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Εισαγωγή  Σελίδα 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η επιστηµονική κοινότητα έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν οι µαθητές όταν κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στον 

προγραµµατισµό των υπολογιστών. Στο θέµα αυτό έχουν γίνει έρευνες που 

καταλήγουν στο συµπέρασµα: η διδασκαλία προγραµµατισµού για αρχαρίους είναι 

µια διαδικασία που, για να έχει επιτυχή κατάληξη, θα πρέπει να υπερβεί σηµαντικά 

εµπόδια και δυσκολίες.  

 

Τα προηγούµενα χρόνια, τα προβλήµατα ξεκινούσαν από την ανυπαρξία 

υλικοτεχνικής υποδοµής. Η διδασκαλία γινόταν µε τη χρήση του µαυροπίνακα. 

Λίγοι ήταν οι µαθητές που διέθεταν υπολογιστή και µπορούσαν να ασκηθούν, να 

δοκιµάσουν και να επιβεβαιώσουν τη θεωρία. Τα τελευταία χρόνια η εισαγωγή των 

υπολογιστών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης έχει γίνει πραγµατικότητα και 

στη χώρα µας. Ακόµα περισσότερο, σχεδόν όλα τα σχολεία στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση και αρκετά στην πρωτοβάθµια, διαθέτουν µόνιµη σύνδεση µε το 

διαδίκτυο. Αρκεί όµως µόνο η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδοµή για να 

λειτουργήσει η διαδικασία της διδασκαλίας του προγραµµατισµού; Σαφώς όχι, µια 

και απαιτούνται επιπρόσθετα κατάλληλοι εκπαιδευτικοί και κατάλληλο λογισµικό. 

 

Σήµερα, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η εκπαιδευτική κοινότητα στο χώρο 

της πληροφορικής αναζητά εργαλεία λογισµικού που θα διευκολύνουν και θα 

υποστηρίξουν το έργο του εκπαιδευτικού πληροφορικής. Πολλοί ερευνητές έχουν 

ασχοληθεί µε την σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισµικού για την 

υποστήριξη της διδασκαλίας της Πληροφορικής. Ως αποτέλεσµα έχει προκύψει 

ένας σηµαντικός αριθµός από περιβάλλοντα που υποστηρίζουν ειδικά τη 

διδασκαλία του προγραµµατισµού σε αρχαρίους. Πολλά µάλιστα από αυτά 

επικεντρώνουν την προσοχή τους στα «λάθη» των νέων προγραµµατιστών και τις 

δυσκολίες κατανόησης που αυτοί συναντούν.  

 

Τα περισσότερα από τα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα δεν κατασκευάσθηκαν για 

να εκτελούνται στο διαδίκτυο µε τη βοήθεια φυλλοµετρητή και έτσι δεν 

εκµεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες του. Υπήρξε εµφανής αδυναµία προσαρµογής 

στις νέες απαιτήσεις αφού η διαδικασία επανέκδοσης νέου λογισµικού απαιτούσε 

χρόνο και πόρους που δεν ήταν εύκολο η επιστηµονική κοινότητα να διαθέσει. 
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Σήµερα, η παραγωγή λογισµικού οδηγείται είτε στην προσαρµογή των 

υφιστάµενων εφαρµογών σε διαδικτυακό περιβάλλον, είτε στην εκ νέου 

δηµιουργία λογισµικού µε εγγενή διαδικτυακή λειτουργία και υποστήριξη. Την 

αδυναµία εκµετάλλευσης του διαδικτύου τη διαπιστώσαµε µέσα από την εµπειρία 

της χρήσης στην εκπαιδευτική διαδικασία του λογισµικού ∆ΕΛΥΣ στου οποίου τη 

σχεδίαση και την ανάπτυξη λάβαµε ενεργά µέρος. Ένα από τα χαρακτηριστικά που 

έλειπε από το συγκεκριµένο λογισµικό ήταν η αξιοποίηση του διαδικτύου. Οι 

µαθητές, που ήταν ήδη εξοικειωµένοι µε το Internet, αναζητούσαν στο λογισµικό 

χαρακτηριστικά που µόνο µια έκδοση βασισµένη στον παγκόσµιο ιστό θα 

µπορούσε να προσφέρει, όπως λ.χ. η λειτουργία του περιβάλλοντος από το σπίτι 

τους, η πρόσβαση στα αρχεία που δηµιουργούν από άλλο υπολογιστή κ.ά. 

Προέκυπτε η ανάγκη για δηµιουργία διαδικτυακών λύσεων, για δηµιουργία ενός 

προγραµµατιστικού περιβάλλοντος που θα εναρµονιζόταν στις τεχνολογικές 

απαιτήσεις της εποχής µας και θα αξιοποιούσε όλα τα πλεονεκτήµατα του 

διαδικτύου. 

 

Σήµερα προβάλλεται διεθνώς όλο και περισσότερο η απαίτηση για εκπαίδευση και 

εργασία µε τη παράλληλη χρήση του διαδικτύου. Η επίδραση της χρήσης του 

διαδικτύου και των εφαρµογών του στην εκπαίδευση αναγνωρίζονται από όλη την 

επιστηµονική κοινότητα. Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια, µε την είσοδο των 

υπολογιστών στις χαµηλότερες βαθµίδες της εκπαίδευσης (πρωτοβάθµια & 

δευτεροβάθµια), δίνεται η δυνατότητα σε µαθητές και εκπαιδευτικούς να 

χρησιµοποιήσουν διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό.  

 

Όλα αυτά µας ώθησαν στην αναζήτησή µας για τη δηµιουργία ενός διαδικτυακού 

προγραµµατιστικού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία των αρχών του 

προγραµµατισµού που θα υποστηρίζεται από Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων 

∆εδοµένων, θα εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες καταγραφής, αξιολόγησης και 

προσέγγισης των προγραµµάτων που αναπτύσσουν οι µαθητές και θα 

αντιµετωπίζει τις δυσκολίες που συναντούν οι αρχάριοι προγραµµατιστές. Το 

περιβάλλον επιλέξαµε να λειτουργεί στο διαδίκτυο γιατί αυτό εξασφαλίζει:  

 

• την πρόσβαση στο περιβάλλον από οποιοδήποτε σηµείο υπάρχει σύνδεση 

στο διαδίκτυο, 

• την άµεση ενηµέρωση του περιβάλλοντος µε νέα χαρακτηριστικά και 

διορθώσεις, 
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• την καταγραφή σε µία βάση δεδοµένων όλων των ενεργειών των χρηστών.  

 

Μεταξύ των χαρακτηριστικών που αποφασίσαµε ότι θα έπρεπε να διαθέτει ένα 

τέτοιο περιβάλλον είναι να διαθέτει λειτουργίες που απευθύνονται τόσο στον 

εκπαιδευόµενο όσο και στον εκπαιδευτή, όπως: 

 

1. να εισάγει τους µαθητές στις βασικές αρχές του προγραµµατισµού, µέσα 

από µια σειρά ενσωµατωµένων µαθηµάτων,  

2. να είναι σχεδιασµένο µε εργονοµία,  

3. να παρέχει εργαλεία που βοηθούν τους µαθητές στην αποσφαλµάτωση των 

προγραµµάτων τους, 

4. να παρέχει όλες τις πληροφορίες στην Ελληνική Γλώσσα,  

5. να ενσωµατώνει διαδικτυακό µεταγλωττιστή µιας γλώσσας 3ης γενιάς 

(παρόµοια µε την Pascal) σε συµβολική γλώσσα (ψευδο-assembly) 

υποστηριζόµενο από βοηθητικά προγραµµατιστικά εργαλεία, 

6. να διαθέτει εγχειρίδια και εκπαιδευτικό υλικό για την καλύτερη χρήση και 

αξιοποίηση του, 

7. να αξιοποιεί το διαδίκτυο και η λειτουργία του να βασίζεται σε αυτό (Web 

based application), 

8. να διαθέτει ολοκληρωµένο περιβάλλον διαχείρισης χρηστών (εκπαιδευτές, 

εκπαιδευόµενοι, επισκέπτες), 

9. να καταγράφει σε βάση δεδοµένων τα αποτελέσµατα των προσπαθειών των 

εκπαιδευοµένων (recordability), για περαιτέρω αξιοποίηση. 

 

Στους στόχους µας συµπεριλαµβανόταν και η εφαρµογή του προγραµµατιστικού 

περιβάλλοντος στην εκπαιδευτική διαδικασία, µέσα από µια σειρά προτεινόµενων 

µαθηµάτων, και η αξιολόγηση του από τους εκπαιδευτικούς και τους 

εκπαιδευόµενους. Από τη διαδικασία της αξιολόγησης προσπαθήσαµε να 

αντλήσουµε πληροφορίες και συµπεράσµατα που µας καθοδήγησαν και µας 

κατεύθυναν στη βελτίωση του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος αλλά συγχρόνως 

αναµένεται να καθορίσουν και την περαιτέρω ανάπτυξη. Επίσης ανιχνεύσαµε το 

βαθµό αποδοχής του περιβάλλοντος από την εκπαιδευτική κοινότητα και µέσα από 

την επεξεργασία των καταγεγραµµένων δεδοµένων της όλης διαδικασίας,  

αναλύσαµε τα λάθη που κάνουν και τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι αρχάριοι 

προγραµµατιστές. 
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Η παρούσα διατριβή αποτελείται από δύο µέρη, τα οποία χωρίζονται σε οκτώ 

κεφάλαια. Στο πρώτο µέρος (τα πρώτα τέσσερα κεφάλαια) παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα που έχουν καταγραφεί από έρευνες µε αντικείµενο τους αρχάριους 

προγραµµατιστές τα τελευταία σαράντα χρόνια. Το δεύτερο µέρος της διατριβής, 

που αποτελεί την πρωτότυπη συνεισφορά στην επιστηµονική έρευνα, 

περιλαµβάνει τα υπόλοιπα τέσσερα κεφάλαια όπου γίνεται αναλυτική παρουσίαση 

του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος που αναπτύχθηκε και παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της πιλοτικής εφαρµογής του. 

 

Αναλυτικότερα, στο πρώτο µέρος: 

 

• Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται συνοπτικά οι δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν οι αρχάριοι προγραµµατιστές στη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού, τα λάθη που κάνουν συχνά και τα προβλήµατα 

κατανόησης που συναντούν στις βασικές έννοιες και δοµές µιας γλώσσας 

προγραµµατισµού. Αναλύονται οι λανθασµένες προσεγγίσεις των 

προβληµάτων και γίνεται µια προσπάθεια για κατηγοριοποίηση και 

ταξινόµηση των λαθών. 

 

• Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη 

διδασκαλία του προγραµµατισµού. Μελετούµε την κλασσική προσέγγιση 

καθώς και µια σειρά από εναλλακτικές προσεγγίσεις και αναλύουµε 

εκτενέστερα το ζήτηµα της επιλογής της γλώσσας προγραµµατισµού και 

των εργαλείων που απαιτούνται για την όλη διαδικασία. 

 

• Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται ανάλογα προγραµµατιστικά 

περιβάλλοντα που έχουν προταθεί από την επιστηµονική κοινότητα. 

Επιχειρούµε µια κατηγοριοποίηση των περιβαλλόντων αυτών και 

αναλύουµε τα θετικά τους στοιχεία και τις ενδεχόµενες ελλείψεις που 

έχουν.  

 

• Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αρχές σχεδίασης ολοκληρωµένων 

προγραµµατιστικών περιβαλλόντων και καταγράφονται τα αποτελέσµατα 

ερευνών των επιστηµόνων πληροφορικής στο συγκεκριµένο πεδίο.  

 

Στο δεύτερο µέρος: 
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• Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των αρχών σχεδίασης που 

υιοθετήθηκαν για την υλοποίηση του έργου και ακολουθεί η τεχνολογική 

παρουσίαση του προτεινόµενου προγραµµατιστικού περιβάλλοντος. 

Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του περιβάλλοντος, το σύστηµα διαχείρισης 

βάσης δεδοµένων, η γλώσσα προγραµµατισµού και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της.  

 

• Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται η διδακτική παρουσίαση του προτεινόµενου 

περιβάλλοντος και αναλύονται τα διδακτικά χαρακτηριστικά του. 

Περιγράφονται οι εναλλακτικοί τρόποι πρόσβασης και χρήσης του 

περιβάλλοντος, γίνεται αναλυτική περιγραφή των ιδιαίτερων 

χαρακτηριστικών του και αναλύονται οι διαφορές του σε σχέση µε τα 

συναφή περιβάλλοντα. Επίσης γίνεται µια σύγκριση του περιβάλλοντος 

WIPE µε ανάλογα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα που χρησιµοποιούνται 

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. 

 

• Στο έβδοµο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσµατα της πιλοτικής 

εφαρµογής και αξιολόγησης του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος στην 

τάξη. Αρχικά κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στις µεθόδους που 

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της ευχρηστίας των εφαρµογών 

λογισµικού και της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισµικού. Στη 

συνέχεια αναλύουµε τα δεδοµένα που προέκυψαν από την πιλοτική 

εφαρµογή και καταγράφουµε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τη 

σειρά µαθηµάτων. Ακολουθούν τα στοιχεία που καταγράψαµε από τη 

διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης και παρουσιάζουµε τα 

αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των µαθητών στο 

ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης. 

 

• Στο όγδοο κεφάλαιο αναλύονται και συνοψίζονται τα συµπεράσµατα της 

πιλοτικής εφαρµογής και αξιολόγησης του περιβάλλοντος. Επίσης γίνονται 

προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του προγραµµατιστικού 

περιβάλλοντος. 

 

Ακολουθεί η βιβλιογραφία που χρησιµοποιήθηκε για τη συγγραφή της παρούσας 

διατριβής ενώ στο παράρτηµα παρουσιάζεται η γραµµατική και το εγχειρίδιο της 

γλώσσας προγραµµατισµού, οι εντολές της συµβολικής γλώσσας (ψευδο-

assembly) και η µετάφραση των εντολών της γλώσσας προγραµµατισµού σε 
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συµβολική γλώσσα. Ακολουθεί η σειρά µαθηµάτων που περιλαµβάνει σειρά 

εργαστηρίων και ασκήσεων όπως αυτά παρουσιάστηκαν σε εκπαιδευτικούς και 

µαθητές στη διάρκεια της πιλοτικής εφαρµογής. Επίσης παρατίθεται το 

ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης που κλήθηκαν να συµπληρώσουν οι µαθητές µετά 

το πέρας των µαθηµάτων. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

 

Τα αποτελέσµατα που έχουν καταγραφεί από έρευνες µε αντικείµενο 

τους αρχάριους προγραµµατιστές τα τελευταία σαράντα χρόνια.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΡΧΑΡΙΟΙ ΚΑΙ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ  

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Την τελευταία εικοσαετία έχουν γίνει, σε διεθνές επίπεδο, αρκετές έρευνες 

σχετικές µε τη διδασκαλία και την εκµάθηση του προγραµµατισµού των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχει παρατηρηθεί ότι οι αρχάριοι προγραµµατιστές 

συναντούν αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση και εφαρµογή βασικών αρχών και 

κανόνων του προγραµµατισµού.  

 

Στη βιβλιογραφία µπορεί κανείς να συναντήσει απόψεις σε θέµατα εισαγωγής στον 

προγραµµατισµό και εµπειρία από τη διδασκαλία µε συγκεκριµένες γλώσσες (Allen, 

1996) και περιβάλλοντα λογισµικού (Kölling, 1999) ή τεχνικές διδασκαλίας (Geitz, 

1994). Τέτοιοι απολογισµοί της εκπαιδευτικής εµπειρίας είναι αναµφισβήτητα 

χρήσιµοι καθώς καταγράφουν τις τεχνικές που έχουν δοκιµαστεί και την 

επιτυχηµένη ή όχι κατάληξη τους. Γενικά όµως, δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία µια 

σύγκριση των διαφορετικών τεχνικών και πειραµάτων που χρησιµοποιούνται στις 

σειρές µαθηµάτων. Στην καλύτερη περίπτωση, η σύγκριση λαµβάνει τη µορφή 

διαφορών που παρατηρούνται µεταξύ της νέας και της προηγούµενης, 

ενσωµατωµένης στην εκπαιδευτική διαδικασία, σειράς µαθηµάτων. 

 

Επίσης στη βιβλιογραφία βρίσκει κανείς εµπειρικές µελέτες που συγκρίνουν λύσεις 

σε εκπαιδευτικό υλικό προγραµµατισµού, (Soloway, 1989), αναλύσεις των 

σφαλµάτων των µαθητών (Eisenstadt, 1992 και Du Boulay, 1984), και συζητήσεις 

για µερικά από τα προβλήµατα που βιώνονται από τους νέους προγραµµατιστές 

(Du Boulay, 1989 και Spohrer & Soloway, 1989). Υπάρχουν επίσης πολλές 

θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν τι είναι αυτό που καθιστά την εκµάθηση 

του προγραµµατισµού τόσο δύσκολη (Bruckman & Edwards, 1999, Brusilovsky, 

1994, Murnane, 1993, Eisenstadt & Lewis, 1992 Du Boulay, 1989, Bonar & 

Soloway 1985, Brooks, 1977). Αν και οι θεωρίες αφθονούν, και οι σειρές 

µαθηµάτων σχεδιάζονται και ξανασχεδιάζονται σε µία προσπάθεια να 

παρακαµφθούν οι δυσκολίες που συναντιούνται, παραµένουν πραγµατικά λίγα 
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εµπειρικά στοιχεία για να υποστηριχθούν οι θεωρίες. Νέες γλώσσες και εργαλεία 

(Kölling, 1999 και Meertens, 1981) σχεδιάζονται συχνά βασισµένα στην εµπειρία 

τόσων ετών, αλλά χωρίς αναφορά στην εκµάθηση της θεωρίας ή σε θέµατα 

έρευνας της ψυχολογίας του προγραµµατισµού. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, στην ενότητα 1.2, παρουσιάζονται οι δυσκολίες που 

συναντούν οι αρχάριοι προγραµµατιστές στα πρώτα τους βήµατα, στην ενότητα 

1.3 τα λάθη που συχνά κάνουν και στις υπόλοιπες ενότητες τα προβλήµατα 

διδασκαλίας και κατανόησης που συναντούν στις βασικές έννοιες και δοµές µιας 

γλώσσας προγραµµατισµού. Αναλύονται τα προβλήµατα διδασκαλίας και 

κατανόησης των µεταβλητών, των επαναληπτικών δοµών, των δοµών επιλογής 

και της αναδροµής. 

 

1.2 Οι δυσκολίες των µαθητών 

 

Τα τελευταία χρόνια, είναι γενικώς αποδεκτό ότι η διδασκαλία και η εκµάθηση του 

προγραµµατισµού χαρακτηρίζονται κατά κανόνα από ορισµένες "δυσκολίες", οι 

οποίες εκδηλώνονται κυρίως κατά την κατασκευή ενός αλγορίθµου ή ενός 

προγράµµατος. Oρισµένες δυσκολίες εκδηλώνονται και σε άλλες περιπτώσεις: 

όταν, για παράδειγµα, ο προγραµµατιστής επιχειρεί να αιτιολογήσει ή να 

προβλέψει τη συµπεριφορά ενός αλγορίθµου ή επιχειρεί να τον διορθώσει. 

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

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

είναι σχεδόν ανεξάρτητες από τη µέθοδο διδασκαλίας του αντίστοιχου 

αντικειµένου. Eπίσης, πολλές απ' αυτές παρουσιάζουν εξαιρετική ανθεκτικότητα 

στο χρόνο. Έτσι, οι έννοιες ή οι µέθοδοι αυτές αποτελούν πηγή δυσκολιών για 

µακρό χρονικό διάστηµα κι επιπλέον εµφανίζονται κατά τρόπο σχεδόν ανεξάρτητο 

από το κοινό (αν και βέβαια η υπέρβαση τους δεν γίνεται πάντοτε µε την ίδια 

ταχύτητα). Ένα µέρος από σχετικά θέµατα προγραµµατισµού (όπως για 

παράδειγµα η χρήση των βρόχων ή των αναδροµικών διαδικασιών από µη 

πεπειραµένους προγραµµατιστές) έχει διερευνηθεί εκτεταµένα σε διεθνές επίπεδο. 

Σήµερα γνωρίζουµε αρκετά καλά τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αρχάριοι 

προγραµµατιστές στους τοµείς αυτούς - και σε µερικές περιπτώσεις γνωρίζουµε 

διδακτικές µεθόδους για την υπέρβαση τους. Θέµατα που έχουν ερευνηθεί κυρίως 

αφορούν: 
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• προβλήµατα της διδασκαλίας και κατανόησης των µεταβλητών,  

• προβλήµατα της διδασκαλίας και κατανόησης των επαναληπτικών δοµών 

(βρόχων),  

• προβλήµατα της διδασκαλίας και κατανόησης των εντολών επιλογής 

(εντολές τύπου if then else κλπ) σε διαδικαστικές γλώσσες 

προγραµµατισµού (λ.χ. Pascal, σε αντιδιαστολή µε γλώσσες 

συναρτησιακού προγραµµατισµού όπως η LISP ή λογικού 

προγραµµατισµού όπως η Prolog κλπ ),  

• προβλήµατα της διδασκαλίας της αναδροµικότητας κυρίως σε γλώσσες στις 

οποίες η αναδροµικότητα είναι κυρίαρχη (όπως η LOGO), 

• ιδιαίτερα θέµατα όπως η µεταφορά γνώσεων από ένα προγραµµατιστικό 

περιβάλλον σε άλλο, η εισαγωγή στον λογικό προγραµµατισµό και τον 

παράλληλο προγραµµατισµό κ.ά. 

 

Ο Du Boulay (1989) περιγράφει πέντε βασικές περιοχές όπου επικεντρώνεται η 

δυσκολία της εκµάθησης του προγραµµατισµού. 

 

Η πρώτη περιοχή (Orientation) καλείται «Προσανατολισµός: Τι είναι ο 

προγραµµατισµός και σε τι µας είναι χρήσιµος». Οι µαθητές αρκετές φορές 

συναντούν δυσκολίες µε τις διάφορες µορφές προγραµµατισµού. Σήµερα πολύ 

περισσότερο από ποτέ άλλοτε, ο προγραµµατισµός καλύπτει µια ευρεία περιοχή 

των εφαρµογών λογισµικού και δεν συναντάται αποκλειστικά στα περιβάλλοντα 

των κλασσικών γλωσσών. Πολλά πακέτα λογισµικού ενσωµατώνουν δυνατότητες 

προγραµµατισµού (συνήθως µέσω µακροεντολών), όπως λογιστικά φύλλα, 

επεξεργαστές κειµένου, προγράµµατα δηµιουργίας γραφικών κ.ά. Αυτό το γεγονός 

έχει καταστήσει πλέον θολά τα όρια µεταξύ του χρήστη εφαρµογών και του 

προγραµµατιστή. 

 

Η δεύτερη περιοχή (Notional Machine) καλείται «Νοητή µηχανή – Πώς λειτουργεί 

ο υπολογιστής». Ο µαθητής καλείται να «ελέγξει» µια εικονική µηχανή. Τι µορφή 

παίρνει η εικονική µηχανή και ποιο είδος εντολών αναµένεται να καταλαβαίνει; 

Πώς γίνεται η επικοινωνία, η έκδοση και η ανάγνωση των εντολών; Τα διανοητικά 

µοντέλα που κατασκευάζουν οι µαθητές είναι κρίσιµα για την κατανόηση κάθε 

νέας έννοιας στην οποία εισάγονται. Επιπλέον, η κατοχή ενός «φτωχού» 

διανοητικού µοντέλου µπορεί να οδηγήσει τους µαθητές να αναπτύξουν φτωχές 
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στρατηγικές εκµάθησης µε αποτέλεσµα την απουσία κινήτρου, την έλλειψη 

ενδιαφέροντος, την αποθάρρυνση και απογοήτευση (Kessler & Anderson, 1986). 

 

Η τρίτη περιοχή δυσκολίας (Notation), που περιγράφει ο Du Boulay (1989), 

αναφέρεται στα προβλήµατα που προκύπτουν από την ίδια τη γλώσσα 

προγραµµατισµού, συµπεριλαµβανοµένων των συντακτικών και σηµασιολογικών 

κανόνων. Αυτά περιλαµβάνουν σχεδιασµούς που οδηγούν εύκολα σε λάθη ή 

περιλαµβάνουν δυσκολονόητες διαδικασίες. 

 

Η τέταρτη περιοχή δυσκολίας (Structures) περιγράφει ένα απαραίτητο στοιχείο της 

µετάβασης από τον αρχάριο στον έµπειρο προγραµµατιστή: την εκµάθηση και 

πραγµατική κατάκτηση των δοµών, µε τέτοιο τρόπο, ώστε µελλοντικά να µπορούν 

να ανακληθούν εύκολα και να ενσωµατωθούν σε µια λύση ενός προβλήµατος. 

Παραδείγµατα τέτοιων δοµών είναι ο υπολογισµός ενός αθροίσµατος µε χρήση 

βρόχου, ένας αλγόριθµος αναζήτησης, ένας αλγόριθµος ταξινόµησης, κώδικας για 

την αντιµετάθεση τιµών κ.α. Οι έµπειροι προγραµµατιστές έχουν στο µυαλό τους 

έτοιµη τη λύση προς χρήση ανά πάσα στιγµή για τέτοιες δοµές, αφού έχουν 

αντιµετωπίσει ανάλογες καταστάσεις στο παρελθόν. Οι αρχάριοι, λόγω απειρίας, 

στερούνται τέτοιας δυνατότητας µε αποτέλεσµα να βρίσκει εµπόδια η προσπάθειά 

τους να λύσουν ανάλογα προβλήµατα. 

 

Η πέµπτη περιοχή δυσκολίας (Pragmatics) παραµελείται συχνά στα µαθήµατα 

προγραµµατισµού, παρά την προφανώς ιδιαίτερη σηµασία της. Έχει να κάνει µε τις 

βοηθητικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τον προγραµµατισµό και 

αφορούν την ικανότητα προσαρµογής και ελέγχου ενός περιβάλλοντος στον 

υπολογιστή που θα χρησιµοποιηθεί για τη συγγραφή κώδικα, τη µεταγλώττιση και 

αποσφαλµάτωση των λαθών ενός προγράµµατος. Οι µαθητές ορισµένες φορές 

έχουν δυσκολία να εγκλιµατισθούν στο περιβάλλον ανάπτυξης προγραµµάτων και 

να µάθουν να χρησιµοποιούν τα διαθέσιµα εργαλεία, πριν ακόµα αρχίσουν να 

εξετάζουν την ίδια τη γλώσσα προγραµµατισµού. 

  

1.3 Τα συχνά λάθη των µαθητών 

 

O Du Boulay (1989) θεωρεί ότι τα λάθη των µαθητών µπορούν να ταξινοµηθούν 

στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 
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1. Κακή εφαρµογή της αναλογίας (Misapplication of analogy): η µεταβλητή 

παροµοιάζεται ένα κουτί αποθήκευσης, οπότε αρκετοί µαθητές θεωρούν ότι 

θα µπορούσε να αποθηκεύσει περισσότερες από µία τιµές. 

2. Υπεργενίκευση (Overgeneralization): ό,τι λειτουργεί σωστά για έναν τύπο 

αντικειµένου θα πρέπει να λειτουργεί σωστά και για κάποιον άλλο. Για 

παράδειγµα, η χρήση του χαρακτήρα “;” για το διαχωρισµό των 

διαφορετικών ορισµάτων σε ένα βρόχο FOR µπορεί να οδηγήσει τους 

µαθητές να χρησιµοποιήσουν τον ίδιο χαρακτήρα ( “;” ) ως διαχωριστικό 

των παραµέτρων στην κλήση µιας συνάρτησης. 

3. Λάθος χειρισµός της πολυπλοκότητας και της αλληλεπίδρασης: κακή 

διαχείριση και τοποθέτηση σε λάθος σηµείο των υποτµηµάτων ενός 

µεγάλου προγράµµατος. 

 

Ο Du Boulay (1989) παρατηρεί επίσης ότι οι µαθητές συχνά θεωρούν ότι ο 

υπολογιστής (ή το πρόγραµµα) θα επιστρέψει ως αποτέλεσµα αυτό που οι ίδιοι 

πιστεύουν (και θέλουν) και όχι αυτό που προκύπτει από την εκτέλεση των 

εντολών του προγράµµατος που έχουν γράψει. Ακόµη θεωρεί ότι η χρησιµοποίηση 

αγγλικών λέξεων σε µια γλώσσα προγραµµατισµού µπορεί να παραπλανήσει τους 

µαθητές κάνοντας τους να σκεφτούν ότι ο υπολογιστής διαθέτει (όπως ο 

άνθρωπος) την ικανότητα να συµπεραίνει τι εννοεί κάποιος µε τα λεγόµενα του. 

 

Ο Putnam (1986) µελέτησε τους µαθητές γυµνασίου που µαθαίνουν να 

προγραµµατίζουν σε γλώσσα BASIC. ∆ιαπίστωσε ότι όταν η προγενέστερη γνώση 

µεταφέρεται λανθασµένα στον προγραµµατισµό υπολογιστών, τότε ενδεχοµένως 

µπορεί να προκαλέσει αρκετά λάθη. Οι σπουδαστές τείνουν να καλύψουν την 

ελλιπή γνώση τους στη BASIC, υποθέτοντας ότι η µηχανή έχει ικανότητες φυσικής 

γλώσσας, εξάγοντας (προφανώς λανθασµένα) συµπεράσµατα για τη χρήση των 

λέξεων κλειδιών της γλώσσας σύµφωνα µε την αγγλική τους σηµασία. 

 

Οι Bruckman και Edwards (1999) θεωρούν ότι τα λάθη που σχετίζονται µε τη 

φυσική γλώσσα είναι πιθανό να εµφανιστούν ανεξάρτητα από το πόσο κοντά 

βρίσκεται η γλώσσα προγραµµατισµού µε τη φυσική γλώσσα. Οι παραπάνω 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα λάθη που σχετίζονται µε τη φυσική γλώσσα, όταν 

χρησιµοποιείται γλώσσα προγραµµατισµού που βρίσκεται πολύ κοντά στη φυσική 

γλώσσα, αποτελούν ένα µικρό ποσοστό των συνολικών λαθών (10,6%) και από 

αυτά το 61,8% διορθώνεται από τους µαθητές χωρίς εξωτερική βοήθεια. 
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Καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι τα λάθη που σχετίζονται µε τη φυσική γλώσσα 

δεν αποτελούν ικανοποιητικό λόγο για να αποφεύγεται η χρήση φυσικής γλώσσας 

στη σχεδίαση γλωσσών προγραµµατισµού. 

 

O Du Boulay (1989) επίσης σηµειώνει ότι οι µαθητές αρκετές φορές αγνοούν ή 

είναι απληροφόρητοι για την κατάλληλη αντιµετώπιση ενός λάθους µε αποτέλεσµα 

να καταφεύγουν σε λάθος ενέργειες, ακόµα και σε υπερπροσπάθεια για ένα 

ασήµαντο συντακτικό λάθος. Για παράδειγµα µπορεί να καταφύγουν σε διαγραφή 

όλου του προγράµµατος ή ακόµα και σε επανεκκίνηση του υπολογιστή. 

 

Ο Perkins (1989) µελέτησε τις στρατηγικές των µαθητών που µαθαίνουν να 

προγραµµατίζουν. Όπως και ο Du Boulay, διαπίστωσε ότι οι αρνητικές εµπειρίες 

αναγκάζουν µερικούς µαθητές να σταµατήσουν την προσπάθεια τους. Αυτοί οι 

µαθητές (Stoppers) εγκαταλείπουν την προσπάθεια τους µόλις βρουν ένα 

πρόβληµα. ∆ιαπιστώθηκε ότι αυτή η τάση θα µπορούσε να αντιµετωπιστεί αν δοθεί 

στους µαθητές µια µικρή θετική εµπειρία για να τους ενθαρρύνει. Το άµεσο 

συµπέρασµα είναι ότι η πρώτη επαφή και εµπειρία στον προγραµµατισµό, στο 

στάδιο όπου οι µαθητές καταστρώνουν την τεχνική προγραµµατισµού τους, είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική. Η άλλη κλάση των µαθητών (Movers) ακολουθεί 

διαφορετικές στρατηγικές προκειµένου να συντάξει ένα σωστό πρόγραµµα, αν και 

όχι πάντα µε επιτυχία. Οι µαθητές αυτοί πολλές φορές αλλάζουν τυχαία τον 

κώδικα ενός προγράµµατος (προφανώς πειραµατίζονται) χωρίς να κατανοούν που 

ακριβώς είναι το πρόβληµα. 

 

1.4 Προβλήµατα διδασκαλίας και κατανόησης των 

µεταβλητών 

 

Η ανάθεσης τιµής σε µεταβλητή παρουσιάζει δυσκολίες και είναι γενικά αποδεκτό 

ότι αποτελεί ένα από τα προβλήµατα που συναντούν οι µαθητές στη διδασκαλία 

του προγραµµατισµού. Πολλοί ερευνητές έχουν ασχοληθεί µε την έννοια της 

µεταβλητής και το ρόλο της στην αλγοριθµική και τον προγραµµατισµό, όπως οι 

Schneiderman (1980), Mayer (1981), Samurcay (1985), Dagdilelis (1986) και 

Rogalski (1989). 
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Η δυσκολία που παρουσιάζει η έννοια της µεταβλητής πηγάζει ορισµένες φορές 

από την επιλογή του συµβόλου ανάθεσης τιµής. Ως αποτέλεσµα, εκφράσεις της 

µορφής “Χ=Χ+1” προκαλούν σύγχυση και σύγκρουση µεταξύ Προγραµµατισµού 

και Μαθηµατικών. Η συγκεκριµένη έκφραση δεν έχει νόηµα στα Μαθηµατικά, 

αφού δεν είναι δυνατό ένας αριθµός X να είναι ίσος µε τον εαυτό του συν τη 

µονάδα, ενώ στον Προγραµµατισµό παριστάνει µια εκχώρηση. Oρισµένοι 

ερευνητές διατυπώνουν επιπλέον την άποψη ότι στις εκφράσεις του τύπου 

“Χ=Υ+1”, υπάρχει µια σύγχυση σχετικά µε το αν το σύµβολο "=" είναι το σύµβολο 

ισότητας ή το σύµβολο της εκχώρησης τιµής. Αρκετές γλώσσες προγραµµατισµού 

κάνουν χρήση του “=” ως συµβόλου εκχώρησης τιµής, προφανώς για λόγους 

απλότητας, γεγονός που δηµιουργεί σύγχυση µε το αλγεβρικό σύµβολο της 

ισότητας. Στην Pascal για να αποφεύγονται τέτοια προβλήµατα χρησιµοποιείται το 

σύµβολο “:=” για την εκχώρηση τιµής.  

 

O Du Boulay (1989) θεωρεί ότι οι παρερµηνείες στην κατανόηση των µεταβλητών 

βασίζονται στα παραδείγµατα (παροµοιώσεις - αναλογίες) που χρησιµοποιούν οι 

εκπαιδευτικοί στην τάξη. Για παράδειγµα η παροµοίωση της µεταβλητής µε ένα 

κουτί ή ένα συρτάρι µε µια ετικέτα, µπορεί να παρερµηνευτεί από τους µαθητές 

και να θεωρήσουν ότι η µεταβλητή µπορεί να έχει περισσότερες από µία τιµές. 

Έτσι ορισµένοι µαθητές θεωρούν ότι η µεταβλητή  «θυµάται» κάθε τιµή που της 

δίνεται, εκτός αν σβηστούν τα περιεχόµενα της µνήµης. ∆εν κατανοούν ότι η νέα 

τιµή καταχωρείται στη θέση της παλιάς η οποία και χάνεται. 

 

Μια άλλη περίπτωση, που αναφέρει ο Du Boulay, είναι η παροµοίωση της 

µεταβλητής µε µια πλάκα (slate) όπου πάνω µπορούν να γραφούν τιµές. Και αυτή 

η αναλογία µπορεί να παρερµηνευτεί από µαθητές, που δεν µπορούν να 

αντιληφθούν ότι η υπάρχουσα τιµή επικαλύπτεται από τη νέα. Οι µαθητές αυτοί 

θεωρούν τη µεταβλητή σαν µια λίστα που περιέχει όλες τις τιµές που έχουν 

εκχωρηθεί στη µεταβλητή, οι οποίες και µπορούν να ανακτηθούν. 

 

Μια συνηθισµένη παρερµηνεία της εντολής ανάθεσης τιµής Α = Β είναι η 

ακόλουθη: To B συνδέεται µε το Α και έτσι όποιες αλλαγές πρόκειται να γίνουν 

στο Α θα επηρεάσουν άµεσα και το Β. Παρατηρείται επίσης ότι ένα συχνό λάθος 

είναι η µη απόδοση αρχικής τιµής (λ.χ. 0 ή άλλη τιµή) σε µετρητές βρόχων. Στην 

περίπτωση αυτή οι µαθητές µπερδεύονται µε την αναλογία µεταβλητής – κουτιού, 

όπου το κουτί είναι άδειο έως ότου τοποθετήσουµε κάτι µέσα του, οπότε ανάλογα 

θεωρούν ως 0 και το περιεχόµενο της µεταβλητής. 
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O Shneiderman (1985) αναφέρεται στις διαφορετικές χρήσεις των µεταβλητών. 

Καταλήγει στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι 

µεταβλητών: 

 

• Μεταβλητές µετρητές, για χρήση σε βρόχους 

• Μεταβλητές υπολογισµού 

• Μεταβλητές αθροισµάτων 

• Μεταβλητές γενικής χρήσης 

 

Οι Bayman και Mayer (1983) καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι δύο είδη 

εκχώρησης τιµών σε µεταβλητές µπορεί να οδηγήσουν σε παρερµηνείες. Η πρώτη 

περίπτωση είναι η αρχικοποίηση (LET X=0) και η άλλη είναι η εξίσωση (LET 

X=Y+1). Στις περιπτώσεις αυτές οι µαθητές συχνά θεωρούν ότι ο υπολογιστής έχει 

καταγράψει κάπου την πληροφορία ή την έχει εκτυπώσει στην οθόνη ενώ 

αντίθετα η πληροφορία έχει αποθηκευθεί σε συγκεκριµένη θέση στη µνήµη. 

Πολλοί µαθητές θεωρούν ότι αποθηκεύεται η εξίσωση και όχι η τιµή. Οι 

συγγραφείς καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι: 

 

"Οι αρχάριοι προγραµµατιστές χρειάζονται ειδική εκπαίδευση στα 

θέµατα που αφορούν θέσεις µνήµης και κάτω από ποιες συνθήκες οι 

τιµές που αποθηκεύονται στις θέσεις αυτές µπορούν να 

αντικατασταθούν". 

 

Η Samurcay (1985) καταλήγει σε τέσσερις τρόπους ανάθεσης τιµών σε 

µεταβλητές: 

 

• Ανάθεση σταθερής τιµής (constant value, Α=3). 

• Ανάθεση τιµής που προκύπτει από υπολογισµό (calculated value, 

Α=2*Β+1). 

• Αντιγραφή (duplication, Α=Β). 

• Συσσώρευση (accumulation, Α=Α+1). 

 

Το µαθηµατικό υπόβαθρο ενός µαθητή για τις έννοιες της µεταβλητής και της 

ισότητας  τον βοηθά στους πρώτους τρεις πρώτους τρόπους ανάθεσης τιµών. ∆εν 

συµβαίνει κάτι τέτοιο όµως στην περίπτωση της συσσώρευσης όπου η έννοια της 

µεταβλητής προκαλεί σύγχυση και απαιτεί διαφορετική αντιµετώπιση. Στην 
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περίπτωση αυτή πρέπει να γίνει σαφής διάκριση µεταξύ αριστερού και δεξιού 

τµήµατος της εντολής ανάθεσης, και να κατανοήσουν οι µαθητές ότι το αριστερό 

τµήµα σχετίζεται µε τη θέση µνήµης ενώ το δεξί τµήµα µε την τιµή που θα πάρει η 

µεταβλητή. 

 

H Samurcay επίσης κατατάσσει τις µεταβλητές σε δύο κατηγορίες - εσωτερικές και 

εξωτερικές - και περιγράφει τη χρήση των τεσσάρων τρόπων ανάθεσης σε κάθε 

κατηγορία µεταβλητών. Εξωτερικές είναι οι µεταβλητές που αποτελούν είσοδο ή 

έξοδο (αποτέλεσµα) σε ένα πρόγραµµα. Αυτές είναι υπό τον έλεγχο του χρήστη, 

όταν εκτελεί το πρόγραµµα. Εσωτερικές είναι οι µεταβλητές που είναι αναγκαίες 

µόνο στη (προγραµµατιστική) λύση ενός προβλήµατος  και είναι υπό τον έλεγχο 

του προγραµµατιστή. Η Samurcay πιστεύει ότι οι αρχάριοι προγραµµατιστές 

δυσκολεύονται περισσότερο µε τον χειρισµό των εσωτερικών µεταβλητών. Αυτό 

συµβαίνει γιατί, στην περίπτωση των εσωτερικών µεταβλητών, απαιτείται µια 

διαρκής αναπαράσταση της εσωτερικής λειτουργίας του υπολογιστή. Προκειµένου 

να ερευνηθεί αυτή η δυσκολία, µελετήθηκε η χρήση της µεταβλητής κατά την 

επίλυση προγραµµάτων µε βρόχους, περίπτωση που αναλύεται στην επόµενη 

παράγραφο. 

 

1.5 Προβλήµατα κατανόησης των επαναληπτικών δοµών 

(βρόχων) 

 

Οι επαναληπτικές δοµές (βρόχοι) αποτελούν δοµικό στοιχείο σχεδόν κάθε 

προγράµµατος, πέραν εκείνων των σύντοµων εκπαιδευτικών προγραµµάτων που 

χρησιµοποιούνται στη διαδικασία εκµάθησης µια γλώσσας. Αποτέλεσαν δε, 

ιδιαίτερα τα τελευταία 25 χρόνια, ένα από τα πλέον διερευνηµένα θέµατα από 

πολλούς ερευνητές κι ερευνητικές οµάδες όπως οι Soloway (1983), Rogalski 

(1986), Du Boulay (1989), Hoc (1989), Putnam (1989), ∆αγδιλέλης (1996) κ.α. 

 

Οι ερευνητές συµφωνούν στο συµπέρασµα ότι οι επαναληπτικές δοµές αποτελούν 

µια περιοχή όπου παρατηρούνται δυσκολίες στους αρχάριους προγραµµατιστές. Οι 

δυσκολίες αυτές µπορεί να οφείλονται είτε σε αδυναµία γενίκευσης (Hoc, 1989) 

είτε σε αδυναµία ανάπτυξης ενός κατάλληλου νοητικού µοντέλου της δοµής του 

βρόχου (Kessler, 1989). O Hoc (1989) παρατηρεί ότι υπάρχει τάση στους νέους 
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προγραµµατιστές να γράφουν ξανά το ίδιο κοµµάτι κώδικα αντί να 

χρησιµοποιήσουν βρόχο. 

 

O Du Boulay (1989) θεωρεί ότι οι βρόχοι δηµιουργούν στους αρχαρίους αρκετά 

προβλήµατα. Αρκετοί δεν κατανοούν πως γίνεται η αλλαγή τιµής στον µετρητή 

ενός βρόχου FOR, µια και δεν αποτυπώνεται η ενέργεια αυτή στον κώδικα, αλλά 

γίνεται εξ υποθέσεως.  

 

Οι Rogalski και Samurcay (1990) καταγράφουν τις ενέργειες που λαµβάνουν 

χώρα στη δηµιουργία ενός βρόχου. Τρεις τύποι διεργασιών µεταβλητών 

εµπεριέχονται σε ένα βρόχο: 

 

• Αρχικοποίηση (initialization), όπου γίνεται η απόδοση των αρχικών τιµών 

στις µεταβλητές του βρόχου. 

• Ενηµέρωση (updating), όπου γίνεται η (απαραίτητη) αναπροσαρµογή των 

τιµών των µεταβλητών. 

• Έλεγχος (test), όπου καθορίζεται η συνθήκη τερµατισµού του βρόχου. 

 

Οι αρχάριοι συνήθως δεν µπορούν να καθορίσουν το τµήµα ενηµέρωσης και 

συχνά γράφουν τον κώδικα ενός βρόχου παραλείποντάς το. Επίσης δυσκολεύονται 

να «συνθέσουν» τη συνθήκη εξόδου. Οι παραπάνω ερευνήτριες κατέληξαν στο 

συµπέρασµα ότι η αρχικοποίηση των µεταβλητών που περιλαµβάνονται στο σώµα 

ενός βρόχου είναι µια σύνθετη νοητική διαδικασία και παρουσιάζει περισσότερες 

δυσκολίες από τον έλεγχο και την ενηµέρωση. 

 

Oι επαναληπτικές δοµές µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορες προσεγγίσεις. 

Είναι γνωστό από το 1966 (Boehm, 1966), ότι θεωρητικά η δοµή «while συνθήκη 

do» είναι αρκετή από µόνη της για να καλύψει όλες τις περιπτώσεις που µπορούν 

να παρουσιαστούν.  

 

Σε γενικές γραµµές οι επαναληπτικές δοµές ανήκουν στους εξής τύπους: 

 

1. repeat N φορές κώδικας 

Ο κώδικας επαναλαµβάνεται N φορές  (το N πρέπει βέβαια να είναι γνωστό 

εκ των προτέρων). Πρόκειται για τη συνήθη επαναληπτική δοµή της LOGO.  

 

2. for I:=N1 to N2 do κώδικας 



Αρχάριοι και Προγραµµατισµός   Σελίδα 18 

Ο κώδικας επαναλαµβάνεται N2-N1+1 φορές. 

 

3. while συνθήκη do κώδικας 

Ο κώδικας επαναλαµβάνεται όσο η συνθήκη είναι αληθής. Tο αντίστοιχο 

τεστ πραγµατοποιείται πριν από το σώµα της επαναληπτικής διαδικασίας. 

 

4. repeat κώδικας until συνθήκη  

Ο κώδικας επαναλαµβάνεται όσο η συνθήκη είναι ψευδής. Tο αντίστοιχο 

τεστ πραγµατοποιείται µετά από το σώµα της επαναληπτικής διαδικασίας. 

 

Ανάλογα µε τη θέση που γίνεται ο έλεγχος της συνθήκης, η έξοδος από το βρόχο 

διακρίνεται (Pane και Myers, 1996) σε: 

 

• Top-exit, όπου ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στην αρχή, πριν την 

εκτέλεση εντολών του σώµατος του βρόχου, λ.χ. ο βρόχος while στην 

Pascal. 

• Bottom-exit, όπου ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται στο τέλος, µετά την 

εκτέλεση του σώµατος του βρόχου, λ.χ. ο βρόχος repeat στην Pascal. 

• Middle-exit, όπου ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται εντός του σώµατος του 

βρόχου. 

• Daemon-exit, όπου η έξοδος µπορεί να γίνει οπουδήποτε, αν ο έλεγχος της 

συνθήκης αποτύχει. 

 

Ο Wu (1991) επισηµαίνει ότι οι αρχάριοι στη φάση της περιγραφής, ακολουθούν 

τη στρατηγική bottom-exit όταν πιστεύουν ότι είναι ευκολότερη, αλλά µετά 

γυρίζουν σε στρατηγική middle-exit για όλες τις άλλες περιπτώσεις.  

 

Η έρευνα των Rogalski και Samurcay (1990) ενισχύει την παραπάνω θέση, αφού 

βρίσκει ότι η στρατηγική top-exit είναι πιο δύσκολη από την bottom-exit. Και αυτό 

γιατί οι νέοι προγραµµατιστές δυσκολεύονται να αναπαραστήσουν και να 

εκφράσουν µια συνθήκη τερµατισµού για ένα τµήµα κώδικα (το σώµα του 

βρόχου) µε το οποίο δεν έχουν ακόµα καταπιαστεί. 

 

Η έρευνα του Soloway (1983) καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι αρχάριοι γράφουν 

πιο σωστά το τµήµα των βρόχων ενός προγράµµατος αν χρησιµοποιήσουν µια 

δοµή που επιτρέπει την έξοδο από το µέσο του βρόχου (middle-exit) και όχι από 
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την αρχή ή το τέλος. Προτείνουν τη δοµή loop...leave...again για την καλύτερη 

κατανόηση των βρόχων. 

 

Αντίθετα ο Ledgard (1975) υποστηρίζει ότι η έξοδος από το βρόχο πρέπει να 

γίνεται είτε στην αρχή είτε στο τέλος του βρόχου. Παρόλο που αυτό µπορεί να 

είναι στην αρχή πιο δύσκολο, το αποτέλεσµα τελικά είναι η καλύτερη δόµηση και 

διαχείριση του προγράµµατος. Η έξοδος από το µέσο ενός βρόχου, ενώ 

φαινοµενικά είναι σωστή, οδηγεί σε λάθος προγραµµατιστική λογική και 

δυσχεραίνει την αναγνωσιµότητα (readability) του προγράµµατος.  

 

Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγει και ο Sheppard (1979) σε έρευνα που έγινε µε 

δείγµα οµάδα προγραµµατιστών. Συγκρίνουν δύο τµήµατα κώδικα που περιέχουν 

βρόχο, που το πρώτο χαρακτηρίζεται «απόλυτα δοµηµένο» και δεν επιτρέπει την 

έξοδο από το µέσο του βρόχου ενώ το δεύτερο αντίθετα είναι «φυσικά δοµηµένο» 

και επιτρέπει την έξοδο από το µέσο. Συµπεραίνουν ότι δεν παρατηρήθηκε 

αξιοσηµείωτη διαφορά µεταξύ των δύο τµηµάτων στην απόδοση των 

προγραµµατιστών στη συγγραφή κώδικα. Επίσης δεν παρατηρούν διαφορά και σε 

θέµατα τροποποίησης και αποσφαλµάτωσης κώδικα. 

 

Αρκετοί µαθητές θεωρούν ότι ένας βρόχος WHILE τερµατίζεται από τη στιγµή που 

η συνθήκη εξόδου παύει να ισχύει (daemon-exit), ανεξάρτητα από το σε ποια 

εντολή του βρόχου βρίσκεται εκείνη τη στιγµή η εκτέλεση του προγράµµατος, ενώ 

κανονικά θα πρέπει να περιµένουν έως ότου η συνθήκη ελεγχθεί στην αρχή του 

βρόχου (top-exit) (Bonar, 1989, Sleeman, 1988). 

 

Τα πιο συχνά λάθη και παρανοήσεις των µαθητών που σχετίζονται µε βρόχους, 

σύµφωνα µε τους Putnam (1989) και Sleeman (1988) είναι: 

 

• Θεωρούν ότι µια εντολή που βρίσκεται αµέσως µετά το τέλος του βρόχου, 

συµπεριλαµβάνεται σε αυτόν. 

• Η τελευταία εντολή ενός βρόχου εκτελείται πολλές φορές, ενώ όλες οι 

άλλες εντολές εκτελούνται µία φορά. 

• ∆ίνουν χαρακτηριστικά βρόχου στο τµήµα των εντολών που εµπεριέχεται 

στο begin-end. 

• Πιστεύουν ότι µια µεταβλητή κρατά περισσότερες από µία τιµές και έτσι 

χειρίζονται µια εντολή επιλογής (conditional) σαν βρόχο. 
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• Πιστεύουν ότι η µεταβλητή που χρησιµοποιείται ως µετρητής στο βρόχο 

FOR είτε δεν έχει τιµή µέσα στο βρόχο, είτε ότι είναι σωστό να αλλάζει η 

τιµή της µέσα στο βρόχο. 

 

Συµπερασµατικά, οι έρευνες φαίνεται να δείχνουν ότι, αντίθετα από τους 

έµµεσους ή άµεσους ισχυρισµούς της σχολής του δοµηµένου προγραµµατισµού, 

όλες οι επαναληπτικές δοµές δεν είναι εξίσου περίπλοκες για τον προγραµµατιστή. 

Aν θεωρήσουµε ότι µια επαναληπτική δοµή είναι πιο εύκολη από µιαν άλλη, 

εφόσον ο χρήστης τη χρησιµοποιεί αυθόρµητα πιο συχνά από τη δεύτερη και κάνει 

µ' αυτήν λιγότερα λάθη, τότε: 

 

• η δοµή repeat N φορές κώδικας είναι η πιο εύκολη απ' όλες. H δοµή αυτή 

πιθανά αντιστοιχεί σ' ένα "συνηθισµένο" τρόπο λειτουργίας στην 

καθηµερινή ζωή. 

• η δοµή while συνθήκη do κώδικας φαίνεται να είναι πολύ πιο δύσκολη από 

την repeat κώδικας until συνθήκη, γεγονός που ερµηνεύεται από το 

γεγονός ότι η δεύτερη φαίνεται να αντιστοιχεί σε µια "φυσική" στρατηγική 

επαναληπτικής επεξεργασίας: επεξεργασία των δεδοµένων κι ύστερα 

έλεγχος τερµατισµού, ενώ αντίθετα στην πρώτη µορφή ο έλεγχος 

συνέχειας πραγµατοποιείται πριν από οποιαδήποτε επεξεργασία (πλην της 

απόδοσης αρχικών τιµών, η οποία όµως δεν ανήκει στο σώµα της 

επαναληπτικής δοµής). 

• η δοµή for I:=N1 to N2 do κώδικας φαίνεται επίσης να αποτελεί πηγή 

δυσχερειών για τους νέους προγραµµατιστές, πιθανόν γιατί τόσο η 

µεταβολή της µεταβλητής µετρητή όσο και η πραγµατοποίηση του τεστ 

ελέγχου είναι έµµεσες. Η διαπίστωση αυτή έρχεται σε αντίθεση µε µια πολύ 

διαδεδοµένη αντίληψη που θεωρεί τη δοµή αυτή πιο απλή απ' όλες κι έτσι 

αποτελεί την κατ' εξοχή επαναληπτική δοµή της BASIC. 

 

1.6 Προβλήµατα κατανόησης των δοµών επιλογής (if, 

case) 

 

Οι λανθασµένες αντιλήψεις των αρχάριων προγραµµατιστών έχουν συχνά την 

αιτία τους στην καθηµερινή ζωή. Η λύση ενός προβλήµατος προγραµµατισµού 

συνήθως προκύπτει από τη µεταφορά της επίλυσης αποτυπωµένης µε χρήση 
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φυσικής γλώσσας (∆αγδιλέλης, 1996), που δε σηµαίνει όµως ότι µε τον τρόπο 

αυτό οδηγούµαστε στο σωστό αποτέλεσµα. Στο παρακάτω παράδειγµα, στο οποίο 

ο χρήστης εισάγει την ηλικία του κι ο υπολογιστής αποφαίνεται αν ο χρήστης είναι 

NEOΣ, MEΣOKOΠOΣ ή ΓEPOΣ, παρουσιάζεται µια αντιστοίχηση της φυσικής 

γλώσσας µε τον κώδικα των αρχαρίων προγραµµατιστών: 

 

Φυσική γλώσσα Γλώσσα Προγραµµατισµού 

∆ιάβασε µια ηλικία 

Αν είναι κάτω από 30 είναι «ΝΕΟΣ»  

Αν είναι κάτω από 50 είναι 

«ΜΕΣΟΚΟΠΟΣ»  

Αλλιώς είναι «ΓΕΡΟΣ» 

INPUT X  

IF X<30 THEN PRINT “ΝΕΟΣ” 

IF X<50 THEN PRINT “ΜΕΣΟΚΟΠΟΣ” 

 

PRINT “ΓΕΡΟΣ” 

Πίνακας 1. Αντιστοίχηση φυσικής γλώσσας και γλώσσας προγραµµατισµού 

 

Τα λάθη του παραπάνω παραδείγµατος πηγάζουν ενδεχοµένως από τον τρόπο που 

εκφράζονται οι άνθρωποι στη φυσική γλώσσα, τρόπος που, αν αυστηρά 

µεταφερθεί σε γλώσσα προγραµµατισµού, δεν δίνει τα επιδιωκόµενα 

αποτελέσµατα. 

 

Γενικότερα οι αρχάριοι προγραµµατιστές συναντούν τις ακόλουθες δυσκολίες στην 

κατανόηση των δοµών επιλογής: 

 

• Εµφωλευµένες δοµές επιλογής: Εδώ ο βαθµός δυσκολίας αυξάνεται 

ανάλογα µε το βάθος εµφώλευσης (Rogalski, 1990). 

• Σύνθετες εκφράσεις – συνθήκες: Οι πολύπλοκες εκφράσεις που 

χρησιµοποιούν Boolean συναρτήσεις ή συνδυασµό προτάσεων µε τους 

λογικούς τελεστές AND, OR και NOT, δυσχεραίνουν σαφώς την κατανόηση 

της λειτουργίας µιας εντολής ελέγχου (∆αγδιλέλης, 1996). 

• Εντοπισµός των ορίων εµβέλειας (begin .. end): Η απουσία εντολών που 

καθορίζουν τα όρια εµβέλειας των τµηµάτων µετά τα THEN και ELSE κάνει 

πιο δύσκολη την αναγνώριση τους από τους µαθητές (Sime, 1977). 

 

Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι: 
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• Οι µαθητές προτιµούν να χρησιµοποιούν εντολές “GOTO” ή “JUMP” στις 

δοµές ελέγχου. Ο τρόπος αυτός φαίνεται να είναι πιο εύκολος σε σχέση µε 

τις δοµές υψηλού επιπέδου (εµφωλευµένα IF..THEN..ELSE), αλλά 

παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες διαχείρισης του ελέγχου ροής του 

προγράµµατος (Rogalski, 1990). 

• Οι µαθητές που έχουν καλό µαθηµατικό υπόβαθρο µαθαίνουν τις νέες 

δοµές ελέγχου γρηγορότερα (∆αγδιλέλης, 1996). 

 

O δοµηµένος προγραµµατισµός βασίζεται κατά ένα µέρος σε εµφωλευµένες 

εντολές. Kλασσική περίπτωση αποτελούν τα εµφωλευµένα  

 

 if ... then  

  if ... then ... 

  else ... 

         else  

  if ...  then ... 

 
Για πολλούς ερευνητές οι εµφωλευµένες εντολές ελέγχου προκαλούν σύγχυση 

(Green, 1980). Aντίθετα άλλοι ερευνητές θεωρούν ότι, αντίθετα µε την 

διαδεδοµένη αντίληψη, η παράθεση ελέγχων είναι σε ελάχιστο βαθµό και σε 

ορισµένες µόνο περιπτώσεις πιο κατανοητή από τους εµφωλευµένους ελέγχους. 

Έτσι οι εµφωλευµένες εντολές ελέγχου δεν πρέπει να καταργηθούν. Aυτό όµως 

που φαίνεται ουσιαστικό είναι να υπάρχει µια ορατή αντιστοιχία ανάµεσα στη δοµή 

του κώδικα και τη "φυσική" θέση των εντολών µέσα στο πρόγραµµα - όπως στο 

παράδειγµα που παραθέτουµε παραπάνω. Έχει προταθεί ακόµη κι η χρήση ειδικών 

συµβόλων: 

 

if ... then  

  if ... then 

       ... 

 else  

       ... 

else  

  if ... then  

    ... 
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η οποία χρησιµοποιείται από πολλούς συγγραφείς για αναπαράσταση 

αλγοριθµικών γλωσσών κι όχι για προγράµµατα εκτελέσιµα από υπολογιστή 

(Beaudoin, 1981). 

 

Σύµφωνα µε τους Putnam (1989) και Sleeman (1988), τα πιο συχνά λάθη και 

παρανοήσεις των µαθητών που σχετίζονται µε τις δοµές επιλογής είναι: 

 

• Στην περίπτωση που η δοµή επιλογής δεν έχει τµήµα ELSE, αναµένουν τη 

διακοπή εκτέλεσης του προγράµµατος και την εµφάνιση µηνύµατος λάθους 

αν η συνθήκη της εντολής IF είναι ψευδής (false). 

• Στην περίπτωση που η δοµή επιλογής έχει και τµήµα ELSE, αναµένουν την 

εκτέλεση τόσο του τµήµατος ΤΗΕΝ όσο και του ELSE. 

• Αναµένουν την εκτέλεση του τµήµατος THEN ανεξάρτητα από το αν η 

συνθήκη είναι αληθής ή όχι. 

• Στην περίπτωση που η δοµή επιλογής δεν έχει τµήµα ELSE, διαχειρίζονται 

την αµέσως επόµενη εντολή (που δεν ανήκει στην IF..THEN) όπως η ELSE, 

πιστεύουν δηλαδή ότι η εντολή αυτή εκτελείται µόνο όταν η συνθήκη είναι 

ψευδής. 

 

1.7 Προβλήµατα κατανόησης της αναδροµής (recursion) 

 

Η έννοια της αναδροµής από µόνη της δεν είναι απλή στην αναπαράσταση της. 

Ακόµα περισσότερο δύσκολη είναι η διδασκαλία και η εκµάθηση της. Οι µαθητές 

δυσκολεύονται συνήθως να κατανοήσουν τη ροή εκτέλεσης ενός προγράµµατος 

µε αναδροµή. 

 

Σύµφωνα µε τους Pane και Myers (1996), oι αρχάριοι συχνά χρησιµοποιούν ένα 

επαναληπτικό µοντέλο για να αναπαραστήσουν την αναδροµή. Αυτό το µοντέλο 

είναι συµβατό µε την αναδροµή ουράς (tail recursion) αλλά αποτυγχάνει σε πιο 

γενικές περιπτώσεις. Γι’ αυτό το λόγο η Rogalski (1990) συστήνει τη διδασκαλία 

της αναδροµής πριν από τις επαναληπτικές δοµές. 

 

Σε µια πιο αναλυτική έρευνα πάνω στα µοντέλα που χρησιµοποιούν οι αρχάριοι για 

την αναδροµή (Kahney, 1989), βρέθηκε ότι ενώ ένας µεγάλος αριθµός από 
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αρχάριους (>50%) φαίνεται να υιοθετούν ένα επαναληπτικό µοντέλο, στην 

πραγµατικότητα οι περισσότεροι δεν κατέχουν κανένα µοντέλο.  

 

Ο Kessler (1989) ανέλυσε τη διαδικασία µεταβίβασης της διδασκαλίας ανάµεσα 

στις επαναληπτικές δοµές και στην αναδροµή και ανακάλυψε θετικά στοιχεία όταν 

γίνεται µεταβίβαση από τις επαναληπτικές δοµές στην αναδροµή αλλά όχι και στην 

αντίστροφη διαδικασία. Τελικά κατέληξε στο να προτείνει τη διδασκαλία των 

επαναληπτικών δοµών πριν από την αναδροµή. 

 

1.8 Άλλα προβλήµατα 

 

Οι µαθητές δεν είναι εξοικειωµένοι µε την έννοια του πίνακα. Συγχέουν πολλές 

φορές τις γραµµές και τα κελιά, τους δείκτες και τις τιµές. ∆υσκολία παρατηρείται 

και σε γλώσσες προγραµµατισµού στις οποίες η αρίθµηση των γραµµών αρχίζει 

από τη θέση 0, κάτι που αντιτίθεται στο µαθηµατικό υπόβαθρο των µαθητών, όπου 

η δοµή του πίνακα αρχίζει από τη θέση 1. 

 

Η κατανόηση των διαδικασιών εισόδου και εξόδου δεδοµένων δεν είναι εύκολη σε 

αρκετές γλώσσες προγραµµατισµού. Περισσότερα προβλήµατα δηµιουργούνται 

στις περιπτώσεις που η ανάθεση τιµής δεν είναι προφανής. Έτσι αρκετοί µαθητές 

δεν αντιλαµβάνονται τη λειτουργία εντολών όπως η READ και η INPUT, δηλαδή τη 

διακοπή της εκτέλεσης του προγράµµατος έως ότου ο χρήστης πληκτρολογήσει 

µια τιµή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή όταν τα δεδοµένα εισάγονται από το 

πληκτρολόγιο, ο αρχάριος χρήστης ενδέχεται να: 

 

• ερµηνεύει την "ακινησία" της οθόνης σαν ένα είδος βλάβης ή εν πάσει 

περιπτώσει ως ένα πρόβληµα, 

• δυσκολεύεται να εξηγήσει την κίνηση της πληροφορίας (εισαγωγή από 

πληκτρολόγιο και αποθήκευση της σε µια θέση µνήµης). 

 

Eξάλλου, εντολές όπως η INPUT A ή READ A πολλές φορές ερµηνεύoνται ως 

αποθήκευση στη µνήµη του ίδιου του συµβόλου A (Bayman, 1983). Στα σύγχρονα 

προγραµµατιστικά περιβάλλοντα ωστόσο, η είσοδος των δεδοµένων επισηµαίνεται 

µε τη χρήση ειδικών παραθύρων – και έτσι η υπέρβαση της σχετικής δυσκολίας 

πραγµατοποιείται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διδασκαλία του προγραµµατισµού έχουν ιδιαίτερα 

απασχολήσει τους ερευνητές στο χώρο της ∆ιδακτικής της Πληροφορικής. Όπως 

προκύπτει από τις εργασίες τους, οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι αρχάριοι 

προγραµµατιστές οφείλονται σε µεγάλο βαθµό στις επιλογές των εκπαιδευτικών 

όσον αφορά στο τι θα διδάξουν και στο πως θα το διδάξουν (∆αγδιλέλης 1996). 

Με άλλα λόγια,  η προσέγγιση της διδασκαλίας του προγραµµατισµού που γίνεται 

από κάθε εκπαιδευτικό ενδεχοµένως να δηµιουργήσει διδακτικά προβλήµατα και 

να είναι η βασική πηγή των δυσκολιών των αρχαρίων. 

 

Ο προγραµµατισµός είναι κατά γενική οµολογία ένα πρακτικό αντικείµενο. Η 

θεωρία του προγραµµατισµού είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να διδαχθεί χωρίς 

να συνδυαστεί µε πρακτική εξάσκηση. Ο µαθητής θα κατανοήσει πληρέστερα τον 

προγραµµατισµό αν χρησιµοποιήσει τον υπολογιστή και γράψει τον δικό του 

κώδικα. Κατά συνέπεια ο εκπαιδευτικός που θα διδάξει το αντικείµενο πρέπει να 

αναζητήσει λογισµικό για την πρακτική άσκηση των µαθητών του.  

 

Μια προσέγγιση διδασκαλίας του προγραµµατισµού συνήθως περιλαµβάνει: 

 

• Την επιλογή µιας γλώσσας προγραµµατισµού.  

• Τη χρήση µιας σειράς εργαλείων όπως λ.χ. έναν µεταγλωττιστή και ένα 

περιβάλλον διεπαφής για τη συγκεκριµένη γλώσσα.  

• Τη δηµιουργία σειράς µαθηµάτων που θα διδαχθούν οι µαθητές και την 

επιλογή σειράς προβληµάτων που θα επιλύσουν. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε τις διαφορετικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία 

του προγραµµατισµού. Μελετούµε την κλασσική προσέγγιση καθώς και µια σειρά 

από εναλλακτικές προσεγγίσεις και αναλύουµε εκτενέστερα το ζήτηµα της 
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επιλογής της γλώσσας προγραµµατισµού και των εργαλείων που απαιτούνται για 

την όλη διαδικασία. 

 

2.2 Η κλασσική προσέγγιση διδασκαλίας 

 

Μια από τις σηµαντικότερες πηγές των προβληµάτων που δηµιουργούνται κατά τη 

διδασκαλία του προγραµµατισµού αποτελεί η λεγόµενη «κλασσική προσέγγιση 

διδασκαλίας» (classic approach) που όπως δείχνουν πρόσφατες έρευνες 

(Brusilovsky, 1997) δεν εναρµονίζεται µε τις απαιτήσεις των µαθητών. 

