόσο ευαίσθητη είναι η βέλτιστη λύση σε αλλαγές στα αρχικά δεδοµένα του γραµµικού προβλήµατος. Την απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήµατα έρχεται να δώσει η µεταλυτική διαδικασία. Τις επιπτώσεις αυτού του είδους των
αλλαγών τις µελετάει η ανάλυση ευαισθησίας (sensitivity analysis).

4.15.1 Σκιερές τιµές συντελεστών κόστους και δεξιών µερών
Έστω ότι το γραµµικό πρόβληµα
min {cTx : Ax = b, x ≥ 0 }

P(c, b)

έχει λυθεί, έχει βρεθεί µια βέλτιστη λύση του x* και µια βέλτιστη λύση (w*, s*) του
δυϊκού του προβλήµατος
max {wΤb : ATw + s = c, s ≥0}

D(c, b)

Ας υποθέσουµε τώρα ότι ο συντελεστής κόστους cj µεταβάλλεται και ότι όλα τα
υπόλοιπα δεδοµένα του προβλήµατος Ρ(c, b) παραµένουν σταθερά.
Στην περίπτωση αυτή είναι ∆c = ej και εποµένως πρέπει να λύσουµε το παραµετρικό πρόβληµα κόστους στο οποίο η αντικειµενική συνάρτηση έχει διάνυσµα κόστους c + λ∆c = c + λej. Στην ανάλυση ευαισθησίας δεν λύνουµε το παραµετρικό
πρόβληµα για όλες τις τιµές, -∞ < λ < +∞. Προσδιορίζουµε πρώτα αν η τιµή λ = 0 είναι κρίσιµη ή όχι. Αν δεν είναι κρίσιµη, περιοριζόµαστε µόνο στον εντοπισµό του διαστήµατος γραµµικότητας που περιέχει την τιµή λ = 0 και στον υπολογισµό της παραγώγου της αντικειµενικής συνάρτησης. ∆ιαφορετικά, δηλαδή αν η τιµή λ = 0 είναι
κρίσιµη, υπολογίζονται µόνο οι παράγωγοι από αριστερά και δεξιά της βέλτιστης αντικειµενικής τιµής.
Η συνάρτηση z(c+λ∆c, b) είναι συνεχής, τµηµατικά γραµµική και κοίλη. Στην περίπτωση που η τιµή λ = 0 είναι εσωτερικό σηµείο ενός διαστήµατος γραµµικότητας,
υπολογίζονται τα άκρα του διαστήµατος και η παράγωγος z′( c+λ∆c, b) στο διάστηµα
αυτό
z′( c+λ∆c, b) = [(c + λej)Tx*]′ = (ej)Tx* = (x*)j

(4.30)
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Η παράγωγος z′( c+λ∆c, b) ονοµάζεται σκιερή τιµή (shadow price) του συντελεστού cj και δηλώνει το ρυθµό µεταβολής της βέλτιστης αντικειµενικής τιµής για µια
µονάδα µεταβολής (αύξησης) του συντελεστού cj.
Ο υπολογισµός του εύρους και των σκιερών τιµών ενός συντελεστού bi µπορεί να
γίνει από τις σχέσεις
min {bi : Αx = b, x ≥0, xTs* = 0}
max {bi : Αx = b, x ≥0, xTs* = 0}

(4.31)
(4.32)

όπου ο συντελεστής bi θεωρείται σαν µεταβλητή.

4.15.2 Η κλασική ανάλυση ευαισθησίας
Η κλασική ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στον αλγόριθµο simplex, και πραγµατοποιεί ανάλυση για κάθε τεχνολογικό περιορισµό (δεξιό µέρος bi) και υπολογίζει µια
σκιερή τιµή, η οποία είναι η βέλτιστη δυϊκή µεταβλητή wi. Επίσης για κάθε µεταβλητή xj (συντελεστή cj) καταγράφεται η βέλτιστη τιµή της δυϊκής χαλαρής µεταβλητής
sj, η οποία ονοµάζεται ελλειµµατικό κόστος (reduced cost) ή κόστος ευκαιρίας (opportunity cost). Το ελλειµµατικό κόστος του συντελεστού cj για ένα µη βασικό δείκτη j
είναι η ελάχιστη ελάττωση του cj πέρα από την οποία η τρέχουσα βέλτιστη βάση δεν
είναι πλέον βέλτιστη. Για κάθε συντελεστή cj και bi υπολογίζεται το εύρος των τιµών
του έτσι ώστε η τρέχουσα βέλτιστη βάση να παραµένει βέλτιστη (για όλες τις τιµές
του συντελεστή εντός του εύρους του).
Εύρος συντελεστών cj

Στην περίπτωση των συντελεστών cj, διακρίνουµε δύο περιπτώσεις 1) ο δείκτης j
είναι µη βασικός και 2) ο δείκτης j είναι βασικός.
Ο δείκτης j είναι µη βασικός δείκτης. Έστω ∆cj η µεταβολή του δείκτη cj. Εξ αιτίας
αυτής της µεταβολής το ελλειµµατικό κόστος του νέου συντελεστού cj + ∆cj, γράφεται µε τη µορφή sj +∆sj. Επειδή ο δείκτης j είναι µη βασικός, για να παραµείνει η τρέχουσα βέλτιστη βάση βέλτιστη (µετά τη µεταβολή ∆cj) πρέπει να ισχύει η σχέση

sj + ∆cj ≥0 ή ∆cj≥ -sj
και το εύρος του συντελεστού cj είναι [cj – sj, ∞).

(4.33)
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Ο δείκτης j είναι βασικός. Επειδή ο δείκτης j είναι βασικός η µεταβολή ∆cj επιφέρει
µια αλλαγή ∆w στις δυϊκές µεταβλητές και στη συνέχεια µια µεταβολή ∆sj για κάθε
µη βασικό δείκτη j.
Αν [αj, βj] είναι το διάστηµα τιµών του ∆cj, για το οποίο επαληθεύεται η προηγούµενη ανισότητα, το εύρος του συντελεστού cj είναι [cj + αj, cj + βj] υπολογίζεται από
τις σχέσεις

αj = max {sk / hik : k∈N και hik < 0}
βj = min {sk / hik : k∈N και hik > 0}

(4.34)
(4.35)

Εύρος συντελεστών bi

Έστω ∆bi η µεταβολή του συντελεστού bi. Τότε το δεξιό µέρος γράφεται b + ∆biei
και για να παραµείνει η τρέχουσα βασική µήτρα βέλτιστη. Αν [γi, δi] είναι το διάστηµα τιµών του ∆bi, το εύρος του συντελεστού bi είναι [bi +γi, bi + δi] υπολογίζεται από
τις σχέσεις
γi = max {-(B-1b)k / (B-1)ki : (B-1)ki >0}
δi = min {-(B-1b)k / (B-1)ki : (B-1)ki < 0}

(4.36)
(4.37)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την ανάλυση ευαισθησίας υπάρχουν στις
αναφορές Akgul, 1984; Evans & Baker, 1982; Evans & Baker, 1983; Gale, 1996;
Jensen et al.,1993; Rubin & Wagner, 1990; Ward & Wendell, 1990, Vanderbei, 1997;
Παπαρρίζος, 1999.
Παράδειγµα 4.6. Να βρεθούν τα διαστήµατα τιµών των συντελεστών cj και bj µε την
κλασική µέθοδο, του γραµµικού προβλήµατος.

min
µ.π . −2 x1
−3 x1

−
−
−

x2 + 10 x3
x2 + 4 x3
x2 +
x3
x2 − 3x3
x1 , x2 , x3
≥

≤ −4
≤ −5
≤ 12
0

Λύση. Τα δεδοµένα που είναι απαραίτητα για τον υπολογισµό της ανάλυσης ευαισθησίας προέρχονται από την επίλυση του παραδείγµατος 4.6
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B= [ 4 5 2] , N = [1 6 3]
(cB )T = ( 0 0 -1) , (c N )T = ( 0 0 10 )
⎡ 1 0 −1⎤
⎡ −2 0 4 ⎤
⎢
⎥
B = ⎢ 0 1 −1⎥ , N = ⎢⎢ −3 0
1⎥⎥
⎢⎣ 0 0 1⎥⎦
⎢⎣ 0 1 −3⎥⎦
⎡ 1 0 1⎤
B = ⎢⎢0 1 1⎥⎥
⎢⎣0 0 1⎥⎦
−1

⎡ 8⎤
x B = ⎢⎢ 7 ⎥⎥ , w T = ( 0 0 -1) , (s N )T = ( 0 1 7 )
⎢⎣12 ⎥⎦
Υπολογισµός ανάλυσης ευαισθησίας µε την κλασική µέθοδο
Εύρος συντελεστών cj

Μη βασικοί δείκτες [1 6 3]

( c1 − s1 , ∞ ) = (0 − 0, ∞) = (0, ∞)
( c6 − s6 , ∞ ) = (0 − 1, ∞) = (−1, ∞)
( c3 − s3 , ∞ ) = (10 − 7, ∞) = (3, ∞)
Βασικοί δείκτες [4 5 2]
j=2, B[i]=2, B[3]=2

⎡ −2 0 4 ⎤
H 3 =B N= ( 0 0 1) ⎢⎢ −3 0
1⎥⎥ = ( 0 1 −3)
⎢⎣ 0 1 −3⎥⎦
-1
.3
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⎧s
⎫
⎧7⎫
a 2 = max ⎨ k : k ∈ N h ik <0 ⎬ = max ⎨ ⎬ = −2.33
⎩ −3 ⎭
⎩ h ik
⎭
⎧s
⎫
⎧1 ⎫
b 2 = min ⎨ k : k ∈ N h ik >0 ⎬ = min ⎨ ⎬ = 1
⎩1 ⎭
⎩ h ik
⎭
(c2 +a 2 ,c 2 +b 2 ) = (−1 + (−2.33), −1 + 1) = (−3.33, 0)
j=4, B[i]=4, B[1]=4

⎡ −2 0 4 ⎤
H1 =B N= (1 0 1) ⎢⎢ −3 0
1⎥⎥ = ( −2 1 1)
⎢⎣ 0 1 −3⎥⎦
-1
.1

⎧s
⎫
⎧0⎫
a 4 = max ⎨ k : k ∈ N h ik <0 ⎬ = max ⎨ ⎬ = 0
⎩ −2 ⎭
⎩ h ik
⎭
⎧s
⎫
⎧1 7 ⎫
b 4 = min ⎨ k : k ∈ N h ik >0 ⎬ = min ⎨ , ⎬ = 1
⎩1 1 ⎭
⎩ h ik
⎭
(c4 +a 4 ,c4 +b 4 ) = (0 + 0, 0 + 1) = (0,1)
j=5, B[i]=5, B[2]=5

⎡ −2 0 4 ⎤
H 2 =B N= ( 0 1 1) ⎢⎢ −3 0
1⎥⎥ = ( −3 1 −2 )
⎢⎣ 0 1 −3⎥⎦
-1
.2

⎧s
⎫
⎧0 7⎫
a 5 = max ⎨ k : k ∈ N h ik <0 ⎬ = max ⎨ ,
⎬=0
⎩ −3 −2 ⎭
⎩ h ik
⎭
⎧s
⎫
⎧1 ⎫
b5 = min ⎨ k : k ∈ N h ik >0 ⎬ = min ⎨ ⎬ = 1
⎩1 ⎭
⎩ h ik
⎭
(c5 +a 5 ,c5 +b5 ) = (0 + 0, 0 + 1) = (0,1)
Εύρος συντελεστών bi
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b1 =bi , B.1−1 = (1 0 1)
x ⎫
⎧ x
⎧ (B-1b)
⎫
12 ⎫
⎧ 8
γ1 =max ⎨- -1 k : (B-1 ) ki >0 ⎬ = max ⎨− B-1[1] , − B-1[3] ⎬ = max ⎨− , − ⎬ = −8
B31 ⎭
1⎭
⎩ 1
⎩ (B ) ki
⎭
⎩ B11
⎧ (B-1b) k
⎫
δ1 =min ⎨- -1 : (B-1 ) ki <0 ⎬ = min {∅} = ∞
⎩ (B ) ki
⎭
(b1 +γ1 ,b1 +δ1 )=(-4+(-8),-4+∞)=(-12,∞)

b 2 =bi , B.2−1 = ( 0 1 1)
x ⎫
⎧ x
⎧ (B-1b)
⎫
12 ⎫
⎧ 7
γ 2 =max ⎨- -1 k : (B-1 )ki >0⎬ = max ⎨− B-1[2] , − B-1[3] ⎬ = max ⎨− , − ⎬ = −7
B32 ⎭
1⎭
⎩ 1
⎩ (B ) ki
⎭
⎩ B22
⎧ (B-1b)
⎫
δ 2 =min ⎨- -1 k : (B-1 ) ki <0 ⎬ = min {∅} = ∞
⎩ (B ) ki
⎭
(b 2 +γ 2 ,b 2 +δ 2 )=(-5+(-7),-5+∞)=(-12,∞)
b3 =bi , B.3−1 = ( 0 0 1)
⎧ x ⎫
⎧ (B-1b) k
⎫
⎧ 12 ⎫
γ 3 =max ⎨- -1 : (B-1 ) ki >0⎬ = max ⎨− B-1[3] ⎬ = max ⎨− ⎬ = −12
⎩ 1⎭
⎩ (B ) ki
⎭
⎩ B33 ⎭
⎧ (B-1b)
⎫
δ3 =min ⎨- -1 k : (B-1 )ki <0 ⎬ = min {∅} = ∞
⎩ (B ) ki
⎭
(b3 +γ 3 ,b3 +δ3 )=(12+(-12),+∞)=(0,∞)

4.16 Εφαρµογές που υπολογίζουν την ανάλυση ευαισθησίας
4.16.1 Visual LinProg
Με βάση τα αποτελέσµατα επίλυσης του παραδείγµατος 4.6 µε τον αλγόριθµο
simplex, µπορεί να υπολογιστεί η ανάλυση ευαισθησίας, Σχήµα 4.23.

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

143

Σχήµα 4.23: Επίλυση του παραδείγµατος 4.6, και ο υπολογισµός της ανάλυσης ευαισθησίας

4.17 Εµπορικά λογισµικά βελτιστοποίησης
Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό των επαγγελµατικών συστηµάτων βελτιστοποίησης είναι το πλούσιο περιεχόµενό τους σε αλγορίθµους. Αντίθετα τα ακαδηµαϊκά
συστήµατα που συνήθως επικεντρώνουν σε λιγότερες αλγοριθµικές επιλογές και σχεδιάζονται για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή για να αποτελούν το έδαφος για δοκιµές σε
νέους αλγορίθµους.
Ο µεγάλος ανταγωνισµός που έχει αναπτυχθεί µεταξύ των εταιριών παραγωγής
λογισµικών βελτιστοποίησης, παρόλα αυτά όµως επειδή κάθε ένας που ενδιαφέρεται
για την αγορά τέτοιων πακέτων έχει κάτι συγκεκριµένο στο µυαλό του, δηλαδή προσπαθεί να αντιµετωπίσει µια κατηγορία προβληµάτων, έχει την δυνατότητα να επιλέξει αυτό το προϊόν που του ταιριάζει περισσότερο. Για παράδειγµα αν το µέγεθος των
προβληµάτων που πρόκειται να αντιµετωπίσει είναι πάρα πολύ µεγάλο, θα οδηγηθεί
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σε ένα λογισµικό που θα εκµεταλλεύεται αποδοτικότερα την µνήµη, ή θα υποστηρίζει
πολλαπλές κεντρικές µονάδες επεξεργασίας.
Ως τα πιο δηµοφιλή εµπορικά λογισµικά βελτιστοποίησης µπορούν να αναφερθούν
τα LINDO (Linear INteractive Discrete Optimization) της Lindo Systems (Schrage,
1990; 1991; 1997), Xpress-MP (EXpress – Mixed Programming) της Dash Associates (Dash Associates, 2001A; 2001B; Toledo, 1997), CPLEX (C SimPLEX) της
ILOG, Standard Excel Solver της Frontline Systems και MINOS (Modular Incore
Nonlinear System) των Bruce A. Murtagh και Michael Saunders.

4.17.1 Χαρακτηριστικά των συστηµάτων βελτιστοποίησης
Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο αναπτύσσονται αλγόριθµοι βελτιστοποίησης είναι η επίλυση πραγµατικών προβληµάτων. Αυτά τα προβλήµατα µπορεί να είναι ντετερµινιστικά ή στοχαστικά, γραµµικά ή µη γραµµικά, συνεχή ή διακριτά. Παρά το
γεγονός ότι τα περισσότερα από αυτά απαιτούν διαφορετικούς αλγορίθµους επίλυσης,
υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία που µπορούν να κάνουν δυνατή την σύγκριση µεταξύ
διαφόρων µεθόδων ενός συστήµατος.
Οι αλγόριθµοι γραµµικής άλγεβρας χρησιµοποιούν διανύσµατα και µήτρες. Αυτές
οι οντότητες τείνουν συχνά να είναι αραιές (sparse). Το πλήθος των µη µηδενικών
στοιχείων είναι πολύ µικρό και κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 0.01%-1%. Έτσι για υπολογιστικούς λόγους, ο αριθµός των µη µηδενικών στοιχείων αποτελεί µια τρίτη σηµαντική παράµετρο (nz) στην περιγραφή του µεγέθους ενός προβλήµατος, µαζί µε τον
αριθµό των γραµµών (m) και των στηλών (n). Το µέγεθος της µήτρας ενός γραµµικού
προβλήµατος µπορεί να είναι για παράδειγµα 16.000 γραµµές, 25.000 στήλες και να
αποτελείται από 150.000 µη µηδενικά στοιχεία.
Αυτή η χαµηλή πυκνότητα είναι που κάνει δυνατή την επίλυση µεγάλων προβληµάτων ακόµη και σε προσωπικούς υπολογιστές (PCs). Η αξιοποίηση της αραιότητας
είναι από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των λογισµικών βελτιστοποίησης. Για
παράδειγµα η αντίστροφος µιας βάσης µεγέθους 10.000x10.000, µε 50.000 µη µηδενικά στοιχεία, στην µέθοδο simplex µπορεί να έχει πλήρη πυκνότητα µε 100.000.000
µη µηδενικά στοιχεία που απαιτούν 800 ΜΒ κύριας µνήµης για την αποθήκευσή τους.
Με την αραιή αποθήκευση όµως και µε την κατάλληλη επιλογή της µορφής της αντίστροφης της µήτρας, µπορούµε να περιµένουµε λιγότερα από 150.000 µη µηδενικά
στοιχεία.
Μόνο οι µη µηδενικοί συντελεστές ενός προβλήµατος πρέπει να αποθηκευθούν.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την αποθήκευση αραιών προβληµάτων. Οι δοµές δεδοµένων είναι αυτές που ευθύνονται για την αποτελεσµατική αποθήκευση και διαχείριση των αραιών διανυσµάτων και µητρών. Η επιλογή τους είναι ζωτικής σηµασίας
για την αποδοτικότητα (efficiency) και την κλιµάκωση (scalability) και εξαρτάται από
την µελλοντική τους χρήση.
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Κατά την επίλυση ενός προβλήµατος, πραγµατοποιούνται µετασχηµατισµοί στα
διανύσµατα και στις µήτρες, που οδηγούν στην εµφάνιση νέων µη µηδενικών στοιχείων. Η αύξηση των µη µηδενικών στοιχείων µπορεί να είναι τόσο δραµατική, ώστε
η αποθήκευση των µητρών να είναι αδύνατη. Το γεγονός αυτό τροφοδότησε µια σειρά
ερευνών για την εύρεση αλγορίθµων που θα το αντιµετωπίζουν. Η προ-λύση
(presolve), είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείται για τον σκοπό αυτό. Τα κριτήρια της
προ-λύσης είναι διαφορετικά για τα διάφορα είδη προβληµάτων γραµµικού προγραµµατισµού (LP).
Αλγόριθµοι επίλυσης γραµµικών προβληµάτων που χρησιµοποιούνται από τις εµπορικές εφαρµογές βελτιστοποίησης, Πίνακας 4.1.

LP

•

Γραµµικός (Simplex): Γραµµική αντικειµενική συνάρτηση και περιορισµοί, µε την µέθοδο Simplex.

•

Γραµµικός (Interior): Γραµµική αντικειµενική συνάρτηση και περιορισµοί, µε την µέθοδο εσωτερικών σηµείων (ή Barrier).

CPLEX

XPRESS-MP

Standard
Excel
Solver

LINDO

MINOS

Simplex Opt.
Barrier Opt.

Xpress-Opt.
Simplex-Opt.
Network Barrier Opt.

Simplex
Linear
Solver

Primal
Simplex
Solver

Primal
Simplex

Πίνακας 4.3: Αλγόριθµοι επίλυσης γραµµικών προβληµάτων στις εµπορικές εφαρµογές βελτιστοποίησης

4.17.2 Αξιολόγηση των εφαρµογών βελτιστοποίησης
Προκειµένου να προκύψει µία απόφαση σχετικά µε το ποιο είναι το καλύτερο λογισµικό βελτιστοποίησης, απαιτείται η αξιολόγηση όλων των υποψήφιων λογισµικών
µε βάση κάποια αντικειµενικά κριτήρια. ∆εν αρκεί όµως µόνο αυτή η συνθήκη για
την εξαγωγή έγκυρων αποτελεσµάτων, αλλά απαιτείται επίσης και η χρήση ενός κοινού µέσου. Η επίλυση γραµµικών προβληµάτων που ήδη γνωρίζουµε τα αποτελέσµατα επίλυσης όπως είναι τα µετροπορογράµµατα (benchmarks) της συλλογής NETLIB.
O Πίνακας 4.4 περιέχει τα χαρακτηριστικά των µετροπρογραµµάτων που χρησιµοποιήθηκαν για την αξιολόγηση. Οι πρώτες δύο στήλες του πίνακα περιέχουν τον αριθµό των γραµµών (m) και των στηλών (n) της βάσης του προβλήµατος, δηλαδή τον
αριθµό των περιορισµών και των µεταβλητών αντίστοιχα. Η επόµενη στήλη (nnz)
πληροφορεί για τον αριθµό των µη µηδενικών στοιχείων της βάσης, η στήλη Bytes
αναφέρεται στο µέγεθος του κάθε αρχείου, ενώ η τελευταία στήλη περιέχει την βέλτιστη τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης, εφόσον αυτή είναι εφικτή.
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Όνοµα

m
57
28
75
167
175
44
92
106
51
51
97
118

ADLITTLE
AFIRO
BLEND
BOEING2
ISRAEL
KB2
RECIPE
SC105
SC50A
SC50B
SHARE2B
STOCFOR1

N
97
32
83
143
142
41
180
103
48
48
79
111

nnz
465
88
521
1339
2358
291
752
281
131
119
730
474

Bytes
3690
794
3227
8761
12109
2526
6210
3307
1615
1567
4795
4247

Βέλτιστη Τιµή
2.2549496316E+05
-4.6475314286E+05
-3.0812149846E+01
-3.1501872802E+02
-8.9664482186E+05
-1.7499001299E+03
-2.6661600000E+02
-5.2202061212E+01
-6.4575077059E+01
-7.0000000000E+01
-4.1573224074E+02
-4.1131976219E+04

Πίνακας 4.4: Μετροπρογράµµατα που χρησιµοποιήθηκαν στην αξιολόγηση των
εφαρµογών βελτιστοποίησης
Ένας πιο ξεκάθαρος τρόπος για τη σύγκριση της αποτελεσµατικότητας των λογισµικών είναι η παρουσίαση του αριθµού των επαναλήψεων που εκτελεί ο αλγόριθµος
για την επίλυση του κάθε προβλήµατος (Alexandraki et al., 2005), Σχήµα 4.24.

Αποδοτικότητα (Efficiency)

LINDO

Xpress-MP

AMPL/MINOS

AMPL/CPLEX

Αριθµός Επαναλήψεων

250
200
150
100
50

AD

LI

TT
L
AF E
IR
BL O
BO EN
EI D
N
IS G 2
R
AE
L
KB
R
EC 2
IP
SC E
10
SC 5
50
SC A
SH 50
B
ST AR
E
O
C 2B
FO
R
1

0

Τίτλος Προβλήµατος

Σχήµα 4.24: Μέτρο αποδοτικότητας, αριθµός επαναλήψεων

Σύµφωνα µε το διάγραµµα, συµπεραίνεται πολύ εύκολα πως το AMPL/CPLEX έχει βρει την βέλτιστη λύση εκτελώντας τις λιγότερες επαναλήψεις σε κάθε περίπτωση.
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Επόµενα έρχονται τα Xpress-MP και AMPL/MINOS, ενώ τελευταίο είναι το LINDO,
που εκτός του ότι δεν µπόρεσε να λύσει τα BOEING2 και ISRAEL, εκτέλεσε και τα
περισσότερα βήµατα για όλα τα υπόλοιπα. Σηµαντική είναι η παρατήρηση ότι το
AMPL/MINOS ενώ σχεδόν σε όλα τα προβλήµατα παρουσιάζει αρκετά καλή αποτελεσµατικότητα, στα δύο µεγαλύτερα προβλήµατα, BOEING2 και ISRAEL, εκτελεί τα
περισσότερα βήµατα από όλα τα υπόλοιπα προγράµµατα και µάλιστα η διαφορά αυτή
είναι ιδιαίτερα σηµαντική.
Κάνοντας εποµένως έναν τελικό απολογισµό, προκύπτει ότι το AMPL µε λύτες το
CPLEX και το MINOS, είναι το καλύτερο λογισµικό όσον αφορά το κριτήριο της αποτελεσµατικότητας, ενώ το LINDO υστερεί σε σύγκριση µε όλα τα άλλα.
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Κεφάλαιο 5
Σχεδιασµός εφαρµογών οπτικοποίησης
αλγορίθµων
Η βασική µορφή της οπτικοποίησης αλγορίθµου παρουσιάζεται στο Σχήµα 5.1. Η
οπτικοποίηση προκύπτει από έναν κατάλληλο (appropriate) µετασχηµατισµό, που υπογραµµίζει την λειτουργία του αλγορίθµου. Συνολικά ένα σύστηµα οπτικοποίησης
περιλαµβάνει από την µορφοποιηµένη απεικόνιση των δεδοµένων είτε αυτά είναι τα
δεδοµένα εισόδου στα οποία θα εφαρµοστεί ο αλγόριθµος, είτε είναι τα δεδοµένα εξόδου που παρουσιάζονται ως τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των δεδοµένων
εισόδου µε την χρήση του συγκεκριµένου αλγορίθµου.

Υπολογιστικά Στοιχεία

∆εδοµένα

Ο

Π

Τ

Ι

Κ

Ο

Π

Ο

∆εδοµένα

Ι

Η

Σ

Η

Σχήµα 5.1: Η βασική µορφή ενός συστήµατος οπτικοποίησης αλγορίθµου

5.1 Βασικές αρχές της δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµων
Οι πληροφορίες απορροφώνται από τους ανθρώπους κυρίως µέσω δύο αισθητήριων καναλιών: το οπτικό και το ακουστικό κανάλι.
Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και τα δύο κανάλια διεγείρονται από τον καθηγητή. Στις κοινωνικές επιστήµες το ακουστικό κανάλι διαδραµατίζει κυρίαρχο ρόλο.
Στις θετικές επιστήµες, το οπτικό κανάλι είναι εξίσου σηµαντικό µε το ακουστικό κανάλι, ή ακόµα µπορεί και να έχει τον κυρίαρχο ρόλο. Ο νέος τοµέας της υπολογιστικής
οπτικοποίησης (computational visualization) µελετά τον ρόλο των απεικονίσεων στις
επιστήµες, που δηµιουργούνται µε τη χρήση των υπολογιστών και πώς να βελτιώσουν
την µεταβίβαση των πληροφοριών που απεικονίζουν (Strothotte & Strothotte, 1997).
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Στην επιστήµη της πληροφορικής και των µαθηµατικών οι έννοιες παρουσιάζονται
συχνά µε τη χρήση εικόνων. Οι δοµές δεδοµένων, παρουσιάζονται χρησιµοποιώντας
συγκεκριµένους τρόπους αναπαράστασης για να βοηθήσουν την κατανόηση, όπως τα
δέντρα (trees) που παρουσιάζονται ως κόµβοι που συνδέονται µε βέλη, όπως οι λίστες
(lists) που παρουσιάζονται σαν τετράγωνα κουτιά που συνδέονται µε δείκτες σε µια
σειρά, όπως οι πίνακες (arrays) που παρουσιάζονται ως ένα κουτί που περιλαµβάνει
µια σειρά από δεδοµένα. Τέτοιες απεικονίσεις, που συνδέονται µε τις λεκτικές εξηγήσεις, είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξηγηθεί η δυναµική των αλγορίθµων. Μελέτες
των ψυχολόγων που εξέτασαν τον τρόπο µε τον οποίο οι άνθρωποι χτίζουν και διατηρούν τις έννοιες, υποστηρίζουν ότι η χρησιµοποίηση δυο ή περισσότερων διαφορετικών τρόπων παρουσίασης της ίδιας ιδέας βοηθάει στην αποµνηµόνευση και τον χειρισµό των εννοιών δηµιουργικά (Paivio, 1990; Bauer & Johnson-Laird, 1993).
Αυτό σηµαίνει ότι µια λεκτική και µια οπτική κωδικοποίηση ενισχύει αµοιβαία η
µια την άλλη και ο συνδυασµός τους είναι η καλύτερη προσέγγιση για λόγους διδασκαλίας. Υπάρχουν πολλές προσπάθειες που κατευθύνονται στο να εξερευνήσουν
πόσο καλύτερα µεταβιβάζονται οι πληροφορίες από έναν υπολογιστή σε έναν φοιτητή
προκειµένου να αποφευχθεί η οπτική υπερφόρτωση. Οι σηµαντικές πληροφορίες
µπορούν να δοθούν καλύτερα χρησιµοποιώντας κάποιο σήµα που ενεργοποιεί ένα
τρίτο αισθητήριο κανάλι, διότι η προσοχή αυξάνεται από ένα σήµα που έρχεται σε
αντίθεση µε το φόντο (Theeuwes et al., 1998). Τέτοια τεχνάσµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον σχεδιασµό συστηµάτων οπτικοποίησης των αλγορίθµων ως οπτικά
σήµατα που κατευθύνουν την προσοχή του φοιτητή στα ενδιαφέροντα µέρη της προσοµοίωσης.
Ο John Lasseter (1987) στο άρθρο του αναθεώρησε ποιες αρχές της παραδοσιακής
δυναµικής παρουσίασης µπορούν και πρέπει να εφαρµοστούν και στις δυναµικές παρουσιάσεις στους υπολογιστές, και ειδικότερα στις παρουσιάσεις τριών διαστάσεων.
∆εν αναφέρεται ειδικά στις δυναµικές παρουσιάσεις των αλγορίθµων αλλά αυτές οι
αρχές µπορούν να επεκταθούν και να εφαρµοστούν και στην δική µας περίπτωση.
Ένα υποσύνολο των αρχών αυτών που είναι σχετικές µε την οπτικοποίηση αλγορίθµων είναι τα ακόλουθα:
Αναµονή (Anticipation). Ένα οπτικό σήµα µπορεί να κατευθύνει την προσοχή σε
ένα ορισµένο µέρος της εικόνας όπου µια δράση είναι έτοιµη να εµφανιστεί. Η έγκαιρη αναµονή επιτρέπει στο θεατή για να καταλάβει καλύτερα µια δράση που διαδραµατίζεται στην οθόνη ακριβώς για µια στιγµή. Μια δράση αναµονής θα µπορούσε σε
ένα σύστηµα δυναµικής παρουσίασης να αναβοσβήσει ή να αλλάξει το χρώµα προτού
αρχίσει.
Συγχρονισµός (Timing). Υπάρχουν τρεις παράµετροι που µπορούν να ελεγχθούν
κατά τη διάρκεια µιας δυναµικής παρουσίασης:
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ο χρόνος για την αναµονή µιας δράσης
ο χρόνος για τη δράση
ο χρόνος για την αντίδραση στη δράση

Αν όλα είναι πάρα πολύ γρήγορα, ο φοιτητής µπορεί να µην καταλάβει, ενώ αν είναι πάρα πολύ αργό, ο φοιτητής χάνει το ενδιαφέρον.
Παρουσίαση (Staging). Αυτό σηµαίνει ότι η προσοχή του φοιτητή πρέπει να κατευθυνθεί όπου "είναι η δράση ". ∆εν πρέπει δύο σηµαντικές ενέργειες να εµφανιστούν ταυτόχρονα σε δύο σηµεία διότι ο φοιτητής δεν µπορεί να τα αντιληφθεί συγχρόνως. Η κίνηση ή το χρώµα µπορεί να βοηθήσει να δώσει έµφαση στη σηµαντική
δράση. Αν όλα κινούνται, ένα αντικείµενο σε ανάπαυση εφιστά την προσοχή. Τα αντικείµενα που κινούνται συντονισµένα, διαµορφώνουν µια ενότητα.
Επικάλυψη (Overlapping). Μια δεύτερη κίνηση µπορεί να αρχίσει λίγο πριν την
ολοκλήρωση της πρώτης κίνησης, προκειµένου να κρατηθεί το ενδιαφέρον του φοιτητή.
∆ευτεροβάθµια δράση (Secondary action). Ένα γεγονός που ενισχύει την αρχική
δράση. Σε έναν αλγόριθµο ταξινόµησης, παραδείγµατος χάριν, ένας αριθµός που έχει
επιτύχει την τελική του θέση σε µια σειρά, µπορεί να χρωµατιστεί πράσινος ως σήµα
της ολοκλήρωσης , ενώ οι άλλοι αριθµοί είναι µαύροι.
Ελκυστικότητα (Appeal). Πρέπει να αρέσει στον φοιτητή αυτό που βλέπει.
Τα κύρια συµπεράσµατα που µπορούµε να εξαγάγουµε από αυτή τη λίστα, είναι
ότι η προσοχή του φοιτητή πρέπει να κατευθυνθεί κάθε φορά σε µια από τις κύριες
διαδικασίες. Η χρησιµοποίηση της αναµονής φαίνεται να είναι ένας καλός τρόπος να
προετοιµαστεί ο φοιτητής για την επικείµενη δραστηριότητα. Η αναµονή µπορεί να
εκδηλωθεί µε το να αναβοσβήνει ένα αντικείµενο, τη χρησιµοποίηση ενός βέλους ή
την αλλαγή του χρώµατός του.
Η αναµονή λειτουργεί ακόµα και ενάντια στη θέληση του φοιτητή, οι ψυχολόγοι
γνωρίζουν ότι όταν δίνεται σε έναν παρατηρητή η ρητή εντολή για να κινήσει τα µάτια προς ένα συγκεκριµένο σηµείο στην οθόνη, οποιοδήποτε αντικείµενο που εµφανίζεται ξαφνικά συλλαµβάνει την προσοχή των µατιών.
Μπορούµε εποµένως να σκεφτούµε ότι η δυναµική παρουσίαση αλγορίθµων ως
ένα εργαλείο προ-διερευνητικής εξερεύνησης (pro-exploratory exploration) είναι για
την ανακάλυψη της έννοιας (discovery of meaning) στους µηχανισµούς των αλγορίθµων.
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Τα περισσότερα συστήµατα οπτικοποίησης αλγορίθµων που υπάρχουν υπερτονίζουν την δυνατότητα που επιτρέπει στον παρατηρητή να παίξει µε πολλά διαφορετικά
είδη δεδοµένων. Εντούτοις, δεν υπάρχουν πολλά συστήµατα δυναµικής παρουσίασης
αλγορίθµων που έλαβαν υπ’ όψιν κατά το σχεδιασµό τη δηµιουργία παρουσιάσεων µε
νόηµα, δηλ. η δυναµική παρουσίαση να χαράξει την έννοια ενός αλγορίθµου στο
µυαλό των φοιτητών µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην το ξεχάσουν.
Με την δυναµική παρουσίαση προσπαθούµε για την γνωστική πιστότητα (cognitive
fidelity). Η επίτευξη αυτής της προϋπόθεσης σηµαίνει ότι έχουµε επαρκείς οπτικές
µεταφορές έτσι ώστε οι δοµές δεδοµένων που δηµιουργούνται στο µυαλό µας κατά
την ανάκληση της γνώσης να ανταποκρίνεται στις δοµές δεδοµένων του αλγορίθµου.

5.1.1 Προβλήµατα και µειονεκτήµατα
Αν και υπάρχουν σηµαντικά αποτελέσµατα στο χώρο της οπτικοποίησης αλγορίθµων, αφιερώνονται και νέες προσπάθειες για την δηµιουργία εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, που παρουσιάζουν τους ίδιους αλγορίθµους ξανά και ξανά. Οι οπτικοποιήσεις που αναπτύσσονται έχουν την τάση να παρουσιάζουν τους λιγότερα σύνθετους αλγορίθµους, έτσι βλέπουµε να υπάρχουν πάρα
πολλές εφαρµογές που παρουσιάζουν την λειτουργία αλγορίθµων ταξινόµησης, και να
υπάρχει ένα κενό πιο ενδιαφερόντων και πολύπλοκων αλγορίθµων. Οι αλγόριθµοι που
είναι τα εύκολα υποκείµενα για την οπτικοποίηση είναι εκείνα τα οποία εξετάζουν τις
συλλογές στοιχείων όπως λίστες, δέντρα και πίνακες.
Εξετάζοντας γενικά τους αλγορίθµους, οι αλγόριθµοι που αλλάζουν συνεχώς τις
καταστάσεις των δεδοµένων καθώς εκτελούνται είναι τα πιο κατάλληλα για οπτικοποίηση. Το χρονικό διάστηµα µεταξύ της αρχικής κατάστασης n, και της επόµενης
κατάστασης µετά από την εκτέλεση µιας γραµµής του κώδικα όπου τα δεδοµένα έχουν αλλάξει n+1, είναι το σηµείο όπου ο παρατηρητής θέλει να δει τι έχει συµβεί
και περισσότερο τον ενδιαφέρει η αλλαγή πως έχει συµβεί.
Ποιος θα χρησιµοποιήσει αυτά τα προγράµµατα;
Αν και η απάντηση µπορεί να φαίνεται προφανή, αν αναφέρουµε ότι η µορφή της
εφαρµογής είναι π.χ. applet, βασικά το µυαλό µας πάει στο µοναδικό τρόπο που µπορούµε να τα δούµε, στο ∆ιαδίκτυο. Έτσι µπορούµε να πούµε ότι µόνο οι άνθρωποι
που έχουν κάποια δυνατότητα πρόσβασης στο ∆ιαδίκτυο θα µπορέσουν να το χρησιµοποιήσουν. Πριν από το σχεδιασµό ή ανάπτυξη ενός προγράµµατος πρέπει να σκεφτούµε ποια οµάδα χρηστών θα ενδιαφερθεί να χρησιµοποιήσει την εφαρµογή. Αυτή
η ερώτηση είναι γνωστή και ως ακροατήριο ενδιαφέροντος (target audience).
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Η πολυπλοκότητα των αλγορίθµων που παρουσιάζονται δείχνει ότι συνήθως απευθύνονται σε φοιτητές, και κατά το σχεδιασµό και κατά την υλοποίηση των προγραµµάτων αυτή την οµάδα χρηστών βρίσκεται στο µυαλό των δηµιουργών.
Ποια προαπαιτούµενη γνώση είναι απαραίτητη;
Μια άλλη παράµετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η δυνατότητα της κατανόησης νέων γνώσεων των φοιτητών. Η δυνατότητα χρησιµοποίησης µιας εφαρµογής
οπτικοποίησης αλγορίθµων είναι ένα µέτρο το οποίο δείχνει την ευκολία εκµάθησης
και χρήσης του συστήµατος. Λόγω της µεγάλης απόκλισης στις δυνατότητες κατανόησης των φοιτητών, θα πρέπει να υποθέσουµε ότι η εφαρµογή σχεδιάζεται για αυτούς
που έχουν τις λιγότερες δυνατότητες κατανόησης νέων αλγορίθµων.
Τι θα αποκοµίσει ο φοιτητής µε τη χρησιµοποίηση της εφαρµογής οπτικοποίησης;
Ο θεµελιώδης στόχος που έχουν οι εφαρµογές οπτικοποίησης είναι η εκπαιδευτική
αξία (educational value). Αλλά τι σηµαίνει αυτό πραγµατικά; ∆εν υπάρχει λόγος να
χρησιµοποιήσεις κάτι από το οποίο δεν µαθαίνεις τίποτα. Η πρόθεση αυτών των εφαρµογών είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν πως λειτουργεί ένας αλγόριθµος ή ένα κοµµάτι ενός αλγορίθµου βοηθώντας µε την οπτική αναπαράσταση
των εντολών του επαναλαµβανόµενου κώδικα. Αν ο φοιτητής µπορεί να κατανοήσει
τη βασική ιδέα της λειτουργίας του αλγορίθµου βλέποντας κάποια οπτική αναπαράσταση της, τότε αποκτά την ικανότητα να µπορεί να επαναλάβει µόνος του τον αλγόριθµο και να δηµιουργήσει τον παραλληλισµό της εκτέλεσης που παρακολούθησε µε
τον τρόπο που αποτυπώθηκε η λειτουργία του αλγορίθµου στη µνήµη του. Με την
αύξηση της αυτοπεποίθησης οι φοιτητές αισθάνονται πιο σίγουροι για τις δυνατότητές
τους να εφαρµόσουν τις τεχνικές των αλγορίθµων σε καθηµερινές καταστάσεις.

