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ΠΔΡΙΛΗΨΗ 
ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη κηα ζύλνςε ησλ δπζθνιηώλ θαη παξαλνήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ εθκάζεζε ησλ αιγνξηζκηθώλ δνκώλ πνπ δηδάζθνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο 

Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ. Ο ζηόρνο ηεο ζύλνςεο απηήο 

είλαη ε ζηήξημε ηνπ δηδάζθνληα ζηε ζρεδίαζε θύιισλ ειέγρνπ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνζθνπνύλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο. ηελ εξγαζία παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο πξνηάζεηο 

γηα θύιια ειέγρνπ/εξγαζίαο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αμηνπνηνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

ζύλνςε. 

 

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ: αλάπηπμε εθαξκνγώλ, αιγνξηζκηθέο δνκέο, παξαλνήζεηο, καζεζηαθέο 

δξαζηεξηόηεηεο, εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

Σν κάζεκα Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ (ΑΔΠΠ) ηεο Γ’ ηάμεο 

ηνπ θύθινπ Πιεξνθνξηθήο θαη Τπεξεζηώλ ηεο Σερλνινγηθήο θαηεύζπλζεο ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ 

έρεη σο γεληθό ζθνπό νη καζεηέο: «λα θαιιηεξγήζνπλ αλαιπηηθή ζθέςε θαη ζπλζεηηθή ηθαλόηεηα, 

λα αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηε θαληαζία ζην ζρεδηαζκό, λα θαιιηεξγήζνπλ θαη λα 

εζηζηνύλ ζηελ απζηεξόηεηα θαη ζαθήλεηα ηεο έθθξαζεο θαη ηεο δηαηύπσζεο, λα αλαπηύμνπλ 

ηθαλόηεηεο κεζνδνινγηθνύ ραξαθηήξα, λα απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο αιγνξηζκηθήο πξνζέγγηζεο θαη 

λα θαηαζηνύλ ηθαλνί λα πινπνηνύλ ηηο ιύζεηο απιώλ πξνβιεκάησλ κε ρξήζε βαζηθώλ 

πξνγξακκαηηζηηθώλ γλώζεσλ» (Βαθάιε θ.α., 1999, ζει. 14 – βηβιίν θαζεγεηή). Η δηδαζθαιία 

ηνπ καζήκαηνο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη δείμεη όηη νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ πνηθίιεο δπζθνιίεο, 

κε απνηέιεζκα ν γεληθόο ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο λα κελ είλαη εύθνιν λα επηηεπρζεί 

(Αζαλαζόπνπινο & Οηθνλόκνπ, 2004). Σν πξόβιεκα πηζηεύνπκε όηη έγθεηηαη, θαηά θύξην ιόγν, 

ζην γεγνλόο όηη:  

 ε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ είλαη ελ γέλεη δύζθνιε 

 νη δύν δηδαθηηθέο ώξεο ηελ εβδνκάδα δελ επαξθνύλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηδαζθαιία 

ηεο ύιεο ηνπ καζήκαηνο.  

ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα ζηήξημεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο 

κέζα από κηα ζεηξά πξνηεηλόκελσλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο αμηνπνηνύλ ηε δηδαθηηθή γλώζε 

πνπ ζπζζσξεύηεθε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. πγθεθξηκέλα, παξέρεηαη κηα ζύλνςε ησλ δπζθνιηώλ 

θαη παξαλνήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ησλ 

αιγνξηζκηθώλ δνκώλ. Παξόιν πνπ νη ζρεηηθέο κειέηεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα 

δηδαζθαιίαο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ ρξεζηκνπνηώληαο ηελ Basic θαη ηελ Pascal, ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ θαηαγξάθεθαλ πηζηεύνπκε όηη κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ΑΔΠΠ, αθνύ ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ΓΛΩΑ πνπ 
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ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηό απνηειεί εμειιεληζκέλν ππνζύλνιν ησλ παξαπάλσ γισζζώλ. Γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεξε αμηνπνίεζε - από ηνλ δηδάζθνληα - ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ 