 

Η κλασσική προσέγγιση διδασκαλίας χαρακτηρίζεται από την επιλογή µιας 

γλώσσας προγραµµατισµού που έχει ευρεία αποδοχή και χαρακτηρίζεται ως 

γλώσσα γενικού σκοπού (λ.χ. Pascal, C, C++) και συνήθως συνοδεύεται από τη 

χρήση ενός επαγγελµατικού περιβάλλοντος προγραµµατισµού για τη γλώσσα 

αυτή. 

 

Τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που συναντούν οι µαθητές που έρχονται για πρώτη 

φορά σε επαφή µε τον προγραµµατισµό και διδάσκονται τις αρχές του µε την 

κλασσική προσέγγιση είναι τα ακόλουθα: 

 

• Οι γλώσσες προγραµµατισµού γενικού σκοπού δεν έχουν σχεδιαστεί για 

αρχάριους, διαθέτουν χαρακτηριστικά που δεν είναι χρήσιµα και 

ενδεχοµένως παραπλανούν τους αρχάριους και διαθέτουν πληθώρα 

εντολών που τις κάνουν πολύπλοκες και δύσχρηστες. 

• Τα επαγγελµατικά περιβάλλοντα ενσωµατώνουν συνήθως έναν 

επαγγελµατικό-εµπορικό µεταγλωττιστή µε µεγάλο πλήθος εντολών και 

βιβλιοθηκών. Τόσο το ολοκληρωµένο περιβάλλον όσο και ο 

µεταγλωττιστής απευθύνονται κατά κανόνα σε έµπειρους επαγγελµατίες 

προγραµµατιστές και όχι σε αρχαρίους.  

• Η βοήθεια που προσφέρουν αυτά τα περιβάλλοντα, περιορίζεται στο 

συντακτικό της γλώσσας προγραµµατισµού και στην εκµάθηση των 

λειτουργιών που προσφέρει το όλο περιβάλλον χωρίς να δίνουν έµφαση 

στα πρώτα βήµατα των αρχαρίων χρηστών, όπου απαιτείται διδακτική 

στήριξη. 
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• Ο µεγάλος όγκος των πληροφοριών που καλείται να µάθει ο χρήστης 

οδηγεί συχνά στην απογοήτευση του και δεν προχωρεί στην ουσία της 

διαδικασίας που είναι η εκµάθηση του προγραµµατισµού. Στόχος πρέπει να 

είναι η εκµάθηση προγραµµατισµού και όχι του συντακτικού της γλώσσας. 

• Τα µηνύµατα λάθους των µεταγλωττιστών περιέχουν πληροφορίες που δεν 

είναι προσιτές στους αρχάριους χρήστες. 

• Οι αποσφαλµατωτές (debuggers) που περιέχονται στα περιβάλλοντα αυτά 

είναι ιδιαίτερα σύνθετοι και πολύπλοκοι, και απαιτούν περαιτέρω γνώσεις 

για την κατανόηση της λειτουργίας τους. 

 

Η κλασσική προσέγγιση θεωρήθηκε µονόδροµος τις προηγούµενες δεκαετίες λόγω 

ανυπαρξίας ή ακαταλληλότητας του διαθέσιµου εκπαιδευτικού λογισµικού 

διδασκαλίας του προγραµµατισµού σε αρχάριους χρήστες. 

 

2.3 Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού 

 

Οι δυσκολίες που δηµιουργούσε στους αρχάριους η κλασσική προσέγγιση 

διδασκαλίας προβληµάτισαν την επιστηµονική κοινότητα και την ώθησαν να 

ασχοληθεί εκτενέστερα µε το ζήτηµα. Έτσι οι ερευνητές ασχολήθηκαν µε τα 

προβλήµατα των αρχαρίων και την απουσία κατάλληλων εργαλείων και, στην 

ουσία, δηµιουργήθηκαν διαφορετικοί τρόποι προσέγγισης της διδασκαλίας του 

προγραµµατισµού. Αυτό κατέστη δυνατό µε το σχεδιασµό νέων µεθόδων, νέων 

γλωσσών προγραµµατισµού και ολοκληρωµένων περιβαλλόντων που είναι 

προσανατολισµένα στους αρχάριους προγραµµατιστές. Συνοπτικά τα περιβάλλοντα 

αυτά θα µπορούσαν να ταξινοµηθούν ως ακολούθως: 

 

• Περιβάλλοντα που χρησιµοποιούν µια απλή εκπαιδευτική γλώσσα για 

την εισαγωγή στον προγραµµατισµό, όπως τα projects Turing (Holt, 1988), 

Blue (Kölling & Rosenberg, 1996), Grail (McIver, 1999), ή µια 

τροποποιηµένη επαγγελµατική γλώσσα, συνήθως µια απλοποιηµένη µορφή 

της µε εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά, όπως τα Thetis (Freund & Roberts, 

1996), DrJava (Allen, 2002) , BlueJ (Kölling, 1999), JJ (Motil & Epstein, 

2000). Στα περιβάλλοντα αυτά οι γλώσσες δεν περιέχουν τα 

χαρακτηριστικά των επαγγελµατικών εκδόσεων που προκαλούν συνήθως 
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σύγχυση στους αρχάριους προγραµµατιστές και διαθέτουν είτε 

περιορισµένο ρεπερτόριο εντολών είτε τροποποιηµένη και απλοποιηµένη 

σύνταξη µε στόχο να γίνουν εύληπτες από τους µαθητές. Ως αποτέλεσµα 

διευκολύνουν τη διδασκαλία του προγραµµατισµού χωρίς να 

απογυµνώνουν µια γλώσσα από τα δοµικά της χαρακτηριστικά, κάτι που 

καθιστά εύκολη µελλοντικά τη µετάβαση σε µια επαγγελµατική γλώσσα. 

 

• Συστήµατα δυναµικής προσοµοίωσης της εκτέλεσης ενός προγράµµατος 

(Program Animation Systems) όπως τα Dynalab (Birch, 1995) και Weblab 

(Boroni, 1997). Τα περιβάλλοντα αυτά, πέραν της συγγραφής και 

µεταγλώττισης του κώδικα, δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές µε οπτικό 

τρόπο να µελετήσουν και να κατανοήσουν τον πηγαίο κώδικα, να 

παρακολουθήσουν και να ρυθµίσουν τη ροή εκτέλεσης, τις δοµές, τις τιµές 

των µεταβλητών, τα δεδοµένα εισόδου και τα αποτελέσµατα σε όλη τη 

διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος. 

 

• Περιβάλλοντα που ενσωµατώνουν εναλλακτικούς τρόπους σύνταξης 

εντολών, όπως δηµιουργία προγραµµάτων: 

 

o χρησιµοποιώντας γραφικά ή φυσικά αντικείµενα για την 

αναπαράσταση των στοιχείων ενός προγράµµατος όπως µεταβλητές, 

εντολές ή δοµές όπως τα LogoBlocks (Begel, 1996), Pet Park Blocks 

(Cheng, 1998),  

o µε χρήση λειτουργιών του ίδιου του περιβάλλοντος διεπαφής όπως 

το LegoSheets (Gindling, 1995) 

o µε χρήση πολλαπλών µεθόδων για τη δηµιουργία προγραµµάτων 

όπως το Leogo (Cockburn & Bryant, 1997).  

o χρησιµοποιώντας γραφικά, εικονίδια για τη σχεδίαση αλγορίθµων ή 

διαγραµµάτων ροής, όπως το BACCΙI (Calloni & Bagert, 1994) ή το 

FLINT (Crews & Ziegler, 1998).  

 

Τα περιβάλλοντα αυτά είναι σχεδιασµένα µε στόχο να κατανοήσουν οι 

αρχάριοι τις έννοιες του προγραµµατισµού χωρίς να απασχοληθούν µε το 

συντακτικό της γλώσσας και τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στον 

τοµέα αυτό.  
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• Περιβάλλοντα που επικεντρώνονται στη δηµιουργία δοµηµένων 

προγραµµάτων µε χρήση νέων προγραµµατιστικών µοντέλων, µέσα από 

τον έλεγχο και την καθοδήγηση ενός ήρωα (Kara, Playground, 

Karel++, Karel J Robot, J Karel, Karel the Robot (Pattis, 1995), KidSim 

(Smith 1994), Squeak (Inga, 1997), ObjectKarel (Satratzemi, 2003 και 

Xinogalos, 2002) ). Τα περισσότερα από τα περιβάλλοντα της κατηγορίας 

αυτής επικεντρώνονται στο να προετοιµάσουν από νωρίς τους µαθητές για 

τον αντικειµενοστραφή προγραµµατισµό. 

 

• Περιβάλλοντα που επικεντρώνονται στην κατανόηση της εκτέλεσης του 

προγράµµατος όπως τα Turingal (Brusilovsky, 1991), ToonTalk (Kahn, 

1995). Ένα συντακτικά σωστό πρόγραµµα δεν είναι και απαραίτητο ότι θα 

εξάγει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.  Για τους αρχάριους προγραµµατιστές η 

κατανόηση της εκτέλεσης ενός προγράµµατος καθώς και η ανακάλυψη των 

λαθών στα προγράµµατά τους, συνήθως είναι µια δύσκολη διαδικασία. Τα 

συστήµατα της κατηγορίας αυτής προσπαθούν µε διάφορους τρόπους να 

βοηθήσουν τους µαθητές να κατανοήσουν τι συµβαίνει κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης των προγραµµάτων. 

 

• Περιβάλλοντα που επιτρέπουν την ταυτόχρονη εργασία στην επίλυση 

προγραµµατιστικών προβληµάτων όπως τα Cleogo (Cockburn & Bryant, 

1997), AlgoBlock (Suzuki, 1993). Είναι γενικά αποδεκτό ότι η πιο 

αποδοτική εκµάθηση πραγµατοποιείται όταν περισσότερα από ένα άτοµα 

ασχολούνται µε το πρόβληµα. Από τη στιγµή που ο προγραµµατισµός 

θεωρείται µια δύσκολη διαδικασία, και µε το δεδοµένο ότι οι µαθητές 

µαθαίνουν καλύτερα όταν εργάζονται κατά οµάδες, η εκµάθηση του 

προγραµµατισµού θα διευκολυνθεί αν κινηθούµε σε αυτό το πλαίσιο. Τα 

συστήµατα αυτής της κατηγορίας ανακαλύπτουν εναλλακτικές µεθόδους 

προκειµένου οι µαθητές να εργαστούν από κοινού, όπως για παράδειγµα, 

την κοινή εργασία µέσα από µια σύνδεση δικτύου.  

 

Στην παραπάνω ενδεικτική ταξινόµηση αναφερθήκαµε σε συστήµατα εκµάθησης 

του προγραµµατισµού (teaching systems). Υπάρχει όµως και µια άλλη µεγάλη 

κατηγορία συστηµάτων που διδάσκουν προγραµµατισµό µε «έµµεσο» τρόπο, 

πολλές φορές ακόµα και µέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού. Τα περιβάλλοντα 

αυτά δεν επικεντρώνονται στη γλώσσα αλλά στην κατασκευή, τη σύνθεση και 

τη δηµιουργία. Αυτά διακρίνονται σε: 
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• Περιβάλλοντα προγραµµατισµού µε διαχείριση έξυπνων εικονιδίων 

(Mondrian, AgentSheets, ChemTrains, Stagecast) 

• Συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης της γλώσσας προγραµµατισµού 

(Squeak Etoys) 

• Συστήµατα αλληλεπίδρασης µε το περιβάλλον (Boxer, Hypercard) 

• Συστήµατα που επικεντρώνονται σε προγραµµατιστικές δραστηριότητες 

(Solo, StarLogo) 

 

Αναλυτική παρουσίαση των σηµαντικότερων προγραµµατιστικών περιβαλλόντων 

γίνεται στο Κεφάλαιο 3. 

 

2.4 Η επιλογή της γλώσσας προγραµµατισµού 

 

Η επιλογή µιας γλώσσας προγραµµατισµού που θα είναι κατάλληλη για τη 

διδασκαλία του προγραµµατισµού σε αρχαρίους είναι συνήθως η βάση για την 

επιτυχία της όλης διαδικασίας. Είναι γεγονός ότι υπάρχει µια τάση, που ορισµένες 

φορές φτάνει τα όρια της πίεσης, για χρήση εµπορικών γλωσσών 

προγραµµατισµού. Αρκετοί φορείς που έχουν ακολουθήσει αυτή την τάση και 

χρησιµοποιούν για την εισαγωγή στον προγραµµατισµό εµπορικές γλώσσες, όπως 

λ.χ. η C++ ή η Java, εξηγούν την απόφαση τους µε το δεδοµένο ότι οι µαθητές 

ανταποκρίνονται θετικά στην ιδέα να µάθουν µια γλώσσα που θα µπορούν να τη 

χρησιµοποιήσουν και µετά στον επαγγελµατικό στίβο (Allen, 1996). Ο χρόνος που 

θα δαπανήσουν για να µάθουν µια εκπαιδευτική - και όχι εµπορική – γλώσσα, που 

δεν θα είναι άµεσα χρήσιµη έξω από την τάξη, µπορεί να τους απογοητεύσει και 

να θεωρήσουν το χρόνο τους χαµένο. Αυτό συµβαίνει ακόµα και αν αντιληφθούν 

ότι µε αυτή τη γλώσσα διδάσκονται καλύτερα τις αρχές του προγραµµατισµού 

(Conway, 1993).  

 

Ως αποτέλεσµα όλων αυτών των αντιλήψεων προκύπτει ότι η δραστηριοποίηση και 

το ενδιαφέρον των µαθητών στα µαθήµατα που γίνεται χρήση εκπαιδευτικής 

γλώσσας δεν θα είναι στο ίδιο επίπεδο µε τα αντίστοιχα µαθήµατα µε χρήση 

εµπορικής γλώσσας.  
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Είναι γεγονός ότι οι έρευνες στο παραπάνω ζήτηµα είναι επικεντρωµένες στο χώρο 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και σε φοιτητές που µαθαίνουν προγραµµατισµό για 

να τον χρησιµοποιήσουν και στην επαγγελµατική τους καριέρα. Στην περίπτωση 

όµως της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ο προγραµµατισµός είναι γενικό µάθηµα 

και η διδασκαλία του έχει διαφορετικούς στόχους. Από τη δική µας έρευνα 

προέκυψε ότι υπάρχουν δύο τάσεις στους µαθητές της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης. Η µια τάση επιθυµεί τη χρήση εµπορικών γλωσσών και απαρτίζεται 

από µαθητές που είχαν κάποια σχετική επαφή µε τον προγραµµατισµό στο 

παρελθόν. Η άλλη τάση απαρτίζεται από µαθητές που δεν είχαν την παραµικρή 

επαφή και συνήθως θεωρούν την εκµάθηση του προγραµµατισµού µια δύσκολη 

διαδικασία. Στη δεύτερη περίπτωση οι µαθητές προφανώς προτιµούν µια απλή 

εκπαιδευτική γλώσσα και ένα φιλικό περιβάλλον. 

 

Η χρηστικότητα της πρώτης γλώσσας προγραµµατισµού που µαθαίνει ένας 

µαθητής µπορεί να επιδράσει στη δραστηριοποίηση του και στον ενθουσιασµό του 

µε πολλούς τρόπους. Εάν η γλώσσα δεν είναι ξεκάθαρη τότε η διαισθητική 

µετάφραση του συντακτικού της γλώσσας οδηγεί σε εσφαλµένα αποτελέσµατα. Ως 

συνέπεια οι µαθητές δεν εµπιστεύονται τη διαίσθηση τους κάτι που καθιστά τη 

διαδικασία εκµάθησης του προγραµµατισµού πιο δύσκολη και λιγότερο ευχάριστη. 

Εάν η γλώσσα είναι δύσκολη στην ανάγνωση και στη µετάφραση, αυτό επίσης 

επιδρά στη δραστηριοποίηση και οδηγεί τους µαθητές, ιδιαίτερα αυτούς που δεν 

έχουν αυτοπεποίθηση, να πιστέψουν ότι δεν έχουν το απαιτούµενο υπόβαθρο για 

να τα καταφέρουν στον προγραµµατισµό. 

 

2.4.1 Παιδαγωγικά προβλήµατα που συναντώνται στις 

γλώσσες προγραµµατισµού 

 

Αρκετές γλώσσες, που χρησιµοποιούνται ως εισαγωγικές στη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού, παρουσιάζουν σοβαρά παιδαγωγικά προβλήµατα. Όπως  

αναφέρει η McIver (1996), πολλές φορές οι σχεδιαστές τέτοιων γλωσσών 

θεωρούν ότι η αρχή «το λιγότερο είναι και περισσότερο» είναι αρκετή για να 

παρέχει λύση στο πρόβληµα. Αποδεικνύεται όµως ότι τέτοιες προσεγγίσεις δε 

βοηθούν τη διαδικασία µάθησης, ορισµένες µάλιστα φορές µπορούν να 

χαρακτηριστούν και καταστρεπτικές. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της 

παραπάνω προσέγγισης είναι η γλώσσα Scheme (Steele, 1978) καθώς και όλες οι 
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γλώσσες που στηρίζονται στη Lisp (McCarthy, 1959). H Scheme έχει ένα µόνο 

τύπο δεδοµένων, τη λίστα, και µία µόνο λειτουργία, τον υπολογισµό σε µια λίστα. 

Αυτά τα χαρακτηριστικά καθιστούν ιδιαίτερα απλή την πρώτη επαφή των 

αρχάριων µε τη γλώσσα. Το αποτέλεσµα όµως του κώδικα που παράγεται είναι 

πολύ δύσκολο να διαβαστεί και να κατανοηθεί επειδή περιέχει ένα µεγάλο αριθµό 

από εµφωλευµένες παρενθέσεις χωρίς να υπάρχει δοµηµένη παρουσίαση τους. 

 

Από την άλλη πλευρά υπάρχουν πολλές γλώσσες προγραµµατισµού που 

σχεδιάστηκαν µε τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Είναι οι γλώσσες που 

προσφέρουν όσο το δυνατό περισσότερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες (όπως 

για παράδειγµα η C, η C++, η Ada). Από τις γλώσσες αυτές συνήθως µόνο ένα 

µικρό τµήµα τους διδάσκεται στους αρχάριους, αγνοώντας τα δυσνόητα και ισχυρά 

τους χαρακτηριστικά. Η διαδικασία αυτή όµως εµπεριέχει τα ακόλουθα 

προβλήµατα: 

 

• Το συνοδευτικό υποστηρικτικό υλικό της γλώσσας (εγχειρίδια χρήσης, 

βιβλία, βοήθεια on-line) δεν είναι προσαρµοσµένο σε αρχάριους χρήστες 

• Ο µεταγλωττιστής της γλώσσας δεν περιορίζεται στο συγκεκριµένο 

υποσύνολο αλλά παράγει µηνύµατα που αναφέρονται στο σύνολο της 

γλώσσας. Παράδειγµα τέτοιου µηνύµατος λάθους είναι η χρήση ως 

ονόµατος µιας δεσµευµένης λέξης της γλώσσας που δε τη γνωρίζει ο 

αρχάριος. Πολλά δε από τα µηνύµατα λάθους του µεταγλωττιστή δεν είναι 

κατανοητά από τον αρχάριο χρήστη. 

 

Πολλές από τις γλώσσες αυτές ενσωµατώνονται σε ολοκληρωµένα εµπορικά 

περιβάλλοντα, τα χαρακτηριστικά των οποίων εξετάζονται αναλυτικότερα στην 

παράγραφο 2.5.1. 

 

2.4.2 Η λύση µιας αντικειµενοστραφούς (object-oriented) 

γλώσσας 

 

Οι βασικές προγραµµατιστικές δεξιότητες είναι ουσιώδεις για την επιτυχία σε 

οποιοδήποτε προγραµµατιστικό πρότυπο. Όπως όλο και περισσότερο γίνεται 

παραδεκτό, ειδικά για τη σχεδίαση µεγάλων συστηµάτων, ο αντικειµενοστραφής 
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(Object-Oriented) προγραµµατισµός είναι µια αποτελεσµατική τεχνολογία που 

παράγει συµπαγή και επαναχρησιµοποιήσιµο κώδικα. 

 

Όµως η ανάπτυξη ενός αντικειµενοστραφούς συστήµατος απαιτεί για τις µεθόδους 

συγγραφή κώδικα και αυτό εµπλέκει διαχείριση δοµών δεδοµένων και έλεγχο 

ροής, που είναι τα κοµβικά στοιχεία ενός παραδοσιακού µαθήµατος στον 

προγραµµατισµό. 

 

Πρόσφατες µελέτες (Duke, 2000) αναφέρουν ότι οι νέοι χρήστες που έρχονται σε 

επαφή µε τον προγραµµατισµό µε ένα αντικειµενοστραφές περιβάλλον µπορεί να 

αποτύχουν να αποκτήσουν τις βασικές προγραµµατιστικές δεξιότητες. Όπως πιο 

συγκεκριµένα αναφέρεται (σελ. 84): 

 

“στα επόµενα χρόνια, οι µαθητές που δεν έχουν κατάλληλα 

εξοικειωθεί µε βασικές προγραµµατιστικές δεξιότητες (όπως η χρήση 

βρόχων while και λογικών εκφράσεων για να ανακαλύψουν την 

εσωτερική λογική του συστήµατος) µπορεί να είναι ικανοί να 

δηµιουργήσουν σχεδιασµούς σε υψηλότερο επίπεδο αλλά µοχθούν 

ιδιαίτερα να µετατρέψουν αυτούς τους σχεδιασµούς σε πραγµατικό 

κώδικα”. 

 

2.4.3 Αντικειµενοστραφής και διαδικαστικός 

προγραµµατισµός  

 

Ένας σηµαντικός αριθµός από πρόσφατες έρευνες αναφέρονται στον 

αντικειµενοστραφή (object–oriented) προγραµµατισµό (λ.χ. µε χρήση C++ ή 

Java), ειδικότερα σε σχέση µε το διαδικαστικό (imperative ή procedural) 

προγραµµατισµό (λ.χ. µε χρήση C ή Pascal). Παρόλο που οι έρευνες αυτές 

αναφέρονται στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, δίνουν µια αίσθηση και δηλώνουν µια 

τάση. Οι ερευνητές στις εργασίες τους καταπιάνονται µε τα ακόλουθα ζητήµατα: 

 

• Ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος διδασκαλίας του προγραµµατισµού σε  

αρχαρίους, ο διαδικαστικός ή ο αντικειµενοστραφής; 

• Πότε η µετάβαση από τον ένα τρόπο στο άλλο είναι πιο εύκολη; Από το 

διαδικαστικό στον αντικειµενοστραφή ή αντίστροφα; 
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Πρόσφατες σχετικά έρευνες ανέδειξαν µε λεπτοµέρεια τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι αρχάριοι χρήστες που διδάσκονται αντικειµενοστραφή 

προγραµµατισµό. Ο Hadjerrouit (1999) αναφέρεται στον αντικειµενοστραφή 

προγραµµατισµό και συµπεραίνει ότι η εκµάθησή του είναι δύσκολη για τους 

αρχάριους. Θεωρεί ότι η δυσκολία πηγάζει από το γεγονός ότι ο νέος αυτός 

τρόπος προγραµµατισµού απαιτεί διαφορετικό τρόπο σκέψης και παρουσιάζει 

υψηλότερες απαιτήσεις στις διαδικασίες της ανάλυσης και της σχεδίασης του 

προγράµµατος. 

 

Οι Wiedenbeck, Ramalingam, Sarasamma & Corritore (1999) µελέτησαν την 

κατανόηση διαδικαστικών και αντικειµενοστραφών προγραµµάτων σε φοιτητές 

Πανεπιστηµίου, στο δεύτερο εξάµηνο των σπουδών τους. Οι φοιτητές διδάσκονταν 

είτε Pascal είτε C++ και αξιολογήθηκαν σε προγράµµατα της αντίστοιχης 

γλώσσας. Τα προγράµµατα σχεδιάστηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ισοδύναµα 

και για τις δύο γλώσσες. Σε µικρά σχετικά προγράµµατα (που είχαν µία κλάση στη 

C++) δεν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά στη κατανόηση τους, αν και τα 

αντικειµενοστραφή τµήµατα ήταν πιο κοντά στη κατανόηση της λειτουργίας του 

προγράµµατος. Σε µεγαλύτερα προγράµµατα (που περιλάµβαναν αρκετές κλάσεις 

στη C++) τα αποτελέσµατα ήταν τελείως διαφορετικά. Οι διαδικαστικοί 

προγραµµατιστές παρουσίασαν πολύ καλύτερα αποτελέσµατα από τους 

αντικειµενοστραφείς προγραµµατιστές σε όλες τις µετρήσεις. Οι ερευνητές 

κατέληξαν στο συµπέρασµα:  

 

“η κατανεµηµένη φύση του ελέγχου ροής και λειτουργιών σε ένα 

αντικειµενοστραφές πρόγραµµα µπορεί να καταστήσει πιο δύσκολο 

για τους αρχάριους το σχηµατισµό µιας νοητικής αναπαράστασης της 

λειτουργίας και του ελέγχου ροής ενός αντικειµενοστραφούς 

προγράµµατος σε σχέση µε το αντίστοιχο διαδικαστικό …”  

“Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι δυσκολίες κατανόησης, που 

συνάντησαν οι αρχάριοι µε τα µεγάλα αντικειµενοστραφή 

προγράµµατα, αποδίδεται σε πρώτο βαθµό στο µεγαλύτερο χρόνο 

εκµάθησης του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού και σε 

δεύτερο βαθµό στη φύση των ίδιων των µεγάλων 

αντικειµενοστραφών προγραµµάτων.” 

(Wiedenbeck et al, 1999, σελ. 276, 277). 
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Τα παραπάνω συµπεράσµατα έρχονται σε αντίθεση µε τη γενική αίσθηση ότι ο 

αντικειµενοστραφής προγραµµατισµός είναι πιο κοντά στο φυσικό τρόπο 

αντίληψης και µοντελοποίησης πραγµατικών καταστάσεων. Όπως επισηµαίνουν 

και οι συγγραφείς: 

 

“Τα αποτελέσµατα αυτά υποδηλώνουν ότι οι αρχάριοι 

αντικειµενοστραφείς προγραµµατιστές επικεντρώνονται στο 

προγραµµατιστικό µοντέλο, σε αντίθεση µε την υπάρχουσα γενική 

αίσθηση ότι το αντικειµενοστραφές πρότυπο επικεντρώνει τον 

προγραµµατιστή στο πεδίο του προβλήµατος, µοντελοποιώντας το µε 

ακρίβεια στον κώδικα του προγράµµατος.” 

(Wiedenbeck et al, 1999, σελ. 274). 

 

Σε παρόµοια συµπεράσµατα κατέληξαν και οι Wiedenbeck & Ramalingam (1999) 

σε έρευνα για την κατανόηση µικρών προγραµµάτων σε C και C++. Πάλι και εδώ 

δεν παρουσιάστηκε καµία διαφορά στις µετρήσεις για την κατανόηση των 

προγραµµάτων. Σε ειδικές µετρήσεις όµως παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές 

ανέπτυξαν ισχυρές αναπαραστάσεις των µικρών αντικειµενοστραφών 

προγραµµάτων όσον αφορά τη λειτουργία του προγράµµατος, ενώ ανέπτυξαν 

αδύναµες αναπαραστάσεις όσον αφορά τον έλεγχο ροής και άλλες διαδικασίες 

σχετικές µε το πρόγραµµα. Αντίθετα στα µικρά διαδικαστικά προγράµµατα οι 

φοιτητές ανέπτυξαν ισχυρές αναπαραστάσεις όσον αφορά τον έλεγχο ροής και 

άλλες διαδικασίες σχετικές µε το πρόγραµµα. 

 

Στο ερώτηµα της µετάβασης από τον ένα τρόπο προγραµµατισµού στον άλλο και 

την ευκολία ή δυσκολία που αυτό επιτυγχάνεται, οι απόψεις διίστανται. 

∆ιαφαίνεται πάντως µια τάση να επικρατήσει η άποψη ότι οι φοιτητές 

αντιµετωπίζουν πιο δύσκολα τη µετάβαση από το διαδικαστικό προγραµµατισµό 

στον αντικειµενοστραφή. Είναι γεγονός ότι ο αντικειµενοστραφής 

προγραµµατισµός απαιτεί ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του προβλήµατος, 

που δεν είναι τόσο άµεσα κατανοητός σε φοιτητές µε προϋπάρχουσα εµπειρία στο 

διαδικαστικό προγραµµατισµό (Hadjerrouit, 1999). Στην έρευνα που έκανε ο 

Hadjerrouit (1999) διαπίστωσε ότι οι φοιτητές µε διαδικαστικό υπόβαθρο 

δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν αντικειµενοστραφείς έννοιες µε αποτέλεσµα να 

συγχέουν τις µεθόδους µε διαδικασίες και να µη µπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως 

τις δυνατότητες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. 
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Οι Brilliant & Wiseman (1996) µελέτησαν τις απαντήσεις σε ερωτηµατολόγια που 

έδωσαν διδάσκοντες σε τµήµατα Επιστήµης Υπολογιστών και κατέληξαν σε 

διιστάµενα αποτελέσµατα. Πιο συγκεκριµένα συµπεραίνουν ότι ούτε η επιλογή της 

γλώσσας ούτε η επιλογή του τρόπου – προτύπου προγραµµατισµού, είτε 

διαδικαστικό είτε αντικειµενοστραφές είναι αυτό, έχει κάποια επίδραση στην 

επίδοση των µαθητών. 

 

2.5 Η επιλογή των εργαλείων 

 

Η επιλογή των κατάλληλων εργαλείων για τη διδασκαλία του προγραµµατισµού 

είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την επιτυχία της όλης διαδικασίας. Τα κυριότερα 

εργαλεία που απαιτούνται για το µάθηµα του προγραµµατισµού είναι µεταφραστές, 

µεταγλωττιστές, περιβάλλοντα ανάπτυξης, συνοδευτικό υλικό (βιβλία-ασκήσεις) 

και εργαλεία επίδειξης. Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν και τη ύπαρξη ενός 

κατάλληλου εργαστηριακού χώρου µε υπολογιστές, λειτουργικό σύστηµα κτλ. Οι 

ερωτήσεις που θα πρέπει να απαντηθούν κατά τη διαδικασία επιλογής των 

εργαλείων είναι της µορφής: 

 

• Είναι σχεδιασµένα για αρχάριους χρήστες; 

• Είναι εύκολα και φιλικά στη χρήση; 

• Είναι αξιόπιστα; 

• Μπορούν να λειτουργήσουν σε περιβάλλον δικτύου; 

• Μπορούν να λειτουργήσουν στο διαδίκτυο; 

• Μπορούν οι µαθητές να τα χρησιµοποιήσουν στο σπίτι τους; 

 

Οι Du Boulay και Matthew (1984) αναφέρονται στο πρόβληµα που υπάρχει στους 

µεταγλωττιστές που είναι σχεδιασµένοι µε σαφή στόχο. Πιο συγκεκριµένα, οι 

µεταγλωττιστές στην πλειοψηφία τους κατασκευάζονται µε στόχο την παραγωγή 

εκτελέσιµων αρχείων για τους επαγγελµατίες και όχι για τους εκπαιδευόµενους 

προγραµµατιστές. Οι µεταγλωττιστές αυτοί δίνουν συχνά µηνύµατα λάθους που 

προκαλούν σύγχυση στους αρχάριους, οι οποίοι, καθοδηγούµενοι από το µήνυµα, 

αλλού ψάχνουν το λάθος και αλλού αυτό βρίσκεται. Για παράδειγµα στις 

περιπτώσεις όπου εµφανίζεται το µήνυµα “unexpected end of program”, ο 

αρχάριος αναζητεί το λάθος στο τέλος του προγράµµατος, ενώ το πρόβληµα έχει 

δηµιουργηθεί συνήθως αρκετά πριν, όταν λ.χ. δεν έκλεισε µια δοµή ή ένα σχόλιο 
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µε το κατάλληλο σύµβολο. Γενικά η ανάπτυξη λογισµικού για τη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού για αρχαρίους είναι µια κοστοβόρα διαδικασία που δεν είναι 

δεδοµένο ότι θα είναι και κερδοφόρα. Γι’ αυτό και το ζήτηµα αυτό δεν απασχολεί 

τις εταιρείες κατασκευής λογισµικού.  

 

Η πλειονότητα των επιχειρηµάτων για την αποφυγή χρήσης µιας εµπορικής 

γλώσσας, ισχύει και για την επιλογή των εργαλείων. ∆εν απαιτούνται εργαλεία 

πολύπλοκα, σύνθετα, σχεδιασµένα για έµπειρους προγραµµατιστές αλλά εργαλεία 

κατάλληλα για αρχάριους. 

 

2.5.1 Τα εµπορικά περιβάλλοντα  

 

Οι εµπορικές λύσεις, τα περιβάλλοντα προγραµµατισµού που διατίθενται εµπορικά, 

έχουν ως συγκεκριµένο στόχο να ικανοποιήσουν, όσο το δυνατό περισσότερο, τον 

επαγγελµατία προγραµµατιστή. Τα εν λόγω εµπορικά περιβάλλοντα δεν µπορούν 

να ικανοποιήσουν το µαθητή, το φοιτητή, το νέο χρήστη, επειδή απαιτούν ένα 

επίπεδο βασικών γνώσεων που ο αρχάριος δεν είναι σε θέση να κατέχει.  

 

Από την εµπειρία µας τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στη διαδικασία 

εκµάθησης του προγραµµατισµού, χρησιµοποιώντας τα διαθέσιµα εµπορικά 

περιβάλλοντα, είναι: 

 

1. Τα µηνύµατα λάθους που παράγουν οι µεταγλωττιστές δεν είναι 

κατατοπιστικά. Τις περισσότερες φορές είναι δυσνόητα και παραπλανητικά 

για αρχάριους προγραµµατιστές. Στο ίδιο συµπέρασµα καταλήγουν και 

ανάλογες έρευνες που έχουν γίνει από την επιστηµονική κοινότητα 

(Schorsch, 1995). Ένα κλασσικό παράδειγµα λάθους που οδηγεί σε 

παραπλανητικό µήνυµα είναι η περίπτωση στην οποία ένας 

προγραµµατιστής παραλείψει το ερωτηµατικό «;» από το τέλος µιας 

εντολής σε πρόγραµµα Pascal ή C/C++. Ο αντίστοιχος µεταγλωττιστής 

αναγνωρίζει το συντακτικό λάθος αλλά συνήθως αναφέρεται σε αυτό µε 

αριθµό γραµµής διαφορετικό (µεταγενέστερο) από εκείνον όπου υπάρχει το 

πρόβληµα, µια και ο parser αντιλαµβάνεται το λάθος στο σηµείο εκείνο. 

Αυτό το είδος του λάθους γίνεται εύκολα αντιληπτό από τους έµπειρους 

επαγγελµατίες προγραµµατιστές αλλά ταυτόχρονα παραπλανά τους νέους 

χρήστες. 
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2. ∆εν υποστηρίζεται καθόλου ή υποστηρίζεται σε µικρό βαθµό ο έλεγχος 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράµµατος (runtime checking) που 

θα βοηθούσε τους αρχαρίους να ανακαλύψουν λογικά, επί το πλείστον, 

λάθη, που είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Οι εµπορικοί µεταγλωττιστές 

συνήθως δεν παράγουν κώδικα για ανίχνευση λαθών κατά την εκτέλεση 

του προγράµµατος, όπως για παράδειγµα η διαίρεση µε το 0, η αναφορά σε 

στοιχείο πίνακα εκτός ορίων, η χρήση µη επιτρεπτών τύπων δεδοµένων 

των τελεσταίων σε πράξεις όπως η ακέραια διαίρεση (div) ή το υπόλοιπο 

της διαίρεσης (mod), αφού κάτι τέτοιο δεν ενδιαφέρει τους έµπειρους 

προγραµµατιστές (για λόγους ταχύτερης εκτέλεσης του κώδικα). 

 

3. Η πολυπλοκότητα των παρεχόµενων πληροφοριών οδηγεί σε 

σύγχυση τους νέους χρήστες. Το πρόβληµα είναι ότι πολλά περιβάλλοντα 

αναπτύσσονται για καθαρά επαγγελµατίες χρήστες και παρουσιάζουν µια 

πολύ µεγάλη, σχεδόν πλήρη, γκάµα δυνατοτήτων, χαρακτηριστικών και 

λειτουργιών. Πολλά από τα βοηθητικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν τα 

εµπορικά περιβάλλοντα, ενώ είναι χρήσιµα για τους επαγγελµατίες είναι 

τελείως περιττά για τους αρχάριους χρήστες. Οι µαθητές "χάνονται" σε 

αυτά τα περιβάλλοντα, και το αποτέλεσµα  µπορεί να είναι το ίδιο µε την 

περίπτωση της διδασκαλίας του προγραµµατισµού χωρίς χρήση 

προγραµµατιστικού περιβάλλοντος. 

 

4. Πολλά σύγχρονα γραφικά περιβάλλοντα προγραµµατισµού 

επικεντρώνονται στην εύκολη δηµιουργία ενός γραφικού ενδιαµέσου 

(GUI). Ως αποτέλεσµα ο χρήστης περισσότερο ασχολείται µε τη δηµιουργία 

ενός όµορφου και ελκυστικού περιβάλλοντος της εφαρµογής του παρά µε 

την ανάλυση και τον προγραµµατισµό της ίδιας της εφαρµογής. 

Επιπρόσθετα δηµιουργείται σύγχυση στο τι πραγµατικά είναι ένα 

ολοκληρωµένο προγραµµατιστικό περιβάλλον. Αποτελεί ένα περιβάλλον 

που προσφέρει εργαλεία σχεδίασης του γραφικού ενδιαµέσου ή ένα 

περιβάλλον που γίνεται ο προγραµµατισµός µιας εφαρµογής; Θεωρούµε ότι 

υπάρχουν πιο χρήσιµα εργαλεία για την εκµάθηση του προγραµµατισµού 

από τα σύγχρονα εµπορικά γραφικά περιβάλλοντα. 

 

5. Η ταχύτητα εκτέλεσης του παραγόµενου κώδικα δεν είναι στην πρώτη 

γραµµή του ενδιαφέροντος για τους νέους χρήστες. Αντίθετα οι 
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περισσότεροι από αυτούς θα ήταν διατεθειµένοι να θυσιάσουν την 

ταχύτητα εκτέλεσης προκειµένου να εξασφαλίσουν απλούστερο περιβάλλον 

µε κατανοητά µηνύµατα λάθους και ευκολότερο εντοπισµό των 

συντακτικών και λογικών λαθών. 

 

6. Επίσης δεν πρέπει να είναι αµελητέο το κόστος απόκτησης αδειών 

χρήσης των εµπορικών λύσεων που, ακόµη και µε τις µειωµένες ειδικές 

εκπαιδευτικές τιµές, αποτελεί τροχοπέδη στην υιοθέτηση τους από την 

εκπαιδευτική κοινότητα.  

 

7. Το συνοδευτικό υποστηρικτικό υλικό των εµπορικών περιβαλλόντων 

(εγχειρίδια χρήσης, βιβλία, βοήθεια on-line) είναι προσαρµοσµένο σε 

επαγγελµατίες προγραµµατιστές. Οποιαδήποτε στιγµή ο αρχάριος 

αναζητήσει κάποια πληροφορία µέσα στο διαθέσιµο υλικό, ενδέχεται να 

οδηγηθεί σε πλήθος πληροφοριών που στο µεγαλύτερο βαθµό δεν του 

είναι απαραίτητες και µπορεί να τον µπερδέψουν περισσότερο. 

 

8. Ακόµα περισσότερο, ορισµένοι από τους αρχάριους Έλληνες 

προγραµµατιστές, έχουν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα της 

(αγγλικής) γλώσσας στο περιβάλλον διεπαφής (user interface)  που 

διαθέτουν τα εµπορικά περιβάλλοντα προγραµµατισµού.  

 

Πολλοί εκπαιδευτικοί δεν συνηθίζουν να χρησιµοποιούν ένα ολοκληρωµένο 

προγραµµατιστικό περιβάλλον για τη διδασκαλία του προγραµµατισµού, γιατί δεν 

θεωρούν κάποιο κατάλληλο και χρήσιµο για τους µαθητές τους. Προτιµούν να 

ωθήσουν τους µαθητές να εργαστούν σε περιβάλλοντα όπως το DOS ή το UNIX 

(εκτελώντας τους µεταγλωττιστές από command-line). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

τη σπατάλη σηµαντικού χρόνου στην εκµάθηση των εντολών του λειτουργικού σε 

βάρος της εκµάθησης του προγραµµατισµού. Το αποτέλεσµα είναι ότι, λόγω 

ανυπαρξίας κατάλληλων εργαλείων, έχουµε απώλεια χρόνου και πολύτιµων 

ευκαιριών για τη καλύτερη διδασκαλία και την εκµάθηση του προγραµµατισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Η εκµάθηση του προγραµµατισµού έχει αποδειχθεί ότι είναι µια δύσκολη υπόθεση 

για τους εκπαιδευόµενους κάθε ηλικίας. Ο αρχάριος προγραµµατιστής καλείται 

αφενός µεν να µάθει να δοµεί τη σκέψη του µε τέτοιο τρόπο ώστε να καταλήγει 

στη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήµατος, αφετέρου δε να µάθει τις εντολές 

προγραµµατισµού και το συντακτικό τους, τα εργαλεία δηλαδή που θα 

χρησιµοποιεί για να κωδικοποιεί την επίλυση του προβλήµατος. 

   

Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι ερευνητές έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα µε τη 

δηµιουργία εκπαιδευτικών γλωσσών προγραµµατισµού και ολοκληρωµένων 

προγραµµατιστικών περιβαλλόντων για αρχαρίους. Τα συστήµατα αυτά 

κατασκευάστηκαν µε πρωταρχικό στόχο να διευκολύνουν τη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού στους νέους προγραµµατιστές. Αρκετά από αυτά περιλαµβάνουν 

απλές γλώσσες και προγραµµατιστικά εργαλεία που δίνουν τη δυνατότητα στους 

αρχαρίους να γνωρίσουν τις βασικές αρχές της προγραµµατιστικής λειτουργίας. 

Μόλις οι εκπαιδευόµενοι αποκτήσουν εµπειρία σε ένα τέτοιο εκπαιδευτικό 

σύστηµα, µπορούν εύκολα να µεταβούν σε γλώσσες προγραµµατισµού ή 

περιβάλλοντα προσανατολισµένα για έµπειρους προγραµµατιστές, όπως οι 

γλώσσες Pascal, C, C++, Java και τα περιβάλλοντα Delphi, Kylix, Visual C++, 

Jbuilder κ.ά. 

 

Ορισµένα συστήµατα ενσωµατώνουν υποστήριξη µιας ήδη γνωστής γλώσσας 

προγραµµατισµού, όπως Java ή C++, προκειµένου να κάνουν ακόµα πιο εύκολη 

τη µετάβαση σε ένα σύστηµα για έµπειρους χρήστες. Στην περίπτωση αυτή 

υπάρχει βέβαια το µειονέκτηµα ότι οι γενικές - κλασσικές γλώσσες 

προγραµµατισµού δεν σχεδιάστηκαν για να διευκολύνουν τους αρχάριους χρήστες 

στην εισαγωγή τους στον προγραµµατισµό. Έτσι τα συστήµατα αυτά προσπαθούν 

να προσφέρουν στους εκπαιδευόµενους δύο στόχους που δε βρίσκονται πάντα σε 

αρµονία µεταξύ τους:  
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• Να καταστήσουν τη διαδικασία εκµάθησης του προγραµµατισµού προσιτή 

στους αρχάριους και παράλληλα, έχοντας εξοικειωθεί µε µια γενική γλώσσα 

προγραµµατισµού όπως η Java,  

• να διευκολύνουν τη µετέπειτα µετάβαση τους από ένα εκπαιδευτικό 

περιβάλλον σε ένα επαγγελµατικό εργαλείο για έµπειρους χρήστες. 

 

Όλα τα περιβάλλοντα και οι γλώσσες προγραµµατισµού, που χαρακτηρίζονται ως 

εκπαιδευτικά συστήµατα, δίνουν έµφαση σε διαφορετικά σηµεία που συναντούν 

δυσκολίες οι νέοι προγραµµατιστές. Παρακάτω θα προσπαθήσουµε να κάνουµε µια 

ταξινόµηση των συστηµάτων αυτών. 

 

Για να µπορέσει να αντεπεξέλθει µε επιτυχία ένας νέος χρήστης στη διαδικασία 

εκµάθησης του προγραµµατισµού και να γράψει τα δικά του προγράµµατα, θα 

πρέπει να αντιληφθεί:  

 

• Πώς θα µεταφέρει εντολές στον υπολογιστή, άρα θα πρέπει να γνωρίσει το 

συντακτικό της γλώσσας προγραµµατισµού 

• Πώς θα οργανώσει το σύνολο των εντολών 

• Πώς ο υπολογιστής θα εκτελέσει τις εντολές  

 

Στις περισσότερες γλώσσες προγραµµατισµού οι χρήστες δηµιουργούν τα 

προγράµµατα τους γράφοντας εντολές σε ένα κειµενογράφο (editor). Οι εντολές 

αυτές πρέπει να εναρµονίζονται µε το συντακτικό της γλώσσας. Οι αρχάριοι 

προγραµµατιστές δυσκολεύονται να µεταφέρουν τη λύση που έχουν στο µυαλό 

τους σε πληροφορία µε τη µορφή εντολών που θα είναι κατανοητές από τον 

υπολογιστή. Έτσι έχουν επινοηθεί: 

 

• Συστήµατα που βελτιώνουν τη γλώσσα επικοινωνίας µε τον υπολογιστή 

έτσι ώστε να είναι πιο προσιτή στους νέους χρήστες, και  

• συστήµατα που βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους σύνταξης εντολών για να 

πραγµατοποιηθεί µε επιτυχία η επικοινωνία των νέων χρηστών µε τον 

υπολογιστή 

 

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί σηµαντικός αριθµός από περιβάλλοντα 

εκµάθησης του προγραµµατισµού ορισµένα από τα οποία λειτουργούν και στο 

διαδίκτυο. Θα επιχειρήσουµε µια παρουσίαση των περιβαλλόντων  διδασκαλίας του 

προγραµµατισµού µε τη βοήθεια λογισµικών. 
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3.2 Εκπαιδευτικά περιβάλλοντα προγραµµατισµού 

 

3.2.1 Karel the Robot  

 

Ο Karel the Robot (Pattis, 1981) είναι ένας ιδιαίτερα γνωστός και ευρύτατα 

χρησιµοποιηµένος µικρόκοσµος που σχεδιάστηκε για την εισαγωγή των νέων 

χρηστών στον προγραµµατισµό. Το περιβάλλον προετοιµάζει τους χρήστες για την 

εύκολη µετάβαση στη γλώσσα Pascal. Ο Karel κατοικεί και κινείται στους 

ορθογωνίως τεµνόµενους δρόµους µιας πόλης. Ξεκινάει από µια αφετηρία και 

πρέπει να φτάσει στο τέρµα αποφεύγοντας όµως ορισµένα εµπόδια, 

παρακάµπτοντας τοίχους κ.α. O µαθητής προγραµµατίζει σ' ένα Pascal-like 

περιβάλλον την κίνηση του Karel the Robot από την αφετηρία ως το τέρµα. Το 

περιβάλλον επιτρέπει τους χρήστες να παρακολουθούν την εκτέλεση των 

προγραµµάτων βήµα προς βήµα. Tο Karel the Robot επινοήθηκε ώστε να εισάγει 

νεαρούς µαθητές στις βασικές έννοιες του προγραµµατισµού όπως οι εντολές 

ελέγχου (if .. then .. else αλλά και της ανακύκλωσης), οι διαδικασίες κι οι 

συναρτήσεις κ.ά. Συνοδεύεται από αναλυτικό εγχειρίδιο δραστηριοτήτων που 

βοηθά τους εκπαιδευτικούς στην υιοθέτηση του project στη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού. Σε µια πιο πρόσφατη έκδοση του λογισµικού το περιβάλλον 

προσφέρει ευφυή βοήθεια πολλών ειδών στον προγραµµατιστή: για παράδειγµα 

για κάθε πρόβληµα το σύστηµα βρίσκει µια άριστη λύση και στη συνέχεια µε βάση 

αυτή τη λύση βοηθά τον προγραµµατιστή να βελτιώσει και τη δική του - εφόσον 

δεν είναι βελτιστοποιηµένη (Lelouche, 1998). 

 

3.2.2 ObjectKarel 

 

Το ObjectKarel (Satratzemi, 2003, Xinogalos, 2002, Ξυνόγαλος, 2002) αποτελεί 

ένα ολοκληρωµένο προγραµµατιστικό περιβάλλον για τη διδασκαλία του 

αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Το περιβάλλον είναι βασισµένο σε ένα 

µικρόκοσµο προγραµµατισµού και χρησιµοποιεί για τη διδασκαλία τη γλώσσα 

προγραµµατισµού του Karel++. Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά του 

ObjectKarel είναι:  
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• Η ενσωµατωµένη σειρά µαθηµάτων. Περιλαµβάνεται θεωρία και 

δραστηριότητες που βοηθούν τους χρήστες στην εισαγωγή στον 

προγραµµατισµό. 

• Ο ειδικά σχεδιασµένος εκδότης σύνταξης. Το πρόγραµµα συντάσσεται µε τη 

χρήση µενού και διαλογικών παραθύρων µε αποτέλεσµα την αποφυγή 

τετριµµένων συντακτικών λαθών. 

• Κατανοητά µηνύµατα λάθους καθώς και έλεγχος λαθών κατά τη διάρκεια 

της εκτέλεσης. 

• Η καταγραφή των ενεργειών των χρηστών. Το σύστηµα αποθηκεύει τα 

προγράµµατα που δηµιουργούνται καθώς και τα λάθη και τις 

προειδοποιήσεις κάθε φορά που γίνεται µεταγλώττιση. 

 

3.2.3 Boxer  

 

Tο περιβάλλον Boxer (Εικόνα 1) σχεδιάστηκε στο Berkeley University στις αρχές 

τις δεκαετίας του 1980 από συνεργάτες του S. Papert (diSessa, 1989) και µετά 

από πολύ προσεκτική σχεδίαση, αφού είχε ως στόχο να µην επαναλάβει ορισµένες 

αδυναµίες της Logo και να χρησιµοποιηθεί σε µια ευρεία γκάµα εκπαιδευτικών 

εφαρµογών. To Boxer επιτρέπει τον προγραµµατισµό προσοµοιώσεων µε σχετικά 

εύκολο τρόπο και οι εντολές που χρησιµοποιεί είναι παρόµοιες µε της Logo, µε 

κάποιες επεκτάσεις έτσι ώστε να διευρύνει το εύρος των δυνατοτήτων της 

γλώσσας. 
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Εικόνα 1. Το περιβάλλον προγραµµατισµού Boxer 

 

3.2.4 KidSim 

 

Το KidSim (Smith, 1994) είναι ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον το οποίο εισάγει 

µια νέα έννοια, αυτή του γραφικού προγραµµατισµού και του προγραµµατισµού 

δια επιδείξεως. H βασική ιδέα είναι ο προγραµµατισµός καταστάσεων τις οποίες 

θέλει να προσοµοιώσει ο χρήστης. Ο προγραµµατισµός έγκειται στην επίδειξη των 

µεταβολών στο σύστηµα µε µια άµεση διαχείριση των βασικών αντικειµένων του 

µικρόκοσµου. Για να είµαστε πιο σαφείς, έστω ότι δηµιουργείται µια προσοµοίωση 

της θαλάσσιας πανίδας. O χρήστης µπορεί (µετακινώντας µε το ποντίκι τα 

αντίστοιχα "ζώα") να δείξει ότι ένας καρχαρίας αν βρεθεί πολύ κοντά σ' ένα 

µεγάλο ψάρι το τρώει - το KidSim δηµιουργεί αθόρυβα τον αντίστοιχο κώδικα. Mία 

προσοµοίωση απαιτεί λοιπόν µια σειρά κανόνων που περιγράφονται γραφικά 

(διατροφής ψαριών για το παράδειγµα που δόθηκε παραπάνω) και µια αρχική 

κατάσταση (ζώων στον ωκεανό για το παράδειγµα). Όπως αναφέρουν οι Pane και 

Myers (1996) το KidSim αξιολογείται ως κατάλληλο για τον χώρο των 

προσοµοιώσεων και την παρακολούθηση καταστάσεων ενώ δεν κρίνεται επαρκές 

για τη διδασκαλία των βασικών εννοιών του προγραµµατισµού. 

 

3.2.5 AgentSheets 

 

To AgentSheets (Repenning, 1995) είναι ένα περιβάλλον µε εικονίδια (πράκτορες 

– agents) για δηµιουργία εξοµοιώσεων σε ένα κόσµο που αποτελείται από πλέγµα 

κελιών. Είναι το πρώτο µιας οικογένειας γραφικών προγραµµατιστικών 

περιβαλλόντων που βασίζεται στην λογική των φύλλων εργασίας (spreadsheets). 

Στα συστήµατα αυτά τα αντικείµενα του προγράµµατος καταλαµβάνουν κελιά σε 

ένα φύλλο εργασίας και επικοινωνούν µε τα αντικείµενα των διπλανών κελιών. 

Αυτές οι επαφές καθορίζονται από κανόνες που απεικονίζονται µε γραφικά. Στις 

πρώτες εκδόσεις, το περιβάλλον είχε περιορισµένες δυνατότητες και εφαρµογές. 

Για να διευρύνουν το πεδίο εφαρµογών του AgentSheets, οι δηµιουργοί του 

ενσωµάτωσαν δυνατότητες προγραµµατισµού µε τις οποίες οι χρήστες καθορίζουν 

λίστα συνθηκών (conditions) και λίστα ενεργειών (actions) που θα γίνουν αν οι 

συνθήκες γίνουν αληθείς. Οι συνθήκες µπορεί να ελέγχουν πληροφορίες όπως η 
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εµφάνιση των πρακτόρων (agents), η ανάγνωση στοιχείων από φόρµες εισόδου ή 

από άλλους πράκτορες. Οι ενέργειες µπορούν να αλλάξουν την εµφάνιση ενός 

πράκτορα, να δηµιουργήσουν και να καταστρέψουν πράκτορες κ.ά. Στην επόµενη 

εικόνα (Εικόνα 2) παρουσιάζεται εφαρµογή υλοποιηµένη µε το AgentSheets. 

 

 

Εικόνα 2. Το περιβάλλον AgentSheets 

 

3.2.6 Stagecast  

 

Το StageCast (Joers, 1999) είναι ένα περιβάλλον δηµιουργίας εξοµοιώσεων που 

αποτελεί εµπορική µετεξέλιξη του KidSim. Xρησιµοποιεί και αυτό κανόνες µε 

γραφικά όπως το AgentSheets, µέσα όµως από ένα περιβάλλον προγραµµατισµού 

δια επιδείξεως. Οι µαθητές χρησιµοποιούν ένα πλέγµα κελιών όπου δηµιουργούν 

και τοποθετούν τα δικά τους αντικείµενα. Μπορούν να καθορίσουν κανόνες 

εξοµοίωσης επιλέγοντας µια συνθήκη «before» και στη συνέχεια περιγράφοντας 

πώς η συνθήκη αυτή θα αλλάξει. Όταν αρχίζει η εξοµοίωση, ελέγχεται κάθε κελί 

του πλέγµατος αν ικανοποιεί τη συνθήκη ενός κανόνα. Αν η συνθήκη αληθεύει 
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τότε εφαρµόζεται ο αντίστοιχος κανόνας. Το περιβάλλον βοηθά τους αρχαρίους να 

δηµιουργήσουν τα πρώτα τους απλά προγράµµατα – εξοµοιώσεις αλλά γίνεται 

ιδιαίτερα σύνθετο και δύσκολο στη διαχείριση σε πιο πολύπλοκες εφαρµογές. 

 

3.2.7 LogoBlocks 

 

Το LogoBlocks (Begel, 1996) είναι µια γλώσσα προγραµµατισµού για το 

περιβάλλον Programmable Brick σχεδιασµένο από το MIT Media Lab. To  

Programmable Brick είναι ένας µικρός υπολογιστής χειρός, που µπορεί να ελέγξει 

έως τέσσερις κινητήρες (µηχανές) και µπορεί να διαβάσει τιµές από έξι 

αισθητήρες. Οι χρήστες (παιδιά) µπορούν να δηµιουργήσουν κατασκευές όπως 

αυτοκίνητα ή ροµπότ, να τους βάλουν κινητήρες και αισθητήρες και να 

προγραµµατίσουν και να ελέγχουν τις κατασκευές τους. Η γλώσσα που 

χρησιµοποιείται είναι η BrickLogo, µια διαφοροποιηµένη έκδοση της Logo. Οι 

εντολές της γλώσσας στο LogoBlocks αναπαριστώνται µε γραφικά σχήµατα που 

µπορούν να συρθούν (µε χρήση drag & drop) από την παλέτα των εργαλείων στην 

περιοχή δηµιουργίας, δίπλα σε άλλα σχήµατα, και να σχηµατίσουν πρόγραµµα. Οι 

αλλαγές στο πρόγραµµα απαιτούν πολλές φορές µετακινήσεις εντολών και 

δηµιουργία χώρου για εισαγωγή νέων εντολών. Το LogoBlocks (Εικόνα 3) 

υποστηρίζει διαδικασίες, οι χρήστες µπορούν να ενσωµατώσουν εντολές σε ένα 

σχήµα και να του δώσουν το όνοµα που επιθυµούν. 
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Εικόνα 3. Το περιβάλλον προγραµµατισµού LogoBlocks 

 

3.2.8 Thetis 

 

To Thetis (Freund & Roberts, 1996) αποτελεί ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον 

για την εκµάθηση του προγραµµατισµού µε χρήση της γλώσσας ANSI C. Το 

περιβάλλον αναπτύχθηκε στο τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου 

του Stanford και είναι ειδικά σχεδιασµένο για τους φοιτητές που παρακολουθούν 

το µάθηµα «Εισαγωγή στον προγραµµατισµό», αλλά και γενικότερα για χρήστες 

που κάνουν τα πρώτα τους βήµατα στον προγραµµατισµό. Το Thetis ενσωµατώνει 

ένα µεταφραστή (interpreter) της γλώσσας C µε δυνατότητες ανίχνευσης και 

αναφοράς λαθών µέσα από µηνύµατα που είναι προσανατολισµένα στον αρχάριο 

χρήστη. Συνοδεύεται µε όλα τα απαραίτητα εργαλεία µιας γλώσσας και τρέχει σε 

πλατφόρµα Macintosh (System 7 ή µεγαλύτερο) ή Windows. Έχει πολύ καλή 

διαχείριση λαθών και κατά τη διάρκεια της µεταγλώττισης και κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του προγράµµατος. To περιβάλλον υποστηρίζει Debugger µε interface 

απλό και προσαρµοσµένο σε νέους προγραµµατιστές. O Debugger ενσωµατώνει 

δυνατότητες εκτέλεσης του κώδικα βήµα-βήµα (step execution) και υποστηρίζει 

Breakpoints. 
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Στο παράθυρο των δεδοµένων (Program Data) εµφανίζονται οι ρουτίνες που 

εκτελούνται, οι µεταβλητές και οι παράµετροι κάθε ρουτίνας. Ο τύπος κάθε 

µεταβλητής διακρίνεται από το εικονίδιο που εµφανίζεται αριστερά του ονόµατός 

της. ∆εξιά από το όνοµα εµφανίζεται η τρέχουσα τιµή της µεταβλητής ή 

παραµέτρου. Με διπλό κλικ στο όνοµα της κάθε ρουτίνας ανοίγει ένα παράθυρο µε 

τα αντίστοιχα δεδοµένα της ρουτίνας αυτής. 

 

Το παράθυρο "Listener" επιτρέπει τον  προγραµµατιστή να υπολογίσει παραστάσεις 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος. Έτσι του παρέχεται η δυνατότητα 

να εκτελέσει ένα τµήµα κώδικα χωρίς να εκτελέσει από την αρχή το πρόγραµµα 

του. Η χρήση του παραθύρου προφανώς βοηθά και στην καλύτερη διάγνωση 

λαθών του προγράµµατος και θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως συµπληρωµατικό 

παράθυρο του debugger. 

 

3.2.9 BlueJ 

 

To BlueJ είναι ένα ερευνητικό αποτέλεσµα, υποστηριζόµενο από την εταιρεία Sun 

Microsystems, της οµάδας των Kölling & Rosenberg (1996) στο Πανεπιστήµιο 

Monash της Αυστραλίας. Στην πρώτη του έκδοση το project ονοµάστηκε Blue και 

αποτελούνταν από την οµώνυµη εκπαιδευτική γλώσσα και ένα προγραµµατιστικό 

περιβάλλον. Στη συνέχεια µετατράπηκε σε ένα ολοκληρωµένο Java 2 

προγραµµατιστικό περιβάλλον σχεδιασµένο ειδικά για την εκπαίδευση.  

Προϋποθέτει για τη σωστή λειτουργία του, την ύπαρξη του Java SDK και διαθέτει 

ένα µεταγλωττιστή και την εικονική µηχανή (virtual machine). Ενσωµατώνει ένα 

περιβάλλον διεπαφής, που προσφέρει έναν ιδιαίτερο τρόπο αλληλεπίδρασης. 

Υποστηρίζει τη διαδραστική ανάπτυξη προγραµµάτων χρησιµοποιώντας 

διαγράµµατα UML. Παρέχει ένα οπτικό (visual) περιβάλλον για δηµιουργία των 

αντικειµένων (objects) και των µεθόδων τους. ∆ηµιουργείται ένας πρότυπος 

κώδικας που οι νέοι προγραµµατιστές µπορούν ανά πάσα στιγµή να επέµβουν. 

Γενικά οι χρήστες µπορούν να εργαστούν µε τα αντικείµενα και να δουν πως αυτά 

επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν, χωρίς να απαιτείται να έρθουν σε επαφή µε την 

πολύπλοκη σύνταξη της Java. Στο project έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη 

αλληλεπιδραστικότητα και στην οπτικοποίηση µε σκοπό οι χρήστες να 

ενθαρρύνονται να πειραµατιστούν και να εξερευνήσουν το περιβάλλον και τη 

γλώσσα. Υποστηρίζει χρωµατισµό εντολών, αυτόµατη προσαρµογή κώδικα 

(indentation), έλεγχο παρενθέσεων-αγκυλών (brace matching) και διαθέτει ένα 
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απλό debugger. Το περιβάλλον µειονεκτεί στο γεγονός ότι τα µηνύµατα λάθους 

που παράγει, δεν απευθύνονται στο επίπεδο του νέου προγραµµατιστή. 

 

Το BlueJ διατίθεται από τη διεύθυνση http://www.bluej.org σε εκδόσεις για 

Windows, MacOS και UNIX. 

 

3.2.10 Turing 

 

Η γλώσσα Turing (Holt, 1988) αναπτύχθηκε ως εκπαιδευτική και γενικής χρήσης 

γλώσσα για το Τµήµα Πληροφορικής του Πανεπιστηµίου του Τορόντο. Αρχικά, ενώ 

οι σχεδιαστές θεωρούσαν ότι η Turing θα χρησιµοποιείται στη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού, στην τελική έκδοση περιέλαβαν πολλές επιπλέον δυνατότητες. 

Έτσι η γλώσσα Turing περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της Pascal και 

επιπλέον δυναµικό ορισµό πινάκων, modules και αλφαριθµητικά µεταβλητού 

µήκους. Γι' αυτό το λόγο και χαρακτηρίστηκε ως “Super Pascal”. Επιπλέον, η 

γλώσσα δεν απαιτεί επικεφαλίδα (program), έχει καλή διαχείριση αλφαριθµητικών, 

έχει απλοποιηµένη σύνταξη ιδιαίτερα στις δηλώσεις δεικτών και δεν απαιτεί τη 

χρήση του ερωτηµατικού στο τέλος κάθε εντολής. 

 

3.2.11 Ready (to Program with Java technology)  

 

To Ready διατίθεται στο διαδίκτυο από τη διεύθυνση 

http://www.holtsoft.com/ready και αποτελεί ένα απλό περιβάλλον 

προγραµµατισµού εφαρµογών σε Java που είναι προσανατολισµένο στην 

εκπαίδευση. Είναι εµπορικό προϊόν γραµµένο σε C++ και διαθέσιµο σε πλατφόρµα 

Windows. ∆ιαθέτει απλό περιβάλλον διεπαφής µε ένα editor για τον πηγαίο κώδικα 

και µια ελαφρά τροποποιηµένη έκδοση του µεταγλωττιστή Jikes της IBM. ∆εν 

διαθέτει κάτι το ιδιαίτερο στην αλληλεπίδραση µε τους χρήστες πέραν του απλού 

RUN που εκτελεί την µέθοδο main και επιτρέπει την πρόσβαση στα system.out και 

system.in µέσω πλαισίων διαλόγου. 

 

3.2.12 JJ (Junior Java) 

 

http://www.bluej.org/
http://www.holtsoft.com/ready
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Η JJ (Motil & Epstein, 2000) αποτελείται από µια γλώσσα προγραµµατισµού και 

ένα περιβάλλον ανάπτυξης προγραµµάτων προσανατολισµένο σε νέους χρήστες. 

Λειτουργεί µέσα από περιβάλλον Web browser. Οι χρήστες δε χρειάζεται να 

εγκαταστήσουν στους υπολογιστές τους άλλο λογισµικό (εκτός από τον browser) 

για να χρησιµοποιήσουν τη JJ, απαιτείται όµως να είναι είτε συνδεδεµένοι on-line 

στο Internet είτε σε Intranet όπου υπάρχει εγκατεστηµένη η JJ στον εξυπηρετητή 

(server). Όλες οι διαδικασίες, όπως η µεταγλώττιση και η διαχείριση αρχείων, 

γίνονται στον εξυπηρετητή.  

 

Η JJ είναι µια γλώσσα που σχεδιάστηκε µε στόχο να απαλείψει ένα µεγάλο µέρος 

της συντακτικής πολυπλοκότητας της Java και να δώσει την ευκαιρία  στους 

µαθητές να εστιάσουν στις βασικές έννοιες του προγραµµατισµού. Έτσι δεν απαιτεί 

λ.χ. το ερωτηµατικό στο τέλος κάθε εντολής ή τις αγκύλες “{ }” (braces) για την 

ενσωµάτωση τµηµάτων κώδικα. Υποστηρίζει έναν µόνο τρόπο για κάθε λειτουργία, 

λ.χ. έχει µόνο έναν τύπο ακέραιων αριθµών, έχει µόνο έναν τρόπο για να 

δηµιουργηθεί ένα σχόλιο, κ.ά. Η γλώσσα παρέχει επίσης µια εύκολη µετάβαση 

στην Java µε τη δυνατότητα που παρέχεται για αυτόµατη µετατροπή του κώδικα JJ 

σε Java. Στα θετικά του περιβάλλοντος της JJ µπορούµε να αναφέρουµε την 

εµφάνιση κατανοητών µηνυµάτων (στην περίπτωση που υπάρχουν συντακτικά 

λάθη) κατά τη διάρκεια της µεταγλώττισης, καθώς επίσης και την πολύ σηµαντική 

δυνατότητα που προσφέρεται για προγραµµατισµό στον παγκόσµιο ιστό. Το 

project JJ ξεκίνησε από τα Πανεπιστήµια California Institute of Technology και 

California State University-Northridge και τώρα πλέον υποστηρίζεται από την 

εταιρεία publicstaticvoidmain.com 

 

3.2.13 GRAIL  

 

Το project GRAIL (McIver, 1996 & 1999) αναπτύχθηκε στο Monash University µε 

στόχο να ξεπεραστεί η δυσκολία που αντιµετωπίζουν οι αρχάριοι µε το συντακτικό  

των γλωσσών προγραµµατισµού. Τρεις είναι οι κατευθυντήριες αρχές που 

ελήφθησαν υπόψη στη σχεδίαση του GRAIL:  

 

• ∆ιατήρηση µιας συνεπούς σύνταξης. 