5.2 Καθορισµός οπτικοποίησης αλγορίθµων
Οργάνωση οπτικοποίησης (Visualization Setup): Τα πρώτα βήµατα στον καθορισµό
µιας οπτικοποίησης αλγορίθµου αποτελούνται από την απόφαση των κοµµατιών των
πληροφοριών που σχετίζονται µε την εκτέλεση του αλγορίθµου και πρέπει να απεικονιστεί και από την επιλογή κατάλληλης γραφικής αντιπροσώπευσης αυτών των στοιχείων. Στην περίπτωση των αλγορίθµων ταξινόµησης, µια αποτελεσµατική µεταφορά
είναι η αντιστοίχιση των δεδοµένων που πρόκειται να ταξινοµηθούν να συνδεθούν µε
ράβδους διαφορετικού ύψους (Demetrescu, Finocchi & Stasko, 2002).
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Χρησιµοποιώντας τον όρο κοκκοποίηση (granularity) µπορεί να περιγραφεί το επίπεδο λεπτοµέρειας των γεγονότων σε µια δυναµική παρουσίαση. Ως παράδειγµα
µπορεί να αναφερθεί ένας αλγόριθµος ταξινόµησης τη στιγµή που γίνεται η εναλλαγή
των δεδοµένων και µετακινείται ένα στοιχείο κάθε φορά. Ο τρόπος αυτός χαρακτηρίζεται από υψηλή κοκκοποίηση, διότι βρίσκεται πιο κοντά στον πραγµατικό κώδικα
που χρησιµοποιεί µια προσωρινή µεταβλητή για να κάνει την εναλλαγή των δεδοµένων. Ενώ στην περίπτωση της ταυτόχρονης κίνησης και των δυο δεδοµένων κατά τη
διάρκεια της εναλλαγής, τα στοιχειώδη βήµατα έχουν οµαδοποιηθεί λογικά και οι λεπτοµέρειες, (χρήση προσωρινής µεταβλητής) δεν παρουσιάζονται.
Υπάρχει µια βασική διαφορά µε τον τρόπο που η κοκκοποίηση µιας δυναµικής παρουσίασης ελέγχεται µε τη χρήση της τεχνικής των ενδιαφερόντων γεγονότων ή της
τεχνικής της χαρτογράφησης των καταστάσεων. Για να δηµιουργηθεί ένα γεγονός
δυναµικής παρουσίασης µε την χρήση των ενδιαφερόντων γεγονότων πρέπει να κληθεί µια συνάρτηση, κατά συνέπεια αυξάνεται ο αριθµός των γεγονότων δυναµικής
παρουσίασης, αυξάνεται ο αριθµός των κλήσεων σε συναρτήσεις µε αποτέλεσµα να
παρουσιάζεται χαµηλή κοκκοποίηση εξ ορισµού. Στην περίπτωση της χαρτογράφησης
των καταστάσεων, κάθε αλλαγή στην κατάσταση των δεδοµένων έτσι και αλλιώς αντιστοιχεί σε κάποιο γραφικό αντικείµενο το οποίο παράγει αυτόµατα ένα γεγονός
δυναµικής παρουσίασης, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται υψηλή κοκκοποίηση εξ
ορισµού. Εποµένως για να ελεγχθεί ο τρόπος της κοκκοποίησης χρειάζεται ένας µηχανισµός πού να αποτρέπει την αυτόµατη µετατροπή κάθε αλλαγής των δεδοµένων σε
ένα γεγονός δυναµικής παρουσίασης.
Μια φυσική προσέγγιση για µια εφαρµογή δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµου
αποτελεί ο σχολιασµός του κώδικα του αλγορίθµου µε κλήσεις σε ρουτίνες οπτικοποίησης. Πρώτο βήµα αποτελεί ο προσδιορισµός των σχετικών ενεργειών που εκτελείται από τον αλγόριθµο και συγχρόνως αποτελούν και ενδιαφέρον για λόγους απεικόνισης. Αυτές οι σχετικές ενέργειες συνήθως αναφέρονται ως ενδιαφέροντα γεγονότα.
Οι σκηνές της δυναµικής παρουσίασης µπορούν να καθοριστούν µε τον ορισµό
κατάλληλης διαδικασίας οπτικοποίησης το οποίο καθοδηγεί το γραφικό σύστηµα
σύµφωνα µε τα επίκαιρα δεδοµένα που παράγονται από ένα συγκεκριµένο γεγονός.
Εναλλακτικά, αυτές οι διαδικασίες οπτικοποίησης µπορούν απλά να καταγράψουν τα
γεγονότα σε ένα αρχείο για µεταγενέστερη (post-mortem) οπτικοποίηση. Οι κλήσεις
που πραγµατοποιούνται στις ρουτίνες οπτικοποίησης λαµβάνονται συνήθως µε τον
σχολιασµό του αρχικού κώδικα του αλγορίθµου από τα σηµεία που λαµβάνουν µέρος
τα ενδιαφέροντα γεγονότα. Αυτή η διαδικασία του σχολιασµού µπορεί να γίνει µε το
χέρι είτε µε τη βοήθεια εξειδικευµένων συντακτών.
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5.2.1 Η µέθοδος καθοδηγούµενο από τα γεγονότα (Event-driven
method)
Συγκεκριµένα, τα συστήµατα καθοδηγούµενα από τα δεδοµένα πραγµατοποιούν
µια γραφική αντιστοίχιση των καταστάσεων των υπολογισµών, αυτός ο τρόπος περιγραφής ονοµάζεται χαρτογράφηση καταστάσεων (state mapping): ένα παράδειγµα δίνεται από τους συµβατικούς αποσφαλµατές (debuggers), οι οποίοι παρέχουν µια άµεση ανταπόκριση για το πώς οι µεταβλητές αλλάζουν κατά τη διάρκεια του χρόνου
(Demetrescu, Finocchi & Stasko, 2002).
Σε ένα σύστηµα οπτικοποίησης που βασίζεται στη µέθοδο καθοδηγούµενο από τα
γεγονότα ο χρήστης σχολιάζει το κείµενο του πηγαίου κώδικα του προγράµµατος που
πρόκειται να οπτικοποιηθεί. Κάθε σχολιασµός αντιπροσωπεύει ένα ενδιαφέρον γεγονός: ένα σηµείο εκκίνησης που ενεργοποιεί το σύστηµα. Το σηµείο εκκίνησης απλώς
καλεί τις ρουτίνες του συστήµατος οπτικοποίησης, µε την πλήρη προδιαγραφή των
γραφικών παραµέτρων της γραφικής αντιπροσώπευσης. Για παράδειγµα, ένα ενδιαφέρον γεγονός σε ένα αλγόριθµο ταξινόµησης µπορεί να είναι οι διαδικασίες εναλλαγής (Francik, 2002). Η σύνδεση µεταξύ του προγράµµατος και του συστήµατος οπτικοποίησης χαρακτηρίζεται συνήθως από την µέθοδο της εισβολής, δηλ. περιλαµβάνει
τις τροποποιήσεις στο κείµενο του πηγαίου κώδικα του προγράµµατος.
Η µέθοδος µπορεί να βελτιωθεί χρησιµοποιώντας σενάριο (script), τα οποία είναι
εξωτερικά αρχεία που καθορίζουν τον τρόπο της γραφικής αντιπροσώπευσης για τους
διαφόρους τύπους ενδιαφερόντων γεγονότων. Το κείµενο του πηγαίου κώδικα περιλαµβάνει µόνο τα σχόλια που αναφέρονται στο εξωτερικό αρχείο σεναρίων. Μερικές
εφαρµογές χρησιµοποιούν πιο προχωρηµένα εργαλεία και προσφέρουν ειδικούς συντάκτες που υποστηρίζουν το σχολιασµό του πηγαίου κώδικα.
Ακόµα η µορφή των σχολίων παραµένει επιτακτικό (imperative): κάθε ενδιαφέρον
γεγονός (ένα σηµείο στο κείµενο του πηγαίου κώδικα) συνδέεται µε µια apriori καθορισµένη δράση απεικόνισης. Η επιλογή του σηµείου εκκίνησης της γραφικής απεικόνισης είναι ελεύθερη σε ένα σύστηµα οπτικοποίησης, έτσι η επιλογή του εξαρτάται
από το αντικείµενο της παρουσίασης. Όλες οι πληροφορίες που συµµετάσχουν στην
οπτικοποίηση πρέπει να αντιστοιχούν σε κάθε γεγονός που έχει κάποιο ενδιαφέρον.
Αυτό καθιστά την εργασία του φοιτητή διαισθητική, αλλά το µειονέκτηµα του τρόπου
ορισµού της οπτικοποίησης στην περίπτωση της εισβολής είναι η σύνδεση του µε το
πηγαίο κώδικα και το χαµηλό επίπεδο αυτοµατοποίησης.
Η µέθοδος καθοδηγούµενο από τα γεγονότα έχει εφαρµοστεί στις δυναµικές παρουσιάσεις αλγορίθµων: BALSA, ZEUS, TANGO/XTANGO και POLKA.
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5.2.2 Η µέθοδος καθοδηγούµενο από τα δεδοµένα (Data-driven
method)
Σε ένα σύστηµα οπτικοποίησης που βασίζεται στη µέθοδο καθοδηγούµενο από τα
δεδοµένα η αλλαγή των τιµών των δεδοµένων περιγράφει το µοναδικό σηµείο εκκίνησης που πρέπει να αναγγελθεί στο σύστηµα οπτικοποίησης. Αυτό µειώνει σηµαντικά την ποικιλοµορφία των απαραίτητων σχολιασµών στο πηγαίο κώδικα. Μερικά συστήµατα τοποθετούν τα σχόλια στο πηγαίο κώδικα αυτόµατα, χρησιµοποιώντας έναν
προ-επεξεργαστή (preprocessor) κειµένου, ενώ άλλα παρέχουν ένα οργανωµένο περιβάλλον εκτέλεσης όπως ένα διερµηνέα (interpreter) ή µεταγλωττιστή (compiler) έτσι
ώστε οι δοµές δεδοµένων µπορούν να ελεγχθούν χωρίς την επιρροή του πηγαίου κώδικα. Αυτή η τεχνική καθιστά το στυλ σύνδεσης τελείως ανεξάρτητο και χωρίς εισβολή (non-invasive), αλλά αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα είναι υποχρεωτικό. Στα
συστήµατα οπτικοποίησης καθοδηγούµενα από τα δεδοµένα ο ορισµός της οπτικοποίησης είναι δηλωτικός (declarative), ο οποίος περιγράφει πώς να γίνει η οπτικοποίηση µιας συγκεκριµένης δοµής δεδοµένων, δεν έχει σηµασία που, δηλ. σε ποια γραµµή του κώδικα βρίσκεται η εντολή που προκάλεσε την αλλαγή της τιµής των στοιχείων της δοµής δεδοµένων. Αυτή η προσέγγιση περιλαµβάνει τις ενδιαφέρουσες δοµές
δεδοµένων (interesting data structures) αντί τα ενδιαφέροντα γεγονότα (Francik,
2002).
Οι φοιτητές περιγράφουν τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η αντιστοίχιση των περιεχοµένων σε απεικόνιση και είναι η ευθύνη του συστήµατος να απεικονίσουν όλες τις
εµφανιζόµενες αλλαγές των στοιχείων. Η οπτικοποίηση βασίζεται σε ένα πολύ υψηλό
επίπεδο περιληπτικότητας. Η επιλογή των σηµείων εκκίνησης της απεικόνισης καθορίζεται και υποστηρίζεται συνήθως από το σύστηµα.
Το αντικείµενο της οπτικοποίησης περιορίζεται στο προσωρινό περιεχόµενο των
δοµών δεδοµένων, οι µόνες τιµές που στέλνονται στο σύστηµα οπτικοποίησης είναι η
ταυτότητα της δοµής δεδοµένων που έχει αλλάξει. Αυτό µειώνει τις δυνατότητες προσαρµογής, αλλά το πλεονέκτηµα είναι ο καθαρός τρόπος σχεδίασης και το ότι µπορεί
να αγνοηθεί τελείως η γνώση του κώδικα του προγράµµατος.
Αυτή η µέθοδος οπτικοποίησης µπορεί να εφαρµοστεί ως εργαλείο εξερεύνησης,
καθορίζοντας την γραφική αντιστοίχιση για κάποιες δοµές δεδοµένων για να µπορέσει
να παρατηρήσει τι θα συµβεί στα δεδοµένα. Το επίπεδο αυτοµατοποίησης είναι εξ
ορισµού πολύ ψηλό. Η µέθοδος καθοδηγούµενο από τα δεδοµένα έχει εφαρµοστεί
στις εφαρµογές PAVANE και LEONARDO.

5.2.3 Ενδιαφέροντα γεγονότα
Οι περισσότερες επιδείξεις οπτικοποίησης προγράµµατος (είτε είναι στατικές είτε
είναι δυναµικές απεικονίσεις του κώδικα ή των δεδοµένων) µπορούν να δηµιουργη-
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θούν αυτόµατα, ενώ οι περισσότερες οπτικοποιήσεις αλγορίθµων (είτε είναι στατικές
απεικονίσεις είτε είναι δυναµικές παρουσιάσεις αλγορίθµων) δεν µπορούν.
Οι δυναµικές επιδείξεις απαιτούν δυο βασικούς τύπος πληροφοριών: την οντότητα (entity) και ένα δέλτα (delta) το οποίο περιγράφει την αλλαγή στην οντότητα (Brown &
Sedgewick, 1997). Οι στατικές επιδείξεις έχουν ανάγκη µόνο την οντότητα. Οι δυναµικές
επιδείξεις του κώδικα που εκτελείται µπορεί να δηµιουργηθεί αυτόµατα διότι το σύνολο
των οντοτήτων και το δέλτα είναι καθορισµένα µε σαφήνεια και µπορούν να προσπελαστούν άµεσα από µια ρουτίνα παρουσίασης, το οποίο είναι τυπικό χαρακτηριστικό του
περιβάλλοντος προγραµµατισµού. Οι οντότητες προέρχονται από τον κώδικα πηγής, και
τα δέλτα από τις αλλαγές της εκτέλεσης του προγράµµατος.
Οι οντότητες είναι οι δοµές δεδοµένων που απεικονίζονται, και τα δέλτα µπορούν να
προκύψουν από την εξέταση των δεδοµένων καθώς γίνεται προσπέλαση ή τροποποίηση
των δεδοµένων όσο εκτελείται το πρόγραµµα. Μια ρουτίνα για να παρουσιάσει µια στατική επίδειξη της δοµής των δεδοµένων αυτόµατα µπορεί να προσπελάσει τα δεδοµένα
µέσω του περιβάλλοντος εκτέλεσης (runtime environment). Η παρουσίαση της οπτικοποίηση µπορεί να δηµιουργηθεί χωρίς την τροποποίηση του κώδικα του προγράµµατος, τα
οποία βέβαια δεν είναι και πολύ διαφωτιστικά, ειδικά για τις µη βασικές (non-trivial) δοµές δεδοµένων. Επιπλέον, οι δυναµικές παρουσιάσεις που δηµιουργούνται αυτόµατα δεν
έχουν την δυνατότητα παρουσίασης του δέλτα µε τον τρόπο που συντελείται η µεταβολή
διότι µόνο η πριν (before) και η µετά (after) καταστάσεις είναι γνωστές. Κατά συνέπεια, η
επίδειξη δεν µπορεί να κάνει τίποτα περισσότερο από το να δείχνει αυτές τις δυο καταστάσεις.
Οι περισσότερες επιδείξεις δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµου δεν µπορούν να δηµιουργηθούν αυτόµατα διότι ουσιαστικά πρέπει να αποδώσουν τις θεµελιώδεις διαδικασίες
του αλγορίθµου. Οι διαδικασίες ενός αλγορίθµου δεν µπορούν να συναχθούν αυθαίρετα,
αυτόµατα από έναν αλγόριθµο, αλλά πρέπει να παρουσιαστούν από ένα πρόσωπο µε την
γνώση των διαδικασιών εκτέλεσης του αλγορίθµου. Επιπλέον, παρουσιάζονται και προβλήµατα που σχετίζονται µε την απόδοση της εκτέλεσης σε πραγµατικό χρόνο, και στην
παρουσίαση της επίδειξης µε διαφωτιστικό τρόπο.
Οι διαδικασίες εκτέλεσης ενός αλγορίθµου δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε κάθε προσπέλαση ή τροποποίηση των δοµών δεδοµένων. Ειδικότερα, η πρόσβαση σε µια συγκεκριµένη µεταβλητή µπορεί να έχει διαφορετικές έννοιες σε διαφορετικές θέσεις του αλγορίθµου, µια αυθαίρετη αποδοχή της πρόσβασης ή τροποποίησης ακόµα και η απόδοσης
της µηδενικής τιµής (µηδενισµός µεταβλητής), αποτελεί µια ενιαία λειτουργία.
Στρατηγικά σηµαντικά σηµεία ενός αλγορίθµου µπορούν να καθοριστούν µε την κλήση των διαδικασιών απεικόνισης τα οποία θα δηµιουργήσουν τα ενδιαφέροντα γεγονότα,
ένα τέτοιο γεγονός µπορεί να καθοριστεί η αλλαγή των µεταβλητών. Αυτά τα γεγονότα
θα πρέπει να καθορίσουν τα σηµεία ελέγχου κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του αλγορίθµου.
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Η απλή παρακολούθηση της εκτέλεσης ενός αλγορίθµου µπορεί κατά περιόδους να
οδηγήσει σε λαθεµένες εντυπώσεις σχετικά µε την απόδοση του, επειδή ο χρόνος που απαιτείται από την δηµιουργία κάθε γραφικής αναπαράστασης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του αλγορίθµου µπορεί να επισκιάσει το χρόνο υπολογισµού του αλγορίθµου. Όσο
περισσότερες απόψεις παρουσιάζονται, ο αλγόριθµος εµφανίζεται να εκτελείται πιο αργά.
Στην πράξη, τα ενδιαφέροντα γεγονότα αντιστοιχούν στις θεµελιώδεις διαδικασίες ενός αλγορίθµου, και ο αριθµός τους παρουσιάζει άµεσο ενδιαφέρον στους φοιτητές που
µελετούν την απόδοση ενός αλγορίθµου.

5.2.4 Τρόποι απεικόνισης της ανταλλαγής δύο στοιχείων
Μια απλή, στατική οπτικοποίηση παρουσιάζει την κατάσταση πριν και µετά από
µια ενέργεια, δεν δίνει καµία διευκρίνιση του τρόπου µε τον οποίο εκτελέσθηκε η ανταλλαγή των δεδοµένων, Σχήµα 5.2.

Σχήµα 5.2: Στατική οπτικοποίηση. Παρουσίαση των δυο καταστάσεων πριν και µετά
Μια δυναµική παρουσίαση που χρησιµοποιεί το πρώτο αξίωµα (επεξηγεί την ροή
των δεδοµένων), δίνει τις πληροφορίες για αυτό που συµβαίνει: τι είναι η πηγή και ο
προορισµός των δεδοµένων, Σχήµα 5.3.

Σχήµα 5.3: Οµαλή δυναµική παρουσίαση. Παρουσίαση της ροής των δεδοµένων
Μια δυναµική παρουσίαση σύµφωνα µε τα τρία αξιώµατα (Σχήµα 5.4) κρύβει το
χωρίς ενδιαφέρον µεταβλητή (την βοηθητική (auxiliary) µεταβλητή, την εντολή της
εκχώρησης), και παρουσιάζει µόνο αυτό που είναι το σηµαντικότερο: την ανταλλαγή
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των τιµών των δυο δεδοµένων συγχρόνως, µε την παρουσίαση µιας συµµετρικής διαδικασίας. Είναι πιο κοντά στην έννοια αυτού που αποκαλούµε ανταλλαγή δεδοµένων.

Σχήµα 5.4: Συγχρονισµένη δυναµική παρουσίαση. Παρουσιάζει την συµµετρική ανταλλαγή των δεδοµένων

5.3 Ανάλυση των γενικών απαιτήσεων της δηµιουργίας εφαρµογών οπτικοποίησης
Η πρώτη πλήρης ανάλυση των απαιτήσεων που πρέπει να ακολουθούν οι εφαρµογές οπτικοποίησης πραγµατοποιήθηκε κατά την ταξινόµηση των συστηµάτων οπτικοποίησης λογισµικού από τους Price, Baecker & Small (1993). Τα στοιχεία αυτά µπορούν να διαχωριστούν σε έξι βασικές κατηγορίες: Εµβέλεια, Περιεχόµενο, Μορφή,
Μέθοδος, Αλληλεπίδραση, Αποτελεσµατικότητα.
Εµβέλεια (Scope): Ποιο είναι το εύρος των προγραµµάτων που µπορεί να δεχτεί ως
δεδοµένα εισόδου το σύστηµα οπτικοποίησης;
Γενικότητα (Generality): Μπορεί το σύστηµα να χειριστεί µια γενικότερη
σειρά προγραµµάτων ή επιδεικνύει ένα σταθερό σύνολο παραδειγµάτων;
Ένα γενικότερο σύστηµα οπτικοποίησης συνήθως πρέπει να έχει µερικούς
περιορισµούς που καθορίζουν τις ικανότητές τους:
Υλικό Η/Υ (Hardware): Ποιο είναι το απαραίτητο υλικό Η/Υ που
χρειάζεται για την εκτέλεση της εφαρµογής;
Λειτουργικό Σύστηµα (Operating System): Ποιο λειτουργικό σύστηµα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της εφαρµογής;
Γλώσσα Προγραµµατισµού (Language): Ποια γλώσσα προγραµµατισµού µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την περιγραφή της υλοποίηση
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του συστήµατος οπτικοποίησης; Η γλώσσα προγραµµατισµού έχει
την δυνατότητα περιγραφής εφαρµογών παράλληλης επεξεργασίας;
Εφαρµογές (Applications): Ποιοι είναι οι περιορισµοί στους τύπους
των εφαρµογών που µπορούν να αναπτυχθούν για τους σκοπούς της
οπτικοποίησης; Αν και τα περισσότερα συστήµατα τεχνικά είναι ικανά να παράγουν οποιαδήποτε εφαρµογή οπτικοποίησης αρκεί να επιλεγεί η κατάλληλη γλώσσα υλοποίησης.
Ειδικότητα (Specialty): Ποια είδη προγραµµάτων είναι κατάλληλα
για την δηµιουργία ιδιαίτερα καλής οπτικής απεικόνισης (σε αντίθεση
µε αυτά που είναι απλά ικανά για απεικόνιση);

Περιεχόµενο (Content): Ποιο υποσύνολο των πληροφοριών του προγράµµατος απεικονίζονται από την εφαρµογή οπτικοποίησης;
Τα δυο πιο σηµαντικά µέρη αυτών των πληροφοριών είναι το πρόγραµµα δηλ. ο πηγαίος κώδικας του προγράµµατος, και ο αλγόριθµος ή η υψηλού επιπέδου παρουσίαση της περιγραφής του προγράµµατος.
Η διαφοροποίηση µεταξύ του προγράµµατος και του αλγορίθµου είναι λεπτή και µπορεί να περιγραφεί µε τη χρήση της οπτικής γωνίας των χρηστών αυτών των εφαρµογών. Αν το σύστηµα σχεδιάστηκε για την εκπαίδευση ενός γενικού αλγορίθµου, τότε
µπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα σύστηµα οπτικοποίησης αλγορίθµου. Αν το σύστηµα
σχεδιάστηκε για την εκπαίδευση µιας συγκεκριµένης υλοποίησης του αλγορίθµου,
τότε µοιάζει περισσότερο µε οπτικοποίηση προγράµµατος. Τα σηµάδια που ξεχωρίζουν την οπτικοποίηση αλγορίθµου και την οπτικοποίηση προγράµµατος πολλές φορές διασταυρώνονται και σε αντιδιαστολή µε την περιγραφή υψηλού επιπέδου παρουσιάζεται και ο πηγαίος κώδικας του προγράµµατος που υλοποιεί τον αλγόριθµο.
Πρόγραµµα (Program): Σε ποιο βαθµό το σύστηµα οπτικοποίησης υλοποιεί το πραγµατικό πρόγραµµα που εκτελείται; Αυτή η κατηγορία µπορεί να διαιρεθεί σε:
Κώδικα (Code): Σε ποιο βαθµό το σύστηµα απεικονίζει της εντολές του πηγαίου κώδικα του προγράµµατος; Επίσης, σε ποιο βαθµό απεικονίζεται η ροή
ελέγχου (control flow) του προγράµµατος;
∆εδοµένα (Data): Σε ποιο βαθµό το σύστηµα απεικονίζει τις δοµές δεδοµένων του πηγαίου κώδικα του προγράµµατος; Επίσης σε ποιο βαθµό απεικονίζεται η ροή των δεδοµένων (data flows) του προγράµµατος;
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Αλγόριθµος (Algorithm): Σε ποιο βαθµό το σύστηµα απεικονίζει τα υψηλού επιπέδου
χαρακτηριστικά του αλγορίθµου; Όπως και η κατηγορία του προγράµµατος, έτσι και
αυτή µπορεί να διαιρεθεί σε κατηγορίες:
Εντολές (Instructions): Σε ποιο βαθµό το σύστηµα οπτικοποίησης απεικονίζει
της εντολές του αλγορίθµου; Επίσης, σε ποιο βαθµό απεικονίζεται η ροή ελέγχου (control flow) του αλγορίθµου.
∆εδοµένα (Data): Σε ποιο βαθµό το σύστηµα απεικονίζει τις δοµές δεδοµένων του πηγαίου κώδικα του αλγορίθµου; Επίσης σε ποιο βαθµό απεικονίζεται η ροή των δεδοµένων (data flows) του αλγορίθµου;
Πιστότητα και πληρότητα (Fidelity and Completeness): Η οπτική µεταφορά που παρουσιάζεται είναι πραγµατική και πλήρης ως προς την συµπεριφορά της τονιζόµενης
εικονικής εκτέλεσης;
Χρόνος συλλογής των δεδοµένων (Data Gathering Time): Η συλλογή των δεδοµένων στο οποίο βασίζεται η οπτικοποίηση γίνεται κατά τη διάρκεια της µεταγλώττισης,
της εκτέλεσης ή και των δύο;
Χρονική χαρτογράφηση ελέγχου (Temporal Control Mapping): Ποια είναι η
χρονική αντιστοίχιση µεταξύ της χρονικής στιγµής του προγράµµατος (program time) και του χρόνου της οπτικοποίησης (visualization time);
Χρόνος παραγωγής της οπτικοποίησης (Visualization Generation Time): Η
οπτικοποίηση παράγεται ως σειρά εργασιών (post-mortem) από τα δεδοµένα
που έχουν καταγραφεί κατά τη διάρκεια προηγούµενης εκτέλεσης, ή παράγεται ζωντανά κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος. Αυτή η παράµετρος είναι σηµαντική, διότι επηρεάζει τον τρόπο αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα οπτικοποίησης.
Μορφή (Form): Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της παραγωγής των αποτελεσµάτων
της οπτικοποίησης;
Μέσο (Medium): Ποιο είναι το βασικό µέσο που έχει ως στόχο το σύστηµα
οπτικοποίησης;
Στυλ Παρουσίασης (Presentation Style): Ποιος είναι ο γενικός τρόπος εµφάνισης της οπτικοποίησης;
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Γραφικό λεξιλόγιο (Graphical Vocabulary): Ποια γραφικά στοιχεία
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή της οπτικοποίησης του συστήµατος;
Χρώµα (Color): Σε ποιο βαθµό το σύστηµα κάνει χρήση των χρωµάτων στην διαδικασία οπτικοποίησης;
∆ιαστάσεις (Dimensions): Σε ποιο βαθµό το σύστηµα κάνει χρήση
πρόσθετων διαστάσεων στην διαδικασία οπτικοποίησης;
∆υναµική παρουσίαση (Animation): Αν το σύστηµα συλλέγει δεδοµένα κατά
τη διάρκεια εκτέλεσης, σε ποιο βαθµό τα αποτελέσµατα συλλογής από το σύστηµα οπτικοποίησης το χρησιµοποιεί για δυναµική παρουσίαση;
Ήχος (Sound): Σε ποιο βαθµό το σύστηµα χρησιµοποιεί τον ήχο για να µεταβιβάσει τις πληροφορίες που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της οπτικοποίησης;
Κοκκοποίηση (Granularity): Σε ποιο βαθµό το σύστηµα παρουσιάζει τις λεπτοµέρειες της εκτέλεσης; Η χρήση φίλτρων για την απόκρυψη των λεπτοµερειών µπορεί να παρέχει ένα πλεονέκτηµα. Η αποκοπή πληροφοριών µπορεί
να περιγραφεί µε τον όρο έκθλιψη (elision), που περιγράφει τον βαθµό που
παρέχει το σύστηµα για την αποκοπή πληροφοριών.
Πολλαπλές Απόψεις (Multiple Views): Σε ποιο βαθµό µπορεί ένα σύστηµα να
παρέχει πολλαπλές συγχρονισµένες απόψεις των διαφορετικών κοµµατιών
του προγράµµατος που οπτικοποιείται;
Συγχρονισµός προγράµµατος (Program Synchronization): Μπορεί το σύστηµα οπτικοποίησης να παράγει συγχρονισµένες απεικονίσεις πολλαπλών προγραµµάτων ταυτόχρονα;

Μέθοδος (Method): Πως καθορίζεται η οπτικοποίηση; Είναι σηµαντικό ο καθορισµός
των θεµελιωδών χαρακτηριστικών γνωρισµάτων ενός συστήµατος οπτικοποίησης.
Υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες που περιγράφουν το στυλ που καθορίζεται η οπτικοποίηση και ο τρόπος που συνδέεται η οπτικοποίηση µε το πηγαίο κώδικα του προγράµµατος.
Στυλ καθορισµού της οπτικοποίησης (Visualization Specification Style):
Ποιος τρόπος περιγραφής της οπτικοποίησης χρησιµοποιείται; Η οπτικοποίη-
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ση κωδικοποιείται εξ ολοκλήρου µε το χέρι (hand-coded), µε την δηµιουργία
προγραµµάτων ειδικού σκοπού µε το οποίο απεικονίζεται ένα ιδιαίτερο τµήµα
ενός προγράµµατος ή αλγορίθµου. Οι υποκατηγορίες του στυλ καθορισµού
της οπτικοποίησης είναι δυο:
Νοηµοσύνη (Intelligence): Αν η διαδικασία της οπτικοποίησης είναι
αυτόµατη, πόσο εξελιγµένη είναι η εφαρµογή οπτικοποίησης εξετάζοντάς το από την πλευρά της τεχνητής νοηµοσύνης (Artificial Intelligence, AI);
Προσαρµοστικότητα (Tailorability): Σε ποιο βαθµό µπορεί να προσαρµοστεί η οπτικοποίηση; Αν το σύστηµα οπτικοποίησης έχει την
δυνατότητα προσαρµογής πως µπορεί να καθοριστεί, δηλ. µε ποια
γλώσσα προγραµµατισµού ειδικών αναγκών (Customization
Language).
Τεχνική Σύνδεσης (Connection Technique): Πως επιτυγχάνεται η σύνδεση
µεταξύ της οπτικοποίησης και του πραγµατικού λογισµικού που απεικονίζεται; Ο σχολιασµός µπορεί να γίνει αυτόµατα, αλλά αυτή η µορφή της τεχνικής
είναι µπορεί να αποδειχτεί επικίνδυνη από την σκοπιά της τεχνολογίας λογισµικού (Software Engineering). Η άλλη τεχνική δεν πραγµατοποιεί πλήρη εισβολή του κώδικα οπτικοποίησης αλλά συνδέεται κατά τρόπο δηλωτικό, έτσι
οι δοµές µπορούν να ελεγχθούν χωρίς να έχουν επίπτωση στο πηγαίο κώδικα.
Απαλλαγή άγνοιας κώδικα (Code Ignorance Allowance): Αν το σύστηµα οπτικοποίηση δεν είναι απολύτως αυτόµατο, πόση γνώση του
κώδικα του προγράµµατος απαιτείται για την παραγωγή της οπτικοποίησης;
Σύνδεση συστήµατος-κώδικα (System-Code Coupling): πόσο στενά
συνδέεται το σύστηµα απεικόνισης µε τον κώδικα;
Αλληλεπίδραση (Interaction): Τι δυνατότητα αλληλεπίδρασης παρέχει το σύστηµα
οπτικοποίησης, και πως πραγµατοποιείται ο έλεγχος του συστήµατος.
Στυλ (Style): Ποια µέθοδος υιοθετείται για τον καθορισµό ελέγχου του συστήµατος οπτικοποίησης; Στις δυνατότητες αλληλεπίδρασης αναφέρονται οι
τεχνικές της χρήσης κουµπιών, µενού, γραµµές εντολών, ή προγράµµατα σεναρίων (scripted programs) κτλ., τα οποία εξαρτιούνται από τις απαιτήσεις. Ο
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πιο συνηθισµένος τρόπος ελέγχου είναι τα κουµπιά και τα µενού, όπως στις
περισσότερες περιπτώσεις προγραµµάτων που βασίζονται στα παράθυρα.
Πλοήγηση (Navigation): Σε ποιο βαθµό υποστηρίζει το σύστηµα οπτικοποίησης την πλοήγηση κατά τη διάρκεια της οπτικοποίησης;
Έλεγχος Απόκρυψης (Elision Control): ∆ίδεται η δυνατότητα απόκρυψης πληροφοριών ή λεπτοµερειών από το σύστηµα οπτικοποίησης;
Χρονικός Έλεγχος (Temporal Control): Σε ποιο βαθµό το σύστηµα
οπτικοποίησης επιτρέπει τον έλεγχο της διάστασης του χρόνου κατά
την εκτέλεση του προγράµµατος. Οι τεχνικές χρονικού ελέγχου επιτρέπουν την αλλαγή της αντιστοίχισης µεταξύ του χρόνου εκτέλεσης
και του πραγµατικού χρόνου, η πιο συνηθισµένη τεχνική είναι η αλλαγή της ταχύτητας (speed), όπου δίδεται η δυνατότητα διακοπής ή
εκκίνησης όπως και την εκτέλεση πιο γρήγορα ή πιο αργά. Η αλλαγή
της κατεύθυνσης (direction) της εκτέλεσης, αποτελεί σπάνιο φαινόµενο, το οποίο επιτρέπει την εκτέλεση του προγράµµατος αντίστροφα.
∆υνατότητα Σεναρίων (Scripting Facilities): Τι δυνατότητα παρέχει
το σύστηµα για την διαχείριση της καταγραφής και επανεκτέλεσης
των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν σε µια συγκεκριµένη απεικόνιση;

Αποτελεσµατικότητα (Effectiveness): Πόσο καλά διαβιβάζει το σύστηµα οπτικοποίησης τις πληροφορίες που απεικονίζει; Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα υποκειµενικό κριτήριο
που αποτελείται από πολλούς παράγοντες. Όπως:
Σκοπός (Purpose): Για πιο σκοπό είναι κατάλληλο το σύστηµα οπτικοποίησης;
Καταλληλότητα και σαφήνεια (Appropriateness and Clarity): Κατά τη παροχή αυτόµατης οπτικοποίησης, πόσο καλά µεταβιβάζει τις πληροφορίες που
σχετίζονται µε το λογισµικό; Πόσο πιο εύκολα οι οπτικές µεταφορές εµπνέουν την κατανόηση;
Εµπειρική Αξιολόγηση (Empirical Evaluation): Σε ποιο βαθµό το σύστηµα
οπτικοποίησης έχει υποβληθεί σε πειραµατική αξιολόγηση;
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∆ιαδικασία Χρήσης (Production Use): Ήταν το σύστηµα οπτικοποίησης σε
διαδικασία χρήσης για µια σηµαντική χρονική περίοδο; Στην διαδικασία χρήσης περιλαµβάνεται η δηµοσίευση, η πώληση η διανοµή ή η πραγµατική χρήση του συστήµατος από τους φοιτητές σε µια σειρά µαθηµάτων.
Ένας καλύτερος τρόπος περιγραφής µπορεί να δηµιουργηθεί από τον διαχωρισµό
των εµπλεκόµενων εργασιών από την κατασκευή µέχρι την τελική χρήση και αξιολόγηση ενός συστήµατος οπτικοποίησης αλγορίθµου, στη συνέχεια θα επικεντρωθούµε
µόνο στην ανάλυση των απαιτήσεων που αφορούν τους φοιτητές που είναι οι τελικοί
αποδέκτες των συστηµάτων οπτικοποίησης.

5.4 Τα στοιχεία σχεδιασµού της εφαρµογής οπτικοποίησης Visual LinProg
Το βασικό βήµα σχεδιασµού είναι ο καθορισµός της διάταξης στην οθόνη των
στοιχείων που αποτελούν την εφαρµογή (Σχήµα 5.5). Το περιβάλλον της εφαρµογής
οπτικοποίησης Visual LinProg κατανεµήθηκε σε πέντε βασικά τµήµατα (Lazaridis,
Samaras & Zissopoulos, 2003; Lazaridis, Paparrizos, Samaras & Zissopoulos, 2003):
•

Κεντρικό παράθυρο, είναι ο χώρος παρουσίασης των δοµών δεδοµένων και
δυναµικής κίνησης του περιγραφόµενου αλγορίθµου. Στο χώρο αυτό εµφανίζονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και υπολογισµοί που λαµβάνουν χώρα κατά την εκτέλεση του αλγορίθµου.

•

Παράθυρο ψευδοκώδικα, είναι ο χώρος παρουσίασης του ψευδοκώδικα του
εκάστοτε αλγορίθµου που εκτελείται εκείνη τη στιγµή.

•

Παράθυρο µηνυµάτων, είναι η περιοχή που εµφανίζονται τα µηνύµατα όπως
το όνοµα του αλγορίθµου που εκτελείται και το τρέχον βήµα του, επεξήγηση
και πρόσθετες πληροφορίες του βήµατος που εκτελείται.

•

Κουµπιά ελέγχου, περιλαµβάνει τα απαραίτητα κουµπιά ελέγχου της εκτέλεσης του αλγορίθµου, επίσης δίνει την δυνατότητα επιλογής του χρόνου καθυστέρησης που εφαρµόζεται κατά τη διάρκεια των δυναµικών παρουσιάσεων.

•

Μενού, δίνει την δυνατότητα επιλογής εντολών διαχείρισης αρχείων, επιλογής αλγορίθµου επίλυσης, εισαγωγής και διόρθωσης προβληµάτων.
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Σχήµα 5.5: Η διάταξη των λειτουργικών τµηµάτων του Visual LinProg

5.4.1 Ενσωµάτωση επεξήγησης της απεικόνισης σε µορφή κειµένου
Η µελέτη που παρουσιάστηκε από τον Hundhausen (1993) για την αξιολόγηση διαφόρων γνωστικών θεωριών δείχνουν ότι οι άνθρωποι θυµούνται τις εικόνες ευκολότερα από το κείµενο. Εντούτοις, οι αυτόνοµες εικόνες (stand-alone pictures) µπορούν
να µην είναι αρκετά χρήσιµες για την κατανόηση του περιεχοµένου της απεικόνισης.
∆ιάφορες µελέτες που έχουν ως αντικείµενο την δυναµική παρουσίαση αλγορίθµων
επισηµαίνουν ότι ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα ενός εργαλείου δυναµικής παρουσίασης είναι η δυνατότητα της ενσωµάτωσης εξήγησης σε
µορφή κειµένου (Faltin, 2000; Anderson & Naps, 2001; Ben-Ari, 2001; Boroni et al.,
2001; Khuri, 2001A; Naps, 2001; Naharro-Berrocal, Pajera-Flores & VelázquezIturbide, 2001). Αυτό υποστηρίζεται επίσης από την έρευνα (Ben-Ari, 2001), ότι το
κείµενο και η γραφική παράσταση πρέπει να παρουσιαστούν ταυτόχρονα και να είναι
καλά συντονισµένα. Χωρίς αυτήν την πρόσθετη βοήθεια, οι φοιτητές µπορεί να µην
καταλάβουν πλήρως τη σηµασία αυτών που βλέπουν.
Το Visual LinProg παρουσιάζει σε κάθε βήµα του αλγορίθµου πληροφορίες για
τον αλγόριθµο που χρησιµοποιεί για την επίλυση και πλήρη περιγραφή, εξήγηση του
βήµατος που εκτελείται, Σχήµα 5.6.
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Σχήµα 5.6: Εµφάνιση επεξηγηµατικών σχολίων σε µορφή κειµένου

5.4.2 Ενσωµάτωση ψευδοκώδικα µε τονισµό
∆ιάφορες µελέτες (Hundhausen, 1994; Douglas, McKeown & Hundhausen, 1996;
Stern, Søndergaard & Naish, 1999; Velázquez-Iturbide & Presa-Vázquez, 1999; Concepcion, Leach & Knight, 2000; Faltin, 2000; Rößling & Freisleben, 2000; Boroni et
al., 2001; Lattu, Meisalo & Tarhio, 2001) θεωρούν την ενσωµάτωση ψευδοκώδικα
σηµαντική για την κατανόηση. Ο ψευδοκώδικας προσφέρει συγκριτικά έναν συµπαγή
τρόπο της δοµής ενός αλγορίθµου, χωρίς να εστιάζει στην ακριβή σύνταξη µιας
γλώσσας προγραµµατισµού.
Ο τονισµός της εντολής της γραµµής του ψευδοκώδικα που εκτελείται αιχµαλωτίζει την προσοχή του φοιτητή, και επίσης βελτιώνει την αντιστοίχιση µεταξύ του αλγορίθµου και της παρουσίασης (Faltin, 2000; Rößling & Freisleben, 2000). Ο ψευδοκώδικας απλοποιεί την παρουσίαση των αλγορίθµων, και εισάγει την δυνατότητα της
αναµονής της εκτέλεσης του επόµενου βήµατος του αλγορίθµου.
Το Visual LinProg παρουσιάζει το κατάλληλο ψευδοκώδικα σύµφωνα µε τον αλγόριθµο που εκτελείται, στην βηµατική εκτέλεση παρουσιάζει το τρέχον βήµα τονίζοντάς το µε χρώµα κόκκινο, Σχήµα 5.7.
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Σχήµα 5.7: Ψευδοκώδικας του αλγορίθµου simplex και ο τονισµός του βήµατος που
εκτελείται

5.4.3 Σύνδεση µε την τεκµηρίωση
Οι φοιτητές µπορούν να ωφεληθούν από µια σύνδεση µε την τεκµηρίωση που παρουσιάζεται σε ένα ξεχωριστό παράθυρο, συνήθως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από
το να παρασχεθεί το δεδοµένο υλικό, που λειτουργεί καλά για όλους τους φοιτητές
(Rodger, 1996). Ο φοιτητής µπορεί να επιλέξει την ταχύτητα ανάγνωσης καθώς επίσης παρέχεται και η δυνατότητα επιλογής της ανάγνωσης του υλικού που βοηθά στην
κάλυψη των διαφορετικών αναγκών. Η τεκµηρίωση µε την χρήση υπερκειµένων δίνει
τον έλεγχο της ανάγνωσης και χειρισµό της τεκµηρίωσης στο φοιτητή (Gloor, 1992;
Anderson & Naps, 2001; Boroni et al., 2001; Khuri, 2001A; Naps, 2001; Ross, 2001).
Η θέση της τεκµηρίωσης είναι επίσης σηµαντική. Η τεκµηρίωση που υπάρχει µόνο σε
ένα Web server απαιτεί µια σύνδεση µε το ∆ιαδίκτυο, η οποία µπορεί να µειώσει τη
δυνατότητα χρησιµοποίησης για µερικούς φοιτητές.
Το στατικό υλικό (static material) περιέχει µη-µεταβαλλόµενο υλικό υπερκειµένων
που είναι πάντα παρόν, ανεξάρτητα από το στάδιο της εκτέλεσης του αλγορίθµου.
Ευαίσθητα για τον αλγόριθµο υλικό (algorithm-sensitive material) αλλάζουν σύµφωνα µε την εκτέλεση του αλγορίθµου, αλλά δεν σχετίζονται µε τα δεδοµένα που επηρεάζουν τις διαδικασίες εκτέλεσης του αλγορίθµου.
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Το δυναµικό υλικό (dynamic material) έχει πλήρη επίγνωση όλων των δεδοµένων,
και έτσι µπορεί να ενσωµατώσει αυτή την γνώση στην τεκµηρίωση.
Η εφαρµογή οπτικοποίησης Visual LinProg είναι µέρος µιας παρουσίασης στο ∆ιαδίκτυο. Περιλαµβάνει ιστοσελίδες που περιγράφουν όλους τους αλγορίθµους τύπου
simplex, και το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση της επίλυσης
προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού, Σχήµα 5.8.