έρεη δηεμαρζεί θαη έρνληαο ηελ πεπνίζεζε όηη απηά δελ αιινηώλνληαη, ε παξνπζίαζή ηνπο γίλεηαη 

ρξεζηκνπνηώληαο ηε ΓΛΩΑ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο ηδέεο/πξνηάζεηο πνπ έρνπλ 

σο ζηόρν λα βνεζήζνπλ ηνλ δηδάζθνληα λα αμηνπνηήζεη ηα ζπκπεξάζκαηα απηά πξνθεηκέλνπ λα 

ζρεδηάζεη θύιια ειέγρνπ, θύιια εξγαζίαο θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο ζπλήζεηο δπζθνιίεο θαη παξαλνήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο βαζηθέο αιγνξηζκηθέο 

δνκέο. 

ΓΟΜΗ ΑΚΟΛΟΤΘΙΑ:  ΜΔΣΑΒΛΗΣΔ ΚΑΙ ΔΝΣΟΛΔ ΔΙΟΓΟΤ  

Πνιιά από ηα ιάζε ησλ ζπνπδαζηώλ νθείινληαη ζε ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηηο 

κεηαβιεηέο (Pane & Myers, 1996). Η πεξηγξαθή κηαο κεηαβιεηήο σο κηαο δηεύζπλζεο ή ελόο 

νλόκαηνο δελ είλαη αξθεηή γηα ηελ αλάιπζε ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο κεηαβιεηήο. Η νκάδα ηεο 

(Samurcay, 1989) δηεμήγαγε κηα εκπεηξηθή κειέηε ζην Laboratoire de Psychologie du Travail 

EPHE/CNRS ζην Παξίζη, κε ζθνπό λα δηαπηζηώζεη ηηο ηθαλόηεηεο δηαρείξηζεο ηεο έλλνηαο ηεο 

κεηαβιεηήο από κηα νκάδα ζπνπδαζηώλ πνπ θνηηνύζαλ ζην 5ν έηνο ηεο Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ζηε 

Γαιιία, θαη είραλ δηδαρζεί 15 ώξεο πξνγξακκαηηζκό ζε Pascal. Η νκάδα ηεο (Samurcay, 1989) 

δηαθξίλεη: 

 Σέζζεξηο ηύπνπο ρξήζεο ηνπ ηειεζηή απόδνζεο ηηκήο όηαλ απηόο ρξεζηκνπνηείηαη κε 

κεηαβιεηέο: 

Αλάζεζε κηαο ζηαζεξήο ηηκήο: lesson  ’Πιεξνθνξηθή’ 

Αλάζεζε κηαο ηηκήο σο απνηέιεζκα ππνινγηζκώλ:  b  x * 4 

Αληηγξαθή (duplication): l  m 

πζζώξεπζε (accumulation): sum  sum + number 

Με εμαίξεζε ηελ πεξίπηωζε ηεο ζπζζώξεπζεο, ν ζπνπδαζηήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο γλώζεηο ηνπ από ηα καζεκαηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έλλνηα 

ηεο κεηαβιεηήο θαη ηεο ηζόηεηαο. Σν καζεκαηηθό κνληέιν όκωο δελ είλαη θαηάιιειν 

γηα ηελ πεξίπηωζε ηεο ζπζζώξεπζεο, θαζώο θαη γηα ηελ πεξίπηωζε πνπ νη 

κεηαβιεηέο εκπιέθνληαη ζε βξόρνπο. Η κεηαβιεηή δελ είλαη πιένλ κηα δηεύζπλζε 

κε κηα ηηκή, είλαη θαη πξέπεη λα αληηκεηωπίδεηαη ωο κηα ζπλάξηεζε ηεο εθηέιεζεο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ή κηα αιιεινπρία ηηκώλ. 