• Χρησιµοποίηση όρων µε τους οποίους οι αρχάριοι προγραµµατιστές είναι 

εξοικειωµένοι και αποφυγή χρήσης καθιερωµένων προγραµµατιστικών 

όρων που έχουν διαφορετικό νόηµα στην Αγγλική γλώσσα. 
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• Ενσωµάτωση µόνο απλών δοµών που έχουν µοναδική και προφανή 

σύνταξη.  

 

Αυτές οι αρχές οδήγησαν σε µια γλώσσα µε πολλές µικρές διαφορές από τις 

συνήθως χρησιµοποιούµενες κλασσικές γλώσσες διδασκαλίας όπως η PASCAL. 

Ορισµένες από τις διαφορές είναι: 

 

• Η χρήση του συµβόλου “Χ” για τον πολλαπλασιασµό αντί του “*”, επειδή 

είναι ένα σύµβολο µε το οποίο οι αρχάριοι προγραµµατιστές είναι 

εξοικειωµένοι  

• Η ανάθεση τιµής γίνεται µε χρήση του συµβόλου “<-” αντί του “=” για να 

δηλώνει την κατεύθυνση όπου αποθηκεύεται το αποτέλεσµα. 

 

Η γλώσσα δεν υποστηρίζει δείκτες (pointers) µια και θεωρήθηκε ότι η χρήση τους 

δηµιουργεί προβλήµατα στους νέους χρήστες. 

 

3.2.14 DrJava 

 

Εκπαιδευτικό προγραµµατιστικό περιβάλλον για τη γλώσσα Java που αναπτύχθηκε 

στο Πανεπιστήµιο Rice (Allen, 2002). Βασικός στόχος των σχεδιαστών ήταν η 

απλότητα και το διαδραστικό περιβάλλον µε ευδιάκριτες επιλογές. Παρέχει το 

“Interactions Pane” που βασίζεται στο µοντέλο βρόχου «Είσοδος – Υπολογισµός – 

Έξοδος» ("read-eval-print loop"), που επιτρέπει τους χρήστες να αναπτύσσουν, να 

δοκιµάζουν και να διορθώνουν τα λάθη τους σε ένα διαδραστικό περιβάλλον. 

 

Η DrJava διευκολύνει τους εκπαιδευόµενους να γνωρίσουν τη σύνταξη της 

γλώσσας µε χρήση διαφόρων τρόπων, όπως λ.χ. η δυνατότητα αυτόµατης 

συµπλήρωσης κώδικα. Υποστηρίζει χρωµατισµό εντολών, αρίθµηση εντολών, 

αυτόµατη προσαρµογή κώδικα (indentation), έλεγχο παρενθέσεων-αγκυλών 

(brace matching) και διαχειρίζεται πολλά έγγραφα ταυτόχρονα. Επίσης έχει 

ενσωµατωµένο debugger που επιτρέπει τον υπολογισµό εκφράσεων και εντολών 

στο σηµείο όπου έχει διακοπεί η εκτέλεση του προγράµµατος. Τα µηνύµατα 

λάθους που παράγει το λογισµικό δεν έχουν ιδιαίτερη διαφορά από τα εµπορικά 

περιβάλλοντα και σαφώς δεν απευθύνονται στον αρχάριο προγραµµατιστή µια και 

χρησιµοποιούν όρους µε τους οποίους ο αρχάριος προγραµµατιστής δεν είναι 

εξοικειωµένος. 



Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα για αρχαρίους  Σελίδα 52 

 

3.2.15 ALICE: The Personal Pascal 

 

Προγραµµατιστικό περιβάλλον για την εκµάθηση της γλώσσας Pascal. 

∆ηµιουργήθηκε σε λειτουργικό σύστηµα AtariST & DOS το 1985, αλλά ακόµα 

παραµένει ένα αξιόλογο περιβάλλον εισαγωγής στον προγραµµατισµό. Το ALICE 

χρησιµοποιεί έναν ιδιαίτερα "έξυπνο" editor που γνωρίζει τη σύνταξη και τη 

γραµµατική της PASCAL και βοηθά κατά τη διάρκεια της συγγραφής του κώδικα 

στην εύρεση συντακτικών λαθών. Χρησιµοποιεί για την µετάφραση των 

προγραµµάτων interpreter µε ενσωµατωµένο debugger. Το συντακτικό της είναι 

συµβατό µε την Turbo Pascal. Μπορεί να λειτουργήσει αξιόλογα τόσο σε 

παλαιότερα µηχανήµατα όσο και σε σύγχρονα. ∆ιατίθεται στο διαδίκτυο από τη 

διεύθυνση http://www.templetons.com/brad/alice.html. Ένα σοβαρό µειονέκτηµα 

της Alice Pascal είναι ότι δεν υπάρχει πλέον υποστήριξη από τους δηµιουργούς µια 

και το περιβάλλον δεν αναπτύσσεται πλέον. 

 

 

3.2.16 BACCII και BACCII++ 

 

Το BACCII (Ben A. Calloni Coding for Iconic Interface) και η µεταγενέστερή του 

έκδοση BACCII++ είναι ένα σύστηµα εικονικού προγραµµατισµού που τρέχει σε 

περιβάλλον Microsoft Windows. Σχεδιάστηκε από τον Dr. Ben Calloni (Calloni & 

Bagert, 1994) για να χρησιµοποιηθεί στη διδασκαλία του προγραµµατισµού. 

Επιτρέπει στο χρήστη να σχεδιάσει αλγορίθµους χρησιµοποιώντας γραφικά και 

εικονίδια αντί για ψευδοκώδικα. Έτσι ο χρήστης επικεντρώνεται στη σχεδίαση του 

αλγορίθµου και όχι στο συντακτικό της γλώσσας προγραµµατισµού. Όλες σχεδόν 

οι προγραµµατιστικές δοµές, όπως οι βρόχοι, οι διακλαδώσεις, οι υπορουτίνες, 

πραγµατοποιούνται µε τη χρήση γραφικών αναπαραστάσεων. Ακόµα και οι 

µεταβλητές αντιστοιχίζονται µε εικονίδια. Όταν ο χρήστης ολοκληρώσει τη 

σχεδίαση του αλγορίθµου, µπορεί να δηµιουργήσει συντακτικά σωστό πηγαίο 

κώδικα για τις γλώσσες προγραµµατισµού  C, C++, FORTRAN, ή Pascal. Η χρήση 

του BACCII επιταχύνει την επίλυση ενός προβλήµατος ελαττώνοντας τον χρόνο 

πληκτρολόγησης κώδικα. Επίσης σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι η δηµιουργία 

πηγαίου κώδικα για διαφορετικές γλώσσες προγραµµατισµού µέσα από τη 

σχεδίαση ενός βασικού αλγορίθµου. 

http://www.templetons.com/brad/alice.html
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3.2.17 FLINT 

 

To FLINT - Flowchart Interpreter (Crews & Ziegler, 1998) είναι ένα γραφικό 

περιβάλλον που χρησιµοποιείται για την υποστήριξη της δηµιουργίας 

διαγραµµάτων ροής. Το περιβάλλον επιτρέπει τους χρήστες να δηµιουργούν 

διαγράµµατα ροής µε απλό τρόπο, επιλέγοντας µε drag & drop το κατάλληλο 

σχήµα από µια βάση σχηµάτων. Αποτελεί ένα διδακτικό εργαλείο για την 

σχεδίαση, ανάπτυξη, δοκιµή και αξιολόγηση προγραµµάτων χωρίς την ανάγκη 

υποστήριξης κάποιας γλώσσας προγραµµατισµού. Οι χρήστες µπορούν να πάρουν 

άµεσα τα αποτελέσµατα της σχεδίασης των διαγραµµάτων πιέζοντας το πλήκτρο 

εκτέλεσης (“execute”). Το πρόγραµµα που δηµιουργείται µε τη χρήση 

διαγραµµάτων ροής συµπεριφέρεται µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και 

οποιοδήποτε µεταγλωττισµένο πρόγραµµα µιας κλασσικής γλώσσας 

προγραµµατισµού. Για εκπαιδευτικούς αλλά και διαγνωστικούς λόγους, ο χρήστης 

µπορεί να εκτελέσει το πρόγραµµα (ή καλύτερα τη σειρά διαγραµµάτων) βήµα 

προς βήµα µε τη χρήση του πλήκτρου “step”. Οι τιµές των µεταβλητών 

ενηµερώνονται δυναµικά σε κάθε βήµα εκτέλεσης. Όταν ο χρήστης έχει 

ολοκληρώσει τη σχεδίαση, το διάγραµµα ροής µπορεί να εκτυπωθεί για να 

µελετηθεί περαιτέρω. 

 

3.2.18 Dynalab Program Animation System 

 

 

Το Dynalab (ακρωνύµιο του DYNAmic LABoratory) είναι ένα σύστηµα 

οπτικοποίησης προγραµµάτων σχεδιασµένο µε στόχο να διευκολύνει την εισαγωγή 

στον προγραµµατισµό των υπολογιστών. Αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο της 

Μοντάνα (Birch, 1995) και διατίθεται στο διαδίκτυο από τη διεύθυνση 

http://www.cs.montana.edu/~dynalab/. ∆ιαθέτει µια εικονική µηχανή την E-

Machine, που τρέχει τον, χαµηλού επιπέδου, κώδικα E-code. Περιλαµβάνει έναν 

πλήρη µεταγλωττιστή Pascal σε Ecode, Text Editor και Program Animator. Επίσης 

υπάρχουν C & Ada µεταγλωττιστές πηγαίου κώδικα σε E-code. Ο κώδικας E-code 

περιγράφει ένα πρόγραµµα µε παρόµοιο τρόπο µε τη γλώσσα assembly ή το Java 

bytecode. Το πρωταρχικό χαρακτηριστικό του Dynalab είναι η δυνατότητα για 

ανάστροφη εκτέλεση του προγράµµατος (µίας ή περισσοτέρων γραµµών κώδικα). 

http://www.cs.montana.edu/~dynalab/
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Επιπρόσθετα το περιβάλλον επιτρέπει τον µαθητή να εκτελέσει βήµα-βήµα το 

πρόγραµµα του και να παρακολουθεί σταδιακά τις τιµές των µεταβλητών και τα 

αποτελέσµατα του προγράµµατος (λειτουργία παρόµοια µε αυτή του debugger). 

Εκτός από το παράθυρο για την συγγραφή του κώδικα, το περιβάλλον 

προγραµµατισµού (Εικόνα 4) περιλαµβάνει:  

 

• Παράθυρο µεταβλητών, που περιέχει τις µεταβλητές που χρησιµοποιούνται 

στο πρόγραµµα και τις τρέχουσες τιµές τους. 

• Παράθυρο εισόδου-εξόδου, που εµφανίζει τα δεδοµένα εισόδου και τα 

αποτελέσµατα (output) του προγράµµατος. 

• Παράθυρο Ελέγχου, που περιέχει τις δυνατές λειτουργίες που µπορεί να 

επιλέξει ο χρήστης για να κατευθύνει την εκτέλεση του προγράµµατος 

(Step, Pause, Forward, Backward, Execute-To-End, Reset).    

• Παράθυρο υπολογισµού "κόστους" εκτέλεσης, που εµφανίζει το κόστος 

εκτέλεσης για ένα συγκεκριµένο τµήµα κώδικα, πληροφορία χρήσιµη για 

την πολυπλοκότητα του προγράµµατος. 

 

∆ύο χρόνια µετά την εµφάνιση του Dynalab, έγινε µια προσπάθεια για µεταφορά 

του περιβάλλοντος στο διαδίκτυο. Το νέο διαδικτυακό Dynalab ονοµάστηκε 

Weblab (Boroni, 1997) αλλά οι δηµιουργοί του δε συνέχισαν να υποστηρίζουν την 

ανάπτυξη του και το Weblab εγκαταλείφθηκε. 
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Εικόνα 4. Το περιβάλλον προγραµµατισµού Dynalab 

 

3.2.19 Bradman 

 

Εκπαιδευτικό εργαλείο που σχεδιάστηκε από τους Smith & Webb (2000) για να 

βοηθήσει τους αρχάριους στην εκµάθηση της γλώσσας C ως πρώτης γλώσσας 

προγραµµατισµού. ∆έχεται ως είσοδο ένα συντακτικά σωστό πρόγραµµα σε C και 

εµφανίζει τέσσερα παράθυρα καθένα από τα οποία εµφανίζει µια διαφορετική όψη 

του προγράµµατος, που τις περισσότερες φορές δεν είναι ορατή στο χρήστη. Γι 

αυτό και αυτοαποκαλείται  «Glass-box Interpreter». Τα τέσσερα παράθυρα του 

Bradman είναι: 
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• Το παράθυρο του πηγαίου κώδικα που εµφανίζει τον κώδικα και την 

τρέχουσα εντολή που εκτελείται και παρέχει λειτουργίες όπως ένας 

κλασσικός debugger. 

• Το παράθυρο των µεταβλητών (variables) παρέχει άµεση ενηµέρωση των 

τιµών των µεταβλητών για κάθε εντολή που εκτελείται. 

• Το παράθυρο επεξηγήσεων (explanations) παρέχει αναλυτική ενηµέρωση 

για τις αλλαγές που συµβαίνουν σε κάθε εκτέλεση εντολής. 

• Το παράθυρο εισόδου – εξόδου που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας του 

χρήστη µε το πρόγραµµά του.  

 

3.2.20 AnimPascal 

 

Το λογισµικό AnimPascal (Σατρατζέµη, 2000) αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήµιο 

Μακεδονίας για να υποστηρίξει τη διδασκαλία του προγραµµατισµού µε Pascal. To 

AnimPascal δίνει τη δυνατότητα της:  

 

• Συγγραφής ή ανάκτησης & µεταγλώττισης πηγαίου κώδικα σε Pascal.  

• Βηµατικής εκτέλεσης, µαζικής εκτέλεσης πολλών γραµµών, υπόδειξης µε 

οπτικό τρόπο (αλλαγή χρώµατος υποβάθρου και γραµµατοσειράς) της 

τρέχουσας γραµµής κώδικα του εκτελέσιµου αρχείου.  

• Εµφάνισης των τιµών των µεταβλητών, εµφάνισης της εισόδου & εξόδου 

του προγράµµατος.  

• Καταγραφής και παρουσίασης της ιστορίας των µεταγλωττίσεων. 

 

3.2.21 VINCE  

 

Το VINCE (Rowe & Thorburn, 1999) αποτελεί ένα βοηθητικό εργαλείο για τη 

διδασκαλία και εκµάθηση της γλώσσας C. Επιτρέπει τη συγγραφή, διόρθωση και 

µετάφραση κώδικα C και παρέχει δυνατότητα ελέγχου των τιµών των µεταβλητών 

στην εκτέλεση βήµα προς βήµα.  

 

To VINCE (Visual Instruction for Novices in a C Environment) είναι γραµµένο σε 

Java και µπορεί να χρησιµοποιηθεί και στο διαδίκτυο µε τη µορφή applet µέσα σε 

µια ιστοσελίδα. Υποστηρίζει όλο το ρεπερτόριο εντολών της ANSI C. Ο µαθητής 

µπορεί να εισάγει το δικό του κώδικα C ή να επιλέξει από µια συλλογή βοηθητικών 
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κειµένων και προγραµµάτων (tutorials) που κάθε ένα καλύπτει διαφορετικές 

έννοιες του προγραµµατισµού. Το εργαλείο περιλαµβάνει µια προσοµοίωση της 

µνήµης του υπολογιστή και απεικονίζει τα σηµεία όπου αποθηκεύονται οι 

µεταβλητές και οι δείκτες. Η περιοχή αυτή ενηµερώνεται δυναµικά κατά την 

εκτέλεση του προγράµµατος.  

 

3.2.22 ∆ΕΛΥΣ 

 

Το ∆ΕΛΥΣ (Dagdilelis, 2003, Satratzemi, 2001, Evangelidis, 2000a, 2000b) 

αποτελεί ένα περιβάλλον για τη υποστήριξη της διδασκαλίας της Πληροφορικής 

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Περιλαµβάνει πέντε µικρόκοσµους διερεύνησης 

και εργασίας καθώς και ένα εικονικό εργαστήριο στο οποίο οι µαθητές µπορούν να 

εργαστούν στο πλαίσιο διαφόρων δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων.  

 

Ο µικρόκοσµος του προγραµµατισµού (∆αγδιλέλης, 2000) περιλαµβάνει µια απλή 

γλώσσα, τη γλώσσα Χ, που είναι υποσύνολο της Pascal και είναι 

προσανατολισµένη στον αρχάριο χρήστη. O µεταγλωττιστής X-Compiler 

(Evangelidis, 2001) είναι το δοµικό στοιχείο του περιβάλλοντος. Το περιβάλλον 

δίνει στο µαθητή τη δυνατότητα να αναπτύξει τα δικά του προγράµµατα, να 

παρακολουθήσει την εκτέλεσή τους και τις µεταβολές των διαφόρων µεταβλητών 

τους, να διαπιστώσει την ορθότητα διαφόρων αλγορίθµων και να πειραµατιστεί 

παρατηρώντας τη συµπεριφορά του προγράµµατος ανάλογα µε τη δοµή του ή τις 

τιµές που αποδίδονται στις µεταβλητές σε µια εκτέλεση. Ο πηγαίος κώδικας 

µεταγλωττίζεται σε µια µορφή συµβολικού κώδικα που τρέχει σε µια ιδεατή 

µηχανή µε δύο καταχωρητές. Το περιβάλλον υποστηρίζει τη βηµατική εκτέλεση 

του πηγαίου κώδικα και ενσωµατώνει παράθυρο παρακολούθησης των τιµών των 

µεταβλητών του προγράµµατος. Επίσης στο ∆ΕΛΥΣ ενσωµατώνεται ένα πλήρες 

σύστηµα για τη διαχείριση ασκήσεων και διαγωνισµάτων στο σχολικό περιβάλλον 

(Εφόπουλος, 2001a). 

 

3.3 Ταξινόµηση των προγραµµατιστικών περιβαλλόντων 

για αρχαρίους 

 



Προγραµµατιστικά περιβάλλοντα για αρχαρίους  Σελίδα 58 

Στο Κεφάλαιο 2 στην παράγραφο "Εναλλακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία 

του προγραµµατισµού" δώσαµε µια ενδεικτική κατηγοριοποίηση για τα 

προγραµµατιστικά περιβάλλοντα που είναι προσαρµοσµένα σε αρχάριους χρήστες. 

Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2) κάνουµε µια απόπειρα ταξινόµησης των 

περιβαλλόντων που περιγράψαµε στην προηγούµενη παράγραφο µε βάση την 

κατηγοριοποίηση του Κεφαλαίου 2. 
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Karel the Robot    √  

ObjectKarel    √  

Boxer     √ 

KidSim    √  

AgentSheets     √ 

Stagecast     √ 

LogoBlocks   √   

Thetis √     

BlueJ √     

Turing √     

Ready √     

JJ (Junior Java) √     

GRAIL √     

DrJava √     

ALICE Pascal √     

BACCII & BACCII++   √   

FLINT   √   

Dynalab   √    
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Bradman √     

AnimPascal  √    

VINCE  √    

∆ΕΛΥΣ  √    

Πίνακας 2. Ταξινόµηση των προγραµµατιστικών περιβαλλόντων για αρχαρίους 

 

Όπως παρατηρούµε τα περισσότερα περιβάλλοντα (8) ανήκουν στην πρώτη 

κατηγορία ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις κατηγορίες έχουν περίπου τον ίδιο αριθµό 

περιβαλλόντων (3 ή 4). Η ταξινόµηση έγινε µε γνώµονα το ποια κατηγορία 

προσεγγίζει  περισσότερο το κάθε περιβάλλον. Είναι όµως γεγονός ότι υπάρχουν 

περιβάλλοντα θα µπορούσαν να καταταχθούν σε περισσότερες από µία 

κατηγορίες. Για παράδειγµα το περιβάλλον Thetis θα µπορούσε να ικανοποιήσει τα 

χαρακτηριστικά της δεύτερης κατηγορίας ενώ το ∆ΕΛΥΣ θα µπορούσε να 

ικανοποιήσει τα χαρακτηριστικά της πρώτης κατηγορίας.  



Αρχές σχεδίασης ενός προγραµµατιστικού περιβάλλοντος   Σελίδα 60 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΕΝΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 

ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ 

  

4.1 Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία 25 χρόνια έχουν πραγµατοποιηθεί πολλές έρευνες σχετικές µε τη 

διδασκαλία της Επιστήµης των Υπολογιστών. Οι περισσότερες από τις έρευνες 

αυτές έχουν επικεντρωθεί στις δυσκολίες που παρουσιάζει, για τους αρχάριους, ο 

προγραµµατισµός υπολογιστών – το θέµα που φαίνεται πως είναι το πιο δυσνόητο 

για τους αρχάριους.  

 

Έτσι, από την εργασία του Weinberg (The Psychology of Computer Programming, 

1971) µέχρι σήµερα, έχει πραγµατοποιηθεί ένας σηµαντικός αριθµός σχετικών 

ερευνών και µελετών. Εκτός από τις εργασίες που  έχουν δηµοσιευτεί, στη 

διάρκεια αυτών των ετών υπήρξαν επιστηµονικά περιοδικά που ήταν εστιασµένα 

στη διδασκαλία της Επιστήµης των Υπολογιστών (όπως το Computer Science 

Education) ή περιοδικά που δηµοσίευαν συστηµατικά εργασίες σχετικές µε την 

ψυχολογία και τη διδασκαλία του προγραµµατισµού (όπως το παλιότερο 

International Journal of Man-Machine Studies). Ακόµη διοργανώθηκαν και 

διοργανώνονται συστηµατικά Συµπόσια και Conferences όπως τα ITICSE και τα 

SIGCSE, και παλιότερα τα Workshops µε το γενικό τίτλο Empirical Studies of 

Programmers. Σχετικά θέµατα θίγονται επίσης τακτικά σε συνέδρια όπως το NECC 

(National Educational Computing Conferences). Θα πρέπει ακόµη να αναφέρουµε 

την ύπαρξη οργανισµών µε διεθνή απήχηση που ενδιαφέρονται ισχυρά για τη 

διδασκαλία της Επιστήµης των Υπολογιστών. Εκτός από αυτούς που συνδέονται 

άµεσα µε την Πληροφορική ως επιστήµη ή επάγγελµα (όπως η ACM και η ΙΕΕΕ), 

συναντούµε και οργανισµούς όπως η AACE (www.aace.org) και η IASTE 

(www.iaste.org) που ασχολούνται συστηµατικά µε τη διδασκαλία της  

Πληροφορικής και του προγραµµατισµού ειδικότερα. Σε όλα αυτά πρέπει να 

προσθέσουµε την ύπαρξη οµάδων µε ειδικά ενδιαφέροντα (όπως η οµάδα PPIG, 

Psychology of Programming Interest Group, www.ppig.org), ειδικά ερευνητικά 

κέντρα καθώς και οµάδες ερευνητών.  

http://www.iaste.org/
http://www.ppig.org/
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Η σχετική παραγωγή ερευνητικών εργασιών και µελετών φαίνεται να είναι 

εξαιρετικά µεγάλη. Ωστόσο, παρόλη αυτή την τεράστια παραγωγή, η έλλειψη ενός 

γενικού, θεωρητικού πλαισίου αναφοράς είναι, κατά τη γνώµη µας, εµφανής. Για 

παράδειγµα η αντίστοιχη  έρευνα για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών ή της 

Φυσικής (δυο κλάδοι που διερευνούν οµόλογα θέµατα πολύ περισσότερα χρόνια 

από την Πληροφορική) συνδέεται σχεδόν πάντοτε µε κάποιο θεωρητικό πλαίσιο. Η 

έλλειψη θεωρητικού πλαισίου στην έρευνα για τη διδασκαλία της Επιστήµης των 

Υπολογιστών και του προγραµµατισµού, προάγει ουσιαστικά έναν εµπειρισµό και 

δεν επιτρέπει την ενοποίηση όλου αυτού του τεράστιου πεδίου δεδοµένων και 

µελετών, δεν επιτρέπει την ανάδειξη των πιο κατάλληλων ερευνητικών µεθόδων 

και τη συστηµατική επικύρωση των ερευνητικών ευρηµάτων. Έτσι, πολλές φορές, 

έχουµε την αίσθηση ότι απλές διαπιστώσεις, µεµονωµένα γεγονότα αλλά και 

σειρές µαθηµάτων, νέες γλώσσες και εργαλεία (Kölling, 1999 & McIver, 1999) 

σχεδιάζονται και ξανασχεδιάζονται σε µία προσπάθεια να παρακαµφθούν οι 

δυσκολίες που συναντιούνται, αλλά χωρίς γενικότερη αναφορά που θα επέτρεπε 

την ενοποίηση τους, αλλά και τον έλεγχο των αποτελεσµάτων. Τα αποτελέσµατα 

έτσι µοιάζουν να είναι περιπτωσιολογικά, χωρίς γενικότερη αξία και παρατηρούµε 

ότι η πλειονότητα των προσπαθειών βαίνει σε µαρασµό και εγκατάλειψη, αν και 

ξεκινά µε ενθουσιασµό.  

 

Η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγραµµατιστικού περιβάλλοντος είναι µια 

σύνθετη διαδικασία, απαιτεί τη συνύπαρξη παιδαγωγικών και τεχνολογικών 

στόχων που θα καθορίσουν τις βασικές αρχές σχεδίασης του περιβάλλοντος. Και 

το κυριότερο, απαιτεί διαρκή ενασχόληση και αναπροσαρµογή των παραµέτρων 

εκείνων που η εκπαιδευτική διαδικασία κρίνει ότι δεν επαρκούν. 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν καταγράφουµε τα αποτελέσµατα ερευνών των 

επιστηµόνων πληροφορικής στο συγκεκριµένο πεδίο. 

 

4.2 Αρχές σχεδίασης προγραµµατιστικών περιβαλλόντων  

 

Η µάθηση είναι εφικτή όταν η νέα γνώση µπορεί να προσεγγίσει ένα υπάρχον 

γνωστικό πεδίο. Η µάθηση είναι πιο δύσκολη όταν η νέα γνώση έρχεται σε 

αντίθεση µε τη γνώση που έχει ήδη κατακτηθεί. Έτσι και η εκµάθηση του 
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προγραµµατισµού θα είναι περισσότερο αποτελεσµατική αν µπορεί να προσεγγίσει 

τις γνώσεις που ήδη έχουν οι µαθητές αποκτήσει από άλλα γνωστικά πεδία. 

 

Σύµφωνα µε τον Norman (1998), ένα αποτελεσµατικό εργαλείο ή εφαρµογή 

επιτρέπει στο χρήστη να επικεντρωθεί στη διαδικασία για την οποία είναι 

σχεδιασµένο και όχι στο ίδιο το εργαλείο. Κατά αναλογία ένα αποτελεσµατικό 

περιβάλλον διδασκαλίας του προγραµµατισµού επικεντρώνεται αποκλειστικά στο 

σκοπό του και διευκολύνει τη διαδικασία. 

 

Θεωρούµε ότι η σχεδίαση ενός ολοκληρωµένου προγραµµατιστικού περιβάλλοντος 

για τη διδασκαλία του προγραµµατισµού σε αρχαρίους πρέπει να ικανοποιεί 

ορισµένες βασικές απαιτήσεις προκειµένου αυτό να θεωρηθεί επιτυχηµένο. Αυτές 

οι απαιτήσεις παρουσιάζονται στις ενότητες που ακολουθούν. Ο στόχος µας είναι 

να δηµιουργήσουµε ένα περιβάλλον που ακολουθεί πιστά αυτές τις απαιτήσεις. 

 

4.2.1 Παρουσία διδακτικού στόχου 

 

Τα ολοκληρωµένα περιβάλλοντα οφείλουν να παρουσιάσουν, στις αρχές 

σχεδίασής τους, έναν η περισσότερους διδακτικούς στόχους Η µελέτη των 

προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι αρχάριοι (Sprohrer & Soloway, 1986, 

Du Boulay, 1989, Soloway, 1989, Pane & Myers, 1996) καθώς και οι 

τρόποι αντιµετώπισης τους (Myers, 1998, Freund & Roberts, 1996) πρέπει 

να λαµβάνονται σοβαρά υπόψη και να διαµορφώνουν τους διδακτικούς 

στόχους του σχεδιαζόµενου περιβάλλοντος. 

 

4.2.2 Απλότητα  

 

Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό οποιουδήποτε περιβάλλοντος που απευθύνεται 

σε αρχαρίους είναι η ευκολία µε την οποία ένας νέος χρήστης µπορεί να µάθει να 

το χρησιµοποιεί. Όσο περισσότερο χρόνο αφιερώνει ένας µαθητής για να µάθει 

πώς να χρησιµοποιήσει το περιβάλλον, τόσο περισσότερο αποµακρύνεται από τον 

αληθινό στόχο του που είναι, στην εν λόγω περίπτωση, η εκµάθηση του 

προγραµµατισµού. Και αν το περιβάλλον τον απογοητεύσει, υπάρχει σηµαντική 

πιθανότητα να παρατηθεί από την όλη διαδικασία ή να είναι αρνητικός κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι η δυσκολία και η 
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αδυναµία της εκµάθησης του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος έχει άµεσο 

αντίκτυπο στη διαδικασία µάθησης του προγραµµατισµού την οποία δυσχεραίνει 

(Ruckert 1993, Schorsch 1995). Η απλότητα του συστήµατος σύµφωνα µε τον Du 

Boulay (1989), είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των γλωσσών 

προγραµµατισµού για αρχάριους.  

 

∆εν πρέπει να παρέχονται από το περιβάλλον προγραµµατισµού πληροφορίες που 

σπάνια χρησιµοποιούνται και ενδεχοµένως προκαλούν σύγχυση στους αρχαρίους. 

Όπως αναφέρουν οι Pane & Myers (1996), θα πρέπει να αποφεύγεται οτιδήποτε 

το περιττό. Κάθε επιπλέον πληροφορία έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση του όγκου 

των πληροφοριών που καλείται να µάθει ο εκπαιδευόµενος. Ως συνέπεια δεν 

έχουµε επαρκή εκµετάλλευση των επιπρόσθετων πληροφοριών. Η ενσωµάτωση 

στο περιβάλλον ενός χαρακτηριστικού, µόνο και µόνο από το γεγονός ότι είναι 

ισχυρό και δυνατό, δεν θα πρέπει να γίνεται. Θα πρέπει επίσης να εξετάζεται η 

εύκολη εκµάθηση και χρήση του. Χαρακτηριστικά που είναι ιδιαίτερα χρήσιµα σε 

έµπειρους προγραµµατιστές, που τους διευκολύνουν στη συγγραφή κώδικα και 

καθιστούν τα προγράµµατα τους πιο απλά στην κατασκευή, δεν ταιριάζουν 

απαραίτητα στους αρχάριους. Ένας τρόπος για να γίνει ένα περιβάλλον εύκολο και 

προσιτό είναι να περιοριστεί η λειτουργία του στις δυνατότητες και στις επιλογές 

που ο αρχάριος χρήστης πραγµατικά χρειάζεται. Με άλλα λόγια να µπορεί να 

σχεδιαστεί ένα περιβάλλον όσο το δυνατό πιο απλό, χωρίς ταυτόχρονα να 

υπολείπεται σε λειτουργικότητα. 

 

4.2.3 Μινιµαλιστικός σχεδιασµός της γλώσσας 

προγραµµατισµού 

 

Ο Cordy (1992) περιγράφει την «αρχή της λιτότητας» και επιχειρηµατολογεί 

εναντίον των περιττών συµβόλων, της εισαγωγής – επικεφαλίδας του 

προγράµµατος, των σηµείων στίξης και της δήλωσης των µεταβλητών και των 

τύπων τους. Ο τύπος µια µεταβλητής πρέπει να συµπεραίνεται κατά την 

αρχικοποίησή της, περιορίζοντας την ανάγκη για σαφή δήλωση του, στην αρχή 

του προγράµµατος ή σε άλλο σηµείο. Σαν παράδειγµα θα µπορούσε να αναφερθεί 

η επικεφαλίδα κάθε προγράµµατος Pascal που δεν έχει κάποια ουσιαστική 

συνεισφορά στη δηµιουργία του πηγαίου κώδικα.  
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 Program progname (input, output); 

 

Το µόνο κατανοητό που ενδεχοµένως προσφέρει είναι η αναφορά της ονοµασία 

του προγράµµατος (progname) αλλά κάτι τέτοιο θα µπορούσε κάλλιστα να 

αντικατασταθεί από ένα σχόλιο. Στον αντίποδα έρχεται η έρευνα του Sime (1977) 

που υποστηρίζει ότι οι περισσότερο αναλυτικές και περιγραφικές δοµές δεδοµένων 

βοηθούν τους αρχάριους να διαχειριστούν καλύτερα τον έλεγχο ροής του 

προγράµµατος. 

 

4.2.4 Ορατότητα της κατάστασης  

 

Το περιβάλλον και η γλώσσα προγραµµατισµού θα πρέπει να παρέχουν 

πληροφορίες στον χρήστη έτσι ώστε να τον κρατούν ενήµερο κάθε στιγµή για την 

τρέχουσα κατάσταση τους. Μέσα από τη διαδικασία αυτή ο αρχάριος 

προγραµµατιστής πληροφορείται άµεσα την κατάσταση του συστήµατος και µε τον 

τρόπο αυτό διευκολύνεται στην αποσφαλµάτωση των προγραµµάτων του. Ο Du 

Boulay (1989) αναφέρεται στη χρησιµότητα της σταδιακής εκτέλεσης ενός 

προγράµµατος µε την ταυτόχρονη υποστήριξη της οπτικοποίησης των δεδοµένων. 

Το σύστηµα πρέπει να ενηµερώνει τον χρήστη για ενδεχόµενες παρανοήσεις, όπως  

στην περίπτωση της λανθασµένης στοίχισης των εντολών, όπου µπορεί να 

ερµηνευθεί διαφορετικά ο πηγαίος κώδικας (λ.χ. αν µια δοµή θεωρηθεί 

εµφωλευµένη σε µια άλλη, ενώ κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει). 

 

4.2.5 Ταύτιση του περιβάλλοντος και του πραγµατικού 

κόσµου 

 

Η έρευνα στη συγκεκριµένη περιοχή εξετάζει τις προσδοκίες και τις συµπεριφορές 

που ο αρχάριος µεταφέρει στον προγραµµατισµό, όπως η φυσική του γλώσσα και 

γενικότερα οι γνώσεις του για τον πραγµατικό κόσµο. 

 

1. Η επιλογή του κατάλληλου µοντέλου αναφοράς.  

Το µοντέλο αναφοράς αποτελεί µια πιο προσιτή στον αρχάριο αναλογική 

προσέγγιση της λειτουργίας ενός προγραµµατιζόµενου υπολογιστικού 

συστήµατος. Όταν το µοντέλο αναφοράς είναι πετυχηµένο, οι αρχάριοι 
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χρήστες µπορούν να κατανοήσουν τη λειτουργία του συστήµατος 

ανατρέχοντας στην (ανάλογη) λειτουργία του, γνωστού σε αυτούς, 

µοντέλου αναφοράς. Σύµφωνα µε τον Smith (1994), για να πετύχουµε 

καλύτερα αποτελέσµατα όσον αφορά τη µεταφορά γνώσης, το µοντέλο 

αναφοράς θα πρέπει να βασίζεται σε ένα πραγµατικό σύστηµα που είναι 

γνωστό και προσιτό από την πληθώρα των χρηστών. Οι παραδοσιακές 

γλώσσες προγραµµατισµού υποστηρίζουν το υπολογιστικό µοντέλο της 

µηχανής του von Neumann που δεν έχει αντιστοιχία µε κάποιο µοντέλο του 

φυσικού κόσµου. Αυτό σύµφωνα µε τον Du Boulay (1989) αποτελεί ένα 

σηµαντικό εµπόδιο για τους αρχάριους. 

 

2. Η συµφωνία της γλώσσας προγραµµατισµού µε το µοντέλο 

αναφοράς. 

Η γλώσσα προγραµµατισµού πρέπει να είναι σύµφωνη µε το µοντέλο 

αναφοράς. Θα πρέπει να συµµορφώνεται στις όποιες παραδοχές µπορούν 

να εξαχθούν από το µοντέλο. Σύµφωνα µε τον Halasz (1982), υπάρχουν 

τρία κλασσικά προβλήµατα µε τα µοντέλα αναφοράς. 

 

• Το περιβάλλον προγραµµατισµού έχει χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

που δεν υπάρχουν στο µοντέλο αναφοράς. 

• Το µοντέλο αναφοράς έχει χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που δεν 

υπάρχουν στο περιβάλλον προγραµµατισµού. 

• Ορισµένα γνωρίσµατα υπάρχουν και στα δύο αλλά λειτουργούν µε 

τελείως διαφορετικό τρόπο. 

 

3. Η συµφωνία της γλώσσας προγραµµατισµού µε τη γενική γνώση 

Οι χρήστες συχνά µεταφέρουν στην προγραµµατιστική διαδικασία τις 

γνώσεις τους από άλλα γνωστικά αντικείµενα και γνωστικές περιοχές. Οι 

γνώσεις αυτές µπορεί να έρχονται σε αντίθεση µε τη σωστή εκµάθηση της 

γλώσσας προγραµµατισµού. Τα περισσότερα προγραµµατιστικά λάθη των 

αρχαρίων προκύπτουν από εσφαλµένη µεταφορά γνώσεων από συστήµατα 

άλλων γνωστικών περιοχών που δεν έχουν σχέση µε τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή (Bonar, 1989).  

 

Σύµφωνα µε τον Hoc (1990), στις περιπτώσεις που οι αρχάριοι δεν έχουν 

τη γνώση για να ολοκληρώσουν την λύση ενός προβλήµατος, 

καταφεύγουν στη χρήση της δικής τους έκδοσης της γλώσσας 
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προγραµµατισµού. Θα λέγαµε ότι κατά κάποιο τρόπο «µαντεύουν» το 

συντακτικό της γλώσσας και συµπληρώνουν τις εντολές προγραµµατισµού 

που απαιτούνται. Αυτά τα λάθη είναι ένδειξη µεταφοράς γνώσης από άλλη 

περιοχή που δεν είναι σύµφωνη µε τη γλώσσα προγραµµατισµού. 

 

4. Η φυσικότητα της γλώσσας προγραµµατισµού. Εικονικές γλώσσες 

και κλασσικές γλώσσες κειµένου. 

Οι αρχάριοι χρήστες διευκολύνονται αν η γλώσσα προγραµµατισµού 

προσεγγίζει τη φυσική τους γλώσσα; Οι απόψεις των ερευνητών διίστανται. 

Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι η φυσικότητα της γλώσσας προγραµµατισµού 

βοηθά τους αρχαρίους στην πιο οµαλή προσαρµογή τους µε το αντικείµενο, 

αφού νιώθουν πιο οικείο το όλο περιβάλλον. Αντίθετα άλλοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι η χρήση γλώσσας που είναι πολύ κοντά στη φυσική 

γλώσσα, ενδεχοµένως να οδηγήσει τους αρχαρίους στην απόδοση 

ανθρωποµορφικών χαρακτηριστικών και νοηµοσύνης στον υπολογιστή. O 

όρος «ανθρωποµορφική αντίληψη» οφείλεται στον Pea (1984) και 

χρησιµοποιείται για να δηλώσει το γεγονός ότι οι αρχάριοι προγραµµατιστές 

πολλές φορές ερµηνεύουν τα προγράµµατα και την επικοινωνία τους µε 

ένα πληροφορικό σύστηµα όχι µε βάση τους συντακτικούς και 

σηµασιολογικούς κανόνες (syntax, semantics) της χρησιµοποιούµενης 

γλώσσας προγραµµατισµού, αλλά αποδίδοντας στο αντίστοιχο πρόγραµµα 

ένα νόηµα ευρύτερο του πραγµατικού, σαν να υφίσταται ένας διάλογος µε 

άνθρωπο. 

 

4.2.6 Βοήθεια – υποστήριξη χρηστών 

 

4.2.6.1 ∆ιάγνωση λαθών 

 

Το περιβάλλον θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα εύκολης αναγνώρισης και 

διάγνωσης των λαθών. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η διάγνωση συντακτικών και, 

όσο αυτό είναι εφικτό, λογικών λαθών. Τα µηνύµατα λάθους θα πρέπει να 

αναφέρονται µε κατανοητή φυσική γλώσσα και µε ακρίβεια να δηλώνουν το 

σηµείο του κώδικα που πρέπει να διορθωθεί. Το περιβάλλον επίσης θα πρέπει να 

βοηθά τους χρήστες να ανακτούν προηγούµενες εκδόσεις των προγραµµάτων 

τους. Η έρευνα (Kessler, 1986) έχει δείξει ότι οι αρχάριοι δηµιουργούν νέα λάθη 
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στο πρόγραµµα τους κατά τη διαδικασία της αποσφαλµάτωσης. Αυτό δικαιολογεί 

την απαίτηση να παρέχει το περιβάλλον ένα µηχανισµό που θα βοηθά τους 

χρήστες να διορθώνουν τέτοια λάθη (λ.χ. ενσωµατώνοντας µια λειτουργία του 

τύπου undo). 

 

4.2.6.2 Αναγνωσιµότητα (Readability) 

 

Υπάρχουν δύο διαφορετικές όψεις στην εκµάθηση του προγραµµατισµού. Η πρώτη 

έχει να κάνει µε την ικανότητα της ανάγνωσης κώδικα και η άλλη µε την 

ικανότητα συγγραφής προγράµµατος. Τόσο η ικανότητα ανάγνωσης όσο και η 

ικανότητα συγγραφής απαιτούν αρκετό χρόνο επαφής και εξοικείωσης µε τη 

γλώσσα προγραµµατισµού. Είναι όµως κοινά αποδεκτό (Green, 1989) ότι η 

ανάγνωση και κατανόηση του κώδικα ενός προγράµµατος, που έχει γραφεί από 

κάποιον άλλο, είναι ιδιαίτερα δύσκολη, ειδικά στην περίπτωση που το πρόγραµµα 

δεν έχει γραφεί µε προσοχή και τρόπο τέτοιο που διευκολύνει την ανάγνωση. Το 

περιβάλλον προγραµµατισµού πρέπει να περιέχει εργαλεία που καθιστούν 

ευανάγνωστο τον πηγαίο κώδικα, όπως λ.χ. εργαλείο κατάλληλου χρωµατισµού 

των δεσµευµένων λέξεων και εργαλείο στοίχισης δοµών ελέγχου.  

 

4.2.6.3 Συνοδευτικό υλικό 

 

Ένα φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον προγραµµατισµού δεν απαιτεί συνοδευτικό 

υλικό για τον τρόπο χρήσης του, και αυτό συγκαταλέγεται στα θετικά του 

χαρακτηριστικά. Είναι χρήσιµο όµως να υπάρχει το συνοδευτικό υλικό, ακόµη και 

για τους λίγους χρήστες που ενδεχοµένως κάποια στιγµή θα ανατρέξουν σ’ αυτό. 

Το υλικό αυτό θα πρέπει να είναι µικρής έκτασης, λιτό και περιεκτικό, και να 

περιλαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες που θα χρειαστεί ο αρχάριος χρήστης 

για την εκµάθηση του περιβάλλοντος. 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 
 

 

Η αναλυτική παρουσίαση του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος  

και τα αποτελέσµατα της πιλοτικής εφαρµογής. 



Αρχιτεκτονική και Αρχές Σχεδίασης του περιβάλλοντος    Σελίδα 69

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

5.1 Εισαγωγή  

 

Τα αποτελεσµάτων των επιστηµονικών ερευνών στο χώρο της διδασκαλίας του 

προγραµµατισµού για αρχαρίους, που παρουσιάστηκαν στο πρώτο µέρος της 

παρούσας διατριβής, µας βοήθησαν να αντιληφθούµε την έκταση του 

προβλήµατος και τη δυσκολία αντιµετώπισής του. Μετά από αρκετή σκέψη, για να 

ξεπεράσουµε τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην Ελληνική και όχι µόνο 

εκπαίδευση στη Πληροφορική, αποφασίσαµε να προχωρήσουµε σε ένα αρκετά 

φιλόδοξο σχέδιο. Να προβούµε στο σχεδιασµό και τη δηµιουργία ενός σύγχρονου 

εκπαιδευτικού προγραµµατιστικού περιβάλλοντος που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες 

που παρέχει το διαδίκτυο και θα εναρµονίζεται µε τις πρόσφατες τεχνολογικές 

εξελίξεις. Μέσα από την εκπαιδευτική εµπειρία µας στη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού σε αρχαρίους, σχεδιάσαµε ένα σύστηµα µε γνώµονα τις ανάγκες 

των µαθητών και των εκπαιδευτικών. O πρωταρχικός µας στόχος ήταν να 

δηµιουργηθεί ένα περιβάλλον υποστήριξης της διδασκαλίας του προγραµµατισµού 

σε αρχάριους χρήστες και ειδικότερα σε µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

Το σύστηµα αυτό θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση και θα 

καταγράφει τα δεδοµένα σε Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων για 

περαιτέρω αξιοποίηση τους από εκπαιδευτικούς και ενδεχοµένως από ερευνητές.  

 

Αποφασίσαµε να δώσουµε στο περιβάλλον προγραµµατισµού το όνοµα WIPE 

(Efopoulos, 2003a) από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων Web Integrated 

Programming Environment και αυτό γιατί θέλαµε να δηλώνεται, από το διακριτικό 

αυτό όνοµα, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λειτουργίας του περιβάλλοντος στο 

διαδίκτυο. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζουµε της αρχές σχεδίασης που υιοθετήσαµε στο 

εγχείρηµά µας και παραθέτουµε την τεχνολογική περιγραφή του 

προγραµµατιστικού περιβάλλοντος που αναπτύξαµε. Αναλύουµε την εγκατάσταση 

και την αρχιτεκτονική του λογισµικού, τη βάση δεδοµένων που υποστηρίζει το 
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περιβάλλον και δίνουµε µια λεπτοµερή περιγραφή της γλώσσας προγραµµατισµού 

που σχεδιάσαµε.  

 

5.2 Αρχές σχεδίασης του περιβάλλοντος 

προγραµµατισµού WIPE  

 

Οι αρχές σχεδίασης προγραµµατιστικών περιβαλλόντων που παρουσιάστηκαν στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, αποτέλεσαν το βασικό οδηγό στη σχεδίαση του 

περιβάλλοντος WIPE (Efopoulos, 2003b και 2005a). Το περιβάλλον έχει ως 

διδακτικό στόχο την απλούστευση της διαδικασίας εκµάθησης του 

προγραµµατισµού. Είναι περιβάλλον απλό, εύκολο στη χρήση και προσιτό και οι 

δυνατότητες που προσφέρει περιορίζονται στις επιλογές που ο αρχάριος χρήστης 

χρειάζεται πραγµατικά. Παρέχει στο αρχάριο πληροφορίες που τον κρατούν 

διαρκώς ενήµερο για την τρέχουσα κατάσταση. Η επαφή µε το χρήστη γίνεται στη 

µητρική του γλώσσα. Ο έλληνας µαθητής εργάζεται σε ελληνικό περιβάλλον µε 

ελληνικά µηνύµατα λάθους και ελληνικές οδηγίες. Ακόµη το περιβάλλον 

ενσωµατώνει λειτουργίες που διευκολύνουν τη διόρθωση συντακτικών λαθών και 

παρέχει εργαλεία που δηµιουργούν ευανάγνωστο κώδικα. Επίσης διαθέτει 

συνοδευτικό υλικό (Παράρτηµα Β') που περιλαµβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες 

για την εκµάθηση του περιβάλλοντος καθώς και σειρά µαθηµάτων εισαγωγής στον 

προγραµµατισµό (Παράρτηµα Ε'). 

 

Η σχεδίαση του περιβάλλοντος επικεντρώθηκε στη διευκόλυνση της διδασκαλίας 

και όχι στον εντυπωσιασµό. Καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε το γραφιστικό 

περιβάλλον να είναι ελκυστικό χωρίς να θυσιάζει τη λειτουργικότητα. 

 

Πέραν από τις αρχές σχεδίασης του κεφαλαίου 3, υπήρξαν οι ακόλουθοι τρεις 

βασικοί στόχοι που ακολουθήθηκαν στη σχεδίαση του περιβάλλοντος:  

• Απλότητα, Αξιοπιστία και Λειτουργικότητα,  

• Συνέπεια και  

• Σταθερή εστίαση στη γλώσσα προγραµµατισµού και τη δηµιουργία κώδικα. 

 

5.2.1 Απλότητα, Αξιοπιστία και Λειτουργικότητα 
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Η επιθυµία για την απλότητα αξιοπιστία και λειτουργικότητα είναι ο αρχικός στόχος 

στη δηµιουργία του WIPE, ένας στόχος που επιτυγχάνεται από ένα περιβάλλον 

διεπαφής εργονοµικό, φιλικό στο χρήστη και λειτουργικό, χωρίς την ανάγκη 

εγκατάστασης από τη πλευρά του µαθητή (αφού θα είναι προσβάσιµο µέσω web ή 

εναλλακτικά µέσω Intranet). Το γραφικό ενδιάµεσο του WIPE έχει σχεδιαστεί µε 

στόχο να είναι λιτό, αξιόπιστο και λειτουργικό προκειµένου να µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί µε ευκολία από χρήστες που δεν έχουν εµπειρία στον 

προγραµµατισµό. Σε σχέση µε τα εµπορικά περιβάλλοντα, περιλαµβάνει ένα µικρό 

σύνολο βοηθητικών εργαλείων µια και η έµφαση δίνεται στην αξιοπιστία και τη 

λειτουργικότητα των εργαλείων αυτών. Το σηµαντικότερο πρόβληµα µε πολλά 

υπάρχοντα περιβάλλοντα είναι η πολυπλοκότητά τους. Τα περισσότερα 

περιβάλλοντα σχεδιάστηκαν για τους επαγγελµατίες προγραµµατιστές, και η 

πολυπλοκότητα των εργαλείων δυσχεραίνει και πολλές φορές αποθαρρύνει τους 

αρχαρίους. Οι µαθητές χρειάζονται διαφορετικά εργαλεία από τους έµπειρους 

µηχανικούς λογισµικού. Το WIPE σχεδιάστηκε για να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά 

από αρχάριους χρήστες. Θέλουµε να διδάξουµε για τον προγραµµατισµό, 

χρησιµοποιώντας ένα περιβάλλον χωρίς ιδιαιτερότητες. Σε σχέση µε τα εµπορικά 

περιβάλλοντα το WIPE περιλαµβάνει ένα µικρό σύνολο βοηθητικών εργαλείων τα 

οποία έχουν ως κύριο σκοπό την υποβοήθηση των αρχαρίων στην κατανόηση των 

βασικών αρχών του προγραµµατισµού και του τρόπου µε τον οποίο εκτελείται ένα 

πρόγραµµα, παρά την αύξηση της παραγωγικότητας του προγραµµατιστή. Με το 

WIPE, οι µαθητές µπορούν να αρχίσουν την επαφή τους µε το περιβάλλον από 

µόνοι τους σχεδόν αµέσως. Μετά από την πρώτη µισή ώρα του πρώτου µαθήµατος 

οι µαθητές είναι σε θέση να το χρησιµοποιήσουν επαρκώς. Ως συνέπεια έχουµε 

ένα περιβάλλον µη αξιοποιήσιµο από τους επαγγελµατίες, αλλά πολύ καλύτερα 

προσαρµοσµένο στους νέους προγραµµατιστές και στις συγκεκριµένες τους 

απαιτήσεις. 

 

5.2.2 Συνέπεια  

 

Η ανάγκη για «συνέπεια» (consistency) τόσο της γλώσσας προγραµµατισµού όσο 

και του περιβάλλοντος είναι θέµα που έχει απασχολήσει την επιστηµονική 

κοινότητα µε συχνά διιστάµενες απόψεις ιδιαίτερα στο τµήµα του συντακτικού της 

γλώσσας (Murnane, 1993, Conway, 1993). Είναι γενικά παραδεκτό ότι η 

«συνέπεια» αποτελεί ένα «καυτό» ζήτηµα που δέχεται πολλές ερµηνείες που 

πολλές φορές είναι αλληλοσυγκρουόµενες. 
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Το WIPE προσπαθεί να αποφύγει µορφές «ασυνέπειας». Η συνέπεια του 

περιβάλλοντος αντιστοιχεί σε µια µορφή αυστηρού προσδιορισµού των 

συντακτικώς ορθώς εκφράσεων της γλώσσας και της σηµασίας τους. Έτσι για 

παράδειγµα: 

 

• Η σύνταξη των εντολών εισόδου και εξόδου είναι ίδια για όλους τους τύπους 

δεδοµένων. Τέτοια διαφοροποίηση παρατηρείται σε γλώσσες όπως η C (στις 

εντολές scanf και printf) και συχνά προκαλεί σύγχυση στους αρχάριους 

χρήστες. 

• Κάθε δοµή της γλώσσας έχει µοναδική σύνταξη και γενικά υπάρχει ένας και 

µοναδικός τρόπος χρήσης των στοιχείων της γλώσσας. Για παράδειγµα οι 

παράµετροι στις υπορουτίνες µεταβιβάζονται µε τιµή (όχι και µε αναφορά όπως 

γίνεται στην standard Pascal) και υπάρχει ένας µόνο τρόπος αλλαγής των 

τιµών των µεταβλητών ή των πινάκων (σε αντίθεση µε τη C/C++ που 

υποστηρίζει εναλλακτικούς τρόπους). 

• Κάθε δοµή κώδικα - όπως βρόχοι, εντολές διακλάδωσης, υπορουτίνες – 

στοιχίζεται αυτόµατα σε κάθε µεταγλώττιση του κώδικα ή όποτε ο χρήστης 

πιέσει το πλήκτρο [ΤΑΒ].  Έτσι η αρχή της δοµής και το τέλος της βρίσκονται 

στη ίδια εσοχή ενώ ο κώδικας που ενσωµατώνουν µετακινείται δεξιά και 

στοιχίζεται ώστε να περικλείεται στη δοµή. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα 

χρωµατισµού των δεσµευµένων λέξεων της γλώσσας για να πετύχουµε 

καλύτερο οπτικό αποτέλεσµα στην ανάγνωση του κώδικα και στον εντοπισµό 

λαθών σύνταξης. Με τον τρόπο αυτό ο πηγαίος κώδικας γίνεται ευανάγνωστος 

και γίνεται αµέσως αντιληπτή για κάθε κλείσιµο δοµής η αντίστοιχη αρχή της 

και αντίστροφα. 

 

5.2.3 Εστίαση στη δηµιουργία κώδικα 

  

Το περιβάλλον δίνει έµφαση στη δηµιουργία πηγαίου κώδικα, και δεν ενσωµατώνει 

εργαλεία αυτόµατης δηµιουργίας κώδικα (code generation tools) ούτε εργαλεία 

σχεδίασης γραφικού ενδιαµέσου. Στόχος είναι ο µαθητής να επικεντρώνεται στον 

πηγαίο κώδικα και να µην ασχολείται µε τη δηµιουργία γραφικού ενδιάµεσου. Η  

προσέγγιση αυτή βοηθά τους άπειρους χρήστες να ενσωµατώνονται πιο γρήγορα 

στο περιβάλλον γράφοντας πηγαίο κώδικα, χωρίς παράλληλα να περιορίζει τη 

φαντασία και την εκφραστικότητα τους.  
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Επίσης δεν πρέπει ο χρόνος εκµάθησης της γλώσσας και του συντακτικού της να 

είναι τέτοιος ώστε να περιορίζει το χρόνο εκµάθησης των αρχών του 

προγραµµατισµού και των αλγορίθµων. Το WIPE ευθυγραµµίζεται µε τον κύριο 

στόχο που είναι η εκµάθηση του προγραµµατισµού. Οι µαθητές δεν πρέπει να 

ασχολούνται περισσότερο µε την αποσφαλµάτωση και λιγότερο µε την εκµάθηση. 

Σε διαφορετική περίπτωση οι µαθητές απογοητεύονται αφού δεν ασχολούνται µε 

το πρόβληµα αλλά µε τα παρεµφερή προβλήµατα των συστατικών που το 

περιβάλλουν. 

 

5.3 Απαιτήσεις συστήµατος 

 

Το προγραµµατιστικό περιβάλλον WIPE λειτουργεί στο ∆ιαδίκτυο ή στο τοπικό 

Intranet και η πρόσβαση σε αυτό γίνεται µέσω φυλλοµετρητή. Το λογισµικό 

εγκαθίσταται από εξουσιοδοτηµένο διαχειριστή στον εξυπηρετητή (server) του 

δικτύου (τοπικού ή διαδίκτυο). Η εγκατάσταση στο εξυπηρετητή απαιτεί: 

 

1. Την παρουσία της open-source scripting γλώσσας προγραµµατισµού PHP 

(έκδοση 4.1.x ή µεταγενέστερη). Η γλώσσα PHP διατίθεται στο διαδίκτυο 

από τη διεύθυνση http://www.php.net 

2. Την παρουσία της open-source βάσης δεδοµένων MySQL (έκδοση 3.23.x ή 

µεταγενέστερη). Η βάση δεδοµένων MySQL διατίθεται στο διαδίκτυο από 

τη διεύθυνση http://www.mysql.com 

3. Την παρουσία Web Server (Apache >= 1.3.x ή IIS >= 5.0) που θα 

αναλάβει την επικοινωνία των χρηστών µε το σύστηµα 

 

Στη συνέχεια η εγκατάσταση περιλαµβάνει τη µεταφορά στον εξυπηρετητή: 

 

1. του διαδικτυακού µεταγλωττιστή, 

2. του περιβάλλοντος διαχείρισης µαθητών & καθηγητών, 

3. του περιβάλλοντος προγραµµατισµού, 

4. του εργαλείου του καθηγητή, 

5. της δοµής της βάσης δεδοµένων που θα υποστηρίζει το προγραµµατιστικό 

περιβάλλον. 

 

http://www.php.net/
http://www.mysql.com/
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Ο σταθµός εργασίας θα πρέπει να διαθέτει φυλλοµετρητή (web browser) και 

σύνδεση στο διαδίκτυο ή στο τοπικό Intranet. Στο φυλλοµετρητή πρέπει να είναι 

εγκατεστηµένο το Macromedia Shockwave plugin που διατίθεται δωρεάν από την 

ιστοσελίδα http://www.macromedia.com/shockwave/. Την πρώτη φορά που ο 

σταθµός εργασίας συνδεθεί µε τον εξυπηρετητή και στη συνέχεια επιλέξει την 

είσοδο στο προγραµµατιστικό περιβάλλον, τότε µεταφέρεται µέσω του δικτύου ο 

κώδικας του περιβάλλοντος, που έχει µέγεθος περίπου 240 Kbytes. Με απλή ISDN 

σύνδεση 64 Kbit, η µεταφορά πραγµατοποιείται σε περίπου 30 δευτερόλεπτα. Η 

µεταφορά αυτή δεν επαναλαµβάνεται σε επόµενες συνδέσεις, εκτός από την 

περίπτωση δηµιουργίας νέας έκδοσης του λογισµικού. 

 

5.4 Η Αρχιτεκτονική του Λογισµικού 

 

Το περιβάλλον προγραµµατισµού διαθέτει ορισµένα καινοτοµικά χαρακτηριστικά 

ένα εκ των οποίων, ίσως το πιο σηµαντικό, είναι ο διαδικτυακός µεταγλωττιστής 

(Εφόπουλος, 2003). H πρωτοτυπία «Μεταγλωττιστής στο διαδίκτυο» αποτέλεσε 

µια πρόκληση για µας σε όλη τη φάση της ανάπτυξης του λογισµικού. Η οµορφιά 

που ενσωµατώνει η προσέγγιση αυτή είναι φυσικά η απόλυτη ελευθερία επιλογής 

λειτουργικού συστήµατος που θα επιλέξει ο καθηγητής ή ο µαθητής. Το web είναι 

παγκόσµιο!  

 

Μελετήθηκαν και δοκιµάστηκαν πολλοί εναλλακτικοί τρόποι υλοποίησης του 

εγχειρήµατος. Τελικά καταλήξαµε στην αρχιτεκτονική που παρουσιάζουµε 

παρακάτω: 

 

Στο σταθµό εργασίας (client) µεταφέρονται οι πληροφορίες από τον εξυπηρετητή 

µέσω του φυλλοµετρητή. Η διαδικασία γίνεται ως εξής:  

 

Ο χρήστης γράφει το πρόγραµµα που θέλει να µεταγλωττιστεί στο παράθυρο του 

πηγαίου κώδικα και όταν το ολοκληρώνει πιέζει το πλήκτρο της µεταγλώττισης. Ο 

πηγαίος κώδικας του προγράµµατος µεταφέρεται στον εξυπηρετητή όπου αφενός 

µεν µεταγλωττίζεται από τον µεταγλωττιστή (compiler), αφετέρου δε 

αποθηκεύεται στη βάση δεδοµένων του εξυπηρετητή µαζί µε τα αποτελέσµατα της 

µεταγλώττισης. Tα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης αποθηκεύονται σε προσωρινά 

αρχεία στον εξυπηρετητή. Γίνεται χρήση τεχνικής timestamp στην ονοµατοδοσία 

http://www.macromedia.com/shockwave/
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των προσωρινών αρχείων για την υποστήριξη πολλών χρηστών και ταυτόχρονων 

µεταγλωττίσεων. Τα προσωρινά αρχεία ανακτώνται και µεταφέρονται (µε χρήση 

PHP κώδικα) από την εφαρµογή που τρέχει στο φυλλοµετρητή του χρήστη. Αν η 

µεταγλώττιση γίνει επιτυχώς, τότε στο παράθυρο της Assembly εµφανίζεται ο 

αντίστοιχος συµβολικός κώδικας, ενώ στην περίπτωση αποτυχίας εµφανίζονται τα 

µηνύµατα λάθους που παράγει ο µεταγλωττιστής. 

 

Κατόπιν o χρήστης δίνει εντολή για εκτέλεση του προγράµµατος και το 

µεταγλωττισµένο πρόγραµµα εκτελείται τοπικά µε µετατροπή των εντολών της 

συµβολικής γλώσσας σε αντίστοιχες εντολές του Shockwave. Παράλληλα 

αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων του εξυπηρετητή πληροφορίες που 

σχετίζονται µε την εκτέλεση του κώδικα. Τα αποτελέσµατα (output) του 

προγράµµατος παράγονται τοπικά και απεικονίζονται στο παράθυρο εξόδου του 

λογισµικού. Τα δεδοµένα εισόδου όπως και τα αποτελέσµατα του προγράµµατος 

µεταφέρονται στον εξυπηρετητή και αποθηκεύονται στη βάση δεδοµένων. 

 

Επίσης για την ανάκτηση και αποθήκευση προγραµµάτων λαµβάνουν χώρα τα 

παρακάτω: 

 

• Ο χρήστης αποθηκεύει το πρόγραµµα του. Η αποθήκευση γίνεται στη βάση 

δεδοµένων του εξυπηρετητή. 

• Ο χρήστης ανοίγει ένα ήδη αποθηκευµένο πρόγραµµα. Η ανάκτηση γίνεται 

από τη βάση δεδοµένων του εξυπηρετητή. 

 

Ο µεταγλωττιστής δέχεται δεδοµένα εισόδου που έρχονται από τον σταθµό 

εργασίας (πηγαίος κώδικας) και παράγει τα αποτελέσµατα που εναποθέτει στο 

Σύστηµα Αρχείων (File System) του εξυπηρετητή. Στο Σύστηµα Αρχείων 

εναποτίθενται προσωρινά τα αποτελέσµατα της µεταγλώττισης είτε η διαδικασία 

γίνει µε επιτυχία (παραγωγή συµβολικού κώδικα) είτε όχι (µηνύµατα λάθους).  

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζουµε την αλληλουχία των γεγονότων που 

λαµβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια της µεταγλώττισης µε µια πιο τεχνική µατιά, 

όπου δίνουµε αναλυτικές πληροφορίες για τα ενδιάµεσα παραγόµενα αρχεία. 

 

Σταθµός Εργασίας Εξυπηρετητής 

1. Πληκτρολόγηση πηγαίου κώδικα  
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2. Αίτηµα µεταγλώττισης και αναµονή 

µέχρι να υπάρχουν αποτελέσµατα 

στον εξυπηρετητή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Όταν ολοκληρωθεί η παραγωγή των 

αρχείων µε τα αποτελέσµατα της 

µεταγλώττισης, τα αρχεία 

µεταφέρονται στο σταθµό εργασίας 

8. To λογισµικό επεξεργάζεται τα 

ληφθέντα αρχεία και εµφανίζει τα 

αποτελέσµατα (µεταγλώττιση 

επιτυχής ή τα µηνύµατα λάθους) 

στον φυλλοµετρητή. 

 

 

 

3. Ο πηγαίος κώδικας µεταφέρεται 

στον εξυπηρετητή και αποθηκεύεται 

µε το όνοµα «default.x». 

4. O µεταγλωττιστής καλείται να 

µεταγλωττίσει το αρχείο «default.x» 

5. Αποτέλεσµα της µεταγλώττισης είναι 

η παραγωγή των αρχείων 

• default.c  

• help.c 

• errors.asm 

• decls.h 

• stepsrc.chr 

6. Αποθηκεύεται στη βάση δεδοµένων, 

στον πίνακα µε τις Αναφορές 

Μεταγλώττισης, µία εγγραφή µε 

στοιχεία όπως η ηµεροµηνία, η ώρα, 

ο πηγαίος κώδικας, τα µηνύµατα 

λάθους. 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3. Η διαδικασία της µεταγλώττισης 

 
Οπως αναφέραµε παραπάνω, κατά τη διάρκεια της µεταγλώττισης ανταλλάσσονται 

πληροφορίες µεταξύ του µεταγλωττιστή που βρίσκεται στον εξυπηρετητή και της 

εφαρµογής που τρέχει στον φυλλοµετρητή στο σταθµό εργασίας. Η επικοινωνία 

γίνεται µέσω συγκεκριµένων ενδιάµεσων αρχείων, τα οποία δηµιουργούνται και 

αποθηκεύονται προσωρινά στον εξυπηρετητή, σε κατάλογο που έχει όνοµα που 
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προκύπτει από την τρέχουσα ηµεροµηνία και ώρα. Τα αρχεία που παράγονται στον 

εξυπηρετητή κατά τη διάρκεια της µεταγλώττισης περιέχουν τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

 

• Το αρχείο default.c παράγεται µετά τη µεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα 

του χρήστη και περιέχει το συµβολικό κώδικα που εµφανίζεται στο 

αντίστιχο παράθυρο.  

• Το αρχείο help.c αποτελεί µια εναλλακτική έκδοση του default.c 

προσαρµοσµένη έτσι ώστε να µπορεί να εκτελεστεί από τον shockwave 

player στο σταθµό εργασίας. Το αρχείο περιέχει  εντολές συµβολικής 

γλώσσας που αντιστοιχούν µε συναρτήσεις που έχουν υλοποιηθεί στο 

λογισµικό του σταθµού εργασίας και έτσι διευκολύνεται η εκτέλεση του 

συµβολικού κώδικα. 

• Το αρχείο errors.asm περιέχει την αναφορά της επιτυχίας ή όχι της 

µεταγλώττισης. Στην περίπτωση επιτυχίας περιέχει το µήνυµα 

«Μεταγλώττιση επιτυχής» ενώ στην περίπτωση αποτυχίας περιέχει τα 

µηνύµατα λάθους και τις προειδοποιήσεις που παρήγαγε ο µεταγλωττιστής. 

• Το αρχείο decls.h περιέχει τα ονόµατα των µεταβλητών που 

χρησιµοποιούνται στον πηγαίο κώδικα, είτε αυτές έχουν χρησιµοποιηθεί 

από τον µαθητή ή από το ίδιο το σύστηµα (προσωρινές µεταβλητές). 