Σχήµα 5.8: Περιγραφή του πρωτεύοντος αλγορίθµου simplex

5.4.4 Ενσωµάτωση της διακοπής µεταξύ των βηµάτων
Ο χρόνος που απαιτείται για την αφοµοίωση του περιεχοµένου µιας δυναµικής παρουσίασης διαφέρει µεταξύ των φοιτητών, όπως η ταχύτητα των σχολίων που δίνονται από έναν καθηγητή (Rößling & Freisleben, 2000). Ένα από τα κοινά σηµεία της
κριτικής στις δυναµικές παρουσιάσεις, είναι ότι η παρουσίαση δεν δίνει αρκετό χρόνο
στον φοιτητή να σκεφτεί (Anderson & Naps, 2001). Αυτό µπορεί να ισχύει ακόµα και
στην περίπτωση που υπάρχει ένα κουµπί διακοπής, ο φοιτητής πρέπει να αντιληφθεί
πρώτα τι είναι αυτό που βλέπει ώστε να αποφασίσει αν θέλει να διακόψει την λειτουργία εκτέλεσης.
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Ο καταναγκασµός του φοιτητή για να πιέσει ένα πλήκτρο ή να πατήσει σε ένα
κουµπί ώστε να εµφανιστεί το επόµενο βήµα της επίδειξης µπορεί επίσης να µην είναι
ενδεδειγµένος, δεδοµένου ότι µπορεί εύκολα να οδηγήσει στην κούραση.
Η φύση των αλγορίθµων τύπου simplex που παρουσιάζονται στο Visual LinProg
απαιτούν πολλούς υπολογισµούς τα οποία είναι σηµαντικά για την εκτέλεση των αλγορίθµων. Το τέλος της εκτέλεσης του αλγορίθµου µπορεί να επέλθει σε διαφορετικά
σηµεία, έτσι η διακοπή της εκτέλεσης σε κάθε βήµα είναι απαραίτητη, για να δοθεί
και ο απαραίτητος χρόνος στους φοιτητές να µάθουν και τον τρόπο υπολογισµού των
δεδοµένων αλλά και να παρακολουθήσουν τα σηµεία ελέγχου τερµατισµού του αλγορίθµου, Σχήµα 5.9.

Σχήµα 5.9: Μετάβαση στο επόµενο βήµα, πατήστε Next Step…

5.4.5 Υποστήριξη αλληλεπίδρασης χρηστών
Ο Gloor (1997B) επισηµαίνει ότι ο χρήστης πρέπει να έχει ενεργή συµµετοχή τουλάχιστον κάθε 45 δευτερόλεπτα. Ο απλούστερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι
ο συνδυασµός του τρόπου επίδειξης διαφανειών (slide show) µε τις ρητές εντολές
εκτέλεσης (Run, Play) που επιτρέπουν στον φοιτητή την εκτέλεση µε τον ρυθµό που
επιθυµεί.
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Η ελαχιστοποίηση των απαραίτητων αλληλεπιδράσεων είναι βασικό στοιχείο κάθε
εφαρµογής οπτικοποίησης, ανεπιθύµητο είναι η δηµιουργία ιδιαίτερα διαλογικών απεικονίσεων που απαιτούν συχνό χειρισµό για την αποκάλυψη των αναγκαίων πληροφοριών (McCrickard, Stasko & Zhao, 1999).
Το Visual LinProg ελαχιστοποιεί την απαραίτητη παρέµβαση στην παρουσίαση
της επίλυσης των προβληµάτων Γραµµικού Προγραµµατισµού, εκτός από την εισαγωγή του προβλήµατος περιορίζεται στα κουµπιά ελέγχου Run, Next Step και Stop,
Σχήµα 5.10.

Σχήµα 5.10: Η εκτέλεση της παρουσίασης περιορίζεται στα κουµπιά Run ή Next Step

5.4.6 ∆υνατότητα παραγωγής ή ορισµού δεδοµένων εισόδου
Μερικά συστήµατα οπτικοποίησης επιτρέπουν στον φοιτητή να καθορίσουν τα δεδοµένα εισόδου µε την εισαγωγή συγκεκριµένων τιµών ή την επιλογή των δεδοµένων
εισόδου από ένα προκαθορισµένο σύνολο. Ο Gloor (1997B) τονίζει τη σηµασία που
δίδεται στο να καθορίζει ο φοιτητής µόνος του τα δεδοµένα εισόδου. Όπως επισηµαίνει επίσης, είναι λιγότερο σηµαντική η λειτουργία αυτή στους νέους χρήστες της εφαρµογής. Για αυτούς που είναι νέοι στην χρήση της εφαρµογής οπτικοποίησης, ένα
προκαθορισµένο σύνολο δεδοµένων εισόδου είναι πιο σηµαντική από την δυνατότητα
εισαγωγής δικών τους δεδοµένων (Khuri, 2001A). Ο φοιτητής µπορεί να βρει δύσκολο την εισαγωγή κατάλληλων δεδοµένων εισόδου που να δείχνει την πραγµατική συµπεριφορά του αλγορίθµου.
Το Visual LinProg περιλαµβάνει πέντε προκαθορισµένα σύνολα δεδοµένων εισόδου, και παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής δεδοµένων, Σχήµα 5.11.

172

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Σχήµα 5.11: Επιλογή προκαθορισµένων συνόλων δεδοµένων εισόδου

5.4.7 Περιγραφή των κύριων βηµάτων
Μια από τις δέκα εντολές της δυναµικής παρουσίασης του Gloor (1997B) περιλαµβάνει µια αξίωση, που θεωρεί ότι τα σηµαντικά λογικά βήµατα του αλγορίθµου
πρέπει να τονιστούν στη παρουσίαση. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε τον σχολιασµό ή
µε την παροχή ενός ειδικού στοιχείου ελέγχου που απαριθµεί τα βήµατα και ενεργεί
επίσης και ως υπερσύνδεσµος (hyperlink) για την µετακίνηση στο δεδοµένο βήµα, µια
παρόµοια αξίωση δίνεται και στις εργασίες των Hundhausen & Douglas (2000) και
Khuri (2001A). Η ενσωµάτωση αυτής της δυνατότητας καθοδηγεί τον φοιτητή στο να
δώσει έµφαση στο τρέχον βήµα και επιτρέπει µια καλύτερη προσέγγιση για εις βάθος
κατανόηση του αλγορίθµου (Gloor, 1997A).
Ο συνδυασµός της περιγραφής του βήµατος που εκτελείται, η παρουσίαση του
ψευδοκώδικα που περιγράφει τα σηµαντικά λογικά βήµατα του αλγορίθµου, καθώς
και η απαρίθµηση των βηµάτων παρέχει τα στοιχεία της περιγραφής των κυριότερων
βηµάτων.

5.4.8 Ενσωµάτωση της ανάλυσης, και σύγκριση πολυπλοκότητας
Μια από της βασικές απαιτήσεις σύµφωνα µε τις δέκα εντολές του Gloor (1997B)
είναι η ανάλυση της συµπεριφοράς του αλγορίθµου, το οποίο επιτρέπει την σύγκριση
της απόδοσης διαφορετικών αλγορίθµων. Η ανάλυση πρέπει να ενσωµατώσει τα
πραγµατικά στοιχεία που χρησιµοποιούνται στον αλγόριθµο, όπως ο αριθµός των εντολών, βηµάτων που εκτελούνται κατά τη διάρκεια της επίλυσης.
Το Visual LinProg µετά τη λήξη της εκτέλεσης του αλγορίθµου εκτός από την λύση
εµφανίζει και τα βήµατα που χρειάστηκαν επίλυση. Υπολογίζει και την σταθερότητα
της λύσης µε την επιλογή της εµφάνισης της ανάλυσης ευαισθησίας, Σχήµα 5.12.
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Σχήµα 5.12: Ο αριθµός επαναλήψεων που χρειάστηκε για να λύση το πρόβληµα, και
η παρουσίαση της ανάλυσης ευαισθησίας

5.4.9 Ρύθµιση του επιπέδου λεπτοµέρειας
Και οι αρχάριοι και οι προχωρηµένοι φοιτητές µπορούν να θελήσουν να είναι σε
θέση να ρυθµίσουν το ποσό λεπτοµέρειας που παρουσιάζεται σε ένα σύστηµα οπτικοποίησης. Το επίπεδο λεπτοµέρειας µπορεί να τροποποιηθεί µε την απόκρυψη των αντίστοιχων στοιχείων ή προσφέροντας την δυνατότητα επιλογής πολλαπλών απόψεων
(Brown & Hershberger, 1997).
∆εν παρουσιάζονται οι λεπτοµέρειες υπολογισµού όλων των ενδιάµεσων αποτελεσµάτων, όπως ο πολλαπλασιασµός µητρών, αλλά και η περιστροφή των µεταβλητών
παρουσιάζεται δυναµικά µε την συµµετρική ανταλλαγή των δεδοµένων.
Η ανανέωση της µήτρας Β-1 εξ ορισµού παραλείπεται ως λεπτοµέρεια, αλλά δίδεται η δυνατότητα ενεργοποίησης της εµφάνισής του υπολογισµού της, Σχήµα 5.13.
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Σχήµα 5.13: Μετά την ενεργοποίηση της επιλογής της παρουσίασης της ανανέωσης
του Β-1 εµφανίζεται ο τρόπος υπολογισµού του

5.4.10 Περιβάλλον αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη
Βασική αρχή της σχεδίασης ενός περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης είναι η δηµιουργία αίσθησης του ελέγχου (Shneiderman, 1998). Οι ανεπιθύµητες αλλαγές στην εµφάνιση της διεπαφής µπορούν να δηµιουργήσουν ανησυχία και δυσαρέσκεια των φοιτητών. Ένα απέραντο ποσό διαφορετικών ζητηµάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά το
σχεδιασµό του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη. Όπως το περιβάλλον
πρέπει να είναι εύχρηστα, από µόνο του να είναι επεξηγηµατικό, συνεπές, να προτρέπει µόνο σχετικές ενέργειες, ευπροσάρµοστος και ενθαρρυντικός σχετικά µε τους
στόχους της χρήσης. Μια σε εις βάθος περιγραφή των απαραίτητων στοιχείων για την
περιγραφή και σχεδιασµό του περιβάλλοντος αλληλεπίδρασης µε τον χρήστη µπορεί
να βρεθεί στις αναφορές (Faulkner, 1998; Dix, Finlay, Abowd & Beale, 2004) που
σχετίζονται µε την επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή (Human-Computer Interaction,
HCI).
Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης του Visual LinProg είναι εύχρηστο, δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις για το χειρισµό του, όλα τα σηµεία επαφής µε τον χρήστη είναι κατανοητά από µόνα τους επεξηγηµατικά όπως η εισαγωγή δεδοµένων, η εκτέλεση της
επίλυσης. Κάθε ενέργεια που χρειάζεται για τον χειρισµό του µπορεί να επιλεγεί από
το κεντρικό παράθυρο της εφαρµογής.

5.4.11 Οµαλές µεταβάσεις
Οι οµαλές µεταβάσεις καθιστούν ευκολότερη την αντίληψη της λειτουργίας που
λαµβάνει χώρα (Stasko, 1998). Η βαθµιαία αλλαγή επιτρέπει στο µάτι περισσότερο
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χρόνο να παρατηρήσει τα µεταβαλλόµενα στοιχεία. Ελευθερώνει επίσης τον φοιτητή
από την προσπάθεια να βρεθεί η διαφορά µεταξύ µιας εικόνας και του προγόνου του,
ενδεχοµένως από την εσωτερική αντιπροσώπευση στη µνήµη του χρήστη. Πολλοί
δηµιουργοί συµφωνούν ότι οι οµαλές µεταβάσεις είναι χρήσιµες (Brown & Hershberger, 1997; Faltin, 2000; Anderson & Naps, 2001; Naps, 2001).
Στα σηµεία όπου κατά την εκτέλεση της παρουσίασης του αλγορίθµου simplex
χρησιµοποιείται δυναµική παρουσίαση, όπως η µετατροπή ενός προβλήµατος µεγιστοποίησης σε πρόβληµα ελαχιστοποίησης, η µετατροπή των αρχικών δεδοµένων και
ο ορισµός της κατάλληλης µορφής των δεδοµένων για την λειτουργία του αλγορίθµου, η κατά τη διαδικασία µετατροπής του πρωτεύον προβλήµατος σε δυϊκό η µεταβάσεις από την µία κατάσταση στην άλλη πραγµατοποιείται µε οµαλές µεταβάσεις
Σχήµα 5.14, 5.15.

Σχήµα 5.14: Οµαλή µετάβαση κατά την δυναµική παρουσίαση δηµιουργίας της µήτρας Α

Σχήµα 5.15: Οµαλή µετάβαση κατά την δυναµική παρουσίαση δηµιουργίας του δυϊκού προβλήµατος
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5.4.12 Ενσωµάτωση χρώµατος
Τα χρώµατα µπορούν να είναι πολύ ισχυρά εργαλεία για να µεταβιβάσουν τις πληροφορίες αποτελεσµατικά. Οι εφαρµογές οπτικοποίησης µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα χρώµατα για να κωδικοποιήσουν την κατάσταση των δοµών δεδοµένων, τον
τονισµό της δραστηριότητας, τη σύνδεση των πολλαπλών απόψεων, την υπογράµµιση
των στοιχείων και την παροχή παρουσίασης ιστορικού (Brown & Hershberger, 1997).
Εντούτοις, η έρευνα δείχνει ότι δεν είναι όλοι οι συνδυασµοί χρωµάτων εξίσου κατάλληλα. Η επιλογή λανθασµένων χρωµάτων µπορεί να εµποδίσει παρά να ενισχύσει
την κατανόηση των φοιτητών (Faulkner, 1998; Khuri, 2001A). Επιπλέον, περίπου 8
τοις εκατό των ανδρών και 1 τοις εκατό των γυναικών έχουν αχρωµατοψία σε διαφόρους βαθµούς. Η χρήση της παρουσίασης συνθηµάτων χρώµατος ως τα µόνα µέσα για
την επισήµανση των πληροφοριών είναι εποµένως επικίνδυνη, ειδικά αν η φωτεινότητα των χρωµάτων είναι παρόµοια.
Στο περιβάλλον της εφαρµογής Visual LinProg χρησιµοποιείται σε πολλές περιπτώσεις η δύναµη των χρωµάτων µόνο του ή σε συνδυασµό µε την δυναµική παρουσίαση, αλλά και σε περιπτώσεις όπως ο τονισµός του βήµατος που εκτελείται ή κατά
του τονισµού των εισερχόµενων και εξερχόµενων µεταβλητών, Σχήµα 5.16.

Σχήµα 5.16: Η χρήση χρώµατος εστιάζει την προσοχή στις κεντρικές πτυχές του αλγορίθµου

5.4.13 Εστίαση της προσοχής
Η σύλληψη του ενδιαφέροντος των φοιτητών είναι η σηµαντικότερη πτυχή της οπτικοποίησης αλγορίθµων, όπως παρουσιάζεται από τα εκπαιδευτικά τεστ (Grissom,

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

177

McNally & Naps, 2003). Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για να τραβήξουν την προσοχή
του φοιτητή στις κεντρικές πτυχές του αλγορίθµου. Η χρήση χρώµατος, η τεχνικές
ανάλυσης σχηµάτων (Braune & Wilhelm, 2000), η χρήση µόνο µικρών συνόλων δεδοµένων (Douglas, McKeown & Hundhausen, 1996), η ενσωµάτωση διαλογικών προβλέψεων, ο τονισµός των κυριότερων βηµάτων του αλγορίθµου και η απόκρυψη των
στοιχείων που είναι άσχετα µε το βήµα που εκτελείται κάθε φορά (Rößling & Freisleben, 2000).
Η γραφική αναπαράσταση των βασικών δοµών δεδοµένων, όπως µήτρες και διανύσµατα σε συνδυασµό µε την χρήση χρώµατος. Ο περιορισµός του χώρου της πληροφορίας που πρέπει να µεταδοθεί ώστε να καλύπτεται από το βασικό οπτικό πεδίο
δίνει το επιθυµητό αποτέλεσµα και εστιάζει την προσοχή, Σχήµα 5.16.

5.4.14 ∆ιδακτική δοµή της δυναµικής παρουσίασης
Η δοµή της δυναµικής παρουσίασης έχει µια σηµαντική επίδραση στην πιθανότητα
κατανόησης του θέµατος από τους φοιτητές (Byrne, Catrambone & Stasko, 1996). Ο
Faltin (2000) προτείνει µια από κάτω προς τα επάνω (bottom up) προσέγγιση που αρχίζει µε µια περίληψη του προβλήµατος και τις γνωστές λύσεις. Μετά γίνεται η σύγκριση σχετικών αλγορίθµων, παρουσιάζονται οι δοµές δεδοµένων που χρησιµοποιούνται στη συγκεκριµένη επιλογή του αλγορίθµου. Αυτό ακολουθείται από την εισαγωγή των µεθόδων που χρησιµοποιούνται από τον αλγόριθµο και ολοκληρώνονται µε
την πραγµατική εφαρµογή. Η παρουσίαση θα µπορούσε να τελειώσει µε µια συζήτηση της αποδοτικότητας του αλγορίθµου.
Το Visual LinProg είναι ένα συµπληρωµατικό εργαλείο για την κατανόηση της
λειτουργίας των αλγορίθµων τύπου simplex. Λόγω της πολυπλοκότητας αυτών των
αλγορίθµων το Visual LinProg µπορεί να χρησιµοποιηθεί και κατά την διδασκαλία
των αλγορίθµων όπου µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αποφυγή των λαθών στους
υπολογισµούς. Η εφαρµογή βασικά προορίζεται για χρήση στο εργαστήριο ως βοηθητικό µέσο στην επίλυση προβληµάτων, αλλά και για πρακτική εξάσκηση στο σπίτι.

5.4.15 Μικρά σύνολα δεδοµένων για εισαγωγή
Για την αποφυγή της αναστάτωσης ειδικά στους αρχάριους φοιτητές οποιαδήποτε
δυναµική παρουσίαση πρέπει να αρχίσει µε ένα µικρό σύνολο δεδοµένων. Μερικοί
ερευνητές υποστηρίζουν ότι το πολύ επτά στοιχεία πρέπει να χρησιµοποιούνται ή να
αλλάζουν σε κάθε βήµα (Faltin, 2000), το οποίο προέρχεται από την έρευνα της ψυχολογίας που δείχνει ότι η βραχυπρόθεσµη µνήµη µπορεί να αποθηκεύσει πέντε λέξεις ή σχήµατα, έξι γράµµατα, επτά χρώµατα και οκτώ ψηφία (Khuri, 2001A).
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Αρχίζοντας από ένα µικρό σύνολο προσεκτικά επιλεγµένων στοιχείων καθιστά την
εστίαση στις εµφανείς πτυχές ενός αλγορίθµου ευκολότερη (Douglas, McKeown &
Hundhausen, 1996; Anderson & Naps, 2001).
Τα µεγαλύτερα σύνολα στοιχείων µπορούν να είναι απαραίτητα για την επεξήγηση
των βασικών ιδιοτήτων των αλγορίθµων (Brown & Hershberger, 1997).

5.4.16 Περιορισµός των βρόγχων
Ο φοιτητής πρέπει να είναι σε θέση να παραλείψει το υπόλοιπο κοµµάτι ενός
βρόγχου µετά από την κατανόηση της λειτουργίας του. Είναι συχνά βολικό η εκτέλεση µόνο ορισµένων βηµάτων και η παράλειψη των υπόλοιπων τη στιγµή που έχει γίνει ήδη κατανοητό η συγκεκριµένη λειτουργία από τον φοιτητή.
Για την επίλυση ενός προβλήµατος γραµµικού προγραµµατισµού απαιτούνται
πολλοί υπολογισµοί, τα σηµεία που µπορεί να παρακάµψει ο φοιτητής κατά την παρουσίαση της επίλυσης είναι τα κοµµάτια της δυναµικής παρουσίασης που είναι χρονοβόρες. Το Visual LinProg δίνει την δυνατότητα µετακίνησης στο επόµενο βήµα του
αλγορίθµου πατώντας το πλήκτρο Next Step, χωρίς να χρειάζεται η παρακολούθηση
ολόκληρης της δυναµικής παρουσίασης.

5.4.17 Παρουσίαση ενός ενδιαφέροντος γεγονότος ανά βήµα
Ένα ενιαίο βήµα στο σύστηµα οπτικοποίησης δεν πρέπει να επιβαρύνεται µε πολλές διαδικασίες. Από την πλευρά του φοιτητή, κάθε βήµα πρέπει να περιέχει το πολύ
ένα µόνο ενδιαφέρον γεγονός (Brown & Hershberger, 1997; Faltin, 2000), βέβαια
µπορούν να υπάρχουν ενδιάµεσα βήµατα που δεν περιέχουν κανένα ενδιαφέρον γεγονός. Αυτά τα βήµατα µπορούν να εστιάσουν στην παροχή µιας εξήγησης του τι συνέβη ή το τι συµβαίνει, ή να παρουσιαστεί η προετοιµασία του επόµενου γεγονότος.
Η προσέγγιση που υποστηρίζεται από τον Faltin (2000) παρουσιάζει µόνο ενδιαφέροντα γεγονότα.
Λόγω της φύσης του αλγορίθµου simplex η εκτέλεσή του χωρίζεται σε σηµαντικά
γεγονότα που επηρεάζουν τη λύση. Αποτελείται από τµήµατα όπως ο έλεγχος βελτιστότητας, η επιλογή εισερχόµενης µεταβλητής, η περιστροφή τα οποία είναι και τα
ενδιαφέροντα γεγονότα που καθορίζουν τα βήµατα εκτέλεσης. Έτσι κάθε βήµα είναι
και ένα ενδιαφέρον γεγονός το οποίο και παρουσιάζεται από την εφαρµογή κάθε φορά.

5.4.18 ∆ιευθέτηση ελέγχου ταχύτητας
Το Gloor (1997B) θεωρεί τη ρύθµιση της ταχύτητας ως πτυχή των δέκα εντολών
της δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµου. ∆ιάφορες άλλες εκθέσεις τονίζουν επίσης τη
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σηµασία του ελέγχου της ταχύτητας (Gloor, 1992; Khuri, 2001A). Τα συστήµατα που
βασίζονται στη βηµατική (step-based) εκτέλεση και περιµένουν µια ενέργεια των φοιτητών για να παρουσιαστεί το επόµενο βήµα έχουν συνήθως τη λιγότερη απαίτηση
για τον έλεγχο της ταχύτητας.
Η οπτικοποίηση της εκτέλεσης του αλγορίθµου simplex περιλαµβάνει και δυναµική παρουσίαση, ο χρόνος που απαιτείται για την εκτέλεση της δυναµικής παρουσίασης εξαρτάται από την ποσότητα των δεδοµένων. Για την ταχύτερη ολοκλήρωση της
παρουσίασης το Visual LinProg δίνει την δυνατότητα στον φοιτητή να επιλέξει την
ταχύτητα εκτέλεσης της κίνησης που λαµβάνει µέρος στην οθόνη του υπολογιστή. Η
επιλογές της καθυστέρησης µπορεί να είναι 1ms, 5ms ή 10ms (Σχήµα 5.17). Επειδή
καθορίζεται η καθυστέρηση της εµφάνισης της επόµενης θέσης του αντικειµένου που
κινείται το 1ms ορίζει την γρήγορη ενώ το 10ms ορίζει την αργή κίνηση.

Σχήµα 5.17: Η δυνατότητα ορισµού της καθυστέρηση της κίνησης

5.4.19 Αποθήκευση αποτελέσµατος επίλυσης
Ορισµένα συστήµατα παρέχουν την δυνατότητα αποθήκευσης όλης ή µέρος της
δυναµικής παρουσίασης, σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να µην είναι εφικτή η πλήρης
αναπαραγωγή ολόκληρης της δυναµικής παρουσίασης. Ένα εσωτερικό, αποδοτικό
σύστηµα αποθήκευσης επιτρέπει τη γρήγορη ανάκτηση ενός αλγορίθµου.
Συνήθως εκτιµάται η ικανότητα εξαγωγής ενός µέρους της δυναµικής παρουσίασης, τυπικό παράδειγµα εξαγωγής πληροφοριών είναι η αποθήκευση της παρουσίασης
σε µορφή διαδοχικών εικόνων. Τα αρχεία σε µορφή βίντεο είναι πιο κατάλληλα για
µορφή εξόδου, διότι µπορούν καλύτερα να αποδώσουν τον δυναµικό χαρακτήρα της
παρουσίασης αλλά είναι ακόµα ασυνήθιστο η εξαγωγή της παρουσίασης σε αυτή τη
µορφή, πιθανά σχήµατα εξαγωγής πληροφοριών είναι οι προσαρµοσµένες γλώσσες
δυναµικής παρουσίασης (customized animation languages) που καθορίζονται στο όλο
και πιο δηµοφιλές XML.
Η δυνατότητα χρήσης διαχείρισης αρχείων του Visual LinProg περιλαµβάνει την
εισαγωγή και εξαγωγή αρχείων κειµένου για την αποθήκευση ενός γραµµικού προβλήµατος. Επίσης, επιτρέπεται η πλήρης καταγραφή και αποθήκευση όλων των βηµάτων επίλυσης σε µια ειδική µορφή XML, στην mathML (Σχήµα 5.18). Η βασική δυσκολία διαχείρισης αρχείων των εφαρµογών που εκτελούνται ως µέρος µιας ιστοσελίδας είναι η απαγόρευση για λόγους ασφάλειας στην πρόσβαση σε τοπικό αποθηκευτικό µέσο. Το πρόβληµα µπορεί να ξεπεραστεί µε τον καθορισµό πολιτικής ασφάλειας
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του περιβάλλοντος εκτέλεσης των Java εφαρµογών (Java Runtime Environment), το
οποίο ως ενδιάµεσο περιβάλλον εκτέλεσης της εφαρµογής καθυστερεί την εκτέλεση
των δυναµικών παρουσιάσεων.

Σχήµα 5.18: Ανάγνωση του αρχείου όλων των βηµάτων επίλυσης στο Internet Explorer

5.5 Κατάταξη του Visual LinProg σύµφωνα µε την ταξινόµηση εφαρµογών οπτικοποίησης
Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2 (2.9) η ταξινόµηση των εφαρµογών οπτικοποίησης λογισµικού είναι ένα σηµαντικό εργαλείο, διότι παρέχει ένα πλαίσιο για την ταξινόµηση και σύγκριση των συστηµάτων οπτικοποίησης. Με τη χρήση της ταξινόµησης (Price, Beacker & Small, 1993), είναι δυνατόν να περιγραφούν τα υπέρ και τα
κατά µιας εφαρµογής οπτικοποίησης (Πίνακας 5.1). Η κατάταξη ***** σηµαίνει ότι
το Visual LinProg είναι ιδιαίτερα ισχυρό στην περιοχή αυτή, ενώ η κατάταξη * σηµαίνει ότι αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα δεν υποστηρίζεται καθόλου. Η κατάταξη
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που λαµβάνει το Visual LinProg ως προς την περιοχή ταξινόµησης, είναι υποκειµενική διότι χαρακτηρίζεται από τον δηµιουργό της εφαρµογής. Αυτό συµβαίνει διότι δεν
υπάρχουν αντικειµενικά κριτήρια που θα µπορούσαν να περιγράψουν ακριβώς το
βαθµό της κατάταξης.
Εµβέλεια
Υλικό Η/Υ
Λειτουργικό Σύστηµα
Γλώσσα Προγραµµατισµού
Εφαρµογές
Περιεχόµενο
Πρόγραµµα
Κώδικα
∆εδοµένα
Αλγόριθµος
Εντολές
∆εδοµένα
Πιστότητα και πληρότητα
Χρόνος συλλογής των δεδοµένων
Χρονική χαρτογράφηση ελέγχου
Χρόνος παραγωγής της οπτικοποίησης
Μορφή
Μέσο
Στυλ παρουσίασης
Γραφικό λεξιλόγιο
Χρώµα
∆ιαστάσεις
∆υναµική παρουσίαση
Ήχος
Κοκκοποίηση
Πολλαπλές απόψεις
Συγχρονισµός προγράµµατος
Μέθοδος
Στυλ καθορισµού της οπτικοποίησης
Νοηµοσύνη
Προσαρµοστικότητα
Τεχνική σύνδεσης
Απαλλαγή άγνοιας κώδικα
Σύνδεση συστήµατος-κώδικα
Αλληλεπίδραση
Στυλ
Πλοήγηση
Έλεγχος απόκρυψης
Χρονικός έλεγχος
∆υνατότητα σεναρίων

Σε οποιοδήποτε PC
Ανεξάρτητο
Java
Καµία
*****
*****
*****
*****
*****
*****
*****
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
∆υναµική
Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
Έγχρωµη οθόνη υπολογιστή
Χαρακτήρες, µαθηµατικά σύµβολα
*****
*
*****
*
****
*
*
Αυτόµατο
*
*
Εισβολή
*****
*****
Μενού, Ποντίκι, Άµεσος χειρισµός
*****
*****
*****
*
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Αποτελεσµατικότητα
Σκοπός
Εκπαίδευση αλγορίθµων
Καταλληλότητα και σαφήνεια
*****
Εµπειρική αξιολόγηση
*****
∆ιαδικασία χρήσης
*****
Πίνακας 5.1: Κατάταξη του Visual LinProg ως εφαρµογής οπτικοποίησης λογισµικού

Κεφάλαιο 6
Περιγραφή του ολοκληρωµένου συστήµατος διδασκαλίας Visual LinProg
Το Visual LinProg είναι το βασικό προϊόν της έρευνας που περιγράφεται σε αυτή
την διατριβή. Ανήκει στην οικογένεια εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων για τη
διδασκαλία αλγορίθµων τύπου simplex. Περιλαµβάνει µοναδικά χαρακτηριστικά όπως η παρουσίαση της επίλυσης γραµµικών προβληµάτων µε τη χρήση τεχνικών οπτικοποίησης, και τη δυνατότητα αποθήκευσης µορφοποιηµένου αρχείου που περιλαµβάνει όλα τα βήµατα επίλυσης µε λεπτοµερή επεξήγηση των βηµάτων επίλυσης.
Παρέχει ένα ενιαίο περιβάλλον για την εφαρµογή διαφορετικών αλγορίθµων επίλυσης. Το Visual LinProg δηµιουργήθηκε χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού Java και µπορεί ως ένα applet που περιλαµβάνεται σε µια ιστοσελίδα να εκτελεστεί από ένα Web Browser. Τα Java applets µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την
δηµιουργία εφαρµογών που είναι ανεξάρτητα από πλατφόρµα (platform-independent)
για την αλληλεπίδραση µε τον φοιτητή µέσω ενός browser σε οποιαδήποτε πλατφόρµα.
Εκτελείται όπως όλα τα Java applets, µε τη χρήση του Microsoft Internet Explorer
(έκδοση 4 και άνω) ή του Netscape Navigator (έκδοση 4.04 και άνω). Η µόνη προϋπόθεση είναι να έχει εγκατασταθεί το Java Virtual Machine (JVM), το οποίο είναι απαραίτητο για την εκτέλεση Java εφαρµογών. Η ανάλυση της οθόνης πρέπει να είναι
τουλάχιστον 1024x768, που είναι και η εξ ορισµού ανάλυση που απαιτείται για την
σωστή εκτέλεση του Visual LinProg.
Με την χρήση του περιβάλλοντος εκτέλεσης Java (Java Runtime Environment,
JRE), και τον καθορισµό της ασφάλειας που διέπει την εκτέλεση των applets δίνεται η
δυνατότητα διαχείρισης τοπικών αρχείων (local files). Η διαχείριση αφορά κυρίως τις
λειτουργίες ανάγνωσης και εγγραφής σε αρχεία.
Υπάρχουν δυο εκδόσεις, η πρώτη έκδοση περιλαµβάνει και την δυνατότητα διαχείρισης τοπικών αρχείων και απαιτείται η εγκατάσταση του JRE, ενώ στην άλλη δεν
πρέπει να είναι εγκαταστηµένο το περιβάλλον του JRE, και στις δυο περιπτώσεις η
εφαρµογή είναι πλήρως λειτουργική µε µόνη διαφορά τη διαχείριση αρχείων.
Κύριος στόχος είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού εργαλείου αλληλεπίδρασης το
οποίο να µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο στη διδασκαλία σε αίθουσα όσο και σαν συµπληρωµατικό εκπαιδευτικό βοήθηµα στο σπίτι. Το Visual LinProg δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόµενο να αποφύγει την εκτέλεση πολύωρων και δύσκολων µαθη-
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µατικών πράξεων για να φτάσει στην επίλυση του προβλήµατος, αλλά να δώσει µεγαλύτερη βαρύτητα στην κατανόηση εις βάθος του αλγορίθµου simplex. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επίλυσης πολλών και διαφορετικών γραµµικών προβληµάτων από
τον φοιτητή, εξαλείφοντας τα αριθµητικά λάθη.
Εκτός από την επίλυση ενός τυχαίου γραµµικού προβλήµατος, η εφαρµογή µπορεί
να δώσει απάντηση και στα ακόλουθα ερωτήµατα:
•
•
•

Πόσο θα επηρεασθεί η λύση του προβλήµατος αν προστεθεί άλλος ένας ή περισσότεροι τεχνολογικοί περιορισµοί;
Τι θα συµβεί αν προστεθούν µία ή περισσότερες νέες µεταβλητές απόφασης;
Ισχύει η βέλτιστη τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης αν αλλάξουν κάποιες τιµές
στο δεξιό µέρος του γραµµικού προβλήµατος;

Στον τελικό σχεδιασµό της εφαρµογής δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη αποφυγή
της επιβάρυνσης του φοιτητή µε επιπλέον γνωστικό φορτίο που απορρέει από την εκµάθησης της λειτουργίας του Visual LinProg. Ορισµένα άλλα στοιχεία που λήφθηκαν
υπ’ όψιν στην ανάπτυξη της εφαρµογής είναι τα ακόλουθα:
•
•
•
•
•

Παρακολούθηση ψευδοκώδικα.
Αναλυτική παρουσίαση των µαθηµατικών υπολογισµών του αλγορίθµου simplex.
Χρήση τεχνικών οπτικοποίησης (π.χ. χρώµα, κίνηση).
∆υνατότητα εκτέλεσης του αλγορίθµου simplex ανά επανάληψη.
Εµφάνιση επεξηγηµατικών σχολίων σε µορφή κειµένου για κάθε βήµα του αλγορίθµου simplex.
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6.1 Το περιβάλλον εκτέλεσης του Visual LinProg
Το JVM λειτουργεί σύµφωνα µε τη ροή (stream) του bytecode ως ένας διερµηνέας
(interpreter), που σηµαίνει ότι επεξεργάζεται τα bytecode ενώ το πρόγραµµα εκτελείται και το µετατρέπει σε πραγµατικό κώδικα µηχανής (real machine code) το οποίο
εκτελείται απ’ ευθείας (on the fly execute). Στην περίπτωση της Java, το JVM δεν ερµηνεύει εντολές υψηλού επιπέδου αλλά bytecode, το οποίο είναι στην πραγµατικότητα κώδικας µηχανής που γράφτηκε µε το σετ εντολών (instruction set) του JVM. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα ο διερµηνέας πρέπει να κάνει πολύ λιγότερες αναλύσεις, µε αποτέλεσµα οι χρόνοι εκτέλεσης να είναι πολύ γρήγοροι.
Προτού µπορέσει να αρχίσει την διαδικασία της ερµηνείας το JVM, πρέπει να
πραγµατοποιήσει διάφορες ενέργειες για την οργάνωση του περιβάλλοντος στο οποίο
θα εκτελεστεί το πρόγραµµα, Σχήµα 6.1:
1.

Το πρώτο συστατικό του ελέγχου του κώδικα είναι ο φορτωτής κλάσης (class
loader). Οι ενσωµατωµένες κλάσεις της Java, που περιγράφονται στην διαδροµή της κλάση εκκίνησης (boot class path), το οποίο είναι επίσης γνωστή
ως διαδροµή κλάσης συστηµάτων ή διαδροµή κλάσης JVM, είναι ξεχωριστές από τις κλάσεις προέκτασης (extension classes), που καθορίζονται στην
διαδροµή κλάσης επέκτασης (JavaServlet, Java3D, JavaManagement, κτλ.).
Έτσι αν τυχαία η σκοπίµως ο κώδικας µιας εφαρµογής περιλαµβάνει µια
κλάση που έχει το ίδιο όνοµα µε µια ενσωµατωµένη (built-in) κλάση ή µε µια
κλάση προέκτασης, αυτά δεν θα αντικατασταθούν από τον κώδικα του προγράµµατος.

2.

Το δεύτερο συστατικό είναι ο ελεγκτής αρχείων κλάσης (class file verifier).
Αυτό εκτελείται όταν φορτώνεται ο κώδικας, και επιβεβαιώνει ότι το bytecode πρόγραµµα είναι σωστός κώδικας της Java και υπακούει στους κανόνες
της γλώσσας. Είναι µια πολυεπίπεδη διαδικασία που αρχίζει µε την ορθότητα της σύνταξης του προγράµµατος, εκτελεί ελέγχους για την υπερχείλιση
(overflow) σωρών ή την υποεκχείλιση (underflow).

3.

Το τρίτο συστατικό είναι ο διαχειριστής ασφάλειας (security manager), το
οποίο ελέγχει τις ευαίσθητες προσβάσεις κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης
του προγράµµατος. Αυτό είναι το συστατικό που επιβάλλει την πολιτική ασφάλειας (security policy) που καθορίζεται για το σύστηµα και δεν θα επιτρέπει στον κώδικα της Java παράνοµη πρόσβαση στο σύστηµα αρχείων, ή
στο δίκτυο, ή στο λειτουργικό σύστηµα. Επίσης ελέγχει την πρόσβαση σε
ενέργειες εισόδου/εξόδου του δικτύου, την εκκίνηση νέου φορτωτή κλάσης,
τον χειρισµό νηµάτων και οµάδας νηµάτων, τον τερµατισµό του JVM.
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Σχήµα 6.1: Ο κύκλος ζωής µιας Java εφαρµογής σε σχέση µε τα επίπεδα ασφάλειας

6.1.1 Το µοντέλο ασφάλειας sandbox
Η εστίαση του αρχικού προτύπου ασφάλειας που παρέχεται από το περιβάλλον της
Java είναι γνωστό ως το πρότυπο του κουτιού µε άµµο (sandbox), και σκοπό έχει να
αντιµετωπίσει την µεταφορά (download) του κώδικα από µια αποµακρυσµένη θέση
(remote location) ως αναξιόπιστη (untrustworthy) και να παρέχει ένα περιορισµένο
περιβάλλον (sandbox) που να επιτρέπει περιορισµένη πρόσβαση από τον άγνωστο
κώδικα (Pistoia et al., 1999).
Συγχρόνως ο τοπικός κώδικας (local code) θεωρείται αξιόπιστος (trustworthy) και
επιτρέπεται η πλήρη πρόσβαση σε όλους τους πόρους (resources) του συστήµατος,
όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.2.
Έτσι οι ενέργειες του αποµακρυσµένου κώδικα που επιτρέπονται να εκτελεστούν
περιορίζονται στο ελάχιστο δυνατό, και το βασικό όφελος της Java που είναι η δυνατότητα της συγγραφής µια φορά (write once), εκτέλεση οπουδήποτε (run anywhere) να
µην µπορεί να χρησιµοποιηθεί πλήρως.
Η εκτέλεση ενός αποµακρυσµένου applet περιορίζεται από ένα sandbox, το οποίο
περιορίζει την δυνατότητα εκτέλεσης κάποιων διαδικασιών όπως της ανάγνωσης και
εγγραφής αρχείων στο δίσκο, δηλ. απολύτως καµία πρόσβαση στους πόρους των συστηµάτων. Αν και µπορούν να εγκαταστήσουν µια σύνδεση δικτύου (network connection) µόνο µε τον εξυπηρετητή που περιλαµβάνει το ίδιο το applet, αυτός ο τρόπος
προστασίας περιορίζει πολύ την χρήση των αποµακρυσµένων applets.
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Σχήµα 6.2: Το µοντέλο ασφάλειας sandbox

6.1.2 ∆ιαχείριση ασφάλειας
Ο διαχειριστής ασφάλειας (security manager) είναι αρµόδιος για τον καθορισµό
των πόρων όπου επιτρέπεται η πρόσβαση. Ο διαχειριστής ασφάλειας δεν εγκαθίσταται αυτόµατα όταν εκτελείται µια εφαρµογή. Ένα applet εκτελείται υπό τον αυστηρό
έλεγχο του διαχειριστή ασφάλειας, και δεν επιτρέπει την πρόσβαση στους πόρους εκτός αν χορηγείται ρητά άδεια από την πολιτική ασφάλειας. Η πολιτική ασφάλειας
χορηγείται από µια καταχώριση που περιλαµβάνεται σε ένα αρχείο πολιτικής (policy
file). Όταν ένα applet προσπαθήσει να δηµιουργήσει και να γράψει ένα αρχείο, δεν
έχει το δικαίωµα της εγγραφής του αρχείου αν δεν έχει προηγηθεί ρητή άδεια στο αρχείο πολιτικής. Το αρχείο πολιτικής ονοµάζεται .java.policy και είναι ένα αρχείο κειµένου µε την παρακάτω µορφή:
grant codeBase "file:/c:/VLPGRJ/" {
permission java.io.FilePermission "<<ALL FILES>>", "read, write";
};
Η παραπάνω καταχώριση δίνει την άδεια στο applet που βρίσκεται στον φάκελο
C:/VLPGRJ/ να εκτελέσει εντολές ανάγνωσης και εγγραφής ("read, write"), σε τοπικό
πόρο αποθήκευσης (permission java.io.FilePermission ), σε οποιοδήποτε σηµείο του
πόρου ("<<ALL FILES>>").
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Η υλοποίηση της εισαγωγής αρχείου δεδοµένων γραµµικού προβλήµατος, και ο
έλεγχος της άδειας πρόσβασης σε τοπικό πόρο αποθήκευσης, αν δεν έχει οριστεί άδεια πρόσβασης στο αρχείο πολιτικής, κατά την εκτέλεση του applet επιστρέφει µια
εξαίρεση ασφάλειας SecurityException.
1. FileDialog file = new FileDialog (this,"Open Linear Problem File", FileDialog.LOAD);
2.
file.setFile ("*.lp");
3.
file.show();
4.
String curFile;
5.
if ((curFile = file.getFile()) != null) {
6.
filename = file.getDirectory() + curFile;
7.
File f = new File (filename);
8.
try {
9.
FileInputStream fin = new FileInputStream (f);
10.
int filesize = (int)f.length();
11.
this.data = new byte [filesize];
12.
fin.read (this.data, 0, filesize);
13.
} catch (FileNotFoundException exc) {
14.
String errorString = " File not found: " + filename;
15.
} catch (IOException exc) {
16.
String errorString = " Can't Open the File: " + filename;
17.
} catch (SecurityException exc) {
18.
String errorString = " Security Error with File: " + filename;
19.
}
20. }
Ο παραπάνω κώδικας περιγράφει την διαδικασία ανοίγµατος ενός πλαισίου διαλόγου που έχει σκοπό την ανάγνωση ενός αρχείου γραµµικού προβλήµατος µε προέκταση .lp.
Η διαχείριση των προβληµάτων που µπορεί να προκύψουν κατά τη διαδικασία ανάγνωσης του αρχείου ελέγχονται από µια δοµή try{} catch{} από την 8-19 γραµµή
του κώδικα, διακρίνονται τρεις διαφορετικές περιπτώσεις σφάλµατος της εκτέλεσης
του ανοίγµατος ενός αρχείου που ελέγχονται από το Visual LinProg.
•

Αδυναµία εύρεσης του ζητούµενου αρχείου µε την αποστολή εξαίρεσης
FileNotFoundException
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•

Αδυναµία ανάγνωσης του περιεχοµένου του ζητούµενου αρχείου µε την αποστολή της εξαίρεσης IOException

•

Αδυναµία πρόσβασης στο ζητούµενο αρχείο µε την αποστολή εξαίρεσης SecurityException

Η δηµιουργία και τροποποίηση ενός αρχείου πολιτικής γίνεται µε τη χρήση του εργαλείου πολιτικής (policy tool). Τα βήµατα ορισµού του αρχείου πολιτικής αφορά το
λειτουργικό σύστηµα των Windows, αλλά τα βήµατα είναι ακριβώς τα ίδια στο λειτουργικό σύστηµα Unix και στο λειτουργικό MacOS. Ο καθορισµός της πολικής ασφάλειας γίνεται µε την εκκίνηση της εφαρµογής policytool που βρίσκεται στον φάκελο C:\Program Files\Java\ j2re1.4.2_03\bin\. Η εφαρµογή Policy Tool αναµένει
να βρει το αρχείο πολιτικής .java.policy στον βασικό κατάλογο του χρήστη, στην περίπτωση που υπάρχει το αρχείο το ανοίγει για επεξεργασία, στην αντίθετη περίπτωση
λαµβάνουµε ένα παρόµοιο µήνυµα λάθους (Σχήµατα 6.3, 6.4):

Σχήµα 6.3: Καθορισµός πολιτικής ασφάλειας µε το Policy Tool
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Σχήµα 6.4: Μήνυµα λάθους του Policy Tool

6.1.3 Οι κατηγορίες αδειών
Οι κατηγορίες αδειών αντιπροσωπεύουν την πρόσβαση στους πόρους των συστηµάτων (Sun Microsystems, 2002). Η κατηγορία java.security.Permission είναι µια αφηρηµένη κατηγορία και είναι ανάλογα µε την περίπτωση αντιπροσωπεύει συγκεκριµένες προσβάσεις, είναι µια υπερ-συλλογή των ετερογενών αδειών (super collection of
heterogeneous permissions). Οι εφαρµογές είναι ελεύθερες να προσθέσουν νέες κατηγορίες αδειών που υποστηρίζει το σύστηµα. Μερικές κατηγορίες των αδειών πρόσβασης που είναι ενσωµατωµένα στο Policy Tool είναι τα εξής:

java.io.FilePermission
java.net.SocketPermission
java.security.BasicPermission
java.util.PropertyPermission
java.lang.RuntimePermission
java.awt.AWTPermission
Η κατηγορία αδειών java.io.FilePermission
Οι στόχοι αυτής της κατηγορίας είναι να διευκρινιστούν µε τους ακόλουθους τρόπους, τα ονόµατα των καταλόγων και αρχείων:
file
directory (το ίδιο µε το directory/)
directory/file
directory/* (όλα τα αρχεία του φακέλου)
* (όλα τα αρχεία του τρέχων φακέλου)
directory/- (όλα τα αρχεία του συστήµατος αρχείων κάτω απ’ αυτόν τον φάκελο)
- (όλα τα αρχεία του συστήµατος αρχείων κάτω απ’ αυτόν τον φάκελο)
"<<ALL FILES>>" (όλα τα αρχεία του συστήµατος αρχείων)

Ως σηµείωση πρέπει να αναφέρουµε ότι ο ειδικός όρος "<<ALL FILES>>" περιγράφει όλα τα αρχεία του συστήµατος, στο σύστηµα Unix περιλαµβάνει όλα τα αρχεία κάτω από τον κατάλογο ρίζα (root directory), ενώ σε ένα σύστηµα MS-DOS περιλαµβάνει όλα τα αρχεία σε όλα τα αποθηκευτικά µέσα.
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Οι έγκυρες ενέργειες που µπορούν να καθοριστούν για τη δηµιουργία των αδειών
πρόσβασης των αρχείων είναι: ανάγνωση (read), εγγραφή (write), διαγραφή (delete)
και εκτέλεση (execute).