 Γύν είδε κεηαβιεηώλ βάζεη ηεο ιεηηνπξγηθήο ηνπο ζεκαζίαο (functional meaning) ζην 

κνληέιν ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ηνπ ζπνπδαζηή: (1) εμσηεξηθέο κεηαβιεηέο (external 

variables), ησλ νπνίσλ νη ηηκέο ειέγρνληαη από ηνπο ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, (2) 

εζσηεξηθέο κεηαβιεηέο (internal variables), δειαδή κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ νη ηηκέο 

ειέγρνληαη από ηνλ πξνγξακκαηηζηή. Όπσο επηζεκαίλεη θαη ε νκάδα ηεο Samurcay, ν 

ρεηξηζκόο ησλ εζσηεξηθώλ κεηαβιεηώλ είλαη λνεηηθά πην δύζθνινο γηαηί απαηηεί ηε ζπλερή 

αλάπηπμε αλαπαξαζηάζεσλ ηεο ηόζν επκεηάβιεηεο θαηάζηαζεο ηνπ ππνινγηζηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. 

 

Σα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο εκπεηξηθήο κειέηεο πνπ δηεμήρζε (Samurcay, 1989) ήηαλ ηα 

εμήο:  

 Οη ζπνπδαζηέο κπνξνύλ λα επεμεξγαζηνύλ κε κεγαιύηεξε επθνιία κεηαβιεηέο γηα ηηο νπνίεο 

ήδε δηαζέηνπλ έλα ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο θαη επεμεξγαζίαο από θάπνηα άιιε γλσζηηθή 

πεξηνρή από εθείλε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπνπδαζηέο δηαζέηνπλ έλα 
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ζρήκα γηα ηε κεηαβιεηή κεηξεηή. Ωζηόζν, αθόκα θαη αλ δελ είλαη δηαζέζηκν ην ζρήκα 

απηό κπνξεί εύθνια λα γίλεη θηήκα ησλ ζπνπδαζηώλ κέζσ ηεο δηδαζθαιίαο. 

 Η αξρηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηώλ είλαη κηα πνιύπινθε λνεηηθή δηαδηθαζία. Δπηπιένλ, νη 

ζπνπδαζηέο θαηαλννύλ επθνιόηεξα κηα εληνιή Γηάβαζε παξά κηα εληνιή απόδνζεο ηηκήο. 

Η πνιππινθόηεηα εληνπίδεηαη: (1) ζηε δπζθνιία δηαηύπσζεο κηαο ππόζεζεο ζρεηηθά κε 

ηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία αθνξά λνεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πην 

γεληθέο από ηνλ πξνγξακκαηηζκό, (2)  ε αξρηθνπνίεζε ησλ κεηαβιεηώλ θαηά ηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη αζπλαίζζεηα από ην ζπνπδαζηή, σζηόζν ε αλάδεημε ησλ 

δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ αξρηθνπνίεζε απηή δελ είλαη εύθνιε. 

 Οη δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ηηκώλ ησλ 

κεηαβιεηώλ ζε πξνβιήκαηα κε βξόρνπο παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα πνιππινθόηεηα. Η 

(Samurcay, 1989) επηζεκαίλεη όηη απαηηείηαη πην εθηεηακέλε έξεπλα πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζησζεί ν ξόινο ησλ κεηαβιεηώλ ζηελ αλάπηπμε ησλ βξόρσλ. Ωζηόζν, ππάξρνπλ 

πνιιέο ελδείμεηο όηη νη δπζθνιίεο ησλ ζπνπδαζηώλ ζηελ ελεκέξσζε ζπλδένληαη ζηελά κε 

ηελ πνιππινθόηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Δπηπιένλ, ν (Γαγδηιέιεο, 1996) αλαθέξεη ηηο εμήο δπζθνιίεο: 

 Μεηαβιεηέο κε «πεπιεγκέλν» ππνινγηζκό ηηκώλ. Όηαλ νη κεηαβνιέο 

κηαο κεηαβιεηήο - έζησ Ν - εμαξηώληαη από ηηο κεηαβνιέο κηα 

άιιεο κεηαβιεηήο – έζησ Μ -, ε νπνία εμαξηάηαη από θάπνηεο 

άιιεο κεηαβιεηέο – έζησ Υ θαη Τ – ηόηε ν ζπνπδαζηήο 

δπζθνιεύεηαη λα πξνζδηνξίζεη ηόζν ηελ ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Ν 

όζν θαη ην ξόιν ηεο. 