• Το αρχείο stepsrc.chr χρησιµοποιείται κατά τη βηµατική εκτέλεση µε 

αντιστοίχιση και περιέχει κωδικοποιηµένες πληροφορίες που απλοποιούν 

την υλοποίηση της λειτουργίας από το λογισµικό. 

 

Η αρχιτεκτονική του περιβάλλοντος WIPE και οι διεργασίες που λαµβάνουν χώρα 

σε αυτό περιγράφονται σχηµατικά παρακάτω στην Εικόνα 5. 

 

Όσον αφορά το «Εργαλείο Καθηγητή», µε το οποίο ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση 

στα προγράµµατα των µαθητών του και µπορεί να δει τα ενδιάµεσα στάδια στην 

ολοκλήρωση ενός προγράµµατος, η ανάκτηση όλων των πληροφοριών γίνεται από 

τη βάση δεδοµένων του εξυπηρετητή. 
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Εικόνα 5. Η αρχιτεκτονική του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος  

 

5.5 Το σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΩΝ 

(FILE SYSTEM) 

ΜΕΤΑΓΛΩΤΤΙΣΤΗΣ 

(COMPILER) 
Αποτελέσµατα 
µεταγλώττισης 

Πηγαίος κώδικας

 
WEB SERVER 

Εντολή για 
µεταγλώττιση

ς

DBMS 

Πηγαίος κώδικας, Αποτελέσµατα 
µεταγλώττισης 

Πηγαίος κώδικας

Αποτελέσµατα 
µεταγλώττισης 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΗΣ (SERVER)

 
              BROWSER  ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

(CLIENT) 

INTERNET ή 
INTRANET 

Αποτελέσµατα 
µεταγλώττισης 

Αποτελέσµατα 
µεταγλώττισης 

Πηγαίος  
κώδικας 

Πηγαίος  
κώδικας 

SHOCKWAVE 
player 
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Το σύστηµα διαχείρισης βάσης δεδοµένων (Σ∆Β∆) βρίσκεται στον εξυπηρετητή και 

είναι υλοποιηµένο µε την open source λύση της MySQL. Η επιλογή της 

συγκεκριµένης λύσης έγινε για τους παρακάτω λόγους: 

 

1. H MySQL είναι διαπλατφορµική, υποστηρίζει δηλαδή όλα τα γνωστά 

λειτουργικά συστήµατα όπως το UNIX/Linux, τα Windows 98/NT/2000/XP, 

το Mac OS X κ.α. 

2. Είναι αποδεδειγµένα ταχύτατη στην εκτέλεση των SQL ερωτηµάτων που 

της υποβάλλονται. 

3. ∆ιατίθεται ως open-source µε άδεια GPL, και σαν συνέπεια δεν υπάρχει 

κόστος στην απόκτησή της. 

4. Είναι µε διαφορά η πρώτη σε προτίµηση βάση δεδοµένων σε εφαρµογές 

στο διαδίκτυο. 

5. ∆ιαθέτει µια µεγάλη κοινότητα χρηστών που προσφέρουν, σχεδόν άµεσα, 

αλληλοϋποστήριξη σε ενδεχόµενα προβλήµατα που παρουσιάζονται µέσα 

από ειδικές σελίδες στο Internet. 

 

Το µειονέκτηµά της είναι ότι δεν παρέχει την απόλυτη ασφάλεια που θα απαιτούσε 

ένα «κρίσιµο περιβάλλον», όπως λ.χ. µια τράπεζα. Οι δηµιουργοί της MySQL θα 

λέγαµε ότι προτίµησαν να θυσιάσουν την απόλυτη ασφάλεια για χάρη της 

ταχύτητας. Υψηλού επιπέδου ασφάλεια παρέχουν άλλα συστήµατα βάσεων 

δεδοµένων όπως λ.χ. η ORACLE και ο Microsoft SQL Server. Στην περίπτωση µας 

όµως δεν θεωρείται πρωτεύουσας σηµασίας η απόλυτη ασφάλεια µια και πρόκειται 

για καθαρά εκπαιδευτικό περιβάλλον.   

 

Στη βάση δεδοµένων αποθηκεύονται τα προγράµµατα των χρηστών και τα 

ενδιάµεσα αποτελέσµατα, οι χρήστες (µαθητές, καθηγητές), οι ανακοινώσεις των 

καθηγητών. Τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα συµπεριλαµβάνουν: 

 

• Κάθε µεταγλώττιση (Compilation), επιτυχηµένη ή αποτυχηµένη που 

επιχειρεί να εκτελέσει ο µαθητής στον πηγαίο κώδικα, καθώς και το 

αποτέλεσµα της µεταγλώττισης όπως αυτό αποτυπώνεται στο παράθυρο 

µηνυµάτων. 

• Κάθε εντολή εκτέλεσης (Run) του µαθητή στο µεταγλωττισµένο 

πρόγραµµα του. Στην περίπτωση αυτή καταγράφονται επιπλέον και οι 

παρακάτω πληροφορίες: 
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o Τα δεδοµένα εισόδου της κάθε εκτέλεσης 

o Τα αποτελέσµατα εξόδου της κάθε εκτέλεσης 

o Αν η εκτέλεση ήταν βηµατική (step by step) ή συνεχής 

 

Επίσης, σε κάθε εγγραφή που αφορά µεταγλώττιση ή εκτέλεση, καταγράφεται στη 

βάση δεδοµένων η ηµεροµηνία και η ώρα που αυτή έγινε. 

 

Ακολουθεί µια περιγραφή των πινάκων της βάσης δεδοµένων που υποστηρίζει το 

προγραµµατιστικό περιβάλλον. 

 

1. Μαθητές (sid, sfname, slname) 

Περιέχει πληροφορίες των µαθητών που έχουν δικαίωµα πρόσβασης στο 

σύστηµα. Οι πληροφορίες αυτές καταχωρούνται από τον καθηγητή της 

τάξης. 

 

2. Καθηγητές (tid, tfname, tlname) 

Περιέχει τα στοιχεία των καθηγητών που έχουν αποκτήσει το δικαίωµα να 

καταχωρούν µαθητές και ανακοινώσεις 

 

3. Χρήστες (usr_id, usr_login, usr_pass, usr_lstlogin, usr_type, usr_teacher) 

Περιέχει τα στοιχεία εισόδου στο σύστηµα για όλους τους χρήστες (µαθητές 

και καθηγητές). 

 

4. Ασκήσεις - Ανακοινώσεις ( id, intro, date, authid, level, body) 

Περιέχει τα δεδοµένα που καταχωρούν οι καθηγητές είτε ως ασκήσεις είτε 

ως ανακοινώσεις προς τους µαθητές τους. 

 

5. Γλώσσες (id, name, data) 

Περιέχει τα κείµενα των διαφορετικών γλωσσών (Ελληνικά & Αγγλικά) που 

υποστηρίζει το περιβάλλον. 

 

6. Προγράµµατα (prg_id, prg_name, prg_date, prg_time, prg_size, prg_data, 

rpt_count, prg_user_id) 

Περιέχει εγγραφές µε το όνοµα και τον πηγαίο κώδικα των προγραµµάτων 

που δηµιουργούν οι χρήστες µετά την είσοδο τους στο σύστηµα. Το 

πρόγραµµα καταγράφεται στη βάση κάθε φορά που ο µαθητής ζητά την 

αποθήκευση του και του δίνει ένα όνοµα. 
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7. Μεταγλωττίσεις (rpt_id, rpt_date, rpt_time, rpt_data, rpt_errors, prg_id) 

Περιέχει εγγραφές µε τον πηγαίο κώδικα και τα µηνύµατα που προκύπτουν 

όταν ο χρήστης ζητά τη µεταγλώττιση του προγράµµατος του. 

 

8. Εκτελέσεις (rpt_id, run_date, run_time, run_stepbystep, run_input, 

run_output) 

Περιέχει τα δεδοµένα εισόδου και τα αποτελέσµατα κάθε εκτέλεσης ενός 

µεταγλωττισµένου προγράµµατος. 

 

Στην Εικόνα 6 απεικονίζεται το διάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων της βάσης 

δεδοµένων.  

 

 

Εικόνα 6. ∆ιάγραµµα οντοτήτων-συσχετίσεων 

 

5.6 Η γλώσσα προγραµµατισµού 

 

Ένας σηµαντικός αριθµός από γλώσσες προγραµµατισµού έχουν αναπτυχθεί για 

τους αρχάριους χρήστες. Αποτέλεσµα τέτοιων προσπαθειών είναι η Pascal (Wirth 

& Jensen, 1975), που για πολλά χρόνια θεωρείτο η κατάλληλη γλώσσα για την 
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εισαγωγή στο δοµηµένο προγραµµατισµό, η BASIC (Kurtz, 1981), η Turing (Holt 

& Hume, 1984), η Modula-2 (Wirth, 1988) και πιο πρόσφατα η Blue (Kölling & 

Rosenberg, 1996) και η µετεξέλιξη της BlueJ, που ακολούθησαν το µοντέλο του 

αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού. Εκτός από τις κλασσικές γλώσσες 

προγραµµατισµού υπάρχουν και οι λεγόµενες «µικρο-γλώσσες» που επίσης 

χρησιµοποιούνται για τη διδασκαλία της εισαγωγής στον προγραµµατισµό 

(Brusilovsky, 1997). Είναι µικρές γλώσσες, απλοποιηµένες εκδόσεις µιας 

κλασσικής γλώσσας προγραµµατισµού (λ.χ. Pascal) που έχουν ως σκοπό τη 

µείωση του όγκου των γνώσεων που πρέπει να αποκτήσει ο αρχάριος 

προγραµµατιστής και συνήθως χρησιµοποιούν έναν πρωταγωνιστή όπως µια 

χελώνα ή ένα ροµπότ για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των νέων χρηστών. 

Τέτοια παραδείγµατα αποτελούν η LOGO (Papert, 1980), το ροµπότ Karel (Pattis, 

1981). Παρόλο τον παιδαγωγικό τους στόχο, οι παραπάνω γλώσσες δεν 

σχεδιάστηκαν µε γνώµονα τις πρόσφατες παιδαγωγικές παραδοχές (Pane & Myers, 

2000). Στην πραγµατικότητα η σχεδίαση µιας γλώσσας προγραµµατισµού σπάνια 

λαµβάνει υπόψη τις βασικές αρχές σχεδίασης του περιβάλλοντος διεπαφής και τη 

γνώση µας για τις δυσκολίες που συναντούν οι αρχάριοι στην εκµάθηση του 

προγραµµατισµού. 

  

5.6.1 Χαρακτηριστικά της γλώσσας προγραµµατισµού του 

περιβάλλοντος 

 

Η γλώσσα προγραµµατισµού του περιβάλλοντος είναι διαδικαστική (imperative or 

procedural). Το πρότυπο αυτό επιλέχθηκε µετά από µελέτη που περιελάµβανε 

πολλές συζητήσεις, αναζητήσεις σε σχετική βιβλιογραφία και κατάθεση 

προσωπικών εµπειριών. Καταλήξαµε στη λύση αυτή γιατί:  

 

• Αναπαριστά ένα τρόπο αλγοριθµικής έκφρασης µε τον οποίο οι µαθητές 

είναι ήδη εξοικειωµένοι. 

• Είναι το πιο διαδεδοµένο πρότυπο, σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία, στη 

διδασκαλία του προγραµµατισµού. 

• Από την εµπειρία µας στη διδασκαλία προγραµµατισµού στη δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση, κρίναµε ότι είναι η ενδεδειγµένη επιλογή. 
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Σύµφωνα µε έρευνα που διεξήγαγε η οµάδα του Levy (1995) και αναφέρεται στην  

τριτοβάθµια εκπαίδευση, το 48,7% των ινστιτούτων που συµµετείχαν στην 

έρευνα, χρησιµοποιούν διαδικαστική γλώσσα στα µαθήµατα εισαγωγής στον 

προγραµµατισµό, το 36,2% χρησιµοποιούν αντικειµενοστραφείς γλώσσες, 12% 

χρησιµοποιούν Scheme, 2,4% χρησιµοποιούν άλλες functional γλώσσες όπως η 

ML και 0,7% επιλέγουν άλλες γλώσσες. 

 

Ακόµα σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας που διεξήγαγαν οι Deek & 

Kimmel (1999) σε σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στο New Jersey των 

Ηνωµένων Πολιτειών, στο 86% των σχολείων διδάσκεται η γλώσσα Pascal, στο 

71% διδάσκεται η γλώσσα BASIC, ακολουθεί η C µε 16% ενώ στο 14% των 

σχολείων διδάσκονται άλλες γλώσσες. Στο 58% των σχολείων διδάσκονται και η 

Pascal και η BASIC. 

 

Γιατί δεν επιλέγουµε Java 

 

Η γλώσσα Java είναι ιδιαίτερη δηµοφιλής τα τελευταία χρόνια και σύµφωνα µε 

πρόσφατες έρευνες χρησιµοποιείται από το 43% των Αµερικανικών Πανεπιστηµίων 

ως η πρώτη γλώσσα προγραµµατισµού που διδάσκεται στα τµήµατα Επιστήµης 

Υπολογιστών. Η γλώσσα περιλαµβάνει χαρακτηριστικά που την καθιστούν 

σηµαντική τόσο για την εκπαίδευση όσο και για το εµπόριο και τη βιοµηχανία. 

Αυτά είναι η απλότητα της, η αντικειµενοστραφής  φύση της, η ασφάλεια, η 

συµβατότητα της µε πολλά λειτουργικά συστήµατα, η ταχύτητα, η 

µεταφερσιµότητα κ.ά. 

 

Παρόλη την αποδοχή της, η Java έχει κάποια χαρακτηριστικά που καθιστούν 

δύσκολη τη διδασκαλία των αρχών του προγραµµατισµού. Όπως αναφέρθηκε ήδη 

και στο Κεφάλαιο 1, πρόσφατες µελέτες (Duke. et. al, 2000) αναφέρουν ότι οι 

νέοι χρήστες, που έρχονται σε επαφή µε τον προγραµµατισµό µε ένα 

αντικειµενοστραφές περιβάλλον, µπορεί να αποτύχουν να αποκτήσουν τις βασικές 

προγραµµατιστικές δεξιότητες. 

 

Αν και το συντακτικό της γλώσσας είναι οικείο για έµπειρους προγραµµατιστές σε 

C ή C++, δεν θεωρείται εύκολο για τους αρχάριους. Οι βασικές δοµές της 

γλώσσας δεν είναι προσιτές σε αρχαρίους όπως και το θέµα της διαχείρισης 

αρχείων. Οι αρχάριοι επίσης δυσκολεύονται στη σχεδίαση και στον 

προγραµµατισµό µιας κλάσης. Ακόµα είναι αρκετά σύνθετο το Java console I/O και 
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όπως και η διαχείριση της Java από γραµµή εντολών (command line) κάτι που 

αποθαρρύνει τους µαθητές µε µικρή προγραµµατιστική εµπειρία (Cecchi, 2003). 

 

Οι µαθητές που προσπαθούν να µάθουν την Java χρησιµοποιώντας έναν 

παραδοσιακό κειµενογράφο και έχοντας ως περιβάλλον τη γραµµή εντολών, δεν 

επικεντρώνονται στη γλώσσα αλλά καταναλώνονται να µάθουν να γράφουν στο 

περιβάλλον του κειµενογράφου και της γραµµής εντολών. Αποτέλεσµα είναι ο 

αποπροσανατολισµός από το βασικό αντικείµενο τους που είναι να µάθουν να 

σχεδιάζουν αντικειµενοστραφή προγράµµατα. Γι’ αυτό το λόγο πολλοί διδάσκοντες 

καταλήγουν στην υιοθέτηση ενός άλλου ολοκληρωµένου προγραµµατιστικού 

περιβάλλοντος (IDE - integrated development environment) σε Java, για να 

υπερκεράσουν αυτές τις δυσκολίες. 

 

Η δηµιουργία της γλώσσας 

 

Για τη δηµιουργία της γλώσσας προγραµµατισµού του περιβάλλοντος WIPE 

χρησιµοποιήθηκε η γραµµατική που παρουσιάζεται στο Παράρτηµα Α'. Τα εργαλεία 

που χρησιµοποιήθηκαν στην κατασκευή της γλώσσας ήταν: 

 

• Ο Flex, για την λεκτική ανάλυση 

• Ο Bison, για τη συντακτική ανάλυση 

• Η γλώσσα προγραµµατισµού C (µεταγλωττιστής GNU C) για τη δηµιουργία 

κώδικα 

 

Αρκετές φορές χρειάστηκε να καταφύγουµε στη βιβλιογραφία (Aho, 1988) 

προκειµένου να αναζητήσουµε τις βέλτιστες λύσεις σε θέµατα λεκτικής και 

συντακτικής ανάλυσης.  

 

Η γλώσσα προγραµµατισµού του περιβάλλοντος σχεδιάστηκε µε στόχο να 

αποτελέσει µια µικρή εκπαιδευτική γλώσσα που θα ενσωµατώσει στοιχεία από τη 

γλώσσα Pascal. Η συµβατότητα µε την Pascal θεωρήθηκε ότι θα διευκολύνει τη 

µελλοντική µετάβαση των αρχαρίων σε ένα επαγγελµατικό περιβάλλον, όπως λ.χ. 

το Delphi ή το Kylix. Η γλώσσα του περιβάλλοντος δεν είναι πλήρως συντακτικά 

ισοδύναµη µε την Pascal, αλλά διατηρεί τη φιλοσοφία και τις βασικές δοµές της 

δίνοντας έµφαση στα δοµικά στοιχεία της γλώσσας.  
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Η γλώσσα του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος υποστηρίζει αναγνωριστικά, 

ανάθεση τιµής, εντολές εισόδου-εξόδου (write, read), εντολές διακλάδωσης (if ... 

then, if ... then ... else), εντολές σχηµατισµού βρόχων (while ... do, repeat ... 

until, for … do), σύνθετες εντολές (begin ... end), υπορουτίνες, µονοδιάστατους 

πίνακες, σχόλια, αριθµητικές και αλγεβρικές εκφράσεις, αλφαριθµητικά. 

 

∆εν υποστηρίζει δείκτες και αναφορές µια και θεωρήθηκαν δυσκολονόητα θέµατα 

για τους αρχάριους. Επίσης δεν υποστηρίζονται δηλώσεις τύπου δεδοµένων των 

µεταβλητών (οι µεταβλητές παίρνουν τον τύπο τους ανάλογα µε το περιεχόµενο 

τους), εγγραφές (records), σύνολα (sets), πολυδιάστατοι πίνακες και δεν 

υπάρχουν εντολές διαχείρισης αρχείων (File I/O). 

 

Ο περιορισµός των προγραµµατιστικών δυνατοτήτων είναι κατά τη γνώµη µας 

σύµφωνος µε µια γενικότερη αρχή διδασκαλίας, σύµφωνα µε την οποία συχνά οι 

πολύπλοκες έννοιες διδάσκονται στο σχολικό περιβάλλον µέσα από διαδοχικές 

προσεγγίσεις (µια «σπειροειδής» προσέγγιση): έτσι για παράδειγµα πολλές 

σύνθετες έννοιες των Μαθηµατικών και της Φυσικής διδάσκονται ξανά και ξανά, 

σε πολλές σχολικές τάξεις αλλά µε αυξανόµενο βαθµό δυσκολίας. Η αρχική λοιπόν 

προσέγγιση των προγραµµατιστικών εννοιών στο WIPE προσανατολίζεται προς ένα 

µαθητικό κοινό το οποίο πρέπει να έχει µια βασική γνώση των εννοιών αυτών,  

αλλά δε θα χρησιµοποιήσει κατ’ ανάγκη τον προγραµµατισµό µε επαγγελµατικό 

τρόπο και εποµένως δεν είναι αναγκαίο να έλθει εξ αρχής σε επαφή µε το σύνολο 

των προγραµµατιστικών εννοιών και εργαλείων. 

 

Η δοµή ενός προγράµµατος στη γλώσσα του WIPE έχει την παρακάτω µορφή: 

 

{ ∆ηλώσεις συναρτήσεων }    

begin 

 

        { Εντολές } 

 

end. 

 

Οι εντολές του προγράµµατος µπορεί να είναι µια ή περισσότερες και σε 

οποιοδήποτε συνδυασµό από τις παρακάτω: 

 

• εντολή ανάθεσης τιµής (assignment) 
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• εντολή εισόδου τιµής (read, readln) 

• εντολή εξόδου (write, writeln) 

• if-then-endif (εντολή συνθήκης – conditional) ή σύνθετη if-then-else-endif  

• while .. do  (loop) 

• repeat .. until (loop) 

• for .. do (loop) 

 

Το βασικό στοιχείο είναι ότι ολόκληρος ο κώδικας θα πρέπει να περικλείεται από 

τις λέξεις κλειδιά begin, στην αρχή και end. στο τέλος. Ο µεταγλωττιστής της 

γλώσσας αγνοεί τα κενά και τον χαρακτήρα αλλαγής γραµµής. Ο µεταγλωττιστής 

αντιλαµβάνεται το τέλος µιας εντολής όταν συναντά το χαρακτήρα “;”. 

 

Σχόλια 

 

Τα προγράµµατα της γλώσσας του WIPE µπορούν να περιέχουν και σχόλια. 

Οτιδήποτε περιέχεται µεταξύ των χαρακτήρων “{” και “}” θεωρείται ως σχόλιο και 

αγνοείται κατά τη µεταγλώττιση. Τα σχόλια µπορούν να περιέχουν και ελληνικούς 

χαρακτήρες. Για παράδειγµα στον κώδικα που ακολουθεί: 

 

{ Υπολογισµός εµβαδού ορθογωνίου } 

 read (x,y); 

{Οι τιµές αναφέρονται στο µήκος και το πλάτος του ορθογωνίου  } 

 write (x*y); 

 

οι λέξεις που περικλείονται από τους χαρακτήρες { και } αποτελούν έγκυρα 

σχόλια. Οι χαρακτήρες αυτοί δεν έχουν κάποια άλλη χρήση στη γλώσσα για να 

µην προκαλείται σύγχυση στους αρχαρίους. 

 

Αναγνωριστικά 

 

Στη γλώσσα του WIPE έχουµε δύο είδη αναγνωριστικών ή ονοµάτων (identifiers) 

που είναι οι - αριθµητικές ή αλφαριθµητικές - µεταβλητές και οι συναρτήσεις (σε 

αντίθεση µε την Pascal όπου ένα αναγνωριστικό µπορεί να είναι και σταθερά, 

τύπος δεδοµένων, διαδικασία, ή συνάρτηση). Ένα αναγνωριστικό αποτελείται από 

µια σειρά γραµµάτων, ψηφίων και τον χαρακτήρα _ (underscore), δεν µπορεί να 
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αρχίζει από ψηφίο, και δεν µπορεί να περιέχει κενά. Για παράδειγµα τα 

apotelesma_1, result, _ok είναι έγκυρα ονόµατα, ενώ τα 2result, to apotelesma, 

σύνολο δεν είναι έγκυρα ονόµατα. 

 

Τύποι δεδοµένων & Μεταβλητές 

 

Η γλώσσα, όπως ήδη αναφέρθηκε, υποστηρίζει αριθµητικά και αλφαριθµητικά 

δεδοµένα. ∆εν απαιτείται δήλωση µεταβλητών ή σταθερών που χρησιµοποιεί ο 

χρήστης, όπως συνηθίζεται στις περισσότερες γλώσσες προγραµµατισµού, γι’ αυτό 

και η γλώσσα χαρακτηρίζεται ως “untyped”.  

 

Η ανάθεση τιµής  σε µεταβλητή γίνεται είτε µε την εντολή: 

 

<µεταβλητή> := <αριθµητική ή αλφαριθµητική παράσταση> 

 

είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πηγαίου κώδικα µε χρήση της εντολής “read”. 

Η διαφορά των δύο περιπτώσεων είναι ότι στην πρώτη περίπτωση η αποδιδόµενη 

τιµή µπορεί να είναι και το αποτέλεσµα µιας παράστασης κάτι που δεν µπορεί να 

συµβεί στη δεύτερη περίπτωση. Παρατηρήστε ότι ο τελεστής ανάθεσης δεν είναι 

το “=” αλλά το “:=”. 

 

Ο τύπος δεδοµένων µιας µεταβλητής καθορίζεται αυτόµατα από το περιεχόµενο 

της και µπορεί να αλλάζει κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράµµατος, 

όπως λ.χ. το παρακάτω παράδειγµα: 

 

 x:= “This is a text”; 

          …. 

 x:= 19; 

 write (x); 

 

όπου η µεταβλητή x αρχικά περιέχει αλφαριθµητικό περιεχόµενο ενώ στη συνέχεια 

το περιεχόµενο της αλλάζει σε αριθµητικό. Οι µεταβλητές δεν αρχικοποιούνται 

αυτόµατα σε µια προκαθορισµένη τιµή αλλά περιέχουν τυχαία δεδοµένα. 
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Τιµές 

 

Οι τιµές των αριθµητικών µεταβλητών µπορεί να είναι ακέραιοι ή δεκαδικοί 

οποιουδήποτε µήκους. Για τους δεκαδικούς υπάρχει ο περιορισµός των δύο 

σηµαντικών δεκαδικών ψηφίων. Επίσης δεν υπάρχει διαθέσιµη η εκθετική 

σήµανση των αριθµών. Το εύρος των τιµών των ακεραίων είναι από –

2,147,483,648 έως 2,147,483,647. Το εύρος των τιµών των δεκαδικών είναι από 

–10 –39 έως 10+39. 

Οι τιµές των αλφαριθµητικών µεταβλητών αποτελούνται από οποιαδήποτε σειρά 

χαρακτήρων (εκτός από τον χαρακτήρα ‘“’ ) σε µία γραµµή, που περικλείονται από 

οµοιωµατικά “”. Για παράδειγµα: 

 

• “Hello World” 

• “Γεννήθηκα στη Σαλονίκη” 

 

και όχι: 

 

• “Ο χαρακτήρας “ δεν χρησιµοποιείται” 

• “Το κείµενο που περικλείεται από τα οµοιωµατικά δεν πρέπει να εκτείνεται 

σε δύο ή περισσότερες γραµµές” 

 

Πίνακες 

 
Οι πίνακες στη γλώσσα του WIPE είναι µονοδιάστατοι, αρχίζουν από τη θέση 1 και 

µπορούν να περιέχουν αριθµητικά ή αλφαριθµητικά δεδοµένα. ∆εν απαιτείται 

δήλωση του µεγέθους ενός πίνακα µια και η υλοποίηση τους στηρίζεται στη δοµή 

της λίστας, οπότε µπορεί να γίνει δυναµική προσθαφαίρεση νέων θέσεων, όπως 

ακριβώς συµβαίνει στις δυναµικές λίστες δεδοµένων. Έτσι για παράδειγµα ο 

χρήστης µπορεί ανά πάσα στιγµή να αναθέσει τιµή σε διαφορετικές θέσεις του 

πίνακα είτε αυτές έχουν πριν χρησιµοποιηθεί είτε όχι. Η πρόσβαση στα στοιχεία 

του πίνακα γίνεται µε χρήση των συµβόλων [ και ] όπως λ.χ. στο παράδειγµα: 

 

x[10]:= 100; 

y[2]:= y[a*b] + x[1]; 
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Αριθµητικές παραστάσεις 

 
Οι επιτρεπτές πράξεις (και τα αντίστοιχα αριθµητικά σύµβολα ή τελεστές) µεταξύ 

ακεραίων και δεκαδικών αριθµών είναι η πρόσθεση (+), η αφαίρεση (-), ο 

πολλαπλασιασµός (*), και η διαίρεση (/). Επίσης µεταξύ ακεραίων µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν οι τελεστές mod και div. Ο τελεστής / µπορεί να έχει 

τελεσταίους είτε ακέραιους είτε δεκαδικούς αλλά πάντα δίνει αποτέλεσµα δεκαδικό 

αριθµό. Οι άλλοι τελεστές (+,-,*) συνδυάζονται είτε µε ακεραίους είτε µε 

δεκαδικούς. Χρησιµοποιώντας ονόµατα µεταβλητών, αριθµούς, αριθµητικούς 

τελεστές και παρενθέσεις µπορούµε να σχηµατίσουµε αριθµητικές παραστάσεις. 

Για παράδειγµα, x, 7, 8-4, 10 mod 3, x*(8-y), result/(-k). Κατά την εκτέλεση των 

πράξεων προτεραιότητα έχει ο πολλαπλασιασµός και η διαίρεση έναντι της 

πρόσθεσης και της αφαίρεσης εκτός αν χρησιµοποιήσουµε παρενθέσεις όπως 

φαίνεται στα παραπάνω παραδείγµατα. Ο πολλαπλασιασµός έχει την ίδια 

προτεραιότητα µε τη διαίρεση, και η πρόσθεση µε την αφαίρεση. Στις περιπτώσεις 

που υπάρχει ίδια προτεραιότητα οι πράξεις εκτελούνται από τα αριστερά προς τα 

δεξιά. 

Σχεσιακές Παραστάσεις 

 

Η γλώσσα του WIPE υποστηρίζει επίσης σχεσιακές παραστάσεις µε τη χρήση των 

σχεσιακών τελεστών =, <>, >, >=, <, <=. Μια σχεσιακή παράσταση υπολογίζεται 

και το αποτέλεσµά της µπορεί να είναι είτε αληθές είτε ψευδές. Εφόσον η γλώσσα 

δεν υποστηρίζει λογικούς τύπους και άρα λογικές µεταβλητές, το αποτέλεσµα µιας 

σχεσιακής παράστασης χρησιµοποιείται µόνο από την εντολή που τη χρησιµοποιεί 

για την λήψη απόφασης σχετικά µε την εκτέλεση ή όχι µέρους κώδικα. Για 

παράδειγµα, αν η τιµή της µεταβλητής x είναι 3, τότε η σχεσιακή παράσταση x*6 

> 20 είναι ψευδής, ενώ η x <> 0 είναι αληθής. 

 

∆οµές επανάληψης και ελέγχου 

 
Η γλώσσα προγραµµατισµού του περιβάλλοντος WIPE υποστηρίζει τρεις 

εναλλακτικές εντολές επαναληπτικών δοµών, τις while, repeat και for που 

συντάσσονται ως εξής: 

 

1. while <σχεσιακή_παράσταση> do <εντολή> 
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Υπολογίζεται η <σχεσιακή_παράσταση> και αν το αποτέλεσµα είναι αληθές 

τότε εκτελείται η <εντολή>. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως ότου η 

<σχεσιακή_παράσταση> γίνει ψευδής. 

2. repeat <εντολές> until <σχεσιακή_παράσταση> 

Εκτελούνται οι <εντολές> έως ότου η <σχεσιακή_παράσταση> γίνει 

αληθής. 

3. α) for <µεταβλητή>:=<αρχική τιµή> το <τελική τιµή> do <εντολή> 

Η <εντολή> εκτελείται <τελική τιµή> - <αρχική τιµή> + 1 φορές 

β) for <µεταβλητή>:=<αρχική τιµή> downto <τελική τιµή> do <εντολή> 

Η <εντολή> εκτελείται <αρχική τιµή> - <τελική τιµή> + 1 φορές 

 

Η <εντολή> µπορεί να είναι απλή ή σύνθετη. Η σύνθετη εντολή αρχίζει µε begin 

και τελειώνει µε end; και µπορεί να περιέχει πολλές απλές εντολές. Οι <εντολές> 

είναι µία ή περισσότερες απλές εντολές. 

 

Επίσης η γλώσσα του περιβάλλοντος WIPE υποστηρίζει δοµές επιλογής-συνθήκης 

που συντάσσονται µε δύο τρόπους: 

• if <σχεσιακή_παράσταση> then <εντολές> endif 

• if <σχεσιακή_παράσταση> then <εντολές> else <εντολές> endif 

 

όπου η <σχεσιακή_παράσταση> αποτελείται από δύο εκφράσεις που συγκρίνονται 

µεταξύ τους µε τη χρήση των σχεσιακών τελεστών =, <>, >, >=, <, <=. Η 

παράσταση υπολογίζεται και το αποτέλεσµά της µπορεί να είναι είτε αληθές είτε 

ψευδές, οπότε ανάλογα εκτελούνται οι εντολές που υπάρχουν µετά το then ή οι 

εντολές που υπάρχουν µετά το else. Οι <εντολές>, όπως προαναφέρθηκε, είναι 

µία ή περισσότερες απλές εντολές. 

 

Υπορουτίνες 

 

Οι υπορουτίνες δηλώνονται πριν την έναρξη του κυρίως προγράµµατος. Το 

πέρασµα των παραµέτρων γίνεται µόνο µε τιµή (και όχι µε αναφορά). Οι 

συναρτήσεις επιστρέφουν την τιµή τους µε την εντολή return που συνήθως 

βρίσκεται στο τέλος της συνάρτησης, πριν από το end. Μια τυπική συνάρτηση έχει 

την ακόλουθη σύνταξη. 
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function f_name (param1, param2, …, paramN) 

begin 

    … 

    return value; 

end; 

 

Είσοδος & Έξοδος δεδοµένων 

 

Η είσοδος δεδοµένων γίνεται µε χρήση της εντολής read. Κάθε στοιχείο εισόδου 

διαβάζεται ξεχωριστά από το παράθυρο εισόδου τιµών που ενεργοποιείται για κάθε 

είσοδο. Έτσι στο παράδειγµα που ακολουθεί: 

 

read myname, myamount; 

 

το παράθυρο εισόδου τιµών θα ενεργοποιηθεί δύο διαδοχικές φορές, την πρώτη 

για τη µεταβλητή myname και τη δεύτερη για τη µεταβλητή myamount. 

Η έξοδος δεδοµένων γίνεται µε χρήση των εντολών write και writeln που 

λειτουργούν όπως οι αντίστοιχες εντολές της Pascal. Η γλώσσα δεν υποστηρίζει 

είσοδο δεδοµένων από αρχείο και έξοδο δεδοµένων σε αρχείο µια και θεωρήθηκε 

ότι κάτι τέτοιο ξεφεύγει από τους στόχους της απλής εισαγωγικής γλώσσας. 



∆ιδακτικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος    Σελίδα 92
  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστεί το περιβάλλον WIPE µε έµφαση στα διδακτικά 

του χαρακτηριστικά. Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται περιγραφή της 

πρόσβασης στο περιβάλλον, περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του και 

αναλύονται οι διαφορές του σε σχέση µε τα συναφή περιβάλλοντα. 

 

6.2 Πρόσβαση στο περιβάλλον 

 

Το περιβάλλον WIPE είναι διαθέσιµο στην εκπαιδευτική κοινότητα και προσβάσιµο 

µέσω του ∆ιαδικτύου σε συγκεκριµένη διεύθυνση. Στην παρούσα φάση η 

ανάπτυξη του τµήµατος του όλου προγραµµατιστικού περιβάλλοντος γίνεται στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση http://lachesis.it.uom.gr/wipe/index.php. Στην Εικόνα 7 

απεικονίζεται η σελίδα εισόδου στο περιβάλλον προγραµµατισµού WIPE, όπως 

αυτό είναι ορατό µέσα από τον φυλλοµετρητή. 

Το ολοκληρωµένο σύστηµα παρέχει διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης: 

 

• Πρόσβαση απλού χρήστη – επισκέπτη  

• Πρόσβαση καθηγητή 

• Πρόσβαση µαθητή (ορίζεται από τον καθηγητή) 

• Πρόσβαση διαχειριστή  

 

Στην πρώτη περίπτωση ο ανώνυµος χρήστης, που θα συνδεθεί µέσω ενός Web 

browser µε τη συγκεκριµένη διεύθυνση του WIPE στο διαδίκτυο, µπορεί να 

χρησιµοποιήσει µέρος των προσφερόµενων δυνατοτήτων. Πιο συγκεκριµένα 

µπορεί να γράψει τα προγράµµατα που επιθυµεί στη γλώσσα προγραµµατισµού 

του περιβάλλοντος να τα µεταγλωττίσει και να δει τα αποτελέσµατα τους. Στην 

περίπτωση αυτή καµία από τις δραστηριότητες του χρήστη δεν καταγράφεται στη 

http://lachesis.it.uom.gr/wipe/index.php


∆ιδακτικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος    Σελίδα 93
  

βάση δεδοµένων του συστήµατος. Η πρόσβαση του ανώνυµου χρήστη στο 

σύστηµα γίνεται χρησιµοποιώντας το όνοµα student και τον κωδικό 123. 

 

 

Εικόνα 7. Η είσοδος στο περιβάλλον WIPE 

 

Στη δεύτερη περίπτωση, την πρόσβαση του καθηγητή υπάρχουν τρεις 

εναλλακτικές δυνατότητες: 

 

1. Το σύστηµα να είναι εγκατεστηµένο στο διαδίκτυο στην κεντρική σελίδα 

του WIPE. 

2. Το σύστηµα να είναι εγκατεστηµένο στο διαδίκτυο, σε ιστοσελίδα ευθύνης 

της σχολικής µονάδας 

3. Το σύστηµα να είναι εγκατεστηµένο τοπικά στο σχολικό εργαστήριο 

 

Στην πρώτη δυνατότητα, ο χρήστης ζητά πρόσβαση στο σύστηµα ως καθηγητής 

συµπληρώνοντας µια φόρµα-αίτηση που είναι διαθέσιµη (µέσω συνδέσµου) από 
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την κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας. Η αίτηση αυτή αποστέλλεται στο διαχειριστή 

(administrator) του συστήµατος. Ο διαχειριστής αφού µελετήσει την αίτηση και 

την εγκρίνει, αποστέλλει µε e-mail στον αιτούντα χρήστη, το όνοµα (username) 

και τον κωδικό πρόσβασης (password) στο σύστηµα. Στη δεύτερη και στην τρίτη 

δυνατότητα, ο καθηγητής θα πρέπει να επικοινωνήσει µε τον υπεύθυνο 

διαχειριστή της σχολικής εγκατάστασης του WIPE για να λάβει τα απαιτούµενα 

στοιχεία πρόσβασης. Ο καθηγητής από τη στιγµή που εισέλθει στο περιβάλλον έχει 

τη δυνατότητα: 

 

• Να διαχειριστεί τους µαθητές του. Μπορεί να καταχωρήσει νέους µαθητές, 

να αλλάξει τα στοιχεία τους, να διαγράψει τους µαθητές του κ.ά. 

Σηµειώνουµε ότι στη φάση της καταχώρησης κάθε µαθητή, θα πρέπει να 

ορίσει τα στοιχεία εισόδου του στο σύστηµα (username και password).  

• Να διαχειριστεί τις ανακοινώσεις του. Μπορεί να καταχωρήσει 

ανακοινώσεις που θα µπορούν να διαβάσουν οι µαθητές του, να τις 

αλλάξει και να διαγράψει όποιες επιθυµεί. Η κάθε ανακοίνωση θα 

µπορούσε να περιλαµβάνει διάφορες µορφές κειµένου όπως ασκήσεις, 

εργασίες, νέα κ.ά. 

• Nα αποθηκεύσει, µέσα από το περιβάλλον, προγράµµατα που θα είναι 

προσβάσιµα στους µαθητές του. Κάθε µαθητής θα µπορεί να βλέπει τα 

προγράµµατα του καθηγητή µέσα από το φάκελο υποστήριξης Global. To 

περιεχόµενο του φακέλου αυτού έχουν δικαίωµα να δουν όλοι οι µαθητές 

του συγκεκριµένου καθηγητή.  

• Να χρησιµοποιήσει το εργαλείο του καθηγητή από όπου µπορεί να 

παρακολουθεί τις επιδόσεις των µαθητών του. Μέσα από το εργαλείο αυτό 

ο καθηγητής έχει τη δυνατότητα να προβάλει στην οθόνη όλο το ιστορικό 

της ενασχόλησης του µαθητή µε µια συγκεκριµένη εργασία/άσκηση.  

 

Συνοπτικά ο καθηγητής είναι ο διαχειριστής (administrator) των µαθητών που ο 

ίδιος ορίζει. ∆εν έχει καµία εξουσία σε µαθητές, ανακοινώσεις και προγράµµατα 

άλλων καθηγητών. Καταχωρεί και αρχειοθετεί υλικό (ενδεικτικά προγράµµατα, 

εργασίες, ασκήσεις) και το διαθέτει στους δικούς του µαθητές όποτε ο ίδιος κρίνει. 

 

Η τρίτη περίπτωση πρόσβασης, αναφέρεται στο µαθητή ο οποίος για να αποκτήσει 

πρόσβαση, θα πρέπει προηγουµένως να έχει καταχωρηθεί στη βάση δεδοµένων 

από τον καθηγητή του. Ο µαθητής εισέρχεται στο σύστηµα (αν δεν υπάρχει 

σχολική εγκατάσταση στο σχολικό εργαστήριο ή στο διαδίκτυο, µπορεί να 
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επισκεφθεί τη σελίδα του WIPE στο διαδίκτυο 

http://lachesis.it.uom.gr/wipe/index.php). Ο µαθητής (χρήστης) συνδέεται στον 

κόµβο δίνοντας όνοµα (username) και κωδικό πρόσβασης (password). Αν δώσει 

σωστά τα στοιχεία του τότε µεταβαίνει στην επόµενη σελίδα του περιβάλλοντος 

από όπου είτε µπορεί:  

 

• να µεταβεί στο προγραµµατιστικό περιβάλλον,  

• να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία (όνοµα, επώνυµο, 

usernmame, password κ.α.),  

• να δει τις ανακοινώσεις-ασκήσεις του καθηγητή του,  

• να αποσυνδεθεί. 

 

Όταν επιλέξει το προγραµµατιστικό περιβάλλον µεταβαίνει στο βασικό συστατικό 

του συστήµατος όπου µπορεί: 

 

• Να εξερευνήσει το προγραµµατιστικό περιβάλλον και να γράψει τα δικά 

του προγράµµατα (που καταγράφονται κάθε φορά που µεταγλωττίζονται 

ή εκτελούνται) 

• Να εκτελέσει τα προγράµµατά του µε διάφορους τρόπους (εξ’ ολοκλήρου 

εκτέλεση, βηµατική εκτέλεση µε ταυτόχρονη παρακολούθηση των τιµών 

των µεταβλητών) 

• Να λύσει τις προγραµµατιστικές ασκήσεις που έχει καταχωρήσει ο 

καθηγητής του. 

 

Το σύστηµα δηµιουργεί προσωπικό φάκελο για τον κάθε µαθητή καθώς και 

φάκελο υποστήριξης (Global) όπου αποθηκεύονται τα προγράµµατα του 

καθηγητή. Ο κάθε µαθητής έχει πρόσβαση στον προσωπικό του φάκελο και στο 

φάκελο υποστήριξης. Σηµειώνεται ότι για κάθε µαθητή το σύστηµα καταχωρεί στη 

βάση δεδοµένων ένα αντίγραφο του πηγαίου κώδικα κάθε φορά που γίνεται 

µεταγλώττιση, τη χρονική στιγµή που έγινε αυτή καθώς και τα συντακτικά λάθη 

που παρουσιάστηκαν. 

 

Η τέταρτη περίπτωση πρόσβασης αναφέρεται στο διαχειριστή που είναι ο 

κυρίαρχος του συστήµατος, ο χρήστης που έχει πλήρη δικαιώµατα. Μπορεί να 

δηµιουργήσει, να µεταβάλλει, να διαγράψει καθηγητές, µαθητές, ανακοινώσεις. Η 

πρόσβαση διαχειριστή πρέπει να ανατίθεται σε άτοµα έµπειρα και υπεύθυνα που 

http://lachesis.it.uom.gr/wipe/index.php
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µπορούν να αντιληφθούν τη σηµασία του ρόλου και τις επιπτώσεις ενδεχόµενου 

λανθασµένου χειρισµού. 

 

6.3 Χαρακτηριστικά 

 

Το προγραµµατιστικό περιβάλλον WIPE διαθέτει µια σειρά από καινοτοµικά 

χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από όλες τις άλλες προσπάθειες των 

ερευνητών στο ίδιο χώρο. Αυτά συνοπτικά είναι: 

 

• Η λειτουργία του µεταγλωττιστή σε περιβάλλον διαδικτύου. 

• Η παραγωγή ενδιάµεσου συµβολικού κώδικα (Ψευδο-assembly). 

• Η υποστήριξη χαρακτηριστικών που απλοποιούν τη διαδικασία εκµάθησης 

του προγραµµατισµού. 

• Η συστηµατική καταγραφή των ενεργειών των µαθητών (Recordability). 

 

Στις ενότητες που ακολουθούν αναλύονται τα παραπάνω καινοτοµικά 

χαρακτηριστικά σε βάθος. 

 

6.3.1 ∆ιαδικτυακός Μεταγλωττιστής (WIPE Compiler) 

 

Ο WIPE Compiler αποτελεί ένα προγραµµατιστικό περιβάλλον βασισµένο στο 

διαδίκτυo και είναι το σηµαντικότερο εργαλείο του περιβάλλοντος WIPE. Είναι 

ένας ειδικά σχεδιασµένος διαδικτυακός µεταγλωττιστής που, στην τρέχουσα του 

έκδοση, µεταφράζει τον πηγαίο κώδικα µιας εκπαιδευτικής γλώσσας 

προγραµµατισµού, που έχει ως βάση της την Pascal, σε µια µορφή συµβολικού 

κώδικα (ψευδο-assembly). Ο WIPE Compiler αποτελεί υπερσύνολο του 

µεταγλωττιστή X-Compiler του περιβάλλοντος ∆ΕΛΥΣ από τον οποίο κληρονοµεί 

σηµαντικό µέρος χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων (Εφόπουλος, 2001b). 

 

O WIPE Compiler δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να πειραµατιστούν και να 

αναπτύξουν τα δικά τους προγράµµατα, να ελέγξουν την ορθότητα τους και να 

δουν οπτικοποιηµένα τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης τους. Επίσης παρέχει 

εργαλεία µέσω των οποίων οι µαθητές ελέγχουν όλα τα ενδιάµεσα στάδια 

εκτέλεσης του πηγαίου κώδικα και εµφανίζει επεξηγηµατικά µηνύµατα σε φυσική 
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γλώσσα που βοηθούν τους αρχάριους να διορθώσουν και γενικότερα να 

βελτιώσουν τα προγράµµατα τους. 

 

6.3.1.1 Το περιβάλλον διεπαφής  

 

Για την καλύτερη δυνατή προσαρµογή των µαθητών στο περιβάλλον 

προγραµµατισµού καθώς και για τη βέλτιστη αξιοποίηση των προσφερόµενων 

δυνατοτήτων, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασµό της διεπαφής του 

περιβάλλοντος σε θέµατα εργονοµίας και ευχρηστίας όπως: 

 

• Η αισθητική του περιβάλλοντος (καλαίσθητος σχεδιασµός) ώστε να είναι 

ελκυστικό και ενδιαφέρον στους νέους χρήστες. 

• Η απουσία περιττών στοιχείων και λειτουργιών (µινιµαλιστικός σχεδιασµός) 

που ενδεχοµένως µπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στους µαθητές. 

• Η αξιοπιστία και η λειτουργικότητα των προσφεροµένων εργαλείων . 

• Η απλότητα και η ευελιξία που έχει ως συνέπεια τον εύκολο χειρισµό και 

την ελαχιστοποίηση του απαιτούµενου χρόνου εξοικείωσης µε το 

περιβάλλον.  

• Η χρήση αντιπροσωπευτικών εικονιδίων στις µπάρες εργαλείων, 

συνοδευόµενων από επεξηγηµατικό κείµενο (tooltips).  

• Η εγγενής υποστήριξη διαλόγων και µηνυµάτων σε άλλες γλώσσες που 

καθιστά το περιβάλλον πλήρως πολυγλωσσικό. Στην παρούσα έκδοση 

υπάρχει υποστήριξη της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας. 

 

Το περιβάλλον διεπαφής του WIPE Compiler, ενσωµατώνεται στο περιβάλλον του 

φυλλοµετρητή και αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία: το παράθυρο 

συγγραφής πηγαίου κώδικα, το παράθυρο συµβολικού κώδικα (που εµφανίζεται 

µόνο στο περιβάλλον για προχωρηµένους), το παράθυρο εξόδου αποτελεσµάτων, 

το παράθυρο µηνυµάτων, το παράθυρο ελέγχου τιµών µεταβλητών και 

καταχωρητών και τις µπάρες εργαλείων  

 

Στο «παράθυρο συγγραφής πηγαίου κώδικα» (source code) ο µαθητής 

µπορεί να πληκτρολογεί τις εντολές του προγράµµατος που θέλει να 

δηµιουργήσει ή να τροποποιήσει ένα ήδη αποθηκευµένο πρόγραµµα. 
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Στο «παράθυρο assembly» κώδικα (assembly code) εµφανίζεται κάθε φορά η 

µεταγλώττιση σε συµβολικό κώδικα των εντολών του πηγαίου κώδικα. 

 

Στο «παράθυρο εξόδου αποτελεσµάτων» (output) παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα της εκτέλεσης του τρέχοντος προγράµµατος που απεικονίζεται στο 

παράθυρο του πηγαίου κώδικα. 

 

Στο «παράθυρο µηνυµάτων» (message) εµφανίζονται τα µηνύµατα της 

µεταγλώττισης όπως συντακτικά λάθη και προειδοποιήσεις. 

 

Στο «παράθυρο ελέγχου τιµών µεταβλητών και καταχωρητών» (watcher), 

παρουσιάζονται σε κάθε χρονική στιγµή οι τρέχουσες τιµές των µεταβλητών που 

χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα καθώς και οι τρέχουσες τιµές των δύο 

καταχωρητών που διαθέτει η εικονική µηχανή. 

 

Οι τρεις «µπάρες εργαλείων» που διαθέτει το περιβάλλον περιλαµβάνουν 

χρήσιµες ρυθµίσεις και απαραίτητες λειτουργίες. Η µεγαλύτερη µπάρα, που 

βρίσκεται πάνω από τα παράθυρα του πηγαίου και συµβολικού κώδικα, 

χαρακτηρίζεται ως «κύρια µπάρα εργαλείων» και περιέχει γενικές λειτουργίες 

και ρυθµίσεις όπως λ.χ. Αποθήκευση και Ανάκτηση προγράµµατος, Ρύθµιση 

ταχύτητας εκτέλεσης. Οι άλλες δύο µπάρες σχετίζονται µε τα παράθυρα του 

πηγαίου και συµβολικού κώδικα και περιλαµβάνουν λειτουργίες όπως 

Μεταγλώττιση, Εκτέλεση, ∆ιακοπή εκτέλεσης προγράµµατος, Αντιγραφή, 

Επικόλληση κ.α. 

 

Η αναλυτική παρουσίαση των λειτουργιών του περιβάλλοντος παρουσιάζονται µε 

λεπτοµέρεια στις ενότητες που ακολουθούν. Στην Εικόνα 8 απεικονίζεται το 

περιβάλλον προγραµµατισµού του WIPE Compiler όπως αυτό είναι ορατό µέσα από 

το φυλλοµετρητή.  
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Εικόνα 8. Το περιβάλλον προγραµµατισµού του WIPE Compiler 

 

Παράθυρο συγγραφής πηγαίου κώδικα 

 

Το παράθυρο συγγραφής (Εικόνα 9) χρησιµοποιεί έναν ειδικά σχεδιασµένο εκδότη 

σύνταξης (editor) που έχει ενσωµατωθεί στο προγραµµατιστικό περιβάλλον. Η 

ανάπτυξη προγραµµάτων πραγµατοποιείται µε χρήση του συγκεκριµένου εκδότη ή 

εναλλακτικά µε χρήση οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου εκδότη. Στη δεύτερη 

περίπτωση θα πρέπει πριν κάθε µεταγλώττιση να µεταφέρεται (µε αντιγραφή και 

επικόλληση) ο πηγαίος κώδικας στο παράθυρο συγγραφής. 
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Εικόνα 9. Το παράθυρο του πηγαίου κώδικα 

 

Τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το παράθυρο αυτό και τον ενσωµατωµένο εκδότη 

σύνταξης είναι: 

 

• Ελεύθερη συγγραφή κώδικα. 

Παρέχει τη δυνατότητα άµεσης καταχώρησης, µεταβολής ή διαγραφής 

εντολών της γλώσσας προγραµµατισµού, χωρίς παρέµβαση από το 

περιβάλλον ακόµα και στην περίπτωση συντακτικών λαθών. Στη φάση 

αυτή δεν γίνεται έλεγχος για την παραβίαση των συντακτικών κανόνων της 

γλώσσας προγραµµατισµού, µια και τη διαδικασία αυτή την αναλαµβάνει ο 

µεταγλωττιστής.  

 

• Αυτόµατη µορφοποίηση κώδικα (indentation).  

Παρέχει τη δυνατότητα αυτόµατης µορφοποίησης των εντολών του 

προγράµµατος (είτε µε τη χρήση του πλήκτρου TAB είτε κάθε φορά που 

ζητείται µεταγλώττιση) ώστε αυτό να καταστεί ευανάγνωστο. 

 

• Αυτόµατος χρωµατισµός εντολών.  

Παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη της ενεργοποίησης και 

απενεργοποίησης της επιλογής αυτόµατου χρωµατισµού του πηγαίου 
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κώδικα ώστε να διακρίνονται οι εντολές της γλώσσας από τα δεδοµένα 

(ορίσµατα, παράµετροι κτλ.). 

 

• Αρίθµηση γραµµών. 

Παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της επιλογής 

αρίθµησης γραµµών του παραθύρου συγγραφής, ώστε να διευκολύνεται η 

αναζήτηση των συντακτικών λαθών που αναφέρονται στο παράθυρο των 

µηνυµάτων. 

 

• Ακύρωση τελευταίας ενέργειας (Undo). 

Με τη χρήση του συνδυασµού πλήκτρων CTRL-Z ακυρώνεται η τελευταία 

ενέργεια στο παράθυρο συγγραφής. 

 

• ∆ιακοπή εκτέλεσης προγράµµατος. 

Με τη χρήση του συνδυασµού πλήκτρων CTRL-C ή µε την αντίστοιχη 

επιλογή από τη µπάρα των εργαλείων, διακόπτεται άµεσα η εκτέλεση του 

προγράµµατος. Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιµη σε περιπτώσεις που ο 

µαθητής δηµιούργησε από λάθος έναν ατέρµονο βρόχο, ή δηµιούργησε 

πρόγραµµα που για διάφορους λόγους αργεί η εκτέλεση του και θέλει να 

τη διακόψει. Σε τέτοιες καταστάσεις η χρήση της διακοπής εκτέλεσης 

αποτελεί το σωστό τρόπο διαφυγής. 

 

Ο µαθητής αφού γράψει τον κώδικα στον εκδότη σύνταξης, µπορεί να προχωρήσει 

στη µεταγλώττιση του προγράµµατος του. Αν το πρόγραµµα αυτό δεν έχει 

αποθηκευθεί έως τότε, καλείται να το αποθηκεύσει και µετά να προχωρήσει στη 

µεταγλώττιση. Η διαδικασία αυτή κρίθηκε απαραίτητη για τη σωστή αποθήκευση 

των δεδοµένων της µεταγλώττισης στη βάση και την αντιστοίχηση τους µε το 

σωστό όνοµα προγράµµατος. Εάν η µεταγλώττιση είναι επιτυχής, δηλαδή ο 

πηγαίος κώδικας δεν παρουσιάζει συντακτικά λάθη, ο µαθητής µπορεί να «τρέξει» 

το πρόγραµµα µε τους ακόλουθους τρόπους: 

 

1. Συνολική εκτέλεση, η κλασσική γρήγορη εκτέλεση ενός προγράµµατος µε 

άµεση εµφάνιση των αποτελεσµάτων στο παράθυρο εξόδου του 

περιβάλλοντος. Η ταχύτητα εκτέλεσης του προγράµµατος µπορεί να 

ρυθµιστεί (και να επιβραδυνθεί) από το αντίστοιχο κουµπί της κύριας 

µπάρας εργαλείων στην περίπτωση που ο µαθητής προτιµά ένα πιο αργό 

ρυθµό για να κατανοήσει καλύτερα τη ροή εκτέλεσης του προγράµµατος.  
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2. Βηµατική εκτέλεση πηγαίου κώδικα, αναλυτικά εντολή προς εντολή, µε τον 

µαθητή να αποφασίζει κάθε φορά το πότε θα εκτελεστεί η επόµενη εντολή. 

 

3. Βηµατική εκτέλεση συµβολικού κώδικα, εντολή προς εντολή, όπου η 

εκτέλεση γίνεται ακόµα περισσότερο αναλυτική, αφού µια εντολή πηγαίου 

κώδικα µεταφράζεται σε δύο ή περισσότερες εντολές συµβολικού. 

Αναλυτική παρουσίαση της µετάφρασης εντολών πηγαίου σε συµβολικού 

κώδικα γίνεται στο Παράρτηµα ∆'. 

 

Σε κάθε έναν από τους παραπάνω δύο πρώτους τρόπους εκτέλεσης «µαρκάρεται» 

η τρέχουσα εντολή του πηγαίου κώδικα και οι εντολές συµβολικού κώδικα στις 

οποίες αυτή αντιστοιχεί. Στον τρίτο τρόπο εκτέλεσης «µαρκάρεται» η τρέχουσα 

εντολή συµβολικού κώδικα και η αντίστοιχη της στον πηγαίο κώδικα από την 

οποία αυτή προέκυψε. Η διαδικασία αυτή, της επιλεκτικής σηµατοδότησης, γίνεται 

µε αλλαγή του φόντου της τρέχουσας εντολής, από άσπρο χρώµα σε µαύρο, και 

των χαρακτήρων της, από µαύρο χρώµα σε άσπρο. Στην περίπτωση που δε 

θέλουµε να αλλάζει το φόντο της τρέχουσας εντολής και των αντίστοιχων 

εντολών συµβολικού κώδικα, µπορούµε να απενεργοποιήσουµε την επιλογή 

«Μπάρες αντιστοίχησης» από το κουµπί των Ρυθµίσεων της κύριας µπάρας 

εργαλείων. 

 

Η βηµατική εκτέλεση ενός προγράµµατος µπορεί, ανά πάσα στιγµή, να τερµατιστεί 

ή να µεταπέσει σε συνολική γρήγορη εκτέλεση, πιέζοντας από την κύρια µπάρα 

αντίστοιχα τα κουµπιά του «Τερµατισµού» και της «Εκτέλεσης µέχρι τέλους».  

Η βηµατική εκτέλεση του προγράµµατος είναι γνωστή και ως «δυναµική 

προσοµοίωση εκτέλεσης προγράµµατος» (program animation) και αποτελεί ένα 

ισχυρό βοηθητικό εργαλείο για τον κάθε µαθητή γιατί: 

 

• Βοηθά τον µαθητή στη κατανόηση των προγραµµατιστικών εννοιών, των 

δοµών και των διαδικασιών. 

• Βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της ροής ελέγχου του προγράµµατος. 

• Υποστηρίζει το µαθητή στη διαδικασία της αποσφαλµάτωσης, και ειδικότερα 

στον εντοπισµό λογικών λαθών και στη διόρθωση τους. 

• Αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό που θέλει να διδάξει 

τις έννοιες του προγραµµατισµού µε εποπτικό τρόπο. 
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Παράθυρο συµβολικού κώδικα (assembly) 

 

Το παράθυρο του συµβολικού κώδικα (Εικόνα 10) εµφανίζεται µόνο σε περιβάλλον 

προχωρηµένων χρηστών και όχι αρχαρίων. Στο παράθυρο αυτό εµφανίζεται το 

αποτέλεσµα της µεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα στον αντίστοιχο συµβολικό 

κώδικα (assembly). Η εµφάνιση του συµβολικού κώδικα προφανώς γίνεται όταν ο 

πηγαίος κώδικας δεν έχει συντακτικά λάθη και η µεταγλώττιση είναι επιτυχής. Ο 

χρήστης µπορεί να «τρέξει» τον συµβολικό κώδικα είτε συνολικά είτε βηµατικά, 

καθώς επίσης και να διακόψει ανά πάσα στιγµή την εκτέλεση του. 

 

 

 Εικόνα 10. Το παράθυρο συµβολικού κώδικα 

 

Παράθυρο εξόδου αποτελεσµάτων 

 

Στο παράθυρο εξόδου (Εικόνα 11) εµφανίζονται τα αποτελέσµατα (output) της 

εκτέλεσης του πηγαίου κώδικα. Το παράθυρο ενσωµατώνει µπάρα κύλισης στην 

περίπτωση που τα αποτελέσµατα δεν µπορούν να χωρέσουν στον ορισµένο χώρο 

απεικόνισης. Το τέλος της εκτέλεσης δηλώνεται στο παράθυρο εξόδου µε την 

εµφάνιση της λέξης «ΟΚ» µε µπλε χρώµα. 
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Εικόνα 11. Το παράθυρο εξόδου 

 

Παράθυρο µηνυµάτων 

 

Στο παράθυρο των µηνυµάτων (Εικόνα 12) εµφανίζονται τα αποτελέσµατα της 

µεταγλώττισης καθώς και µηνύµατα διάγνωσης λαθών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

του προγράµµατος (run-time errors). Αναλυτικότερα τα µηνύµατα που ο 

µεταγλωττιστής παράγει αφορούν: 

 

• Aναφορά συντακτικών λαθών.  

Προσδιορίζεται ο αριθµός γραµµής που υπάρχει το συντακτικό λάθος και 

επεξηγείται το λάθος µε απλή και κατανοητή γλώσσα. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις προτείνεται τρόπος για τη διόρθωση του λάθους. 

 

• Aναφορά προειδοποιήσεων (warnings).  

Οι προειδοποιήσεις αναφέρονται µε σκοπό να ενηµερωθεί ο χρήστης για 

ενδεχόµενα λογικά λάθη που περιέχονται στο πρόγραµµα του. Τα λογικά 

λάθη εντοπίζονται και προσδιορίζεται ο αριθµός γραµµής όπου αυτά 

εµφανίζονται. ∆εν γίνεται άµεση αναφορά στο λογικό λάθος ούτε αυτόµατη 

διόρθωσή του, µια και η διαδικασία αυτή κρίθηκε σκόπιµο να γίνεται από 

τους µαθητές για να εξοικειωθούν µε τα λογικά λάθη καθώς και µε τη 

διαδικασία της αποσφαλµάτωσης. Ένα παράδειγµα αναφοράς 

προειδοποίησης είναι η χρήση µεταβλητής σε παράσταση χωρίς να της έχει 

δοθεί, µε προηγούµενη εντολή, αρχική τιµή, όπως στο παράδειγµα που 

ακολουθεί: 

 

begin 

 x:=10; 
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 y:= x+z; 

 write y; 

end. 

 

όπου ανατίθεται στη µεταβλητή y το άθροισµα x+z, χωρίς να έχει δοθεί 

τιµή στη µεταβλητή z. Ο µεταγλωττιστής στην περίπτωση αυτή θα παράγει 

το παρακάτω µήνυµα: 

 

“Προειδοποίηση. Γραµµή 3: Η µεταβλητή z δεν έχει αρχικοποιηθεί” 

 

 

Εικόνα 12. Το παράθυρο µηνυµάτων 

 

Παράθυρο ελέγχου τιµών (µεταβλητών και καταχωρητών) 

 

Στο παράθυρο ελέγχου τιµών εµφανίζονται οι τιµές των µεταβλητών του 

προγράµµατος, των προσωρινών µεταβλητών (Εικόνα 13) και των δύο 

καταχωρητών της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας του ιδεατού υπολογιστή 

(Εικόνα 14) σε κάθε χρονική στιγµή εκτέλεσης του πηγαίου κώδικα. Σηµειώνεται 

ότι οι προσωρινές µεταβλητές, δηλώνονται από τον µεταγλωττιστή όταν και 

εφόσον απαιτείται κάτι τέτοιο κατά τη διαδικασία της µεταγλώττισης. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι στην περίπτωση που το πρόγραµµα χρησιµοποιεί µεταβλητές πίνακα, 

τότε στο παράθυρο αυτό εµφανίζονται όλες οι θέσεις του πίνακα, όπως φαίνεται 

στην παρακάτω εικόνα για τη µεταβλητή πίνακα x. 
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Εικόνα 13. Το παράθυρο ελέγχου µεταβλητών 

 

 

Εικόνα 14. Το παράθυρο τιµών των καταχωρητών 

 

Μπάρες εργαλείων 

Το προγραµµατιστικό περιβάλλον διαθέτει µια πλήρη σειρά από βοηθητικά 

εργαλεία κάθε ένα από τα οποία έχει συγκεκριµένη περιοχή δράσης. Ανάλογα µε 

την περιοχή δράση τα εργαλεία ταξινοµούνται σε: 

• Εργαλεία γενικών λειτουργιών, που βρίσκονται πάνω από τα παράθυρα του 

πηγαίου και συµβολικού κώδικα.  

• Εργαλεία πηγαίου κώδικα, που βρίσκονται κάτω από το παράθυρο του 

πηγαίου κώδικα,  

• Εργαλεία συµβολικού κώδικα, που βρίσκονται κάτω από το παράθυρο του 

assembly κώδικα. 

Η κύρια µπάρα (Εικόνα 15) περιλαµβάνει τα ακόλουθα εργαλεία γενικών 

λειτουργιών: 

• Ρυθµίσεις – Ρύθµιση του τρόπου εκτέλεσης του πηγαίου κώδικα. 

∆υνατότητα ενεργοποίησης ή απενεργοποίησης των παρακάτω επιλογών: 
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o Ενηµέρωση µεταβλητών, καθορίζει αν θα γίνεται η ενηµέρωση του 

παραθύρου µε τις ενδιάµεσες τιµές των µεταβλητών κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος. 

o Ενηµέρωση καταχωρητών, καθορίζει αν θα γίνεται η ενηµέρωση του 

παραθύρου µε τις ενδιάµεσες τιµές των δύο καταχωρητών της 

ιδεατής µηχανής κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράµµατος. 

o Μπάρες αντιστοίχησης, καθορίζει αν θα υπάρχει αντιστοίχηση 

πηγαίου και συµβολικού κώδικα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

προγράµµατος. Η απενεργοποίηση έχει ως αποτέλεσµα την 

ταχύτερη εκτέλεση. 

o Χρωµατισµός, καθορίζει αν θα χρωµατίζονται οι δεσµευµένες λέξεις 

για να έχουµε καλύτερη αναγνωσιµότητα του πηγαίου κώδικα. 

o Αρίθµηση γραµµών, καθορίζει αν θα υπάρχει αρίθµηση στις γραµµές 

του πηγαίου κώδικα. 

• Νέο Αρχείο - ∆ηµιουργία νέου "κενού" αρχείου. 

• Ανάκτηση Αρχείου - Άνοιγµα αποθηκευµένου αρχείου. 

• Αποθήκευση - Αποθήκευση του τρέχοντος πηγαίου κώδικα. 

• Αποθήκευση ως - Αποθήκευση σε νέο όνοµα αρχείου του τρέχοντος 

πηγαίου κώδικα. 

• Επιλογή Γλώσσας - ∆υνατότητα επιλογής εµφάνισης του 

προγραµµατιστικού περιβάλλοντος σε άλλη γλώσσα. Επιλογή µεταξύ 

Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 

• Βοήθεια - Μεταφορά σε σελίδα µε βοηθητικές πληροφορίες για τη γλώσσα 

και το προγραµµατιστικό περιβάλλον. 

• Περιβάλλον Αρχαρίων - Μετατροπή του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος 

σε περιβάλλον "Αρχαρίων". 

• Περιβάλλον Προχωρηµένων - Μετατροπή σε προγραµµατιστικό περιβάλλον 

"Προχωρηµένων". 

• Ταχύτητα Εκτέλεσης - Ρύθµιση της καθυστέρησης στην ταχύτητα 

εκτέλεσης του συµβολικού κώδικα του προγράµµατος (κλίµακα 0-20, µε το 

0 να είναι η ελάχιστη καθυστέρηση ενώ 20 να είναι η µέγιστη 

καθυστέρηση). 