6.2 ∆υναµική παρουσίαση µε την χρήση της Java
Υπάρχουν δυο σηµαντικές δυνατότητες που προσφέρει η γλώσσα προγραµµατισµού Java, τα νήµατα (threads) και η χρήση της διπλής ενδιάµεσης µνήµης (double
buffering), τα οποία είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία µιας δυναµικής παρουσίασης, χωρίς αυτές τις δυνατότητες ίσως η επιλογή άλλης γλώσσας προγραµµατισµού να ήταν ιδανικότερη για το σχεδιασµό συστηµάτων οπτικοποίησης.
Ο απλούστερος τρόπος δηµιουργίας δυναµικής παρουσίασης είναι το βασιζόµενο
σε καρέ (frame based) παρουσίαση, το οποίο προσοµοιώνει την κίνηση εµφανίζοντας
µια αλληλουχία προ-δηµιουργηµένων στατικών εικόνων (καρέ). Η ψευδαίσθηση της
κίνησης δηµιουργείται εµφανίζοντας µια γρήγορη διαδοχή εικόνων µε µικρές αλλαγές
στο περιεχόµενο. Το ανθρώπινο µάτι αντιλαµβάνεται τις αλλαγές αυτές σαν κίνηση
επειδή έχει χαµηλή οπτική οξύτητα. Το ανθρώπινο µάτι µπορεί να εκλάβει την διαδοχή εικόνων σαν κίνηση ακόµα και σε τόσο χαµηλές ταχύτητες όσο τα 12 καρέ (εικόνες) ανά δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα της δυναµικής παρουσίασης µετριέται σε καρέ
ανά δευτερόλεπτο (frame per second, fps), δηλαδή είναι το πλήθος των καρέ της παρουσίασης, ή των αλλαγών των εικόνων, που παρουσιάζονται κάθε δευτερόλεπτο
(Lemay, Perkins & Morrison, 1996).
Αν και τα 12fps είναι από τεχνικής απόψεως αρκετά για να ξεγελάσουν το ανθρώπινο µάτι, συχνά οι τόσο χαµηλές ταχύτητες δείχνουν να έχουν ακανόνιστη κίνηση, η
τηλεόραση χρησιµοποιεί ταχύτητα 30fps, ενώ στον κινηµατογράφο η ταχύτητα είναι
24fps. Είναι εµφανές ότι αυτές οι ταχύτητες των καρέ είναι κάτι παραπάνω από αρκετές για την επιτυχηµένη δηµιουργία της ψευδαίσθησης της κίνησης.
Η δυναµική παρουσίαση στην Java απαιτεί δυο βασικά βήµατα: α) κατασκευή του
καρέ (frame), της δυναµικής παρουσίασης και β) την παρουσίαση του καρέ. Η επανάληψη αυτών των βηµάτων απαιτείται τόσες φορές όσες χρειαστεί ώστε να δοθεί το
επιθυµητό αποτέλεσµα της δυναµικής παρουσίασης.

6.2.1 Νήµατα
Μια κλάση νήµατος αντιπροσωπεύει ένα νήµα ελέγχου (thread of control), το οποίο εκτελεί ανεξάρτητα µια ακολουθία εντολών από την αρχή µέχρι να ολοκληρωθεί,
κάθε νήµα ενεργεί σαν ένα µικρό ανεξάρτητο πρόγραµµα (Oaks & Wong, 1999). Η
δυναµική παρουσίαση είναι ένα παράδειγµα του είδους εργασιών που χρειάζονται
νήµατα, αν δεν χρησιµοποιηθεί νήµα και η εκτέλεση του προγράµµατος γίνεται µε το
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προκαθορισµένο νήµα του συστήµατος της Java, το οποίο είναι επίσης υπεύθυνο για
το χειρισµό της σχεδίασης της οθόνης και την επεξεργασία εισόδου των χρηστών. Με
αποτέλεσµα το κύριο νήµα του συστήµατος να µονοπωλήσει όλους τους πόρους της
Java και να αποτρέψει την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης εργασίας.
Ένα νήµα εκτελείται συνεχώς κατά τη διάρκεια ενός applet που περιλαµβάνει µια
δυναµική παρουσίαση, αρκετές φορές το δευτερόλεπτο το νήµα αλλάζει την απεικόνιση, την παρουσίαση µιας σειράς εικόνων µε ένα χρονικό διάστηµα µεταξύ τους, αν
οι αλλαγές είναι αρκετά συχνές και αρκετά µικρές ο θεατής αντιλαµβάνεται µια συνεχή κίνηση.
Ο κατασκευαστής (constructor) της κλάσης AlgThread περιγράφεται στο παρακάτω κοµµάτι του κώδικα της υλοποίησης του Visual LinProg
1. public class AlgThread extends Thread {
…
2. public AlgThread(AlgAnimFrame frame) {
3.
this.frame = frame;
4.
if (frame != null && frame.alg != null && frame.alg.drawingPanel != null) {
5.
this.drawingPanel = frame.alg.drawingPanel;
6.
} else {
7.
drawingPanel = new DrawingPanel(this.frame);
8.
frame.drawingPanel = (Panel)this.drawingPanel;
9.
}
10. }// end constructor
…
11. }// end class
Με τον ορισµό της κλάσης AlgThread γραµµή 1. του κώδικα, δηµιουργείται η δυνατότητα χρήσης νηµάτων στο Visual LinProg. O κατασκευαστής της κλάσης, γραµµές 2-10, ελέγχει πρώτα αν έχει δηµιουργηθεί νωρίτερα και εκτελείται άλλο νήµα στις
γραµµές 4-6 και στην περίπτωση που ήδη υπάρχει δεν δηµιουργεί νέο, αλλιώς δηµιουργεί ένα νέο νήµα στις γραµµές 6-9 του κώδικα.
Η εκκίνηση του νήµατος που δηµιουργήθηκε µε τον παραπάνω κώδικα µπορεί να
γίνει ως εξής:
1. public void startAlg() {
2.
if (alg.isAlive()&&!stepWait){
3.
alg.stop();
4.
alg = new AlgThread(this);
5.
alg.start();
6.
} else if(alg.isAlive()&& stepWait){
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10.
11.
12.
13. }
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step=true;
stepWait=false;
}else if(!alg.isAlive()){
alg = new AlgThread(this);
alg.start();
}

Ο παραπάνω κώδικας περιγράφει την µέθοδο εκκίνησης ενός νήµατος, πρώτα ελέγχει αν εκτελείται ήδη το νήµα και αν δεν έχει οριστεί βηµατική εκτέλεση στις
γραµµές 2-6, στην περίπτωση αυτή σταµατάει το νήµα και ξεκινάει ένα νέο νήµα στην
γραµµή 5. Στην περίπτωση που εκτελείται το νήµα και έχει οριστεί βηµατική εκτέλεση στις γραµµές 6-9, ενεργοποιεί την βηµατική εκτέλεση γραµµή 8 και δίνει την δυνατότητα µετακίνησης στο επόµενο βήµα πριν την ολοκλήρωση του βήµατος που εκτελείται αυτή τη στιγµή γραµµή 9. Στην τελευταία περίπτωση που δεν εκτελείται
κανένα νήµα στις γραµµές 9-11, καλεί τον κατασκευαστή του νήµατος και δηµιουργεί
ένα νέο νήµα γραµµή 10, και το ξεκινάει γραµµή 11.
H διακοπή της εκτέλεσης του νήµατος και η αναµονή για τη συνέχιση της εκτέλεσης γίνεται µε το πάτηµα του κουµπιού Next Step.
1. public void waitStep(){
2. if(step){
3.
control_panel.setText("Press Next Step...");
4.
control_panel.step_button.enable();
5.
control_panel.repaint();
6.
step=false;
7.
stepWait=true;
8.
while(!step){
9.
try{
10.
Thread.sleep(100);
11.
}catch (InterruptedException e){}
12.
}// end while
13. }// end if
14. }// end waitStep
Ο παραπάνω κώδικας περιγράφει την µέθοδο που αναλαµβάνει την προσωρινή διακοπή της εκτέλεσης, το νήµα τίθεται σε αναµονή µέχρι να επιλεγεί η συνέχιση της
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εκτέλεσης µε το επόµενο βήµα. Πρώτα ελέγχει αν βρίσκεται σε βηµατική εκτέλεση,
εµφανίζει το µήνυµα “Press Next Step...” στο παράθυρο ελέγχου και ενεργοποιεί το
κουµπί “Next Step” γραµµές 2-7. Η αναµονή υλοποιείται µε την προσωρινή παύση
του νήµατος γραµµές 8-12, µέχρι να ζητηθεί η εκτέλεση του επόµενου βήµατος.
Ο καθορισµός του αριθµού των καρέ (frame rate) µπορεί να γίνει δίνοντας µια τιµή, σε χιλιοστά του δευτερολέπτου (milliseconds) σε µια µεταβλητή που καθορίζει την
καθυστέρηση που θα υπάρχει µεταξύ κάθε διαδοχικού καρέ της δυναµικής παρουσίασης (Morrison, 1996). Το αντίστροφο αυτής της τιµής της καθυστέρησης καθορίζει
τον αριθµό των καρέ κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, το αντίστροφο των 200msec
είναι 5fps. Η µεταβλητή αυτή µπορεί να καθοριστεί ως εξής:
int delay = 200; //5 fps
µε την χρήση των κατάλληλων µεθόδων του ορισµού της τιµής της καθυστέρησης
public void setDelay(int delay){
this.delayDuration=delay;
}
και µε την προσωρινή παύση της εκτέλεσης του νήµατος επιτυγχάνεται ο έλεγχος του
αριθµού των καρέ που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
public void delay(){
try{Thread.sleep(delayDuration);
}catch(InterruptedException e){}
}

6.2.2 ∆ιπλή ενδιάµεση µνήµη
Με τον καθορισµό του αριθµού των καρέ ανά δευτερόλεπτο, µας µένει να λύσουµε
το πρόβληµα που δηµιουργείται κατά την οµαλή παρουσίαση της κίνησης, την εξάλειψη του τρεµουλιάσµατος (flickering).
Η διπλή ενδιάµεση µνήµη είναι η βασική θεραπεία για τα προβλήµατα που συνδέονται µε την δυναµική παρουσίαση, µε την χρήση της αποβάλλεται το τρεµούλιασµα
και επιτρέπει την δηµιουργία ταχύτατων δυναµικών παρουσιάσεων που περιλαµβάνουν και εικόνες και βασικά γραφικά του AWT (Abstract Windowing Toolkit). Η τεχνική της διπλής ενδιάµεσης µνήµης προσθέτει στην διαδικασία παρουσίασης µια
προσωρινή εικόνα εκτός της οθόνης (offscreen buffer image), στο οποίο δηµιουργείται
το επόµενο καρέ της δυναµικής παρουσίασης, όταν έρθει η στιγµή της ανανέωσης του
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καρέ της δυναµικής παρουσίασης, απλά η εικόνα του βρίσκεται στην προσωρινή µνήµη αντιγράφεται στο παράθυρο του applet και ξεκινά η διαδικασία πάλι µε το σχεδιασµό του επόµενου καρέ στη προσωρινή µνήµη (Doherty, 1998).
Όταν καλείται η µέθοδος repaint(), το πρώτο πράγµα που συµβαίνει είναι η κλήση
της µεθόδου update(). Η τελευταία µέθοδος καθαρίζει την οθόνη και κατά συνέπεια
εµφανίζεται κενή. Η µέθοδος repaint() εκτελείται εξολοκλήρου ως περιεχόµενο ενός
γραφικού αντικειµένου (Graphics), που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η ίδια η
οθόνη. Το τρεµούλιασµα που εµφανίζεται προκαλείται από το γεγονός ότι ο καθαρισµός της οθόνης και η επανασχεδίαση της οθόνης πραγµατοποιείται σε διαφορετικό
χρόνο. Με τη χρήση της διπλής µνήµης το κάθε καρέ σχεδιάζεται σε διαφορετική εικόνα, έτσι ώστε µόνο ολόκληρη η εικόνα να εµφανίζεται στο applet. Αυτή η διαδικασία παρουσίασης των καρέ πραγµατοποιείται στο παράθυρο του applet σε ένα βήµα,
αν κάθε καρέ απεικονίζεται µε µια σχετική µικρή αλλαγή τότε η δυναµική παρουσίαση γίνεται αντιληπτή ως µια οµαλή ροή, και µπορεί να φανεί πολύ εντυπωσιακή, Σχήµα 6.5.

Σχήµα 6.5: Η λειτουργία της τεχνικής του double buffering
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Ο ορισµός της µεταβλητής offscreen και του γραφικού αντικειµένου offGraphics
είναι τα δύο συστατικά που είναι απαραίτητα για την χρήση της τεχνολογίας double
buffering.
Image offscreen = null;
Graphics offGraphics = null;
Η µέθοδος update() χειρίζεται όλες τις λεπτοµέρειες της υποστήριξης της διπλής
µνήµης, ενώ η κλήση της µεθόδου size() εντοπίζει το µέγεθος του παραθύρου του
applet. Η µνήµη offscreen δηµιουργήθηκε ως ένα αντικείµενο εικόνας (Image) το οποίο έχει τις ίδιες διαστάσεις µε το παράθυρο του applet. Επειδή οι εργασίες εκτελούνται στη µνήµη offscreen, είναι ασφαλές να διαγράψουµε το περιεχόµενο του χωρίς
να σκεφτόµαστε το φαινόµενο του τρεµοπαίγµατος. Το καρέ της δυναµικής παρουσίασης σχεδιάζεται στη προσωρινή µνήµη, ακριβώς όπως θα σχεδιαζόταν και στο γραφικό παράθυρο του applet µε την χρήση της µεθόδου paint(). Τώρα είναι έτοιµη η εικόνα στην προσωρινή µνήµη για την αντιγραφή στο παράθυρο του applet, το οποίο
επιτυγχάνεται µε την µέθοδο drawImage().
1. public void update(Graphics g) {
2.
Dimension d = size();
3.
if (d.width < 1 || d.height < 1)
4.
return;
5.
if ((offscreen == null) || (d.width != offscreensize.width) ||
6.
(d.height != offscreensize.height)) {
7.
offscreen = createImage(d.width, d.height);
8.
offscreensize = d;
9.
offGraphics = offscreen.getGraphics();
10.
}
11.
offGraphics.setColor(getBackground());
12.
offGraphics.fillRect(0, 0, d.width, d.height);
13.
paint(offGraphics);
14.
g.drawImage(offscreen, 0, 0, null);
15. }
Ο τρόπος υλοποίησης της µεθόδου update() είναι προκαθορισµένος. Πρώτα ελέγχει το µέγεθος του παραθύρου, αν αυτή δεν υπάρχει απλά επιστρέφει χωρίς να κάνει
τίποτα στις γραµµές 2-4. Αν δεν έχει οριστεί η µνήµη offscreen ή δεν είναι ακριβώς
ίδιο µε το µέγεθος το παραθύρου της εφαρµογής, δεσµεύει ένα νέο χώρο µνήµης ως
offscreen στις γραµµές 5-10. Καθαρίζει την περιοχή µε το χρώµα του φόντου στις
γραµµές 11-12, σχεδιάζει το νέο περιεχόµενο της οθόνης γραµµή 13, και τέλος αντιγράφει το περιεχόµενο του offscreen στην οθόνη του υπολογιστή ώστε να εµφανιστεί
το επόµενο καρέ.
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6.3 Η αρχιτεκτονική του Visual LinProg
Το Visual LinProg αποτελείται από τρία βασικά λειτουργικά τµήµατα, το κεντρικό
τµήµα που είναι και ο πυρήνας του προγράµµατος περιλαµβάνει το γραφικό περιβάλλον οπτικοποίησης της λειτουργίας του αλγορίθµου simplex, το δεύτερο τµήµα είναι
το στρώµα που ασχολείται µε την εισαγωγή (import layer) των δεδοµένων και το άλλο τµήµα είναι το στρώµα που ασχολείται µε την εξαγωγή (export layer) των αποτελεσµάτων επίλυσης. Ο πυρήνας της εφαρµογής είναι υπεύθυνος για το κεντρικό παράθυρο της εφαρµογής πάνω στο οποίο χτίζονται όλα τα υπόλοιπα κοµµάτια της εφαρµογής όπως, το παράθυρο δυναµικής παρουσίασης, το παράθυρο ελέγχου, το παράθυρο ψευδοκώδικα και το παράθυρο σχολίων.
Τα τρία βασικά λειτουργικά τµήµατα (Σχήµα 6.6) µε τις δυνατότητες των επιλογών
που προσφέρονται στο Visual LinProg.

Σχήµα 6.6: Τα τρία βασικά λειτουργικά τµήµατα του Visual LinProg
Η λειτουργία αυτής της αρχιτεκτονικής είναι διττή. Κατ' αρχάς, επιτρέπει την κωδικοποίηση των µεταβαλλόµενων καταστάσεων του προγράµµατος κατά την απεικόνιση. Καθώς εκτελούνται οι υπολογισµοί, οι σκηνές ενηµερώνονται ώστε να απεικονίσουν τις νέες καταστάσεις της εκτέλεσης του προγράµµατος. Η τροποποίηση της
σκηνής προτρέπει το σύστηµα για να ενηµερώσει τις εικόνες της δεδοµένης σκηνής.
∆εύτερον, η αρχιτεκτονική επιτρέπει επίσης στους φοιτητές να αλληλεπιδρούν µε το
σύστηµα κατά την εκτέλεση των διαδικασιών οπτικοποίησης και επίλυσης των προβληµάτων. Η διαδικασίες επίλυσης καταγράφονται σε ένα ιστορικό κατά την εκτέλεση που επιτρέπει οποιαδήποτε στιγµή την αποθήκευση όλων των ενεργειών που χρειάστηκαν να πραγµατοποιηθούν για τη λύση του δεδοµένου γραµµικού προβλήµατος,
Σχήµα 6.7.
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Σχήµα 6.7: Η αρχιτεκτονική του συστήµατος οπτικοποίησης

6.3.1 Καθορισµός οπτικοποίησης στο Visual LinProg
Ένα παράδειγµα καθορισµού της παρουσίασης παρέχει την ευκαιρία της περιγραφής του προτύπου της απεικόνισης στην πράξη του συνόλου των διαδικασιών που
εκµεταλλεύεται το µοντέλο της χρήσης των µεταβαλλόµενων σκηνών. Καθώς εκτελούνται οι υπολογισµοί, η σκηνή ενηµερώνεται για να απεικονιστεί η νέα κατάσταση
του προγράµµατος η οποία απαιτεί την αλλαγή της σκηνής. Μια απαραίτητη τροποποίηση της σκηνής προτρέπει την απόσυρση της εικόνας που παρουσιάζεται από την
εφαρµογή και την εµφάνιση της νέας η οποία έχει τροποποιηθεί κατάλληλα, κατά τη
διάρκεια παρουσίασης της δυναµικής εκτέλεσης. Η γεννήτρια σκηνής επεξεργάζεται
τις διαδικασίες της παρουσίασης και παρεµβαίνει µε την ανανέωση της. Η δυναµική
παρουσίαση έχει ως στόχο την παρουσίαση της οµαλής µετάβασης κατά την αλλαγή
των δεδοµένων των δύο συνόλων (cB)T=(0, 0, -4) και (cN)T=(-2, 1, 0), δηλ. την ανταλλαγή των στοιχείων που έχουν επιλεγεί το 0 και το -2 (Σχήµα 6.8).

Σχήµα 6.8: Οπτικοποίηση της ανταλλαγής στοιχείων των συνόλων (cB)T και (cN)T
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Η τεχνική της αλλαγής των σκηνών χρησιµοποιείται και κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής των στοιχείων που υπάρχουν στις µήτρες B και N, Σχήµα 6.9.

Σχήµα 6.9: Η δυναµική παρουσίαση της ανταλλαγής στοιχείων B και N, Α είναι το
σηµείο αλλαγής της σκηνής
Τα σταθερά µέρη της απεικόνισης είναι η σκηνή όπου λαµβάνει µέρος η δυναµική
παρουσίαση. Πριν από το σηµείο Α η µήτρα Β περιλαµβάνει τα στοιχεία,

⎡1 0 0 ⎤
B = ⎢⎢0 1 0 ⎥⎥
⎢⎣0 0 1 ⎥⎦
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είναι η κατάσταση πριν την αλλαγή των στοιχείων, µετά το σηµείο Α η µήτρα Β περιλαµβάνει τα στοιχεία,

⎡ 1 0 2⎤
B = ⎢⎢0 1 -6 ⎥⎥
⎢⎣0 0 3⎥⎦
και περιγράφει την κατάσταση που προέκυψε ως αποτέλεσµα της ανταλλαγής των
δεδοµένων.
Οι διαστάσεις της µήτρας Β πρέπει να αλλάξουν για να µπορέσει να δεχτεί διαφορετικού πλάτους δεδοµένα από αυτά που αποχώρησαν από την αρχική µήτρα, ακριβώς η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την µήτρα Ν.
Ο καθορισµός της κίνησης στην περίπτωση της µετατροπής ενός γραµµικού προβλήµατος σε δυϊκό πρόβληµα απαιτεί σύνθετες κινήσεις όπως η µετατροπή των γραµµών σε στήλες και µετατροπή στηλών σε γραµµές τα διάφορα στάδια της µετατροπής
παρουσιάζονται στα Σχήµατα 6.10, 6.11 και 6.12.

Σχήµα 6.10: Μετατροπή των γραµµών του Γ.Π. σε στήλες του ∆.Π.
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Σχήµα 6.11: Μετατροπή του ∆.Μ. του Γ.Π. σε αντικειµενική συνάρτηση του ∆.Π.

Σχήµα 6.12: Μετατροπή της αντικειµενικής συνάρτησης του Γ.Π. σε ∆.Μ του ∆.Π.
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6.3.2 Ο χρόνος εκτέλεσης της κίνησης
Ο χρόνος που απαιτείται για την παρουσίαση των στοιχείων που µεταβάλλονται
κατά τη διάρκεια της οµαλής µετάβασης από την τρέχουσα κατάσταση της παρουσίασης των δεδοµένων στην επόµενη κατάσταση εξαρτάται από τον τύπο του υπολογιστή
στο οποίο εκτελείται το Visual LinProg και από το χρόνο που καθορίζει ο χρήστης
του Visual LinProg, Σχήµα 6.13.

Σχήµα 6.13: Η δυνατότητα της επιλογής του καθορισµού της καθυστέρησης της κίνησης στο Visual LinProg
Ο παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο στο χρόνο εκτέλεσης της κίνησης είναι η έκδοση της εφαρµογής που χρησιµοποιείται. Οι δυο εκδόσεις του Visual
LinProg που υπάρχουν διαφέρουν µόνο στη διαχείριση των αρχείων, που επιφέρει την
αναγκαστική χρήση του Java Runtime Environment στην περίπτωση της χρήσης αρχείων, ενώ στην άλλη έκδοση που δεν απαιτείται διαχείριση αρχείων είναι απαγορευτική η χρήση του Java Runtime Environment. Οι διαφορετικοί browsers που µπορούν
να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του Visual LinProg καθορίζουν και την χρήση
του περιβάλλοντος εκτέλεσης, Πίνακας 6.1.
Χωρίς την χρήση JRE

Με την χρήση JRE

Internet Explorer 4.0

Microsoft JVM

-

Internet Explorer 5.0

Microsoft JVM

Sun JRE

Internet Explorer 6.0

Microsoft JVM

Sun JRE

Netscape Navigator 4.01

Microsoft JVM

-

Netscape Navigator 7.01

-

Sun JRE

Opera 7.23

-

Sun JRE

Mozilla 1.6
Sun JRE
Πίνακας 6.1: Browsers και χρήση του Java Runtime Environment
Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι µε την επιλογή του browser που χρησιµοποιείται καθορίζεται και η έκδοση της εφαρµογής Visual LinProg που πρέπει να χρησιµοποιηθεί, όπως στην περίπτωση του browser Opera 7.23 την εκτέλεση των Java
εφαρµογών αναλαµβάνει το JRE της Sun. Σ’ αυτή την περίπτωση είµαστε υποχρεω-
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µένοι να χρησιµοποιήσουµε την έκδοση που δηµιουργήθηκε για να εκτελείται µε την
χρήση του JRE, ενώ στην περίπτωση του Internet Explorer 6.0 έχουµε την δυνατότητα
να χρησιµοποιήσουµε το JVM της Microsoft και να ενεργοποιήσουµε κατά βούληση
την χρήση του JRE της Sun. Η ενεργοποίηση ή η διακοπή της χρήσης του JRE στο
Internet Explorer µπορεί να γίνει επιλέγοντας Tools-Internet Options-Advanced
(Σχήµα 6.14.)

Σχήµα 6.14: Internet Explorer, η επιλογή της ενεργοποίησης της χρήσης του JRE
Οι µετρήσεις δείχνουν την διαφορά του χρόνου που απαιτείται για την πραγµατοποίηση της κίνησης σε διαφορετικό περιβάλλον εκτέλεσης του Visual LinProg. Επιλέγοντας διαφορετικό χρόνο καθυστέρησης κατά τη διάρκεια της κίνησης (10 msec, 5
msec, 1msec) µετρώντας το χρόνο µε την χρήση ή µη του περιβάλλοντος εκτέλεσης
JRE, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι, γενικά το περιβάλλον JRE καθυστερεί υπερβολικά το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της µετακίνησης των δεδοµένων
στη νέα τους θέση ακόµα και αν ο χρόνος καθυστέρησης επιλεγεί στο 1msec. Λόγω
του περιβάλλοντος εκτέλεσης τα αποτελέσµατα στις µετρήσεις είναι ακριβώς η ίδια
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στους browsers (ΙΕ µε ενεργοποιηµένο το JRE, Netscape Navigator, Opera και
Mozilla). Η δυνατότητα της διακοπής της χρήσης του JRE στο IE µας δίνει την δυνατότητα σύγκρισης µε τη χρήση είτε του JVM είτε του JRE.
Οι υπολογιστές που χρησιµοποιήθηκαν για τις µετρήσεις είχαν το λειτουργικό σύστηµα Windows XP Professional ή HOME Edition της Microsoft και έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Intel Pentium MMX 233, 80 MB RAM, MagicGraph128XD 2MB
Intel Celeron 566, 256 MB RAM, S3 LC2X 8MB
Intel Celeron 766, 512 MB RAM, RIVA TNT2 Model 64 16MB
Intel Celeron 1700, 256 MB RAM, Intel 82845G/GL chip 32 MB
Intel Pentium 4 3000, 512 MB RAM, GeForce4 MX 440 64MB
AMD Sempron 2800+, 256 MB RAM, VIA/S 3G UniChrome Pro 64 MB

Από τις µετρήσεις επίσης φαίνεται πόσο σηµαντικό είναι στην εκτέλεση του Visual
LinProg µε την χρήση του JRE η ταχύτητα του CPU του υπολογιστή στο οποίο εκτελείται η εφαρµογή, τα συγκεντρωτικά στοιχεία των µετρήσεων παρουσιάζονται στον
Πίνακα 3.
Pentium
MMX 233
Matrix A
Pivot

Χωρίς JRE
10ms
5ms
1ms
10ms
5ms
1ms

Celeron 566
Matrix A
Pivot

Pivot

21s
19s
18s
14s
14s
14s

10ms
5ms
1ms
10ms
5ms
1ms

Χωρίς JRE
10ms
5ms
1ms
10ms
5ms
1ms

Celeron 766
Matrix A

Με JRE

Με JRE
14s
12s
10s
21s
20s
20s

10ms
5ms
1ms
10ms
5ms
1ms

Χωρίς JRE
10ms
5ms
1ms
10ms
5ms
1ms

26s
23s
23s
37s
37s
37s
19s
17s
16s
30s
30s
29s
Με JRE

16s
13s
13s
24s
24s
22s

10ms
5ms
1ms
10ms
5ms
1ms

16s
15s
15s
25s
25s
25s
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Celeron 1700
Matrix A
Pivot

Χωρίς JRE
10ms
5ms
1ms
10ms
5ms
1ms

Pentium 4
3000
Matrix A
Pivot

Με JRE
6s
3s
2s
6s
5s
3s

10ms
5ms
1ms
10ms
5ms
1ms

Χωρίς JRE
10ms
5ms
1ms
10ms
5ms
1ms
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6s
4s
3s
5s
5s
5s
Με JRE

6s
3s
1s
5s
5s
1s

10ms
5ms
1ms
10ms
5ms
1ms

8s
6s
5s
5s
5s
1s

AMD 2800+

Χωρίς JRE
Με JRE
10ms
6s
10ms
7s
Matrix A
5ms
3s
5ms
3s
1ms
1s
1ms
2s
10ms
5s
10ms
6s
Pivot
5ms
3s
5ms
5s
1ms
2s
1ms
3s
Πίνακας 6.2: Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων του απαιτούµενου χρόνου της
κίνησης κατά τη δηµιουργία της µήτρας A και της περιστροφής

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2, περιγράφουν το χρόνο που
χρειάζεται να µετακινηθεί µια στήλη από την αρχική του θέση στη νέα για να σχηµατιστεί η µήτρα Α, όσες µεταβλητές περιλαµβάνει το γραµµικό πρόβληµα τόσες φορές
απαιτείται αυτός ο χρόνος για τον πλήρη σχηµατισµό της µήτρας Α. Η δεύτερη και
τρίτη στήλη περιγράφει ανά κατηγορία κίνησης όπως Matrix A ή Pivot, τους διαφορετικούς χρόνους καθυστέρησης που επιλέχτηκαν 10ms, 5ms, 1ms, µε ή χωρίς ενεργοποιηµένο το JRE. Ενώ παρουσιάζεται οµαλή µείωση του απαιτούµενου χρόνο της
κίνησης όσο αυξάνεται η ταχύτητα επεξεργασίας του υπολογιστή, ο υπολογιστής Celeron 766 δεν συµπεριφέρεται σύµφωνα µε τα αναµενόµενα. Τα στοιχεία στην περίπτωση της περιστροφής αναφέρεται στην πλήρη ανταλλαγή των δεδοµένων της µήτρας B και N, και των διανυσµάτων Bindex, Nindex, (cB)T και (cN)T.
Παρατηρώντας τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µπορούµε να συµπεράνουµε ότι
ένας υπολογιστής Celeron 1700 µας δίνει πολύ ικανοποιητικά χαρακτηριστικά για την
εκτέλεση του Visual LinProg, η διαφορά του χρόνου εκτέλεσης της κίνησης µε την
χρήση του JRE ή όχι δεν διαφέρει και πολύ, όπως ακριβώς το ίδιο παρατηρούµε και
στους υπολογιστές µε µεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ.
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Η γραφικές παραστάσεις των αποτελεσµάτων των µετρήσεων του πίνακα 3, παρουσιάζονται στα Σχήµατα 6.15, 6.16, 6.17 και 6.18

Χρόνος εκτέλεσης της κίνησης χω ρίς JRE

χρόνος εκτέλεσης σε sec

25
20
10ms

15

5ms
10

1ms

5
0
Intel
Pentium
MMX 233

Intel
Intel
Celeron 566 Celeron 766

Intel
Celeron
1700

Intel
Pentium 4
3000

A MD
Sempron
2800+,

Τύπος υπολ ογ ιστή

Σχήµα 6.15: Ο χρόνος που απαιτείται για την µετακίνηση κάθε στήλης του Γ.Π. για
τον σχηµατισµό της µήτρας Α, χωρίς τη χρήση του JRE

χρόνος εκτέλεσης σε sec

Χρόνος εκτέλ εσης της κίνησης µε JRE
30
25
20

10ms

15

5ms

10

1ms

5
0
Intel
Pentium
MMX 233

Intel
Intel
Celeron 566 Celeron 766

Intel
Celeron
1700

Intel
Pentium 4
3000

A MD
Sempron
2800+,

Τύπος υπολ ογ ιστή

Σχήµα 6.16: Ο χρόνος που απαιτείται για την µετακίνηση κάθε στήλης του Γ.Π. για
τον σχηµατισµό της µήτρας Α, µε τη χρήση του JRE
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χρόνος εκτέλεσης σε sec

Χρόνος εκτέλ εσης της κίνησης χωρίς JRE
30
25
20

10ms

15

5ms

10

1ms

5
0
Intel Pentium Intel Celeron Intel Celeron Intel Celeron Intel Pentium
MMX 233
566
766
1700
4 3000

AMD
Sempron
2800+,

Τύπος υπολ ογ ιστή

Σχήµα 6.17: Ο χρόνος που απαιτείται για την ανταλλαγή των δεδοµένων µήτρας B
και N, και των διανυσµάτων Bindex, Nindex, (cB)T και (cN)T, χωρίς τη χρήση του JRE

χρόνος εκτέλεσης σε sec

Χρόνος εκτέλ εσης της κίνησης µε JRE
40
35
30
25
20
15
10
5
0

10ms
5ms
1ms

Intel Pentium Intel Celeron Intel Celeron Intel Celeron Intel Pentium
MMX 233
566
766
1700
4 3000

A MD
Sempron
2800+,

Τύπος υπολ ογ ιστή

Σχήµα 6.18: Ο χρόνος που απαιτείται για την ανταλλαγή των δεδοµένων µήτρας B
και N, και των διανυσµάτων Bindex, Nindex, (cB)T και (cN)T, µε τη χρήση του JRE
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6.4 Εισαγωγή γραµµικών προβληµάτων
6.4.1 Εισαγωγή έτοιµου συνόλου δεδοµένων
Στην εφαρµογή υπάρχουν πέντε έτοιµα παραδείγµατα που µπορούν να επιλεγούν για
επίλυση.
Γραµµικό πρόβληµα του πρώτου παραδείγµατος:

max z = 120
2
µ .π .
5

x1
−
100
x1
2
+
x1
3
+
x j ≥ 0 ( j = 1,

x2
x2 ≤ 8
x2 ≤ 15
2)

Τα αποτελέσµατα επίλυσης µε πρωτεύοντα αλγόριθµο simplex:
• Το πρόβληµα είναι Βέλτιστο
• Αριθµός επαναλήψεων =2
• Η αντικειµενική τιµή είναι z=360
• Η βασικές µεταβλητές την στιγµή της διακοπής του αλγορίθµου είναι [3 1]
• Και οι τιµές των βασικών µεταβλητών είναι [2 3]
Γραµµικό πρόβληµα του δεύτερου παραδείγµατος:

min z = −
µ .π .
−2

x1
x1

−3

x1
xj

− 3 x2
− 11 x2
x2
−
x2
+
≥ 0 (j

+ 10 x3
+ 4 x3 ≤ −4
x3 ≤ −5
+
− 3 x3 ≤ 12
= 1, 2, 3)

Τα αποτελέσµατα επίλυσης µε την µέθοδο των δυο φάσεων:
• Το πρόβληµα είναι Απεριόριστο
• Αριθµός επαναλήψεων =3
• Η βασικές µεταβλητές την στιγµή της διακοπής του αλγορίθµου είναι [4 5 2]
• Και οι τιµές των βασικών µεταβλητών είναι [128 7 12]
Γραµµικό πρόβληµα του τρίτου παραδείγµατος:

max z = −
−
µ .π .
2

x1
−
2
x1
−
x1
3
+
x j ≥ 0 ( j = 1,

x2
x2 ≥ −5
x2 ≤
3
2)
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Τα αποτελέσµατα επίλυσης µε πρωτεύον αλγόριθµο simplex:
• Το πρόβληµα είναι Βέλτιστο
• Αριθµός επαναλήψεων =2
• Η αντικειµενική τιµή είναι z=-2
• Η βασικές µεταβλητές την στιγµή της διακοπής του αλγορίθµου είναι [3 2]
• Και οι τιµές των βασικών µεταβλητών είναι [4 1]
Γραµµικό πρόβληµα του τέταρτου παραδείγµατος:

min z = 2
2
µ .π .

x1
x1
x1
xj

+
x2 + 4 x3
+ 4 x2 + 2 x3 ≥ 6
− 2 x2 + 6 x3 ≥ 5
≥ 0 ( j = 1, 2, 3)

Τα αποτελέσµατα επίλυσης µε τον δυϊκό αλγόριθµο simplex:
• Το ∆υϊκό πρόβληµα είναι Βέλτιστο
• Το πρωτεύον πρόβληµα είναι Βέλτιστο
• Αριθµός επαναλήψεων =3
• Η αντικειµενική τιµή είναι z=5.5
• Η βασικές µεταβλητές την στιγµή της διακοπής του αλγορίθµου είναι [2 3]
• Και οι τιµές των βασικών µεταβλητών είναι [0.92 1.14]
• Και οι τιµές των δυϊκών µεταβλητών είναι [0.5 0.5]
Γραµµικό πρόβληµα του πέµπτου παραδείγµατος:

min z = −2
2
µ .π .

x1
x1
x1
− x1
xj

+
+
−
+
≥

4
2
4
0

x2
x2
x2
x2
(j

− 4
+ 2
+ 6
+ 3
= 1,

x3
x3 ≤ 6
x3 ≤ 5
x3 ≤ 8
2, 3)

Τα αποτελέσµατα επίλυσης µε πρωτεύον αλγόριθµο simplex:
• Το πρόβληµα είναι Βέλτιστο
• Αριθµός επαναλήψεων =3
• Η αντικειµενική τιµή είναι z=-6.8
• Η βασικές µεταβλητές την στιγµή της διακοπής του αλγορίθµου είναι [1 3 6]
• Και οι τιµές των βασικών µεταβλητών είναι [2.6 0.4 9.4]
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6.4.2 Εισαγωγή συνόλου δεδοµένων από αρχείο γραµµικού προβλήµατος
Ο δεύτερος τρόπος εισαγωγής γραµµικού προβλήµατος στο Visual LinProg είναι η
εισαγωγή συνόλου δεδοµένων από ένα αρχείο (Σχήµα 6.19), το αρχείο έχει προέκταση lp (linear problem), και περιλαµβάνει τα στοιχεία που περιγράφουν ένα γραµµικό
πρόβληµα, Σχήµα 6.20.

Σχήµα 6.19: Επιλογή της εντολής Αρχείο – Άνοιγµα Γραµµικού Προβλήµατος

Σχήµα 6.20: Επιλογή αρχείου γραµµικού προβλήµατος µε προέκταση lp
Το αρχείο ενός γραµµικού προβλήµατος είναι αρχείο κειµένου (plain text) και έχει
την µορφή όπως αυτό φαίνεται στο Σχήµα 6.21, και δηµιουργήθηκε ως αποτέλεσµα
της διαδικασίας αποθήκευσης ενός γραµµικού προβλήµατος από το Visual LinProg.
Ακολουθώντας τη συγκεκριµένη δοµή το αρχείο αυτό είναι δυνατό να κατασκευαστεί
και µε ένα απλό επεξεργαστή κειµένου. Κατά την ανάγνωση του αρχείου ελέγχεται η
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σωστή δοµή, καθώς και οι εγκυρότητα των δεδοµένων. Αρχεία που δεν ακολουθούν
τη σωστή δοµή ή περιλαµβάνουν µη έγκυρα δεδοµένα δεν γίνονται δεκτά από το Visual LinProg.

Σχήµα 6.21: Η µορφή του αρχείου κειµένου ενός γραµµικού προβλήµατος
Η σωστή δοµή του αρχείου ενός γραµµικού προβλήµατος είναι η εξής:
•

•

•
•

Η πρώτη γραµµή περιλαµβάνει αν το πρόβληµα είναι ελαχιστοποίησης ή
µεγιστοποίησης (min ή max), και δεν πρέπει να έχει καµία άλλη πληροφορία.
Το δεύτερο τµήµα ξεκινά µε το χαρακτηριστικό c=, το οποίο δηλώνει ότι
ακολουθούν οι µεταβλητές απόφασης (decision variables) δηλ, οι τιµές της
αντικειµενικής συνάρτησης.
Το τρίτο τµήµα ξεκινά µε το χαρακτηριστικό Α=, το οποίο δηλώνει ότι
ακολουθούν οι περιορισµοί (constraints).
Το τέταρτο και τελευταίο τµήµα ξεκινά µε το χαρακτηριστικό con=, και
περιγράφει τη µορφή των ανισοτικών περιορισµών. Ακολουθείται από το
χαρακτηριστικό b=, το οποίο περιγράφει τις τιµές του δεξιού µέρους των
περιορισµών.

Το πρώτο στάδιο της οπτικοποίησης περιλαµβάνει την µορφοποιηµένη παρουσίαση του αρχικού προβλήµατος.
Η παρουσίαση του γραµµικού προβλήµατος στο περιβάλλον του Visual LinProg,
Σχήµα 6.22.

212

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Σχήµα 6.22: Η παρουσίαση του γραµµικού προβλήµατος στο Visual LinProg

6.4.3 Εισαγωγή νέου συνόλου δεδοµένων ή διόρθωση συνόλου
δεδοµένων που υπάρχει ήδη στο Visual LinProg
Η µοναδική περίπτωση που µπορεί να εµφανιστεί κενό το περιεχόµενο του παραθύρου Εισαγωγής Γραµµικού Προβλήµατος, είναι όταν δεν υπάρχει ακόµα κάποιο
πρόβληµα στο σύστηµα Visual LinProg. Από τη στιγµή που υπάρχει ήδη κάποιο πρόβληµα και επιλέξουµε την επιλογή Εισαγωγή – Νέο Πρόβληµα παρουσιάζεται το
πρόβληµα που βρίσκεται ήδη στο σύστηµα για την αλλαγή των δεδοµένων του (Σχήµατα 6.23, 6.24). Στην περίπτωση της εισαγωγής ενός τελείως νέου προβλήµατος η
διαγραφή των συντελεστών πραγµατοποιείται πρώτα µε την επιλογή του κουµπιού
Καθαρισµός και µετά ακολουθεί η εισαγωγή των νέων στοιχείων. Σε οποιοδήποτε
σηµείο της εισαγωγής επιλεγεί το κουµπί Έξοδος διακόπτεται η διαδικασία εισαγωγής του νέου προβλήµατος και ακυρώνεται η εντολή της εισαγωγής. Μόνο αν επιλεγεί
µετά το τέλος της εισαγωγής το κουµπί Εκτέλεση θα επικυρωθούν οι διορθώσεις που
πραγµατοποιήθηκαν στο παράθυρο της εισαγωγής.
Τα πιθανά λάθη που µπορούν να προκύψουν κατά την εισαγωγή ενός νέου γραµµικού προβλήµατος είναι τα ακόλουθα:
•
•
•

∆εν έχει οριστεί η αντικειµενική συνάρτηση. ∆ηλ. cj=0 ∀ j=1,…,n.
Το πλήθος των µεταβλητών απόφασης είναι µικρότερο από δύο. ∆ηλ. n<2.
Το πλήθος των περιορισµών είναι µικρότερο από δύο. ∆ηλ. m<2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Visual LinProg
•

•

213

Αν κάποιος από τους συντελεστές του νέου γραµµικού προβλήµατος δεν ανήκει στο επιθυµητό διάστηµα τιµών [-999.99,999.99]. ∆ηλ. cj, bi, Aij ∉[999.99, 999.99].
Αν έχει οριστεί µια µεταβλητή απόφασης και στην µήτρα συντελεστών Α έχει
τιµές µηδέν. ∆ηλ. cj≠0 και A.j=0∀ j=1,…,n.

Σχήµα 6.23: Το παράθυρο Εισαγωγής Γραµµικού Προβλήµατος

Σχήµα 6.24: Εµφάνιση του γραµµικού προβλήµατος για τις αλλαγές των δεδοµένων
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Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Visual LinProg εµφανίζει ένα µήνυµα λάθους που παραπέµπει ακριβώς στο σηµείο που εντοπίστηκε το πρόβληµα. Επιλέγοντας το κουµπί ∆ιόρθωση δίνεται η δυνατότητα να διορθώσουµε το λάθος που παρουσιάστηκε κατά την εισαγωγή των δεδοµένων. Στην περίπτωση της εισαγωγής τελείως κενών γραµµών ή στηλών η εφαρµογή δεν λαµβάνει υπ’ όψιν τις γραµµές ή
στήλες χωρίς κανένα µήνυµα λάθους.

6.4.4 Τα στοιχεία οπτικοποίησης των αρχικών δεδοµένων
Τα βασικά στοιχεία οπτικοποίησης των δεδοµένων ενός γραµµικού προβλήµατος
µπορούν να περιγραφούν µε την µορφοποίηση των βασικών δεδοµένων τα οποία είναι:
•
•

Η ευθυγράµµιση των δεδοµένων σε µια σειρά
Η µορφή παρουσίασης των µεταβλητών

Η ευθυγράµµιση (στοίχιση) των δεδοµένων παρουσιάζεται (Σχήµα 6.25):
• Κάθετα µε την ευθυγράµµιση προς τα δεξιά (1)
• Οριζόντια µε την παρουσίαση του δείκτη στη σωστή θέση (2)
Τα βασικά στοιχεία της µορφοποίησης των µεταβλητών είναι (Σχήµα 6.25):
• Όπου η µεταβλητή ισούται µε 1 παρουσιάζεται στην θέση του κενό (3)
• Όπου η µεταβλητή έχει περισσότερα από δυο δεκαδικά ψηφία παρουσιάζονται µόνο τα δυο πρώτα δεκαδικά ψηφία (4)
• Όπου η µεταβλητή ισούται µε -1 παρουσιάζεται στην θέση του – (5)
• Όπου η µεταβλητή ισούται µε 0 παρουσιάζεται στην θέση του κενό (6)

Σχήµα 6.25: Βασικά στοιχεία οπτικοποίησης ενός γραµµικού προβλήµατος
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6.5 Επίλυση γραµµικών προβληµάτων
Μετά την εισαγωγή ενός γραµµικού προβλήµατος το επόµενο βήµα είναι η διαδικασία της επίλυσής του. Το Visual LinProg παρέχει δυο βασικές επιλογές επίλυσης
γραµµικών προβληµάτων, την αυτόµατη επιλογή του αλγορίθµου επίλυσης από την
εφαρµογή (είναι και η εξ ορισµού επιλογή) και τη δυνατότητα επιλογής του αλγορίθµου επίλυσης από τους φοιτητές (Σχήµα 6.26).

Σχήµα 6.26: Οι δυνατότητες επιλογής αλγορίθµου επίλυσης, και παρουσίασης του
Visual LinProg
Οι αλγόριθµοι που µπορούν να επιλεγούν είναι τα εξής:
•
•
•
•

Πρωτεύον αλγόριθµος simplex
Μέθοδος των δυο φάσεων
Μέθοδος του µεγάλου Μ
∆υϊκός αλγόριθµος simplex

Η βασική δυσκολία της επίλυσης ενός γενικού γραµµικού προβλήµατος είναι η επιλογή του σωστού αλγορίθµου επίλυσης. Η επιλογή του αλγορίθµου επίλυσης στο
Visual LinProg γίνεται από το µενού Επίλυση (Σχήµα 6.27). Σε περίπτωση που δεν
επιλεγεί κάποιος αλγόριθµος από τους φοιτητές που χρησιµοποιούν την εφαρµογή
ισχύει η εξ ορισµού επιλογή που είναι η Επίλυση. Η επιλογή αυτή ελέγχει τα δεδοµένα του γραµµικού προβλήµατος αν είναι εφικτή το xB και sN και σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των ελέγχων επιλέγει είτε τον πρωτεύον αλγόριθµο simplex, είτε την µέθοδο των δυο φάσεων, είτε τον δυϊκό αλγόριθµο simplex (Σχήµα 6.28), ώστε να εφαρµοστεί ο κατάλληλος αλγόριθµος για την επίλυση του γραµµικού προβλήµατος.
Στην περίπτωση της επιλογής αλγορίθµου από το χρήστη που δεν είναι κατάλληλη για
την επίλυση του δεδοµένου προβλήµατος, το Visual LinProg θα προσπαθήσει να λύσει το πρόβληµα µε τον αλγόριθµο που έχει επιλεγεί, µε αποτέλεσµα την αδυναµία
εύρεσης της βέλτιστης λύσης.
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Σχήµα 6.27: Visual LinProg, επιλογή αλγορίθµου επίλυσης

Σχήµα 6.28: Επιλογή του κατάλληλου αλγορίθµου επίλυσης στο Visual LinProg
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Υπάρχουν τρεις βασικές περιπτώσεις που είναι δυνατόν να προκύψουν από την επιλογή αλγορίθµων επίλυσης:
•

Χρειάζεται ο πρωτεύον αλγόριθµος simplex και επιλέγεται ο δυϊκός αλγόριθµος simplex είτε η µέθοδος του µεγάλου Μ ή η µέθοδος των δυο φάσεων.

•

Χρειάζεται ο δυϊκός αλγόριθµος simplex και επιλέγεται ο πρωτεύον αλγόριθµος simplex είτε η µέθοδος του µεγάλου Μ ή η µέθοδος των δυο φάσεων.

•

Χρειάζεται ο µέθοδος των δυο φάσεων ή µέθοδος του µεγάλου Μ και επιλέγεται ο πρωτεύον αλγόριθµος simplex είτε ο δυϊκός αλγόριθµος simplex.

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 6.3) παρουσιάζονται οι συνδυασµοί που µπορούν
να προκύψουν από την επιλογή αλγορίθµων και οι δυνατότητες επίλυσης σύµφωνα µε
τον αλγόριθµο που επιλέγεται για να λύσει το γραµµικό πρόβληµα.

Χρειάζεται

Πρωτεύον

Επιλέγεται
Μέθοδος
∆υϊκός
∆υο Φάσεων
Μόνο ∆εύτερη φάση
Αδύνατη
Λύνεται

Μέθοδος
Μεγάλου Μ
Χρήση πρωτεύοντος

Πρωτεύον

xB≥0,sN≤0

∆υϊκός

Αδύνατη

xB≤0,sN≥0

Λύνεται

Λύνεται

Μέθοδος
∆υο Φάσεων

Αδύνατη

Αδύνατη

xB≤0,sN≤0

Λύνεται

Μέθοδος
Μεγάλου Μ

Αδύνατη

Αδύνατη

Λύνεται

xB≤0,sN≤0

Πίνακας 6.3: Οι δυνατότητες επίλυσης γραµµικών προβληµάτων σύµφωνα µε την
επιλογή του αλγορίθµου επίλυσης
Η µέθοδος των δυο φάσεων είναι ο βασικός τρόπος επίλυσης που χρησιµοποιείται
στο Visual LinProg, είναι η µέθοδος που χρησιµοποιείται όταν δεν υπάρχει µια εύκολα υπολογιζόµενη αρχική βασική εφικτή διαµέριση. Το λογικό διάγραµµα της µεθόδου των δύο φάσεων παρουσιάζεται στο Σχήµα 6.29.
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Σχήµα 6.29: Λογικό διάγραµµα της µεθόδου των δυο φάσεων

Η εκτέλεση του αλγορίθµου που επιλέχτηκε (είτε αυτόµατα από την εφαρµογή είτε
από τον φοιτητή) για την επίλυση του γραµµικού προβλήµατος στο Visual LinProg
µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους:
•

Αυτόµατη εκτέλεση, χρησιµοποιώντας το κουµπί Run (Σχήµα 6.30) εκτελείται ο αλγόριθµος που έχει επιλεγεί συνέχεια µέχρι την επίλυση του γραµµικού
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προβλήµατος, χωρίς τη δυνατότητα παρακολούθησης των ενδιάµεσων βηµάτων της επίλυσης.
•

Βηµατική εκτέλεση, χρησιµοποιώντας το κουµπί Next Step ο αλγόριθµος
που έχει επιλεγεί (Σχήµα 6.30) εκτελείται βήµα-βήµα µέχρι την επίλυση του
γραµµικού προβλήµατος, µε τη δυνατότητα παρακολούθησης των ενδιάµεσων
βηµάτων της επίλυσης.

Σχήµα 6.30: Τα κουµπιά ελέγχου της εκτέλεσης του αλγορίθµου
Στην βηµατική επίλυση του γραµµικού προβλήµατος, µετά από κάθε βήµα σταµατάει προσωρινά η εκτέλεση του αλγορίθµου και η εφαρµογή περιµένει από τον χρήστη να δώσει την συνέχεια πατώντας το κουµπί Next Step. Κατά την διάρκεια της
βηµατικής εκτέλεσης του αλγορίθµου, στα βήµατα όπου υπάρχει κίνηση η καθυστέρηση της κίνησης ορίζεται από το pull down µενού µε τον ορισµό του χρόνου. Εξ ορισµού η καθυστέρηση έχει οριστεί σε 10 msec (αργή κίνηση). Εναλλακτικά µπορούν
να επιλεγούν οι χρόνοι 5 msec και 1 msec.
Σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή πατώντας το κουµπί Next Step σταµατά η κίνηση
και µεταφέρεται η εκτέλεση του αλγορίθµου στο επόµενο βήµα. Το κουµπί Stop ενεργοποιείται µόνο κατά την διάρκεια της βηµατικής εκτέλεσης. Μπορεί να διακόψει
την εκτέλεση οποιαδήποτε στιγµή. Μετά την διακοπή η εφαρµογή επανέρχεται στην
αρχική της κατάσταση και η διαδικασία επίλυσης ξεκινάει από την αρχή.

6.5.1 Βηµατική εκτέλεση του αλγορίθµου simplex
Κατά την διάρκεια της βηµατικής εκτέλεσης στο χώρο του ψευδοκώδικα παρουσιάζεται µε χρώµα κόκκινο το βήµα που εκτελείται την συγκεκριµένη στιγµή. Στο
βασικό παράθυρο εµφανίζονται οι βασικοί και µη βασικοί δείκτες, η βασική και µη
βασική µήτρα, η αντίστροφη µήτρα Β, καθώς και ο τρόπος υπολογισµού του xB.
Στην περιοχή µηνυµάτων υπάρχει περιγραφή του βήµατος, όπως και ο αριθµός των
επαναλήψεων που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι αυτή τη στιγµή (Σχήµα 6.31).
Με την εύρεση εφικτής βάσης µπορεί να προχωρήσει η επίλυση του Γ.Π., επιλέγεται ο κατάλληλος αλγόριθµος για την επίλυση που είναι στην περίπτωση µας ο πρωτεύον αλγόριθµος simplex, στο επόµενο βήµα υπολογίζεται το wT και το (sN)T, εξετάζεται αν το Γ.Π. είναι βέλτιστο (sN)T≥0 (Σχήµα 6.32).
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Σχήµα 6.31: Η πρώτη βασική διαµέριση

Σχήµα 6.32: Εξέταση των κριτηρίων βελτιστότητας, (sN)T≥0
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Το πρόβληµα δεν είναι βέλτιστο (sN)T≤0, το κριτήριο βελτιστότητας δεν ισχύει, έτσι η επίλυση του Γ.Π. προχωράει στο επόµενο βήµα που είναι η επιλογή της εισερχόµενης µεταβλητής στη βάση (Σχήµα 6.33).

Σχήµα 6.33: Επιλογή της εισερχόµενης µεταβλητής

Σχήµα 6.34: Έλεγχος σταµατήµατος, αν το πρόβληµα είναι απεριόριστο

222

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Το επόµενο βήµα είναι ακόµα ένα κριτήριο που µπορεί να διακόψει την εκτέλεση
του αλγορίθµου επίλυσης, που είναι ο έλεγχος αν το Γ.Π. είναι απεριόριστο. Η διακοπή της εκτέλεσης γίνεται αν το hl≤0, στην περίπτωσή µας αυτό δεν ισχύει (Σχήµα
6.34), έτσι δε διακόπτεται η επίλυση και η εκτέλεση του αλγορίθµου συνεχίζεται στο
επόµενο βήµα, το οποίο είναι το τεστ ελαχίστου λόγου και µας δίνει την εξερχόµενη
µεταβλητή από τη βάση (Σχήµα 6.35).

Σχήµα 6.35: Τεστ ελαχίστου λόγου, επιλογή της εξερχόµενης µεταβλητής
Μόλις ολοκληρωθεί η επιλογή της εισερχόµενης και της εξερχόµενης µεταβλητής,
όπως φαίνεται και από το χώρο του ψευδοκώδικα εκτελείται το Βήµα 2 του αλγορίθµου simplex που είναι η περιστροφή (Σχήµα 6.36). Αυτή η µεταβολή επηρεάζει τόσο
τους δείκτες των βασικών Bindex και µη βασικών µεταβλητών Nindex, όσο και τις µήτρες
Β και Ν, καθώς και το διάνυσµα κόστους των βασικών µεταβλητών (cB)T και µη βασικών µεταβλητών (cN)T.
Με την ολοκλήρωση της πρώτης επανάληψης και τη δηµιουργία της νέας βασικής
διαµέρισης συνεχίζεται η εκτέλεση του αλγορίθµου επίλυσης ξεκινώντας πάλι από
την αρχή µε το Βήµα 0.
Η εύρεση της βέλτιστης λύσης είναι το επιθυµητό αποτέλεσµα της επίλυσης ενός
Γ.Π., το κριτήριο της βελτιστότητας ικανοποιείται (sN)T≥0, µε αποτέλεσµα της διακοπής της εκτέλεσης του αλγορίθµου simplex (Σχήµα 6.37).
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Σχήµα 6.36: Περιστροφή

Σχήµα 6.37: Η εύρεση της βέλτιστης λύσης και διακοπή του αλγορίθµου επίλυσης
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Η βέλτιστη λύση βρέθηκε µετά από 2 επαναλήψεις (Σχήµα 6.38). Η βέλτιστη τιµή
της αντικειµενικής συνάρτησης είναι 136. Η βέλτιστη λύση είναι (xB)T=(x3, x1)=(2, 3)
και (xN)T=(x4, x2)=(0, 0).

Σχήµα 6.38: ∆ιακοπή της εκτέλεσης, βρέθηκε βέλτιστη λύση
Με την εύρεση της βέλτιστης λύσης τερµατίζεται η εκτέλεση του αλγορίθµου simplex που χρησιµοποιήθηκε για την επίλυση του γραµµικού προβλήµατος. Σηµαντικές
πληροφορίες για τη σταθερότητα της βέλτιστης λύσης παρέχουν οι µεταλυτικές διαδικασίες που µπορούµε να εφαρµόσουµε στη βέλτιστη λύση που βρέθηκε. Η ανάλυση
ευαισθησίας είναι µια βασική µεταλυτική διαδικασία και µπορεί να δώσει απαντήσεις
των επιπτώσεων που θα υπάρξουν αν γίνει αλλαγή της τιµής ενός µόνο συντελεστή
από τα δεδοµένα A, b, c.
Στο Visual LinProg, από το µενού Εργαλεία υπάρχει η δυνατότητα της επιλογής
του υπολογισµού της ανάλυσης ευαισθησίας µε την ενεργοποίηση της εντολής Ανάλυση Ευαισθησίας (Σχήµα 6.39).
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Σχήµα 6.39: Επιλογή του υπολογισµού της ανάλυσης ευαισθησίας
Τα αποτελέσµατα του υπολογισµού της ανάλυσης ευαισθησίας παρουσιάζονται
στο Σχήµα 6.40. Για να έχουµε καλύτερη αντίληψη της ευαισθησίας της βέλτιστης
βάσης B σε αλλαγές των συντελεστών κόστους µπορούµε να βρούµε το εύρος των
τιµών του συντελεστή, για το οποίο η βάση Β παραµένει βέλτιστη. Από την βέλτιστη
βάση που βρέθηκε από την επίλυση προκύπτει ότι x1=3 και x3=2 από την ανάλυση
ευαισθησίας βρίσκουµε ότι το διάστηµα για το συντελεστή κόστους x1 είναι ( −∞, 0] ,
που σηµαίνει ότι µπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιµή σε αυτό το διάστηµα και να παραµείνει η λύση βέλτιστη.
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Σχήµα 6.40: Τα αποτελέσµατα της ανάλυσης ευαισθησίας
Από το µενού Εργαλεία δίνεται επίσης και η δυνατότητα εµφάνισης του τρόπου
ανανέωσης της αντίστροφης µήτρας Β-1, µε την ενεργοποίηση της εντολής Εµφάνιση
της ανανέωσης (Σχήµα 6.39). Με την ενεργοποίηση της εντολής το Visual LinProg,
µετά την επιλογή της εισερχόµενης και εξερχόµενης µεταβλητής µπορεί να ανανεώσει
την αντίστροφη µήτρα Β-1 χωρίς να χρειάζεται να το υπολογίσει από την αρχή. Η ανανέωση αυτή πραγµατοποιείται χρησιµοποιώντας τις Eta-µήτρες. Η επιλογή αυτή
παρουσιάζει κατά τη διάρκεια της επίλυσης ενός γραµµικού προβλήµατος τον τρόπο
υπολογισµού της ανανέωσης (Σχήµα 6.41).
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Σχήµα 6.41: Η ανανέωση της µήτρας Β-1

6.6 Μαθηµατικά και ο συµβολισµός τους
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα των µαθηµατικών είναι η χρήση ενός
σύνθετου και ιδιαίτερα εξελιγµένου συστήµατος δισδιάστατων συµβολισµών. ∆εδοµένου ότι ο Pierce (1961) έγραψε στο βιβλίο του για τη θεωρία της επικοινωνίας, τα
µαθηµατικά και οι συµβολισµοί του δεν πρέπει να αντιµετωπισθούν ως ένα και το
αυτό. Οι ιδέες που αντιπροσωπεύουν τα µαθηµατικά υπάρχουν ανεξάρτητα από τον
τρόπο συµβολισµού που αντιπροσωπεύουν. Εντούτοις, η σχέση µεταξύ της ιδέας και
του συµβολισµού είναι λεπτή, και µέρος της δύναµης των µαθηµατικών που περιγράφουν και αναλύουν προέρχεται από τη δυνατότητα να αντιπροσωπεύσει και να χειριστεί τις ιδέες µε συµβολική µορφή. Η πρόκληση της παρουσίασης των µαθηµατικών
στο World Wide Web είναι να συλληφθεί ο τρόπος του συµβολισµού και του περιεχοµένου κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα έγγραφα να µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις
ιδιαίτερα εξελιγµένες µορφές συµβολισµών των γραπτών και τυπωµένων µαθηµατικών, και να παρέχει τη δυνατότητα για την αλληλοσύνδεση των συµβολισµών µε τα
ηλεκτρονικά µέσα.
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Ολόκληρα βιβλία έχουν αφιερωθεί για τις συµβάσεις της στοιχειοθεσίας των µαθηµατικών, από την ευθυγράµµιση των εκθετών και των δεικτών, των κανόνων επιλογής του µεγέθους των παρενθέσεων µέχρι και τους εξειδικευµένους συµβολισµούς
των πρακτικών µαθηµατικών (Chaudy, 1954; Higham, 1993; Swanson, 1999) ή για το
ΤΕΧ (Knuth, 1986).
Οι διεθνείς συµβάσεις των µαθηµατικών, και το τυπωµένο κείµενο γενικά καθοδηγούν το µάτι και καθιστούν τις τυπωµένες εκφράσεις ευκολότερες για την ανάγνωση
και κατανόηση. Η σωστή απόδοση των συµβολισµών είναι ίσως ακόµα σηµαντικότερες όταν χρησιµοποιούνται ηλεκτρονικά µέσα, όπου πρέπει να ξεπεραστούν και οι
δυσκολίες που προέρχονται από την ανάγνωση των πληροφοριών που παρουσιάζονται
σε µια οθόνη. Με την πρόοδο της τεχνολογίας επικοινωνιών δίδεται η ευκαιρία της
επέκτασης των δυνατοτήτων µε την χρήση του MathML για την κωδικοποίηση και
την παρουσίαση των µαθηµατικών συµβόλων για την ευκολότερη κατανόηση των
παραγόµενων µαθηµατικών υπολογισµών από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

6.6.1 Ο ρόλος του MathML στο Web
Οι στόχοι του σχεδιασµού του MathML είναι να καλύψει την απαίτηση συστηµάτων για την δυνατότητα κωδικοποίησης υλικού που περιλαµβάνει µαθηµατικά σύµβολα για το Web. Κάθε γλώσσα σήµανσης που κωδικοποιεί αρκετές πληροφορίες για να
πετύχει την παρουσίαση µαθηµατικών συµβόλων αναγκαστικά είναι και πολύπλοκο.
Συγχρόνως, παρέχει την δυνατότητα να περιλαµβάνει µαθηµατικά σε ιστοσελίδες που
κατασκευάζονται µε το χέρι, αλλά εξυπηρετεί και οµάδες χρηστών που επιτρέπει την
άµεση είσοδο της γλώσσας σήµανσης µέσα σε µια ιστοσελίδα. Στην πραγµατικότητα
οι ειδικές και γενικές απαιτήσεις της χρήσης των µαθηµατικών στο Web οδηγεί στην
ιδέα της στρωµατικής αρχιτεκτονικής (layered architecture). Το ένα στρώµα αποτελείται από ένα ισχυρό γενικό λογισµικό που ανταλλάσσει, επεξεργάζεται και παρουσιάζει τα κατάλληλα κωδικοποιηµένα µαθηµατικά δεδοµένα. Το άλλο στρώµα αποτελείται από ένα εξειδικευµένο λογισµικό που απευθύνεται σε συγκεκριµένες οµάδες χρηστών που θέλουν να κωδικοποιήσουν τα µαθηµατικά δεδοµένα τα οποία έπειτα να τα
µοιραστούν µε το ακροατήριο.
Η χρήση της σήµανσης του MathML δεν προορίζεται πρωτίστως για την άµεση
χρήση από τους δηµιουργούς ιστοσελίδων. Ενώ ο τρόπος σήµανσης είναι κατανοητός
από τον άνθρωπο, το οποίο βοηθά πάρα πολύ στη διόρθωση, στις πολύπλοκες περιπτώσεις απαιτεί πολύπλοκες σηµάνσεις µε αποτέλεσµα να είναι επιρρεπής σε λάθη
κατά τη σύνταξη µε το χέρι.
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6.6.2 Περιγραφή ενός πίνακα ή µήτρας στο MathML
Μία µήτρα ή ένας πίνακας ορίζεται µε την σήµανση mtable. Σε µια δοµή mtable,
τα µοναδικά στοιχεία που επιτρέπεται αν εµφανιστούν είναι το mtr ή το mlabeledtr.
Στην έκδοση MathML 2.0 η διασύνδεση mtr και το στοιχείο mtd, πρέπει να χρησιµοποιούνται αποκλειστικά µέσα στο mtable και mtr αντίστοιχα.
Οι ιδιότητες της εντολής mtable:
Name
align
rowalign
columnalign
groupalign
alignmentscope
columnwidth
width
rowspacing
columnspacing
rowlines
columnlines
frame
framespacing

Values
(top | bottom | center | baseline | axis) [ rownumber ]
(top | bottom | center | baseline | axis) +
(left | center | right) +
group-alignment-list-list
(true | false) +
(auto | number h-unit | namedspace | fit)
auto | number h-unit
(number v-unit) +
(number h-unit | namedspace) +
(none | solid | dashed) +
(none | solid | dashed) +
none | solid | dashed
(number h-unit | namedspace) (number v-unit | namedspace)

equalrows
equalcolumns
displaystyle
side
minlabelspacing

true | false
true | false
true | false
| right | leftoverlap | rightoverlap
number h-unit | namedspace

Παράδειγµα της χρήσης της εντολής mtable, 3x3 µοναδιαία µήτρα :
<mrow>
<mo> [</mo>
<mtable>
<mtr>
<mtd> <mn>1</mn> </mtd>
<mtd> <mn>0</mn> </mtd>
<mtd> <mn>0</mn> </mtd>
</mtr>
<mtr>
<mtd> <mn>0</mn> </mtd>
<mtd> <mn>1</mn> </mtd>
<mtd> <mn>0</mn> </mtd>

Default
axis
baseline
center
left
true
auto
auto
1.0ex
0.8em
none
none
none
0.4em
0.5ex
false
false
false
right
0.8em
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</mtr>
<mtr>
<mtd> <mn>0</mn> </mtd>
<mtd> <mn>0</mn> </mtd>
<mtd> <mn>1</mn> </mtd>
</mtr>
</mtable>
<mo> ] </mo>
</mrow>
Το αποτέλεσµα της εκτέλεσης των παραπάνω εντολών είναι το εξής:

⎡1 0 0 ⎤
⎢0 1 0⎥
⎢
⎥
⎢⎣ 0 0 1 ⎥⎦

6.7 Αποθήκευση των αποτελεσµάτων επίλυσης
Κατά τη διαδικασία της βηµατικής επίλυσης ενός γραµµικού προβλήµατος όλα τα
βήµατα αποθηκεύονται σε ένα ιστορικό εκτέλεσης. Το ιστορικό αυτό έχει σκοπό την
παροχή δυνατότητας αποθήκευσης των βηµάτων της επίλυσης σε µια ειδική µορφή
αρχείου που περιλαµβάνει εντολές MathML 2.0, η δυνατότητα αυτή προσφέρεται µόνο στη βηµατική εκτέλεση. ∆εν είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί ο αλγόριθµος επίλυσης, οποιαδήποτε στιγµή µπορεί να ζητηθεί η αποθήκευση των βηµάτων που έχουν
ολοκληρωθεί µέχρι το σηµείο αποθήκευσης. Οι δυνατότητες αποθήκευσης που προσφέρει το Visual LinProg είναι:
•
•

Αποθήκευση αποτελέσµατος επίλυσης
Αποθήκευση όλων των βηµάτων επίλυσης

Ο τρόπος αποθήκευσης που επιλέγεται καθορίζει και τον τρόπο της ανάγνωσης του
αρχείου, το Visual LinProg µπορεί να αποθηκεύσει σε δυο διαφορετικές µορφές:
•
•

Internet Explorer 5.5+ (MathPlayer)
Netscape 7.0+

Η πρώτη µορφή περιλαµβάνει την χρήση του Internet Explorer 5.5 ή µεγαλύτερη
έκδοση µε απαραίτητη την χρήση του MathPlayer (MathPlayer, 2003), το οποίο και
ερµηνεύει τις εντολές του MathML 2.0. Η δεύτερη έκδοση αφορά το Netscape 7.0 ή
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µεγαλύτερη έκδοση, στο οποίο υπάρχει ο ερµηνευτής των εντολών του MathML, χωρίς να χρειάζεται πρόσθετος ερµηνευτής των εντολών του MathML.
Η εσωτερική δοµή των δυο αρχείων διαφέρει µόνο ως προς τον τρόπο περιγραφής
του ερµηνευτή του MathML που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί. Στην περίπτωση του
Explorer το αρχείο είναι .html ενώ στην περίπτωση του Netscape είναι .xml. Ο καθορισµός της επικεφαλίδας των αρχείων µπορεί να γίνει µε τους παρακάτω ορισµούς

6.7.1 Internet explorer 5.5+Mathplayer
<HTML XMLNS:m="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<HEAD>
<OBJECT ID=MathPlayer
CLASSID="clsid:32F66A20-7614-11D4-BD11-00104BD3F987">
</OBJECT>
<?IMPORT NAMESPACE="m" IMPLEMENTATION="#MathPlayer" ?>
</HEAD>
<BODY>
<m:math>
….
</m:math>
</BODY>
</HTML>

6.7.2 Netscape 7.1
<?xml version="1.0"?>
<HTML xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD> </HEAD>
<BODY xmlns:m="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
<m:math>
…
</m:math>
</BODY>
</HTML>
το κοµµάτι που περιλαµβάνει της εντολές του MathML 2.0 βρίσκεται µεταξύ των εντολών <m:math> </m:math>, και είναι το ίδιο και για τα δυο αρχεία. Η επιλογή των
εντολών αποθήκευσης γίνεται από το µενού Αρχείο – Αποθήκευση (Σχήµα 6.42).
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Σχήµα 6.42: Επιλογή της εντολής αποθήκευσης στο Visual LinProg
Κατά τη διάρκεια της επίλυσης του γραµµικού προβλήµατος του πρώτου παραδείγµατος των έτοιµων συνόλων δεδοµένων, µετά την προσθήκη των χαλαρών µεταβλητών προκύπτει το παρακάτω πρόβληµα σε τυποποιηµένη µορφή

min z

-120 x1

µ.π.

2 x1
5 x1
xj ≥ 0

(

+ 100 x2
+
+
j=

2 x2
3 x2
1,

+

2, 3,

x3
+
4

x4

= 8
= 15

)

το οποίο, είναι το ίδιο και στις δυο περιπτώσεις (Internet Explorer 5.5+ (Mathplayer),
Netscape 7.0+) ως περιγραφή που καταχωρείται στο αρχείο αποθήκευσης των βηµάτων επίλυσης και µπορεί να περιγραφεί µε τις εντολές του MathML 2.0 ως εξής
<math>
<mrow>
<mtable columnalign="left right">
<mtr>
<mtd>
<mo>min z</mo>
</mtd>
<mtd>
<mrow>
<mn>-120</mn>
<msub>
<mi>x</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
</mrow>
</mtd>
<mtd>
<mo>+</mo>
</mtd>

<mtd>
<mrow>
<mn></mn>
<msub>
<mi>x</mi>
<mn>3</mn>
</msub>
</mrow>
</mtd>
<mtd>
<mo></mo>
</mtd>
<mtd>
<mo></mo>
</mtd>
<mtd>
<mo>=</mo>
</mtd>
<mtd>
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<mtd>
<mrow>
<mn>100</mn>
<msub>
<mi>x</mi>
<mn>2</mn>
</msub>
</mrow>
</mtd>
<mtd>
<mo></mo>
</mtd>
<mtd>
<mo></mo>
</mtd>
<mtd>
<mo></mo>
</mtd>
<mtd>
<mo></mo>
</mtd>
<mtd>
<mo></mo>
</mtd>
<mtd>
<mo></mo>
</mtd>
</mtr>
<mtr>
<mtd>
<mo>&#x3bc;.&#x3c0;.</mo>
</mtd>
<mtd>
<mrow>
<mn>2</mn>
<msub>
<mi>x</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
</mrow>
</mtd>
<mtd>
<mo>+</mo>
</mtd>
<mtd>

<mn>8</mn>
</mtd>
</mtr>
<mtr>
<mtd>
<mo></mo>
</mtd>
<mtd>
<mrow>
<mn>5</mn>
<msub>
<mi>x</mi>
<mn>1</mn>
</msub>
</mrow>
</mtd>
<mtd>
<mo>+</mo>
</mtd>
<mtd>
<mrow>
<mn>3</mn>
<msub>
<mi>x</mi>
<mn>2</mn>
</msub>
</mrow>
</mtd>
<mtd>
<mo></mo>
</mtd>
<mtd>
<mo></mo>
</mtd>
<mtd>
<mo>+</mo>
</mtd>
<mtd>
<mrow>
<msub>
<mn></mn>
<mi>x</mi>
<mn>4</mn>
</msub>
</mrow>
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<mrow>
<mn>2</mn>
<msub>
<mi>x</mi>
<mn>2</mn>
</msub>
</mrow>
</mtd>
<mtd>
<mo>+</mo>
</mtd>
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</mtd>
<mtd>
<mo>=</mo>
</mtd>
<mtd>
<mn>15</mn>
</mtd>
</mtr>
</mtable>
</mrow>
</math>

Όλα τα στοιχεία που αποθηκεύονται στα αρχεία είναι σε µορφή UniCode, ώστε να
είναι δυνατή η ανάγνωση του αρχείου σε όλα τα λειτουργικά συστήµατα χωρίς να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση των ελληνικών χαρακτήρων. Η µετατροπή των χαρακτήρων σε UniCode στο Visual LinProg πραγµατοποιείται µε τον παρακάτω κώδικα:
1. public String makestrUnicode (String string1, String string2, int alone){
2. String unistr="";
3. char[] unichar;
4. unichar=new char[string1.length()];
5. unichar=string1.toCharArray();
6. int uni=0;
7. if(alone==0)
8.
unistr+=frame.newLine+frame.mathParagraphOpen;
9. for(int i=0;i<string1.length();i++){
10.
uni=(int)unichar[i];
11.
unistr+="&#"+String.valueOf(uni)+";";
12. }
13. unistr+=string2;
14. if(alone==0)
15.
unistr+=frame.mathParagraphClose+frame.newLine;
16. return unistr;
17. }
Η µέθοδος makestrUnicode δέχεται ως είσοδο συµβολοσειρά (string) και το µετατρέπει στην αντίστοιχη Unicode συµβολοσειρά. Το εισερχόµενο string χωρίζεται σε
χαρακτήρες στις γραµµές 4-5, και µετατρέπεται στο αντίστοιχο Unicode στις γραµµές
9-12, µε προσθήκη των χαρακτήρων “&#” το οποίο περιγράφει σε µια σελίδα html ότι
ακολουθεί Unicode χαρακτήρας, γραµµή 11. Στις περιπτώσεις που το string δεν περι-
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λαµβάνεται σε κοµµάτι mathML ορίζεται ως ξεχωριστή παράγραφος στις γραµµές 7-8
και 14-15.
Η τελική µορφή των βηµάτων επίλυσης που παρουσιάζονται µέσω ενός browser
είναι κατάλληλα µορφοποιηµένα για την σωστή απόδοση των µαθηµατικών συµβολισµών, ώστε η ανάγνωση των βηµάτων επίλυσης να είναι εύκολη και κατανοητή (Σχήµα 6.43).

Σχήµα 6.43: Ανάγνωση του αρχείου όλων των βηµάτων επίλυσης στο Internet
Explorer
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Στην περίπτωση της επιλογής της αποθήκευσης του αποτελέσµατος επίλυσης, αποθηκεύονται τα δεδοµένα του γραµµικού προβλήµατος, τα αποτελέσµατα επίλυσης,
ο αλγόριθµος που χρησιµοποιήθηκε για την επίλυση, ο τύπος της λύσης που βρέθηκε
(βέλτιστο, αδύνατο, απεριόριστο), η τιµή της αντικειµενικής συνάρτησης στην περίπτωση εύρεσης βέλτιστης λύσης, οι τιµές των βασικών µεταβλητών και η ανάλυση
ευαισθησίας. Η ανάλυση ευαισθησίας είναι µεταλυτική διαδικασία και έτσι δεν αποθηκεύεται στα βήµατα επίλυσης του γραµµικού προβλήµατος, αλλά µόνο στα αποτελέσµατα επίλυσης (Σχήµα 6.44).

Σχήµα 6.44: Ανάγνωση του αρχείου αποτελέσµατος επίλυσης στο Internet Explorer

Κεφάλαιο 7
Αξιολόγηση συστηµάτων οπτικοποίησης
αλγορίθµων
Με τον όρο αξιολόγηση (evaluation) εννοούµε τη συστηµατική χρήση µεθόδων
εµπειρικής έρευνας για τη διεξαγωγή συµπερασµάτων, η έρευνα περιλαµβάνει την
εξέταση διαφόρων καταστάσεων ή καινοτοµιών, όπως την τεχνολογία, µια µέθοδο,
ένα σύστηµα ή ένα προϊόν.
Η αξιολόγηση των νέων συστηµάτων εκµάθησης οπτικοποίησης αλγορίθµων είναι
κάτι περισσότερο από την αναζήτηση της χρησιµότητας ή της αποδοτικότητα της. Η
έλλειψη αξιολόγησης πολλών νέων συστηµάτων εκπαίδευσης, µπορεί να δικαιολογηθεί µε τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από παλαιότερες έρευνες, που δεν είχαν και
τα καλύτερα αποτελέσµατα. Οι συνέπειες αυτών των ερευνών προέρχονται από την
λανθασµένη χρήση των εφαρµογών, της ασυνέπειες στον τρόπο παρουσίασης ή από
τη µη πρακτική προετοιµασία και ενσωµάτωση των συστηµάτων στην εκπαιδευτική
διαδικασία. ∆ιαφορετικές φάσεις αξιολόγησης περιγράφουν τα διαφορετικά στάδια
εξέλιξης ή ολοκλήρωσης ενός συστήµατος οπτικοποίησης αλγορίθµων. Η διαµορφωτική αξιολόγηση (formative evaluation) έχει σκοπό να ανακαλύψει τα τυχόν αδύνατα
σηµεία της εφαρµογής, ώστε στα επόµενα στάδια εξέλιξης να εξαλειφτούν σταδιακά
τα ανεπιθύµητα κοµµάτια. Σε αντίθεση η αθροιστική αξιολόγηση (summative evaluation) έχει σκοπό την αξιολόγηση µιας έτοιµης εφαρµογής και την αναζήτηση της αποτελεσµατικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι φοιτητές λαµβάνουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες µε διαφορετικό τρόπο
ο ένας από τον άλλον. Γι’ αυτό το λόγο, για ορισµένους φοιτητές είναι πιο ευχάριστη,
βολική η ανάγνωση κειµένων, ενώ άλλοι προτιµούν για την καλύτερη κατανόηση τις
εικόνες και την οπτικοποίηση. Άλλοι επιθυµούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες
ενεργά µέσω του πειραµατισµού και τον παρατηρήσεων, άλλοι πάλι προτιµούν να
επεξεργαστούν τις πληροφορίες νοητικά µέσω της διαίσθησης και της αντανάκλασης.
Είναι σηµαντικό ως εκπαιδευτικοί να αναγνωρίζουµε αυτές τις διαφορές, δεδοµένου
ότι επηρεάζει πάρα πολύ ο τρόπος που οι φοιτητές αντιλαµβάνονται την εκπαίδευση,
και το πόσο καλά µπορούν να ανταποκριθούν στις διάφορες δραστηριότητες και στόχους που έχουµε σχεδιάσει. Συχνά εµφανίζονται συγκρούσεις κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία όταν π.χ. ο διδάσκων εξηγεί ένα θέµα συµπερασµατικά, πρώτα παρουσιάζει τις βασικές αρχές και την θεωρία του θέµατος και µετά εισέρχεται στο πώς αυτές
οι αρχές και θεωρίες εφαρµόζονται στην ανάλυση φαινοµένων και στην πρακτική λύ-
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ση προβληµάτων. Οι περισσότεροι φοιτητές, εντούτοις, φαίνεται να επεξεργάζονται
τις πληροφορίες επαγωγικά, µαθαίνουν πρώτα τις λεπτοµέρειες και έπειτα προχωρούν
στην κατανόηση των αρχών που διέπουν το θέµα. Οι διαφορές των τρόπων εκµάθησης µπορούν να εκφραστούν µε τη χρήση προτύπων εκµάθησης, τα οποία χαρακτηρίζουν ένα γενικό πλαίσιο για την περιγραφή των διαφορών πτυχών των δραστηριοτήτων εκµάθησης των φοιτητών.
Μια απόδειξη της συνολικής αποτελεσµατικότητας των εφαρµογών εκµάθησης
αλγορίθµων είναι ένας πολύ δύσκολος στόχος, η ανάπτυξη των εφαρµογών αυτών
είναι πολύ δαπανηρή και η συγκριτικές µελέτες µε τις παραδοσιακές µορφές εκµάθησης παρουσιάζονται µόνο σε λίγες εµπειρικές µελέτες. Επιπλέον η συσχέτιση µεταξύ
των µεταβλητών που θεωρούνται λιγότερο σηµαντικές, µπορεί να µας οδηγήσουν σε
λάθος συµπεράσµατα, η αποτελεσµατικότητα διαφοροποιείται υπέρ της επιτυχίας µιας
εφαρµογής εκµάθησης αλγορίθµων, όταν το λογισµικό ανταποκρίνεται περισσότερο
στις διδακτικές απαιτήσεις, επιτρέπει την ενεργή συµµετοχή των φοιτητών και είναι
περισσότερο αµφίδροµα από ότι τα αντίστοιχα εκπαιδευτικά µέσα όπως τα βιβλία. Οι
εφαρµογές αυτού του τύπου καλούνται "νέα µέσα εκµάθησης" και παρουσιάζονται
πιο ενδιαφέροντα και παρακινούν καλύτερα την εκµάθηση.
Μια σηµαντική δυσκολία στην έρευνα της αποτελεσµατικότητας είναι ο προσδιορισµός των στοιχείων της αποτελεσµατικότητας. Μπορεί να είναι η αυξανόµενη ταχύτητα της εκµάθησης, µπορεί να είναι το αυξανόµενο βάθος της εκµάθησης, µπορεί να
είναι η προθυµία να µελετήσει περισσότερο, µπορεί να είναι ένα εργαλείο το οποίο να
παρατείνει το χρόνο κατά τη διάρκεια των διαλέξεων ή µπορεί να είναι ο συνδυασµός
όλων αυτών ή και άλλων παραγόντων. Ο σχεδιασµός πειραµάτων απαιτεί να γίνει
ακριβή διευκρίνιση της προσδοκώµενης επίδρασης σύµφωνα µε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, επίσης ένα άλλο πρόβληµα µπορεί να προκύψει κατά τη σύγκριση των
αποτελεσµάτων των διαφορετικών πειραµάτων. Τα πειράµατα µπορούν να διαφέρουν
συχνά από πολλές απόψεις, µε αποτέλεσµα ο κύριος όγκος των πληροφοριών για την
παιδαγωγική αποτελεσµατικότητα της οπτικοποίησης να είναι δύσκολο να κατασκευαστεί, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα των επαναλαµβανόµενων πειραµάτων σχεδόν
είναι ανύπαρκτα. Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες για τους µηχανισµούς της χρήσης της οπτικοποίησης στη τάξη.
Η επικράτηση των διφορούµενων ή αρνητικών αποτελεσµάτων προτρέπει την µη
χρήση της οπτικοποίησης και ίσως δεν πρέπει να προστεθεί στο πρόγραµµα σπουδών,
ή αν κριθεί αναγκαίο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει πρώτα να διεξάγουν ανεπίσηµα πειράµατα εφαρµογής της οπτικοποίησης ώστε να βρεθούν πιο χρήσιµοι τρόποι εφαρµογής.
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7.1 ∆ιαφορετικές προσεγγίσεις της αξιολόγησης
Οι διαµορφωτικές αξιολογήσεις εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της µελέτης και
προορίζονται να καθορίσουν αν οι σχετικοί µε το πρόγραµµα στόχοι επιτυγχάνονται
καθώς η µελέτη προχωρεί. Η διαµορφωτική αξιολόγηση περιλαµβάνει ποιοτικά χαρακτηριστικά ελέγχου, η χρήση της διαµορφωτικής αξιολόγησης µπορεί να είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την εξέλιξη εφαρµογών οπτικοποίησης (Frechtling & Sharp,
1997; Frechtling, 2002).