 

Εικόνα 15. Η µπάρα εργαλείων γενικών λειτουργιών 
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Η µπάρα εργαλείων πηγαίου κώδικα περιλαµβάνει τα ακόλουθα εργαλεία: 

• Μεταγλώττιση - Μεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα σε συµβολικό. 

• Εκτέλεση - Εκτέλεση του πηγαίου κώδικα. 

• Τερµατισµός - ∆ιακοπή εκτέλεσης του πηγαίου κώδικα. 

• Βηµατική εκτέλεση - Εκτέλεση βήµα-προς-βήµα του πηγαίου κώδικα σε 

αντιστοίχηση µε τον συµβολικό κώδικα. 

• Εκτέλεση µέχρι τέλους - Εκτέλεση µέχρι το τέλος του πηγαίου κώδικα. 

• Αποκοπή - Μεταφορά στο clipboard του επιλεγόµενου τµήµατος του 

πηγαίου κώδικα. 

• Αντιγραφή - Αντιγραφή στο clipboard του επιλεγόµενου τµήµατος του 

πηγαίου κώδικα. 

• Επικόλληση - Επικόλληση του περιεχοµένου του clipboard στον πηγαίο 

κώδικα. 

Η µπάρα εργαλείων συµβολικού κώδικα περιλαµβάνει τα ακόλουθα εργαλεία: 

• Εκτέλεση - Εκτέλεση του συµβολικού κώδικα. 

• Τερµατισµός - ∆ιακοπή εκτέλεσης του συµβολικού κώδικα. 

• Βηµατική εκτέλεση - Εκτέλεση βήµα-προς-βήµα του συµβολικού κώδικα σε 

αντιστοίχηση µε τον πηγαίο κώδικα. 

 

6.3.2 Υποστήριξη ενδιάµεσης γλώσσας (Ψευδο-assembly) 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί το περιβάλλον προγραµµατισµού παρέχει τη δυνατότητα 

λειτουργίας είτε ως περιβάλλον αρχαρίων είτε ως περιβάλλον προχωρηµένων. Στη 

δεύτερη περίπτωση το περιβάλλον εµπλουτίζεται µε το παράθυρο της συµβολικής 

γλώσσας και όταν επιλέγουµε τη διαδικασία της µεταγλώττισης, ο πηγαίος κώδικας 

µεταγλωττίζεται σε συµβολική γλώσσα (Assembly Language). Η συµβολική 

γλώσσα που χρησιµοποιείται στον WIPE Compiler είναι στην ουσία µια ψευδο-

assembly που εκτελείται σε µια εικονική µηχανή µε δύο καταχωρητές που 

δηλώνονται µε τα νούµερα 0 και 1 αντίστοιχα. Υποστηρίζει ένα πλήρες σύνολο 

εντολών όπως: 

 

• εντολές µεταφοράς και αποθήκευσης (LOAD, LOAD_IMMEDIATE, STORE, 

MOV_R) 
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• εντολές σύγκρισης (COMPARE) 

• εντολές αριθµητικών πράξεων (ADD_R, SUB_R, MUL_R, DIV_R, DIVI_R, 

MOD_R, INC, DEC, NEG) 

• εντολές µεταφοράς εκτέλεσης (JUMP, JUMP_POSITIVE, JUMP_NEGATIVE, 

JUMP_ZERO) 

• εντολές Ι/Ο (READ, WRITE, WRITELN) 

 

Ως παράδειγµα σύνταξης µιας εντολής συµβολικού κώδικα αναφέρουµε την: 

 

LOAD(0,x) 

 

µέσω της οποίας γίνεται αποθήκευση των περιεχοµένων της µεταβλητής x στον 

καταχωρητή 0, ενώ µε την: 

 

WRITE(0) 

 

εξάγονται τα περιεχόµενα του καταχωρητή 0 στην προκαθορισµένη έξοδο 

(Παράθυρο Αποτελεσµάτων). Αναλυτική παρουσίαση των εντολών του συµβολικού 

κώδικα που υποστηρίζει η ιδεατή µηχανή γίνεται στο Παράρτηµα Γ'. 

 

Από διδακτικής σκοπιάς δεν θεωρούµε ότι η συµβολική γλώσσα θα πρέπει να 

διδάσκεται σε αρχάριους χρήστες. Για το λόγο αυτό στη σειρά µαθηµάτων που 

προτείνουµε για την εξοικείωση µε το περιβάλλον δεν υπάρχει αναφορά στη 

µεταγλώττιση στη συµβολική γλώσσα. Ο αρχάριος χρήστης δεν αντιλαµβάνεται 

την παρουσία της.  

 

Υπάρχουν όµως περιπτώσεις που η παρουσία της συµβολικής γλώσσας θα 

µπορούσε να αξιοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό, πάντα όµως µε την προϋπόθεση 

ότι οι χρήστες έχουν ξεπεράσει το στάδιο του αρχαρίου. Τέτοιες περιπτώσεις που 

είναι δυνατή η χρήση του περιβάλλοντος προχωρηµένων, µε ενεργό το παράθυρο 

της συµβολικής γλώσσας, θα µπορούσαν να είναι οι παρακάτω: 

 

• Σε µαθήµατα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης – πιο συγκεκριµένα των 

TEE – ή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, όπου γίνεται αναφορά σε θέµατα 

συµβολικού κώδικα. 

• Σε περιπτώσεις που ο εκπαιδευτικός θέλει να εξηγήσει γιατί ένα 

πρόγραµµα εκτελείται ταχύτερα από ένα άλλο, όπου ανατρέχει στα 
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ισοδύναµα προγράµµατα συµβολικού κώδικα (Αν υποτεθεί ότι κάθε εντολή 

απαιτεί συγκεκριµένες χρονικές µονάδες για να εκτελεστεί, τότε προφανώς 

το πιο γρήγορο πρόγραµµα είναι αυτό που απαιτεί τις λιγότερες χρονικές 

µονάδες). 

 

Η επιλογή της χρησιµοποίησης ενδιάµεσης συµβολικής γλώσσας υιοθετήθηκε κατά 

την αρχική σχεδίαση του WIPE γιατί προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης 

µελλοντικής επέκτασης του συστήµατος. Η επέκταση µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

µε την προσθήκη οποιασδήποτε επιθυµητής γλώσσας όπως λ.χ. C/C++, Java και 

την ταυτόχρονη υποστήριξη πολλών και διαφορετικών µεταγλωττιστών. Το µόνο 

που πρέπει να γίνει για την παραπάνω επέκταση είναι η ανάπτυξη για κάθε 

γλώσσα του αντίστοιχου µεταγλωττιστή που θα δέχεται ως είσοδο πηγαίο κώδικα 

και θα παράγει στην έξοδο συµβολικό κώδικα του WIPE Compiler. 

 

Παράδειγµα µεταγλώττισης πηγαίου κώδικα  

 

Παραθέτουµε παρακάτω (Πίνακας 4) ένα ενδεικτικό παράδειγµα µεταγλώττισης 

του πηγαίου κώδικα στον αντίστοιχο συµβολικό. 

 

Πρόβληµα: Να δηµιουργηθεί ένα πρόγραµµα που θα υπολογίζει το άθροισµα µιας 

σειράς αριθµών. Το τέλος της σειράς θα δηλώνεται µε τον αριθµό 0. 

 

Πηγαίος κώδικας Συµβολικός κώδικας 

 

begin 

  read x ; 

  sum := 0 ; 

  while x <> 0 do 

    begin 

      sum := sum + x ; 

      read x ; 

    end ; 

  writeln "Άθροισµα:",sum ; 

end. 

 

 

    JUMP(main_program) 

main_program: 

    READ(0) 

    STORE(0,x) 

    LOAD_IMMEDIATE(0,0) 

    STORE(0,sum) 

while_begin_1: 

    LOAD(0,x) 

    LOAD_IMMEDIATE(1,0) 

    COMPARE(0,1,0) 

    JUMP_ZERO(0,while_end_1) 

    LOAD(0,sum) 

    LOAD(1,x) 
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    ADD_R(0,1,0) 

    STORE(0,sum) 

    READ(0) 

    STORE(0,x) 

    JUMP(while_begin_1) 

while_end_1: 

    LOAD_IMMEDIATE(0,"Άθροισµα:") 

    WRITE(0) 

    LOAD(0,sum) 

    WRITE(0) 

    WRITELN 

    STOP 

Πίνακας 4. Αντιστοιχία πηγαίου κώδικα µε συµβολικό κώδικα 

 

6.3.3 Χαρακτηριστικά που απλοποιούν τη διαδικασία 

εκµάθησης του προγραµµατισµού 

 

∆ήλωση µεταβλητών 

 

Η γλώσσα προγραµµατισµού του WIPE δεν απαιτεί δήλωση µεταβλητών και 

σταθερών προκειµένου να διευκολύνει τους νέους προγραµµατιστές να 

ξεπεράσουν τον σκόπελο των δηλώσεων και να επικεντρωθούν στον κύριο στόχο, 

δηλαδή στην εκµάθηση του προγραµµατισµού και όχι την εµµονή σε αυστηρούς 

συντακτικούς κανόνες.  

 

Οι περισσότερες γλώσσες προγραµµατισµού απαιτούν δήλωση των µεταβλητών 

και σταθερών που πρόκειται να χρησιµοποιηθούν στον πηγαίο κώδικα καθώς και 

τον τύπο δεδοµένων για κάθε µια από αυτές. Αυτή η διαδικασία ενώ κρίνεται 

αναγκαία για έµπειρους προγραµµατιστές, τις περισσότερες φορές δηµιουργεί 

δυσκολίες στον αρχάριο χρήστη. Για παράδειγµα ένας νέος χρήστης όταν 

πρόκειται να προγραµµατίσει στη C και θελήσει να χρησιµοποιήσει µια αριθµητική 

µεταβλητή, θα πρέπει ήδη να γνωρίζει µια σειρά τύπων δεδοµένων που 

αναφέρονται σε αριθµούς (byte, short int, int, long int, float, double) και να 

επιλέξει τον κατάλληλο τύπο για τη συγκεκριµένη περίπτωση. Αντίθετα στο WIPE 
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η διαδικασία αυτή απαιτεί απλά την ενσωµάτωση στον κώδικα της εντολής 

ανάθεσης τιµής  

 

Ονοµα_µεταβλητής  := Περιεχόµενο ; 

 

όπου ο χρήστης γράφει το όνοµα της µεταβλητής και το αριθµητικό περιεχόµενο 

της, ανεξάρτητα αν αυτό είναι µικρός ή µεγάλος ακέραιος ή δεκαδικός κτλ. 

 

Κατανοητά µηνύµατα λάθους 

 

Ο µεταγλωττιστής του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος παράγει µηνύµατα 

λάθους σε φυσική γλώσσα. Έχει καταβληθεί προσπάθεια ώστε τα µηνύµατα να 

δηλώνουν µε ακρίβεια το πρόβληµα και όπου είναι δυνατό να προτείνουν λύση. 

Για παράδειγµα στην περίπτωση του παρακάτω τµήµατος κώδικα: 

  

begin 

 read a,b 

 read c,d ; 

 write a,b,c,d ; 

end. 

 

όπου ο χρήστης έχει ξεχάσει να πληκτρολογήσει το σύµβολο τερµατισµού εντολών 

(;), ο µεταγλωττιστής παράγει το σαφές µήνυµα: 

 

 “Γραµµή 2: ∆εν υπάρχει ερωτηµατικό στο τέλος της εντολής read” 

 

δίνοντας την ακριβή θέση του λάθους (Γραµµή 2, τέλος της εντολής read). Σε µια 

κλασσική γλώσσα προγραµµατισµού όπως η Pascal, ο µεταγλωττιστής θα 

παρήγαγε µήνυµα της µορφής: 

 

 “unexpected end of program in line 5” 

 

Ένα ακόµα παράδειγµα ακριβούς προσδιορισµού των συντακτικών λαθών 

παρουσιάζεται στον παρακάτω κώδικα: 

 

 

 

Απουσιάζει το 
σύµβολο ; 
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begin 

   read a,b ; 

   if a>b then 

      max = a ; 

   else 

      max := b ; 

   write max ; 

end. 

 

Ο µεταγλωττιστής αποτυγχάνει να µεταγλωττίσει το πρόγραµµα και παράγει το 

παρακάτω µήνυµα: 

 

“Γραµµή 4: Συντακτικό λάθος σε ανάθεση τιµής. Χρησιµοποίησε τον 

τελεστή := (όχι =)” 

“Γραµµή 7: Συντακτικό λάθος σε εντολή διακλάδωσης” 

 

Ανίχνευση λαθών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης (Run-time error detection) 

 

Το περιβάλλον προγραµµατισµού ελέγχει την παρουσία λαθών που προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του πηγαίου κώδικα. Αυτά τα λάθη δεν είναι πάντα 

δυνατό να ανιχνευθούν κατά τη φάση της µεταγλώττισης και συνήθως εξαρτώνται 

από τις τιµές που αποδίδονται στις µεταβλητές κατά τη διαδικασία εισόδου τιµών 

δεδοµένων µέσω εντολών όπως οι READ, INPUT κ.α. 

 

Το περιβάλλον προγραµµατισµού αναγνωρίζει και ενηµερώνει το χρήστη για την 

παρουσία των ακολούθων λαθών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης (runtime) του 

προγράµµατος: 

 

• ∆ιαίρεση µε το µηδέν. 

• Χρήση µεταβλητής στην οποία δεν έχει αποδοθεί αρχική τιµή. 

• Έλεγχος τύπου δεδοµένων τελεσταίων στην πράξη του ακέραιου 

υπολοίπου (mod) και της ακέραιας διαίρεσης (div). 

 

Έτσι λ.χ. ο παρακάτω κώδικας: 

 

begin 

Χρησιµοποιείται λάθος σύµβολο 
για την ανάθεση τιµής 

Η δοµή if..then..endif δεν 
τερµατίζεται. Λείπει το endif 
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 read x; 

 read y; 

 writeln x mod y; 

 writeln x div y; 

  writeln x/y; 

end.  

 

παρόλο που συντακτικά είναι σωστός (η µεταγλώττιση του είναι επιτυχής), δε δίνει 

πάντα αποτέλεσµα. Στην περίπτωση που ο χρήστης ενδεικτικά δώσει τιµές στο 

x=12.4 και στο y=9, οι πράξεις του ακέραιου υπολοίπου και της ακέραιας 

διαίρεσης δεν θα µπορούν να εκτελεστούν (αφού το x δεν είναι ακέραιος). Το 

περιβάλλον εµφανίζει το µήνυµα: 

 

“Λάθος κατά την εκτέλεση. Χρησιµοποίησε ακεραίους µε τον τελεστή mod. 

∆ιακόπηκε η εκτέλεση...” 

 

Αν πάλι δοθεί στο y τιµή 0, τότε καµία πράξη δεν µπορεί να εκτελεστεί και το 

αποτέλεσµα της εκτέλεσης είναι: 

 

“ Λάθος κατά την εκτέλεση. ∆ιαίρεση µε το 0 στη γραµµή 5. ∆ιακόπηκε η 

εκτέλεση...” 

 

6.3.4 Συστηµατική καταγραφή των ενεργειών των µαθητών 

(Recordability) 

 

Το περιβάλλον προγραµµατισµού υποστηρίζει την καταγραφή µιας σειράς 

ενεργειών των µαθητών σε βάση δεδοµένων για περαιτέρω αξιοποίηση των 

αποτελεσµάτων από το διδάσκοντα. Οι ενέργειες που καταγράφονται είναι: 

 

• η µεταγλώττιση του πηγαίου κώδικα 

• η εκτέλεση του προγράµµατος 

• η βηµατική εκτέλεση 

 

Επίσης καταγράφονται στη βάση δεδοµένων σε κάθε µία από τις παραπάνω 

περιπτώσεις, ο πηγαίος κώδικας, τα δεδοµένα εισόδου (input), το αποτέλεσµα της 



∆ιδακτικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος    Σελίδα 115
  

µεταγλώττισης (επιτυχής ή ανεπιτυχής) και τα αποτελέσµατα της εκτέλεσης 

(output). Όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι αξιοποιήσιµα από τον εκπαιδευτικό είτε 

µε την πρόσβαση στα πρωτογενή στοιχεία της βάσης δεδοµένων είτε µε τη χρήση 

ενός ειδικά κατασκευασµένου εργαλείου που απλοποιεί την εµφάνιση των 

δεδοµένων αυτών και διευκολύνει την εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων. 

 

Το εργαλείο του καθηγητή (Εικόνα 16) λειτουργεί µέσα στο περιβάλλον του 

φυλλοµετρητή (browser) και είναι προσβάσιµο στο διαδίκτυο από τους 

εκπαιδευτικούς που έχουν καταχωρήσει µαθητές στο περιβάλλον WIPE. Ο 

εκπαιδευτικός µπορεί µέσα από το εργαλείο να επιλέξει µια συγκεκριµένη 

εργασία/άσκηση ενός µαθητή του και να προβάλει στην οθόνη όλο το ιστορικό της 

ενασχόλησης του µε αυτή. Πιο αναλυτικά, η οθόνη χωρίζεται σε δύο περιοχές 

όπου προβάλλονται, συγκρινόµενες µεταξύ τους, οι δύο πρώτες απόπειρες 

µεταγλώττισης του πηγαίου κώδικα. Ο εκπαιδευτικός µπορεί να εµφανίσει σε κάθε 

µία από τις δύο περιοχές οποιαδήποτε απόπειρα µεταγλώττισης, από την πρώτη 

έως την τελευταία, και αυτόµατα το περιβάλλον θα συγκρίνει τις εµφανιζόµενες 

εκδόσεις του πηγαίου κώδικα µεταξύ τους. Η σύγκριση των δύο τµηµάτων του 

πηγαίου κώδικα γίνεται µε τη χρήση διαφορετικού χρωµατισµού (κόκκινα 

γράµµατα) στα σηµεία εκείνα που µεταξύ τους υπάρχουν διαφορές. Για την 

εµφάνιση των διαφορών µεταξύ των δύο διαφορετικών εκδόσεων του πηγαίου 

κώδικα χρησιµοποιήθηκε ο αλγόριθµος Longest Common Subsequence 

(Hirschberg, 1977) που κρίθηκε ιδανικός για τη σύγκριση παρόµοιων κειµένων 

(Nakatsu, 1982).  

 

Με το λογισµικό αυτό ο εκπαιδευτικός µπορεί να διακρίνει τις δυσκολίες που 

αντιµετώπισαν οι µαθητές στην εργασία τους, το µονοπάτι που ακολούθησαν για 

τη εξεύρεση της λύσης, τα συντακτικά και τα λογικά λάθη που έκαναν µέχρι να 

φτάσουν σε αυτή. 
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Εικόνα 16. Το εργαλείο του καθηγητή 

Το περιβάλλον ενσωµατώνει στο παράθυρο των µηνυµάτων το αποτέλεσµα της 

µεταγλώττισης για κάθε ένα από τα εµφανιζόµενα τµήµατα κώδικα. Επίσης 

περιλαµβάνει εργαλεία µετακίνησης σε επόµενες εκδόσεις της εµφανιζόµενης 

εργασίας, είτε µεµονωµένα για κάθε ένα από τα δύο παράθυρα είτε ταυτόχρονα. 

Ακόµη για κάθε µεταγλώττιση, ο εκπαιδευτικός µπορεί να δει αναλυτικότερα 

στοιχεία µέσω των πληροφοριών αναφοράς που εµφανίζονται πιέζοντας το κουµπί 

«i» (Εικόνα 17) 

 

Τα συµπεράσµατα που µπορούν να εξαχθούν από τον εκπαιδευτικό από τη χρήση 

του εργαλείου ενδεικτικά είναι: 

 

• Πόσες φορές χρειάστηκε ο µαθητής να µεταγλωττίσει τον πηγαίο κώδικα; 

Πόσο συχνά εκτελείται η διαδικασία της µεταγλώττισης για τον κάθε 

µαθητή;  

Γενικά έχει παρατηρηθεί ότι οι αρχάριοι προγραµµατιστές µεταγλωττίζουν 

συχνά, δοκιµάζοντας µήπως µε µια µικρή αλλαγή καταφέρουν να έχουν 

σωστό συντακτικά πρόγραµµα. Είναι πάλι προφανές ότι οι καλοί και 
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µεθοδικοί προγραµµατιστές δεν χρειάζονται πολλές µεταγλωττίσεις για να 

φτάσουν στο επιδιωκόµενο αποτέλεσµα. 

 

• Πόσες φορές ο µαθητής εκτέλεσε κάθε επιτυχή µεταγλώττιση; Ποιες τιµές 

έδωσε στις µεταβλητές εισόδου (READ) σε κάθε εκτέλεση; ∆ίνει τιµές 

τέτοιες που να δοκιµάζουν τα όρια του προγράµµατος; Τα αποτελέσµατα 

του προγράµµατος που εµφανίζονται στο παράθυρο πληροφοριών 

αναφοράς είναι τα ζητούµενα; 

Γενικά παρατηρείται αρκετές φορές στους αρχάριους προγραµµατιστές, να 

θεωρούν ότι έχουν γράψει σωστά ένα πρόγραµµα, αρκούµενοι στο 

δεδοµένο ότι η (πρώτη και ίσως µοναδική) εκτέλεσή του έδωσε σωστά 

αποτελέσµατα. Πολλές φορές όµως συµβαίνει το πρόγραµµα να εξάγει 

σωστά αποτελέσµατα για ένα συγκεκριµένο όριο τιµών ενώ να αποτυγχάνει 

σε άλλα όρια.  

 

• Χρησιµοποιεί ο µαθητής τη βηµατική εκτέλεση και αν ναι, το κάνει 

συστηµατικά;  

Η βηµατική εκτέλεση αποτελεί ίσως το ιδανικότερο εργαλείο 

αποσφαλµάτωσης και κατανόησης της ροής εκτέλεσης του προγράµµατος 

που παρέχει το περιβάλλον και η αξιοποίηση του από τους µαθητές 

αποτελεί βασικό στοιχείο για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας 

εκµάθησης του προγραµµατισµού. 

 

• Πόσος χρόνος µεσολάβησε από την πρώτη ως την τελευταία µεταγλώττιση; 

Παρατηρείται ανάλογος χρόνος διεκπεραίωσης και στις εργασίες άλλων 

µαθητών;  

Ο εκπαιδευτικός µπορεί να εκτιµήσει αν η εργασία ήταν εύκολη ή 

δυσκόλεψε τους µαθητές συγκρίνοντας το µέσο χρόνο επίλυσης, που 

προκύπτει από τα καταγραφόµενα δεδοµένα, µε το χρόνο που ο ίδιος 

θεωρούσε ότι θα επαρκούσε σύµφωνα µε τις ανάγκες και δυνατότητες των 

µαθητών του. 
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Εικόνα 17. Το παράθυρο πληροφοριών αναφοράς 

 

6.4 Οι διαφορές του WIPE µε τα συναφή περιβάλλοντα 

 

Το περιβάλλον WIPE παρουσιάζει σηµαντικές διαφορές σε σχέση µε τα συναφή 

περιβάλλοντα που αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 3. Θεωρούµε ότι οι διαφορές αυτές 

µπορούν να συνοψιστούν στα παρακάτω σηµεία: 

 

1. Οι αρχές σχεδίασης. Το WIPE σχεδιάζεται µε βάση ένα σύνολο διδακτικών 

αρχών και την ανάλυση των αναγκών που προκύπτουν από τη διδασκαλία του 

αντίστοιχου µαθήµατος. Πιο συγκεκριµένα, τόσο οι έρευνες διεθνώς όσο και η 

προσωπική εµπειρία του συγγραφέα συγκλίνουν σε µια σειρά συµπερασµάτων 

τα οποία αποτελούν έναν οδηγό για τη σχεδίαση και τη χρήση του. Ενδεικτικά, 

στο προγραµµατιστικό περιβάλλον ο µαθητής µπορεί να διερευνήσει ένα 

πρόγραµµα µε πολλούς τρόπους: 

• να διαπιστώνει τα ενδιάµεσα αποτελέσµατα που παράγει ένα πρόγραµµα 
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• να διαπιστώνει τον τρόπο µε τον οποίο µεταγλωττίζεται ένα πρόγραµµα 

από επίπεδο σε επίπεδο 

• να µπορεί να παρεµβαίνει σε διάφορα επίπεδα αυτής της επεξεργασίας και 

να διαπιστώνει τα αποτελέσµατα των παρεµβάσεών του. 

Η ανάλυση των υπαρχόντων λογισµικών δείχνει ότι για τα περισσότερα από 

αυτά η σχεδίαση αυτή είναι απούσα. 

 

2. Οι αρχές χρήσης. Σε συνάφεια µε τις αρχές σχεδίασης το WIPE προορίζεται να 

λειτουργεί στα πλαίσια διδακτικών καταστάσεων χαρακτηριστικά των οποίων 

περιγράφονται στο Κεφάλαιο 4. Αντίθετα, στην πλειοψηφία των λογισµικών 

που έχουν εξεταστεί στο Κεφάλαιο 3, οι αρχές αυτές ή απουσιάζουν παντελώς 

ή, όπως συµβαίνει σε µερικές περιπτώσεις, εννοούνται έµµεσα. Όµως οι αρχές 

που εννοούνται, πολύ συχνά αντιστοιχούν σε εµπειρικές αρχές του είδους 

«επίδειξη και µάθηση». ∆ηλαδή, οι κατασκευαστές θεωρούν λ.χ. ότι αρκεί η 

επίδειξη της λειτουργίας του υπολογιστή, για να την καταλάβει ο µαθητής. 

 

3. Ολοκληρωµένο περιβάλλον. Το WIPE σχεδιάστηκε µε στόχο να αποτελέσει 

ένα περιβάλλον διδασκαλίας, διερεύνησης και εξάσκησης στον 

προγραµµατισµό. Η ιδιαιτερότητα του είναι ότι απευθύνεται τόσο στο µαθητή 

όσο και στον καθηγητή. Μάλιστα στον καθηγητή παρέχει επιπρόσθετα εργαλεία 

για την κρίση και αξιολόγηση των εργασιών των µαθητών καθώς επίσης και τη 

δυνατότητα επικοινωνίας µέσω των ανακοινώσεων. Τα περιβάλλοντα που έχουν 

εξεταστεί δεν έχουν αυτές τις δυνατότητες. 

 

4. ∆ιδακτικές καταστάσεις. Το σηµαντικότερο ίσως στοιχείο στη χρήση ενός 

εκπαιδευτικού λογισµικού δεν είναι τόσο αυτό καθαυτό το λογισµικό, όσο οι 

περιστάσεις χρήσης του, αυτό που η σύγχρονη διδακτική θεωρία των 

Μαθηµατικών ονοµάζει διδακτικές καταστάσεις. Καθώς η προσέγγιση αυτή 

φαίνεται να έχει ισχύ όχι µόνο στα Μαθηµατικά, αλλά και στη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού (Εφόπουλος, 2004), χρησιµοποιούµε το WIPE στα πλαίσια 

προσχεδιασµένων διδακτικών καταστάσεων (µε επιλεγµένα προβλήµατα και σε 

συγκεκριµένες συνθήκες), έτσι ώστε να αντιµετωπιστούν όλες οι συνήθεις 

παρανοήσεις των αρχαρίων προγραµµατιστών (όπως για παράδειγµα ο 

ανθρωποµορφισµός, ο ρόλος και η λειτουργία των µεταβλητών κ.ά) 
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5. Μοναδικά Χαρακτηριστικά. Το WIPE ενσωµατώνει καινοτοµικά 

χαρακτηριστικά που δεν συναντώνται σε άλλα περιβάλλοντα, όπως η λειτουργία 

µεταγλωττιστή στο διαδίκτυο, η παραγωγή ενδιάµεσης γλώσσας, η συστηµατική 

καταγραφή των ενεργειών των µαθητών (recordability) και το εργαλείο του 

καθηγητή. 

 

6. Επεκτασιµότητα. Το WIPE κατασκευάστηκε από το µηδέν, χωρίς να βασιστεί 

σε άλλο λογισµικό, open-source ή µη, και κατά συνέπεια αφενός µεν µπορεί να 

τροποποιηθεί και να προσαρµοστεί σε ιδιαίτερες ανάγκες µε σχετική ευκολία και 

αφετέρου είναι επεκτάσιµο. Γενικότερα η µετατροπή και προσαρµογή του σε 

νέα περιβάλλοντα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες. Από την άλλη µεριά, 

είναι εύκολο να δηµιουργηθούν επεκτάσεις προς πολλές κατευθύνσεις: 

επεκτάσεις της γλώσσας, επεκτάσεις προς ένα περιβάλλον συναρτησιακού 

προγραµµατισµού µε γραφική ανταπόκριση (Logo-like), τµήµα 

αυτοµατοποιηµένης κατηγοριοποίησης λαθών κ.λ.π. 

 

6.5 Σύγκριση του WIPE µε ανάλογα περιβάλλοντα 

 

Στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, στη χώρα µας, η διδασκαλία των αρχών του 

προγραµµατισµού υποστηρίζεται από τα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα της 

Turbo Pascal, του Borland Delphi και, σε ορισµένες περιπτώσεις, της MSW Logo 

(Microsoft Windows Logo). Στις παρακάτω γραµµές θα προσπαθήσουµε να 

συγκρίνουµε τα παραπάνω περιβάλλοντα µε το WIPE. Σε ορισµένες περιπτώσεις η 

σύγκριση γίνεται µε περιβάλλοντα που βασίζονται σε άλλα µοντέλα-πρότυπα 

προγραµµατισµού, αλλά ενσωµατώνουν ανάλογες δυνατότητες και λειτουργίες µε 

το περιβάλλον WIPE. 

 

Τα στοιχεία προς σύγκριση είναι: 

 

1. Εγκατάσταση 

Η εγκατάσταση όλων των περιβαλλόντων δεν παρουσιάζει δυσκολίες. Πρέπει 

να επισηµάνουµε ότι ενώ τα περιβάλλοντα της TP του Delphi και της Logo 

εγκαθίστανται από CD-ROM, το WIPE, λόγω της διαδικτυακής του λειτουργίας 
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έχει τελείως διαφορετική εγκατάσταση που απαιτεί την ύπαρξη φυλλοµετρητή 

και την εγκατάσταση του Shockwave player. 

  

2. Λειτουργία στο ∆ιαδίκτυο 

Με δεδοµένη την τάση µεταφοράς όλο και περισσότερων εφαρµογών σε 

διαδικτυακό περιβάλλον µπορούµε να προβλέψουµε ότι µελλοντικά όλες οι 

αξιόλογες προσπάθειες και στο χώρο των εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 

προγραµµατισµού θα εκµεταλλεύονται τις δυνατότητες του διαδικτύου. Το 

µόνο από τα συγκρινόµενα περιβάλλοντα που λειτουργεί στο διαδίκτυο είναι το 

WIPE και αυτό αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα θετικά χαρακτηριστικά του.  

 

3. Εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον διεπαφής 

Τα αποτελέσµατα της πιλοτικής εφαρµογής και αξιολόγησης του WIPE 

(Efopoulos, 2005b) έδειξαν ότι το περιβάλλον διεπαφής είναι εύχρηστο και 

φιλικό. Θεωρούµε ότι και τα περιβάλλοντα διεπαφής των άλλων τριών 

συγκρινόµενων περιβαλλόντων είναι σε γενικές γραµµές εύχρηστα και φιλικά, 

χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν σηµεία που χρήζουν βελτίωση. Για 

παράδειγµα στο περιβάλλον της Turbo Pascal αφού µεταγλωττίσουµε και 

εκτελέσουµε το πρόγραµµα µας, για να δούµε το αποτέλεσµα της εκτέλεσης 

πρέπει να µεταβούµε σε άλλη οθόνη, µε τη χρήση του συνδυασµού πλήκτρων 

ALT-F5.  Είναι δύσκολο σε έναν αρχάριο χρήστη να κατανοήσει αυτή την 

ανάγκη µετάβασης. 

 

4. Εκπαιδευτική γλώσσα  

Παρόλο που η Pascal έχει χαρακτηριστεί παλαιότερα από αρκετούς ερευνητές 

ως εκπαιδευτική γλώσσα, δεν θεωρούµε ότι στη σηµερινή της µετεξέλιξη, όπως 

αυτή ενσωµατώνεται στα εξεταζόµενα περιβάλλοντα, θα της αποδίδονταν ο 

χαρακτηρισµός αυτός. Μια καθαρά εκπαιδευτική γλώσσα, σχεδιασµένη 

αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, δεν παρουσιάζει πολυπλοκότητα, δεν περιέχει 

χαρακτηριστικά περιττά για τον αρχάριο προγραµµατιστή. Σύµφωνα µε τα 

κριτήρια που θέσαµε, καταλήγουµε στο να αποδώσουµε το χαρακτηρισµό αυτό 

στο περιβάλλον της Logo και στο WIPE. 

 

5. Εκδότης σύνταξης µε βοηθητικά χαρακτηριστικά  

Τα περιβάλλοντα της Turbo Pascal και του Delphi διαθέτουν ικανοποιητικούς 

εκδότες σύνταξης µε πληθώρα δυνατοτήτων, κάτι που δεν ισχύει όµως για το 

περιβάλλον της MSW Logo. To WIPE διαθέτει και αυτό ικανοποιητικό εκδότη 
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ιδιαίτερα µετά τις τελευταίες προσθήκες (µορφοποίηση, αρίθµηση γραµµών, 

χρωµατισµός κώδικα, ακύρωση τελευταίας ενέργειας) που προέκυψαν µετά 

την πιλοτική εφαρµογή. 

 

6. Κατανοητά προς το χρήστη µηνύµατα λάθους 

Τα µηνύµατα λάθους που παράγει το WIPE είναι σε απλή και κατανοητή 

γλώσσα και εντοπίζουν την γραµµή εντολής του συγκεκριµένου λάθους. Σε 

γενικές γραµµές το ίδιο µπορούµε να πούµε ότι ισχύει και στο περιβάλλον της 

Logo. Στην Turbo Pascal και στο Delphi, όπως και στα περισσότερα εµπορικά 

περιβάλλοντα, τα µηνύµατα λάθους είναι προσανατολισµένα στον έµπειρο 

προγραµµατιστή, κάτι που τα καθιστά συνοπτικά και πολλές φορές δυσνόητα 

για τον αρχάριο. 

 

7. Ενσωµάτωση µαθηµάτων 

Το µόνο περιβάλλον µεταξύ των συγκρινόµενων, που διαθέτει ενσωµατωµένη 

σειρά µαθηµάτων εισαγωγής στον προγραµµατισµό είναι το WIPE. Η σειρά των 

µαθηµάτων παρέχει υλικό τόσο για τον µαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό 

και έχει ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των προγραµµατιστικών εννοιών 

και την εξοικείωση µε το περιβάλλον. Η MSW Logo περιλαµβάνει ένα πολύ 

σύντοµο tutorial προσανατολισµένο στην πρώτη επαφή του χρήστη µε το 

περιβάλλον και όχι στην εκµάθηση του προγραµµατισµού. 

 

8. Ενσωµάτωση βοήθειας  

Όλα τα περιβάλλοντα ενσωµατώνουν βοήθεια, που είναι περισσότερο 

προσανατολισµένη στην εκµάθηση του περιβάλλοντος και του συντακτικού της 

γλώσσας προγραµµατισµού.   

 

9. Καταγραφή ενεργειών µαθητών 

Η δυνατότητα της καταγραφής ενεργειών των µαθητών (µεταγλωττίσεις, λάθη, 

εκτελέσεις, δεδοµένα εισόδου-εξόδου κ.α.) σε βάση δεδοµένων είναι διαθέσιµη 

µόνο στο WIPE και αποτελεί ένα από τα δυνατά χαρακτηριστικά του. Από όλα 

τα λογισµικά που παρουσιάστηκαν στο Κεφαλαίο 3, µόνο στο AnimPascal 

παρουσιάζεται η δυνατότητα καταγραφής και αυτή µόνο σε επίπεδο ιστορικού 

µεταγλωττίσεων. 

 

10. Εργαλεία για τον καθηγητή  
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Το µόνο περιβάλλον που προσφέρει εργαλεία για τον εκπαιδευτικό είναι το 

WIPE. Η καταγραφή των ενεργειών των µαθητών σε βάση δεδοµένων 

αξιοποιείται από το εργαλείο του καθηγητή, που παρουσιάστηκε αναλυτικά 

στην παράγραφο “Συστηµατική καταγραφή των ενεργειών των µαθητών 

(Recordability)” στο Κεφάλαιο 6. 

 

11. Περιβάλλον αρχαρίων & προχωρηµένων 

To WIPE προσφέρει, εν µέρει τη δυνατότητα αυτή, µε την ενεργοποίηση του 

περιβάλλοντος αρχαρίων που ουσιαστικά εξαφανίζει το παράθυρο του 

συµβολικού κώδικα. Τα άλλα περιβάλλοντα δεν κάνουν διάκριση ανάµεσα σε 

αρχάριους και προχωρηµένους χρήστες. 

 

12. Βηµατική εκτέλεση κώδικα 

Η βηµατική εκτέλεση παρέχεται από όλα τα περιβάλλοντα τουλάχιστον στην 

απλή «Προς τα εµπρός» κατεύθυνση. Η δυνατότητα «Προς τα πίσω» εκτέλεσης 

δεν παρέχει κανένα περιβάλλον. Η δυνατότητα αυτή είναι χρήσιµη όταν ο 

µαθητής θέλει να κατανοήσει συγκεκριµένο τµήµα κώδικα και ζητά την 

επανάληψη εκτέλεσης του καθώς και όταν θέλει να αντιληφθεί καλύτερα τη 

ροή εκτέλεσης του προγράµµατος. 

 

13. Ρύθµιση ταχύτητας εκτέλεσης κώδικα  

Για την καλύτερη κατανόηση της σειράς εκτέλεσης των εντολών του 

προγράµµατος ενσωµατώνεται στο WIPE η δυνατότητα ρύθµισης της 

ταχύτητας εκτέλεσης, ή καλύτερα, ρύθµιση της επιβράδυνσης (µε το 0 να 

αντιστοιχεί σε καθόλου επιβράδυνση και το 20 να αντιστοιχεί στη µέγιστη 

επιβράδυνση). Η δυνατότητα αυτή δεν παρέχεται από τα άλλα 

προγραµµατιστικά περιβάλλοντα. 

 

14. Ταχύτητα µεταγλώττισης 

Οι µεταγλωττιστές της Turbo Pascal και του Delphi είναι ιδιαίτερα γρήγοροι 

στην εξαγωγή αποτελεσµάτων. Λιγότερο γρήγορος είναι ο µεταφραστής της 

Logo ενώ στο WIPE η ταχύτητα µεταγλώττισης δεν είναι πάντα σταθερή και 

εξαρτάται από την ταχύτητα σύνδεσης, το φόρτο που υπάρχει στο διαδίκτυο ή 

στο τοπικό Intranet. 

 

15. Παρακολούθηση ενδιάµεσων τιµών  
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Όλα τα συγκρινόµενα περιβάλλοντα εκτός αυτού της MSW Logo παρέχουν 

εργαλεία για την παρακολούθηση των τιµών των µεταβλητών κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του προγράµµατος. H MSW Logo παρέχει ένα παράθυρο ελέγχου 

που παρέχει πληροφορίες θέσης της χελώνας, χρώµατος, µεγέθους πένας κ.α. 

 

16. Παραγωγή συµβολικού κώδικα  

Η παραγωγή συµβολικού κώδικα αποτελεί ένα από τα µοναδικά 

χαρακτηριστικά του WIPE. Το µόνο από όλα τα λογισµικά που παρουσιάστηκαν 

στο Κεφάλαιο 3, που έχει αυτή τη δυνατότητα είναι το ∆ΕΛΥΣ, από το οποίο 

εµπνευστήκαµε για τη δηµιουργία του WIPE. Με τη δυνατότητα αυτή ο 

µαθητής, αφού κάνει τα πρώτα του βήµατα στον προγραµµατισµό, έρχεται σε 

επαφή µε µια γλώσσα πολύ κοντά στην assembly και αντιλαµβάνεται την 

επικοινωνία µε τον υπολογιστή από ένα επίπεδο που προσεγγίζει την ίδια τη 

µηχανή. 

 

17. Πολυγλωσσικό περιβάλλον 

Τα περισσότερα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα διατίθενται στην αγγλική 

γλώσσα. Από τον κανόνα δεν ξεφεύγουν και τα τρία από τα συγκρινόµενα 

περιβάλλοντα. Μόνο το WIPE έχει υποστήριξη πολλών γλωσσών και στην 

παρούσα έκδοση διαθέτει ελληνικό ή αγγλικό περιβάλλον διεπαφής. 

 

18. Παραγωγή εκτελέσιµου αρχείου  

Τα περιβάλλοντα της Turbo Pascal και του Delphi διαθέτουν τη δυνατότητα 

παραγωγής εκτελέσιµου (.exe) αρχείου κάτι που δεν είναι εφικτό στο WIPE και 

στη Logo. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά των 

εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που συγκρίναµε παραπάνω. 

 



∆ιδακτικά χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος    Σελίδα 125
  

Χαρακτηριστικά 
Turbo 

Pascal 
Delphi

MSW 

Logo 
WIPE

Εύκολη εγκατάσταση     

Λειτουργία στο διαδίκτυο     

Εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον 

διεπαφής 

    

Εκπαιδευτική γλώσσα 

προγραµµατισµού 

    

Εκδότης σύνταξης µε βοηθητικά 

χαρακτηριστικά 

    

Κατανοητά προς το χρήστη µηνύµατα 

λάθους 

    

Ενσωµάτωση µαθηµάτων     

Ενσωµάτωση βοήθειας      

Καταγραφή ενεργειών χρηστών     

Εργαλεία για τον καθηγητή     

Περιβάλλον αρχαρίων & 

προχωρηµένων 

    

Βηµατική εκτέλεση κώδικα 

• Προς τα εµπρός 

• Προς τα πίσω 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρύθµιση ταχύτητας εκτέλεσης κώδικα      

Ταχύτητα µεταγλώττισης     

Παρακολούθηση ενδιάµεσων τιµών     

Παραγωγή συµβολικού κώδικα     

Πολυγλωσσικό περιβάλλον     

Παραγωγή εκτελέσιµου αρχείου     

Πίνακας 5. Χαρακτηριστικά συγκρινόµενων προγραµµατιστικών περιβαλλόντων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

7.1 Εισαγωγή 

 

Ανεξάρτητα από τις αρχές σχεδίασης που ακολουθήθηκαν και τον τρόπο 

προσέγγισης στη γνώση που υιοθετήθηκε, η χρησιµότητα στην εκπαιδευτική 

διαδικασία ενός περιβάλλοντος διδασκαλίας όπως το WIPE, κρίνεται και  

αξιολογείται σε πραγµατικές συνθήκες. Εκεί αποδεικνύεται αν επιτυγχάνονται οι 

πρωταρχικοί στόχοι και αν το περιβάλλον πραγµατικά βοηθά στη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού.  

 

Η αξιολόγηση ενός λογισµικού είναι µια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί 

προσεκτικά βήµατα και κατάλληλο χειρισµό προκειµένου να αντλήσουµε από αυτή 

χρήσιµα στοιχεία. Η διαδικασία είναι ακόµα πιο σύνθετη και ευαίσθητη όταν 

πρόκειται για λογισµικό που απευθύνεται σε αρχαρίους. 

 

Στις παρακάτω ενότητες θα παρουσιάσουµε τα αποτελέσµατα της πιλοτικής 

εφαρµογής και αξιολόγησης του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος. Αρχικά 

κάνουµε µια σύντοµη αναφορά στις µεθόδους που χρησιµοποιούνται για την 

αξιολόγηση της ευχρηστίας των εφαρµογών λογισµικού και της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού λογισµικού. Στη συνέχεια παραθέτουµε στοιχεία από τη διαδικασία 

της πιλοτικής εφαρµογής και αξιολόγησης και παρουσιάζουµε τα αποτελέσµατα 

που καταγράφηκαν από τη σειρά µαθηµάτων που χρησιµοποιήθηκε. Καταλήγουµε 

αναλύοντας τα δεδοµένα που προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων 

και παρουσιάζουµε τα συµπεράσµατα που προέκυψαν. 

 

7.2 Η αποδοχή του λογισµικού 

 

Ο Nielsen (1990) υποστηρίζει πως η συνολική αποδοχή ενός εκπαιδευτικού 

λογισµικού αποτελεί συνδυασµό της κοινωνικής και πρακτικής του αποδοχής. Ο 
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όρος κοινωνική αποδοχή σχετίζεται µε την κοινωνική βάση ενός εκπαιδευτικού 

συστήµατος, δηλαδή µε το µοντέλο εκπαίδευσης µιας συγκεκριµένης 

εκπαιδευτικής κοινότητας. Για παράδειγµα όταν το µοντέλο είναι δασκαλοκεντρικό 

τότε ένα εκπαιδευτικό λογισµικό το οποίο προσφέρει απεριόριστο έλεγχο στο 

µαθητή συνήθως δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό και αντίστροφα. Αυτό όµως δε 

σηµαίνει πως θα πρέπει να αναπαράγουµε το δασκαλοκεντρικό µοντέλο 

χρησιµοποιώντας τα νέα µέσα διδασκαλίας. Αντίθετα, θα πρέπει να βρεθεί µια 

χρυσή τοµή όπου το εκπαιδευτικό λογισµικό σε συνεργασία µε το δάσκαλο να 

δώσει τη δυνατότητα στο µαθητή να ανακαλύψει τη γνώση και να την κάνει κτήµα 

του. Αφού εξεταστεί η κοινωνική αποδοχή ενός εκπαιδευτικού λογισµικού τότε η 

αξιολόγηση προχωρά στο να εξετάσει την πρακτική αποδοχή. 

 

Τέσσερις είναι οι βασικοί τοµείς οι οποίοι σχετίζονται άµεσα µε την πρακτική 

αποδοχή ενός εκπαιδευτικού λογισµικού. Ο πρώτος αφορά την αξιολόγηση της 

ύλης που παρουσιάζεται µέσω των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορίας στην 

εκπαίδευση. Ο δεύτερος τοµέας αφορά την παρουσίαση και την οργάνωση του 

λογισµικού. Ο τρίτος καλύπτει τις διαδικασίες υποστήριξης και ενηµέρωσης του 

λογισµικού και ο τέταρτος σχετίζεται µε την αξιολόγηση της µάθησης που 

προκύπτει από τη χρήση και εφαρµογή του λογισµικού στο µαθητικό δυναµικό.  

Καθένας από τους τέσσερις τοµείς εµπεριέχει έναν αριθµό κριτηρίων, τα οποία θα 

πρέπει να καλύπτονται σε ικανοποιητικό βαθµό, ώστε ένα εκπαιδευτικό λογισµικό 

να χαρακτηριστεί άξιο προσοχής, µελέτης και διανοµής σε εκπαιδευτικούς χώρους. 

Φυσικά, πέραν από αυτούς τους τέσσερις βασικούς τοµείς σηµαντικό ρόλο στην 

επιλογή παίζει και το κόστος, που όµως είναι δεν είναι καθόλου ανεξάρτητο από 

αυτούς. 

 

Για να χαρακτηριστεί ένα εκπαιδευτικό λογισµικό εύχρηστο, φιλικό και αποδεκτό 

από το κοινό του, ενδεικτικά θα πρέπει να καλύπτει τις παρακάτω απαιτήσεις: 

 

• Ο χρήστης να µπορεί γρήγορα να εκτελέσει κάποιες εργασίες µέσα στο 

σύστηµα, δηλαδή να κατανοήσει τις πιο βασικές εντολές λειτουργίας και 

επιλογές πλοήγησης και να τις χρησιµοποιήσει για να εντοπίσει τις 

πληροφορίες που ζητάει. Να είναι σε θέση δηλαδή να µπορεί να µάθει κάτι 

χωρίς να χρειάζεται να εξοικειωθεί απόλυτα µε ολόκληρο το σύστηµα. 

• Από τη στιγµή που ο χρήστης µαθαίνει να χειρίζεται ικανοποιητικά το 

σύστηµα να είναι δυνατόν να φτάσει σε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας. 

Να µπορεί δηλαδή ο µαθητής να επιλέγει αυτά που πρέπει να µάθει και να 
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µη σπαταλά άσκοπα χρόνο σε ύλη που είτε είναι περιττή είτε ήδη τη 

γνωρίζει. 

• Ο µέσος χρήστης να µπορεί να χρησιµοποιήσει αµέσως το σύστηµα µετά 

από κάποια χρονική περίοδο που δεν έχει εργαστεί µε αυτό, χωρίς να 

χρειάζεται να γνωρίσει πάλι όλες τις λειτουργίες από την αρχή. Να είναι σε 

θέση να θυµάται τη γενική δοµή του συστήµατος και να µπορεί εύκολα 

κινηθεί µέσα σε αυτό. 

• Οι εκπαιδευόµενοι να κάνουν λίγα λάθη κατά τη διάρκεια της χρήσης του 

λογισµικού, αλλά και ακόµα αν κάνουν αρκετά, να µπορούν εύκολα να 

επανακάµψουν. Για παράδειγµα αν ο µαθητής ακολουθήσει λανθασµένα 

ένα «µονοπάτι» να είναι σε θέση να επιστρέψει γρήγορα εκεί από όπου 

ξεκίνησε. 

• Οι µαθητές να είναι αντικειµενικά ικανοποιηµένοι από τη χρήση του 

συστήµατος, να τους αρέσει να εργάζονται µε αυτό. Αυτό οφείλεται στη 

ελευθερία πλοήγησης που τους παρέχεται αλλά επίσης και στην καινοτοµία 

αυτών των συστηµάτων µετάδοσης πληροφορίας σε σχέση µε τα 

παραδοσιακά µέσα. 

 

7.3 Αρχές αξιολόγησης περιβαλλόντων για αρχάριους. 

 

Οι Nielsen και Molich (1990) πρότειναν µια σειρά από κανόνες για την καλύτερη 

αξιολόγηση της ευχρηστίας των περιβαλλόντων για αρχαρίους, τα λεγόµενα 

heuristics. O Nielsen (1994) αργότερα επαναδιατύπωσε τα heuristics βασιζόµενος 

σε ανάλυση 249 προβληµάτων χρηστικότητας. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

αυτής δηµοσιεύθηκαν το 1994 και από τότε αποτελούν το πρότυπο αναφοράς 

στην αξιολόγηση χρηστικών περιβαλλόντων. 

 

1. Η κατάσταση του συστήµατος πρέπει να είναι πάντα ορατή. (Visibility 

of system status) 

Το σύστηµα πρέπει πάντα να κρατά τους χρήστες ενηµερωµένους για το τι 

συµβαίνει, µε ανάλογη ανάδραση σε εύλογο χρόνο.  

Πολλά περιβάλλοντα χρησιµοποιούν εναλλακτικούς τρόπους εµφάνισης των 

βασικών δοµών της γλώσσας προγραµµατισµού, όπως λ.χ. χρωµατίζουν 

διαφορετικά τις λέξεις-κλειδιά ή τα σηµεία όπου υπάρχει συντακτικό λάθος και 

αποχρωµατίζουν τα λιγότερο σηµαντικά σηµεία όπως λ.χ. τα σχόλια στον κώδικα. 
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Το αποτέλεσµα είναι να γίνει ευανάγνωστος ο κώδικας και να καταστεί φιλικότερο 

το περιβάλλον εργασίας. 

 

2. Συµβατότητα ανάµεσα στο σύστηµα και στον πραγµατικό κόσµο   

Το σύστηµα πρέπει να µιλά τη γλώσσα του χρήστη, µε λέξεις, φράσεις και έννοιες 

που είναι οικείες στο χρήστη και όχι χρησιµοποιώντας όρους του συστήµατος. Να 

ακολουθεί τις συµβάσεις του πραγµατικού κόσµου, έτσι ώστε η πληροφορία να 

εµφανίζεται µε φυσική και λογική σειρά. 

 

3. Έλεγχος και ελευθερία για τους χρήστες 

Οι χρήστες συχνά επιλέγουν λάθος λειτουργίες και χρειάζονται µια εµφανή «Έξοδο 

κινδύνου» για να διαφύγουν από µια ανεπιθύµητη κατάσταση χωρίς να απαιτηθεί 

να οδηγηθούν σε ένα επεκτεταµένο διάλογο. Υποστήριξη «undo» και «redo». 

 

4. Συνέπεια και πρότυπα  

Οι χρήστες δεν θα πρέπει να αναρωτιούνται αν διαφορετικές λέξεις, καταστάσεις ή 

ενέργειες έχουν την ίδια ακριβώς σηµασία. Να ακολουθούνται οι συµβάσεις κάθε 

πλατφόρµας. 

 

5. Αποτροπή λαθών  

Από τα καλά µηνύµατα λάθους, ακόµα καλύτερη είναι µια προσεγµένη σχεδίαση 

που αποτρέπει την εµφάνιση προβληµάτων. 

 

6. Αναγνώριση αντί για ανάκληση 

∆ηµιουργήστε ορατά και διαφανή αντικείµενα, λειτουργίες και επιλογές. Ο 

χρήστης δεν θα πρέπει να έχει να θυµηθεί πληροφορία από το ένα µέρος του 

διαλόγου στο άλλο. Οι εντολές για τη χρήση του συστήµατος θα πρέπει να είναι 

ορατές ή εύκολα προσβάσιµες όποτε κριθεί κατάλληλο. 

 

7. Ευελιξία και αποτελεσµατικότητα στη χρήση 

Επιταχυντές – που δεν είναι ορατοί από τον νέο χρήστη – µπορεί συχνά να 

επιταχύνουν την αλληλεπίδραση για τον έµπειρο χρήστη έτσι ώστε το σύστηµα να 

ικανοποιεί τόσο τους άπειρους όσο και τους έµπειρους χρήστες. Επιτρέψτε στους 

χρήστες να ρυθµίζουν συχνές λειτουργίες 

 

8. Αισθητική και µινιµαλιστική σχεδίαση  
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Οι διάλογοι δεν θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες που είναι άχρηστες ή 

σπανίως χρειάζονται. Κάθε επιπλέον µονάδα πληροφορίας σε ένα διάλογο 

συναγωνίζεται µε τις σχετικές µονάδες πληροφορίας και µειώνει τη σχετική 

ορατότητα της. 

 

9. Βοήθεια προς τους χρήστες να αναγνωρίζουν, να διαγιγνώσκουν και να 

επανακάµπτουν από τα λάθη 

Τα µηνύµατα λάθους θα πρέπει να είναι σε φυσική γλώσσα, να δηλώνουν µε 

ακρίβεια το πρόβληµα και εποικοδοµητικά να προτείνουν τη λύση. 

 

10.  Βοήθεια και τεκµηρίωση 

Αν και είναι προτιµότερο το σύστηµα να µπορεί να χρησιµοποιηθεί χωρίς 

τεκµηρίωση, είναι αναγκαίο να παρέχει βοήθεια και τεκµηρίωση. Οποιαδήποτε 

τέτοια πληροφορία θα πρέπει να είναι εύκολη στην αναζήτηση, να είναι 

επικεντρωµένη στη εργασία του χρήστη, να παρέχει συγκεκριµένα βήµατα που 

πρέπει να εκτελεστούν και δεν πρέπει να είναι πολύ µεγάλη σε έκταση. 

 

Τα παραπάνω επιθυµητά χαρακτηριστικά ελήφθησαν υπόψη και συµπεριλήφθησαν 

στο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης του περιβάλλοντος WIPE, που κλήθηκαν να 

συµπληρώσουν µαθητές και εκπαιδευτικοί µετά το τέλος της σειράς µαθηµάτων µε 

το περιβάλλον. Το ερωτηµατολόγιο παρατίθεται στο Παράρτηµα ΣΤ'. 

 

Ένα σηµαντικό θέµα που έπρεπε να λάβουµε υπόψη στη διαδικασία αξιολόγησης 

ήταν ο αριθµός των αξιολογητών που απαιτούνται. Σύµφωνα µε τους Nielsen και 

Molich (1990) η σχέση που συνδέει τον αριθµό των αξιολογητών µε το ποσοστό 

προβληµάτων ευχρηστίας που εντοπίζονται απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Εµπειρία Αξιολογητών 
Αριθµός 

Αξιολογητών 

Ποσοστό εντοπισµού 

προβληµάτων 

ευχρηστίας 

Σε θέµατα ευχρηστίας και στο 

πληροφοριακό σύστηµα που 

αξιολογείται 

2-3 81 – 90 % 

Σε θέµατα ευχρηστίας 3-5 74 - 87% 

Αρχάριοι αξιολογητές 13-15 >75% 

Πίνακας 6. Πίνακας Nielsen - Molich 
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7.4 Ο τόπος και ο χρόνος 

 

Στο τέλος του 2003 και στις αρχές του 2004 το περιβάλλον WIPE δοκιµάστηκε σε 

σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (1ο Γυµνάσιο Ασβεστοχωρίου Θεσ/νίκης, 

1ο ΤΕΕ Άργους Ορεστικού, 1ο Ενιαίο Λύκειο Νεστορίου). Στους µαθητές έγιναν έξι 

µαθήµατα διάρκειας δύο διδακτικών ωρών το καθένα σε ώρες του κανονικού 

προγράµµατος του σχολείου, στο πλαίσιο των µαθηµάτων: 

  

• Εισαγωγή στην πληροφορική, στη Γ’ τάξη του Γυµνασίου 

• Προγραµµατισµός Υπολογιστών, στην Β’ τάξη του Α’ κύκλου των ΤΕΕ 

• Ανάπτυξη εφαρµογών σε προγραµµατιστικό περιβάλλον, στη Γ’ τάξη του 

Ενιαίου Λυκείου 

 

Στους µαθητές Γυµνασίου και Ενιαίου Λυκείου είχαν γίνει από τους καθηγητές 

τους ήδη εισαγωγικά µαθήµατα στους υπολογιστές. Στο πλαίσιο του µαθήµατος 

είχε γίνει εισαγωγική αναφορά στις βασικές έννοιες του προγραµµατισµού χωρίς 

όµως τη χρήση υπολογιστή. Στους µαθητές των TEE είχε χρησιµοποιηθεί και 

ψευδογλώσσα για την επίλυση προβληµάτων – στο πλαίσιο του µαθήµατος 

Προγραµµατισµός Η/Υ – και τους είχε παρουσιαστεί για ένα δίωρο το περιβάλλον 

της Borland Pascal. Οι µαθητές που παρακολούθησαν τα µαθήµατα ήταν 11 στο 

Γυµνάσιο, 15 στο ΤΕΕ και 10 στο Ενιαίο Λύκειο και χωρίστηκαν σε οµάδες των δύο 

ατόµων, µε εξαίρεση δύο οµάδες, µία στο Γυµνάσιο που είχε ένα άτοµο και µία στο 

ΤΕΕ, που είχε από τρία άτοµα. Η συχνότητα των µαθηµάτων ήταν εβδοµαδιαία.  

 

Μια δεύτερη αξιολόγηση πραγµατοποιήθηκε στο τέλος του 2004 στο 6ο ΤΕΕ 

Θεσσαλονίκης, σε µαθητές της Β’ τάξης του Α’ κύκλου που είχαν διδαχθεί 

προγραµµατισµό και είχαν ήδη χρησιµοποιήσει σε αρκετά µαθήµατα το περιβάλλον 

της Borland Pascal για Windows. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε δύο τµήµατα (Α’ και 

Β’), από τα οποία το Α’ ασχολήθηκε µε την επίλυση προβληµάτων µε χρήση του 

περιβάλλοντος WIPE ενώ το Β’ έλυσε τα ίδια προβλήµατα µε χρήση του 

περιβάλλοντος της Borland Pascal που ήδη γνώριζε και χρησιµοποιούσε. Στους 

µαθητές του Α’ τµήµατος προηγήθηκε 4ωρο σεµινάριο για την εξοικείωση τους µε 

το WIPE και τη γλώσσα προγραµµατισµού του. 
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Στους καθηγητές πληροφορικής έγινε ένα τρίωρο σεµινάριο στα χαρακτηριστικά 

και τις δυνατότητες του συστήµατος και τους προτάθηκε µια σειρά µαθηµάτων που 

στόχευε να δώσει στους µαθητές που δεν είχαν προγραµµατιστική εµπειρία, έναν 

εύκολο τρόπο εισαγωγής στον προγραµµατισµό. Οι καθηγητές επί το πλείστον 

χρησιµοποιούσαν στα µαθήµατα εισαγωγής των προηγουµένων ετών το 

περιβάλλον Delphi (ΤΕΕ), το περιβάλλον της Turbo ή Borland Pascal (Ενιαίο 

Λύκειο) και τη γλώσσα Logo (Γυµνάσιο). Στο Κεφάλαιο 8, γίνεται µια σύγκριση 

των παραπάνω λογισµικών µε το περιβάλλον WIPE. 

 

7.5 Τα ερωτήµατα  

 

Η διαδικασία πιλοτικής εφαρµογής και αξιολόγησης του προγραµµατιστικού 

περιβάλλοντος σχεδιάστηκε µε στόχο να υπάρξουν απαντήσεις στα παρακάτω 

ερωτήµατα: 

 

• Βοήθησε το προγραµµατιστικό περιβάλλον τη διαδικασία µάθησης; Το 

αποδέχτηκαν οι µαθητές; Τους προκάλεσε το ενδιαφέρον; Το 

χρησιµοποίησαν αποδοτικά; Πως αποτιµούν µαθητές και εκπαιδευτικοί τα 

διάφορα χαρακτηριστικά του; Αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών; 

 

Θεωρούµε ότι ένα καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας 

αξιολόγησης και γενικότερα για την αποδοχή ενός λογισµικού είναι η 

πρόκληση του ενδιαφέροντος του χρήστη. Υποθέτουµε ότι το περιβάλλον 

διαθέτει ελκυστικά χαρακτηριστικά που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον 

µαθητών και εκπαιδευτικών. 

 

• Έχει επίδραση το προγραµµατιστικό περιβάλλον στα λάθη που κάνουν οι 

µαθητές όταν µαθαίνουν να προγραµµατίζουν. Οι µαθητές κάνουν λιγότερα 

ή περισσότερα λάθη όταν χρησιµοποιούν το WIPE σε σύγκριση µε άλλα 

περιβάλλοντα; Τα µηνύµατα λάθους είναι σαφή και κατανοητά;  

 

Γενικά είναι αποδεκτό ότι η απόκτηση γνώσης γίνεται ταχύτερη και 

διευκολύνεται µε τη χρήση ενός περιβάλλοντος που βοηθά στην 

ελαχιστοποίηση των λαθών. 
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• Ποια τµήµατα του περιβάλλοντος διευκολύνουν τους χρήστες και ποια τους 

δηµιουργούν δυσκολίες; Το περιβάλλον θεωρείται εύχρηστο; Απαιτείται 

επανασχεδίαση κάποιων τµηµάτων του λογισµικού; Απαιτείται προσθήκη 

κάποιων χαρακτηριστικών που θα είναι χρήσιµα για τους χρήστες;  

 

Όπως είναι γνωστό, η χρηστικότητα (usability) οποιουδήποτε περιβάλλοντος 

µπορεί να αξιολογηθεί µόνο µε τη δοκιµή του και λειτουργία του µε χρήστες σε 

πραγµατικές συνθήκες. Για τη σχεδίαση του περιβάλλοντος WIPE 

ακολουθήθηκαν οι κανόνες ευχρηστίας του Nielsen έτσι ώστε η χρήση του και 

η εκµάθηση του να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη. ∆εν υπάρχει όµως τρόπος 

να γνωρίζουµε αν η σχεδίαση ήταν πετυχηµένη παρά µόνο µε τη δοκιµή στο 

σχολικό εργαστήριο και τις παρατηρήσεις µαθητών και εκπαιδευτικών. 

 

7.6 Η συλλογή των στοιχείων 

 

Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης προέκυψαν από: 

 

• Άµεση παρατήρηση και επαφή µε τους µαθητές κατά τη διάρκεια των 

µαθηµάτων και καταγραφή από τους εκπαιδευτικούς των δυσκολιών 

κατανόησης των διδασκόµενων εννοιών και των προβληµάτων που 

αντιµετώπισαν οι µαθητές µε το προγραµµατιστικό περιβάλλον. 

• Ανάλυση των διαδοχικών εκδόσεων των προγραµµάτων των µαθητών που 

προέκυψαν µε τη διαδικασία της καταγραφής των ενεργειών των µαθητών 

σε βάση δεδοµένων. Κάθε φορά που οι µαθητές µεταγλώττιζαν ή 

εκτελούσαν το πρόγραµµα τους, γινόταν καταγραφή στοιχείων.  

• Καταγραφή, σύγκριση και ανάλυση των προγραµµάτων που 

δηµιουργήθηκαν στη δεύτερη αξιολόγηση σε διαφορετικά περιβάλλοντα. 

• Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρµογής από τους 

συµµετέχοντες µαθητές που συµπληρώθηκε µετά την ολοκλήρωση των 

µαθηµάτων. 

• Συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς που ήταν υπεύθυνοι για τη διαδικασία 

αξιολόγησης 
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Η διαδικασία καταγραφής είχε ως αποτέλεσµα την συγκέντρωση χιλιάδων 

γραµµών πηγαίου κώδικα συνέπεια των αρκετών εκατοντάδων εγγραφών στη 

βάση δεδοµένων. Πολλά βέβαια από τα προγράµµατα ήταν ίδια ή σχεδόν ίδια, 

αφού οι µαθητές µεταγλώττιζαν πολύ συχνά, ακόµα και για πολύ µικρές αλλαγές 

στον κώδικα. Ο έλεγχος των προγραµµάτων και ο εντοπισµός των διαφορετικών 

εκδόσεων έγινε µε τη χρήση του εργαλείου του καθηγητή. 

 

Τα συντακτικά λάθη καταχωρήθηκαν κατά τη διαδικασία καταγραφής και η 

ανάλυση τους έγινε µε σχετική ευκολία. ∆εν συνέβη το ίδιο όµως µε τα λογικά 

λάθη, τα οποία λόγω προφανούς δυσκολίας αυτοµάτου ελέγχου, εντοπίστηκαν 

µετά από έλεγχο του κάθε προγράµµατος.  

 

Από την παρατήρηση κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων αλλά και από τα δεδοµένα 

της βάσης παρατηρήθηκε επίσης ότι ορισµένοι µαθητές πειραµατίστηκαν µε το 

περιβάλλον, δηµιουργώντας προγράµµατα πέρα από τα προκαθορισµένα των 

µαθηµάτων. Μάλιστα ορισµένοι εργάστηκαν και από το σπίτι τους, συµπέρασµα 

που προκύπτει από την καταγραφή της ώρας αποθήκευσης, µεταγλώττισης και 

εκτέλεσης του κάθε προγράµµατος 

 

7.7 Η σειρά µαθηµάτων 

 

Στα σηµαντικότερα εγχειρίδια διδασκαλίας του προγραµµατισµού περιέχονται 

παραδείγµατα ποιοτικού κώδικα που δεν ξεπερνούν τη µία σελίδα. Τα 

παραδείγµατα αυτά επικεντρώνονται στην ουσία του αλγορίθµου και των δοµών 

δεδοµένων. Τα µεγαλύτερα παραδείγµατα δεν είναι κατάλληλα για τους αρχάριους 

γιατί ο κώδικας είναι σύνθετος και πολλές φορές πολύπλοκος. Τη στρατηγική της 

ενσωµάτωσης µικρών αλλά ουσιαστικών τµηµάτων κώδικα ακολουθήσαµε και 

εµείς στα µαθήµατα που σχεδιάσαµε. 

 

Οι βασικοί στόχοι µας, όταν σχεδιάζαµε τη διδασκαλία µε την προτεινόµενη σειρά  

µαθηµάτων, ήταν οι εξής: 

 

• Να παρέχουν (τα µαθήµατα) στους µαθητές την απαιτούµενη στήριξη στα 

πρώτα βήµατα τους στον προγραµµατισµό. 

• Να περιορίσουν στο ελάχιστο τα λάθη και τις παρανοήσεις των µαθητών. 
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• Να προκαλέσουν προβληµατισµό και σκέψεις που θα κατατεθούν προς 

συζήτηση στην αίθουσα διδασκαλίας. 

• Να δώσουν τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να διδάξει τις βασικές αρχές 

του προγραµµατισµού σε σύντοµο χρόνο. 

 

Για να επιτύχουµε τους παραπάνω στόχους κρίναµε πως τα µαθήµατα θα πρέπει 

να περιλαµβάνουν, πέραν της θεωρίας και των ασκήσεων, οδηγίες προς τον 

εκπαιδευτικό και προτάσεις για συζήτηση και προβληµατισµό. Τα µαθήµατα 

απευθύνονται σε αρχάριους χρήστες και πιο συγκεκριµένα σε µαθητές 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν όµως και στην 

τριτοβάθµια εκπαίδευση για να προετοιµάσουν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα τους 

φοιτητές για την ευκολότερη µετάβαση τους σε µια εµπορική γλώσσα 

προγραµµατισµού. 

 

Η προτεινόµενη σειρά εργαστηριακών µαθηµάτων µπορεί να χωριστεί σε 3 

κατηγορίες, ανάλογα µε το σκοπό που κάθε µία εξυπηρετεί. Οι κατηγορίες αυτές 

είναι: 

 

• Eξοικείωση των µαθητών µε το περιβάλλον προγραµµατισµού και τη 

διαχείρισή του.  

• Εισαγωγή στον προγραµµατισµό µε τη γλώσσα του περιβάλλοντος. 

• Προγραµµατιστικές δραστηριότητες. Επίλυση απλών προβληµάτων µε τη 

χρήση του περιβάλλοντος.  

 

Σε όλη τη διάρκεια των µαθηµάτων, η χρήση λογικού διαγράµµατος ή/και 

ψευδογλώσσας είναι επιλογή του διδάσκοντος. 

 

Στο Παράρτηµα Ε' γίνεται αναλυτική παρουσίαση των µαθηµάτων που έχουν 

ενσωµατωθεί στο προγραµµατιστικό περιβάλλον. Στη συνέχεια παρουσιάζονται 

στοιχεία από τη διαδικασία της πιλοτικής εφαρµογής, τα συµπεράσµατα που 

αντλήθηκαν και οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της 

διδασκαλίας και της επίλυσης των προγραµµατιστικών δραστηριοτήτων. 

 

7.7.1 Μάθηµα 1ο 
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Στο πρώτο µάθηµα ο στόχος ήταν η εξοικείωση των µαθητών µε το 

προγραµµατιστικό περιβάλλον και τη λειτουργία του στο διαδίκτυο. Σε κάθε 

µαθητή δόθηκαν τα στοιχεία εισαγωγής στο σύστηµα (όνοµα και κωδικός). Η 

καταχώρηση των στοιχείων των µαθητών είχε γίνει πριν την έναρξη του 

µαθήµατος από τον καθηγητή τους. Επίσης για την επιτάχυνση της διαδικασίας 

είχε προηγηθεί η εγκατάσταση του Macromedia Shockwave plugin σε κάθε 

υπολογιστή του εργαστηρίου. 

 

Οι µαθητές άνοιξαν τον φυλλοµετρητή, επισκέφθηκαν την ιστοσελίδα του 

περιβάλλοντος, έγραψαν το πρώτο τους πρόγραµµα και το αποθήκευσαν. Στη 

συνέχεια ανέκτησαν ένα έτοιµο πρόγραµµα, και το µεταγλώττισαν. Ο καθηγητής 

έκανε χρήση του προτεινόµενου εργαστηριακού µαθήµατος (Εργαστήριο 1ο) 

εκφωνώντας τα βήµατα των ενεργειών που έπρεπε να ακολουθήσουν οι µαθητές. 

Σε αρκετές περιπτώσεις έγινε χρήση του πίνακα, ιδιαίτερα στα σηµεία που έπρεπε 

να γίνει συγγραφή κώδικα. Στην αίθουσα υπήρχε δεύτερος καθηγητής που 

κατέγραφε τις αντιδράσεις, τις ερωτήσεις και απορίες των µαθητών.  

 

Τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το πρώτο εισαγωγικό µάθηµα συνοπτικά 

είναι: 

 

• Όλοι οι µαθητές ήταν ήδη εξοικειωµένοι µε το Internet. Τα εργαστήρια 

πληροφορικής των σχολείων διέθεταν µόνιµη σύνδεση και η χρήση του 

Internet είχε διδαχθεί σε προηγούµενα µαθήµατα. Έτσι δεν αντιµετώπισαν 

κανένα πρόβληµα χρήσης του φυλλοµετρητή.  

 

• Η εισαγωγή στο περιβάλλον, δίνοντας όνοµα (username) και κωδικό 

πρόσβασης (password), έδωσε λαβή για σχόλια και ερωτήσεις, ιδιαίτερα 

στους µαθητές Γυµνασίου, µια και οι αρκετοί µαθητές δεν είχαν έρθει σε 

επαφή µε ανάλογη διαδικασία. Από τον καθηγητή επισηµάνθηκε η έννοια 

του προσωπικού καταλόγου που υπάρχει για κάθε µαθητή και η σηµασία 

του συνδυασµού ονόµατος και κωδικού για την αποκλειστική πρόσβαση 

στα προσωπικά αρχεία. Επίσης συζητήθηκε η ιδιαιτερότητα του καταλόγου 

GLOBAL όπου τοποθετεί ο καθηγητής προγράµµατα που είναι διαθέσιµα σε 

όλους τους µαθητές. 

 

• Η συγγραφή του πρώτου προγράµµατος στον εκδότη σύνταξης έγινε µε 

επιτυχία. Κάποιες µικρές δυσκολίες παρατηρήθηκαν στην πληκτρολόγηση 
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των χαρακτήρων “:” και “;” καθώς και στη συχνή εναλλαγή του 

πληκτρολογίου από Αγγλικά σε Ελληνικά και αντιστρόφως. Επίσης υπήρξε 

σύγχυση µεταξύ των χαρακτήρων “” και ‘’. 

 

• Η αυτόµατη µορφοποίηση του προγράµµατος (µε τη χρήση του ΤΑΒ) 

ξάφνιασε θετικά τους µαθητές. Παράλληλα έδωσε αφορµή σε κάποιους 

µαθητές να ζητήσουν ακύρωση της ενέργειας και επαναφορά του κώδικα 

στην προγενέστερη κατάσταση, κάτι που δεν υποστηριζόταν στην έκδοση 

του περιβάλλοντος µε την οποία έγινε η πιλοτική εφαρµογή. Από τον 

καθηγητή έγινε αναφορά στη διαδικασία της µορφοποίησης που οδηγεί σε 

ευανάγνωστα προγράµµατα. 

 

 

• Ορισµένοι µαθητές δεν κατανόησαν την επισήµανση του καθηγητή ότι «η 

πρόσβαση στο περιβάλλον δεν περιορίζεται στο σχολικό εργαστήριο αλλά 

µπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σηµείο υπάρχει υπολογιστής µε σύνδεση 

στο Internet» και ζήτησαν περισσότερες διευκρινήσεις. Ο καθηγητής 

εξήγησε τη δυνατότητα πρόσβασης στο περιβάλλον που έχει ο κάθε 

µαθητής εργαζόµενος από το σπίτι, στην περίπτωση που διαθέτει 

υπολογιστή και σύνδεση Internet. 

 

7.7.2 Μάθηµα 2ο 

 

Στο δεύτερο µάθηµα ο στόχος ήταν η αφενός µεν η κατανόηση της έννοιας της 

µεταβλητής αφετέρου δε η εξοικείωση µε τη διαδικασία της µεταγλώττισης και της 

εκτέλεσης ενός προγράµµατος και παράλληλα η επαφή µε τα µηνύµατα λάθους 

του µεταγλωττιστή.  

 

Οι µαθητές ανέκτησαν έναν δικό τους αποθηκευµένο κώδικα, τον µεταγλώττισαν, 

διόρθωσαν τα λάθη τους και προχώρησαν στην εκτέλεση του προγράµµατος. Στη 

συνέχεια ανέκτησαν ένα πρόγραµµα από το φάκελο του καθηγητή προκάλεσαν 

µεταβολές και µελέτησαν την αλλαγή στα αποτελέσµατα. Ορισµένες από τις 

µεταβολές οδηγούσαν σε εµφάνιση συντακτικών λαθών και προειδοποιήσεων µε 

την αντίστοιχη παραγωγή επεξηγηµατικών µηνυµάτων γεγονός που έφερε σε 

τριβή τους µαθητές µε τα παραγόµενα µηνύµατα και τον τρόπο επίλυσης των 

λαθών. Επισηµάνθηκε η διαφορά που υπάρχει ανάµεσα σε ένα πρόγραµµα µε 



Πιλοτική εφαρµογή, αξιολόγηση και ανάλυση αποτελεσµάτων   Σελίδα 138

απευθείας εκχώρηση τιµής και σε ένα πρόγραµµα µε εισαγωγή τιµής από το 

πληκτρολόγιο. Σε ένα τµήµα (ΤΕΕ), συζητήθηκε το ζήτηµα της ακρίβειας στα 

αποτελέσµατα του υπολογιστή και οι παρεκκλίσεις από τα ορθά αποτελέσµατα που 

µπορεί να παράγει η περιορισµένη του ακρίβεια. Ο καθηγητής έκανε χρήση του 

δεύτερου και του τρίτου εργαστηριακού µαθήµατος. 

 

Οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το δεύτερο µάθηµα 

συνοπτικά είναι: 

 

• Αρκετοί µαθητές, σε ποσοστό περίπου 40%, ζήτησαν τη βοήθεια του 

καθηγητή σε περιπτώσεις αποτυχηµένης µεταγλώττισης που οφειλόταν σε 

συντακτικά λάθη.  

 

• Ένας µαθητής του Ενιαίου Λυκείου ρώτησε για το «αν υπάρχει ανάγκη να 

κάνουµε κάθε φορά µεταγλώττιση αφού µπορούµε να κάνουµε µόνο 

εκτέλεση προγράµµατος». Ο καθηγητής επεσήµανε τη διαφορά µεταξύ 

µεταγλώττισης και εκτέλεσης ενός προγράµµατος, και επιπλέον ανέλυσε 

στους µαθητές ότι η εκτέλεση του προγράµµατος στο συγκεκριµένο 

περιβάλλον, περιλαµβάνει και τη διαδικασία της µεταγλώττισης. 

 

• Σε δύο τµήµατα (ΤΕΕ και Ενιαίο Λύκειο) υποβλήθηκε η ερώτηση «γιατί 

απαιτείται αποθήκευση του προγράµµατος την πρώτη φορά όταν θέλουµε 

να κάνουµε µεταγλώττιση;». Εξηγήθηκε στους µαθητές ότι η λειτουργία 

αυτή απαιτείται για την καταγραφή των δεδοµένων στη βάση και την 

περαιτέρω επεξεργασία τους. 

 

• Όπως διαπιστώθηκε από τους καθηγητές, σε ορισµένους µαθητές ήταν 

δύσκολο να κατανοήσουν τη µεταφορά της πληροφορίας κατά την 

εισαγωγή µιας τιµής, µε χρήση της εντολής read, από το πληκτρολόγιο και 

την αποθήκευσή της σε µια θέση µνήµης.  

 

• Η ανάθεση τιµής σε µεταβλητή αναλύθηκε σε βάθος αλλά δεν προέκυψαν 

συµπεράσµατα για το βαθµό κατανόησης από το παρόν µάθηµα. 

 

7.7.3 Μάθηµα 3ο 
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Στο τρίτο µάθηµα ο στόχος ήταν η κατανόηση της διαδικασίας της βηµατικής 

εκτέλεσης καθώς και ο ρόλος του παραθύρου των µεταβλητών. Προαιρετικά ήταν 

στη διάθεση του καθηγητή να επιδείξει το ρόλο του παραθύρου του συµβολικού 

κώδικα στο περιβάλλον προχωρηµένων. 

 

Οι µαθητές έγραψαν ένα νέο πρόγραµµα και πειραµατίστηκαν µε αυτό 

χρησιµοποιώντας τη βηµατική εκτέλεση. Ο συνδυασµός της βηµατικής εκτέλεσης 

και της παράλληλης χρήσης του παραθύρου µεταβλητών τους έδωσε τη 

δυνατότητα να παρατηρήσουν τις διαδοχικές τιµές των µεταβλητών του 

προγράµµατος. Τη δεύτερη ώρα οι µαθητές κλήθηκαν να λύσουν τα πρώτα τους 

προβλήµατα – ασκήσεις χωρίς την καθοδήγηση των καθηγητών. Οι καθηγητές 

έκαναν χρήση του τέταρτου εργαστηριακού µαθήµατος και των πρώτων δύο 

προβληµάτων. 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν (Πίνακας 7 και Πίνακας 8) αποτυπώνεται 

αναλυτικά η εικόνα που παρουσίασε η τάξη του ΤΕΕ Άργους Ορεστικού στα δύο 

πρώτα προβλήµατα. Γίνεται µια συστηµατική παρουσίαση της πορείας κάθε οµάδας 

στη διαδικασία επίλυσης του κάθε προβλήµατος. Η παρουσίαση προκύπτει από τη 

µελέτη των καταγεγραµµένων στοιχείων στη βάση δεδοµένων. Τα στοιχεία που 

παρουσιάζονται είναι: 

 

1. ο αριθµός των µεταγλωττίσεων που χρειάστηκαν για την επίλυση του 

προβλήµατος 

2. ο αριθµός των διαφορετικών εκτελέσεων του µεταγλωττισµένου κώδικα 

3. ο αριθµός των εκτελέσεων που έγιναν βήµα-βήµα (βηµατικές εκτελέσεις) 

4. ο συνολικός αριθµός των συντακτικών λαθών 

5. ο συνολικός αριθµός των λογικών λαθών 

6. ο συνολικός χρόνος ενασχόλησης της κάθε οµάδας µε το πρόβληµα 

7. οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν στην πορεία επίλυσης. 

 

Οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το δεύτερο µάθηµα 

συνοπτικά είναι: 

 

• Τα συντακτικά λάθη, 11 συνολικά στο πρώτο πρόβληµα και 2 στο δεύτερο, 

εµφανίζονται: 

o στη χρήση του χαρακτήρα “,” αντί “.” ως υποδιαστολή στα δεκαδικά 

ψηφία (2), 
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o στην παράλειψη του χαρακτήρα “;” στο τέλος εντολής (2), 

o στη λάθος σύνταξη της εντολής writeln, παράλειψη του χαρακτήρα 

“”” ή του χαρακτήρα “,”   (2), 

o στο χαρακτήρα ανάθεσης τιµής (“=” αντί για “:=”) (2),  

o στην παράλειψη της τελείας στο τελικό “end.” (1), 

o τυπογραφικά λάθη (4). 

 

• Τα λογικά λάθη, 1 στο πρώτο πρόβληµα και 4 στο δεύτερο, εµφανίζονται: 

o Λάθος αντιµετάθεση (Α:=Β και Β:=Α) (3), 

o Εσφαλµένη χρήση της τρίτης (βοηθητικής) µεταβλητής – Λάθος 

αλγόριθµος (Α:=C, C:=B, B:=A) (1), 

o Χρήση της writeln πριν την απόδοση τιµών στις µεταβλητές που 

περιέχει (1). 

 

• Ορισµένοι µαθητές θεώρησαν ότι από λάθος είχε επαναληφθεί η εντολή 

ανάθεσης τιµής x:=z+x στο 3ο σκέλος του 4ου εργαστηρίου. Ο καθηγητής  

εξήγησε ότι σκόπιµα έγινε αυτή η επανάληψη. Οι περισσότεροι µαθητές 

χρησιµοποίησαν τη βηµατική εκτέλεση για την προοδευτική επαλήθευση 

των αποτελεσµάτων. 

 

• Για τον υπολογισµό του τελικού αποτελέσµατος ως συνάρτηση των 

αρχικών τιµών x,y δόθηκε λύση από το 25% των µαθητών. Προηγήθηκε η 

υπόδειξη του καθηγητή για υλοποίηση συγκεκριµένης συλλογιστικής που 

παρατίθεται στις παρατηρήσεις προς το διδάσκοντα στο 4ο εργαστήριο του  

παραρτήµατος 5. 

 

• Αρκετοί µαθητές αναρωτήθηκαν  «Γιατί το αποτέλεσµα είναι πάντα µηδέν;» 

ή «Για ποιο λόγο µας το µήνυµα προειδοποιεί για αρχικοποίηση 

µεταβλητών;”, στο 5ο σκέλος του 4ου εργαστηρίου. Από τη συζήτηση 

προέκυψε ότι θεώρησαν δεδοµένο ότι το πρόγραµµα που τους δόθηκε ήταν 

σωστό και δεν αναρωτήθηκαν αν έχει κάποιο λάθος. 

 

• Ο ένας στους τρεις µαθητές αρχίζει την προσπάθεια επίλυσης του 

προβλήµατος χρησιµοποιώντας το τετράδιο για την καταγραφή του 

πηγαίου κώδικα. 
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• Οι περισσότεροι µαθητές γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και µετά 

προχωρούν στις διορθώσεις του ακολουθώντας τα µηνύµατα της 

µεταγλώττισης. 

 

• Ο µέγιστος χρόνος ενασχόλησης για το πρώτο πρόβληµα ήταν 15 λεπτά 

ενώ για το δεύτερο ήταν 17 λεπτά ενώ ο µέσος χρόνος ήταν 8’ 25’’ και 9’ 

8’’ αντίστοιχα. 

 

• Στο πρώτο πρόβληµα οι µαθητές είχαν αρκετά συντακτικά λάθη και σχεδόν 

καθόλου λογικά, ενώ το αντίστροφο παρατηρήθηκε στο δεύτερο 

πρόβληµα, προφανώς λόγω της φύσης του προβλήµατος. Για τον ίδιο λόγο 

ο αριθµός των βηµατικών εκτελέσεων ήταν µεγαλύτερος στο δεύτερο 

πρόβληµα. 

 

• ∆ύο οµάδες διαφοροποίησαν τη στρατηγική επίλυσης του δευτέρου 

προβλήµατος από αυτή που ακολούθησαν στο πρώτο πρόβληµα 
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Οµάδα 
Αριθµός 

Μεταγλωττίσεων 

Αριθµός 

Εκτελέσεων 

Βηµατικές 

Εκτελέσεις 

Συντακτικά 

Λάθη 

Λογικά 

Λάθη 

Χρόνος 

(λεπτά)
Παρατηρήσεις 

1η 2 3 1 1 0 6 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

2η 3 4 3 2 0 9 Αναπτύσσουν το πρόγραµµα τµηµατικά 

3η 1 1 0 1 0 6 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

4η 3 0 0 3 1 15 
Η οµάδα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει 

την άσκηση 

5η 1 2 1 1 0 4 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

6η 2 2 0 1 0 7 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

7η 4 6 1 2 0 12 Αναπτύσσουν το πρόγραµµα τµηµατικά  

Σύνολο 16 18 6 11 1 8’ 25’’  

 Πίνακας 7. Αποτελέσµατα επίλυσης 1ου προβλήµατος 
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Οµάδα 
Αριθµός 

Μεταγλωττίσεων 

Αριθµός 

Εκτελέσεων 

Βηµατικές 

εκτελέσεις 

Συντακτικά 

λάθη 

Λογικά 

λάθη 

Χρόνος 

(λεπτά)
Παρατηρήσεις 

1η 2 3 1 0 1 8 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

2η 2 2 1 0 1 7 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

3η 1 2 1 0  5 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

4η 3 3 1 1 1 17 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

5η 1 1 1 0  4 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

6η 3 4 2 1 1 13 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

7η 3 3 2 0  10 Αναπτύσσουν το πρόγραµµα τµηµατικά  

Σύνολο 15 18 9 2 4 9’ 8’’  

Πίνακας 8. Αποτελέσµατα επίλυσης 2ου προβλήµατος 
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7.7.4 Μάθηµα 4ο  

 

Στο τέταρτο µάθηµα στόχος µας ήταν να κατανοήσουν οι µαθητές τη λειτουργία 

της δοµής επιλογής. Έγινε χρήση λογικού διαγράµµατος και αναλύθηκε η έννοια 

της λογικής έκφρασης και η χρήση των σχεσιακών τελεστών =, <>, >, >=, <, 

<=. Για την εφαρµογή των παραπάνω εννοιών χρησιµοποιήθηκαν οι εντολές if  

then .. endif και if .. then .. else .. endif. Οι καθηγητές έκαναν χρήση του πέµπτου 

εργαστηριακού µαθήµατος και του τρίτου προβλήµατος . 

 

Στους µαθητές δόθηκε σαν άσκηση ένα τµήµα κώδικα το οποίο τροποποίησαν και 

το προσάρµοσαν στις απαιτήσεις της άσκησης. Τη δεύτερη ώρα του µαθήµατος 

ασχολήθηκαν µε το πρόβληµα 3 που απαιτούσε την εύρεση του µικρότερου δύο ή 

τριών αριθµών. Στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 9) αποτυπώνεται αναλυτικά η 

εικόνα που παρουσίασε η τάξη στο τρίτο πρόβληµα.  

 

Οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το τέταρτο µάθηµα 

συνοπτικά είναι: 

 

• Τα συντακτικά λάθη, 7 συνολικά στο τρίτο πρόβληµα, εµφανίζονται: 

o στην παράλειψη του then ή/και του endif στην εντολή if .. then .. 

else .. endif (3), 

o στην παράλειψη του χαρακτήρα “;” στο τέλος εντολής (2), 

o στη λάθος σύνταξη της εντολής writeln (1), 

o τυπογραφικά λάθη (1). 

 

• Τα λογικά λάθη, 3 συνολικά στο τρίτο πρόβληµα, εµφανίζονται: 

o Σε προτροπή του χρήστη να δώσει τιµή σε µεταβλητή µετά την 

πληκτρολόγηση τιµής στο παράθυρο εισόδου τιµών  (2) 

read number; 

write “∆ώσε έναν αριθµό”;   

o σε λανθασµένη επιλογή αλγορίθµου, λανθασµένη χρήση 

εµφωλευµένης if .. then .. else .. endif (1) , 

  

• Στο 3ο σκέλος του 5ου εργαστηρίου εµφανίστηκαν λύσεις µε εµφωλευµένη 

if .. then .. else .. endif αλλά και µία λύση µε τρεις ανεξάρτητες if .. then .. 

endif. Ορισµένοι µαθητές προσπάθησαν να δώσουν λύση απλά 
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προσθέτοντας στο τέλος µια if .. then .. endif για τον έλεγχο της 

περίπτωσης να δοθεί ο αριθµός 100, κάτι όµως που οδηγούσε σε εµφάνιση 

αντικρουόµενων µηνυµάτων. 

 

• Στο ερώτηµα του 4ου σκέλους δόθηκε από τους περισσότερους µαθητές η 

σωστή απάντηση «∆εύτερη Επιλογή». Ορισµένοι απάντησαν ότι δεν θα 

υπάρχει κάποιο µήνυµα ενώ ένας µαθητής απάντησε ότι θα βγει µήνυµα 

λάθους. Οι λάθος απαντήσεις προφανώς δε συµβαδίζουν µε τις εντολές του 

προγράµµατος αλλά ερµηνεύονται από τους µαθητές σύµφωνα µε τα 

δεδοµένα που έχουν στο µυαλό τους. Σύµφωνα µε τον Pea (1984) ένα 

τέτοιου τύπου λάθος χαρακτηρίζεται ως λάθος απόδοσης πρόθεσης, από το 

γεγονός ότι οι µαθητές θεωρούν ότι ο υπολογιστής είχε πρόθεση να κάνει 

κάτι. 

 

• Το πρώτο σκέλος του 3ου προβλήµατος (εύρεση µικρότερου δύο αριθµών) 

δε δυσκόλεψε τους µαθητές, αφού είχαν ήδη δει την προηγούµενη ώρα 

ανάλογο πρόβληµα στο 5ο εργαστήριο. Το δεύτερο σκέλος (εύρεση 

µικρότερου τριών αριθµών) όµως δυσκόλεψε τους µαθητές. Οι 

περισσότεροι προσπάθησαν αρχικά να δώσουν σύνθετες λύσεις 

συγκρίνοντας διαδοχικά κάθε ένα αριθµό µε τους δύο άλλους. Η 

παρέµβαση του καθηγητή µε την παράθεση του λογικού διαγράµµατος τους 

βοήθησε να απλοποιήσουν τη λύση. 

 

• Ο µέγιστος χρόνος ενασχόλησης για το τρίτο πρόβληµα ήταν 25 λεπτά ενώ 

ο µέσος χρόνος ήταν 17’ 8’’. Καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι ακόµα και 

για απλά προβλήµατα απαιτείται σηµαντικός χρόνος από τους µαθητές για 

την ανάπτυξη ενός αλγορίθµου. 

 

• Η πλειονότητα των µαθητών χρησιµοποίησε το τετράδιο για την 

προσπάθεια επίλυσης του δεύτερου σκέλους του προβλήµατος, είτε 

γράφοντας ολόκληρο τον κώδικα είτε επί µέρους σηµεία του 

προγράµµατος. 
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Οµάδα 
Αριθµός 

Μεταγλωττίσεων 

Αριθµός 

Εκτελέσεων 

Βηµατικές 

εκτελέσεις 

Συντακτικά 

λάθη 

Λογικά 

λάθη 

Χρόνος 

(λεπτά)
Παρατηρήσεις 

1η 4 5 3 2 0 15 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

2η 3 3 1 0 0 13 

Γράφουν τον κώδικα στον υπολογιστή και 

σε επί µέρους σηµεία χρησιµοποιούν το 

τετράδιο 

3η 2 2 1 1 0 9 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

4η 6 7 1 1 1 25 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

5η 2 4 2 0 0 17 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

6η 4 6 2 1 1 19 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

7η 5 8 2 2 1 22 

Γράφουν τον κώδικα στον υπολογιστή και 

σε επί µέρους σηµεία χρησιµοποιούν το 

τετράδιο 

Σύνολο 26 35 12 7 3 17’ 8’’  

Πίνακας 9. Αποτελέσµατα επίλυσης 3ου προβλήµατος (δεύτερο σκέλος)
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7.7.5 Μάθηµα 5ο 

 

Στο πέµπτο µάθηµα στόχος µας ήταν να κατανοήσουν οι µαθητές τη λειτουργία 

της δοµής επανάληψης. Έγινε αναφορά στις εντολές while .. do, repeat .. until και 

for .. do και αναλύθηκε ο όρος «σύνθετη εντολή». Οι καθηγητές έκαναν χρήση 

του έκτου εργαστηριακού µαθήµατος και του τέταρτου και πέµπτου προβλήµατος. 

 

Στους µαθητές δόθηκαν δύο παραδείγµατα ασκήσεων που απαιτούσαν 

επαναληπτική δοµή και παρουσιάστηκαν οι λύσεις τους µε χρήση και των τριών 

εντολών επανάληψης. Στη συνέχεια τους δόθηκε πηγαίος κώδικας που τον 

τροποποίησαν και τον προσάρµοσαν στις απαιτήσεις της άσκησης. Τη δεύτερη ώρα 

οι µαθητές ασχολήθηκαν µε τα προβλήµατα 4 και 5 που απαιτούσαν χρήση 

επαναληπτικών δοµών για εµφάνιση σειράς αριθµών και υπολογισµό αθροίσµατος 

αντίστοιχα. Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 10 και Πίνακας 11) αποτυπώνεται 

αναλυτικά η εικόνα που παρουσίασε η τάξη στο τέταρτο και πέµπτο πρόβληµα. 

 

Οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το πέµπτο µάθηµα 

συνοπτικά είναι: 

 

• Τα συντακτικά λάθη, 4 συνολικά στο τέταρτο πρόβληµα και 5 στο πέµπτο, 

εµφανίζονται: 

o στην παράλειψη του “end;” στο τέλος της σύνθετης εντολής (2), 

o στη παράλειψη του “do” στις εντολές for και while (2),  

o στην παράλειψη του συµβόλου “;” στο τέλος εντολής (2), 

o σε λανθασµένη επιλογή συµβόλου ανάθεσης αρχικής τιµής - “=” 

αντί του “:=” - στην εντολή for .. do (2), 

o τυπογραφικά λάθη (1). 

 

• Τα λογικά λάθη, ένα στο τέταρτο πρόβληµα και δύο στο πέµπτο, 

εµφανίζονται: 

o σε λανθασµένη επιλογή αλγορίθµου – στην εντολή while .. do δεν 

υπάρχει εντολή αλλαγής τιµής του µετρητή του βρόχου (µε 

αποτέλεσµα να έχουµε ατέρµονο βρόχο) 

o σε αλλαγή τιµής του µετρητή βρόχου σε λάθος θέση (έξω από το 

βρόχο) 
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o σε λανθασµένη επιλογή σχεσιακής παράστασης ( “> 300” αντί “<= 

300” )  στην εντολή while .. do (1). 

 

• Η εντολή for .. do είναι πιο προσιτή, πιο εύκολη για τους µαθητές ίσως 

γιατί η χρήση λογικών εκφράσεων, που απαιτούν οι εντολές while .. do και 

repeat .. until, δεν είναι εύκολα κατανοητή από τους αρχάριους χρήστες. 

 

• Στο τέταρτο σκέλος του 6ου εργαστηρίου οι περισσότερες απαντήσεις ήταν 

σωστές. Ένας µαθητής απάντησε ότι ο κώδικας θα εκτελείται συνέχεια και 

θα βγάζει στην έξοδο τους αριθµούς 1 έως 10 και ύστερα τη λέξη HELLO. 

To ίδιο υποστήριξε και ένας ακόµα µαθητής µε τη διαφορά ότι το 

πρόγραµµα δεν θα εκτελείται συνεχώς. Ο Pea (1984) προτείνει τον όρο 

«παραλληλισµός» για να χαρακτηρίσει αυτή την κατηγορία λαθών. 

 

• Το πρώτο σκέλος του τέταρτου προβλήµατος αποδείχθηκε ιδιαίτερα εύκολο 

για τους µαθητές. Στο δεύτερο σκέλος υπήρξε προβληµατισµός στους 

µαθητές που είχαν χρησιµοποιήσει την εντολή for για τη λύση του πρώτου 

σκέλους. Αντίθετα όσοι (λίγοι) έκαναν χρήση της while έδωσαν αµέσως τη 

λύση. 

 

• Ο µέγιστος χρόνος ενασχόλησης για το τέταρτο πρόβληµα ήταν 18 λεπτά 

ενώ ο µέσος χρόνος ήταν 13’ 42’’. Αντίστοιχα για το πέµπτο πρόβληµα ο 

µέγιστος χρόνος ήταν 20 λεπτά ενώ ο µέσος χρόνος 11’ 51’’. Στο πέµπτο 

πρόβληµα παρατηρούµε ότι υπάρχουν τρεις οµάδες που δίνουν πολύ 

γρήγορα λύση, µία οµάδα που πλησιάζει το µέσο όρο ενώ οι υπόλοιπες 

τρεις καθυστερούν σηµαντικά. 

 

• Στο πέµπτο πρόβληµα υπήρξε σε µία οµάδα σύγχυση για το τρόπο χρήσης 

της µεταβλητής sum που κρατάει το άθροισµα, πρόβληµα που ξεπεράστηκε 

µε παρέµβαση και κατ’ ιδίαν επεξήγηση από τον καθηγητή. 
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Οµάδα 
Αριθµός 

Μεταγλωττίσεων 

Αριθµός 

Εκτελέσεων 

Βηµατικές 

εκτελέσεις 

Συντακτικά 

λάθη 

Λογικά 

λάθη 

Χρόνος 

(λεπτά)
Παρατηρήσεις 

1η 3 3 2 1 0 9 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

2η 4 5 3 0 0 12 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

3η 3 5 1 0 0 10 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

4η 5 5 2 1 0 16 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

5η 3 6 3 1 0 16 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

6η 5 8 3 0 1 18 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

7η 4 5 3 1 0 15 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

Σύνολο 27 37 17 4 1 13’ 42’’  

Πίνακας 10. Αποτελέσµατα επίλυσης 4ου προβλήµατος 
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Οµάδα 
Αριθµός 

Μεταγλωττίσεων 

Αριθµός 

Εκτελέσεων 

Βηµατικές 

εκτελέσεις 

Συντακτικά 

λάθη 

Λογικά 

λάθη 

Χρόνος 

(λεπτά)
Παρατηρήσεις 

1η 2 4 2 1 0 12 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

2η 2 2 1 0 0 6 

Γράφουν τον κώδικα στον υπολογιστή και 

σε επί µέρους σηµεία χρησιµοποιούν το 

τετράδιο 

3η 1 1 0 0 0 5 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

4η 5 8 3 1 1 20 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

5η 2 2 0 1 0 6 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

6η 3 3 1 1 1 16 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

7η 4 7 3 1 0 18 

Γράφουν τον κώδικα στον υπολογιστή και 

σε επί µέρους σηµεία χρησιµοποιούν το 

τετράδιο 

Σύνολο 19 27 10 5 2 11’ 51’’  

Πίνακας 11. Αποτελέσµατα επίλυσης 5ου προβλήµατος 
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7.7.6 Μάθηµα 6ο 

 

Στο έκτο µάθηµα στόχος µας ήταν να κατανοήσουν οι µαθητές τη χρησιµότητα των 

πινάκων. Επίσης έγινε αναφορά για την αξία χρήσης των υπορουτινών χωρίς όµως 

το θέµα να αναλυθεί σε βάθος. Οι καθηγητές έκαναν χρήση του έβδοµου και 

όγδοου εργαστηριακού µαθήµατος και του έκτου και έβδοµου προβλήµατος. 

 

Στους µαθητές δόθηκαν τµήµατα έτοιµου κώδικα, ένα για καταχώρηση δεδοµένων 

στις θέσεις του πίνακα και ένα για εµφάνιση των καταχωρηµένων τιµών. Στη 

συνέχεια τους δόθηκε πηγαίος κώδικας που τον τροποποίησαν και τον 

προσάρµοσαν στις απαιτήσεις της άσκησης. Τη δεύτερη ώρα οι µαθητές 

ασχολήθηκαν µε τα προβλήµατα 6 και 7 που απαιτούσαν χρήση πινάκων για τον 

υπολογισµό πλήθους αριθµών που εισάγονται από το πληκτρολόγιο και για την 

εύρεση αριθµού σε Ν προσπάθειες. Στους παρακάτω πίνακες (Πίνακας 12 και 

Πίνακας 13) αποτυπώνεται αναλυτικά η εικόνα που παρουσίασε η τάξη στο έκτο και 

έβδοµο πρόβληµα. 

 

Οι παρατηρήσεις και τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από το έκτο µάθηµα 

συνοπτικά είναι: 

 

• Τα συντακτικά λάθη, 8 συνολικά στο έκτο πρόβληµα και 9 στο έβδοµο, 

εµφανίζονται: 

o στην παράλειψη του συµβόλου “;” στο τέλος εντολής (4), 

o στην επιλογή λάθος συµβόλου στην αναφορά σε στοιχείο του πίνακα, 

() αντί [] (2), 

o στην παράλειψη του “do” στις εντολές for ή while (2),  

o στο χαρακτήρα ανάθεσης τιµής (“=” αντί για “:=”) (2), 

o στην παράλειψη του endif στην εντολή if .. then .. else .. endif (2), 

o σε λανθασµένη επιλογή συµβόλου ανάθεσης αρχικής τιµής - “=” αντί 

του “:=” - στην εντολή for .. do (1). 

o στην παράλειψη του “end;” στο τέλος της while .. do (1), 

o στην επιλογή λάθος χαρακτήρα “:” αντί “,” στην εντολή write για το 

διαχωρισµό δύο εκφράσεων (1) 

o σε τυπογραφικά λάθη (2) 

 

• Τα λογικά λάθη, 3 στο έκτο πρόβληµα και 3 στο έβδοµο, εµφανίζονται: 
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o σε λανθασµένη επιλογή αλγορίθµου – η εντολή while .. do οδηγείται 

σε ατέρµονο loop γιατί απουσιάζει η εντολή (read) που να επηρεάζει 

τη σχεσιακή παράσταση (1), 

o σε λανθασµένη σχεσιακή παράσταση στην repeat .. until (1) 

o σε λανθασµένη σχεσιακή παράσταση στη while .. do (1) 

o στην πρόσβαση σε θέση πίνακα που δεν υπάρχει (δεν έχει τιµή) (1), 

o σε λανθασµένη αρχικοποίηση µεταβλητών µετρητών (αρχική τιµή 1 

αντί 0) (1), 

o σε λανθασµένη σχεδίαση αλγορίθµου (1) 

 

• Ο βαθµός δυσκολίας των δύο τελευταίων προβληµάτων ήταν σαφώς 

µεγαλύτερος των προηγουµένων. Αυτό απεικονίζεται και στα αποτελέσµατα 

που καταγράφηκαν που µαρτυρούν ότι τα προβλήµατα δυσκόλεψαν τους 

µαθητές. Ο µέγιστος χρόνος ενασχόλησης για το έκτο πρόβληµα ήταν 25 

λεπτά ενώ ο µέσος χρόνος ήταν 20’ 25’’. Αντίστοιχα για το έβδοµο 

πρόβληµα ο µέγιστος χρόνος ήταν πάλι 25 λεπτά ενώ ο µέσος χρόνος 22’ 

42’’. Το έκτο πρόβληµα το λύνουν σωστά πέντε οµάδες. Μόνο τρεις όµως 

ολοκληρώνουν και το προαιρετικό τµήµα. Το έβδοµο πρόβληµα το λύνουν 

σωστά τέσσερις οµάδες και µόνο δύο ολοκληρώνουν και το προαιρετικό 

τµήµα. 
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Οµάδα 
Αριθµός 

Μεταγλωττίσεων 

Αριθµός 

Εκτελέσεων 

Βηµατικές 

εκτελέσεις 

Συντακτικά 

λάθη 

Λογικά 

λάθη 

Χρόνος 

(λεπτά)
Παρατηρήσεις 

1η 4 5 3 2 0 21 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

2η 5 5 3 1 0 19 

Γράφουν τον κώδικα στον υπολογιστή και 

σε επί µέρους σηµεία χρησιµοποιούν το 

τετράδιο. ∆εν κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν το προαιρετικό τµήµα. 

3η 3 4 2 0 0 16 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

4η 6 10 5 2 2 25 ∆εν κατάφεραν να λύσουν την άσκηση 

5η 4 4 2 0 0 14 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

6η 5 6 4 1 0 23 

Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή. 

∆εν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το 

προαιρετικό τµήµα. 

7η 7 8 2 2 1 25 ∆εν κατάφεραν να λύσουν την άσκηση 

Σύνολο 34 42 21 8 3 20’ 25’’  

Πίνακας 12. Αποτελέσµατα επίλυσης 6ου προβλήµατος 
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Οµάδα 
Αριθµός 

Μεταγλωττίσεων 

Αριθµός 

Εκτελέσεων 

Βηµατικές 

εκτελέσεις 

Συντακτικά 

λάθη 

Λογικά 

λάθη 

Χρόνος 

(λεπτά)
Παρατηρήσεις 

1η 6 2 2 2 1 25 
∆εν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το 

προαιρετικό τµήµα. 

2η 5 5 3 1 1 25 ∆εν κατάφεραν να λύσουν την άσκηση 

3η 5 6 4 1 0 17 
Λύνουν την άσκηση πρώτα στο τετράδιο 

και µετά τη µεταφέρουν στον υπολογιστή 

4η 4 1 1 1 0 25 ∆εν κατάφεραν να λύσουν την άσκηση 

5η 6 5 3 0 0 19 

Γράφουν ολόκληρο το πρόγραµµα και το 

διορθώνουν ακολουθώντας τα µηνύµατα 

της µεταγλώττισης 

6η 5 6 4 1 1 23 
∆εν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το 

προαιρετικό τµήµα. 

7η 12 3 2 3 0 25 ∆εν κατάφεραν να λύσουν την άσκηση 

Σύνολο 43 28 19 9 3 22’ 42’’  

Πίνακας 13. Αποτελέσµατα επίλυσης 7ου προβλήµατος
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7.8 Τα λάθη που παρατηρήθηκαν 

 

Κατά τη διαδικασία της καταµέτρησης των λαθών των µαθητών προβήκαµε στις 

παρακάτω ενέργειες.  

1. Τα λάθη που δεν διορθώνονται µεταξύ δύο ή περισσότερων 

µεταγλωττίσεων καταµετρούνται µία µόνο φορά.  

2. Αν ένα λάθος διορθωθεί και αργότερα το ίδιο λάθος επαναληφθεί, η 

επανεµφάνιση αυτή καταγράφεται ως νέο λάθος. 

 

∆ύο ήταν οι κατηγορίες που χρησιµοποιήθηκαν στην ταξινόµηση των λαθών κατά 

την ανάλυση του πηγαίου κώδικα, τα συντακτικά λάθη και τα λογικά λάθη. Τα 

λάθη που χαρακτηρίζονται ως συντακτικά θεωρούνται γενικά ως απλά λάθη, που 

διορθώνονται µε σχετική ευκολία. Αφορούν λάθη που σχετίζονται µε τη γλώσσα 

προγραµµατισµού και το συντακτικό της. Τα συντακτικά λάθη δεν δηλώνουν  

σοβαρές παρανοήσεις, ούτε λανθασµένο αλγόριθµο, ούτε λανθασµένη µετάφραση 

του αλγορίθµου σε πηγαίο κώδικα. Τα περισσότερα εξαλείφονται µε το χρόνο. Όσο 

περισσότερο ο χρήστης εξοικειώνεται µε το περιβάλλον και το συντακτικό της 

γλώσσας προγραµµατισµού τόσο τα συντακτικά λάθη ελαττώνονται. 

 

Τα πιο συχνά συντακτικά λάθη των µαθητών που παρατηρήθηκαν συνοψίζονται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Τυπογραφικά λάθη 

Παράληψη του “end;” 

Παράληψη του do (στις εντολές while .. do και for .. do ) 

Λάθος στο χαρακτήρα ανάθεσης τιµής ( "=" αντί για ":=")  

Παράληψη του then και του endif (στην εντολή if .. then .. else .. endif) 

Παράληψη του χαρακτήρα τέλους εντολής “;” 

Χρήση του χαρακτήρα "," αντί "." ως υποδιαστολή στα δεκαδικά ψηφία 

Παράληψη των χαρακτήρων “ και ) 

Επιλογή λάθος συµβόλου στην αναφορά σε στοιχείο πίνακα, () αντί [] 

Παράληψη του χαρακτήρα “,” στην εντολή write για το διαχωρισµό δύο 

εκφράσεων 

Πίνακας 14. Τα συντακτικά λάθη των µαθητών 

 



Πιλοτική εφαρµογή, αξιολόγηση και ανάλυση αποτελεσµάτων          Σελίδα 157

Τα λογικά λάθη στην πλειοψηφία τους οφείλονται σε λανθασµένο αλγόριθµο. Τα 

λογικά λάθη που παρατηρήθηκαν περιλαµβάνουν: 

 

∆εν υπάρχει εντολή αλλαγής τιµής του µετρητή ενός βρόχου (µε 

αποτέλεσµα να έχουµε ατέρµονο βρόχο) 

Αλλαγή τιµής του µετρητή βρόχου σε λάθος θέση (λ.χ. έξω από το βρόχο) 

Προτροπή του χρήστη να δώσει τιµή σε µεταβλητή µετά την 

πληκτρολόγηση τιµής στο παράθυρο εισόδου τιµών. Για παράδειγµα: 

read number; 

write “∆ώσε έναν αριθµό”; 

Λανθασµένη σχεσιακή παράσταση στις εντολές επανάληψης  

Χρήση της writeln πριν την απόδοση τιµών στις µεταβλητές που περιέχει 

Λανθασµένη αρχικοποίηση µεταβλητών 

Πρόσβαση σε θέση πίνακα που δεν υπάρχει (δεν έχει τιµή) 

Πίνακας 15. Τα λογικά λάθη των µαθητών 

 

Καταµετρήσαµε επίσης τα συνολικά συντακτικά και λογικά λάθη των µαθητών που 

έγιναν στη φάση της πιλοτικής εφαρµογής. Τα αποτελέσµατα αποτυπώνονται 

στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

Συντακτικά λάθη (ανά οµάδα µαθητών) 

Μέσος όρος 6,57 

Τυπική Απόκλιση 3,40 

Αριθµός Οµάδων Μαθητών 7 

Πίνακας 16. Συντακτικά λάθη ανά οµάδα µαθητών 

 

Λογικά λάθη (ανά οµάδα µαθητών) 

Μέσος όρος 2,42 

Τυπική Απόκλιση 2,29 

Αριθµός Οµάδων Μαθητών 7 

Πίνακας 17. Λογικά λάθη ανά οµάδα µαθητών 

 

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω στοιχεία τα συντακτικά λάθη είναι αρκετά 

περισσότερα από τα λογικά κάτι που είναι φυσιολογικό και περιµέναµε να συµβεί.   
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Καταµετρήσαµε ακόµη τον αριθµό των µεταγλωττίσεων, τον αριθµό των 

εκτελέσεων καθώς και ποιες από αυτές ήταν βηµατικές. Ο µέσος αριθµός 

µεταγλωττίσεων ήταν 25,71 (τυπική απόκλιση 7,82) ανά οµάδα µαθητών σε όλη 

τη σειρά των προβληµάτων. Ο µέσος αριθµός εκτελέσεων των προγραµµάτων ανά 

οµάδα ήταν 29,28 µε τυπική απόκλιση 7,01, δηλαδή ελαφρά µεγαλύτερος από τον 

µέσο όρο των µεταγλωττίσεων. Οι βηµατικές εκτελέσεις ήταν κατά µέσο όρο 13,42 

µε τυπική απόκλιση 2,37. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία αυτά, οι µισές σχεδόν 

(45,83%) εκτελέσεις των προγραµµάτων έγιναν βηµατικά. 

 

Μεταγλωττίσεις (ανά οµάδα µαθητών) 

Μέσος όρος 25,71 

Τυπική Απόκλιση 7,82 

Αριθµός Οµάδων Μαθητών 7 

Πίνακας 18. Μεταγλωττίσεις ανά οµάδα µαθητών 

 

Εκτελέσεις προγράµµατος (ανά οµάδα µαθητών) 

Μέσος όρος 29,28 

Τυπική Απόκλιση 7,01 

Αριθµός Οµάδων Μαθητών 7 

Πίνακας 19. Εκτελέσεις ανά οµάδα µαθητών 

 

Βηµατικές εκτελέσεις (ανά οµάδα µαθητών) 

Μέσος όρος 13,42 

Τυπική Απόκλιση 2,37 

Αριθµός Οµάδων Μαθητών 7 

Πίνακας 20. Βηµατικές εκτελέσεις ανά οµάδα µαθητών 

 

7.9 Η συγκριτική αξιολόγηση 

 
Η διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης µεταξύ του περιβάλλοντος WIPE και της 

Borland Pascal έγινε στα µέσα του Νοεµβρίου του 2004 έως τις 20 ∆εκεµβρίου του 

ίδιου έτους. Συµµετείχαν 28 συνολικά µαθητές της Β’ τάξης του Α’ κύκλου του 6ου 
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ΤΕΕ Θεσσαλονίκης που κατανεµήθηκαν σε δύο τµήµατα των 14 ατόµων το κάθε 

ένα. Στους µαθητές του Α’ τµήµατος προηγήθηκε τετράωρο σεµινάριο για την 

εξοικείωση τους µε το WIPE και τη γλώσσα προγραµµατισµού του. Όλοι οι 

µαθητές είχαν πρόσφατα (Σεπτέµβριο 2004) ξεκινήσει τα µαθήµατα 

προγραµµατισµού µε χρήση του περιβάλλοντος της Borland Pascal. Το τµήµα Α’ 

ασχολήθηκε µε την επίλυση προβληµάτων µε χρήση του περιβάλλοντος WIPE ενώ 

το τµήµα Β’ (οµάδα ελέγχου) έλυσε τα ίδια προβλήµατα µε χρήση του 

περιβάλλοντος της Borland Pascal που ήδη γνώριζε και χρησιµοποιούσε.  

 

Για την καταγραφή των διαδοχικών εκτελέσεων στην Borland Pascal 

ακολουθήθηκε η σύµβαση για αποθήκευση του προγράµµατος σε κάθε σταθµό 

εργασίας πριν από κάθε µεταγλώττιση µε νέο αύξων αριθµό (program1, program2 

κ.ο.κ.). 

 

Από την καταµέτρηση των συντακτικών και λογικών λαθών των µαθητών 

προέκυψαν τα αποτελέσµατα που αποτυπώνονται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

Συντακτικά λάθη  

(ανά µαθητή) 

WIPE 

(τµήµα Α’) 

Borland 

Pascal 

(τµήµα Β’) 

Μέσος όρος 9,79 17,21 

Τυπική Απόκλιση 4,35 5,35 

Αριθµός Μαθητών 14 14 

Πίνακας 21. Συντακτικά λάθη ανά µαθητή 

 

Λογικά λάθη  

(ανά µαθητή) 

WIPE  

(τµήµα Α’) 

Borland 

Pascal 

(τµήµα Β’) 

Μέσος όρος 3,29 5,21 

Τυπική Απόκλιση 1,38 2,08 

Αριθµός Μαθητών 14 14 

Πίνακας 22. Λογικά λάθη ανά µαθητή 

 

Παρατηρούµε ότι ο µέσος αριθµός των λαθών στο περιβάλλον WIPE είναι αισθητά 

µικρότερος σε σχέση µε το αντίστοιχο της Borland Pascal τόσο για τα συντακτικά 

όσο και για τα λογικά λάθη.  
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Οι συχνότητες των λαθών που παρουσιάζονται στην Εικόνα 18 και στην Εικόνα 19 

δείχνουν όπως αναµενόταν ότι η κατανοµή είναι σχετικά οµαλή, αν λάβουµε 

υπόψη και το µικρό αριθµό του δείγµατος (14 µαθητές). Οπως παρατηρούµε, τόσο 

στα συντακτικά λάθη όσο και στα λογικά, οι κατανοµές για το WIPE είναι εµφανώς 

διαφορετικές από τις αντίστοιχες της Borland Pascal και δείχνουν ότι οι µαθητές 

κάνουν περισσότερα λάθη προγραµµατίζοντας µε την Borland Pascal σε σύγκριση 

µε το WIPE. Οι παρακάτω εικόνες εµφανίζουν τους µαθητές που προγραµµάτισαν 

σε WIPE να έχουν σηµαντικά µικρότερη συχνότητα λαθών από τους µαθητές που 

προγραµµάτισαν σε Borland Pascal. Ο µέσος όρος των συντακτικών λαθών για την 

οµάδα µαθητών που ασχολήθηκε µε το WIPE ήταν 9,79 µε τυπική απόκλιση 4,35 

ενώ για την οµάδα της Borland Pascal ο µέσος όρος ήταν 17,21 µε τυπική 

απόκλιση 5,35. 

 

Στα λογικά λάθη είχαµε ανάλογα αποτελέσµατα µε την οµάδα WIPE να έχει 3,29 

λάθη κατά µέσο όρο µε τυπική απόκλιση 1,38 ενώ η οµάδα της Borland Pascal είχε 

5,21 λάθη κατά µέσο όρο µε τυπική απόκλιση 2,08. 

Εικόνα 18. Συχνότητα συντακτικών λαθών 
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Εικόνα 19. Συχνότητα λογικών λαθών 

 

Αποφασίσαµε να χρησιµοποιήσουµε στατιστικούς ελέγχους υποθέσεων 

(hypotheses tests) για τη σύγκριση των µέσων τιµών προκειµένου να 

διερευνήσουµε περαιτέρω την αρχική µας υπόθεση, η οποία ήταν ότι: 

 

«η επιλογή ενός κατάλληλου προγραµµατιστικού περιβάλλοντος έχει 

άµεσο αντίκτυπο στο είδος και τη συχνότητα των λαθών που κάνουν 

οι αρχάριοι προγραµµατιστές». 

 

Η στατιστικός έλεγχος t-test έδειξε ότι οι δύο οµάδες παρουσιάζουν στατιστικά 

σηµαντικές διαφορές στις µέσες τιµές, τόσο στα συντακτικά λάθη (t = 4,029, β.ε. 

= 26, p (στάθµη σηµαντικότητας του ελέγχου) = 0,000433 < 0,01) όσο και στα 

λογικά λάθη (t = 2,887, β.ε. = 26, p = 0.007728 < 0,01), γεγονός που ενισχύει 

ακόµα περισσότερο την αρχική µας υπόθεση.  

 

Σε ότι αφορά την επιλογή του ελέγχου υποθέσεων t-test για τη σύγκριση των 

µέσων τιµών των δύο (ανεξάρτητων) δειγµάτων, έγιναν αρχικά οι απαραίτητοι 

έλεγχοι και προέκυψε ότι είναι κατάλληλη. 

Συγκεκριµένα, η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν η εξής: 

  
α) Έλεγχος κανονικότητας των δύο δειγµάτων. Πραγµατοποιήθηκαν οι εξής δύο 

στατιστικοί έλεγχοι υποθέσεων: Kolmogorov - Smirnov και Shapiro-Wilk (ο 

δεύτερος έλεγχος πραγµατοποιείται όταν το µέγεθος του δείγµατος είναι µικρότερο 
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του 50). Τα στατιστικά των ελέγχων αυτών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα 

(όπου df είναι οι βαθµοί ελευθερίας): 

 

Tests of Normality

,089 14 ,200* ,984 14 ,978
,167 14 ,200* ,968 14 ,802
,149 14 ,200* ,918 14 ,275
,197 14 ,145 ,909 14 ,208

GROUP
A
B
A
B

LOGICAL

SYNTAX

Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

This is a lower bound of the true significance.*. 

Lilliefors Significance Correctiona. 
 

Πίνακας 23. Έλεγχος κανονικότητας δειγµάτων 

 

Σύµφωνα µε τα επίπεδα σηµαντικότητας (sig.) που υπολογίστηκαν, µπορούµε να 

ισχυριστούµε ότι τα δείγµατα ακολουθούν την κανονική κατανοµή (p > 0,05). 

 
β) Σύγκριση των διασπορών των δύο δειγµάτων µε το στατιστικό έλεγχο F-test. Η 

δοκιµασία αυτή καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι διακυµάνσεις είναι ίσες τόσο για 

τα συντακτικά λάθη (F-test = 0,556 και p = 0,463 > 0,05) και για τα λογικά λάθη 

(F-test = 4,113 και p = 0,053 > 0,05). 

 

Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο έλεγχος t-test, που πραγµατοποιήθηκε 

µε αυτό τον τρόπο, είναι κατάλληλος για τη σύγκριση των µέσων τιµών των δύο 

δειγµάτων. 

 

7.10 Το ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης 

 

Μετά την ολοκλήρωση των µαθηµάτων δόθηκε στους µαθητές ερωτηµατολόγιο 

αξιολόγησης του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος. Για την καλύτερη οργάνωση 

και ταξινόµηση των ερωτηµάτων, διαιρέσαµε το ερωτηµατολόγιο σε επτά οµάδες 

οµοειδών ερωτήσεων. Στις παρακάτω ενότητες αναλύονται τα αποτελέσµατα σε 

κάθε µία από τις υποοµάδες όπως προέκυψαν από τις απαντήσεις των µαθητών. 
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7.10.1 Γενικές Πληροφορίες 

 

Στην πρώτη ενότητα ζητούµε από τους µαθητές να απαντήσουν σε µια σειρά 

γενικών ερωτήσεων για το περιβάλλον προγραµµατισµού. Από την επεξεργασία 

των απαντήσεων των µαθητών στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου προέκυψε ότι 

η σειρά µαθηµάτων – εργαστηρίων που έγιναν µε το περιβάλλον 

προγραµµατισµού βοήθησε στην καλύτερη γνώση και κατανόηση του 

προγραµµατισµού (80% θετική κρίση). Η διδασκαλία µε την παράλληλη χρήση του 

εκπαιδευτικού περιβάλλοντος έκανε πιο ευχάριστη τη διαδικασία του µαθήµατος 

(75% θετική κρίση). Το 81% των µαθητών θα ήθελαν να χρησιµοποιούν το 

λογισµικό και στο σπίτι, κατά τη διάρκεια της µελέτης, ενώ το 78% θα ήθελε ένα 

τέτοιο λογισµικό να συνοδεύει τα βιβλία του µαθήµατος. Οι µαθητές προτιµούν να 

συνεχίσουν τη διδασκαλία του προγραµµατισµού χρησιµοποιώντας είτε παράλληλα 

το περιβάλλον WIPE και παραδοσιακές µεθόδους (56%) είτε αποκλειστικά το 

συγκεκριµένο περιβάλλον (61%). Οι περισσότεροι µαθητές χρησιµοποίησαν για 

πρώτη φορά εκπαιδευτικό λογισµικό στη διδασκαλία του µαθήµατος (53%) και για 

πρώτη φορά προγραµµατιστικό περιβάλλον (56%). Το τελευταίο ερώτηµα 

περιλαµβάνει και τις απαντήσεις των µαθητών των TEE που είχαν ήδη γνωρίσει το 

περιβάλλον της Borland Pascal. Στους µαθητές του Γυµνασίου και του Ενιαίου 

Λυκείου το ποσοστό εκτινάσσεται στο 90% 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσµατα για την πρώτη 

ενότητα ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου. 

 

Α/Α Ερώτηση Ναι 

1 
Είναι η πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε εκπαιδευτικό λογισµικό 

στη διδασκαλία ενός µαθήµατος 
52,78% 

2 
Είναι η πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε προγραµµατιστικό 

περιβάλλον; 
55,56% 

3 

Θεωρείτε ότι η σειρά µαθηµάτων – εργαστηρίων που έγιναν µε το 

περιβάλλον προγραµµατισµού σας βοήθησε στην καλύτερη γνώση 

και κατανόηση του προγραµµατισµού; 

80,00% 

4 
Η παράλληλη χρήση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος έκανε πιο 

ευχάριστη τη διαδικασία του µαθήµατος; 
75,00% 

5 Θα χρησιµοποιούσατε το λογισµικό στο σπίτι σας όταν µελετάτε 80,56% 
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προγραµµατισµό; 

6 
Θα θέλατε ένα τέτοιο λογισµικό να συνοδεύει-συνυπάρχει µε τα 

βιβλία του µαθήµατος; 
77,78% 

7 

Θα επιθυµούσατε να συνεχίσετε τη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού χρησιµοποιώντας παράλληλα το συγκεκριµένο 

περιβάλλον και παραδοσιακές µεθόδους (λ.χ. πίνακας, κιµωλία) 

55,56% 

8 

Θα επιθυµούσατε να συνεχίσετε τη διδασκαλία του µαθήµατος 

χρησιµοποιώντας αποκλειστικά παραδοσιακές µεθόδους (λ.χ. 

πίνακας, κιµωλία) 

22,22% 

9 

Θα επιθυµούσατε να συνεχίσετε τη διδασκαλία του 

προγραµµατισµού χρησιµοποιώντας αποκλειστικά το 

συγκεκριµένο περιβάλλον; 

61,11% 

Πίνακας 24. Η πρώτη ενότητα του ερωτηµατολογίου (N=36) 

 

7.10.2 Εργασία µε το προγραµµατιστικό περιβάλλον 

 

Στην δεύτερη ενότητα οι µαθητές απαντούν σε σειρά ερωτήσεων για την εργασία 

µε το περιβάλλον προγραµµατισµού. Η βαθµολόγηση των ερωτήσεων έγινε µε την  

κλίµακα 1 - 5 όπου: 

 

5 – Άριστα 

4 – Πολύ καλά 

3 – Αρκετά ή Ικανοποιητικά 

2 – Μετριότατα ή Όχι Αρκετά   

1 – Ανεπαρκές ή Απορριπτέο 

 

Η παραπάνω κλίµακα χρησιµοποιήθηκε για περιγραφικούς λόγους και στην ουσία 

οι θετικές κρίσεις περιελάµβαναν τις απαντήσεις από 3 έως 5, ενώ οι αρνητικές τις 

απαντήσεις από 1 έως 2. 

 

Το περιβάλλον βαθµολογείται µε 3,47 όσον αφορά την ευκολία και ευχρηστία και 

3,72 όσον αφορά τον καλαίσθητο σχεδιασµό. Οι µαθητές αξιολογούν θετικότερα 

τα κατανοητά µηνύµατα λάθους (4,00), την προστασία του χρήστη από πιθανά 

σφάλµατα (3,97), τη σταθερότητα και αξιοπιστία (3,91), την ενσωµάτωση 
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βοηθειών προς το χρήστη (3,77), ενώ είναι πιο αυστηροί στην κρίση τους στο 

πλήθος των παρεχόµενων πληροφοριών (3,18), στην ικανότητα διαφυγής από 

ανεπιθύµητες καταστάσεις (3,14) και στη γλώσσα προγραµµατισµού (3,31). 

 

Α/Α Ερώτηση 
Μέση 

βαθµολογία

1 Θεωρείτε το περιβάλλον εύχρηστο, και εύκολο στη χρήση; 3,47 

2 
Θεωρείτε ότι η επαφή µε το περιβάλλον γίνεται µε απλή και 

κατανοητή γλώσσα; 
3,31 

3 
Θεωρείτε τα ότι τα µηνύµατα που διευκολύνουν τον εντοπισµό 

λαθών ήταν κατανοητά 
4,00 

4 Θεωρείτε ότι το περιβάλλον έχει καλαίσθητο σχεδιασµό; 3,72 

5 
Θεωρείτε ικανοποιητικό το πλήθος των παρεχόµενων 

πληροφοριών; 
3,18 

6 

Θεωρείτε ότι το περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα διαφυγής από 

προβληµατικές και ανεπιθύµητες καταστάσεις (λ.χ. ατέρµονο loop 

κ.α.) 

3,14 

7 Θεωρείτε το περιβάλλον σταθερό και αξιόπιστο; 3,91 

8 
Το περιβάλλον προστατεύει το χρήστη από πιθανά σφάλµατα 

(λ.χ. αποθήκευση προγράµµατος σε λάθος περιοχή του δίσκου) 
3,97 

9 

Το περιβάλλον ενσωµατώνει βοήθειες που διευκολύνουν το 

χρήστη (λ.χ. στη σύνταξη εντολών, παραδείγµατα 

προγραµµάτων, ενσωµατωµένες δραστηριότητες) 

3,77 

Πίνακας 25. Η δεύτερη ενότητα του ερωτηµατολογίου (N=36) 

 

7.10.3 ∆οµή & Ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού 

 

Στην τρίτη ενότητα οι µαθητές απαντούν σε σειρά ερωτήσεων για τη δοµή και την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Η βαθµολόγηση των ερωτήσεων έγινε και εδώ 

µε την κλίµακα 1 - 5 όπως και στην προηγούµενη ενότητα. Από τις απαντήσεις 

προκύπτει η θετική κρίση των µαθητών για τη δοµή των µαθηµάτων (3,52) την 

ποιότητα του κειµένου (3,71) και την ποιότητα των δραστηριοτήτων (3,40). Οι 
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ασκήσεις που δόθηκαν βαθµολογούνται µε 3,24 όσον αφορά το βαθµό δυσκολίας 

µεταξύ δηλαδή του ικανοποιητικά και του πολύ καλά. 

Πίνακας 26. Η τρίτη ενότητα του ερωτηµατολογίου (N=36) 

 

7.10.4 Προβλήµατα & ∆υσκολίες 

 

Στην τέταρτη ενότητα οι µαθητές απαντούν σε σειρά ερωτήσεων για τα 

προβλήµατα και τις δυσκολίες που αντιµετώπισαν στην επαφή τους µε το 

περιβάλλον προγραµµατισµού. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα τους έχουν να 

κάνουν µε δυσκολία στην σύνταξη των εντολών της γλώσσας προγραµµατισµού 

(50%), µε τη δυσκολία στη δηµιουργία αλγορίθµου (47%) ή τη µετατροπή του 

αλγορίθµου σε εντολές της γλώσσας προγραµµατισµού (36%), µε την 

προσαρµογή και κατανόηση του περιβάλλοντος (44%). Αντίθετα λιγότερο 

προβληµάτισαν τους µαθητές τα µηνύµατα µεταγλώττισης (25%) και η αναζήτηση 

βοήθειας (21%). Από τις αναφορές σε άλλα προβλήµατα, ένας µαθητής 

αναφέρθηκε στη δυσκολία σύνδεσης µε το Internet, ενώ ένας άλλος αναφέρθηκε 

στις διαφορές τις γλώσσας προγραµµατισµού µε την Pascal. 

 

Α/Α Ερώτηση Ναι 

1 
Αντιµετωπίσατε προβλήµατα ή δυσκολίες στην προσαρµογή και 

στην κατανόηση του περιβάλλοντος; 
44,44% 

2 
Αντιµετωπίσατε προβλήµατα ή δυσκολίες στην σύνταξη των 

εντολών της γλώσσας προγραµµατισµού; 
50,00% 

3 
Αντιµετωπίσατε προβλήµατα ή δυσκολίες στα µηνύµατα 

µεταγλώττισης; 
25,00% 

Α/Α Ερώτηση 
Μέση 

βαθµολογία

1 Αξιολογείστε τη δοµή των µαθηµάτων – εργαστηρίων  3,52 

2 Αξιολογείστε την ποιότητα των κειµένων των µαθηµάτων 3,71 

3 Αξιολογείστε την ποιότητα των δραστηριοτήτων - ασκήσεων 3,40 

4 
Αξιολογείστε το βαθµό δυσκολίας των δραστηριοτήτων – 

ασκήσεων 
3,24 
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4 
Αντιµετωπίσατε προβλήµατα ή δυσκολίες στην αναζήτηση 

βοήθειας; 
20,83% 

5 
Αντιµετωπίσατε προβλήµατα ή δυσκολίες στην δηµιουργία 

αλγορίθµου; 
47,22% 

6 
Αντιµετωπίσατε προβλήµατα ή δυσκολίες στη µετατροπή 

αλγορίθµου σε εντολές της γλώσσας προγραµµατισµού; 
36,11% 

7 Αντιµετωπίσατε άλλα προβλήµατα ή δυσκολίες;  16,67% 

Πίνακας 27. Η τέταρτη ενότητα του ερωτηµατολογίου (N=36) 

 

7.10.5 Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που ικανοποίησαν 

 

Στην πέµπτη ενότητα οι µαθητές απαντούν σε σειρά ερωτήσεων για τα 

χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος προγραµµατισµού που τους ικανοποίησαν. 

  

Η βηµατική εκτέλεση αξιολογείται θετικά, µε ποσοστό 83%, στα χαρακτηριστικά 

του περιβάλλοντος που ικανοποίησαν τους µαθητές, ενώ µε ποσοστό 94% 

αξιολογείται αντίστοιχα η δυνατότητα παρακολούθησης των ενδιάµεσων τιµών 

µεταβλητών και καταχωρητών. Άλλα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που 

ικανοποίησαν του µαθητές ήταν η γλώσσα προγραµµατισµού (81%), η 

δυνατότητα αργής – γρήγορης εκτέλεσης του κώδικα (81%) και η αυτόµατη 

µορφοποίηση του πηγαίου κώδικα (86%), ενώ το χαµηλότερο ποσοστό αποδοχής 

έχει η µετατροπή σε συµβολικό κώδικα (63%) και η δυνατότητα αποθήκευσης των 

προγραµµάτων στο διαδίκτυο (69%). 