7.1.1 Προσοχή των φοιτητών σε µια οπτικοποίηση
Η µελέτη του τρόπου που ένας φοιτητής χρησιµοποιεί ένα συγκεκριµένο σύστηµα
οπτικοποίησης, δίνει τη δυνατότητα του καθορισµού αν ο φοιτητής την χρησιµοποιεί
σύµφωνα µε τον τρόπο που το προόρισε ο εκπαιδευτικός. Οι πιθανές ιδέες εφαρµογής
περιλαµβάνουν τις παρατηρήσεις (ποιο στοιχείο προσέχει ο φοιτητής, είτε άµεσα είτε
µέσω ενός µονόδροµου καθρέφτη, εκτελώντας ένα καθορισµένο στόχο) και µε την
παρακολούθηση του τρόπου της προσοχής των φοιτητών (όπου µπορεί να καθοριστεί
το σηµείο του εργαλείου οπτικοποίησης στο οποίο οι φοιτητές εστιάζουν).

7.1.2 Χρόνος χρήσης µιας εφαρµογής οπτικοποίησης
Ο σκοπός είναι η παρακολούθηση του πόσο χρόνο ξοδεύει ο φοιτητής για την εργασία µε το εργαλείο οπτικοποίησης. Η απλούστερη προσέγγιση είναι η ύπαρξη κάποιου εργαλείο που να καταγράφει το χρόνο στο ξεκίνηµα και όταν διακόπτεται η
χρήση της εφαρµογής οπτικοποίησης. Το χαρακτηριστικό αυτό ενσωµατώθηκε πρόσφατα στο ηλεκτρονικό βιβλίο διδασκαλίας δοµών δεδοµένων και αλγορίθµων
(Korhonen et al., 2002). Μια άλλη προσέγγιση είναι, αν το λογισµικό επιτρέπει στον
εκπαιδευτικό να παρακολουθήσει την οθόνη ενός φοιτητή, όταν θέλει ο εκπαιδευτικός
να εστιάσει σε µια αλληλεπίδραση ενός φοιτητή µε το εργαλείο απεικόνισης. Η χρήση
ενός εργαλείου οπτικοποίησης ως βοηθητικό µέσο για την επίλυση εργασιών, η σύγκριση του χρόνου που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας µε ή χωρίς την
χρήση του εργαλείου οπτικοποίησης. Αν ο φοιτητής πιστεύει ότι ο χρόνος που θα ξοδέψει µε τη χρήση της εφαρµογής οπτικοποίησης είναι µικρότερος για την επίτευξη
του στόχου της επίλυσης ενός προβλήµατος, αυτό δείχνει το ενδιαφέρον του φοιτητή
για να χρησιµοποιήσει το εργαλείο οπτικοποίησης (Bederson, 2002; Jenkins & Visser,
2003).
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7.1.3 Ενδιάµεση ανταπόκριση των φοιτητών
Οι φοιτητές µπορούν να κληθούν να λύσουν ένα πρόβληµα για να µετρήσουν την
κατανόησή τους, πόσο χρόνο ξοδεύουν µε την χρήση του εργαλείου οπτικοποίησης,
πόσο χρόνο ξοδεύουν στη σειρά µαθηµάτων χωρίς χρήση του εργαλείου οπτικοποίησης, ποια είναι η άποψή τους σχετικά µε τα εκπαιδευτικά υλικά, τη διάλεξη, το ίδιο το
εργαλείο απεικόνισης.
Ένας τρόπος να βελτιωθεί η έκβαση της έρευνας είναι να συγκριθούν τα στοιχεία
ερευνών µε τα πραγµατικά γεγονότα που είναι γνωστά από το εργαλείο οπτικοποίησης. Κατά συνέπεια, η εντύπωση που εκφράζουν οι φοιτητές µπορεί να ελεγχθεί "µε
τη σύγκριση των απόψεών τους µε τα πραγµατικά αποτελέσµατα της δοκιµής της απόδοσης. Αυτές δεν είναι απόλυτες τιµές αλλά µόνο συγκρίσιµοι ο ένας µε τον άλλον.
Μια άλλη προσέγγιση ενδιαφέροντος για τη λήψη της ενδιάµεσης ανταπόκρισης των
φοιτητών είναι η χρήση τεχνικών αξιολόγησης των τάξεων (Classroom Assessment
Techniques, CATs), τα οποία εµφανίζονται ως ένας ελπιδοφόρος µηχανισµός για την
ανταπόκριση των φοιτητών (Schwarm & VanDeGrift, 2003).

7.1.4 Όµοια παρουσίαση των εκπαιδευτικών υλικών
Η όµοια παρουσίαση είναι µια ευρέως αποδεκτή τεχνική για το περιεχόµενο, την
δηµιουργία, και του κριτηρίου εγκυρότητας των εκπαιδευτικών υλικών (American
Educational Research Association, 1999). Αυτό είναι ιδιαίτερα πολύτιµο όταν αξιολογούνται τα υλικά εκπαίδευσης από το δηµιουργό εργαλείων οπτικοποίησης, καθώς
επίσης και από τους εκπαιδευτικούς που αναµένεται να χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή οπτικοποίησης. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να λάβει την πολύτιµη ανταπόκριση
που εξασφαλίζει ότι η προτεινόµενη χρήση του εργαλείου οπτικοποίησης είναι παιδαγωγικά υγιής.

7.1.5 Τεστ πριν και µετά τη χρήση της εφαρµογής οπτικοποίησης
Για να καθοριστεί ένας ικανοποιητικός βαθµός εκµάθησης όπου χρησιµοποιείται
µια εφαρµογή οπτικοποίησης, µπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατική η χρήση των
τεστ πριν και µετά τη χρήση της εφαρµογής. Ο σκοπός του τεστ πριν τη χρήση είναι
να καθοριστεί το επίπεδο προγενέστερης γνώσης που έχει ο φοιτητής.

7.1.6 Έρευνα διάθεσης
Η µελέτη της διάθεσης προσπαθεί να εξερευνήσει γενικά την διάθεση των φοιτητών πριν και µετά τη χρήση ενός εργαλείου οπτικοποίησης. Χρησιµοποιούνται για να
καθορίσουν τις αλλαγές στις τοποθετήσεις των φοιτητών, εµπιστοσύνη, κίνητρο, και
ούτω καθ' εξής ως αποτέλεσµα της εµπειρίας τους µε την εφαρµογή οπτικοποίησης.
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Οι δύο ευρύτατα αποδεκτές έρευνες για τον καθορισµό της στάσης φοιτητών απέναντι
στους υπολογιστές και την πληροφορική, πραγµατοποιήθηκαν από τον Francis (Francis, 1993), και από τους Loyd και Gressard (Loyd & Gressard, 1996). Μια καλή έρευνα διάθεσης παρέχει πολύτιµη ανατροφοδότηση για την εντύπωση των φοιτητών της
εφαρµογής οπτικοποίησης, και αντιµετωπίζεται χαρακτηριστικά ως ένα τεστ µετά τη
χρήση της εφαρµογής.

7.1.7 ∆ιατήρηση της γνώσης και η ελκτικότητα της εφαρµογής οπτικοποίησης
Ιδιαίτερα για τα εργαλεία απεικόνισης που χρησιµοποιούνται στις εισαγωγικές
σειρές µαθηµάτων, είναι ενδιαφέρον να ελεγχθεί η αλλαγή στην διατήρηση της γνώσης των φοιτητών. Οι στατιστικές διατήρησης της γνώσης και της ελκτικότητας συνδυάζονται συχνά µε τις µελέτες διάθεσης των φοιτητών, βοηθούν τους φοιτητές στην
απόκτηση µέτρου σχετικά µε την εµπειρία τους µε τα εργαλεία οπτικοποίησης.

7.1.8 Αξιολόγηση της έκβασης της διαδικασίας εκµάθησης
Τελικά, µπορεί να διαδοθεί η εφαρµογή της τεχνικής οπτικοποίησης στην διαδικασία της διδασκαλίας και εκµάθησης, µόνο αν οι εκπαιδευτικοί αποκτήσουν συγκεκριµένες αποδείξεις ότι η απόδοση των φοιτητών βελτιώνεται ή ότι το ενδιαφέρον και το
κίνητρο των φοιτητών στα θέµατα της διδασκαλίας ενισχύονται µε τη χρήση της οπτικοποίησης. ∆εδοµένου ότι δεν µπορεί άµεσα να µετρηθεί η διαδικασία εκµάθησης, η
αναζήτηση αποδείξεων της ωφελιµότητας της οπτικοποίησης µπορεί να γίνει µε την
µέτρηση της έκβασης της εκµάθησης, και το πώς η στάση των φοιτητών ως προς την
διδασκόµενη ύλη επηρεάζονται µε τη χρήση των τεχνικών οπτικοποίησης.

7.1.9 Ποια µέθοδο αξιολόγησης πρέπει να χρησιµοποιήσουµε;
Μια τέτοια ερώτηση πολύ δύσκολα µπορεί να απαντηθεί. Η χρήση της µεθόδου
αξιολόγησης εξαρτάται πρώτα από το σκοπό της µελέτης, το οποίο µπορεί να είναι για
εκπαιδευτικούς ή για ερευνητικούς σκοπούς. Μια ερευνητική µελέτη απαιτεί την αξιολόγηση πολύ περισσότερων χαρακτηριστικών από ότι µια µελέτη που έχει σκοπό τη
βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιπλέον, µια συγκεκριµένη εφαρµογή οπτικοποίησης και ο τρόπος απεικόνισης που υλοποιεί είναι καθοριστικοί παράγοντες
επιλογής της στρατηγικής αξιολόγησης.
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7.1.10 Αξιοπιστία των συµπερασµάτων
Οι µελέτες συνήθως βασίζονται στην αξιολόγηση της απόδοσης των φοιτητών σε
τεστ που πραγµατοποιούνται µετά την χρήση των εφαρµογών (post-test) παρά να εξετάσουν την διαφορά πριν την χρήση (pre-test) και µετά την χρήση. Αυτές οι διαφορές
δεν δίνουν πάντα µια ειλικρινή εικόνα όταν αντιµετωπίζονται µεµονωµένα. Τα ανώτατα αποτελέσµατα µπορούν να µειώσουν τις διαφορές µεταξύ των τεστ προ-χρήσης
και µετά-χρήσης αποτελέσµατα. Οι φοιτητές που έχουν καλή απόδοση στην εξέταση
πριν τη χρήση έχουν λιγότερες πιθανότητες να βελτιωθούν στις εξετάσεις µετά τη
χρήση κάποιας εφαρµογής οπτικοποίησης, κατά συνέπεια, µπορούν να εµφανιστούν
ότι ωφελήθηκαν ελάχιστα µε µια απλή αναφορά στις διαφορές που υπάρχουν.

7.2 Μέτρηση της αποτελεσµατικότητας των δυ-

ναµικών παρουσιάσεων
Οι εργασίες που αναφέρονται στην οπτικοποίηση αλγορίθµων συνήθως προέρχονται από δύο βασικές πηγές. Από τους σχεδιαστές συστηµάτων οπτικοποίησης που
περιγράφουν νέες εφαρµογές ή νέες ικανότητες που προστίθενται σε συστήµατα που
ήδη υπάρχουν. Από τους χρήστες των συστηµάτων που είναι εκπαιδευτικοί και περιγράφουν τη δηµιουργία και τη χρήση της εφαρµογής στη τάξη. ∆εν είναι αναπάντεχο
ότι οι δηµιουργοί των εφαρµογών δεν έχουν να πουν πολλά για την αποτελεσµατικότητα της εφαρµογής, διότι πρωτίστως παρουσιάζουν µια νέα εφαρµογή. Ένα νέο ή
αναβαθµισµένο σύστηµα υλοποιεί τις ιδέες του σχεδιαστή που έχει για τον τρόπο παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού, βεβαίως µερικά νέα συστήµατα επιτυγχάνουν
τον τελικό στόχο που είναι η εκπαιδευτική αποτελεσµατικότητα, ενώ άλλα όχι.
Η αξιολόγηση των εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων βασικά ξεκινούν από
την υπόθεση ότι, γενικώς είναι αποτελεσµατικά, και επιπλέον µπορεί να είναι αποτελεσµατικά για όλους. Έτσι οι εκπαιδευτικοί εισάγουν εφαρµογές οπτικοποίησης αλγορίθµων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ποια είναι τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της έρευνας
στην αποτελεσµατικότητα (Gurka, 1996); Καθορίζεται σαφώς ότι και οι εκπαιδευτικοί
και οι εκπαιδευόµενοι βρίσκουν τις εφαρµογές οπτικοποίησης συµπαθητικά και ενδεχοµένως χρήσιµα. Οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυµοι να χρησιµοποιήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία εφαρµογές οπτικοποίησης, ακόµα και να καταβάλλουν χρόνο και
προσπάθεια για να δηµιουργήσουν δικές τους εφαρµογές. Έχουν παρουσιαστεί µερικές βελτιώσεις στην εκµάθηση είτε για ορισµένες οµάδες φοιτητών είτε σε ασήµαντο
επίπεδο, αλλά όχι σε επαναλαµβανόµενη βάση. Κατά γενική οµολογία δεν παρουσιάζονται και τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσµατα από τις µετρήσεις αποτελεσµατικότητας. Στην αναζήτηση της βασικής αποτυχίας υπάρχουν δυο πιθανότητες, κατ’ αρχάς
βασιζόµενοι στη µέχρι τώρα έρευνα, η οπτικοποίηση αλγορίθµων µπορεί να απορριφθεί για τη χρήση στη αίθουσα διδασκαλίας ή να χρησιµοποιηθεί ως συµπληρωµατικό
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εργαλείο για την παρακίνηση της εκµάθησης χωρίς την αναµονή της βελτίωσης της
απόδοσης των φοιτητών.
Τελικά η ερώτηση µπορεί να τεθεί και ως εξής: ή τα συστήµατα οπτικοποίησης δεν είναι
ικανά να βελτιώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία ή ο τρόπος που εξετάζεται η αποτελεσµατικότητα δεν είναι η ενδεδειγµένη.
Πως µπορεί η αποτελεσµατικότητα να µετρηθεί καλύτερα; Ακόµα και αν ένα σύστηµα οπτικοποίησης και η υλοποίησή της είναι ανεπαρκής, που βέβαια µέχρι τώρα
δεν έχει αποδειχτεί µε βεβαιότητα, η βελτίωση του συστήµατος οπτικοποίησης µπορεί
να παρέχει τις σωστές κατευθύνσεις για την βελτίωση της αποδοτικότητας. Η έρευνα
στην αίθουσα διδασκαλίας µπορεί να δώσει πληροφορίες στους σχεδιαστές συστηµάτων οπτικοποίησης για τις αδυναµίες ή την ανεπάρκεια των εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων όταν αυτό εφαρµόζεται σε αρχάριους φοιτητές. Οι καθηγητές µπορούν να ωφεληθούν από αυτά τα ερευνητικά αποτελέσµατα που διευκρινίζουν τις
προσεγγίσεις της επιτυχίας ή αποτυχίας παρά να βασίζεται µόνο στη διαίσθηση ή να
επαναλαµβάνουν µεθόδους που απέτυχαν νωρίτερα. Οι φοιτητές που είναι και ο
πραγµατικός στόχος των εφαρµογών οπτικοποίησης, µπορεί να έχουν την καλύτερη
βοήθεια που χρειάζονται από ένα νέο εργαλείο εκπαίδευσης.
Αν και υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός τεχνικών για τη δηµιουργία δυναµικών παρουσιάσεων προγράµµατος, ελάχιστη γνώση υπάρχει για την αποτελεσµατικότητα
τέτοιων δυναµικών παρουσιάσεων. Οι προηγούµενες µελέτες της χρήσης της οπτικοποίησης προγράµµατος είχαν µικτά αποτελέσµατα.
Η αποτελεσµατικότητα µιας οπτικοποίησης αλγορίθµου καθορίζεται µε τη µέτρηση της παιδαγωγικής αξίας (Stasko, 1990B; Stasko, 1992; Stasko, Badre & Lewis,
1993; Lawrence, 1993; Stasko, 1996; Hundhausen & Douglas, 2000B; Hundhausen,
Douglas & Stasko, 2002; Gurka & Wayne, 1996; Wilson & Aiken, 1996).
Η παιδαγωγική αξία µιας οπτικοποίησης αλγορίθµου γενικά περιγράφει, το πόσοι
φοιτητές κατανόησαν τη λειτουργία του αλγορίθµου µε τη χρησιµοποίηση της οπτικοποίησης. Ένα µέσο σύγκρισης που χρησιµοποιείται συχνά για την µέτρηση της
παιδαγωγικής αξίας µιας οπτικοποίησης είναι το εγχειρίδιο µιας σειράς µαθηµάτων ή
κάποια εξήγηση του αλγορίθµου σε µορφή κειµένου.
Η µέτρηση της αποτελεσµατικότητας µιας οπτικοποίησης περιλαµβάνει συχνά µια
οµάδα φοιτητών που χρησιµοποιεί οπτικοποίηση, µια οµάδα φοιτητών που χρησιµοποιεί περιγραφή σε µορφή κειµένου, και µια οµάδα φοιτητών που χρησιµοποιεί και
την οπτικοποίηση και την περιγραφή σε µορφή κειµένου, για να κατανοήσουν τη λειτουργία ενός αλγορίθµου για κάποιο χρονικό διάστηµα (Stasko, 1990B; Stasko, 1992,
Stasko, Badre & Lewis, 1993; Stasko, 1996; Kehoe & Stasko, 1996; Gurka & Citrin,
1996; Lawrence, 1993; Hundhausen & Douglas, 2000B, Hundhausen, Douglas &
Stasko, 2002; Hansen & Narayanan, 2000, Wilson et al., 1995). Μετά από τη χρήση
του υλικού εκπαίδευσης, κάθε οµάδα πραγµατοποιεί ένα τεστ το οποίο εξετάζει τη
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γνώση των φοιτητών που απόκτησαν για τον αλγόριθµο. Εξετάζεται η απόδοση των
φοιτητών µε ένα τεστ, µετά την ολοκλήρωση της χρήσης του συγκεκριµένου υλικού
που χρησιµοποίησαν, δηλαδή σε πόσες ερωτήσεις οι φοιτητές απάντησαν σωστά και
σύµφωνα µε τις σωστές απαντήσεις µετριέται η αποτελεσµατικότητα κάθε υλικού εκπαίδευσης χωριστά.
Ο Hundhausen (Hundhausen, Douglas & Stasko, 2002) έχει απαριθµήσει συνολικά
24 πειραµατικές µελέτες που προσπάθησαν να µετρήσουν την αποτελεσµατικότητα
µιας οπτικοποίησης αλγορίθµου. Η αποτελεσµατικότητα µετριέται από την απόδοση
των φοιτητών στο post-test, το οποίο πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση της
µελέτης. Ένδεκα από αυτά τα πειράµατα παρήγαγαν σηµαντικά αποτελέσµατα, δηλ.,
µια οµάδα φοιτητών χρησιµοποιώντας κάποια τεχνολογία οπτικοποίησης αλγορίθµου
ξεπέρασαν σηµαντικά µια άλλη οµάδα φοιτητών που δεν χρησιµοποίησαν είτε κάποια
άλλη οπτικοποίηση αλγορίθµου είτε καµία οπτικοποίηση αλγορίθµου (περιγραφή κειµένου), σε ένα τεστ που µετράει τις γνώσεις που αποκτήσανε µετά την ολοκλήρωση
της µελέτης του αλγορίθµου. Τα δέκα από αυτά τα πειράµατα δεν έδειξαν κάποιο
σηµαντικό αποτέλεσµα, δηλ., η οµάδα φοιτητών που χρησιµοποίησε κάποια
τεχνολογία οπτικοποίησης αλγορίθµου δεν απέδωσαν καθόλου καλύτερα σε τεστ
(post-test) σε σύγκριση µε τους φοιτητές που δεν χρησιµοποίησαν καµία
οπτικοποίηση αλγορίθµου ή χρησιµοποίησαν κάποια άλλη οπτικοποίηση αλγορίθµου.
∆εκατέσσερις µελέτες (Stasko, Badre & Lewis, 1993; Lawrence, 1993; Crosby &
Stelovsky, 1995; Kehoe Stasko & Taylor, 1999; Kann, Lindeman & Heller, 1999;
Hansen & Narayanan 2000;) που βασίζονται στη θεωρία της ενεργής συµµετοχής των
φοιτητών στην διαδικασία οπτικοποίησης. Τα δέκα από τα δεκατέσσερα πειράµατα
έδειξαν ότι οι συµµετέχοντες που είχαν ενεργή συµµετοχή µε τις εφαρµογές οπτικοποίησης έµαθαν πολύ περισσότερα από εκείνους που παρακολούθησαν την οπτικοποίηση παθητικά.
Μια προσέγγιση είναι να αξιολογηθεί η δυνατότητα χρησιµοποίησης του συστήµατος σύµφωνα µε ένα πλαίσιο γνωστικών διαστάσεων (Green, 1989; Green & Petre,
1996). Το πλαίσιο περιλαµβάνει τη συζήτηση για το περιβάλλον του προγράµµατος,
παροχή πολλών διαφορετικών πτυχών και κριτηρίων αξιολόγησης. Συχνά οι αλλαγές
σε µια από τις διαστάσεις έχουν επιπτώσεις στην απόδοση και των άλλων διαστάσεων. Αυτοί οι στόχοι στρέφονται περισσότερο στην διαχείριση των δεδοµένων και
στην οπτικοποίηση.
Μια ποιοτική µελέτη των στρατηγικών εκµάθησης αλγορίθµου των φοιτητών και
µια µελέτη δυνατότητας χρησιµοποίησης ενός συστήµατος υπερµέσων δυναµικής παρουσίασης αλγορίθµων οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι η δυναµική παρουσίαση αλγορίθµου µπορεί πραγµατικά επιβραδύνει περισσότερο την εκµάθηση παρά να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν µια πραγµατική κατανόηση ενός αλγορίθµου, λόγω των στρατηγικών εκµάθησής που επιλέγουν οι φοιτητές. Οι φοιτητές βασίστηκαν
σε µια µόνο αντιπροσώπευση ενός αλγορίθµου, παρερµήνευσαν τους περιορισµούς
και τις λεπτοµέρειες της αντιπροσώπευσης, και απέφυγαν να χρησιµοποιήσουν άλλες
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πηγές και εργάζονταν πρώτιστος σε οµάδες για να κατανοήσουν τους αλγορίθµους
(Hübscher-Younger & Narayanan, 2001).
Τα αποτελέσµατα των τεστ µετά τη χρήση της εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµου ήταν αρκετά καλύτερα από τα αποτελέσµατα εκείνων που παρακολούθησαν µόνο
τη διάλεξη. Εντούτοις, µεταξύ των φοιτητών που παρευρέθηκαν µόνο σε µια διάλεξη,
και εκείνων που παρακολούθησαν τις απεικονίσεις αλγορίθµου παρατηρήθηκε ελάχιστα χειρότερα αποτελέσµατα από εκείνους που είδαν διαφάνειες που περιείχαν στατικές απεικονίσεις της εκτέλεσης του αλγορίθµου.
Οι Byrne, Catrambone & Stasko (1996) πραγµατοποίησαν µια σειρά πειραµάτων
για να µετρήσουν την επίδραση της παραγωγής των προβλέψεων για την επόµενη
κατάσταση ενός αλγορίθµου, µε και χωρίς τη χρήση οπτικοποίησης. Ένα σηµαντικό
αποτέλεσµα επιτεύχθηκε για τη χρήση της οπτικοποίησης στο εννοιολογικό κοµµάτι
στα τεστ µετά τη χρήση της εφαρµογής για έναν βασικό αλγόριθµο αναζήτησης γράφων, αλλά καµία διαφορά δεν βρέθηκε για έναν πιο σύνθετο αλγόριθµο όπως το
binomial heap.
Στα αποτελέσµατα των µελετών που διεξήγαγε ο Cordova (Cordova, 1999; 2003)
υποστηρίζει το συµπέρασµα ότι η χρήση οπτικοποίησης που βασίζονται στο WEB και
περιλαµβάνουν ασκήσεις επηρεάζουν θετικά τους φοιτητές ως υλικό εκµάθησης, αν
και δεν µετρήθηκαν επίσηµα, τα σχόλια των φοιτητών σχετικά µε το περιεχόµενο και
την παρουσίαση του υλικού ήταν πολύ θετικά.
Ο εκπαιδευτικός αντίκτυπος της οπτικοποίησης περιλαµβάνει δυο συστατικά : την
βελτίωση της εκµάθησης µε τη χρήση της οπτικοποίησης και την επέκταση της χρήσης της οπτικοποίησης στην τάξη. Προηγούµενες µελέτες (Naps et al., 2003) παρουσιάζουν µια σηµαντική αποσύνδεση της διαισθητικής πεποίθησης, ότι η οπτικοποίηση
ενισχύει την εκµάθηση και την προθυµία ενός φοιτητή και την δυνατότητα των εκπαιδευτικών για την επέκταση της χρήσης της οπτικοποίησης στις τάξεις τους.
Ένα βασικό εµπόδιο στη υιοθέτηση της οπτικοποίησης από τους εκπαιδευτικούς
είναι ο χρόνος που απαιτείται για την εκµάθηση, εγκατάσταση και ανάπτυξη των συστηµάτων οπτικοποίησης καθώς και η ενσωµάτωσή τους στην διαδικασία εκπαίδευσης. Εκτιµώντας ότι οι µελέτες αρχίζουν να παρουσιάζουν τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες η οπτικοποίηση ενισχύει την διαδικασία εκµάθησης (Naps et al., 2003), ο γενικός εκπαιδευτικός αντίκτυπος της οπτικοποίησης είναι και θα είναι ελάχιστος έως ότου πεισθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί να ενσωµατώσουν τις τεχνικές οπτικοποίησης στην διαδικασία εκπαίδευσης. Με τη συνέχιση της έρευνας της επίδρασης της
οπτικοποίησης στην εκµάθηση και µε την επιτυχή αντιµετώπιση των εµποδίων, αναµένεται η επέκταση της χρήσης της οπτικοποίησης και η αύξηση του θετικού αντίκτυπου της οπτικοποίησης στην εκπαίδευση της επιστήµης των υπολογιστών.
Η κατανόηση της απογοητευτικής ενσωµάτωσης των τεχνικών οπτικοποίησης
στην εκπαιδευτική διαδικασία απαιτεί τον προσδιορισµό του αντικειµένου της αποτυ-
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χίας στην εκπαιδευτική χρήση της οπτικοποίησης. Αναγνωρίζονται τέσσερις διαφορετικοί ρόλοι που συνδέονται µε την οπτικοποίηση:
•

Υπεύθυνος για την ανάπτυξη εργαλείων οπτικοποίησης (Visualization
Tool Developers). Είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασµό εργαλείων για την
περιγραφή που περιεχοµένου της οπτικοποίησης, όπως αλγόριθµοι, δοµές
δεδοµένων ή εκτέλεση προγράµµατος. Τα εργαλεία αυτά είτε παρέχουν
την οπτικοποίηση άµεσα (Jeliot 2000, Visual LinProg), είτε είναι εργαλεία
που παρέχουν δυνατότητα σε άλλους για το σχεδιασµό δικών τους οπτικοποιήσεων (JAWAA, ANIMAL).

•

Υπεύθυνος για τον σχεδιασµό οπτικοποίησης (Visualization Designers).
Καθορίζει τον τρόπο απόδοσης των αφηρηµένων εννοιών στην αντίστοιχη
παρουσίαση οπτικοποίησης δηµιουργώντας εξειδικευµένη απεικόνιση των
πληροφοριών.

•

Εκπαιδευτικοί (Instructors). Ενσωµατώνουν την οπτικοποίηση ως µέρος
του εκπαιδευτικού υλικού και στους µεθόδους διδασκαλίας.

•

Εκπαιδευόµενοι (Learners). Παρακολουθούν και ενδεχοµένως αλληλεπιδρούν µε την εφαρµογή οπτικοποίησης σε ένα ή περισσότερα επίπεδα
σύµφωνα µε την δυνατότητα αλληλεπίδρασης που παρέχει το σύστηµα.

Ένα άτοµο µπορεί να πάρει πολλούς από τους παραπάνω ρόλους. Οι εκπαιδευτικοί
συχνά αναλαµβάνουν και το ρόλο του σχεδιαστή οπτικοποίησης για να δηµιουργήσουν εξειδικευµένες απεικονίσεις.

7.3 Παράγοντες που σχετίζονται µε τους χρήστες
Η οπτικοποίηση αλγορίθµων µπορεί να µη χρησιµοποιείται ακόµα σε µεγάλο βαθµό λόγω των παρερµηνειών των χρηστών, της έλλειψης εµπιστοσύνης, ή του περιορισµού της αντίληψης. Επιπλέον, τα οφέλη που παρέχονται από τις δυναµικές παρουσιάσεις δεν είναι πολύ προφανή, και υπάρχουν λίγες µελέτες που µε σαφή τρόπο το
καταφέρνουν. Συχνά η έλλειψη εµπιστοσύνης των φοιτητών για την σταθερότητα της
εφαρµογής οπτικοποίησης αποτρέπει την χρήση του. Επίσης η προκατάληψη ή παρερµηνεία µεταξύ των πιθανών χρηστών της εφαρµογής ότι πρέπει να καταλάβουν
πρώτα την λειτουργία του προγράµµατος πριν αρχίσουν µε την οπτικοποίηση. Τέλος,
οι φοιτητές µπορούν να έχουν τις αµφιβολίες τους σχετικά µε τα οφέλη της οπτικοποίησης δεδοµένου της αντιληπτικής προσπάθειας.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

247

Τα πραγµατικά οφέλη της οπτικοποίησης αλγορίθµων, είναι ανεξάρτητα από την
άποψη των φοιτητών, και η συνέπεια προφανή. Οι µελέτες που παρουσιάστηκαν στο
προηγούµενο τµήµα βρήκαν µόνο σπάνια µια βελτίωση για τους χρήστες οπτικοποίησης. Επιπλέον, η ακριβής διάσταση της απόδοσης των χρηστών που ενισχύεται από
την οπτικοποίηση αλγορίθµων δεν είναι ακόµα προφανής.
Οι περιορισµοί της ανθρώπινης αντίληψης, ιδιαίτερα στην περίπτωση της οπτικοποίησης αλγορίθµων, είναι δυνατόν να καταστήσουν τις απεικονίσεις δύσκολες ή αδύνατες να παρατηρηθούν ή να ακολουθηθούν από τους φοιτητές.
Μερικά ζητήµατα που πρέπει να ερευνηθούν σχετικά µε την αντίληψη είναι τα εξής:
• ο αριθµός των ταυτόχρονα κινούµενων αντικειµένων που µπορεί να ακολουθήσει και να συσχετίσει ένας τυπικός φοιτητής
• οι περιπτώσεις στις οποίες ο φοιτητής µπορεί να συσχετίσει τη µετακίνηση
ενός αντικειµένου ή αντικειµένων (κατά τη δυναµική παρουσίαση) κατά
την διαδικασία της οπτικοποίησης µιας ενέργειας που απεικονίζεται
• οι περιπτώσεις στις οποίες ο φοιτητής µπορεί να ορίσει τη σωστή έννοια σε
µια ακολουθία ενεργειών
• η επίδραση της πολυπλοκότητας ενός αλγορίθµου στη δυνατότητα να ακολουθήσει και ερµηνεύσει µεµονωµένες ή οµαδικές ενέργειες
• η δυνατότητα των οπτικών ή/ και ακουστικών συνθηµάτων (π.χ., βέλη, ήχοι)
ως σήµατα γεγονότων που θέλουµε να τονίσουµε (π.χ., ανταλλαγή που ολοκληρώνονται, τέλος της µεταβίβασης, κ.λπ....)
• ο τρόπος µε τον οποίο η σαφήνεια των αντιπροσωπεύσεων έχει επιπτώσεις
στην ικανότητα του φοιτητή σε σχέση µε τον αλγόριθµο.
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7.4 Γενικό πλαίσιο αξιολόγησης
Η διαδικασία της αξιολόγησης βασίζεται σε µια υπόθεση που έχει επιλεγεί από τον
εκπαιδευτικό, το οποίο εστιάζεται σε ένα αλγόριθµο, και ένα εργαλείο οπτικοποίησης
που θα υποστηρίξει την µορφή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τα θετικά αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 3 για τη δυνατότητα
χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της οπτικοποίησης στην εκµάθηση αλγορίθµων. Τα θετικά σηµεία που χρησιµοποιήθηκαν για το σχεδιασµό του Visual
LinProg και παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 6.

7.4.1 Οι συµµετέχοντες
Στις περισσότερες µελέτες οι συµµετέχοντες παρακολουθούν µια σειρά εξειδικευµένων µαθηµάτων µε τη χρήση εκπαιδευτικών βοηθηµάτων όπως η οπτικοποίηση, η
επιλογή συνήθως γίνεται εθελοντικά. Αφ' ενός, µια εθελοντική οµάδα είναι λιγότερο
επιθυµητή δεδοµένου ότι εισάγει έναν παράγοντα της αυτό-επιλογής, το οποίο προσδίδει από την αρχή µια θετική άποψη για την διεξαγωγή της µελέτης. Αφ' ετέρου, οι
φοιτητές σε µια σειρά µαθηµάτων µπορούν να δουν τη συµµετοχή τους στη µελέτη
ως θετική επιρροή του βαθµού τους από τα µαθήµατα.
Στην µελέτη που παρουσιάζεται δεν επιλέχτηκε µια οµάδα φοιτητών, ούτε έγιναν
ειδικά µαθήµατα, αλλά ζητήθηκε η συµµετοχή όλων των φοιτητών που παρακολουθούν το µάθηµα.

7.4.2 ∆ιαδικασία
Ο σκοπός της διαδικασίας είναι να οργανωθεί η µελέτη. Η γενική διαδικασία µιας
µελέτης είναι σχετικά απλή: εξέταση πριν τη διδασκαλία, χρήση του υλικού για την
εκτέλεση µιας εργασίας, εξέταση µετά τη διδασκαλία. Η συνήθης διαδικασία της αξιολόγησης δεν µπορεί να εφαρµοστεί στην περίπτωση της µελέτης του αλγορίθµου
simplex.

7.5 Ποσοτικές και ποιοτικές µέθοδοι
Μια σηµαντική διαφορά µεταξύ των ποσοτικών και ποιοτικών µεθόδων είναι το
είδος των στοιχείων που χρησιµοποιούνται. Η ποιοτική έρευνα (qualitative research),
ασχολείται µε την ερµηνεία λεκτικών, µη αριθµητικών δεδοµένων, όπως κείµενα συνεντεύξεων, καταγραφή παρατηρήσεων ή σχεδίων. Μια τυποποίηση των διαδικασιών
έρευνας συνήθως δεν είναι απαραίτητη. Η ποσοτική έρευνα (quantitative research),
βασίζεται στην ποσοτικοποίηση των διαφορετικών δεδοµένων και µπορεί να επεξερ-
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γαστεί µε την βοήθεια µεθόδων της στατιστικής, σ’ αυτή την περίπτωση µετατρέπονται σε αριθµούς οι απαντήσεις του περιεχοµένου των συνεντεύξεων και τυποποιείται
η απάντηση σε κάθε ερώτηση. Εποµένως µε τον καθορισµό της µετατροπής επιτυγχάνεται η ενοποίηση των πληροφοριών και µπορεί να αξιολογηθούν και να συγκριθούν
ευκολότερα τα δεδοµένα.
Το πρώτο βήµα στη µελέτη ενός συνόλου δεδοµένων (δείγµατος) είναι η παρουσίαση και ανάλυση των τιµών, οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για την παρουσίαση
των συγκεντρωµένων στοιχείων της κάθε µεταβλητής χωριστά (Περιγραφική Στατιστική) και οδηγούν στην τοποθέτηση αρχικών υποθέσεων για τον πληθυσµό από τον
οποίο προέρχονται (Στατιστική Συµπερασµατολογία).

7.5.1 Περιγραφική Στατιστική
Συνήθως, τα πρωτογενή δεδοµένα που υπάρχουν σε µια µελέτη είναι πολλά και
έχουν ακατάστατη µορφή µε αποτέλεσµα να µην µπορούµε να διακρίνουµε τις πληροφορίες που περιέχουν. Οι µέθοδοι της περιγραφικής στατιστικής αποτελούν το επιστηµονικό εργαλείο για τη σύνοψη, ταξινόµηση και παρουσίασή τους σε εύληπτη
µορφή. Τρεις διαφορετικές τεχνικές µπορούν να χρησιµοποιηθούν: οι πίνακες συχνοτήτων, οι γραφικές παραστάσεις και τα στατιστικά µέτρα.

7.5.2 Στατιστικές τεχνικές για µια µεταβλητή
Το πρώτο βήµα στην ανάλυση ποσοτικών δεδοµένων είναι η χρήση των περιγραφικών στατιστικών, η εξέταση της κάθε µιας µεταβλητής ξεχωριστά ώστε να διερευνηθεί η κατανοµή των συχνοτήτων. Με την ανάλυση των δεδοµένων µιας έρευνας
πρέπει να εξεταστεί η κατανοµή των συχνοτήτων (frequencies distribution) για να διαπιστωθεί ο τρόπος µε τον οποίο τα δεδοµένα είναι κατανεµηµένα στις τιµές της κάθε
µεταβλητής.
Τα στατιστικά µέτρα είναι:
•

Μέση τιµή (Mean). Είναι ο αριθµητικός µέσος ή µέσος όρος των τιµών

x=
•

1 n
∑ xi
n i =1

(7.1)

∆ιασπορά (Dispersion). Περιγράφει το βαθµό στον οποίο µια οµάδα αριθµών
είναι διασκορπισµένοι µακριά από το µέσο όρο τους, είναι προσεγγιστικά ίση
µε τη µέση τετραγωνική απόκλιση των δεδοµένων από τον αριθµητικό µέσο,
x.
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n

s2 =

∑(x − x )
i =1

2

i

(7.2)

n −1

Ο υπολογισµός της διασποράς γίνεται συνήθως µε τη βοήθεια του εναλλακτικού
τύπου
n

1 n
2
x
−
(∑ xi ) 2
∑
i
n i =1
s 2 = i =1
n −1
•

(7.3)

Τυπική απόκλιση (Standard Deviation). ∆ηλώνει κατά πόσο διαφέρουν οι τιµές µιας µεταβλητής από το µέσο όρο, και είναι η τετραγωνική ρίζα της διακύµανσης

s = s2

(7.4)

7.5.3 Στατιστικές τεχνικές για δυο µεταβλητές
•

Πίνακας διασταύρωσης (Crosstab). Ο πίνακας διασταύρωσης αποτελεί µια
µέθοδο παρουσίασης δεδοµένων όπου µπορούν να µετρηθούν οι σχέσεις µεταξύ δυο µεταβλητών.

•

Συντελεστής συσχέτισης (Coefficient of correlation). Για να διερευνηθεί πως
σχετίζονται δυο µεταβλητές µεταξύ τους πρέπει να υπολογιστεί κάποιος συντελεστής συσχέτισης. Οι τιµές που µπορούν να πάρουν οι συντελεστές συσχέτισης κυµαίνονται από:
+1.00, όπου υπάρχει µια πλήρης θετική συσχέτιση, δηλ. όταν αυξάνονται οι τιµές της µιας µεταβλητής αυξάνονται και οι τιµές τις άλλης, και το αντίθετο.
+0.5, όπου υπάρχει µέτρια θετική συσχέτιση.
0.0, όπου δεν υπάρχει καµία συσχέτιση µεταξύ των δυο µεταβλητών.
-0.5, όπου υπάρχει µέτρια αρνητική συσχέτιση.
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-1.00, όπου υπάρχει µια πλήρης αρνητική συσχέτιση, δηλ. όταν αυξάνονται οι τιµές της µιας µεταβλητής µειώνονται οι τιµές τις άλλης, και
το αντίθετο.
Η συνδιασπορά δυο από κοινού κατανεµηµένων τυχαίων µεταβλητών x,y δίνεται
από τη σχέση
n

cov( x, y ) =

∑ ( x − x )( y − y )
i

i =1

i

(7.5)

n

και ο συντελεστής συσχέτισης ορίζεται από τη σχέση
n

cov( x, y )
r=
=
sx s y

∑ ( x − x )( y − y )
i =1

n

i

i

n

∑ (x − x ) ∑ ( y − y)
i =1

2

i

i =1

(7.6)
2

i

Η επεξεργασία των δεδοµένων που προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια επεξεργάστηκαν µε την βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS 13.0 (Τσάντας, Μωυσιάδης,
Μπαγιάτης & Χατζηπαντελής, 1999; Ανδριώτης, 2003; ∆ηµητριάδης, 2003).