 

Α/Α Ερώτηση Ναι 

1 Η λειτουργία του στο Internet 86,11% 

2 H απλή γλώσσα προγραµµατισµού 80,56% 

3 Η δυνατότητα αποθήκευσης των προγραµµάτων στο διαδίκτυο 69,44% 

4 Η δυνατότητα step-by-step εκτέλεσης των εντολών 82,86% 

5 Η δυνατότητα αργής – γρήγορης εκτέλεσης του κώδικα 80,56% 

6 
Η δυνατότητα παρακολούθησης των ενδιάµεσων τιµών των 

µεταβλητών – καταχωρητών 
94,29% 
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7 Η µετατροπή του πηγαίου κώδικα σε συµβολικό (assembly) 62,86% 

8 Η παρεχόµενη βοήθεια 80,00% 

9 Η δυνατότητα Αποκοπής/Αντιγραφής/ Επικόλλησης κώδικα 77,14% 

10 Η αυτόµατη µορφοποίηση του πηγαίου κώδικα 88,89% 

11 Η δυνατότητα διακοπής εκτέλεσης προγράµµατος 83,33% 

12 Τα κατανοητά µηνύµατα λάθους 86,11% 

13 Άλλο χαρακτηριστικό (περιγράψτε) -- 

Πίνακας 28. Η πέµπτη ενότητα του ερωτηµατολογίου (N=36) 

 

7.10.6 Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που θα πρέπει να 

βελτιωθούν περισσότερο 

 

Η σειρά ερωτήσεων της έκτης ενότητας αναφέρετε στα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος που οι µαθητές θα ήθελαν να βελτιωθούν περισσότερο. Από τις 

απαντήσεις τους προκύπτει ότι θα επιθυµούσαν να βελτιωθούν περισσότερο η 

µετατροπή του πηγαίου κώδικα σε συµβολικό (σε ποσοστό 46%), η λειτουργία στο 

διαδίκτυο σε ποσοστό (44%), η γλώσσα προγραµµατισµού (42%) και τα µηνύµατα 

λάθους (39%). Από τις αναφορές σε άλλα χαρακτηριστικά, ένας µαθητής 

αναφέρθηκε στη απαλοιφή της διαδικασίας αποθήκευσης του πηγαίου κώδικα που 

απαιτείται να γίνει πριν τη µεταγλώττιση, ενώ ένας άλλος αναφέρθηκε στη 

βελτίωση της ταχύτητας αποθήκευσης του προγράµµατος στο διαδίκτυο.  

 

Α/Α Ερώτηση Ναι 

1 Η λειτουργία του στο Internet 44,44% 

2 H γλώσσα προγραµµατισµού 41,67% 

3 Η δυνατότητα αποθήκευσης των προγραµµάτων στο διαδίκτυο 31,43% 

4 Η δυνατότητα step-by-step εκτέλεσης των εντολών 37,14% 

5 Η δυνατότητα αργής – γρήγορης εκτέλεσης του κώδικα 25,71% 

6 Η δυνατότητα παρακολούθησης των ενδιάµεσων τιµών των 34,29% 
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µεταβλητών – καταχωρητών 

7 Η µετατροπή του πηγαίου κώδικα σε συµβολικό (assembly) 45,71% 

8 Η παρεχόµενη βοήθεια 34,29% 

9 Η δυνατότητα Αποκοπής/Αντιγραφής/ Επικόλλησης κώδικα 34,29% 

10 Η αυτόµατη µορφοποίηση του πηγαίου κώδικα 34,29% 

11 Η δυνατότητα διακοπής εκτέλεσης προγράµµατος 28,57% 

12 Τα µηνύµατα λάθους 38,89% 

13 Άλλο χαρακτηριστικό (περιγράψτε) -- 

Πίνακας 29. Η έκτη ενότητα του ερωτηµατολογίου (N=36) 

 

7.10.7 Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που απουσιάζουν 

και θα έπρεπε να υπάρχουν 

 

Στην έβδοµη και τελευταία ενότητα οι µαθητές απαντούν σε σειρά ερωτήσεων για 

τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που απουσιάζουν και κατά τη γνώµη τους 

θα έπρεπε να ενσωµατωθούν σε αυτό.  

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι η πλειοψηφία των µαθητών επιθυµεί την 

ενσωµάτωση της αρίθµησης των γραµµών του πηγαίου κώδικα (69%), την 

υποστήριξη της δυνατότητας undo (57%), τη δυνατότητα προς τα πίσω εκτέλεσης 

ή ακύρωσης εντολών (56%) και την τοπική αποθήκευση προγραµµάτων (53%). 

Από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, τα δύο πρώτα, η αρίθµηση γραµµών και η 

δυνατότητα undo, ενσωµατώθηκαν στο λογισµικό µετά τη διαδικασία αξιολόγησης, 

λαµβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερα χρήσιµες παρατηρήσεις των µαθητών. 

Από τις αναφορές σε άλλα χαρακτηριστικά, ένας µαθητής αναφέρθηκε στη 

υποστήριξη από τη γλώσσα προγραµµατισµού των τελεστών AND και OR ενώ ένας 

άλλος µαθητής αναφέρθηκε στο διακριτό χρωµατισµό των δεσµευµένων λέξεων 

(keywords). Ο χρωµατισµός των δεσµευµένων λέξεων υλοποιήθηκε και 

ενσωµατώθηκε στο περιβάλλον µετά τη διαδικασία αξιολόγησης. 
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Πίνακας 30. Η έβδοµη ενότητα του ερωτηµατολογίου (N=36) 

 

7.11 Η ενσωµάτωση παρατηρήσεων στο περιβάλλον 

 

Στις παρατηρήσεις τους, εκπαιδευτικοί και µαθητές, επισήµαναν ορισµένα σηµεία 

που θα έκαναν ακόµα πιο ελκυστικό και χρήσιµο το προγραµµατιστικό περιβάλλον.  

Συγκεκριµένα οι παρατηρήσεις αφορούσαν: 

 

• Την απουσία αρίθµησης στις γραµµές των εντολών του πηγαίου κώδικα 

• Την απουσία της δυνατότητας undo 

• Την επιθυµία για διακριτές δεσµευµένες λέξεις (keywords) 

• Την επιθυµία για τοπική αποθήκευση των προγραµµάτων (λ.χ. σε δισκέτα) 

• Τη δυνατότητα εκτέλεσης προς τα πίσω ή ακύρωσης εκτέλεσης εντολών. 

• Την ενσωµάτωση στη γλώσσα των τελεστών AND και OR. 

• Τη συµβατότητα σύνταξης µε τη γλώσσα Pascal. 

 

Ανταποκρινόµενοι στις παρατηρήσεις εκπαιδευτικών και καθηγητών κατά τη φάση 

της αξιολόγησης, υλοποιήσαµε τις ακόλουθες αλλαγές στο περιβάλλον 

προγραµµατισµού: 

 

1. Προστέθηκε η δυνατότητα χρωµατισµού εντολών.  

Παρέχεται πλέον η δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της 

επιλογής αυτόµατου χρωµατισµού του πηγαίου κώδικα ώστε να 

διακρίνονται οι εντολές της γλώσσας από τα δεδοµένα (ορίσµατα, 

παράµετροι κτλ.). 

Α/Α Ερώτηση Ναι 

1 Αρίθµηση γραµµών πηγαίου κώδικα 69,44% 

2 
Τοπική αποθήκευση προγραµµάτων (σε σκληρό δίσκο, δισκέτα 

κτλ.) 
52,78% 

3 Η δυνατότητα undo  57,14% 

4 
Η δυνατότητα προς τα πίσω εκτέλεσης ή ακύρωσης εκτέλεσης 

εντολών 
55,56% 

5 Άλλο χαρακτηριστικό (περιγράψτε) -- 
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2. Προστέθηκε η δυνατότητα αρίθµησης των γραµµών του πηγαίου κώδικα. 

Παρέχεται η δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της επιλογής 

αρίθµησης γραµµών του παραθύρου συγγραφής, ώστε να διευκολύνεται η 

αναζήτηση των συντακτικών λαθών που αναφέρονται στο παράθυρο των 

µηνυµάτων. 

3. Προστέθηκε η δυνατότητα ακύρωσης της τελευταίας ενέργειας (Undo). 

Με τη χρήση του συνδυασµού πλήκτρων CTRL-Z ακυρώνεται η τελευταία 

ενέργεια στο παράθυρο συγγραφής. 

4. Η σύνταξη των εντολών εισόδου εξόδου έγινε συµβατή µε τη γλώσσα 

Pascal. 

Πλέον ο µαθητής µπορεί να χρησιµοποιήσει τις εντολές read, readln, write, 

writeln είτε µε τη σύνταξη που ίσχυε έως τώρα είτε µε τη σύνταξη της 

Pascal όπως λ.χ. στο παράδειγµα 

 

writeln “x*y=”;  

writeln x*y;    

 

ή εναλλακτικά 

  

writeln (“x*y=”, x*y);    

 

Ορισµένες από τις υπόλοιπες παρατηρήσεις αξιολογήθηκαν ως απαραίτητες και 

πρόκειται να µας απασχολήσουν στο άµεσο µέλλον. Αναλυτικότερα, οι µελλοντικές 

µας σκέψεις, σχετικά µε τα σηµεία που θα γίνουν παρεµβάσεις για τη βελτίωση 

του περιβάλλοντος, παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8.  

 

7.12 Σύνοψη της διαδικασίας αξιολόγησης 

 

Τα ερωτήµατα που θέσαµε στην αρχή της διαδικασίας αξιολόγησης απαντήθηκαν 

κατά τη διάρκεια αυτής από τα ευρήµατα που προέκυψαν. Πιο συγκεκριµένα 

 

• Βοήθησε το προγραµµατιστικό περιβάλλον τη διαδικασία µάθησης; Το 

αποδέχτηκαν οι µαθητές; Τους προκάλεσε το ενδιαφέρον; Το 

χρησιµοποίησαν αποδοτικά; Πως αποτιµούν µαθητές και εκπαιδευτικοί τα 

Αρχική Σύνταξη 

Σύνταξη συµβατή 
µε την Pascal 
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διάφορα χαρακτηριστικά του; Αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών; 

 
To WIPE αποτέλεσε ένα ελκυστικό περιβάλλον που προσέλκυσε την προσοχή των 

νεαρών µαθητών. Αυτό προκύπτει από τον υψηλό βαθµό αποδοχής του από 

µαθητές και εκπαιδευτικούς. Παρακάτω παραθέτουµε αποσπάσµατα από τις 

απόψεις µαθητών του 6ου ΤΕΕ Θεσσαλονίκης όπως αυτές αποτυπώθηκαν στο χαρτί 

όταν τους ζητήθηκε να κρίνουν συνολικά το περιβάλλον και να το συγκρίνουν µε 

τα περιβάλλοντα που χρησιµοποιούσαν πριν (Borland Pascal for Windows). Όπως 

σηµειώνει ένας νεαρός µαθητής: 

 

«∆εν έχω βρει κάτι αρνητικό στο περιβάλλον που δουλεύουµε. Έχει 

βέβαια µικροδιαφορές (µε την Borland Pascal) όπως το endif για κάθε 

τελείωµα της if. Αλλά έχει πολλά υπέρ όπως το παράθυρο Assembly 

(συµβολικού  κώδικα) που βοηθάει να βλέπουµε πως εκτελείται το 

πρόγραµµα, τη βηµατική εκτέλεση, το παράθυρο των µεταβλητών και 

τέλος τα µηνύµατα που βοηθούν να βλέπουµε το πού µπορεί να 

έχουµε λάθος. Γενικά µου έχει αρέσει περισσότερο από την Borland 

Pascal». 

 

Ακολουθούν αποσπάσµατα από τις κρίσεις άλλων µαθητών: 

 

«Παρέχει µεγαλύτερη σαφήνεια στις υποδείξεις των λαθών» 

«Βοηθά στην καλύτερη κατανόηση της κατάστασης του 

προγράµµατος» 

«Είναι πιο διαλλακτικό, ελαστικό στη διατύπωση των εντολών» 

«∆ιευκρινίζει καλύτερα τα λάθη» 

«∆ιευκολύνει το χρήστη» 

«∆ιαθέτει καλύτερο οπτικό περιβάλλον» 

«Είναι πάρα πολύ απλό και κατανοητό» 

«Είναι πιο προσιτό στο µαθητή» 

 

Οι εκπαιδευτικοί, όπως προέκυψε από τις παρατηρήσεις τους, διέκριναν ότι κατά 

την περίοδο των µαθηµάτων µε τη χρήση του WIPE, δεν υπήρχε ανάγκη να 

παρεµβαίνουν για να διατηρούν την προσοχή των µαθητών. Το περιβάλλον 

βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να διαχειριστούν µαθητές µε διαφορετικό υπόβαθρο. 

Οι εκπαιδευτικοί συχνά αντιµετωπίζουν την πρόκληση να µπορέσουν να 
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παρακινήσουν τους λιγότερο καλά προετοιµασµένους µαθητές και παράλληλα να 

δώσουν κίνητρο και να προκαλέσουν το ενδιαφέρον και των πιο προχωρηµένων 

µαθητών. Ένας τρόπος για να πετύχουν το στόχο τους µε το WIPE, είναι η 

ενσωµάτωση προαιρετικών ασκήσεων προκειµένου να ενεργοποιηθούν ακόµα 

περισσότερο οι καλύτεροι µαθητές.  

 

Όπως σηµειώνει ο εκπαιδευτικός Αλ. Κλεφτοδήµος που ήταν υπεύθυνος για την 

αξιολόγηση του περιβάλλοντος στο 1ο ΤΕΕ Άργους Ορεστικού: 

 

“Το WIPE αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό. Του 

επιτρέπει να αξιολογεί τις εργασίες των µαθητών πολύ εύκολα. Του 

δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάσει στους µαθητές του στην τάξη, 

νέα θέµατα µε ενδεικτικά παραδείγµατα προγραµµάτων. Τα 

προγράµµατα αυτά, που ο χρήστης µπορεί να τα ανακτήσει από τον 

φάκελο GLOBAL, συµπληρώνουν τη διδασκαλία του µαθήµατος.” 

 

Η Μαρία Λίτσιου, καθηγήτρια πληροφορικής στο 1ο Γυµνάσιο Ασβεστοχωρίου, 

παρατήρησε κατά τη διαδικασία αξιολόγησης: 

 

“Οι µαθητές µέσα από τη σειρά διαλέξεων µε το WIPE, κατανόησαν 

και ξεκαθάρισαν έννοιες όπως η µεταβλητή, ο βρόχος, η είσοδος 

δεδοµένων, η έξοδος δεδοµένων. Με το WIPE οι µαθητές 

πειραµατίστηκαν, επιβεβαίωσαν την ορθότητα των προγραµµάτων 

τους, χρησιµοποίησαν τη βηµατική εκτέλεση για να µετακινηθούν στα 

στάδια του αλγορίθµου µε το ρυθµό που επιθυµούσαν.  

 

Ο Νίκος Γαρίτσης, καθηγητής πληροφορικής στο 6ο ΤΕΕ Θεσσαλονίκης, 

αναφέρεται στη διαδικασία της αποσφαλµάτωσης: 

 

“Παρόλο που το WIPE δεν διαθέτει αποσφαλµατωτή, κάνει τη 

διαδικασία αυτή πιο εύκολη µε χρήση άλλων εργαλείων. Η χρήση του 

πλήκτρου TAB για την αυτόµατη µορφοποίηση του κώδικα βοήθησε 

τους µαθητές στη γρήγορη ανίχνευση τετριµµένων συντακτικών 

λαθών. Οι µαθητές χρησιµοποιούσαν τη βηµατική εκτέλεση του 

πηγαίου κώδικα και έκαναν παράλληλη χρήση του παραθύρου 

παρακολούθησης των τιµών των µεταβλητών. Έτσι µπορούσαν να 

προσδιορίσουν ευκολότερα και να διορθώσουν αλγοριθµικά λάθη.” 
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• Έχει επίδραση το προγραµµατιστικό περιβάλλον στα λάθη που κάνουν οι 

µαθητές όταν µαθαίνουν να προγραµµατίζουν. Οι µαθητές κάνουν λιγότερα 

ή περισσότερα λάθη όταν χρησιµοποιούν το WIPE σε σύγκριση µε άλλα 

περιβάλλοντα; Τα µηνύµατα λάθους είναι σαφή και κατανοητά; 

 

Οπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν στο παρόν κεφάλαιο, 

το περιβάλλον προγραµµατισµού έχει επίδραση στο είδος και στον αριθµό των 

λαθών που κάνουν οι αρχάριοι προγραµµατιστές. Οι µαθητές που χρησιµοποίησαν 

το WIPE έκαναν εµφανώς λιγότερα λάθη από τους συµµαθητές τους που 

χρησιµοποίσαν την Borland Pascal. Οσον αφορά τα µηνύµατα λάθους, όπως 

προκύπτει και από την επεξεργασία του ερωτηµατολογίου αξιολόγησης, 

αποτέλεσαν, σύµφωνα µε τους µαθητές, ένα από τα σηµαντικότερα θετικά 

χαρακτηριστικά που διέθετε το περιβάλλον (θετική γνώµη 86%).  

 

• Ποια τµήµατα του περιβάλλοντος διευκολύνουν τους χρήστες και ποια τους 

δηµιουργούν δυσκολίες; Το περιβάλλον θεωρείται εύχρηστο; Απαιτείται 

επανασχεδίαση κάποιων τµηµάτων του λογισµικού; Απαιτείται προσθήκη 

κάποιων χαρακτηριστικών που θα είναι χρήσιµα για τους χρήστες;  

 

Από την πιλοτική εφαρµογή στο σχολικό εργαστήριο και τις παρατηρήσεις 

µαθητών και εκπαιδευτικών προέκυψε ότι το περιβάλλον διευκόλυνε τους µαθητές 

και δεν παρουσίασε προβλήµατα ευχρηστίας.  Το περιβάλλον βαθµολογήθηκε µε 

µέσο όρο 3,47 (στην κλίµακα 1-5) όσον αφορά την ευκολία και ευχρηστία και 

3,72 όσον αφορά τον καλαίσθητο σχεδιασµό. Όσον αφορά την επανασχεδίαση 

τµηµάτων του λογισµικού δεν προέκυψε παρατήρηση που να µας οδηγήσει σε κάτι 

τέτοιο. Αντίθετα υπήρχαν παρατηρήσεις για ενσωµάτωση νέων δυνατοτήτων και 

χαρακτηριστικών. Πολλές από τις παρατηρήσεις των µαθητών υλοποιήθηκαν µετά 

τη διαδικασία της πρώτης αξιολόγησης (όπως λ.χ. η αρίθµηση των γραµµών του 

πηγαίου κώδικα, ο χρωµατισµός του κώδικα κ.α.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ  

 

8.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται µια σύνοψη της έρευνας που έγινε στην παρούσα 

διατριβή. Ακολουθούν τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από την πιλοτική 

εφαρµογή και αξιολόγηση του προγραµµατιστικού περιβάλλοντος. Ακολουθούν 

προτάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του περιβάλλοντος µε την προσθήκη 

χρήσιµων επεκτάσεων. 

 

8.2 Τα αποτελέσµατα ερευνών και το περιβάλλον 

προγραµµατισµού 

 

Το περιβάλλον WIPE ενσωµατώνει στις αρχές σχεδίασής του τα αποτελέσµατα των 

επιστηµονικών ερευνών για τους αρχάριους προγραµµατιστές που έχουν 

πραγµατοποιηθεί τα τελευταία σαράντα χρόνια. Για να γίνει κάτι τέτοιο εφικτό: 

 

• Μελετήθηκαν οι δυσκολίες, τα λάθη και τα προβλήµατα κατανόησης στις 

βασικές έννοιες και δοµές µιας γλώσσας προγραµµατισµού που συναντούν 

οι αρχάριοι προγραµµατιστές (Κεφάλαιο 1). 

• Έγινε καταγραφή των εναλλακτικών προσεγγίσεων της διδασκαλίας του 

προγραµµατισµού (Κεφάλαιο 2), µελετήθηκαν τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά 

προγραµµατιστικά περιβάλλοντα και έγινε µια προσπάθεια ταξινόµησης 

τους (Κεφάλαιο 3). 

• Κατεγράφησαν οι αρχές σχεδίασης που θα πρέπει να ικανοποιεί ένα 

προγραµµατιστικό περιβάλλον για αρχαρίους (Κεφάλαιο 4). 

 

Μετά την ανάλυση των αποτελεσµάτων των επιστηµονικών ερευνών οδηγηθήκαµε 

στο σχεδιασµό και τη δηµιουργία ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού 

προγραµµατιστικού περιβάλλοντος που αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχει το 

διαδίκτυο και αντιµετωπίζει τις δυσκολίες των αρχάριων προγραµµατιστών. Το 
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περιβάλλον WIPE, όπως ονοµάσαµε το λογισµικό που δηµιουργήσαµε από τα 

αρχικά των λέξεων Web Integrated Programming Environment, ενσωµατώνει τις 

ακόλουθες δυνατότητες: 

 

• ∆ιαδικτυακό µεταγλωττιστή µιας γλώσσας 3ης γενιάς που διαθέτει πολλές 

οµοιότητες µε την Pascal. Το αποτέλεσµα της µεταγλώττισης είναι µια 

ενδιάµεση συµβολική γλώσσα.  

• Χαρακτηριστικά που απλοποιούν τη διαδικασία εκµάθησης του 

προγραµµατισµού όπως τα απλά και κατανοητά µηνύµατα λάθους, η 

βηµατική εκτέλεση, η ρύθµιση της εκτέλεσης σε αργή ή γρήγορη, η 

παρακολούθηση των ενδιάµεσων τιµών των µεταβλητών, η αυτόµατη 

µορφοποίηση του πηγαίου κώδικα και ο χρωµατισµός των δεσµευµένων 

λέξεων. 

• Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσεων ∆εδοµένων, στο οποίο καταγράφονται 

συστηµατικά οι ενέργειες των µαθητών. 

• Εργαλείο Καθηγητή, µε το οποίο ο εκπαιδευτικός έχει πρόσβαση στον 

πηγαίο κώδικα των µαθητών του και µπορεί να δει τα ενδιάµεσα στάδια 

που ακολούθησαν στην ολοκλήρωση ενός προγράµµατος. Επίσης στο 

καθηγητή διατίθεται δικτυακό περιβάλλον διαχείρισης χρηστών και 

ανακοινώσεων. 

• Σειρά µαθηµάτων που παρέχει υλικό τόσο για τον µαθητή όσο και για τον 

εκπαιδευτικό και έχει ως στόχο την καλύτερη κατανόηση των 

προγραµµατιστικών εννοιών και την εξοικείωση µε το περιβάλλον. 

 

8.3 Συµπεράσµατα από την πιλοτική εφαρµογή 

 

Από την πιλοτική εφαρµογή προέκυψαν συµπεράσµατα που ανταποκρίνονται 

στους διδακτικούς στόχους που είχαµε θέσει στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής. 

Αυτά συνοπτικά είναι τα εξής: 

 

• Το προγραµµατιστικό περιβάλλον και η ενσωµατωµένη σειρά µαθηµάτων 

βοήθησε τους µαθητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές του 

προγραµµατισµού. Το παραπάνω συµπέρασµα προκύπτει από τις απαντήσεις 

των µαθητών στο ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης αλλά και από την ανάλυση 

των καταγραφοµένων στοιχείων στη βάση δεδοµένων. Η πλειονότητα των 
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µαθητών (σε ποσοστό 80%) θεωρεί ότι η σειρά µαθηµάτων, που έγιναν µε το 

περιβάλλον WIPE, τους βοήθησε στην καλύτερη γνώση και κατανόηση του 

προγραµµατισµού. 

 

• Οι µαθητές αποδέχθηκαν το περιβάλλον και προσαρµόστηκαν σε αυτό χωρίς 

δυσκολία. Το περιβάλλον αποδείχθηκε φιλικό και εύχρηστο και γενικά 

προκάλεσε το ενδιαφέρον των µαθητών. Αρκετοί από αυτούς (σε ποσοστό 

81%) επιθυµούν να χρησιµοποιούν το περιβάλλον και στο σπίτι τους, όταν 

µελετούν προγραµµατισµό, ενώ πολλοί είναι και αυτοί (78%) που θέλουν ένα 

τέτοιο λογισµικό να συνυπάρχει µε τα βιβλία του µαθήµατος. 

 

 

• Τα µηνύµατα του µεταγλωττιστή ήταν απλά και κατανοητά για το µέσο 

µαθητή. Οι περισσότεροι µαθητές θεωρούν ότι τα µηνύµατα είναι κατανοητά 

και διευκολύνουν τον εντοπισµό λαθών (µέση βαθµολογία 4 στην κλίµακα 1-5) 

ενώ το 86% αυτών κατατάσσει τα µηνύµατα λάθους στα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντος που τους ικανοποίησαν. 

 

• Τα λάθη που κάνουν οι αρχάριοι µαθητές δεν µπορούν φυσικά να 

εξαλειφθούν. Το περιβάλλον όµως βοήθησε στην εύκολη διόρθωση των 

συντακτικών λαθών µε τα κατανοητά µηνύµατα λάθους του µεταγλωττιστή, µε 

το χρωµατισµό των δεσµευµένων λέξεων, µε τη λειτουργία της βηµατικής 

εκτέλεσης, µε την παρακολούθηση των ενδιάµεσων τιµών των µεταβλητών. 

Από τα καταγεγραµµένα στοιχεία προκύπτει ότι οι µαθητές χρησιµοποιούν 

πολύ συχνά τη βηµατική εκτέλεση (περισσότερες από το 45% των εκτελέσεων 

είναι βηµατικές). Η συγκεκριµένη δυνατότητα αξιολογείται θετικά, µε ποσοστό 

83%, στα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που ικανοποίησαν τους µαθητές 

ενώ µε ποσοστό 94% αξιολογείται αντίστοιχα η δυνατότητα παρακολούθησης 

των ενδιάµεσων τιµών µεταβλητών και καταχωρητών. 

 

• Οι εκπαιδευτικοί που χρησιµοποίησαν το περιβάλλον στη διδασκαλία, ενώ στην 

αρχή ήσαν επιφυλακτικοί, µέρα µε τη µέρα έκαναν όλο και περισσότερο θετικά 

σχόλια, εκφράζοντας την ικανοποίηση τους από τη διαδικασία της πιλοτικής 

εφαρµογής. Το εργαλείο του καθηγητή τους ξάφνιασε θετικά όταν 

αντιλήφθηκαν την πληθώρα των πληροφοριών που τους παρέχει. Το τελικό 

συµπέρασµα µας ήταν ότι το περιβάλλον αποτέλεσε χρήσιµο εργαλείο στα 

χέρια των εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία των αρχών του προγραµµατισµού. 
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• Η σειρά µαθηµάτων που ενσωµατώνει το περιβάλλον στήριξε τους 

εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, παρέχοντάς τους έναν τρόπο 

αξιοποίησης του περιβάλλοντος, όπως και τους µαθητές, προσφέροντας τους 

έναν οδηγό εξοικείωσης και µάθησης και δίνοντάς τους κατευθύνσεις για την 

καλύτερη εκµετάλλευση των παρεχόµενων δυνατοτήτων. Η µέση 

βαθµολόγηση των µαθηµάτων είναι στο 3.5 µε άριστα το 5. 

 

8.4 Περαιτέρω έρευνα 

 

Το προγραµµατιστικό περιβάλλον WIPE, όπως προέκυψε και από την πιλοτική 

εφαρµογή και αξιολόγηση του, µπορεί να ανταποκριθεί µε επιτυχία στο στόχο του. 

Μπορεί δηλαδή να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο στα χέρια των 

εκπαιδευτικών και των µαθητών για τη διδασκαλία των αρχών των 

προγραµµατισµού. Για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του περιβάλλοντος, 

µελλοντικά θα µπορούσαν να πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω βελτιώσεις ή 

προσθήκες: 

 

• Το παράθυρο των ενδιάµεσων τιµών των µεταβλητών να βελτιωθεί και να 

υποστηρίζει και τον υπολογισµό εκφράσεων. Θα ήταν χρήσιµο λ.χ. σε 

περιπτώσεις που θέλει ο µαθητής να δει το αποτέλεσµα µια έκφρασης που 

λαµβάνει µέρος σε µια λογική παράσταση, ή ακόµα και το ίδιο το 

αποτέλεσµα της λογικής παράστασης. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό έχει 

υλοποιηθεί στο περιβάλλον της Thetis C (παράθυρο Listener) που 

αναλύσαµε στο Κεφάλαιο 3. 

 

• Η προσθήκη στη λειτουργία της βηµατικής εκτέλεσης της δυνατότητας 

«προς τα πίσω εκτέλεσης». Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η προς τα πίσω 

εκτέλεση βοηθά το µαθητή στην καλύτερη κατανόηση της ροής του 

προγράµµατός του. Όταν ο µαθητής θέλει να κατανοήσει καλύτερα ένα 

συγκεκριµένο τµήµα κώδικα, θα µπορεί να γυρίσει προς τα πίσω και να 

επαναλάβει την εκτέλεση του έως ότου απαντηθούν οι απορίες του. ∆εν 

είναι αναγκασµένος κάθε φορά να εκτελεί βηµατικά από την αρχή όλο το 

πρόγραµµα του αλλά επικεντρώνεται στο σηµείο που τον δυσχεραίνει. 
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• Η κατηγοριοποίηση και επεξεργασία των καταγραφοµένων µηνυµάτων 

λάθους. Η συγκεκριµένη λειτουργία θα ταξινοµεί τα καταγραφόµενα 

µηνύµατα λάθους και θα παρέχει χρήσιµες πληροφορίες σε επίπεδο 

µαθητή, τµήµατος, τάξης και σχολικού έτους για τη κατηγορία των λαθών 

και τη συχνότητα εµφάνισής τους. 

 

• Η επέκταση της γλώσσας προγραµµατισµού µε την υποστήριξη των 

τελεστών AND  OR και NOT στις λογικές εκφράσεις. Επίσης η επέκταση της 

υπάρχουσας υποστήριξης πινάκων σε περισσότερες από µία διαστάσεις. 

Στην παρούσα έκδοση υποστηρίζονται µονοδιάστατοι πίνακες αλλά σε 

πολλά εκπαιδευτικά προβλήµατα είναι απαραίτητη η υποστήριξη 

πολυδιάστατων πινάκων. Ακόµα θεωρούµε ότι θα ήταν χρήσιµη η επέκταση 

της λειτουργίας των υπορουτινών µε την κλήση αναδροµικών 

συναρτήσεων, χαρακτηριστικό που δεν υποστηρίζεται στην παρούσα 

έκδοση. 

 

• Η ανάπτυξη ενός «έξυπνου» συστήµατος υποστήριξης και βοήθειας του 

µαθητή που θα αντλεί στοιχεία από τη βάση δεδοµένων, θα εξάγει 

συµπεράσµατα για τα συχνά λάθη που κάνει και θα επισηµαίνει και θα 

προτείνει λύσεις ανάλογες µε το προφίλ του. 

 

• Η υποστήριξη στο ίδιο περιβάλλον µιας δεύτερης, καθαρά ελληνικής, 

γλώσσας προγραµµατισµού που θα παράγει τον ίδιο συµβολικό κώδικα µε 

την υπάρχουσα γλώσσα. Η γλώσσα θα έχει ελληνικές δεσµευµένες λέξεις 

και ελληνικά ονόµατα στα αναγνωριστικά. Υπάρχει άλλωστε µάθηµα 

πανελλαδικώς εξεταζόµενο, στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση όπου γίνεται 

χρήση µιας ανάλογης καθαρά ελληνικής γλώσσας προγραµµατισµού. Με 

την προοπτική αυτή θεωρούµε ότι θα υπάρχει ένα περιβάλλον που θα είναι 

ιδιαίτερα χρήσιµο και αξιοποιήσιµο από τους µαθητές της τρίτης τάξης των 

Ενιαίων Λυκείων. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Παρόλα τα φανερά πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει ένα περιβάλλον ειδικά 

σχεδιασµένο για να διευκολύνει τη µάθηση, τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα προσπαθούν σθεναρά να αποκτήσουν το δικό τους κοινό γιατί έχουν 

να αντιµετωπίσουν είτε τους εµπορικούς κολοσσούς που προωθούν για προφανείς 

λόγους τις δικές τους λύσεις, είτε τις αντιλήψεις των χρηστών που αµφιβάλουν για 

τη χρησιµότητα τους, είτε τους εκπαιδευτικούς που προτιµούν να διδάσκουν 

αντικείµενα µε τα οποία έχουν ήδη αποκτήσει οικειότητα. 

 

Το περιβάλλον WIPE, η πρωτότυπή µας συνεισφορά στην επιστηµονική έρευνα, 

αποτελεί µια ακόµη προσπάθεια που καλείται να υπερπηδήσει όλα τα παραπάνω 

εµπόδια. Έχει όµως αρκετά πλεονεκτήµατα, όπως το γεγονός ότι είναι µικρό, 

αρκετά απλό, φιλικό, εύκολο στη χρήση, λειτουργεί στο διαδίκτυο, διαθέτει µια 

απλή και εκπαιδευτική γλώσσα, καταγράφει ενέργειες σε βάση δεδοµένων και 

παράγει εκπαιδευτικά αξιοποιήσιµο συµβολικό κώδικα.   

 

Σε αυτή τη διατριβή παρουσιάσαµε ένα περιβάλλον που προσεγγίζει τις 

παιδαγωγικές απαιτήσεις για τη διδασκαλία του προγραµµατισµού, που 

διευκολύνει τη µάθηση χωρίς να φορτώνει τους µαθητές µε ανούσιες 

λεπτοµέρειες, πολύπλοκες και σύνθετες λειτουργίες. Ένα περιβάλλον αξιοποιήσιµο 

µε διαφορετικό τρόπο από µαθητές και εκπαιδευτικούς που επικεντρώνεται στην 

εκµάθηση του προγραµµατισµού και όχι του συντακτικού της γλώσσας 

προγραµµατισµού.  

 

Το περιβάλλον WIPE αποτελεί µια απόπειρα ενσωµάτωσης της συσσωρευµένης 

εµπειρίας και των γνώσεων που έχουν παραχθεί από πολυπληθείς σχετικές 

έρευνες, µέσα στα πλαίσια µιας γενικότερης θεώρησης της διδασκαλίας του 

προγραµµατισµού. Η χρήση του µας έχει ήδη δείξει ορισµένες λειτουργικές και 

διδακτικές του αδυναµίες, αλλά θεωρούµε ότι η γενική κατεύθυνση της σχεδίασης 

και της υλοποίησής του µπορεί να κριθεί ως ικανοποιητική. Θεωρούµε επίσης ότι 

το WIPE θα µας επιτρέψει να συλλέξουµε δεδοµένα (είτε µε άµεσο, είτε µε έµµεσο 

τρόπο) τα οποία να αποτελέσουν τη βάση για µια πιο συστηµατική αντιµετώπιση 

της διδασκαλίας του προγραµµατισµού.  Σε κάθε περίπτωση πάντως, οποιαδήποτε 

διδακτικά µέσα και αν χρησιµοποιούνται, θεωρούµε ότι η βελτίωση της 
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διδασκαλίας του προγραµµατισµού και της Επιστήµης των Υπολογιστών 

γενικότερα, οφείλει να χρησιµοποιήσει ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς προκειµένου 

να ταξινοµηθεί το τεράστιο πλήθος διάσπαρτων δεδοµένων που υφίσταται, να 

αναδειχθούν µεθοδολογίες έρευνας και να επικυρωθούν, µε τον έναν ή άλλο 

τρόπο, τα ερευνητικά ευρήµατα. 
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Παράρτηµα Α: Η γραµµατική της γλώσσας 

προγραµµατισµού 

 

program: procedure_and_function_declaration begin statement_list end period 

     

procedure_and_function_declaration: 

 proc_or_func_declaration_list  

 

proc_or_func_declaration_list : 

 proc_or_func_declaration_list  proc_or_func_declaration 

 | proc_or_func_declaration  

 

proc_or_func_declaration :  

 procedure_declaration 

 | function_declaration 

  

function_declaration :  

 function functionname  formal_parameter_list   

             begin statement_list return end  

 

procedure_declaration :  

 procedure functionname formal_parameter_list   

 begin statement_list end  

 

formal_parameter_list : identifier_list  

  

identifier_list :  

 identifier_list , identifier   | identifier  

 

return : return expression  

 

statement_list:  /* empty */ 

         | statement_list statement 

   

block_of_statements: statement  
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                    | begin statement_list end  

 

statement:  read | write | conditional | while | assignment | repeat | for | call 

 

call :  functionname '(' params ')'     

 

params : actual_parameters  

 

actual_parameters : actual_parameters , expression   

 |  expression 

 

read:  read '(' read_params ')'   

       | read  read_params   

       | readln '(' read_params ')'   

       | readln read_params  

       | read '(' read_params ')' 

       | read read_params  

       | readln '(' read_params ')'  

       | readln read_params  

 

read_params: read_params , variable_access  

 | variable_access 

    

write:  write write_params   

      | writeln write_params   

       | writeln '(' write_params ')'   

         | write '(' write_params ')'   

       | writeln '('  ')'   

      | writeln   

 

write_params: write_params , exp_or_string  

 | exp_or_string 

    

exp_or_string: expression  

       | string_literal 

 

conditional: if_then | if_then_else  
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if_then: if test then block_of_statements endif  

 

if_then_else: if test then block_of_statements else block_of_statements endif  

 

test: rel_expression 

 

repeat : repeat_begin statement_list until rel_expression  

 

repeat_begin: REPEAT 

 

for: for_begin identifier set initial_value direction final_value do 

  block_of_statements 

 

for_begin: FOR  

 

direction : to | downto 

 

initial_value : expression  

 

final_value : expression  

 

while: while_begin rel_expression do block_of_statements 

 

while_begin: WHILE 

 

assignment: variable_access set expression  

          | variable_access set string_literal  

             | variable_access eq expression  

           | variable_access eq string_literal  

 

variable_access : identifier 

          | indexed_variable 

 

identifier : IDENTIFIER  

  

indexidentifier : INDEXIDENTIFIER  
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indexed_variable : indexidentifier '(' index_expression ')' 

 

index_expression : expression  

 

expression: '-' expression %prec UMINUS 

   | expression '+' expression 

   | expression '-' expression 

   | expression '*' expression 

   | expression '/' expression 

   | expression MOD expression 

   | expression DIV expression 

   | '(' expression ')' 

   | NUMBER 

   | DECNUMBER 

   | functionname '(' params ')' 

   | variable_access 

 

rel_expression:expression gt expression 

    |  expression lt expression 

    | expression eq expression 

    |  expression ne expression 

    |  expression ge expression 

    |  expression le expression 
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Παράρτηµα Β: Το εγχειρίδιο της γλώσσας 

προγραµµατισµού 

  

BEGIN <εντολές> END. 

Ένα πρόγραµµα αποτελείται από καµία, µια ή περισσότερες εντολές που 

περικλείονται από τις δεσµευµένες λέξεις BEGIN και END. (προσέξτε την τελεία 

µετά το END). Οι εντολές µπορεί να είναι εντολές εισόδου/εξόδου, ανάθεσης, 

ελέγχου και επιλογής, επανάληψης, και σύνθετες εντολές και τερµατίζονται µε το 

δεσµευµένο σύµβολο ;. 

α) Σύνθετη εντολή 

BEGIN <εντολές> END 

Είναι καµία, µια ή πολλές από τις εντολές της γλώσσας που περικλείονται από τις 

δεσµευµένες λέξεις BEGIN και END. 

β) Εντολές Εισόδου/Εξόδου 

READ <µεταβλητή> 

READLN <µεταβλητή> 

WRITE <αριθµητική ή αλφαριθµητική παράσταση>, ... ,<αριθµητική ή 

αλφαριθµητική παράσταση> 

WRITELN <αριθµητική ή αλφαριθµητική παράσταση>, ... ,<αριθµητική ή 

αλφαριθµητική παράσταση> 

Με την εντολή READ είναι δυνατό να εισάγουµε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του 

προγράµµατός µας τιµές σε µεταβλητές. Για παράδειγµα, µε την  

READ var_x ; 

η µεταβλητή var_x παίρνει την τιµή που θα δώσουµε από το πληκτρολόγιο. 
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Με την εντολή WRITE µπορούµε να εκτυπώσουµε στην οθόνη το αποτέλεσµα µιας 

παράστασης, αριθµητικής ή αλφαριθµητικής π.χ.,  

WRITE “Καληµέρα”;  

WRITE “x =”, x ; 

WRITE 8-4, x*(8-y); 

γ) Εντολή ανάθεσης τιµής 

<µεταβλητή> := <αριθµητική ή αλφαριθµητική παράσταση> 

Με την εντολή αυτή µπορούµε να αναθέσουµε τιµές σε µεταβλητές όπως και στην 

περίπτωση της READ, µε τη διαφορά ότι η αποδιδόµενη τιµή µπορεί να είναι και το 

αποτέλεσµα µιας παράστασης. Παρατηρήστε ότι ο τελεστής ανάθεσης δεν είναι το 

“=” αλλά το “:=”. 

Η αριθµητική ή αλφαριθµητική παράσταση µπορεί να είναι είτε µια απλή 

αριθµητική τιµή: 

myvalue := 1245 ; 

ή µια αριθµητική έκφραση: 

myvalue := 24 * 93 + 37.45 / 3.27 ; 

ή µια ακολουθία χαρακτήρων (string) 

myvalue:= “ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ” ; 

δ) Εντολή Ελέγχου και Επιλογής 

IF <σχεσιακή_παράσταση> THEN <εντολή> ENDIF 

IF <σχεσιακή_παράσταση> THEN <εντολή> ELSE <εντολή> ENDIF 

Με την εντολή αυτή µπορούµε να καθορίσουµε αν και πότε θα εκτελείται µέρος 

του προγράµµατός µας. Στον παρακάτω κώδικα 
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ΙF y>0 THEN  

   x:=5  

ENDIF;  

η εντολή x:=5; εκτελείται µόνο αν το y είναι θετικός αριθµός. Παρόµοια, στον 

κώδικα 

READ x; 

IF x <> 0 THEN 

   BEGIN 

      z := x*y; 

      y := y*y; 

   END; 

ELSE 

   WRITE z; 

ENDIF; 

η σύνθετη εντολή µετά τη δεσµευµένη λέξη THEN εκτελείται µόνο αν το x είναι 

διάφορο του µηδενός. Αν κάτι τέτοιο δεν ισχύει, τότε η εντολή που εκτελείται είναι 

η WRITE z;.  

ε) Εντολές επανάληψης 

WHILE <σχεσιακή_παράσταση> DO <εντολή> 

REPEAT <εντολές> UNTIL <σχεσιακή_παράσταση> 

FOR <µεταβλητή>:=<αρχική τιµή> ΤΟ <τελική τιµή> DO <εντολή> 

FOR <µεταβλητή>:=<αρχική τιµή> DOWNTO <τελική τιµή> DO <εντολή> 

Με τις εντολές επανάληψης είναι δυνατό να εκτελέσουµε πολλές φορές το ίδιο 

κοµµάτι κώδικα του προγράµµατός µας. Για παράδειγµα στο ολοκληρωµένο 

πρόγραµµα που ακολουθεί τυπώνονται στην οθόνη τα τετράγωνα όλων των 

αριθµών από το 100 ως το 1. Μόλις το x πάρει την τιµή 0 στην εντολή x := x-1; 

τότε η σύνθετη εντολή που ακολουθεί το DO δεν θα ξαναεκτελεστεί και το 

πρόγραµµα θα τερµατίσει. 
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BEGIN 

x := 100; 

WHILE x <> 0 DO 

   BEGIN 

      WRITE x*x; 

      x := x – 1; 

   END; 

END. 
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Παράρτηµα Γ: Οι εντολές της συµβολικής γλώσσας 

 

Η συµβολική γλώσσα (assembly) που ενσωµατώνει το περιβάλλον 

προγραµµατισµού έχει τις παρακάτω εντολές: 

  

ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

LOAD(r, v) Αποθήκευση των περιεχοµένων της µεταβλητής 

(θέσης µνήµης) v στον καταχωρητή r 

LOAD_IMMEDIATE (r, n) ή 

LOAD_IMMEDIATE (r, s) 

Αποθήκευση του αριθµού n ή του 

αλφαριθµητικού s στον καταχωρητή r. Ο 

αριθµός n µπορεί να είναι είτε θετικός είτε 

αρνητικός 

STORE(r, v) Αποθήκευση των περιεχοµένων του 

καταχωρητή r στην µεταβλητή (θέση µνήµης) 

v 

ADD_R(r1, r2, r3) Πρόσθεση των περιεχοµένων των 

καταχωρητών r1 και r2 και αποθήκευση του 

αποτελέσµατος στον καταχωρητή r3. H εντολή 

αυτή παίρνει τρεις παραµέτρους οι οποίες 

αναφέρονται στους καταχωρητές που 

λαµβάνουν χώρα στην πράξη. Η πρώτη και η 

δεύτερη παράµετρος είναι ο πρώτος και ο 

δεύτερος τελεσταίος αντίστοιχα, ενώ η τρίτη 

αναφέρεται στον καταχωρητή όπου θα 

αποθηκευθεί το αποτέλεσµα της πράξης. 

∆ηλαδή ο r3, µπορεί να είναι ίσος είτε µε τον 

r1, είτε µε τον r2. Ένα παράδειγµα εκτέλεσης 

της εντολής ADD_R είναι: ADD_R(0,1,0), όπου 

προστίθενται τα περιεχόµενα των 

καταχωρητών 0 και 1 και το αποτέλεσµα 

αποθηκεύεται στον καταχωρητή 0 (ο r3 = r1). 

Τα ίδια ισχύουν και για τις υπόλοιπες ακέραιες 

πράξεις (αφαίρεση, πολλαπλασιασµό και 

διαίρεση). 

SUB_R(r1, r2, r3) Αφαίρεση των περιεχοµένων του καταχωρητή 
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r2 από τα περιεχόµενα του καταχωρητή r1 και 

αποθήκευση του αποτελέσµατος στον 

καταχωρητή r3. Για τον καταχωρητή r3 

ισχύουν τα προαναφερθέντα. 

MUL_R(r1, r2, r3) Πολλαπλασιασµός των περιεχοµένων των 

καταχωρητών r1 και r2 και αποθήκευση του 

αποτελέσµατος στον καταχωρητή r3. Για τον 

καταχωρητή r3 ισχύουν τα προαναφερθέντα. 

DIV_R(r1, r2, r3) ∆ιαίρεση των περιεχοµένων των καταχωρητών 

r1 και r2 και αποθήκευση του αποτελέσµατος 

στον καταχωρητή r3. Για τον καταχωρητή r3 

ισχύουν τα προαναφερθέντα. 

DIVI_R(r1, r2, r3) Ακέραια διαίρεση (div) των περιεχοµένων των 

καταχωρητών r1 και r2 και αποθήκευση του 

αποτελέσµατος στον καταχωρητή r3. Για τον 

καταχωρητή r3 ισχύουν τα προαναφερθέντα. 

MOD_R(r1, r2, r3) Υπόλοιπο διαίρεσης (mod) των περιεχοµένων 

των καταχωρητών r1 και r2 και αποθήκευση 

του αποτελέσµατος στον καταχωρητή r3. Για 

τον καταχωρητή r3 ισχύουν τα 

προαναφερθέντα. 

INC(r) Αύξηση κατά ένα (1) των περιεχοµένων του 

καταχωρητή r 

DEC(r) Μείωση κατά ένα (1) των περιεχοµένων του 

καταχωρητή r 

NEG(r) Αποθήκευση στον καταχωρητή r της αντίθετης 

τιµής των περιεχοµένων του  

COMPARE(r1, r2, r3) Σύγκριση των περιεχοµένων των r1 και r2 και 

αποθήκευση της τιµής στον καταχωρητή r3. Για 

τον καταχωρητή r3 ισχύουν τα 

προαναφερθέντα. To αποτέλεσµα της 

σύγκρισης εξαρτάται από τα περιεχόµενα των 

καταχωρητών r1 & r2 και µπορεί να είναι ένα 

από τα παρακάτω: 

• –1 αν r1 < r2 

• 1 αν r1 > r2 
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• 0 αν r1 = r2 

my_label: ∆ήλωση µιας “ετικέτας” (label) µε όνοµα 

my_label. Με µία ετικέτα, µπορούµε να 

“µαρκάρουµε” ένα σηµείο του κώδικα 

assembly. Με τις ετικέτες µπορούµε να 

αναφερόµαστε σε ένα σηµείο του κώδικα µε το 

όνοµά του. Χρησιµοποιούνται από τις εντολές 

JUMP – βλέπε παρακάτω. 

JUMP_ZERO(r, my_label) Μεταφορά εκτέλεσης του προγράµµατος στο 

label my_label µόνο αν το περιεχόµενο του 

καταχωρητή r είναι 0. Η εκτέλεση του 

προγράµµατος θα συνεχιστεί από την ετικέτα 

‘my_label’ και κάτω. 

JUMP_NEGATIVE(r, my_label) Μεταφορά εκτέλεσης του προγράµµατος στο 

label my_label αν το περιεχόµενο του 

καταχωρητή r είναι αρνητικός αριθµός. Η 

εκτέλεση του προγράµµατος θα συνεχιστεί από 

την ετικέτα ‘my_label’ και κάτω. 

JUMP_POSITIVE(r, my_label) Μεταφορά εκτέλεσης του προγράµµατος στο 

label my_label αν το περιεχόµενο του 

καταχωρητή r είναι θετικός αριθµός. Η 

εκτέλεση του προγράµµατος θα συνεχιστεί από 

την ετικέτα ‘my_label’ και κάτω. 

JUMP(my_label) Μεταφορά εκτέλεσης του προγράµµατος στο 

label ‘my_label’ ανεξάρτητα από τα 

περιεχόµενα των καταχωρητών. Η εκτέλεση 

του προγράµµατος θα συνεχιστεί από την 

ετικέτα ‘my_label’ και κάτω. 

READ(r) Ο αριθµός που εισάγει ο χρήστης στο standard 

input (από το πληκτρολόγιο) αποθηκεύεται 

στον καταχωρητή r. Με την εκτέλεση αυτής της 

συµβολικής εντολής, η εκτέλεση του 

προγράµµατος σταµατά περιµένοντας από το 

χρήστη να εισάγει µια τιµή από το 

πληκτρολόγιο. 

WRITE(r) Το περιεχόµενο του καταχωρητή r εκτυπώνεται 
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στο output window (στο παράθυρο εξόδου). 

WRITELN Αλλαγή γραµµής στο παράθυρο εξόδου 

STOP Σηµατοδοτεί το τέλος του συµβολικού κώδικα  

 



Παραρτήµατα  Σελίδα 207 

Παράρτηµα ∆: Η µετάφραση των εντολών σε συµβολική 

γλώσσα 

 

Κάθε εντολή της γλώσσας προγραµµατισµού µεταφράζεται σε µια η περισσότερες 

εντολές της συµβολικής γλώσσας (ψευδο-assembly) που όταν εκτελούνται 

παράγουν το αποτέλεσµα που αναµένεται από την εντολή αυτή. Ο παρακάτω 

πίνακας δείχνει αναλυτικά τον τρόπο µε τον οποίο µεταφράζεται κάθε εντολή της 

γλώσσας προγραµµατισµού.  

  

Σύνταξη στην γλώσσα  Συµβολικός κώδικας 

write <λίστα ορισµάτων> ;    <κώδικας για το πρώτο όρισµα> 

   WRITE(r) 

   <κώδικας για το δεύτερο όρισµα> 

   WRITE(r) 

    ... 

   <κώδικας για το n-ιοστό όρισµα> 

   WRITE(r)    

writeln <λίστα ορισµάτων> ;    <κώδικας για το πρώτο όρισµα> 

   WRITE(r) 

   <κώδικας για το δεύτερο όρισµα> 

   WRITE(r) 

    ... 

   <κώδικας για το n-ιοστό όρισµα> 

   WRITE(r)    

    WRITELN 

read <όνοµα µεταβλητής> ;     READ(r) 

    STORE(r, <όνοµα µεταβλητής>) 

If <σχεσιακή-παράσταση> then   

   <εντολή/block εντολών >  

endif; 

   <κώδικας για τη σχεσιακή παράσταση> 

   JUMP_cond1 (r, cond_mid_N> 

   <κώδικας για την εντολή/block εντολών> 

                                          
1 όπου JUMP_cond είναι µια από τις JUMP_ZERO, JUMP_POSITIVE, JUMP_NEGATIVE 
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ή  

if <σχεσιακή-παράσταση> then    

   <εντολή/block εντολών>  

else 

   <εντολή/block εντολών> 

endif; 

   JUMP(cond_end_N) 

cond_mid_N: 

cond_end_N: 

ή 

<κώδικας για τη σχεσιακή παράσταση> 

   JUMP_cond(r, cond_mid_N> 

   <κώδικας για την εντολή/block εντολών> 

   JUMP(cond_end_N) 

cond_mid_N: 

  <κώδικας για την εντολή/block εντολών> 

cond_end_N: 

  

repeat <εντολή/block εντολών> 

until <σχεσιακή-παράσταση> ;  

repeat_begin_N: 

   <κώδικας για την εντολή/block εντολών> 

   <κώδικας για τη σχεσιακή παράσταση> 

   JUMP_cond(r, repeat_begin_N) 

for <µεταβλητή> := <έκφραση1> 

to/downto <έκφραση2> do 

   <εντολή/block εντολών> ; 

   <κώδικας για την έκφραση1> 

   STORE(r, <µεταβλητή>) 

for_begin_N: 

   <κώδικας για τον έλεγχο µεταβλητή <= 

έκφραση2> (περίπτωση to) ή  

   <κώδικας για τον έλεγχο µεταβλητή >= 

έκφραση2> (περίπτωση downto) 

   JUMP_POSITIVE(r, for_end_N) 

   <κώδικας για την εντολή/block εντολών> 

   JUMP(for_begin_N) 

for_end_N: 

while <σχεσιακή-παράσταση> do 

   <εντολή/block εντολών > ; 

while_begin_N: 

   <κώδικας για τη σχεσιακή παράσταση> 

   JUMP_cond(r1, while_end_N) 

   <κώδικας για την εντολή/block εντολών> 

   JUMP(while_begin_N) 

while_end_N: 



Παραρτήµατα  Σελίδα 209 

<µεταβλητή> := <έκφραση> ;    <κώδικας για την έκφραση> 

   STORE(r, <µεταβλητή>) 

<έκφραση1> τελεστής2 

<έκφραση2> 

   <κώδικας για την αριθµητική έκφραση2> 

   STORE(r1, tempr__vrbl_N) 

   <κώδικας για την αριθµητική έκφραση1> 

   LOAD(r2, tempr__vrbl_N) 

   ACTION (r1, r2, r3) 

- <αριθµητική έκφραση>    <κώδικας για την αριθµητική έκφραση> 

   NEG(r) 

(<αριθµητική έκφραση>)    <κώδικας για την αριθµητική έκφραση> 

<µεταβλητή>    LOAD(r, <µεταβλητή>) 

<αριθµός>    LOAD_IMMEDIATE(r, <αριθµός>) 

<έκφραση1> σχεσιακός 

τελεστής <έκφραση2> 

   < κώδικας για την αριθµητική έκφραση2> 

   STORE(r1, tempr__vrbl_N) 

   <κώδικας για την αριθµητική έκφραση1> 

   LOAD(r2, tempr__vrbl_N) 

   COMPARE(r1, r2, r3) 

Αντιστοιχία εντολών γλώσσας προγραµµατισµού και συµβολικού κώδικα 

   

Σηµείωση: Ονόµατα του τύπου cond_mid_N, cond_end_N, while_begin_N, 

tempr__vrbl_N, όπου δηλαδή υπάρχει η κατάληξη Ν µε το Ν να είναι ένας 

µετρητής (N=1,2,3,…), αναφέρονται στην Νιοστή <conditional-statement> ή 

<while-statement> ή προσωρινή µεταβλητή αντίστοιχα. Οι προσωρινές 

µεταβλητές, δηλώνονται από το σύστηµα και χρησιµοποιούνται για την 

προσωρινή αποθήκευση ενδιάµεσων αποτελεσµάτων κατά τον υπολογισµό 

µεγάλων αριθµητικών παραστάσεων. Έχουν το πρόθεµα tempr__vrbl_ 

ακολουθούµενο από έναν αύξοντα αριθµό (1,2,3,4,…Ν), έτσι ώστε να ξεχωρίζουν 

µεταξύ τους και δε µπορούν να δηλωθούν από το χρήστη. 

  

  

                                          
2 όπου τελεστής είναι +, -, *, / 
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Παράρτηµα Ε: Μαθήµατα µε το περιβάλλον 

Εργαστήρια 

 

Εργαστήριο 1ο 

Προτεινόµενη διάρκεια: ∆ύο διδακτικές ώρες 

Είσοδος και γνωριµία µε το περιβάλλον προγραµµατισµού. 

1. Άνοιξε το web browser (Netscape, Internet Explorer, Firefox, Opera κτλ) και 

γράψε τη διεύθυνση: 

 

http://lachesis.it.uom.gr/wipe/index.php 

 

Βρίσκεσαι στην πρώτη σελίδα του περιβάλλοντος. Η πρώτη σελίδα περιέχει 

επεξηγηµατικές πληροφορίες για την πλοήγηση στο προγραµµατιστικό 

περιβάλλον. ∆ώσε το όνοµα και τον κωδικό σου για να προχωρήσεις. Αν τα 

στοιχεία που έδωσες δεν είναι σωστά, το σύστηµα δεν σου επιτρέπει να 

προχωρήσεις. Αν όµως έχεις πληκτρολογήσει τα σωστά στοιχεία τότε θα 

µεταβείς στην επόµενη σελίδα. Εδώ θα µπορείς, από την επιλογή 

Λογαριασµός, να δεις και να αλλάξεις τα προσωπικά σου στοιχεία. Επίσης θα 

βλέπεις τις Ανακοινώσεις που θα τοποθετεί ο καθηγητής σου.  Από την 

επιλογή Περιβάλλον Προγραµµατισµού θα µεταβαίνεις στη σελίδα του 

περιβάλλοντος WIPE. 

 

2. Εδώ θα µπορείς να γράφεις, να αποθηκεύεις και να επαναφέρεις τα δικά σου 

προγράµµατα. Παρατήρησε ότι το περιβάλλον αποτελείται από µια σειρά 

παραθύρων και από γραµµές εργαλείων. Κάθε παράθυρο έχει ένα καρτελάκι 

µε τον τίτλο του, το όνοµα του δηλαδή. Υπάρχουν τέσσερα παράθυρα. 

Παρατήρησε τα ονόµατα τους: Πηγαίος κώδικας Μεταβλητές/Καταχωρητές, 

Μηνύµατα και Έξοδος. Στο πρώτο από αυτά θα γράφεις και θα διορθώνεις τα 

προγράµµατα σου, στο δεύτερο θα απεικονίζονται οι τιµές των µεταβλητών 

και των καταχωρητών, στο τρίτο θα αναφέρονται τα αποτελέσµατα της 

µεταγλώττισης και στο τελευταίο θα γράφονται τα αποτελέσµατα της 

εκτέλεσης των προγραµµάτων.  

 

3. Κάθε εργαλείο έχει και αυτό το όνοµα του, µόνο που δεν είναι άµεσα ορατό. 
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Για να εµφανιστεί η ονοµασία του εργαλείου, που δηλώνει και τη λειτουργία 

του, θα πρέπει να µετακινήσεις το ποντίκι ακριβώς πάνω από το κάθε 

εργαλείο. Περιηγήσου στα εργαλεία για να δεις τις ονοµασίες τους.  

 

4. Γράψε στο παράθυρο του πηγαίου κώδικα το πρώτο σου πρόγραµµα. 

 

begin 

x:=5; 

y:=10; 

write “Αποτέλεσµα x*y =”; 

write x*y; 

end. 

 

Παρατήρησε ότι στο πρόγραµµα δεν υπάρχει επικεφαλίδα του είδους 

program xxx, ούτε και δήλωση των µεταβλητών. Υπάρχουν όµως τα “begin” 

και “end.”. Πρόσεξε την απαραίτητη παρουσία της τελείας αµέσως µετά το 

end. Ένα πρόγραµµα στη γλώσσα του περιβάλλοντος θα αρχίζει µε το 

“begin” και τελειώνει µε “end.”. Οι λέξεις αυτές δηλώνουν την αρχή και το 

τέλος του κυρίου προγράµµατος αντίστοιχα. Μεταξύ αυτών παρεµβάλλονται 

οι εντολές του προγράµµατος. 

 

5. ∆οκίµασε να µετακινηθείς στο παράθυρο του πηγαίου κώδικα 

χρησιµοποιώντας τα βελάκια. ∆οκίµασε τα πλήκτρα HOME, END. Πίεσε το 

πλήκτρο ΤΑΒ και δες το αποτέλεσµα. Το πρόγραµµα µορφοποιείται έτσι ώστε 

να είναι ευανάγνωστο. 

 

6. Παρατήρησε ότι πάνω από το παράθυρο του πηγαίου κώδικα, εµφανίζεται ο 

τίτλος «Έγγραφο – Ανώνυµο», αφού δεν έχεις έως τώρα δώσει κάποιο 

όνοµα στο πρόγραµµα σου. Αποθήκευσε το πρώτο σου πρόγραµµα 

επιλέγοντας από τη µπάρα το εργαλείο της αποθήκευσης. ∆ώσε ως όνοµα 

αρχείου το «myfirst.x». Αµέσως ενηµερώνεται και ο τίτλος «Έγγραφο – 

myfirst.x». Αν κάνεις κάποια αλλαγή στον πηγαίο κώδικα, ο τίτλος αποκτά 

και ένα αστεράκι στο τέλος του ονόµατος, που δηλώνει ότι οι αλλαγές που 

έγιναν δεν έχουν αποθηκευθεί. 

 

7. Επέλεξε το εργαλείο Άνοιγµα που βρίσκεται στην πάνω µπάρα (τρίτο από 
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αριστερά). Με το εργαλείο αυτό ανακτούµε προγράµµατα που υπάρχουν ήδη 

αποθηκευµένα στον προσωπικό µας κατάλογο.  

 

Παρατήρησε ότι στα περιεχόµενα του καταλόγου υπάρχει το αρχείο που 

δηµιούργησες στο προηγούµενο βήµα (myfirst.x). Άνοιξε το φάκελο GLOBAL 

(Είναι ο φάκελος που τοποθετεί προγράµµατα ο καθηγητής σου) και στη 

συνέχεια, από τη λίστα των διαθέσιµων αρχείων, επέλεξε το αρχείο 

sample.x. Το περιεχόµενο του αρχείου εµφανίζεται στο πάνω παράθυρο, το 

παράθυρο του πηγαίου κώδικα. Το πρόγραµµα sample.x είναι ένα 

τετριµµένο πρόγραµµα.  

 

8. Επέλεξε το εργαλείο Μεταγλώττιση για να γίνει η µεταγλώττιση του 

προγράµµατος. Παρατήρησε µετά από λίγο ότι εµφανίζεται το µήνυµα 

«Μεταγλώττιση επιτυχής» στο παράθυρο των µηνυµάτων γεγονός που 

σηµαίνει ότι ο µεταγλωττιστής (compiler) µεταγλώττισε το πρόγραµµα χωρίς 

να βρει λάθη. Σηµείωσε επίσης ότι το πρόγραµµα µορφοποιείται (όπως µε το 

πλήκτρο TAB) µετά από κάθε µεταγλώττιση έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστο. 

 

9. Αν θέλεις οποιαδήποτε στιγµή να φύγεις από τη σελίδα που βρίσκεσαι, 

γράψε τη νέα διεύθυνση που θα επισκεφθείς στη γραµµή διευθύνσεων ή 

κλείσε το παράθυρο του web browser.  

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Η δραστηριότητα αποσκοπεί στην πρώτη γνωριµία των µαθητών µε το 

περιβάλλον.  

Μετά τη δηµιουργία του πρώτου προγράµµατος, ο καθηγητής θα πρέπει να 

υπογραµµίσει τα σηµεία:  

 

α) Η διαδικασία της µεταγλώττισης. Ο καθηγητής θα πρέπει να επισηµάνει στους 

µαθητές τη σηµασία του µηνύµατος «Μεταγλώττιση επιτυχής» στο παράθυρο 

των µηνυµάτων (Απουσία συντακτικών λαθών που δίνει τη δυνατότητα στη 

συνέχεια για εκτέλεση του προγράµµατος) 

β) το γεγονός ότι οι µαθητές δουλεύουν σε περιβάλλον διαδικτύου, κάτι που 

σηµαίνει ότι η πρόσβαση στο περιβάλλον δεν περιορίζεται στο σχολικό 

εργαστήριο αλλά µπορεί να γίνει από οποιοδήποτε σηµείο υπάρχει υπολογιστής 

µε σύνδεση στο Internet. Έτσι ο µαθητής έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στο 

περιβάλλον και στα δικά του αρχεία και µπορεί να τα τροποποιήσει εργαζόµενος 
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από το σπίτι (αν φυσικά διαθέτει υπολογιστή και σύνδεση Internet). 

γ) τη δυνατότητα που έχει ο κάθε χρήστης να εργάζεται στον προσωπικό του 

χώρο και να αποθηκεύει, να ανακτά και να αλλάζει τα δικά του αρχεία. 

δ) την ιδιαιτερότητα του καταλόγου GLOBAL όπου θα τοποθετεί ο καθηγητής τα 

προγράµµατα που κρίνει ότι πρέπει να είναι διαθέσιµα σε όλους τους µαθητές. 

ε) το γεγονός ότι η γλώσσα του WIPE έχει ως βάση Pascal χωρίς όµως να την 

ακολουθεί πιστά. Τα προγράµµατα των µαθητών δε θα έχουν επικεφαλίδες, ούτε 

και δηλώσεις µεταβλητών. Στην πορεία θα προκύψουν και άλλες διαφορές από 

τη Standard Pascal, τις οποίες ο καθηγητής θα πρέπει να επισηµαίνει. 

Προτάσεις για συζήτηση 

α) τη σηµασία της εργασίας σε περιβάλλον διαδικτύου. (Ενδεχοµένως και µια 

αναφορά στην τηλεεργασία, αλλά και στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) 

β) την έννοια του προσωπικού καταλόγου που υπάρχει για κάθε µαθητή και τη 

σηµασία του συνδυασµού ονόµατος (username) και κωδικού πρόσβασης 

(password) για την αποκλειστική πρόσβαση στα προσωπικά αρχεία.  

γ) το γεγονός ότι το περιβάλλον µορφοποιεί τα προγράµµατα ώστε είναι 

ευανάγνωστα 

 

Εργαστήριο 2ο  

Προτεινόµενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα 

Μεταγλώττιση και εκτέλεση προγράµµατος 

1. Άνοιξε το αρχείο που δηµιούργησες στο προηγούµενο βήµα (myfirst.x) και 

µεταγλώττισε το. Αν έχεις γράψει σωστά τον κώδικα από το προηγούµενο 

µάθηµα, θα εµφανιστεί στο παράθυρο µηνυµάτων το κείµενο 

«Μεταγλώττιση επιτυχής» αλλιώς θα εµφανιστεί µήνυµα µε τα λάθη που 

έχει το πρόγραµµα σου. Ανέτρεξε στον πηγαίο κώδικα από το προηγούµενο 

µάθηµα για να διορθώσεις ενδεχόµενα λάθη. Εφόσον η µεταγλώττιση είναι 

επιτυχής προχώρησε στην εκτέλεση του προγράµµατος επιλέγοντας το 

εργαλείο Εκτέλεση προγράµµατος που βρίσκεται κάτω από το παράθυρο 

του πηγαίου κώδικα. Παρατήρησε το παράθυρο εξόδου όπου φαίνονται τα 

αποτελέσµατα της εκτέλεσης. 

 

2. Άνοιξε και στη συνέχεια εκτέλεσε το πρόγραµµα sample.x. Τώρα θα 

προκαλέσουµε µια µεταβολή στο πρόγραµµα: στην περιοχή του πηγαίου 
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κώδικα, άλλαξε την εντολή y:=5; σε read y;. Aφού ο κώδικας του 

προγράµµατος σου άλλαξε, πρέπει και πάλι να τον µεταγλωττίσεις. 

Παρατήρησε πάλι την εµφάνιση του κειµένου «Μεταγλώττιση επιτυχής» στο 

παράθυρο των µηνυµάτων. Ύστερα εκτέλεσε τον κώδικα επιλέγοντας το 

εργαλείο Εκτέλεση προγράµµατος. Τι αλλάζει στη συµπεριφορά του 

προγράµµατος; 

 

3. Εκτέλεσε το πρόγραµµα sample.x επιλέγοντας το εργαλείο Εκτέλεση 

προγράµµατος. ∆ώσε µια τιµή στη µεταβλητή y και παρατήρησε τη 

συµπεριφορά του συστήµατος. Εκτέλεσε µερικές φορές ακόµη το 

πρόγραµµα δίνοντας κάθε φορά άλλη τιµή στην y. ∆οκίµασε τις τιµές: 

 

234 

23.566 – πρόσεξε, το δεκαδικό σηµείο είναι η τελεία και όχι το κόµµα 

-12.3243 

12.123456789 

123456789 

123456789123456789 

 

Τι παρατηρείς; Μπορείς να συνοψίσεις τα συµπεράσµατα σου; 

 

4. Κάνε µερικές δοκιµές για να διαπιστώσεις πως λειτουργεί η διαδικασία της  

µεταγλώττισης. Άλλαξε ένα σηµείο του προγράµµατος σου, µεταγλώττισε 

το, δες τα αντίστοιχα µηνύµατα και συζήτησέ τα µε τον καθηγητή σου. 

∆οκίµασε τις εξής αλλαγές: 

• Άλλαξε την εντολή y:=14; σε y=14; 

• Αφαίρεσε ένα ερωτηµατικό “;” 

• Γράψε κάπου µια µεταβλητή k χωρίς εκχώρηση. Λ.χ. writeln k; 

 

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Ο καθηγητής πρέπει να επισηµάνει τα σηµεία.  

α) τη διαφορά ανάµεσα στη µεταγλώττιση και την εκτέλεση του προγράµµατος. 

Επίσης το γεγονός ότι µετά τη µεταγλώττιση ο χρήστης µπορεί να εκτελέσει 

όσες φορές επιθυµεί το πρόγραµµα του, εισάγοντας κάθε φορά και άλλες τιµές. 

β) θα πρέπει να εξηγήσει τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα σε ένα πρόγραµµα 

µε απευθείας εκχώρηση τιµής και σε ένα πρόγραµµα µε εισαγωγή τιµής από το 
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πληκτρολόγιο. Θα πρέπει να κάνει µνεία της διαφορετικής οικονοµίας του κάθε 

τρόπου λειτουργίας: ο ένας είναι πιο άκαµπτος, αλλά πολύ οικονοµικός (π.χ. 

όταν θέλουµε να κάνουµε δοκιµές µε µεγάλο αριθµό δεδοµένων), ενώ ο άλλος 

είναι πιο ελαστικός. Ωστόσο δε θα πρέπει να επιµείνει ιδιαίτερα καθώς η 

προβληµατική αυτή είναι ακόµη άγνωστη στους µαθητές. Η διαφορά ανάµεσα 

σε µια διαδραστική εκτέλεση του προγράµµατος και σε µια µη-διαδραστική 

µπορεί να είναι πολύ σηµαντική για τους µαθητές. Στα τυπικά 

προγραµµατιστικά περιβάλλοντα οι εντολές εισόδου από το πληκτρολόγιο 

προκαλούν µια φαινοµενική αδράνεια του συστήµατος µε το δροµέα ακίνητο 

(στην Turbo Pascal, C κλπ), ή µε την εµφάνιση ενός ερωτηµατικού ? (Basic) 

δηµιουργώντας συνήθως την εντύπωση στους µαθητές ότι το σύστηµα «δε 

λειτουργεί» πλέον ή ακόµη και ότι «χάλασε» - αποτελούν κατά κανόνα ένα από 

τα σηµεία στα οποία οι µαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν πλήρως τη 

λειτουργία του συστήµατος. Στο περιβάλλον αυτό όµως η ρητή αίτηση από το 

σύστηµα για απόδοση τιµής διευκολύνει την κατανόηση του διαφορετικού 

τρόπου λειτουργίας. 

γ) Η ύπαρξη πολλών παραθύρων που είναι ταυτόχρονα ορατά, περιορίζει 

βέβαια σηµαντικά το χώρο εµφάνισης των αποτελεσµάτων – µετά από ένα 

ορισµένο πλήθος αποτελεσµάτων ο χρήστης πρέπει να χρησιµοποιήσει τις 

γραµµές κύλισης για να δει τα αποτελέσµατα. Ωστόσο η επιλογή αυτή 

διευκολύνει ιδιαίτερα τους αρχάριους. Για παράδειγµα στα περιβάλλοντα της 

Qbasic, της Logowriter και της Τurbo Pascal (και οι τρεις γλώσσες που 

χρησιµοποιήθηκαν στην εκπαίδευση) δε µπορούν να συνυπάρχουν τα δυο αυτά 

παράθυρα δηµιουργώντας σύγχυση στους µαθητές – κυρίως στην Τurbo 

Pascal, όπου ο χρήστης µπορεί να βλέπει και τα αποτελέσµατα προηγουµένων 

εκτελέσεων, ή τµήµατα προηγουµένων εντολών σε DOS.  

δ) η ερµηνεία των µηνυµάτων και ο εντοπισµός του λάθους στον κώδικα τους 

δεν είναι πάντοτε προφανής και µπορεί να µην αντιστοιχεί στην αντίληψη του 

χρήστη για τα πιθανά λάθη που µπορεί να κάνει. Ο καθηγητής θα πρέπει να 

επισηµάνει το ρόλο της αναφοράς: εµφάνιση συντακτικών λαθών και 

προειδοποιήσεων – µόνο από συντακτική και όχι από λογική πλευρά. Θα πρέπει 

να εξηγήσει ότι ακόµη και για τα συντακτικά προβλήµατα το σύστηµα δε 

διαθέτει την ανθρώπινη νοηµοσύνη και έτσι πολλές φορές τα µηνύµατα του δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγµατικότητα. Οι προειδοποιήσεις δε 

σηµατοδοτούν λάθη, απλώς αναφέρουν σηµεία τα οποία θα µπορούσαν να είναι 

λανθασµένα. Για παράδειγµα, στη περίπτωση της 3ης παραγράφου (Γράψε 
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κάπου µια µεταβλητή k χωρίς εκχώρηση. Λ.χ. write k;), η προειδοποίηση για τη 

µεταβλητή k ίσως δεν επηρεάζει τα αποτελέσµατα του προγράµµατος. Tο 

σύστηµα επισηµαίνει το γεγονός ότι όταν µεταγλωττίζει την εντολή write k, η 

τιµή του k του είναι άγνωστη. 

Προτάσεις για συζήτηση 

Οι µαθητές θα είναι εξοικειωµένοι µε την ιδέα ότι ο υπολογιστής δεν έχει 

απόλυτη και απεριόριστη ακρίβεια – το γνωρίζουν ήδη από τις αριθµοµηχανές 

τσέπης. Ο καθηγητής, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτοµέρειες, µπορεί να 

επισηµάνει το γεγονός ότι ο υπολογιστής έχει µια περιορισµένη ακρίβεια και 

δυνατότητα αναπαράστασης αριθµών.  

Παρόλα αυτά, το εύρος των αριθµών που δίνουν αποτελέσµατα ακριβείας είναι 

αρκετό για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν συνήθως οι µαθητές στο 

σχολικό περιβάλλον. Ωστόσο οι µαθητές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί όταν κάνουν πράξεις µε αριθµούς που έχουν πολλά ψηφία.  

Ο καθηγητής µπορεί να δείξει στους µαθητές του µε απλό τρόπο τις 

παρεκκλίσεις από τα ορθά αποτελέσµατα που µπορεί να παράγει η περιορισµένη 

ακρίβεια του υπολογιστή. Έτσι, για παράδειγµα, σε ένα σύστηµα που 

διαχειρίζεται µόνο µονοψήφιους αριθµούς, οι παρακάτω πράξεις µπορούν να 

έχουν τα αποτελέσµατα που ακολουθούν: 

 

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Χ

2 2 3 4 5 6 7 8 9 Χ Χ

3 3 4 5 6 7 8 9 Χ Χ Χ

4 4 5 6 7 8 9 Χ Χ Χ Χ

5 5 6 7 8 9 Χ Χ Χ Χ Χ

6 6 7 8 9 Χ Χ Χ Χ Χ Χ

7 7 8 9 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

8 8 9 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

9 9 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ

 

Οι θέσεις Χ του πίνακα δείχνουν τα αποτελέσµατα που είναι λανθασµένα. 

Ανάλογα µε το σύστηµα κάθε Χ µπορεί να αντιπροσωπεύει 

• ένα µήνυµα λάθους υπερχείλισης (overflow) 
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• ένα 9. Καθώς ο 9 είναι ο µεγαλύτερος αριθµός που µπορεί να 

αναπαρασταθεί από το σύστηµα, το 9 είναι η καλύτερη δυνατή 

προσέγγιση του πραγµατικού αποτελέσµατος. 

Το υπόλοιπο της διαίρεσης του πραγµατικού αποτελέσµατος δια του 9, δηλαδή 

το Χ mod 9. Έτσι, για παράδειγµα, 8+5=4 αφού 4=13 mod 9. 

 

Εργαστήριο 3ο  

Προτεινόµενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα 

Μεταβλητές  

1. Μπορείς να θεωρήσεις τις µεταβλητές σαν χώρους, όπως κουτιά ή συρτάρια 

ή ράφια, όπου µπορείς να αποθηκεύσεις διάφορα πράγµατα. Αν χρειαστείς 

όµως ένα πράγµα, θα πρέπει να θυµάσαι σε ποιο κουτί το έχεις τοποθετήσει. 

Αν όµως κάθε κουτί έχει το όνοµά του, τότε µπορείς να γράψεις σε ένα 

χαρτί το όνοµα αυτό και το περιεχόµενο του για να κάνεις την αναζήτηση 

εύκολα. Οι µεταβλητές έχουν και αυτές ονόµατα και περιεχόµενο. Το όνοµα 

µιας µεταβλητής ονοµάζεται στον προγραµµατισµό αναγνωριστικό. Πιο 

συγκεκριµένα, αναγνωριστικά ονοµάζουµε όλες τις λέξεις ή σύµβολα που 

χρησιµοποιούµε σε ένα πρόγραµµα για την ονοµασία των µεταβλητών και 

των συναρτήσεων. Έγκυροι χαρακτήρες ενός αναγνωριστικού είναι τα 

γράµµατα του λατινικού αλφαβήτου (πεζά και κεφαλαία), οι αριθµοί (0-9) 

και ο χαρακτήρας υπογράµµισης «_». Ο πρώτος χαρακτήρας ενός 

αναγνωριστικού πρέπει να είναι πάντα γράµµα. Το περιεχόµενο µιας 

µεταβλητής µπορεί να είναι αριθµός ή κείµενο. Για να δώσεις τιµή 

(περιεχόµενο) σε µια µεταβλητή χρησιµοποιείς µια εντολή ανάθεσης τιµής. 

Όπως στο παρακάτω παράδειγµα: 

 

begin 

x:=10; 

y:=12.4*2+7; 

z:=”Καληµέρα Καληνύχτα”; 

end. 

 

όπου η µεταβλητή µε το όνοµα x έχει ως τιµή τον ακέραιο αριθµό 10, η 

µεταβλητή y έχει ως τιµή το δεκαδικό αριθµό 31.8 που προκύπτει από τον 
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υπολογισµό της αριθµητικής παράστασης και η µεταβλητή z έχει ως τιµή το 

κείµενο «Καληµέρα Καληνύχτα». Παρατήρησε ότι το σύµβολο ανάθεσης 

τιµής είναι το “:=”. 

 

2. Στο παραπάνω παράδειγµα το πρόγραµµά µας απλώς αποθηκεύει τιµές στις 

µεταβλητές. ∆εν υπάρχει κάποια επικοινωνία µε το χρήστη. Ο τρόπος µε τον 

οποίο επικοινωνεί ο υπολογιστής µε το χρήστη είναι η είσοδος και η έξοδος 

δεδοµένων. Η είσοδος γίνεται συνήθως όταν ο χρήστης πληκτρολογεί τιµές 

και η έξοδος γίνεται συνήθως όταν ο υπολογιστής γράφει κάποιο δεδοµένο 

στην οθόνη. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι εισόδου, όπως είσοδος µε τη χρήση 

του ποντικιού και εξόδου όπως η έξοδος δεδοµένων στον εκτυπωτή. Στη 

δική µας γλώσσα η είσοδος δεδοµένων γίνεται µε την εντολή read και η 

έξοδος µε την εντολή write ή writeln. 

 

3. Πώς όµως θα µπορούµε να δούµε στην οθόνη το περιεχόµενο µιας 

µεταβλητής, λ.χ. της z από το προηγούµενο παράδειγµα;  Για να γίνει αυτό 

θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την εντολή εξόδου αποτελεσµάτων write ή 

writeln. Αν στο τελευταίο παράδειγµα, που αναφέρθηκε παραπάνω, 

προσθέσεις µια εντολή αµέσως πριν το τέλος του προγράµµατος (writeln z;) 

 

begin 

x:=10; 

y:= 12.4*2+7; 

z:=”Καληµέρα Καληνύχτα”; 

writeln z; 

end. 

 

και τρέξεις το πρόγραµµα, τότε στην οθόνη του υπολογιστή θα εµφανιστεί 

το κείµενο “Καληµέρα Καληνύχτα” που είναι το περιεχόµενο της µεταβλητής 

z. Αν θέλεις να δεις το περιεχόµενο της µεταβλητής x και της µεταβλητής y 

µπορείς να προσθέσεις την εντολή 

    writeln x,y; 

που θα εµφανίσει το περιεχόµενο της x και δίπλα το περιεχόµενο της y.  

 

4. Βρίσκεσαι στην κλάση αρχαρίων. Στο κάτω µέρος του παραθύρου του 

πηγαίου κώδικα εµφανίζονται µερικά εικονίδια. ∆ιερεύνησε τη λειτουργία 



Παραρτήµατα  Σελίδα 219 

τους. Αν έχεις ήδη κάποιο πρόγραµµα ανοιχτό και δεν θέλεις να χαθούν τα 

δεδοµένα τότε αποθήκευσε το. Επέλεξε από την πάνω µπάρα το εργαλείο 

«Νέο πρόγραµµα», που καθαρίζει το παράθυρο του πηγαίου κώδικα, και 

γράψε τις εντολές: 

 

begin 

x:=5; 

y:=x; 

writeln x,y;  

end. 

 

 

Mπορείς να προβλέψεις τα αποτελέσµατα που θα εµφανιστούν στο 

παράθυρο των αποτελεσµάτων; Αν προχωρήσεις σε µεταγλώττιση ή 

εκτέλεση θα σου ζητηθεί να αποθηκεύσεις το πρόγραµµα. Η λειτουργία 

αυτή απαιτείται για την καταγραφή σε βάση δεδοµένων του πηγαίου 

κώδικα, των στοιχείων κάθε µεταγλώττισης και εκτέλεσης και την 

περαιτέρω επεξεργασία τους. 

 

5. Τροποποίησε το πρόγραµµα σου και γράψε τα εξής: 

 

begin 

x:=5; 

y:=x; 

x:=x+2; 

y:=x+3; 

writeln x,y;  

end. 

 

Mπορείς να προβλέψεις τα αποτελέσµατα που θα εµφανιστούν στο 

παράθυρο των αποτελεσµάτων; 

 

6. Τροποποίησε το πρόγραµµα σου και γράψε τα εξής: 

 

begin 

x:=5; 
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y:=3*x+2; 

z:=y; 

writeln x,y,z;  

z:=z+1; 

writeln x,y,z; 

end. 

 

Mπορείς να προβλέψεις τα αποτελέσµατα;  

 

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Πρέπει να γίνει σαφής διάκριση της µεταξύ αριστερού και δεξιού τµήµατος της 

εντολής ανάθεσης, και να κατανοήσουν οι µαθητές ότι το αριστερό τµήµα 

σχετίζεται µε τη θέση µνήµης ενώ το δεξί τµήµα µε την τιµή που θα πάρει η 

µεταβλητή.  

Ο καθηγητής θα πρέπει να επικεντρωθεί στα συγκεκριµένα προβλήµατα που 

συναντούν οι µαθητές στη κατανόηση της έννοιας της µεταβλητής. 

Αναλυτικότερα αυτά κατηγοριοποιούνται στα παρακάτω: 

α) Ανάθεση σταθερής τιµής  

      a := 3;   

Ο καθηγητής θα πρέπει να εξηγήσει γιατί δεν µπορεί να γίνει και το 

 3:= a; 

β) Ανάθεση τιµής που προκύπτει από υπολογισµό  

 b := 2*a+1;     

Ορισµένοι µαθητές πιστεύουν ότι µε την παραπάνω εντολή ανάθεσης η 

µεταβλητή b περιέχει την έκφραση και όχι το αποτέλεσµα της.   

γ) Αντιγραφή         

 a := 3;  

     b := a; 

Ο καθηγητής θα πρέπει να γνωρίζει ότι στην παραπάνω περίπτωση, αρκετοί 

µαθητές θεωρούν  

• είτε ότι µε την εντολή b:=a οι µεταβλητές ανταλλάσσουν τιµές  

• είτε ότι η µεταβλητή a δεν θα έχει τιµή από εδώ και στο εξής αφού έχει 

αναθέσει την τιµή της στη µεταβλητή b 

• είτε ότι από εδώ και στο εξής υπάρχει µόνιµη διασύνδεση των a και b 

και κάθε αλλαγή στη µία από αυτές θα επηρεάζει και την άλλη. 

δ) Συσσώρευση  
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 a:= a + 1; 

Εδώ προκαλείται η λεγόµενη σύγκρουση Μαθηµατικών και Πληροφορικής. Ο 

µαθητής θα πρέπει να κατανοήσει τη διαφορά στην ερµηνεία της εντολής που 

δίνει η κάθε επιστήµη. Η µεταβλητή δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται σαν µια 

διεύθυνση στη µνήµη που περιέχει µία τιµή, αλλά σαν χώρος αποθήκευσης 

ενδιάµεσων τιµών που είναι συνάρτηση της εκτέλεσης του προγράµµατος. 

Προτάσεις για συζήτηση 

Η αναλογία µεταβλητής και κουτιού ή συρταριού. Μπορεί το κουτί-µεταβλητή 

να χωρέσει περισσότερες από µία τιµές; Τι τιµή-αξία έχει ένα κουτί-µεταβλητή 

αν δεν του έχουµε δώσει τιµή; 

Η αναλογία µεταβλητής µε πλάκα γραφής. 

Η µεταβλητή στα Μαθηµατικά και στην Πληροφορική. 

 

Εργαστήριο 4ο 

Βηµατική εκτέλεση και παράθυρο µεταβλητών 

Προτεινόµενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα 

1. Βρίσκεσαι στην κλάση αρχαρίων. Στο κάτω µέρος του παραθύρου του 

πηγαίου κώδικα εµφανίζονται µερικά εικονίδια. ∆ιερεύνησε τη λειτουργία 

τους. Αν έχεις ήδη κάποιο πρόγραµµα ανοιχτό και δεν θέλεις να χαθούν τα 

δεδοµένα τότε αποθήκευσε το. Επέλεξε από την πάνω µπάρα το εργαλείο 

«Νέο πρόγραµµα», που καθαρίζει το παράθυρο του πηγαίου κώδικα, και 

γράψε τις εντολές: 

 

begin 

x:=8;  

y:=14;  

z:=x+y;  

write z; 

end. 

 

2. Από την πάνω µπάρα εργαλείων επέλεξε την κλάση προχωρηµένων. 

Παρατήρησε το νέο παράθυρο (Συµβολικού κώδικα ή Assembly), στο οποίο 

θα απεικονίζονται οι εντολές του συµβολικού κώδικα στις οποίες θα 

µεταφράζεται ο πηγαίος κώδικας.  Συζήτησε µε τον καθηγητή το ρόλο του. 
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Προχώρησε στη µεταγλώττιση του κώδικα και στη συνέχεια τρέξε το 

πρόγραµµα. Τρέξε το πρόγραµµα βήµα - βήµα επιλέγοντας το εργαλείο 

«Βηµατική εκτέλεση» που βρίσκεται κάτω από το παράθυρο του πηγαίου 

κώδικα. Παρατήρησε ότι η κάθε µία εντολή του πηγαίου κώδικα αντιστοιχεί 

σε δύο ή περισσότερες εντολές συµβολικού κώδικα. Προαιρετικά, δοκίµασε 

τη βηµατική εκτέλεση του συµβολικού κώδικα. 

 

3. Τροποποίησε το πρόγραµµα σου και γράψε τα εξής: 

 

x:=8;  

y:=14;  

z:=x+y;  

x:=z+x;  

x:=z+x; 

y:=x+y;  

writeln x;  

writeln y;  

writeln z; 

 

Mπορείς να προβλέψεις τα αποτελέσµατα που θα εµφανιστούν στο 

παράθυρο των αποτελεσµάτων; Επιβεβαίωσε τα αποτελέσµατα µε τη χρήση 

της βηµατικής εκτέλεσης και παρατήρησε σε κάθε βήµα τις αλλαγές στις 

τιµές των µεταβλητών όπως εµφανίζονται στο αντίστοιχο παράθυρο. 

 

4. Άλλαξε τις δυο πρώτες εντολές σε  

 

read x; 

read y; 

 

Τώρα είναι δυνατόν να προβλέψεις τα αποτελέσµατα που θα εµφανιστούν 

στο παράθυρο αποτελεσµάτων; Υπάρχει τρόπος να προβλέψεις τα 

αποτελέσµατα αν γνωρίζεις τις τιµές που θα αποδοθούν στο x και στο y, 

χωρίς να κάνεις όλους τους ενδιάµεσους υπολογισµούς; Εκτέλεσε το 

πρόγραµµα βήµα-βήµα και παρατήρησε σε κάθε βήµα τις αλλαγές στις τιµές 

των µεταβλητών. 
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5. Έστω ότι θέλουµε να φτιάξουµε ένα πρόγραµµα που υπολογίζει το εµβαδόν 

ενός τριγώνου. Γνωρίζουµε από τη γεωµετρία ότι ο τύπος υπολογισµού είναι 

Εµβαδόν = Βάση * Ύψος / 2. Έστω ο παρακάτω πηγαίος κώδικας: 

 

begin 

embadon:=basi*ypsos/2; 

read basi; 

read ypsos; 

writeln embadon; 

end. 

 

Είναι σωστός ο πηγαίος κώδικας; Παράγει σωστά αποτελέσµατα; Aν δοθεί 

λ.χ. στη µεταβλητή basi η τιµή 10 και στη µεταβλητή ypsos η τιµή 5, 

µπορείς να προβλέψεις τα αποτελέσµατα; 

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Ο καθηγητής χωρίς να προχωρήσει σε λεπτοµέρειες, µπορεί να εξηγήσει το 

ρόλο κάθε παραθύρου: του συµβολικού κώδικα, των µεταβλητών και των 

καταχωρητών. Στο απλό πρόγραµµα που έχουν οι µαθητές είναι εξάλλου 

εύκολο να δείξει την αντιστοιχία ανάµεσα στις εντολές της γλώσσας 

προγραµµατισµού και της συγκεκριµένης υλοποίησης της συµβολικής γλώσσας. 

Η βηµατική εκτέλεση είναι ωστόσο πιο ενδιαφέρουσα καθώς επιτρέπει την 

παρατήρηση των διαδοχικών τιµών των µεταβλητών – έτσι το περιβάλλον 

γίνεται ισοδύναµο µε την προσοµοίωση της εκτέλεσης του προγράµµατος στο 

χαρτί. 

Ο υπολογισµός των τελικών αποτελεσµάτων είναι βέβαια τετριµµένος. Στην 

περίπτωση που οι απευθείας εκχωρήσεις αντικατασταθούν από εντολές εισόδου 

δεδοµένων από το πληκτρολόγιο, τα τελικά αποτελέσµατα δεν µπορούν βέβαια 

να είναι εκ των προτέρων γνωστά. Αν όµως οι αρχικές τιµές των x, y είναι 

αντίστοιχα a και b, τότε το αποτέλεσµα του προγράµµατος µπορεί να 

υπολογιστεί ως µια συνάρτηση των a,b: 

 

Περιεχόµενα µεταβλητών 

πριν την εκχώρηση 

Εντολή Περιεχόµενα µεταβλητών µετά 

την εκχώρηση 

X=a   y=b z=? z:=x+y x=a   y=b  z=a+b 

X=a   y=b z=a+b x:=x+y x=a+a+b=2a+b  y=b z=a+b 
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X=2a+b  y=b z=a+b x:=x+y x=3a+2b   y=b   z=a+b 

X=3a+2b y=b z=a+b y:=x+y x=3a+2b     y=3a+3b  z=a+b 

 

Ο καθηγητής είναι δυνατόν να δείξει στους µαθητές τη συλλογιστική αυτή 

καθώς οι µαθητές δε θα βρουν δυσκολίες στην κατανόηση των στοιχειωδών 

αλγεβρικών πράξεων. 

Το ουσιαστικό κέρδος από µια τέτοια προσέγγιση έγκειται στην ιδέα του ότι 

είναι δυνατόν µε απλή άλγεβρα να έχουµε, σε ορισµένες περιπτώσεις, έναν 

έλεγχο των αποτελεσµάτων και ταυτόχρονα µια απόδειξη της εγκυρότητας 

τους. 

Η βηµατική εκτέλεση θα επιβεβαιώσει και εµπειρικά αυτό που υπολογίστηκε µε 

τη βοήθεια της στοιχειώδους άλγεβρας.  

Όσον αφορά το τελευταίο σκέλος του εργαστηρίου, αρκετοί µαθητές ενδέχεται 

να απαντήσουν λάθος, προβλέποντας ότι το τελικό αποτέλεσµα θα είναι το 25. 

Οι µαθητές αυτοί ίσως θεωρούν ότι όλα τα δεδοµένα του προβλήµατος 

περιέχονται στον κώδικα. ∆εν λαµβάνουν όµως υπόψη τους το ότι το 

πρόγραµµα εκτελείται γραµµικά και όχι παράλληλα. Και εδώ η βηµατική 

εκτέλεση θα ξεδιαλύνει τις παρανοήσεις των µαθητών. 

Προτάσεις για συζήτηση 

Η αξία της βηµατικής εκτέλεσης είναι εκείνη της οικονοµίας: η βηµατική 

εκτέλεση επιτρέπει, µε έναν οικονοµικό τρόπο, την παρακολούθηση της 

τροποποίησης που υφίστανται οι τιµές των µεταβλητών και του αποτελέσµατος 

εκτέλεσης κάθε εντολής. 

 
 
 

Εργαστήριο 5ο  

Προτεινόµενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα 

∆οµές ελέγχου – if .. then .. else 

1. Σε ορισµένους αλγόριθµους επίλυσης ενός προβλήµατος µπορεί να 

συναντήσουµε φράσεις του τύπου Αν ... τότε ... αλλιώς. Ας δούµε έναν 

αλγόριθµο που υπολογίζει αν ένας αριθµός είναι µεγαλύτερος από το 100. 

 

Α) ∆ώσε έναν αριθµό. 

Β) Αν ο αριθµός που πληκτρολογήθηκε είναι µεγαλύτερος από το 100 τότε 

γράψε το µήνυµα «Ο αριθµός που έδωσες είναι µεγαλύτερος από το 100». 
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Γ) ∆ιαφορετικά γράψε το µήνυµα «Ο αριθµός είναι µικρότερος ή ίσος µε το 

100». 

 

2. Η φράση B) του αλγορίθµου ζητά από τον υπολογιστή να κάνει µια επιλογή 

ανάµεσα σε δύο ή περισσότερες περιπτώσεις. Στη γλώσσα µας, όπως και 

στις περισσότερες γλώσσες προγραµµατισµού, αυτό γίνεται µε την εντολή 

“if ... then” που συντάσσεται µε δύο τρόπους: 

• if <σχεσιακή_παράσταση> then <εντολές> endif 

• if <σχεσιακή_παράσταση> then <εντολές> else <εντολές> endif 

 

όπου η <σχεσιακή_παράσταση> αποτελείται από δύο εκφράσεις που 

συγκρίνονται µεταξύ τους µε τη χρήση των σχεσιακών τελεστών =, <>, >, 

>=, <, <=. Η παράσταση υπολογίζεται και το αποτέλεσµά της µπορεί να 

είναι είτε αληθές είτε ψευδές, οπότε ανάλογα εκτελούνται οι εντολές που 

υπάρχουν µετά το then ή οι εντολές που υπάρχουν µετά το else. 

Έτσι ο τελευταίος αλγόριθµος µετατρέπεται σε πρόγραµµα ως ακολούθως: 

 

begin 

read mynumber; 

if mynumber > 100 then 

write “Ο αριθµός που έδωσες είναι µεγαλύτερος από το 100”; 

else 

write “Ο αριθµός είναι µικρότερος ή ίσος από το 100”; 

endif; 

end. 

 

3. Μπορείς να τροποποιήσεις τον παραπάνω κώδικα ώστε στην περίπτωση που 

δοθεί ο αριθµός 100 να εµφανίζεται το µήνυµα: «Ο αριθµός που έδωσες 

είναι το 100!»; 

 

4. Έστω ο παρακάτω πηγαίος κώδικας: 

 

begin 

writeln “Επιλογή ; (1 ή 2)”; 

read answer; 

if answer = 1 then  
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writeln “Πρώτη Επιλογή”; 

else 

writeln “∆εύτερη Επιλογή”; 

endif; 

end. 

 

Τι αποτέλεσµα θα βγάλει το παραπάνω πρόγραµµα αν στην εντολή  

read answer; 

δοθεί κάποια άλλη τιµή εκτός του 1 ή του 2, λ.χ. το 0 ; 

 

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Στο τελευταίο σκέλος ενδέχεται να ληφθούν απαντήσεις που δεν συµβαδίζουν 

µε τις εντολές του προγράµµατος αλλά ερµηνεύονται από τους µαθητές 

σύµφωνα µε τα δεδοµένα που έχουν στο µυαλό τους. Λ.χ. µπορεί να 

υποστηρίξουν ότι το πρόγραµµα θα βγάλει µήνυµα λάθους ή θα περιµένει έως 

ότου δοθεί µια από τις δύο ζητούµενες απαντήσεις.  

Προτάσεις για συζήτηση 

Εµφωλευµένες εντολές δοµών επιλογής. Αναλογία µε τις παρενθέσεις σε µια 

αριθµητική παράσταση. 

 

Εργαστήριο 6ο  

Προτεινόµενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα 

∆οµές επανάληψης 

1. Συχνά χρειάζεται να προγραµµατίσουµε ενέργειες που γίνονται πολλές 

φορές, επαναληπτικά. Για παράδειγµα µπορεί να χρειαστεί να διαβάσουµε 

µια σειρά αριθµών ή να γράψουµε ένα αποτέλεσµα στην έξοδο πολλές 

φορές. Στη γλώσσα µας αυτό γίνεται µε τρεις εναλλακτικές εντολές, τις 

while, repeat και for που συντάσσονται ως εξής: 

 

• while <σχεσιακή_παράσταση> do <εντολή> 

Υπολογίζεται η <σχεσιακή_παράσταση> και αν το αποτέλεσµα είναι 

αληθές τότε εκτελείται η <εντολή>. Η διαδικασία επαναλαµβάνεται έως 

ότου η <σχεσιακή_παράσταση> γίνει ψευδής. 

• repeat <εντολές> until <σχεσιακή_παράσταση> 
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Εκτελούνται οι <εντολές> έως ότου η <σχεσιακή_παράσταση> γίνει 

αληθής. 

• α) for <µεταβλητή>:=<αρχική τιµή> το <τελική τιµή> do <εντολή> 

Η <εντολή> εκτελείται <τελική τιµή> - <αρχική τιµή> + 1 φορές 

β) for <µεταβλητή>:=<αρχική τιµή> downto <τελική τιµή> do 

<εντολή> 

Η <εντολή> εκτελείται <αρχική τιµή> - <τελική τιµή> + 1 φορές 

 

όπου ή <εντολή> µπορεί να είναι απλή ή σύνθετη. Η σύνθετη εντολή 

αρχίζει µε begin και τελειώνει µε end; και µπορεί να περιέχει πολλές απλές 

εντολές.  

 

2. Ένα παράδειγµα προβλήµατος που απαιτεί δοµή επανάληψης είναι το 

παρακάτω: 

 

«Φτιάξε ένα πρόγραµµα που θα δέχεται αριθµούς από το πληκτρολόγιο. Για 

κάθε αριθµό που θα εισάγει ο µαθητής, το πρόγραµµα θα εµφανίζει το 

τετράγωνο του. Το πρόγραµµα θα σταµατάει όταν ο µαθητής εισάγει το 0.» 

 

Μία λύση του παραπάνω προβλήµατος µε χρήση της εντολής while είναι η 

ακόλουθη: 

 

begin 

read x; 

while x <> 0 do  

begin 

    y:=x*x; 

    writeln x,” ”,y; 

    read x;  

end; 

end. 

 

3. Ένα άλλο πρόβληµα που απαιτεί επαναληπτική δοµή είναι το παρακάτω: 

 

«Φτιάξε ένα πρόγραµµα που δέχεται δέκα αριθµούς και εµφανίζει τα 

τετράγωνα και τους κύβους τους» 
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Μια λύση του προβλήµατος µε χρήση της repeat είναι η παρακάτω: 

 

begin 

i:=1; 

repeat  

 read a; 

 writeln a, “ “, a*a, “ “, a*a*a; 

 i:=i+1; 

until i>10 ; 

end. 

 

Ενώ αν χρησιµοποιηθεί η for τότε θα έχουµε λύση της µορφής: 

 

begin 

for i:=1 to 10 do  

 begin  

  read a; 

  writeln a, “ “, a*a, “ “, a*a*a; 

 end; 

end. 

 

4. Έστω ο παρακάτω πηγαίος κώδικας: 

 

begin 

i:=0; 

if i=10 then  

writeln “HELLO”; 

endif; 

repeat 

i:=i+1; 

writeln i; 

until i=10; 

end. 

 

Τι αποτέλεσµα προσδοκούµε να έχουµε µε το παραπάνω πρόγραµµα; Μπορείς 
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να προβλέψεις τα αποτελέσµατα; Είναι ίδια µε αυτά που επιθυµούµε; 

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Η παντοδυναµία της while. 

Εµφωλευµένες δοµές  

Στο τελευταίο σκέλος ορισµένοι µαθητές ενδέχεται να απαντήσουν ότι θα 

τυπωθούν οι αριθµοί 1 ως 10 κι ύστερα η λέξη HELLO. Αυτοί οι µαθητές δε 

λαµβάνουν υπόψη τους ότι το πρόγραµµα εκτελείται γραµµικά και όχι 

παράλληλα. Ορισµένοι µαθητές µπορεί να δικαιολογήσουν τη λανθασµένη 

απάντηση τους από το γεγονός ότι η ταχύτητα των σύγχρονων υπολογιστών 

είναι εξαιρετικά µεγάλη. Η βηµατική εκτέλεση θα ξεδιαλύνει τις παρανοήσεις 

των µαθητών.  

Προτάσεις για συζήτηση 

Η επιλογή της κατάλληλης δοµής. 

Η γραµµική εκτέλεση του προγράµµατος σε αντιδιαστολή µε την παράλληλη. 

Η επίδραση της ταχύτητας του υπολογιστή στη γραµµική εκτέλεση. 

∆ιαφοροποιούνται τα αποτελέσµατα αν το πρόγραµµα εκτελεστεί σε ταχύτερο 

υπολογιστή; 

 

Εργαστήριο 7ο  

Προτεινόµενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα 

Πίνακες 

1. Οι πίνακες σου επιτρέπουν να αποθηκεύσεις πλήθος δεδοµένων κάτω από 

ένα κοινό όνοµα. Για να προσπελάσεις ένα από αυτά τα δεδοµένα θα 

χρειαστείς εκτός από το όνοµα και την ακριβή του θέση στον πίνακα. Οι 

θέσεις αρχίζουν από το 1 και φτάνουν σε αριθµό τέτοιο που να επιτρέπεται 

από τη διαθέσιµη µνήµη του κάθε υπολογιστή. Στη γλώσσα µας δεν 

απαιτείται δήλωση του µεγέθους του κάθε πίνακα. Ένα παράδειγµα 

ανάθεσης τιµής σε µια θέση πίνακα είναι το παρακάτω: 

 

Pin[1]:=100; 

Pin[2]:=120; 

Names[1]:= “Νίκος”; 

 

2. Οι πίνακες πολλές φορές συνδυάζονται µε τις δοµές επανάληψης για την 
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είσοδο ή έξοδο δεδοµένων. Έτσι η είσοδος από το πληκτρολόγιο µιας σειράς 

100 αριθµών, σε πίνακα µε όνοµα a, θα µπορούσε να γίνει ως εξής: 

 

for i:=1 to 100 do 

read a[i]; 

 

Ενώ η εµφάνιση του περιεχοµένου των 20 πρώτων θέσεων του πίνακα a: 

 

for j:=1 to 20 do 

write a[j]; 

 

3. Έστω ο πίνακας times όπου έχουµε καταχωρήσει τις τιµές 10 προϊόντων. 

Μπορείς να καταλάβεις τι αλλαγή προσπαθεί να προκαλέσει το παρακάτω 

τµήµα κώδικα στις τιµές των προϊόντων; 

 

for i:=1 to 10 do 

times[i]:=times[i]/2; 

 

Τι αλλαγές θα έπρεπε να κάνουµε στον παραπάνω κώδικα αν υπήρχε η 

απαίτηση οι νέες τιµές του πίνακα times να ενσωµατώνουν το ΦΠΑ (18%) 

 

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Ο διδάσκων θα πρέπει να εξηγήσει τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των πινάκων 

και τις περιορισµένες δυνατότητες επίλυσης προβληµάτων που έχει µια γλώσσα 

προγραµµατισµού που δεν υποστηρίζει πίνακες. 

Προτάσεις για συζήτηση 

Η δύναµη των πινάκων. Παράδειγµα υλοποίησης προγράµµατος ταξινόµησης ή 

αναζήτησης σε λίστα ονοµάτων µε χρήση πίνακα.  

 

Εργαστήριο 8ο  

Προτεινόµενη διάρκεια: Μία διδακτική ώρα 

Συναρτήσεις 

1. Σε περιπτώσεις µεγάλων προγραµµάτων είναι επιθυµητό να τεµαχίζουµε το 

πρόγραµµα µας σε µικρότερα τµήµατα. Αυτά τα τµήµατα λέγονται 
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υπορουτίνες. Οι υπορουτίνες διακρίνονται σε διαδικασίες και σε 

συναρτήσεις. Η συνάρτηση στα µαθηµατικά δέχεται µια σειρά παραµέτρων 

και επιστρέφει ένα αποτέλεσµα. Το ίδιο γίνεται και στον προγραµµατισµό. 

Έτσι για παράδειγµα αν έχουµε µια συνάρτηση µε το όνοµα cube(x) που 

υπολογίζει τον κύβο ενός αριθµού x (x3) και θέλουµε να βρούµε τον κύβο 

του αριθµού 5, θα πρέπει να καλέσουµε τη συνάρτηση µε παράµετρο το 5. 

Έτσι οι παρακάτω γραµµές κώδικα είναι όλες αποδεκτές: 

 

result := cube(5); 

write cube(5); 

z := 4*cube(5)/3; 

 

Στην πρώτη γραµµή, η συνάρτηση επιστρέφει ένα αποτέλεσµα (125) που 

αποθηκεύεται στη µεταβλητή result. Στη δεύτερη γραµµή το αποτέλεσµα 

της συνάρτησης εµφανίζεται στην έξοδο αποτελεσµάτων και στην τρίτη 

γραµµή η συνάρτηση συµµετέχει σε µια αριθµητική παράσταση.  

 

2. Η συνάρτηση δηλώνεται πριν την έναρξη του κυρίως προγράµµατος µε τον 

παρακάτω τρόπο σύνταξης: 

  

function onoma (param1, param2, …, param N) 

 begin 

      <εντολές> 

     return value; 

end; 

  

 Παράδειγµα συνάρτησης: 

function cube (x) 

 begin 

          return x*x*x; 

 end; 

 

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Ο διδάσκων θα µπορούσε να χαρακτηρίσει την υπορουτίνα σαν ένα µαύρο 

κουτί που δέχεται εισόδους και παράγει µία έξοδο. Επίσης θα µπορούσε να 

αναφερθεί στα προβλήµατα που συναντώνται στην ανάπτυξη και συντήρηση 
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προγραµµάτων και στη σηµασία των υπορουτινών για την εύκολη συντήρηση 

του κώδικα.  

Προτάσεις για συζήτηση 

Σύγκριση µεταξύ διαφορετικών υλοποιήσεων προγραµµάτων (µε χρήση 

υπορουτινών και χωρίς υπορουτίνες). Θα µπορούσε να συζητηθεί το θέµα των 

πλεονεκτηµάτων των υπορουτινών. Ενδεικτικά αυτά είναι: 

• Ευανάγνωστος κώδικας και ευκολότερος εντοπισµός λαθών 

• Εύκολη αναβάθµιση & συντήρηση πηγαίου κώδικα 

• Ανεξαρτησία από το υπάρχον πρόγραµµα. Μια υπορουτίνα µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί σε διαφορετικά προγράµµατα. 
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Προβλήµατα προς επίλυση 

 

Πρόβληµα 1ο – Υπολογισµός εµβαδού, περιµέτρου κύκλου 

Φτιάξε ένα πρόγραµµα που υπολογίζει το εµβαδόν και την περίµετρο ενός 

κύκλου. Το πρόγραµµα κάθε φορά θα ζητά να δοθεί η τιµή της ακτίνας R του 

κύκλου. ∆ίνεται το Pi := 3.14 (EMBADON:=R*R*Pi   PERIMETROS:= 2*Pi*R). 

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Οι µαθητές ενδέχεται να ξεκινήσουν την επίλυση του προβλήµατος βασιζόµενοι 

στο 4ο εργαστήριο και το αντίστοιχο (λανθασµένο) πρόβληµα που υπάρχει εκεί 

και αφορά το εµβαδόν ενός τριγώνου. Ο καθηγητής θα πρέπει να επισηµάνει 

τις οµοιότητες και τις διαφορές µε το εν λόγω πρόβληµα (ίδια ακολουθία 

ενεργειών, διαφορετικός τύπος υπολογισµού κτλ.). Επίσης θα πρέπει να 

επιµείνει και να αναδείξει τη διαφορά µεταξύ της χρήσης της εντολής read και 

της ανάθεσης τιµής στη µεταβλητή R (που αντιστοιχεί στην ακτίνα του 

κύκλου). 

 
 
 

Πρόβληµα 2ο – Αντιµετάθεση µεταβλητών 

∆υο µεταβλητές Α και Β περιέχουν δυο αριθµητικές τιµές. Επιθυµούµε να τις 

αντιµεταθέσουµε, δηλαδή το Α να αποκτήσει την αριθµητική τιµή του Β και το 

Β την αριθµητική τιµή του Α. Να γραφεί ένα πρόγραµµα που να εκτελεί την 

αντιµετάθεση αυτή.  

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Οι µαθητές πολλές φορές εκλαµβάνουν το παράδειγµα ως το ζητούµενο. Αν ο 

καθηγητής δώσει ως παράδειγµα αρχική τιµή στο Α το 8 και στο Β το 5, οι 

µαθητές προτείνουν ως λύση του προβλήµατος τις εκχωρήσεις Α:=5 και Β:=8.  

Μια εκδοχή λύσης είναι λοιπόν η εξής: 

 

 Α:=8; 

 Β:=5;  (αυτά προτείνει ο καθηγητής ως αρχική κατάσταση) 

 Α:=5; 

 Β:=8:  (η λύση που προτείνουν οι µαθητές) 
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Ο καθηγητής ανατρέχοντας στην εκφώνηση, υπενθυµίζει ότι η λύση πρέπει να 

είναι σωστή για δυο τυχαίους αριθµούς. Με άλλα λόγια, πρέπει την 

αντιµετάθεση να την κάνει ο ΗΥ και άρα ο πραγµατικός στόχος του 

προγραµµατιστή, δηλαδή των µαθητών, είναι η διατύπωση εκείνων των 

εντολών που θα επιτρέψουν στον ΗΥ να αντιµεταθέσει δυο οιεσδήποτε τιµές – 

µέσα στα όρια των αποδεκτών αριθµών. Εποµένως αν η αρχική κατάσταση είναι 

Α=100 και Β=200, τότε το πρόγραµµα θα είναι: 

 

 Α:=100; 

 Β:=200;  

 Α:=5; 

 Β:=8:  

 

Οι µαθητές µπορούν στη συνέχεια να κατανοήσουν και το γεγονός ότι οι 

εκχωρήσεις Α:=Β και Β:=Α (που πολλές φορές προτείνονται ως λύση) δε 

δίνουν το επιθυµητό αποτέλεσµα. 

Είναι πολύ πιθανό ορισµένοι µαθητές να προτείνουν τη σωστή λύση 

προτείνοντας µια τρίτη ενδιάµεση µεταβλητή – όπως ακριβώς για να 

αντιµεταθέσουµε τα (υγρά) περιεχόµενα δυο δοχείων χρειαζόµαστε και ένα 

τρίτο, βοηθητικό δοχείο. 

Άρα µια λύση είναι: 

 

 Τemp:= A; 

 A:=B; 

 B:=Temp; 

 

O καθηγητής µπορεί να ρωτήσει, αν είναι δυνατόν να επινοηθεί µια λύση χωρίς 

χρήση της Temp. Πιθανότατα οι µαθητές θα απαντήσουν αρνητικά, οπότε ο 

καθηγητής µπορεί να προτείνει το εξής: 

 

 Α:=Α+Β; 

 Β:=Α-Β; 

 Α:=Α-Β; 

 

Μια εκτέλεση του προγράµµατος δείχνει σωστά αποτελέσµατα. Η 

παρακολούθηση του παράθυρου µε τις ενδιάµεσες τιµές των µεταβλητών 
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δείχνει την εξέλιξη των διαδοχικών τιµών. 

Ο καθηγητής µπορεί και πάλι να προτείνει µια αλγεβρική ερµηνεία του 

αποτελέσµατος: 

 

Περιεχόµενα µεταβλητών 

πριν την εκχώρηση 

Εντολή 

εκχώρησης

Περιεχόµενα µεταβλητών 

µετά την εκχώρηση 

A=x                  B=y Α:=A+B A=x+y                B=y 

A=x+y              B=y B:=A-B A=x+y                B=x+y-y=x 

A=x+y              B=x A:=A-B A=x+y-x=y         B=x 

 

Ο καθηγητής µπορεί ακόµη να ρωτήσει αν υπάρχει κάποιο µειονέκτηµα στη 

δεύτερη αυτή πιο οικονοµική µέθοδο. Μπορεί ακόµη να ρωτήσει αν η δεύτερη 

µέθοδος «καλύπτει» το ίδιο σύνολο αριθµών µε την πρώτη. Προφανώς, αν οι 

αριθµοί που εκχωρούνται στα Α, Β έχουν µεγάλο αριθµό ψηφίων η δεύτερη 

µέθοδος, επειδή προσθέτει τις τιµές αυτές, έχει µεγάλες πιθανότητες να 

παρουσιάσει πρόβληµα υπερχείλισης. 

Ακόµη, προαιρετικά, ο καθηγητής µπορεί να συζητήσει το θέµα της 

αποτελεσµατικότητας (ταχύτητας) της µιας και της άλλης µεθόδου. Αν υποτεθεί 

ότι όλες οι πράξεις απαιτούν τον ίδιο χρόνο Τ, για να εκτελεστούν, τότε η 

πρώτη µέθοδος απαιτεί πιο µικρό χρόνο αφού (όπως διαπιστώνεται από το 

πλήθος εντολών της assembly που αντιστοιχούν στις εντολές εκχώρησης και 

στις δυο περιπτώσεις), η πρώτη µέθοδος απαιτεί 6 στοιχειώδεις πράξεις, ενώ η 

δεύτερη δώδεκα. 

 

Πρόβληµα 3ο – Εύρεση µικρότερου δύο ή τριών αριθµών 

Να γραφεί ένα πρόγραµµα που εµφανίζει στην έξοδο τον µικρότερο από δυο 

δεδοµένους ή ένα από τους δυο αν οι αριθµοί είναι ίσοι. Στη συνέχεια δίνονται 

τρεις αριθµοί. Επιθυµούµε να εµφανιστεί στην έξοδο του προγράµµατος ο 

µικρότερος από αυτούς. 

Παρατηρήσεις για το διδάσκοντα 

Θα µπορoύσαν να υιοθετηθούν δυο διαφορετικές προσεγγίσεις: 

 

if y > x then  
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write x; 

endif; 

if x >= y then  

write y; 

endif; 

 

ή 

 

if y > x then  

write x; 

else 

write y; 

endif; 

 

ή ακόµη 

 

min:=x;  

if x > y then  

min:=y; 

endif; 

write min; 

 

Το πρόβληµα αυτό αποσκοπεί στην κατανόηση της λειτουργίας της εντολής 

επιλογής if ... then … else … endif. To πρώτο τµήµα της είναι τετριµµένο, το 

δεύτερο όµως απαιτεί µια συστηµατική αντιµετώπιση όλων των περιπτώσεων. 

 
min:=x; 

if min > y then  

min:=y; 

endif; 

if min > z then  

min:=z; 

endif; 

write min; 

 

Η χρήση ενός λογικού διαγράµµατος βοηθά στην περίπτωση αυτή στην 

κατανόηση και την οργάνωση της αντιµετώπισης όλων των περιπτώσεων. Η 
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επαλήθευση µε διάφορες τριάδες αριθµών θα επιβεβαιώσει και εµπειρικά την  

ορθότητα του προγράµµατος. 

Το ενδιαφέρον ερώτηµα είναι βέβαια πως θα εντοπίσουµε – µάλλον πως το 

πληροφορικό σύστηµα θα εντοπίσει – τον ελάχιστο από ένα «µεγάλο» σύνολο 

αριθµών, άνω των 3. Ο προβληµατισµός θα µπορούσε να τεθεί προς τους 

µαθητές µε προφανή την απάντηση όταν αυτοί διδαχθούν τις δοµές 

επανάληψης. 

 
 

Πρόβληµα 4ο – Εµφάνιση σειράς αριθµών 

Να γραφεί πρόγραµµα που εµφανίζει στην οθόνη τους αριθµούς από το 1 έως 

το 100 και δίπλα σε κάθε αριθµό να εµφανίζεται το τετράγωνο του.  

• 1    1 

• 2    4 

• 3    9 

... 

100 10000 

 

Τι αλλαγές πρέπει να κάνουµε στον κώδικα για να εµφανίζονται µόνο οι 

περιττοί αριθµοί (1,3,5 κτλ) και τα αντίστοιχα τετράγωνα τους; 

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Ο διδάσκων πρέπει να τονίσει το γεγονός ότι  

• Πρέπει να επιλεγεί µια δοµή επανάληψης που να «ταιριάζει» στα 

δεδοµένα του προβλήµατος 

• το πρόγραµµα λειτουργεί σωστά για οποιοδήποτε πλήθος δεδοµένων. 

Ανεξάρτητα από το ποιο άνω όριο θα τεθεί (10, 100, 1000) το πρόγραµµα 

παράγει σωστά αποτελέσµατα 

• η µεταβλητή µετρητής έχει µια διπλή λειτουργία: παριστάνει και τον 

αριθµό που θα υψωθεί στο τετράγωνο και µια µεταβλητή ελέγχου. 

• Η λύση του προγράµµατος µε χρήση της write αντί της writeln θα είχε το 

ίδιο αποτέλεσµα µε άλλο τρόπο απεικόνισης στην έξοδο. 

 

Ενδεικτική Λύση µε χρήση της for 

begin 
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for counter:=0 to 10 do 

writeln (counter, counter*counter);   

end. 

 

Ενδεικτική Λύση µε χρήση της while 

begin 

counter:=0; 

while counter <= 10 do 

   begin 

writeln (counter, counter*counter);   

counter:=counter+1;    

   end; 

end. 

 

Πρόβληµα 5ο – Υπολογισµός αθροίσµατος 

Να γραφεί πρόγραµµα που υπολογίζει το άθροισµα 1+2+3+..+100 

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Υποθέτουµε ότι οι µαθητές δε γνωρίζουν τους τύπους των αριθµητικών 

προόδων και άρα δε θα επιλύσουν το πρόβληµα χρησιµοποιώντας τύπους. 

H βασική δυσκολία στην επίλυση του προβλήµατος αυτού έγκειται, κατά τη 

γνώµη µας, στη µεγάλη απόσταση που υφίσταται ανάµεσα στη «φυσική» λύση 

µε το χέρι και στις απαιτήσεις µίας λύσης µε τη βοήθεια ενός Η/Υ. Επιπλέον 

είναι απαραίτητη η ανακάλυψη κάποιων αναλλοίωτων σχέσεων οι οποίες 

αποτελούν τη λύση του προβλήµατος και οι σχέσεις αυτές εισάγουν µια 

µεταβλητή η οποία εκ πρώτης όψεως δε φαίνεται να είναι απαραίτητη: του 

αθροιστή. Έτσι, οι πρώτες απόπειρες των µαθητών είναι καταδικασµένες σε 

αποτυχία: 

 

οι µαθητές σκέφτονται παίρνουµε έναν αριθµό και ύστερα τον επόµενο... 

δηλαδή x +  x+1... 

 

και προφανώς η στρατηγική αυτή δεν οδηγεί στη λύση. Η πληροφορική λύση 

χρησιµοποιεί έναν αθροιστή (µια µεταβλητή η οποία δεν είναι προφανής από 
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την εκφώνηση του προβλήµατος) ο οποίος αθροίζει τις διαδοχικές τιµές ενός 

µετρητή (ο οποίος µετρητής παίζει το διπλό ρόλο της µεταβλητής που ελέγχει 

την επαναληπτική διαδικασία αλλά και της «γεννήτριας» των φυσικών που 

προστίθενται στον αθροιστή). 

 

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

Για τον συγκεκριµένο υπολογισµό του αθροίσµατος 1+2+...+100, εµφανίζονται 

κυρίως λύσεις του είδους: 

 

begin 

sum:=0; x:=0; 

for counter:=1 to 100 do begin 

 x:=x+1; 

 sum:=sum+x; 

end; 

write sum; 

end. 

 

αντί για την ενδεικτική λύση µε χρήση της for που παρουσιάζεται παρακάτω. 

Eίναι δηλαδή σαν οι άπειροι προγραµµατιστές να θεωρούν ότι κάθε µεταβλητή 

παίζει ένα ρόλο και δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για δυο διαφορετικούς 

σκοπούς. Tο φαινόµενο αυτό µπορεί να παρατηρηθεί ακόµη και µε σπουδαστές 

της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. 

 

Ενδεικτική Λύση µε χρήση της for 

begin 

sum:=0; 

for counter:=1 to 100 do  

sum:=sum+counter; 

write sum; 

end. 

 

Ενδεικτική Λύση µε χρήση της while 

begin 

counter:=1; 

sum:=0; 
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while counter <= 100 do 

   begin 

sum:=sum+counter;  

counter:=counter+1; 

   end; 

write sum; 

end. 

 

Πρόβληµα 6ο – Υπολογισµός πλήθους αριθµών 

Nα γραφεί ένα πρόγραµµα, έτσι ώστε ο χρήστης να εισάγει από το 

πληκτρολόγιο µια σειρά ακεραίων. Η εισαγωγή θα σταµατάει όταν ο χρήστης 

εισάγει το 0. Όταν σταµατήσει η εισαγωγή, ο Η/Υ θα εµφανίζει το πλήθος των 

θετικών και των αρνητικών που εισήγαγε ο χρήστης. Προαιρετικά θα µπορούσε 

να εµφανίζει επίσης και την αντίστοιχη λίστα θετικών και αρνητικών που 

πληκτρολογήθηκαν. 

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Προφανώς για την επίλυση του προβλήµατος απαιτούνται δυο ξεχωριστοί 

µετρητές (έστω C1 και C2), οι οποίοι θα καταµετρούν το πλήθος των θετικών 

και των αρνητικών αριθµών. Ο διδάσκων πρέπει να τονίσει το γεγονός ότι η 

επιλογή του πλήθους και του “είδους” των µεταβλητών εξαρτάται αποκλειστικά 

από το πρόβληµα. Προτείνεται να γίνει από τον διδάσκοντα χρήση  

ψευδοκώδικα. 

 

Ενδεικτικός Ψευδοκώδικας 

Θέσε C1=0 και C2=0 

∆ιάβασε το x 

Όσο το x δεν είναι 0 

     Aν το x<0 αύξησε C2 και ενηµέρωσε τον πίνακα Neg 

     Aν το x>0 αύξησε C1 και ενηµέρωσε τον πίνακα Pos 

     ∆ιάβασε x 

Τύπωσε C1, Pos[], C2, Neg[] 

 

Ενδεικτική Λύση 

begin 

C1:=0; 
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C2:=0; 

read x; 

while x<>0 do  

   begin 

   if x>0 then  

 C1:=C1+1; 

 Pos[C1]:= x; 

   endif; 

   if 0>x then  

 C2:=C2+1; 

 Neg[C2]:=x; 

   endif; 

   read x; 

   end; 

writeln C1; 

for i:=1 to C1 do 

   writeln Pos[i];  

writeln C2; 

for i:=1 to C2 do 

   writeln Neg[i]; 

end. 

 

Πρόβληµα 7ο – Μάντεψε τον αριθµό 

Να γραφεί πρόγραµµα στο οποίο ένας µαθητής θα δίνει ένα αριθµό από το 0 

έως το 100. Κατόπιν ο διπλανός του θα καλείται να µαντέψει τον αριθµό αυτό. 

Το πρόγραµµα κάθε φορά θα παράγει µηνύµατα που θα ενηµερώνουν αν ο 

αριθµός που πληκτρολογήθηκε είναι µεγαλύτερος ή µικρότερος από τον  

αριθµό που καλείται να µαντέψει.  

Προαιρετικά µπορεί να ζητηθεί στο τέλος η εµφάνιση του αριθµού των 

προσπαθειών καθώς και όλων των αριθµών που δόθηκαν. 

Παρατηρήσεις για τον διδάσκοντα 

Ενδεικτική λύση 

begin 

 write (“∆ώσε τον µαγικό αριθµό (0-100)”); 
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 readln (number); 

 try:=0; 

 repeat  

  try:=try+1; 

  write(“Προσπάθησε να βρείς τον αριθµό”); 

  readln(guess[try]); 

  if number > guess[try] then  

   writeln (“O αριθµός ”,number, “ που έδωσες είναι 

µεγαλύτερος”); 

  endif; 

  if number < guess[try] then  

   writeln (“O αριθµός ”,number, “ που έδωσες είναι 

µικρότερος”); 

  endif; 

  if number = guess[try] then  

   writeln (“Mπράβο, βρήκες τον αριθµό σε ”, try, “ 

προσπάθειες”); 

  endif; 

 until number = guess; 

 for i:=1 to try do 

  writeln (guess[i]); 

end. 
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Παράρτηµα ΣΤ: Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης  

 

Εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραµµατισµού WIPE 

 

Ερωτηµατολόγιο µαθητή 

 

Σχολική µονάδα: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Τάξη: ………………….   Τµήµα: …………………………. 

 

Καθηγητής: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ενότητα 1: Γενικές πληροφορίες 

1. Είναι η πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε εκπαιδευτικό λογισµικό στη 

διδασκαλία ενός µαθήµατος 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

2. Είναι η πρώτη φορά που χρησιµοποιείτε προγραµµατιστικό 

περιβάλλον; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

3. Θεωρείτε ότι η σειρά µαθηµάτων – εργαστηρίων που έγιναν µε το 

περιβάλλον προγραµµατισµού σας βοήθησε στην καλύτερη γνώση 

και κατανόηση του προγραµµατισµού; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

4. Η παράλληλη χρήση του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος έκανε πιο 

ευχάριστη τη διαδικασία του µαθήµατος; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

5. Θα χρησιµοποιούσατε το λογισµικό στο σπίτι σας όταν µελετάτε 

προγραµµατισµό; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

6. Θα θέλατε ένα τέτοιο λογισµικό να συνοδεύει-συνυπάρχει µε τα 

βιβλία του µαθήµατος; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

7. Θα επιθυµούσατε να συνεχίσετε τη διδασκαλία του προγραµµατισµού 

χρησιµοποιώντας παράλληλα το συγκεκριµένο περιβάλλον και παραδοσιακές 

µεθόδους (λ.χ. πίνακας, κιµωλία) 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

8. Θα επιθυµούσατε να συνεχίσετε τη διδασκαλία του µαθήµατος 

χρησιµοποιώντας αποκλειστικά παραδοσιακές µεθόδους (λ.χ. πίνακας, κιµωλία) 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

9. Θα επιθυµούσατε να συνεχίσετε τη διδασκαλία του προγραµµατισµού 

χρησιµοποιώντας αποκλειστικά το συγκεκριµένο περιβάλλον; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   
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Ενότητα 2: Εργασία µε το προγραµµατιστικό περιβάλλον 

Η βαθµολόγηση να γίνει µε κλίµακα 1-5 όπου: 

5 – Άριστα 

4 – Πολύ καλά 

3 – Αρκετά ή Ικανοποιητικά 

2 – Μετριότατα ή Όχι Αρκετά   

1 – Ανεπαρκές ή Απορριπτέο 

1. Θεωρείτε το περιβάλλον εύχρηστο, και εύκολο στη χρήση; 1   2   3   4   5 

1  1  1  1  1 
2. Θεωρείτε ότι η επαφή µε το περιβάλλον γίνεται µε απλή και 

κατανοητή γλώσσα; 

1   2   3   4   5 

1  1  1  1  1 

3. Θεωρείτε τα ότι τα µηνύµατα που διευκολύνουν τον εντοπισµό 

λαθών ήταν κατανοητά 

1   2   3   4   5 

1  1  1  1  1 

4. Θεωρείτε ότι το περιβάλλον έχει καλαίσθητο σχεδιασµό; 1   2   3   4   5 

1  1  1  1  1 
5. Θεωρείτε ικανοποιητικό το πλήθος των παρεχόµενων πληροφοριών; 1   2   3   4   5 

1  1  1  1  1 
6. Θεωρείτε ότι το περιβάλλον δίνει τη δυνατότητα διαφυγής από 

προβληµατικές και ανεπιθύµητες καταστάσεις (λ.χ. ατέρµονο loop 

κ.α.) 

1   2   3   4   5 

1  1  1  1  1 

7. Θεωρείτε το περιβάλλον σταθερό και αξιόπιστο; 1   2   3   4   5 

1  1  1  1  1 
8. Το περιβάλλον προστατεύει το χρήστη από πιθανά σφάλµατα (λ.χ. 

αποθήκευση προγράµµατος σε λάθος περιοχή του δίσκου) 

1   2   3   4   5 

1  1  1  1  1 

9. Το περιβάλλον ενσωµατώνει βοήθειες που διευκολύνουν το χρήστη 

(λ.χ. στη σύνταξη εντολών, παραδείγµατα προγραµµάτων, 

ενσωµατωµένες δραστηριότητες) 

1   2   3   4   5 

1  1  1  1  1 

 

 

Ενότητα 3: ∆οµή & Ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού 

1. Αξιολογείστε τη δοµή των µαθηµάτων – εργαστηρίων  1   2   3   4   5 

1  1  1  1  1 
2. Αξιολογείστε την ποιότητα των κειµένων των µαθηµάτων 1   2   3   4   5 

1  1  1  1  1 
3. Αξιολογείστε την ποιότητα των δραστηριοτήτων - ασκήσεων 1   2   3   4   5 

1  1  1  1  1 
4. Αξιολογείστε το βαθµό δυσκολίας των δραστηριοτήτων - ασκήσεων 1   2   3   4   5 

1  1  1  1  1 
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Ενότητα 4: Προβλήµατα & ∆υσκολίες 

1. Αντιµετωπίσατε προβλήµατα ή δυσκολίες στην προσαρµογή και στην 

κατανόηση του περιβάλλοντος; 

 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

2. Αντιµετωπίσατε προβλήµατα ή δυσκολίες στην σύνταξη των εντολών της 

γλώσσας προγραµµατισµού; 

 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

3. Αντιµετωπίσατε προβλήµατα ή δυσκολίες στα µηνύµατα µεταγλώττισης; ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

4. Αντιµετωπίσατε προβλήµατα ή δυσκολίες στην αναζήτηση βοήθειας; ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

5. Αντιµετωπίσατε προβλήµατα ή δυσκολίες στη δηµιουργία αλγορίθµου; ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

6. Αντιµετωπίσατε προβλήµατα ή δυσκολίες στη µετατροπή αλγορίθµου σε 

εντολές της γλώσσας προγραµµατισµού; 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

7. Αντιµετωπίσατε άλλα προβλήµατα ή δυσκολίες;  ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

Αν απαντήσετε ΝΑΙ στην προηγούµενη ερώτηση, περιγράψτε τα προβλήµατα και τις 

δυσκολίες που αντιµετωπίσατε 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

 

Ενότητα 5: Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που σας ικανοποίησαν  

1. Η λειτουργία του στο Internet 

 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

2. H απλή γλώσσα προγραµµατισµού ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

3. Η δυνατότητα αποθήκευσης των προγραµµάτων στο διαδίκτυο ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

4. Η δυνατότητα step-by-step εκτέλεσης των εντολών ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

5. Η δυνατότητα αργής – γρήγορης εκτέλεσης του κώδικα ΝΑΙ   
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ΟΧΙ   

6. Η δυνατότητα παρακολούθησης των ενδιάµεσων τιµών των µεταβλητών – 

καταχωρητών 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

7. Η µετατροπή του πηγαίου κώδικα σε Assembly ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

8. Η παρεχόµενη βοήθεια ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

9. Η δυνατότητα Αποκοπής/Αντιγραφής/ Επικόλλησης κώδικα ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

10. Η αυτόµατη µορφοποίηση του πηγαίου κώδικα ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

11. Η δυνατότητα διακοπής εκτέλεσης προγράµµατος ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

12. Τα κατανοητά µηνύµατα λάθους ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

13. Άλλο χαρακτηριστικό (περιγράψτε) 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

 

Ενότητα 6: Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που θα θέλατε να βελτιωθούν 

περισσότερο  

1. Η λειτουργία του στο Internet 

 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

2. H γλώσσα προγραµµατισµού ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

3. Η δυνατότητα αποθήκευσης των προγραµµάτων στο διαδίκτυο ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

4. Η δυνατότητα step-by-step εκτέλεσης των εντολών ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

5. Η δυνατότητα αργής – γρήγορης εκτέλεσης του κώδικα ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

6. Η δυνατότητα παρακολούθησης των ενδιάµεσων τιµών των µεταβλητών – ΝΑΙ   
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καταχωρητών ΟΧΙ   

7. Η µετατροπή του πηγαίου κώδικα σε Assembly ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

8. Η παρεχόµενη βοήθεια ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

9. Η δυνατότητα Αποκοπής/Αντιγραφής/ Επικόλλησης κώδικα ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

10. Η αυτόµατη µορφοποίηση του πηγαίου κώδικα ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

11. Η δυνατότητα διακοπής εκτέλεσης προγράµµατος ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

12. Τα µηνύµατα λάθους ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

13. Άλλο χαρακτηριστικό (περιγράψτε) 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

 

Ενότητα 7: Χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος που απουσιάζουν και θα θέλατε να 

υπάρχουν 

1. Αρίθµηση γραµµών πηγαίου κώδικα 

 

ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

2. Τοπική αποθήκευση προγραµµάτων (σε σκληρό δίσκο, δισκέτα κτλ.) ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

3. Η δυνατότητα undo  ΝΑΙ   

ΟΧΙ   

4. Η δυνατότητα προς τα πίσω εκτέλεσης ή ακύρωσης εκτέλεσης εντολών ΝΑΙ   

ΟΧΙ   
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5. Άλλο χαρακτηριστικό (περιγράψτε) 

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................
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