7.6 Πρώτη αξιολόγηση του Visual LinProg
Συνολικά πραγµατοποιήθηκαν τέσσερις διαφορετικές στατιστικές µελέτες για την
αξιολόγηση της εφαρµογής Visual LinProg. Η πρώτη αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε
µε τη συνεργασία του µεταπτυχιακού προγράµµατος του Μαθηµατικού τµήµατος του
Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης µε υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Τσάντα
Νικόλαο στα πλαίσια του µαθήµατος “Μαθηµατικός Προγραµµατισµός”, το Φεβρουάριο του 2004.
Η µελέτη περιλάµβανε την παρουσίαση τριών διαφορετικών εκπαιδευτικών εφαρµογών το LinPro (Dosios, Paparrizos, Papatzikos & Sifaleras, 2002), το NetPro
(Dosios, Paparrizos, Samaras & Sifaleras, 2003) και το Visual LinProg (Lazaridis,
Paparrizos, Samaras, & Zissopoulos, 2003). Η έκδοση του Visual LinProg που παρουσιάστηκε ήταν µια έκδοση το οποίο δεν περιλάµβανε την δυνατότητα διαχείρισης
αρχείων.
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7.6.1 LinPro
Το LinPro είναι µια εφαρµογή επίλυσης γραµµικών προβληµάτων που εκτελείται
στο περιβάλλον του Matlab. Περιλαµβάνει περισσότερα από 50 Matlab m-αρχεία και
9500 γραµµές κώδικα, ώστε να υλοποιηθούν όλες οι απαραίτητες συναρτήσεις µε
τους διαφορετικούς τρόπους επίλυσης και τα µενού του προγράµµατος. Το γεγονός
ότι το LinPro έχει ανοιχτό κώδικα, αποτελεί πλεονέκτηµα και δίνει τη δυνατότητα
στον µελετητή να επαληθεύσει ή να τροποποιήσει γενικότερα τον κώδικα. Το LinPro
κατά την επίλυση ενός προβλήµατος χρησιµοποιεί τους εξής τέσσερις διαφορετικούς
αλγορίθµους: τον πρωτεύοντα αλγόριθµο simplex µε 2 φάσεις, τη µέθοδο του Μεγάλου Μ, το ∆υϊκό αλγόριθµο Simplex και τον αλγόριθµο Ζικ-Ζακ. Το LinPro είναι σε
θέση να εξάγει συνδυασµένες αναφορές αποτελεσµάτων (Σχήµα 7.1) του προβλήµατος και για τους τέσσερις αλγορίθµους, µε αναλυτικά στοιχεία όπως το συνολικό αριθµό επαναλήψεων που χρειάστηκαν για τη λύση του προβλήµατος ή τον αριθµό των
επαναλήψεων της πρώτης και δεύτερης φάσης. Ακόµη µπορεί να εφαρµοστεί και
γραφική επίλυση (Σχήµα 7.2) των προβληµάτων βελτιστοποίησης, µόνο όµως για
προβλήµατα δύο µεταβλητών και χωρίς ισοτικούς περιορισµούς. Η εκκίνηση του
LinPro γίνεται εύκολα µε την κλήση της οµώνυµης συνάρτησης µέσα από το περιβάλλον του Matlab.

Σχήµα 7.1: Συνδυασµένη αναφορά αποτελεσµάτων υπό τη µορφή πινάκων
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Σχήµα 7.2: Γραφική επίλυση γραµµικού προβλήµατος

7.6.2 Υπόθεση
Ο σκοπός της µελέτης είναι η εξερεύνηση της δυνατότητας χρήσης εκπαιδευτικών
εφαρµογών κατά τη διδασκαλία της ∆ικτυακής και Γραµµικής Βελτιστοποίησης. Η
σύγκριση του τρόπου χειρισµού µεταξύ των εφαρµογών, η σύγκριση του τρόπου παρουσίασης της επίλυσης προβληµάτων, η ευκολία χρήσης, και οι προτάσεις των φοιτητών για την βελτίωση των εφαρµογών.

7.6.3 Συµµετέχοντες
Οι συµµετέχοντες ήταν φοιτητές του µεταπτυχιακού τµήµατος “Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα”, µε πτυχίο µαθηµατικού. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίου δεν ήταν υποχρεωτική, και µπορούσαν να το πάρουν στο σπίτι και να το επιστρέψουν αν το επιθυµούσαν. Ο συνολικός αριθµός των συµµετεχόντων ήταν 20, αλλά τα
συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια που επιστράφηκαν ήταν µόνο 11.

7.6.4 Προηγούµενη Γνώση
Όλοι οι συµµετέχοντες γνώριζαν τον τρόπο επίλυσης γραµµικών προβληµάτων µε
την γραφική επίλυση, τον τρόπο επίλυσης µε χρήση tableau, επίσης διδάχτηκαν τον
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αναθεωρηµένο αλγόριθµο simplex, χωρίς να εισέλθουν σε λεπτοµέρειες της διαδικασίας επίλυσης. Έχουν χρησιµοποιήσει εφαρµογές επίλυσης γραµµικών προβληµάτων
όπως το LINDO και το WinQSB.

7.6.5 Τρόπος διεξαγωγής της µελέτης
Μετά την παρουσίαση των εφαρµογών NetPro, LinPro και Visual LinProg, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο το οποίο αφορούσε και τις τρεις εφαρµογές. Η πρώτη οµάδα ερωτήσεων είχε σκοπό να εξερευνήσει
την προηγούµενη εµπειρία σε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού, την άποψή τους για
την ωφελιµότητα χρήσης εκπαιδευτικού λογισµικού και την γνώση τους στο χειρισµό
Η/Υ. Η δεύτερη οµάδα ερωτήσεων αφορούσε τα ίδια τα λογισµικά, την άποψή τους
για το αν βοήθησαν τα λογισµικά στην κατανόηση εννοιών, την ευκολία χρήσης των
λογισµικών και την επαρκή εµφάνιση των αποτελεσµάτων επίλυσης. Επίσης ζητήθηκε
να εκφράσουν την γνώµη τους αν η εµφάνιση κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός
γραµµικού προβλήµατος βοήθησαν οι τεχνικές οπτικοποίησης όπως η παρουσίαση
του ψευδοκώδικα και η χρήση animation. Οι απαντήσεις ήταν προεπιλεγµένες και
µπορούσαν να επιλέξουν από τις πιθανές πέντε απαντήσεις: Καθόλου,=1 Λίγο=2, Μέτρια=3, Καλά=4, Πολύ Καλά=5.
Η 1η ερώτηση ήταν “Προσδιορίστε την εµπειρία σας στα εκπαιδευτικά βοηθήµατα
µε χρήση Η/Υ” ο πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων παρουσιάζεται στο Σχήµα
7.3.

Τιµές
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
5
5
1
11

Ποσοστά
45,5
45,5
9,1
100,0

Σχήµα 7.3: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 1ης ερώτησης
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Η µέση τιµή είναι 3,64 το οποίο σηµαίνει ότι οι συµµετέχοντες δεν έχουν µεγάλη
εµπειρία στην χρήση εκπαιδευτικών βοηθηµάτων µε χρήση Η/Υ.
Η 2η ερώτηση ήταν “Προσδιορίστε την ωφελιµότητα των εφαρµογών οπτικοποίησης
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία” ο πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων παρουσιάζεται στο Σχήµα 7.4.

Τιµές
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
5
6
11

Ποσοστά
45,5
54,5
100,0

Σχήµα 7.4: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 2ης ερώτησης
Η µέση τιµή είναι 4,55 το οποίο δείχνει ότι µπορεί να µην έχουν πείρα στην χρήση
εκπαιδευτικών βοηθηµάτων µε Η/Υ, αλλά θεωρούν σηµαντική τη χρήση Η/Υ κατά
την εκπαιδευτική διαδικασία.
Η 3η ερώτηση ήταν “Προσδιορίστε το επίπεδο γνώσης που έχετε στο χειρισµό Η/Υ” ο
πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων παρουσιάζεται στο Σχήµα 7.5.

Τιµές
2
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
1
3
3
4
11

Ποσοστά
9,1
27,3
27,3
36,4
100,0

Σχήµα 7.5: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 3ης ερώτησης
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Η µέση τιµή είναι 3,91, το οποίο δείχνει ότι οι συµµετέχοντες δεν θεωρούν τον εαυτό τους λίγο καλύτερο από το µέτριο στην χρήση των Η/Υ. Η τυπική απόκλιση
1,044, µας πληροφορεί ότι οι γνώσεις των συµµετεχόντων δεν είναι οµοιογενές, υπάρχουν και πολύ καλοί όσο και µέτριοι στις ικανότητες χειρισµού Η/Υ.
Τα συµπεράσµατα που µπορούν να διεξαχθούν από τις τρεις πρώτες ερωτήσεις είναι ότι άσχετα µε την γνώση στους υπολογιστές ή την ικανότητα χειρισµού των υπολογιστών οι συµµετέχοντες θεωρούν ότι µπορεί να ωφελήσει σηµαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία η χρήση εκπαιδευτικών εφαρµογών που παρουσιάστηκαν. Αυτό
το συµπέρασµα µπορεί να επιβεβαιώσει και ο παρακάτω πίνακας διασταύρωσης (Πίνακας 7.1).
Προσδιορίστε την ωφελιµότητα των εφαρµογών οπτικοποίησης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

4
Προσδιορίστε την εµπειρία
σας στα εκπαιδευτικά βοηθήµατα µε χρήση Η/Υ
Σύνολο

Σύνολο

5

3

3

2

5

4

2

3

5

5

0

1

1

5

6

11

Πίνακας 7.1: Ο πίνακας διασταύρωσης της 1ης και 3ης ερώτησης
Στην συνέχεια η µελέτη θα επικεντρωθεί µόνο στις δυο εφαρµογές (LinPro, Visual
LinProg) που έχουν το ίδιο αντικείµενο.
Η 4η ερώτηση ήταν “Βοήθησε στην κατανόηση εννοιών της Γραµµικής Βελτιστοποίησης το Visual LinProg” και αντίστοιχα “Βοήθησε στην κατανόηση εννοιών της Γραµµικής Βελτιστοποίησης το LinPro” ο πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων παρουσιάζεται στο Σχήµατα 7.6, 7.7.
Η απαντήσεις στην ερώτηση που αφορά την κατανόηση εννοιών η µέση τιµή για
το Visual LinProg είναι 3,91 και για το LinPro είναι 3,55. Η τυπική απόκλιση είναι
σχεδόν το ίδιο και στις δυο περιπτώσεις για το Visual LinProg είναι 0,539 και για το
LinPro είναι 0,522. ∆εν προκύπτει σηµαντική διαφορά από τα στατιστικά µέτρα, αλλά
ένα µικρό προβάδισµα φαίνεται στο Visual LinProg.
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Τιµές
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
2
8
1
11
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Ποσοστά
18,2
72,7
9,1
100,0

Σχήµα 7.6: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 4ης ερώτησης για το Visual LinProg

Τιµές
3
4
Σύνολο

Συχνότητα
5
6
11

Ποσοστά
45,5
54,5
100,0

Σχήµα 7.7: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 4ης ερώτησης για το LinPro
Η 5η ερώτηση ήταν “Προσδιορίστε το βαθµό ευκολίας χειρισµού της εφαρµογής Visual
LinProg” και αντίστοιχα “Προσδιορίστε το βαθµό ευκολίας χειρισµού της εφαρµογής
LinPro” ο πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων παρουσιάζεται στα Σχήµατα 7.8, 7.9.
Καµία διαφορά δεν παρατηρείται όσο αφορά την ευκολία χρήσης των δυο εφαρµογών η µέση τιµή για τοVisual LinProg είναι 4,09 και για το LinPro είναι 4.
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Τιµές
3
4
5
Σύνολο
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Συχνότητα
2
6
3
11

Ποσοστά
18,2
54,5
27,3
100,0

Σχήµα 7.8: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 5ης ερώτησης για το Visual LinProg

Τιµές
2
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
1
1
6
3
11

Ποσοστά
9,1
9,1
54,5
27,3
100,0

Σχήµα 7.9: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 5ης ερώτησης για το LinPro
Η 6η ερώτηση ήταν “Η εµφάνιση αποτελεσµάτων κρίνεται επαρκής και σε ποιο βαθµό
(Visual LinProg)” και αντίστοιχα “Η εµφάνιση αποτελεσµάτων κρίνεται επαρκής και σε
ποιο βαθµό (LinPro)” ο πίνακας συχνοτήτων των απαντήσεων παρουσιάζεται στα
Σχήµατα 7.10, 7.11.
∆εν παρατηρείται µεγάλη διαφορά στην εµφάνιση αποτελεσµάτων επίλυσης η µέση τιµή για τοVisual LinProg είναι 4 και για το LinPro είναι 3,8. Αν και στην περίπτωση του Visual LinProg παρατηρείται το εξής φαινόµενο, είτε το θεωρούν µέτρια
είτε πολύ καλά την εµφάνιση των αποτελέσµατα, ενώ η παρουσίαση των αποτελεσµάτων και στις δυο εφαρµογές είναι σχεδόν τα ίδια.
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Τιµές
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
4
3
4
11
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Ποσοστά
36,4
27,3
36,4
100,0

Σχήµα 7.10: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 6ης ερώτησης για το Visual LinProg

Τιµές
3
4
Σύνολο
Λείπει
Σύνολο

Συχνότητα
2
8
10
1
11

Ποσοστά
18,2
72,7
90,9
9,1
100,0

Σχήµα 7.11: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 6ης ερώτησης για το LinPro
Οι επόµενες δυο ερωτήσεις αφορούσαν µόνο την εφαρµογή Visual LinProg, και τις
τεχνικές οπτικοποίησης που χρησιµοποιήθηκαν κατά την επίλυση, µε την παρουσίαση
του ψευδοκώδικα του αλγορίθµου επίλυσης και το animation στην ανταλλαγή των
δεδοµένων.
Η 7η ερώτηση ήταν “Κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος βοηθάει η χρήση
ψευδοκώδικα” (Σχήµα 7.12).
Η παρουσίαση του ψευδοκώδικα του αλγορίθµου επίλυσης κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός γραµµικού προβλήµατος δεν ενθουσίασε και ιδιαίτερα τους µεταπτυχια-
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κούς φοιτητές. Αν και πάνω από το 50% των φοιτητών θεωρεί ότι καλώς παρουσιάζεται και ο ψευδοκώδικας του αλγορίθµου επίλυσης, η µέση τιµή είναι 3,73.

Τιµές
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
5
4
2
11

Ποσοστά
45,5
36,4
18,2
100,0

Σχήµα 7.12: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 7ης ερώτησης
Η 8η ερώτηση ήταν “ Κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος βοηθάει η χρήση
του animation” (Σχήµα 7.13).
Η αντιµετώπιση της τεχνικής του animation στην παρουσίαση της επίλυσης θεωρήθηκε σηµαντικότερη από ότι η παρουσίαση του ψευδοκώδικα. Αν και η παρουσίαση των βηµάτων επίλυσης που περιγράφει ο ψευδοκώδικας ενός αλγορίθµου θα έπρεπε να εκτιµηθεί περισσότερο από εκπαιδευτικής άποψης. Σχεδόν το 50% των φοιτητών θεωρεί ότι η χρήση της τεχνικής του animation είναι απαραίτητο εργαλείο στην
παρουσίαση της επίλυσης.

Τιµές
2
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
1
2
3
5
11

Ποσοστά
9,1
18,2
27,3
45,5
100,0

Σχήµα 7.13: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 8ης ερώτησης
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Οι συµµετέχοντες φοιτητές από τους τρεις τρόπους που γνωρίζουν για την επίλυση
γραµµικών προβληµάτων (γραφική επίλυση, επίλυση µε tableau, αναθεωρηµένη µορφή), θεωρούν ως την πιο δυσνόητη µορφή επίλυσης την αναθεωρηµένη µορφή, ενώ
παρουσιάζεται ως o πιο εύκολος τρόπος για να κατανοήσουν τον τρόπο επίλυσης
γραµµικών προβληµάτων την επίλυση µε tableau (Πίνακας 7.2). Το οποίο φαίνεται
λογικό αν σκεφτούµε το ισχυρό µαθηµατικό υπόβαθρο που έχουν οι φοιτητές.
Γραφική επίλυση

Επίλυση µε tableau

Αναθεωρηµένη µορφή

Συχνότητα Ποσοστά Συχνότητα Ποσοστά Συχνότητα Ποσοστά

Τιµές
3
4
5

3
27,3
1
9,1
3
27,3
5
45,5
8
72,7
7
63,6
3
27,3
2
18,2
1
9,1
Σύνολο
11
100,0
11
100,0
11
100,0
Μέση Τιµή
4
4,09
3,82
Πίνακας 7.2: Τα αποτελέσµατα σύγκρισης της δυσκολίας κατανόησης του τρόπου
επίλυσης γραµµικών προβληµάτων
Στις παρατηρήσεις των µειονεκτηµάτων, και στις προτάσεις για την βελτίωση των
εκπαιδευτικών λογισµικών αναφέρθηκαν τα εξής:
LinPro: “Ο τρόπος παρουσίασης το προβλήµατος, είναι σε µορφή spreadsheet.”, “Απαραίτητη η χρήση του Matlab.”
NetPro: “Είναι δυσνόητο να καταλάβεις τη λειτουργία του.”, “Απαραίτητη η χρήση
του Matlab.”
Visual LinProg: “Έλλειψη γραφικής επίλυσης.”, “Πολύ ωραία παρουσίαση επίλυσης,
Πιστεύω ότι αυτό βοηθά πάρα πολύ στην κατανόηση του αλγορίθµου simplex.”

7.7 ∆εύτερη αξιολόγηση του Visual LinProg
Η δεύτερη αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε µε την συνεργασία του προπτυχιακού
προγράµµατος του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε υπεύθυνο τον Λέκτορα κ. Σαµαρά Νικόλαο στα πλαίσια του µαθήµατος
“Μαθηµατικός Προγραµµατισµός”, το Μάιο του 2004.

7.7.1 Υπόθεση
Ο σκοπός της µελέτης είναι η εξερεύνηση της δυνατότητας χρήσης εκπαιδευτικών
εφαρµογών κατά τη διδασκαλία του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex. Η αναζή-
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τηση τρόπου για την βελτίωση της κατανόησης και εκµάθησης του αλγορίθµου
simplex. Η περιγραφή των δυσκολιών που συναντούν κατά τη διαδικασία εκµάθησης
του αλγορίθµου.

7.7.2 Συµµετέχοντες
Οι συµµετέχοντες ήταν προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίου
δεν ήταν υποχρεωτική, ο αριθµός των συµµετεχόντων ήταν 43, τα συµπληρωµένα
ερωτηµατολόγια που επιστράφηκαν ήταν 43.

7.7.3 Προηγούµενη Γνώση
Όλοι οι συµµετέχοντες γνώριζαν τον τρόπο επίλυσης γραµµικών προβληµάτων µε
την γραφική επίλυση, επίσης διδάχτηκαν τον αναθεωρηµένο αλγόριθµο simplex στα
θεωρητικά µαθήµατα, στο εργαστήριο έλυσαν προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού µε την βοήθεια Η/Υ. Εξηγήθηκε ο τρόπος προγραµµατισµού του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex µε τη χρήση της εφαρµογής Matlab.

7.7.4 Τρόπος διεξαγωγής της µελέτης
Μετά την παρουσίαση της εφαρµογής Visual LinProg, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να χρησιµοποιήσουν την εφαρµογή και µετά να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο. Η πρώτη οµάδα ερωτήσεων είχε σκοπό να εξερευνήσει τον τρόπο που µαθαίνουν οι φοιτητές έναν αλγόριθµο, πόσο δύσκολο θεωρούν εν σχέση µε άλλους αλγορίθµους που γνωρίζουν τον αναθεωρηµένο αλγόριθµο simplex, τις δυσκολίες που
συναντούν κατά την κατανόησης του αλγορίθµου, και την διάθεση τους για χρήση του
αναθεωρηµένου αλγορίθµου σε µικρά προβλήµατα αντί για την γραφική επίλυση. Η
δεύτερη οµάδα ερωτήσεων αναζητά την εµπειρία σε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού, την χρήση άλλων λογισµικών για την κατανόηση του αλγορίθµου (Excel,
Matlab, Lindo), αν έχουν κάποιο τρόπο να επιβεβαιώσουν την ορθότητα της λύσης
που βρίσκουν. Η τρίτη οµάδα, αναζητά την άποψή τους για την ωφελιµότητα της εφαρµογής, την ευκολία χρήσης, την χρήση τεχνικών οπτικοποίησης (ψευδοκώδικας,
animation), την αναγκαιότητα δυνατότητας εισαγωγής προβληµάτων και εξαγωγής
αποτελεσµάτων. Οι απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις ήταν προεπιλεγµένες και µπορούσαν να επιλέξουν από τις πιθανές πέντε απαντήσεις: Καθόλου,=1 Λίγο=2, Μέτρια=3, Καλά=4, Πολύ Καλά=5, σε µερικές έπρεπε να απαντήσουν µε NAI ή OXI, και
σε άλλες να απαντήσουν ελεύθερα.
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Η δεύτερη και η τρίτη αξιολόγηση έχουν ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά (Υπόθεση, Προηγούµενη Γνώση) και είναι το ίδιο ερωτηµατολόγιο. Οι φοιτητές είναι διαφορετικοί, όπως και ο αριθµός των συµµετεχόντων. Τα αποτελέσµατα της στατιστικής
επεξεργασίας των ερωτηµατολογίων θα παρουσιαστούν ως ενιαία, και θα αναφέρεται
ο συνολικός αριθµός των συµµετεχόντων που είναι 79 φοιτητές.

7.8 Τρίτη αξιολόγηση του Visual LinProg
Η τρίτη αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε πάλι µε την συνεργασία του προπτυχιακού
προγράµµατος του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε υπεύθυνο τον Λέκτορα κ. Σαµαρά Νικόλαο στα πλαίσια του µαθήµατος
“Αλγόριθµοι Γραµµικής Βελτιστοποίησης”, το Μάιο του 2005.

7.8.1 Υπόθεση
Ο σκοπός της µελέτης είναι η εξερεύνηση της δυνατότητας χρήσης εκπαιδευτικών
εφαρµογών κατά τη διδασκαλία του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex. Η αναζήτηση τρόπου για την βελτίωση της κατανόησης και εκµάθησης του αλγορίθµου
simplex. Η περιγραφή των δυσκολιών που συναντούν κατά τη διαδικασία εκµάθησης
του αλγορίθµου.

7.8.2 Συµµετέχοντες
Οι συµµετέχοντες ήταν προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίου
δεν ήταν υποχρεωτική, ο αριθµός των συµµετεχόντων ήταν 36, τα συµπληρωµένα
ερωτηµατολόγια που επιστράφηκαν ήταν 36.

7.8.3 Προηγούµενη Γνώση
Όλοι οι συµµετέχοντες γνώριζαν τον τρόπο επίλυσης γραµµικών προβληµάτων µε την
γραφική επίλυση, επίσης διδάχτηκαν τον αναθεωρηµένο αλγόριθµο simplex στα θεωρητικά µαθήµατα, στο εργαστήριο έλυσαν προβλήµατα γραµµικού προγραµµατισµού
µε την βοήθεια Η/Υ. Εξηγήθηκε ο τρόπος προγραµµατισµού του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex µε τη χρήση της εφαρµογής Matlab.

7.8.4 Τρόπος διεξαγωγής της µελέτης
Μετά την παρουσίαση της εφαρµογής Visual LinProg (Lazaridis, Paparrizos, Samaras & Sifaleras, 2005), ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να χρησιµοποιήσουν την
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εφαρµογή και µετά να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο. Η πρώτη οµάδα ερωτήσεων είχε σκοπό να εξερευνήσει τον τρόπο που µαθαίνουν οι φοιτητές έναν αλγόριθµο, πόσο δύσκολο θεωρούν εν σχέση µε άλλους αλγορίθµους που γνωρίζουν τον αναθεωρηµένο αλγόριθµο simplex, τις δυσκολίες που συναντούν κατά την κατανόησης
του αλγορίθµου, και την διάθεση τους για χρήση του αναθεωρηµένου αλγορίθµου σε
µικρά προβλήµατα αντί για την γραφική επίλυση. Η δεύτερη οµάδα ερωτήσεων αναζητά την εµπειρία σε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού, την χρήση άλλων λογισµικών
για την κατανόηση του αλγορίθµου (Excel, Matlab, Lindo), αν έχουν κάποιο τρόπο να
επιβεβαιώσουν την ορθότητα της λύσης που βρίσκουν. Η τρίτη οµάδα, αναζητά την
άποψή τους για την ωφελιµότητα της εφαρµογής, την ευκολία χρήσης, την χρήση τεχνικών οπτικοποίησης (ψευδοκώδικας, animation), την αναγκαιότητα δυνατότητας
εισαγωγής προβληµάτων και εξαγωγής αποτελεσµάτων. Οι απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις ήταν προεπιλεγµένες και µπορούσαν να επιλέξουν από τις πιθανές πέντε
απαντήσεις: Καθόλου,=1 Λίγο=2, Μέτρια=3, Καλά=4, Πολύ Καλά=5, σε µερικές έπρεπε να απαντήσουν µε NAI ή OXI, και σε άλλες να απαντήσουν ελεύθερα.
Η 1η ερώτηση ήταν “Έχετε χρησιµοποιήσει στο παρελθόν κάποια εφαρµογή οπτικοποίησης για να κατανοήσετε την λειτουργία αλγορίθµων” (Πίνακας 7.3).
Οι απαντήσεις των φοιτητών δείχνουν ότι η ένα µεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων
έχει χρησιµοποιήσει στο παρελθόν κάποια εφαρµογή οπτικοποίησης ως εκπαιδευτικό
βοήθηµα για την κατανόηση των αλγορίθµων.
Τιµές
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Συχνότητα
Ποσοστά
49
62,0
30
38,0
Σύνολο
79
100,0
Πίνακας 7.3: Η ένταξη των εφαρµογών οπτικοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία
Η 2η ερώτηση ήταν “Για να κατανοήσετε και να θυµάστε την λειτουργία ενός αλγορίθµου: Μαθαίνετε το ψευδοκώδικα, ∆ηµιουργείτε ένα διάγραµµα, Λύνετε πολλά παραδείγµατα” (Πίνακας 7.4).

Τιµές
Μαθαίνω το ψευδοκώδικα
∆ηµιουργώ ένα διάγραµµα
Λύνω πολλά παραδείγµατα

Συχνότητα
Ποσοστά
18
22,8
8
10,1
53
67,1
Σύνολο
79
100,0
Πίνακας 7.4: Ο τρόπος εκµάθησης ενός νέου αλγορίθµου που προτιµούν οι φοιτητές
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Ο καλύτερος τρόπος για να µάθουν οι φοιτητές ένα νέο αλγόριθµο είναι να το
χρησιµοποιήσουν πολλές φορές σε διαφορετικά παραδείγµατα για να µάθουν τα βήµατα.
Η 3η ερώτηση ήταν “Σε σχέση µε αλγορίθµους που γνωρίζετε (π.χ. αναζήτησης, ταξινόµησης, κ.α.) ο αλγόριθµος simplex είναι δυσκολότερο να κατανοηθεί;” (Πίνακας 7.5).
Τιµές
Είναι ευκολότερο
Είναι το ίδιο εύκολο
Είναι το ίδιο δύσκολο
Είναι δυσκολότερο

Συχνότητα
Ποσοστά
2
2,5
13
16,5
19
24,1
45
57,0
Σύνολο
79
100,0
Πίνακας 7.5: Είναι δύσκολο να κατανοηθεί ο αλγόριθµος simplex;
Από τις απαντήσεις φαίνεται ότι το 80% των φοιτητών θεωρεί δύσκολο τον αλγόριθµο simplex. Το οποίο συνήθως επηρεάζει αρνητικά την στάση των φοιτητών στην
διαδικασία εκµάθησης ενός νέου αλγορίθµου.
Η 6η ερώτηση ήταν “Όταν λύνετε κάποια προβλήµατα Γραµµικού Προγραµµατισµού,
έχετε κάποιο τρόπο να επιβεβαιώσετε την ορθότητα της λύσης που βρήκατε;” (Πίνακας
7.6).
Τιµές
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Συχνότητα
Ποσοστά
49
62,0
28
35,4
Σύνολο
77
97,5
Λείπει
2
2,5
Σύνολο
79
100,0
Πίνακας 7.6: Η δυνατότητα επιβεβαίωσης της λύσης
Οι απαντήσεις των φοιτητών δείχνουν ότι το 62% δεν έχει δυνατότητα επιβεβαίωσης της λύσης που βρίσκει µετά την επίλυση ενός γραµµικού προβλήµατος. Το δεύτερο σκέλος της ερώτησης που ζητούσε να προσδιορίσουν τον τρόπο επιβεβαίωσης,
δηλ. να κατονοµάσουν ποιο τρόπο χρησιµοποιούν, µεγάλο ποσοστό σχεδόν το 50%
έδωσε λάθος τρόπο επιβεβαίωσης ή δεν προσδιόρισε καθόλου τον τρόπο επιβεβαίωσης. Έτσι, ο συνολικός αριθµός των φοιτητών που δεν έχει τρόπο ή δεν γνωρίζει τον
τρόπο επιβεβαίωσης µιας λύσης είναι συνολικά στο 80%.
Η 7η ερώτηση ήταν “Η χρήση εργαλείων όπως το Excel, Matlab, Lindo, σας βοήθησε να
κατανοήσετε την λειτουργία του αλγορίθµου simplex;” (Πίνακας 7.7).
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Τιµές
ΟΧΙ
ΝΑΙ

Συχνότητα
Ποσοστά
33
41,8
45
57,0
Σύνολο
78
98,7
Λείπει
1
1,3
Σύνολο
79
100,0
Πίνακας 7.7: Η βοήθεια της χρήσης εργαλείων στην κατανόηση του αλγορίθµου
simplex
Η διασταύρωση των απαντήσεων της έκτης και έβδοµης ερώτησης δείχνει ένα παράδοξο, την περίπτωση που οι φοιτητές θεωρούν θετική την χρήση εργαλείων όπως το
Excel, Matlab και Lindo για την κατανόηση του αλγορίθµου simplex, δεν τα θεωρούν
ως εργαλεία µε τα οποία µπορούν να επιβεβαιώσουν µια λύση ενός γραµµικού προβλήµατος (Πίνακας 7.8). Από τα αποτελέσµατα φαίνεται ότι 26 φοιτητές δεν γνωρίζουν κάποιο τρόπο να επιβεβαιώσουν τις λύσεις, ενώ τα εργαλεία Excel, Matlab και
Lindo τους βοήθησαν να κατανοήσουν τον αλγόριθµο simplex.
Η χρήση εργαλείων όπως το Excel,
Matlab, Lindo σας βοήθησε να κατανοήσετε την λειτουργία του αλγορίθµου simplex;
ΟΧΙ
Όταν λύνετε κάποια
προβλήµατα Γραµµικού
Προγραµµατισµού, έχετε κάποιο τρόπο να
επιβεβαιώσετε την ορθότητα της λύσης που
βρήκατε;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΝΑΙ
Σύνολο

Σύνολο

23

26

49

10

18

28

33

44

77

Πίνακας 7.8: Τα αποτελέσµατα της διασταύρωσης των απαντήσεων στις ερωτήσεις 7 και 8
Η 9η ερώτηση ήταν “Προσδιορίστε την ωφελιµότητα της εφαρµογής οπτικοποίησης
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία” (Σχήµα 7.14).
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Τιµές
1
2
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
2
1
6
24
46
79
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Ποσοστά
2,5
1,3
7,6
30,4
58,2
100,0

Σχήµα 7.14: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 9ης ερώτησης
Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των απαντήσεων στην 9η ερώτηση είναι πολύ
ενθαρρυντικά για τον τρόπο που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές την ωφελιµότητα του
Visual LinProg. Η µέση τιµή των απαντήσεων είναι 4,41, µε τυπική απόκλιση 0,885,
η αποδοχή του Visual LinProg είναι πέρα από κάθε προσδοκία, και σύµφωνα µε τις
απαντήσεις των φοιτητών ανταποκρίνεται πλήρως για το σκοπό που δηµιουργήθηκε.
Με το 58,2% των φοιτητών να αποδέχεται ότι ανταποκρίνεται στην εκπαιδευτική διαδικασία Πολύ Καλά=5, και Καλά=4 το 30,4%, ενώ η απόρριψη της χρήσης του Visual
LinProg για την διδασκαλία του αλγορίθµου simplex είναι µόλις το 2,5% Καθόλου=1
και Λίγο=2 το 1,3%.
Η 10η ερώτηση ήταν “Το λογισµικό οπτικοποίησης Visual LinProg, βοήθησε στην κατανόηση εννοιών της Γραµµικής Βελτιστοποίησης;” (Σχήµα 7.15).
Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των απαντήσεων δείχνουν µια σχετική ικανοποίηση των φοιτητών την συµβολή της εφαρµογής στην κατανόηση εννοιών της
Γραµµικής Βελτιστοποίησης, η µέση τιµή είναι 3,86, µε τυπική απόκλιση 1,034.

Τιµές
1
2
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
4
3
15
35
22
79

Ποσοστά
5,1
3,8
19,0
44,3
27,8
100,0
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Σχήµα 7.15: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 10ης ερώτησης
Η 11η ερώτηση ήταν “Προσδιορίστε το βαθµό ευκολίας χειρισµού της εφαρµογής οπτικοποίησης Visual LinProg” (Σχήµα 7.16).
Η ευκολία χρήσης µιας εφαρµογής παίζει σηµαντικό ρόλο στην αξιολόγηση µιας
εφαρµογής, η επεξεργασία των αποτελεσµάτων δείχνει ότι οι φοιτητές µαθαίνουν εύκολα την χρήση του Visual LinProg. Η εγκατάσταση πρόσθετων εφαρµογών όπως το
MathPlayer, και οι απαραίτητες ρυθµίσεις για τον καθορισµό της ασφάλειας της πρόσβασης σε τοπικά αποθηκευτικά µέσα (JRE) επηρέασαν αρνητικά την εικόνα της ευκολίας χειρισµού του Visual LinProg. Παρά τα αρνητικά στοιχεία, η άποψη των φοιτητών για την ευκολία χειρισµού είναι πολύ καλή, η µέση τιµή είναι 4,34, και η τυπική απόκλιση είναι 1,085.

Τιµές
1
2
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
4
2
7
16
50
79

Ποσοστά
5,1
2,5
8,9
20,3
63,3
100,0

Σχήµα 7.16: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 11ης ερώτησης
Η 12η ερώτηση ήταν “Η εµφάνιση των αποτελεσµάτων επίλυσης ενός προβλήµατος
κρίνετε επαρκής και σε πιο βαθµό;” (Σχήµα 7.17).
Η εµφάνιση των αποτελεσµάτων επίλυσης συµβαδίζει µε τον τρόπο που παρουσιάστηκε στους φοιτητές ο αλγόριθµος simplex, είναι ο ίδιος τρόπος που βρίσκεται
και στις σηµειώσεις του µαθήµατος. Η παρουσίαση αποτελεσµάτων κρίνεται θετικά
από τους φοιτητές, η µέση τιµή είναι 4,41, και η τυπική απόκλιση είναι 0,689.
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Τιµές
2
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
1
6
32
40
79
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Ποσοστά
1,3
7,6
40,5
50,6
100,0

Σχήµα 7.17: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 12ης ερώτησης
Η 13η ερώτηση ήταν “Κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος από το λογισµικό οπτικοποίησης Visual LinProg, η χρήση ψευδοκώδικα, animation βοηθάει στην κατανόηση των εννοιών που διαπραγµατεύεται το λογισµικό;” (Σχήµα 7.18).

Η χρήση τεχνικών οπτικοποίησης εκτιµήθηκε αρκετά καλά, σύµφωνα µε τις απαντήσεις των φοιτητών η µέση τιµή είναι 4,05, και η τυπική απόκλιση είναι 1,036.

Τιµές
1
2
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
1
8
10
27
33
79

Ποσοστά
1,3
10,1
12,7
34,2
41,8
100,0

Σχήµα 7.18: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 13ης ερώτησης
Η 14η ερώτηση ήταν “Κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος από το λογισµικό οπτικοποίησης Visual LinProg, η χρήση παρατηρήσεων σε µορφή κειµένου βοηθάει
στην κατανόηση των εννοιών που διαπραγµατεύεται το λογισµικό;” (Σχήµα 7.19).
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Η χρήση των παρατηρήσεων σε µορφή κειµένου έχει καλύτερη αντιµετώπιση από
ότι οι τεχνικές οπτικοποίησης, αν και ο συνδυασµός και των δύο κρίνεται απαραίτητη
σε µια εκπαιδευτική εφαρµογή εκµάθησης αλγορίθµων. Η µέση τιµή είναι 4,41, και η
τυπική απόκλιση είναι 0,707.

Τιµές
2
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
1
7
30
41
79

Ποσοστά
1,3
10,1
38,0
51,9
100,0

Σχήµα 7.19: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 14ης ερώτησης
Η 15η ερώτηση ήταν “Προσδιορίστε την αναγκαιότητα της δυνατότητας εισαγωγής προβληµάτων από το χρήστη;” (Σχήµα 7.20).
Η δυνατότητα εισαγωγής προβληµάτων του χρήστη είναι ένα από τα σηµαντικά
στοιχεία κάθε εφαρµογής, ίσως να µην θεωρήθηκε τόσο σηµαντικό από κάποιους διότι στο Visual LinProg υπάρχουν πέντε έτοιµα σύνολα δεδοµένων, το οποίο πάλι είναι
µια µορφή εισαγωγής δεδοµένων από τους φοιτητές. Το ποσοστό του 50,2% που θεωρεί πολύ σηµαντική την δυνατότητα εισαγωγής προβληµάτων πιστεύω είναι πολύ µικρό, θα περίµενα πολύ µεγαλύτερο ποσοστό, η µέση τιµή είναι 4,3, και η τυπική απόκλιση είναι 0,897.

Τιµές
2
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
5
8
24
42
79

Ποσοστά
6,3
10,1
30,4
53,2
100,0
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Σχήµα 7.20: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 15ης ερώτησης
Η 16η ερώτηση ήταν “Προσδιορίστε την αναγκαιότητα της δυνατότητας εξαγωγής αποτελεσµάτων από το χρήστη;” (Σχήµα 7.21).
Η δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσµάτων δεν είναι συνηθισµένη διαδικασία στις
εφαρµογές οπτικοποίησης αλγορίθµων, στην περίπτωση του αλγορίθµου simplex,
παίζει πρωταρχικό ρόλο διότι παρουσιάζει όλα τα βήµατα και τους απαραίτητους υπολογισµούς που απαιτούνται για την επίλυση ενός γραµµικού προβλήµατος µε την
χρήση του αλγορίθµου simplex. Οι απαντήσεις των φοιτητών δείχνουν την αποδοχή
της δυνατότητας εξαγωγής αποτελεσµάτων, και από την επεξεργασία προκύπτει ότι
σχεδόν το 50% το θεωρεί απαραίτητη αυτή την δυνατότητα, η µέση τιµή είναι 4,25,
και η τυπική απόκλιση είναι 0,839.

Τιµές
2
3
4
5
Σύνολο

Συχνότητα
2
14
25
38
79

Ποσοστά
2,5
17,7
31,6
48,1
100,0

Σχήµα 7.21: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 16ης ερώτησης
Η 17η ερώτηση ήταν “Ο τρόπος υλοποίησης, διανοµής της εφαρµογής οπτικοποίησης
Visual LinProg (WWW, Internet Explorer) βοηθάει στην αποτελεσµατικότερη χρήση;”
(Σχήµα 7.22).
Παρόµοια µε την 11η ερώτηση η αναγκαιότητα εγκατάστασης και καθορισµού
ρυθµίσεων επηρέασε αρνητικά τον τρόπο υλοποίησης και διανοµής του Visual
LinProg, η µέση τιµή είναι 3,92, και η τυπική απόκλιση είναι 0,984.
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Τιµές
1
2
3
4
5
Σύνολο
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Συχνότητα
2
2
23
25
27
79

Ποσοστά
2,5
2,5
29,1
31,6
34,2
100,0

Σχήµα 7.22: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 17ης ερώτησης
Στις παρατηρήσεις των µειονεκτηµάτων, και στις προτάσεις για την βελτίωση του
Visual LinProg, στην δεύτερη αξιολόγηση αναφέρθηκαν τα εξής:
“Περίπλοκη διαδικασία αποθήκευσης”, “Πιο φιλική διεπιφάνεια ”, “Έλλειψη γραφικής επίλυσης.”, “Προσθήκη ήχου”, “Περισσότερα σχόλια στην επιλογή της βασικής
διαµέρισης”, “∆υνατότητα προς τα πίσω εκτέλεσης”, “Να λύνονται πραγµατικά προβλήµατα”, “Internationalization”, “Να µην απαιτείται online εκτέλεση της εφαρµογής”.
Η σειρά αναφοράς των παρατηρήσεων των µειονεκτηµάτων, βελτιώσεων έγινε
σύµφωνα µε την συχνότητα εµφάνισης, έτσι ως το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του
Visual LinProg αναφέρεται η “Περίπλοκη διαδικασία αποθήκευσης”, αν και οι περισσότεροι φοιτητές δεν έδωσαν απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα
Στις παρατηρήσεις των µειονεκτηµάτων, και στις προτάσεις για την βελτίωση του
Visual LinProg, στην τρίτη αξιολόγηση αναφέρθηκαν τα εξής:
“Έλλειψη δυνατότητας επιστροφής στο προηγούµενο βήµα (οθόνη)”, “Μικρές διαστάσεις των προβληµάτων”, “Αδύνατη η χρήση για κάποιον που δεν έχει Internet”.
Η σειρά αναφοράς των παρατηρήσεων των µειονεκτηµάτων, βελτιώσεων έγινε
σύµφωνα µε την συχνότητα εµφάνισης, έτσι ως το µεγαλύτερο µειονέκτηµα του
Visual LinProg αναφέρεται η “Έλλειψη δυνατότητας επιστροφής στο προηγούµενο
βήµα (οθόνη) ”.
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Από την σύγκριση των παρατηρήσεων των φοιτητών φαίνεται ότι, ενώ στην τρίτη
αξιολόγηση δεν αναφέρεται καθόλου η δυσκολία της διαδικασία αποθήκευσης, το
οποίο σε πολύ µεγάλο ποσοστό θεωρήθηκε σοβαρό µειονέκτηµα στην δεύτερη αξιολόγηση. Αντίστοιχα, στην δεύτερη αξιολόγηση αναφέρεται στην έκτη θέση η δυνατότητα επιστροφής σε προηγούµενο βήµα, ενώ στην τρίτη αξιολόγηση σχεδόν κάθε δεύτερη απάντηση αναφερόταν στην έλλειψη αυτή.
Στην ερώτηση ποιο από τους συντελεστές που απαρτίζουν το Visual LinProg
(ψευδοκώδικας, animation, κειµενική περιγραφή, ευκολία χρήσης, υλοποίηση µε εργαλεία του ∆ιαδικτύου) επηρεάζει περισσότερο την απόφαση των φοιτητών, δηλ.
ποιος είναι ο βασικός παράγοντας για την διαµόρφωση της γνώµης των φοιτητών και
θεωρούν την εφαρµογή ωφέλιµη; Απάντηση µπορεί να δοθεί από τον συντελεστή συσχέτισης Pearson (Πίνακας 7.9)
Αναλύοντας τα αποτελέσµατα µπορεί να εξαχθεί το παρακάτω συµπέρασµα ερµηνεύοντας τα δεδοµένα ότι η θετική άποψη των φοιτητών για την ωφελιµότητα του
Visual LinProg είναι η “ευκολία χειρισµού της εφαρµογής”, έχει το µεγαλύτερο συντελεστή συσχέτισης .696 µε µια στατιστική σηµαντικότητα 0.01, το οποίο σηµαίνει
ότι όσο αυξάνεται η ικανοποίηση από την ευκολία χρήσης τόσο πιο ωφέλιµη θεωρείται η εφαρµογή από τους φοιτητές. Στην ωφελιµότητα µικρότερο, αλλά σηµαντικό
ρόλο παίζουν και οι τεχνικές οπτικοποίησης που εφαρµόστηκαν όπως ο ψευδοκώδικας και το animation, µε συντελεστή συσχέτισης .495 και στατιστική σηµαντικότητα
0.01. Λιγότερο σηµαντικό θεωρείται από τους φοιτητές η χρήση κειµενικής περιγραφής µε συντελεστή συσχέτισης .390 και στατιστική σηµαντικότητα 0.01. Ενώ τελικώς
διαπιστώνεται ότι ο τρόπος υλοποίησης της εφαρµογής Visual LinProg, WWW και
Internet Explorer δεν έχει καµιά σχέση µε την ωφελιµότητα της εφαρµογής µε συντελεστή συσχέτισης .213 και στατιστική σηµαντικότητα 0.06, το οποίο απορρίπτει την
θετική συσχέτιση τρόπου υλοποίησης και ωφελιµότητας.

Ο τρόπος υλοποίησης, διανοµής της εφαρµογής οπτικοποίησης Visual LinProg (WWW, Internet
Explorer) βοηθάει στην αποτελεσµατικότερη χρήση;

Προσδιορίστε την ωφελιµότητα της εφαρµογής οπτικοποίησης κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία

Pearson Correlation
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Κατά τη διαδικασία επίλυσης
ενός προβλήµατος από το
Visual LinProg, η χρήση ψευδοκώδικα, animation βοηθάει
στην κατανόηση των εννοιών
που διαπραγµατεύεται το
λογισµικό;
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,495**

1

,418**

,269*

,180

,000

,017

,113

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Sum of Squares and
Cross-products
Covariance
N

Προσδιορίστε το βαθµό ευκολίας χειρισµού της εφαρµογής οπτικοποίησης Visual
LinProg.

1

Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Sum of Squares and
Cross-products
Covariance
N

,000

Προσδιορίστε το βαθµό ευκολίας χειρισµού της εφαρµογής οπτικοποίησης Visual LinProg.

,495**

Προσδιορίστε την ωφελιµότητα της εφαρµογής οπτικοποίησης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία

Κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος από
το Visual LinProg, η χρήση παρατηρήσεων σε µορφή κειµένου βοηθάει στην κατανόηση των εννοιών
που διαπραγµατεύεται το λογισµικό;
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Κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος από
το Visual LinProg, η χρήση ψευδοκώδικα, animation
βοηθάει στην κατανόηση των εννοιών που διαπραγµατεύεται το λογισµικό;
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35,380

83,797
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,696**
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1
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21,051
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1,177
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,270

79

79

79

79

79

Κατά τη διαδικασία επίλυσης
ενός προβλήµατος από το
Visual LinProg, η χρήση παρατηρήσεων σε µορφή κειµένου βοηθάει στην κατανόηση
των εννοιών που διαπραγµατεύεται το λογισµικό;

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

,390**
,000

,269*
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,318**
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1
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Sum of Squares and
Cross-products
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Ο τρόπος υλοποίησης, διανοµής της εφαρµογής οπτι-

Pearson Correlation
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,253*

,174

1

Sig. (2-tailed)
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Covariance
N
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κοποίησης Visual LinProg
(WWW, Internet Explorer)
βοηθάει στην αποτελεσµατικότερη χρήση;

Sum of Squares and
Cross-products
Covariance
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14,430

14,304

21,051

9,430

75,544

,185

,183

,270

,121

,969

79

79

79

79

79

N

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Πίνακας 7.9: Τα αποτελέσµατα υπολογισµών των συντελεστών συσχέτισης του
Spearman
Μετά την χρήση στο σπίτι του Visual LinProg και κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας για τις τελικές εξετάσεις οι δηλώσεις των φοιτητών τελικά δικαιώνουν τις
προσδοκίες για την ωφελιµότητα του Visual LinProg. Σύµφωνα µε την ανταπόκριση
των φοιτητών το 50% απ’ αυτούς χρησιµοποίησε το Visual LinProg ως αποκλειστικό
βοηθητικό µέσο για την προετοιµασία των τελικών εξετάσεων.

7.9 Τέταρτη αξιολόγηση του Visual LinProg
Η τέταρτη αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας µε υπεύθυνο τον Λέκτορα κ. Σαµαρά Νικόλαο
στα πλαίσια του µαθήµατος “Ειδικά θέµατα αλγορίθµων”, το ∆εκέµβριο του 2004.

7.9.1 Υπόθεση
Ο σκοπός της µελέτης είναι η εξερεύνηση της δυνατότητας χρήσης εκπαιδευτικών
εφαρµογών κατά τη διδασκαλία του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex. Η αναζήτηση τρόπου για την βελτίωση της κατανόησης και εκµάθησης του αλγορίθµου
simplex. Η περιγραφή των δυσκολιών που συναντούν κατά τη διαδικασία εκµάθησης
του αλγορίθµου.

7.9.2 Συµµετέχοντες
Οι συµµετέχοντες ήταν µεταπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος Εφαρµοσµένης
Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίου δεν ήταν υποχρεωτική, ο αριθµός των συµµετεχόντων ήταν 8, τα συµπληρωµένα
ερωτηµατολόγια που επιστράφηκαν ήταν 8. Από τους 8 συµµετέχοντες οι 7 κατέχουν
πτυχίο πληροφορικής, και οι 6 είναι καθηγητές πληροφορικής της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης.
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7.9.3 Προηγούµενη Γνώση
Όλοι οι συµµετέχοντες γνώριζαν τον τρόπο επίλυσης γραµµικών προβληµάτων µε
την γραφική επίλυση, επίσης διδάχτηκαν τον αναθεωρηµένο αλγόριθµο simplex στα
θεωρητικά µαθήµατα.

7.9.4 Τρόπος διεξαγωγής της µελέτης
Η παρουσίαση της εφαρµογής Visual LinProg (Lazaridis, Paparrizos, Samaras &
Sifaleras, 2005) πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια της διάλεξης ως ένας εναλλακτικός
τρόπος παρουσίασης της λειτουργίας του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex, ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες µετά την παρουσίαση να συµπληρώσουν ένα ερωτηµατολόγιο. Η πρώτη οµάδα ερωτήσεων είχε σκοπό να εξερευνήσει τον τρόπο που µαθαίνουν οι φοιτητές έναν αλγόριθµο, πόσο δύσκολο θεωρούν εν σχέση µε άλλους αλγορίθµους που γνωρίζουν τον αναθεωρηµένο αλγόριθµο simplex, τις δυσκολίες που
συναντούν κατά την κατανόησης του αλγορίθµου. Η δεύτερη οµάδα ερωτήσεων αναζητά την εµπειρία σε χρήση εκπαιδευτικού λογισµικού, την χρήση εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων κατά την εκτέλεση του διδακτικού τους έργου, την αναφορά
αλγορίθµων που γνωρίζουν ή διδάχτηκαν στα πλαίσια του µεταπτυχιακού προγράµµατος, αν έχουν κάποιο τρόπο να επιβεβαιώσουν την ορθότητα της λύσης που βρίσκουν. Η τρίτη οµάδα, αναζητά την άποψή τους για την ωφελιµότητα της εφαρµογής,
την ευκολία χρήσης, την χρήση τεχνικών οπτικοποίησης (ψευδοκώδικας, animation),
την αναγκαιότητα δυνατότητας εισαγωγής προβληµάτων και εξαγωγής αποτελεσµάτων. Οι απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις ήταν προεπιλεγµένες και µπορούσαν να επιλέξουν από τις πιθανές πέντε απαντήσεις: Καθόλου,=1 Λίγο=2, Μέτρια=3, Καλά=4,
Πολύ Καλά=5, σε µερικές έπρεπε να απαντήσουν µε NAI ή OXI, και σε άλλες να απαντήσουν ελεύθερα.
Η 1η ερώτηση ήταν “Έχετε χρησιµοποιήσει στο παρελθόν κάποια εφαρµογή οπτικοποίησης για να κατανοήσετε την λειτουργία αλγορίθµων” (Πίνακας 7.10).
Οι απαντήσεις των φοιτητών δείχνουν ότι το συντριπτικό ποσοστό των ερωτηθέντων δεν έχει χρησιµοποιήσει στο παρελθόν κάποια εφαρµογή οπτικοποίησης για την
εκµάθηση των αλγορίθµων.
Τιµές
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Συχνότητα
Ποσοστά
1
12,5
7
87,5
Σύνολο
8
100,0
Πίνακας 7.10: Ποσοστά χρήσης εφαρµογών οπτικοποίησης στην εκπαιδευτική
διαδικασία
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Η 1η ερώτηση ήταν “Έχετε χρησιµοποιήσει στο παρελθόν κάποια εφαρµογή οπτικοποίησης για να διδάξετε την λειτουργία αλγορίθµων” (Πίνακας 7.11).
Οι απαντήσεις των φοιτητών δείχνουν ότι κανένας δεν έχει χρησιµοποιήσει στο
παρελθόν κάποια εφαρµογή οπτικοποίησης για διδάξει την λειτουργία αλγορίθµων.
Τιµές
ΝΑΙ
ΟΧΙ

Συχνότητα
Ποσοστά
0
0
8
100,0
Σύνολο
8
100,0
Πίνακας 7.11: Ποσοστά χρήσης εφαρµογών οπτικοποίησης στην διδασκαλία αλγορίθµων
Η 3η ερώτηση ήταν “Για να κατανοήσετε και να θυµάστε την λειτουργία ενός αλγορίθµου: Μαθαίνετε το ψευδοκώδικα, ∆ηµιουργείτε ένα διάγραµµα, Λύνετε πολλά παραδείγµατα” (Πίνακας 7.12).

Τιµές
Συχνότητα
Μαθαίνω το ψευδοκώδικα
6
∆ηµιουργώ ένα διάγραµµα
4
Λύνω πολλά παραδείγµατα
8
Πίνακας 7.12: Η προτίµηση των φοιτητών του τρόπου εκµάθησης ενός νέου αλγορίθµου
Έχοντας τη δυνατότητα της πολλαπλής επιλογής του τρόπου προτίµησης της εκµάθησης ενός νέου αλγορίθµου, όλοι επιλέξανε την “επίλυση πολλών παραδειγµάτων”, λιγότεροι την “εκµάθηση του ψευδοκώδικα”, και ακόµα λιγότεροι την “δηµιουργία ενός διαγράµµατος”. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι δεν υπάρχει µόνο ένας
τρόπος προτίµησης κατά τη διαδικασία εκµάθησης ενός νέου αλγορίθµου, αλλά προτιµούν το συνδυασµό περισσότερων τρόπων, η εκµάθηση του ψευδοκώδικα είναι
σχεδόν εξίσου σηµαντική µε την επίλυση πολλών παραδειγµάτων στην εκµάθηση ενός νέου αλγορίθµου.
Η 9η ερώτηση ήταν “Προσδιορίστε την ωφελιµότητα της εφαρµογής οπτικοποίησης
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία” (Σχήµα 7.23).
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Τιµές
4
5
Σύνολο
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Συχνότητα
1
7
8

Ποσοστά
12,5
87,5
100,0

Σχήµα 7.23: Ο πίνακας συχνοτήτων και το αντίστοιχο ιστόγραµµα των απαντήσεων
της 9ης ερώτησης
Τα αποτελέσµατα της επεξεργασίας των απαντήσεων στην 9η ερώτηση είναι πολύ
ενθαρρυντικά για τον τρόπο που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές την ωφελιµότητα του
Visual LinProg. Η µέση τιµή των απαντήσεων είναι 4,88, µε τυπική απόκλιση 0,354,
η αποδοχή του Visual LinProg είναι καθολική, και σύµφωνα µε τις απαντήσεις των
φοιτητών ανταποκρίνεται πλήρως για το σκοπό που δηµιουργήθηκε.
Η 10η ερώτηση ήταν “Το λογισµικό οπτικοποίησης Visual LinProg, βοήθησε στην κατανόηση εννοιών της Γραµµικής Βελτιστοποίησης;”.
Η 11η ερώτηση ήταν “Προσδιορίστε το βαθµό ευκολίας χειρισµού της εφαρµογής οπτικοποίησης Visual LinProg”.
Η 12η ερώτηση ήταν “Η εµφάνιση των αποτελεσµάτων επίλυσης ενός προβλήµατος
κρίνετε επαρκής και σε πιο βαθµό;”.
Η 13η ερώτηση ήταν “Κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος από το λογισµικό οπτικοποίησης Visual LinProg, η χρήση ψευδοκώδικα, animation βοηθάει στην κατανόηση των εννοιών που διαπραγµατεύεται το λογισµικό;”.

Η 14η ερώτηση ήταν “Κατά τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος από το λογισµικό οπτικοποίησης Visual LinProg, η χρήση παρατηρήσεων σε µορφή κειµένου βοηθάει
στην κατανόηση των εννοιών που διαπραγµατεύεται το λογισµικό;”.

Η 15η ερώτηση ήταν “Προσδιορίστε την αναγκαιότητα της δυνατότητας εισαγωγής προβληµάτων από το χρήστη;”.
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Η 16η ερώτηση ήταν “Προσδιορίστε την αναγκαιότητα της δυνατότητας εξαγωγής αποτελεσµάτων από το χρήστη;”.
Η 17η ερώτηση ήταν “Ο τρόπος υλοποίησης, διανοµής της εφαρµογής οπτικοποίησης
Visual LinProg (WWW, Internet Explorer) βοηθάει στην αποτελεσµατικότερη χρήση;”.
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα δεν παρουσιάζουν καµία διακύµανση,
αφού σχεδόν όλες οι απαντήσεις έδωσαν το µέγιστο βαθµό ικανοποίησης, ωφελιµότητας στο Visual LinProg. Τα µόνα ερωτήµατα που δεν πήραν 100% άριστα, είναι τα
σχόλια που εµφανίζονται κατά τη διάρκεια της επίλυσης του αλγορίθµου simplex (14η
ερώτηση), όπως επίσης και ο τρόπος υλοποίησης και διανοµής του Visual LinProg
(17η ερώτηση).
Στα µειονεκτήµατα και στις βελτιώσεις αναφέρθηκαν τα εξής:
“∆εν υπάρχουν µειονεκτήµατα”, “Φαίνεται να είναι ολοκληρωµένο”, “Οι παρατηρήσεις σε µορφή κειµένου θα προτιµούσα να εµφανίζονται στο κυρίως παράθυρο”, “Ίσως χρειάζεται η δυνατότητα εκτέλεσης των βηµάτων προς τα πίσω”.
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Κεφάλαιο 8
Συµπεράσµατα και µελλοντική έρευνα
Οι ιδέες της οπτικής αναπαράστασης της σκέψης που απαιτείται για την επίλυση
ενός προβλήµατος, η δυνατότητα πρόσβασης στην επιστήµη, η προώθηση της αυτόνοµης µάθησης και η δοκιµή νέων εργαλείων για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου προτίµησης της εκµάθησης σε ένα τοµέα είναι βασικά ερεθίσµατα για κάθε φοιτητή. Καθιστώντας τη σκέψη ορατή µε τη χρήση της δυναµικής παρουσίασης είναι
µια φυσική συνέπεια, καθώς η παρουσίαση είναι άµεση και δυναµικά αναπαριστά της
πληροφορίες. Ο στόχος µιας οπτικοποίησης είναι η αναπαράσταση του υλικού που
διδάσκεται µε τέτοιο τρόπο ώστε οι φοιτητές να λάβουν µια ολοκληρωµένη εικόνα
τόσο πλούσια που να παρέχει όλες τις σηµαντικές πληροφορίες για την πλήρη κατανόηση. Επιτρέποντας τους φοιτητές να “δουν” τη διαδικασία λειτουργίας ενός
αλγορίθµου καθιστά πιο προσιτή την εξερεύνηση της διδασκόµενης ύλης, διευκολύνει
την καθιέρωση και δηµιουργία µιας νοητής αναπαράστασης επίσης ενθαρρύνει την
µελέτη δύσκολων γνωστικών δοµών. Ακόµα και αν το λογισµικό οπτικοποίησης δεν
βελτιώνει άµεσα τη διαδικασία εκµάθησης η χρήση της εµφανίζεται συχνά να αυξάνει
εµφανώς τον ενθουσιασµό των φοιτητών, βελτιώνοντας έµµεσα την απόδοσή τους.
Τα πρώτα συµπεράσµατα αυτής της διατριβής τείνουν να µην υποστηρίξουν την
υπόθεση της καθολικής ανωτερότητας οποιασδήποτε υλοποίησης εφαρµογών οπτικοποίησης. Αυτό όµως που µπορεί να ειπωθεί µε ασφάλεια είναι ότι οι τεχνικές που εφαρµόζονται στα συστήµατα οπτικοποίησης αλγορίθµων έχουν θετική επιρροή στην
διαδικασία εκµάθησης των αλγορίθµων.
Έτσι τίθεται ένα πολύ βασικό ερώτηµα για τον καθορισµό των χαρακτηριστικών
που συνηγορούν θετικά στην έκβαση της διαδικασίας εκµάθησης.
Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να περιληφθούν σε µια εφαρµογή οπτικοποίησης αλγορίθµων;
Τα χαρακτηριστικά που απαραίτητα πρέπει να διέπουν µια εφαρµογή οπτικοποίησης αλγορίθµων εξαρτάται από ποιον και για ποιο σκοπό χρησιµοποιείται η εφαρµογή. Οι απαιτήσεις των εκπαιδευτικών και των φοιτητών διαφέρουν. Για τους καθηγητές βασικό κριτήριο είναι ο τρόπος παρουσίασης του υλικού εκπαίδευσης, ώστε να
µπορεί να ενσωµατωθεί στο στυλ και τη διαδικασία του µαθήµατος. Ενώ για τους
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φοιτητές είναι βασικό να παρέχει βοήθεια κατά τη διάρκεια της εκµάθησης, να δίνει
απαντήσεις και να λύνει τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές που έρχονται
σε επαφή µε ένα νέο αλγόριθµο. Κοινό στοιχείο για όλους είναι η ευκολία εγκατάστασης και χειρισµού της εφαρµογής.
Να µην επιβαρύνεται η διαδικασία εκµάθησης µε την αναγκαστική εκµάθηση
πρόσθετης γνώσης για τη λειτουργία της εφαρµογής οπτικοποίησης. Ο συνολικός
χρόνος που απαιτείται για την κατανόηση και εκµάθηση ενός αλγορίθµου πρέπει να
διατηρηθεί όσο το δυνατόν σε χαµηλότερα επίπεδα. Αν χρειαστεί οι φοιτητές να αφιερώσουν σηµαντικό χρόνο για την εγκατάσταση και εκµάθηση της λειτουργίας µιας
εφαρµογής οπτικοποίησης, µειώνεται ο διαθέσιµος χρόνος που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την απόκτηση της απαραίτητης γνώσης του ιδίου του αντικειµένου.
Η έκθεση της οµάδα εργασίας σχετικά µε “τη βελτίωση της απήχησης της οπτικοποίησης αλγορίθµων στην εκπαίδευση“ (Naps et al., 2003), αναφέρεται στα βασικά
αίτια της µη διάδοσης της χρήσης των εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων στα
εξής προβλήµατα
•

Το 90% των εκπαιδευτικών πιστεύει, ότι χρειάζεται πολύς χρόνος για να µάθει ένα νέο εργαλείο

•

Το 79% των εκπαιδευτικών πιστεύει, ότι απαιτείται πολύς χρόνος για την
προσαρµογή µιας εφαρµογής οπτικοποίησης στον τρόπο διδασκαλίας

•

Το 69% των εκπαιδευτικών πιστεύει, ότι απαιτείται πολύς χρόνος για την µετάβαση της χρήσης µιας εφαρµογής οπτικοποίησης στην τάξη

•

Το 66% των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει τον επιτυχή τρόπο ενσωµάτωσης της
τεχνολογίας οπτικοποίησης στα µαθήµατα

•

Το 66% των εκπαιδευτικών πιστεύει, ότι απαιτείται πολύς χρόνος για την εγκατάσταση του λογισµικού

Η ευκολία χρήσης και εγκατάστασης µιας εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµου είναι το βασικότερο χαρακτηριστικό.
Το συµπέρασµα αυτό επιβεβαιώνεται και από τις απαντήσεις των φοιτητών όπως
αυτό παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 7, κατά την αξιολόγηση του Visual LinProg, το
σηµαντικότερο κριτήριο που επηρεάζει την άποψη των φοιτητών στην χρήση της εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµου Visual LinProg.
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Είναι εφικτή η δηµιουργία της τέλειας εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµων;
Για να µπορεί να περιγραφεί η τέλεια εφαρµογή οπτικοποίησης αλγορίθµων πρέπει
να είναι γνωστά όλα τα δεδοµένα που επηρεάζουν θετικά την αποτελεσµατική υλοποίηση των εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων. Πρέπει να γίνει διάκριση µεταξύ
των εφαρµογών οπτικοποίησης που χρησιµοποιούνται από στους καθηγητές για την
παρουσίαση της λειτουργίας ενός αλγορίθµου και έχει σκοπό την παροχή βοήθειας
του εκπαιδευτικού έργου, και των εφαρµογών οπτικοποίησης που χρησιµοποιούνται
από τους φοιτητές για την εκµάθηση της λειτουργίας ενός αλγορίθµου και έχει σκοπό
την παροχή βοήθειας της διαδικασίας εκµάθησης.
Μια εφαρµογή οπτικοποίησης αλγορίθµου εφόσον σχεδιάστηκε για την παρουσίαση ενός αλγορίθµου κατά τη διάρκεια µιας διάλεξης µε τον εκπαιδευτικό να περιγράφει το σενάριο εκτέλεσης του αλγορίθµου, δεν είναι απαραίτητη η χρήση και της κειµενικής περιγραφής στην εφαρµογή. Καθώς προχωρά η εκτέλεση της οπτικοποίησης
η περιγραφή των τεκταινοµένων πρέπει να είναι αποκλειστικά προνόµιο του καθηγητή και δεν χρειάζεται να είναι µέρος της εφαρµογής οπτικοποίησης.
Το µεγαλύτερο ποσοστό των µελετών που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής
αναφέρονται στην δυνατότητα χρήσης εφαρµογών οπτικοποίησης αλγορίθµων, στη
διαδικασία εκµάθησης βασικών αλγορίθµων από αρχάριους στην επιστήµη των υπολογιστών.
Η κυρίαρχη µερίδα των εφαρµογών που παρουσιάστηκαν τα τελευταία είκοσι χρόνια εστιάζονται στη χρήση της οπτικοποίησης κατασκευασµένα από ειδικούς που
προορίζεται για τους φοιτητές. Οι προσπάθειες κατασκευής οπτικοποίησης από τους
φοιτητές ως µέθοδος διδασκαλίας δεν παρουσίασε κανένα σηµαντικό αποτέλεσµα
(Hübscher-Younger & Narayanan, 2003). Η χρήση σε ελεγχόµενο περιβάλλον της
δηµιουργίας οπτικοποίησης από τους φοιτητές µε την τεχνική της κατασκευής οπτικοποίησης χαµηλής πιστότητας φαίνεται να έχει θετικά αποτελέσµατα (Hundhausen,
1999), όπως και στην περίπτωση του συστήµατος συγγραφής σεναρίων Flashdance
που βασίζεται στο Flash της Macromedia Inc., το οποίο περιλαµβάνει µια γλώσσα
περιγραφής για την δηµιουργία δυναµικών παρουσιάσεων αλγορίθµων (Esponda
Argüero, 2004). Αυτές οι εφαρµογές οπτικοποίησης αλγορίθµων βασίζονται στη θεωρία µάθησης δοµισµού (Linn & Burbules, 1993), η οποία προτείνει την ανάπτυξη οπτικοποίησης από τους φοιτητές, τα οποία στη συνέχεια θα παρουσιαστούν και στους
υπόλοιπους, καταθέτοντας τη διαφορετική αντίληψη και τρόπο κατανόησης του κάθε
φοιτητή. Το πρόβληµα που παρουσιάζεται εδώ είναι, “Πώς θα κατασκευάσει ένας
φοιτητής την οπτικοποίηση ενός αλγορίθµου που δεν γνωρίζει;”, εποµένως αν γνωρίζει τη λειτουργία του αλγορίθµου ώστε να είναι ικανός να δηµιουργήσει την οπτικοποίηση, “Γιατί να χάνει πρόσθετο χρόνο µε την κατασκευή µιας οπτικοποίησης του
αλγορίθµου;”.
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Η εξήγηση της χρήσης αυτών των εφαρµογών είναι, ότι από την εφαρµογή της λειτουργίας του αλγορίθµου χωρίς τη χρήση µιας συγκεκριµένης γλώσσας προγραµµατισµού µπορεί να αποκτήσει βαθύτερη γνώση και να µετακινηθεί στο επόµενο επίπεδο
που είναι της εφαρµογής σύµφωνα µε τα επίπεδα κατανόησης του Bloom (Κεφάλαιο
2). Η χρήση της κατασκευής οπτικοποίησης αλγορίθµου για εκπαιδευτικούς σκοπούς
από τους ίδιους τους φοιτητές κερδίζει έδαφος, και αποτελεί ένα πεδίο της οπτικοποίησης που αναζητά απαντήσεις στις αναπάντητες ερωτήσεις, όπως “Μαθαίνουν ευκολότερα και γρηγορότερα οι φοιτητές τους αλγορίθµους µε την δυνατότητα της κατασκευής οπτικοποίησης από τους ίδιους;”. Επίσης, “Ποια είδη οπτικοποίησης αλγορίθµου είναι ικανοί να κατασκευάσουν οι φοιτητές;”
Τελικά µια εφαρµογή οπτικοποίησης µπορεί να ικανοποιήσει µόνο µια περιορισµένη οµάδα κριτηρίων λόγω των διαφορετικών οµάδων που πρόκειται να χρησιµοποιήσουν την οπτικοποίηση, είναι διαφορετικές οι ανάγκες των καθηγητών από ότι οι
ανάγκες των φοιτητών, ακόµα και µεταξύ των φοιτητών υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες.

8.1 Συµπεράσµατα από την υλοποίηση του Visual
LinProg
Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος υλοποίησης µιας εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµων;
Από τις µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι στιγµής έχει αποδειχθεί η θετική
επίδραση της χρήσης εφαρµογών οπτικοποίησης στην διαδικασία παρουσίασης και
εκµάθησης ενός αλγορίθµου. Μελέτες για τη δυνατότητα χρήσης εφαρµογών οπτικοποίησης στη διδασκαλία πολύπλοκων αλγορίθµων είναι ανύπαρκτη. Τα κριτήρια σχεδιασµού και υλοποίησης µιας εφαρµογής που έχει σκοπό να προσφέρει βοήθεια στην
παρουσίαση και εκµάθηση του αλγορίθµου simplex στα βασικά σηµεία δε διαφέρει
πολύ από ότι µια αντίστοιχη εφαρµογή για την παρουσίαση και εκµάθηση αλγορίθµων αναζήτησης ή ταξινόµησης.
Η σχεδίαση του Visual LinProg βασίστηκε στα αποτελέσµατα των ερευνών που
πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια στο χώρο των εφαρµογών οπτικοποίησης
λογισµικού και ειδικότερα στο χώρο της οπτικοποίησης αλγορίθµων. Προκειµένου να
αναπτυχθεί το ολοκληρωµένο σύστηµα διδασκαλίας Visual LinProg και να στηρίξει
ουσιαστικά τη διαδικασία εκµάθησης του αλγορίθµου simplex, ελήφθησαν υπ’ όψιν
τα ακόλουθα (Lazaridis, Paparrizos, Samaras & Zissopoulos, 2000):
•

Καταγραφή των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές κατά τη διαδικασία εκµάθησης του αλγορίθµου simplex.
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•

Μελέτη του στυλ εκµάθησης των φοιτητών, η αναζήτηση τρόπου που προτιµούν οι φοιτητές για να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που παρουσιάζονται
κατά τη διαδικασία εκµάθησης νέων αλγορίθµων.

•

Μελέτη των διαδικασιών που επηρεάζουν την διαδικασία εκµάθησης µε τη
βοήθεια χρήσης εφαρµογών ηλεκτρονικών υπολογιστών.

•

Οι δυνατότητες εφαρµογής τεχνικών οπτικοποίησης αλγορίθµων για την εύρεση κατάλληλης µορφής που µπορεί να εφαρµοστεί για την οπτικοποίηση
του αλγορίθµου simplex.

Οι τεχνικές οπτικοποίησης που εφαρµόστηκαν για την υλοποίηση του Visual
LinProg θεωρήθηκαν από τους φοιτητές µε σειρά σηµαντικότητας τα εξής:
•
•
•
•
•

Η δυναµική παρουσίαση (animation)
Ο ψευδοκώδικας
Η επεξήγηση του βήµατος που εκτελείται µε µορφή κειµένου
Η δυνατότητα εισαγωγής συνόλου δεδοµένων
Η δυνατότητα εξαγωγής των αποτελεσµάτων της επίλυσης

Συµπεράσµατα που προκύπτουν από τη χρήση του Visual LinProg από τους φοιτητές:
•

Ωφελιµότητα του Visual LinProg στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αποδοχή των φοιτητών του Visual LinProg ως βοηθητικό µέσο εκµάθησης του
αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex είναι σχεδόν καθολική. Το 58,2 % των
φοιτητών εκφράζει την άποψη ότι το Visual LinProg τους βοηθά πάρα πολύ
και το 30% ότι τους βοηθά πολύ στην διαδικασία κατανόησης του αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex, έτσι συνολικά το 88% των φοιτητών εκφράζει θετική άποψη για τη χρήση της εφαρµογής οπτικοποίησης στην εκπαιδευτική
διαδικασία.

•

Εµφάνιση των αποτελεσµάτων επίλυσης ενός γραµµικού προβλήµατος από
το Visual LinProg. Ο τρόπος παρουσίασης της επίλυσης ενός γραµµικού προβλήµατος από το Visual LinProg συµβαδίζει απόλυτα µε τον τρόπο που περιγράφεται ο αναθεωρηµένος αλγόριθµος simplex σε κάθε εκπαιδευτικό εγχειρίδιο. Η χρήση του Visual LinProg µε τις διδακτικές σηµειώσεις και τη διάλεξη είναι πλήρως συµβατή, χωρίς την ανάγκη απόκτησης πρόσθετων δεξιοτήτων µπορεί να χρησιµοποιηθεί παράλληλα. Το 50,6% των φοιτητών πιστεύει ότι η συµβατότητα αυτή βοηθά πάρα πολύ την χρήση του Visual LinProg και το 40,5%
πιστεύει ότι βοηθά πολύ, συνολικά το 91% των φοιτητών εκφράζει θετική άπο-
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ψη για τη χρήση της εφαρµογής οπτικοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
•

Οι τεχνικές οπτικοποίησης που χρησιµοποιεί το Visual LinProg. Οι τεχνικές αυτές αναφέρονται πρωτίστως στην δυναµική παρουσίαση (animation)
και δευτερευόντως στην παράλληλη παρουσίαση της εκτέλεσης των βηµάτων
σε µορφή ψευδοκώδικα του αλγορίθµου. Είναι τα βασικά στοιχεία κάθε εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµου αλλά και τα δυσκολότερα. Η παρουσίαση των δοµών δεδοµένων και η αναπαράσταση των αλλαγών αποτελεί σχεδόν το 50% του λογισµικού. Ένα µέρος της οπτικοποίησης είναι η δυναµική
παρουσίαση, η αποδοχή των φοιτητών της χρήσης αυτής της τεχνικής οπτικοποίησης στην παρουσίαση της λειτουργίας του αναθεωρηµένου αλγορίθµου
simplex στο Visual LinProg είναι πολύ καλή κατά το 42% και καλή το 34%,
συνολικά το 76% των φοιτητών είναι υπέρ της χρήσης των τεχνικών οπτικοποίησης που υλοποιήθηκαν στο Visual LinProg. Η επεξήγηση σε µορφή κειµένου που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των βηµάτων του
αναθεωρηµένου αλγορίθµου simplex αποδεικνύεται επίσης ένα σηµαντικό
στοιχείο του Visual LinProg. Οι απαντήσεις των φοιτητών κατά 52% παρουσιάζει την επεξήγηση σε µορφή κειµένου ως απαραίτητο στοιχείο της οπτικοποίησης και το 38% καλό, εποµένως συνολικά το 90% το θεωρεί θετικό να
υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε µια εφαρµογή διδασκαλίας. Η δυνατότητα της
επεξήγησης αναβαθµίζεται σηµαντικά στην περίπτωση της αποθήκευσης όλων των βηµάτων σε µορφή αρχείου, µε αποτέλεσµα την πλήρη επεξήγηση
του τρόπου εφαρµογής του αλγορίθµου simplex σε ένα γραµµικό πρόβληµα.

•

Η δυνατότητα επιλογής έτοιµων παραδειγµάτων. Παρέχει την δυνατότητα
επιλογής ενός γραµµικού προβλήµατος από µια οµάδα έτοιµου συνόλου προβληµάτων, έτσι µπορεί ένας φοιτητής µε ευκολία να προχωρήσει στην χρήση
του Visual LinProg. Τα έτοιµα γραµµικά προβλήµατα είναι επιλεγµένα ώστε
να είναι αντιπροσωπευτικά για την παρουσίαση των βασικών τρόπων επίλυσης γραµµικών προβληµάτων. Είναι ένα χαρακτηριστικό που εντάσσεται
στην ευκολία χρήσης του Visual LinProg και είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά που συνηγορούν στην γενική καλή εικόνα της εφαρµογής οπτικοποίησης.

•

Η δυνατότητα εισαγωγής προβληµάτων. Η εισαγωγή ενός νέου γραµµικού
προβλήµατος είναι απαραίτητη προϋπόθεση κάθε εφαρµογής, η ευκολία του
τρόπου εισαγωγής γραµµικών προγραµµάτων µε την εµφάνιση ενός παραθύρου αφιερωµένη αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, και τα απλά και κατανοητά
µηνύµατα συµβάλλουν εξίσου ως συνιστώσα στην ολοκληρωµένη θετική εικόνα του Visual LinProg. Η δυνατότητα εισαγωγής προβληµάτων από τους
φοιτητές εκτιµήθηκε ως απαραίτητο από το 53% ενώ ως πολύ θετικό από το
30%, συνολικά το 83% το βρίσκει σηµαντικό να υπάρχει αυτή η επιλογή στο
Visual LinProg.
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•

Η δυνατότητα εξαγωγής αποτελεσµάτων. Αρχικά δεν εκτιµήθηκε αρκετά
σύµφωνα µε τις προσδοκίες. Η δυνατότητα αυτή αντιµετωπίστηκε µε επιφύλαξη από την πλευρά των φοιτητών λόγω των ρυθµίσεων που είναι απαραίτητες να γίνουν για την ασφαλή πρόσβαση του Visual LinProg στα αποθηκευτικά µέσα του υπολογιστή στο οποίο εκτελείται. Πρέπει να αναφερθεί ότι είναι
µια από τις µοναδικές εφαρµογές Java applet που παρέχει την δυνατότητα αποθήκευσης αρχείων. Η δυνατότητα αυτή βαθµολογήθηκε ως απαραίτητο συστατικό από το 48% των φοιτητών, ενώ ως σηµαντική από το 31,6%, συνολικά η θετική κρίση της δυνατότητας αποθήκευσης είναι 79,5%. Η περαιτέρω
χρήση του Visual LinProg από τους φοιτητές ως βοηθητικό µέσο εκµάθησης
στο σπίτι, η δυνατότητα αποθήκευσης αποτελούσε πια το δυνατό σηµείο,
προσφέροντας την ευκαιρία της επανάληψης των παραδειγµάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της διάλεξης και των εργαστηριακών µαθηµάτων
και την δυνατότητα επίλυσης όλων των προβληµάτων που υπάρχουν στις σηµειώσεις. Η υλοποίηση της µορφής του αρχείου που περιλαµβάνει όλα τα βήµατα επίλυσης περιγράφονται µε εντολές της mathML για την παροχή µορφοποιηµένου κειµένου που µπορεί να εµφανιστεί µε την χρήση είτε του Internet Explorer είτε µε το Netscape Navigator. Ο τρόπος περιγραφής µε την
χρήση του mathML χρησιµοποιείται πρώτη φορά από εφαρµογή οπτικοποίησης αλγορίθµου.

•

Ο τρόπος υλοποίησης του Visual LinProg. Η ευκολία που προσφέρει η εκτέλεση ενός Java applet, έπρεπε να θυσιαστεί µε την προσθήκη της δυνατότητας αποθήκευσης το οποίο ανάγκασε τους φοιτητές για επιπλέον ρυθµίσεις
του σταθµού εργασίας όπου εκτελείται το Visual LinProg. Αν και αυτές οι
ρυθµίσεις είναι απαραίτητες να πραγµατοποιηθούν µόνο µια φορά στην αρχή,
το γεγονός αυτό θεωρήθηκε ως ένα µειονέκτηµα του Visual LinProg από τους
φοιτητές µε αποτέλεσµα το αρνητικό αντίκτυπο του τρόπου υλοποίησης. Μόνο το 34% τον φοιτητών συµφώνησε απόλυτα µε τον τρόπο υλοποίησης ενώ
το 31,5% το θεώρησε αρκετά καλό, έτσι η ικανοποίηση των φοιτητών του
τρόπου υλοποίησης και διανοµής του Visual LinProg ανέρχεται συνολικά στο
65,5%.

•

Η δυνατότητα επιλογής αλγορίθµου επίλυσης. Ελάχιστες εφαρµογές οπτικοποίησης αλγορίθµων επιτρέπουν την επιλογή εφαρµογής διαφορετικών αλγορίθµων για το ίδιο πρόβληµα. Το Visual LinProg έχει σκοπό τη διδασκαλία
µεθόδων επίλυσης γραµµικών προβληµάτων µε την µέθοδο simplex και την
κατάλληλη επιλογή και εφαρµογή των αλγορίθµων που πετυχαίνουν αυτό το
σκοπό. Η επιλογή του κατάλληλου αλγορίθµου που πρέπει να εφαρµοστεί για
την εύρεση της βέλτιστης λύσης δεν είναι απλή διαδικασία. Η επιλογή ακατάλληλου αλγορίθµου µπορεί να οδηγήσει σε λάθος συµπέρασµα τους φοιτητές που προσπαθούν να µάθουν τον αλγόριθµο simplex. To Visual LinProg
για την αποφυγή αυτού του διλήµµατος έχει ως προεπιλογή την εύρεση και
εφαρµογή του κατάλληλου αλγορίθµου και δικαιολογεί τον λόγο επιλογής.
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Έτσι, εφόσον ο φοιτητής γνωρίζει τον κατάλληλο αλγόριθµο που πρέπει να
εφαρµόσει, µπορεί να πειραµατιστεί και να δοκιµάσει την λειτουργία και των
υπολοίπων αλγορίθµων που υπάρχουν στο Visual LinProg. Η δυνατότητα αυτή είναι ένα από τα µοναδικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν στο Visual LinProg, δηλ. η κατανόηση επιλογής και εφαρµογής του σωστού αλγορίθµου επίλυσης που είναι και ο βασικός στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασία στην
επίλυση γραµµικών προβληµάτων.

Πότε θεωρείται µια εφαρµογή οπτικοποίησης αλγορίθµου ότι έχει πετύχει το
σκοπό του;
Από τη στιγµή που ένας φοιτητής επιλέγει συνειδητά την χρήση µιας εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµου, διότι θεωρεί ότι µπορεί να τον βοηθήσει στην διαδικασία εκµάθησης ενός αλγορίθµου είναι το πρώτο βήµα γα την επίτευξη του σκοπού κάθε εφαρµογής οπτικοποίησης αλγορίθµου. Από τις απαντήσεις των φοιτητών διαφαίνεται ότι από
την πρώτη στιγµή που χρησιµοποίησαν το Visual LinProg κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών µαθηµάτων, η ευκολία χρήσης και ο τρόπος παρουσίασης της λειτουργίας
του αλγορίθµου simplex κέρδισε την εµπιστοσύνη τους. Και άφησαν να εννοηθεί ότι θα
το χρησιµοποιήσουν ως βοηθητικό µέσω για την προετοιµασία των τελικών εξετάσεων.
Σηµαντικά αποτελέσµατα από τη χρήση του Visual LinProg δεν διαπιστώθηκαν από
την πρώτη χρονιά (2004) στους βαθµούς των τελικών εξετάσεων, αλλά η θετική άποψη
που αναφέρθηκε από το 50% των φοιτητών που το χρησιµοποίησαν ως αποκλειστικό
εργαλείο προετοιµασίας για της τελικές εξετάσεις. Κατά τη δεύτερη χρονιά (2005) χρησιµοποίησης του Visual LinProg στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρατηρήθηκε αισθητή
βελτίωση των βαθµών στις τελικές εξετάσεις (Lazaridis, Paparrizos & Samaras, 2005).
H θετική εξέλιξη των βαθµών που παρατηρήθηκαν και η προτίµηση των φοιτητών να
χρησιµοποιήσουν κατά µεγάλο ποσοστό το Visual LinProg για την εκµάθηση του αλγορίθµου simplex, δείχνει την επίτευξη του σκοπού για το οποίο προορίζεται το Visual
LinProg.

8.2 Μελλοντική Έρευνα
Το Visual LinProg είναι µια πιλοτική εκπαιδευτική εφαρµογή που καλύπτει µόνο τα
βασικά θέµατα του γραµµικού προγραµµατισµού. Οι νέες επεκτάσεις που σχεδιάζονται
θα καλύπτουν την γραφική επίλυση των γραµµικών προβληµάτων αλλά και την υλοποίηση µεθόδων επίλυσης µε τη χρήση αλγορίθµων εσωτερικών και εξωτερικών σηµείων.
Τα θετικά συµπεράσµατα της χρήση του Visual LinProg ως εργαλείο βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι το πρώτο βήµα στην αναζήτηση αποδείξεων, ότι µια εφαρµογή οπτικοποίησης επηρεάζει καταλυτικά και θετικά τη διαδικασία εκµάθησης πολύπλοκων αλγορίθµων. Η περιγραφή ενός καθολικού πλαισίου υλοποίησης και η εύρεση
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αξιόπιστων µεθόδων αξιολόγησης που να αποδεικνύει την ανωτερότητα των εφαρµογών
οπτικοποίησης αλγορίθµων σε σχέση µε τα συµβατικά µέσα εκπαίδευσης µοιάζει αδύνατο. Οι γνώσεις που προστίθενται από την υλοποίηση του Visual LinProg και της µελέτης
της συµπεριφοράς των φοιτητών που αλληλεπιδρούν µε την συγκεκριµένη υλοποίηση
δίνουν χειροπιαστές βάσεις για την συνέχιση και επίσπευση της έρευνας στο χώρο της
οπτικοποίησης αλγορίθµων.
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