Υ  Υ – 3 
    … 

Λ  Τ + 2 
   … 

Μ  Τ + Υ 
  … 

Ν  Ν + Μ 

 Γπζθνιία θαηαλόεζεο ηνπ γεγνλόηνο όηη νη πξάμεηο επηηξέπνληαη – θαηά θαλόλα – κεηαμύ 

κεηαβιεηώλ ηνπ ίδηνπ ή ζπγγελνύο ηύπνπ & ηνπ γεγνλόηνο όηη ππάξρνπλ επηηξεπηέο θαη κε  

πξάμεηο γηα θάζε θαηεγνξία κεηαβιεηώλ. 

Δπίζεο, νη (Sleeman  et al., 1988; Putman et al., 1989) ζε δύν κειέηεο πνπ δηεμήγαγαλ κε 

καζεηέο Γπκλαζίνπ, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ  Basic θαη Pascal, 

θαηέιεμαλ ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Αξθεηνί ζπνπδαζηέο δπζθνιεύνληαη λα θαηαλνήζνπλ πσο γίλεηαη ε απόδνζε ηηκήο ζε κηα 

κεηαβιεηή κε κηα εληνιή Γηάβαζε. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθαλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο 

ιαζώλ: 

 Πνιιέο ηηκέο δηαβάδνληαη ζε κηα κεηαβιεηή (Multiple-value read): Αξθεηνί 

ζπνπδαζηέο πηζηεύνπλ όηη κε κηα εληνιή Γηάβαζε κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ 

πεξηζζόηεξεο από κία ηηκέο ζε κηα κεηαβιεηή. Απηή είλαη ε ζεκαληηθόηεξε 

ιαλζαζκέλε αληίιεςε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κεηαβιεηέο θαη παξνπζηάδεηαη κε 

δηάθνξεο κνξθέο. Δθηόο από εθείλε πνπ αλαθέξζεθε, κεξηθνί ζπνπδαζηέο ζεσξνύλ 

όηη νη ηηκέο ζπιιέγνληαη ζε κηα κεηαβιεηή κεηά από θάζε δηάβαζκα ή αλάζεζε. 

 εκαζηνινγηθά πεξηνξηζκέλε απόδνζε ηηκήο (Semantically Constrained Reads): κηα 

εληνιή Γηάβαζε ζηελ νπνία ην όλνκα ηεο κεηαβιεηήο έρεη θάπνηα ζεκαζία ζηε 

θπζηθή γιώζζα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ επηινγή κηαο ηηκήο πνπ βαζίδεηαη ζηε 

ζεκαζία ηνπ νλόκαηνο.  

 Η ζεηξά δήισζεο ησλ κεηαβιεηώλ  θαζνξίδεη ηε ζεηξά δηαβάζκαηνο ηηκώλ. 

 πγρένληαη δύν κεηαβιεηέο. Γηα παξάδεηγκα ζηελ αιιεινπρία   

  Γηάβαζε P  

Q  Q + 1    ε δεύηεξε εληνιή εθηειείηαη ζαλ λα ήηαλ  Q  P + 1 
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 Αληηζηξνθή ηεο εληνιήο απόδνζεο ηηκήο. Η εληνιή Α  Β ζεσξείηαη όηη αληαιιάζζεη ηηο 

ηηκέο ησλ δύν κεηαβιεηώλ. 

 Χξεζηκνπνηείηαη θαη’ επαλάιεςε ε αξρηθή ηηκή ηεο κεηαβιεηήο θαη όρη ε ηειεπηαία ηηκή ηεο. 

 Οη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ εθηππώλνληαη όηαλ ε κεηαβιεηή ζπλαληάηαη ζην αξηζηεξό κέξνο 

κηαο έθθξαζεο. 

 Η τιμή της μεταβλητής ποσ βρίσκεται στο αριστερό μέρος εθηππώλεηαη όπνηε αιιάδεη 

ε ηηκή ηεο. 

ΓΟΜΔ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Η πην ζπλεζηζκέλε θαηεγνξία ιαλζαζκέλσλ αληηιήςεσλ ζηνπο αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο 

έρεη ηελ πεγή ηεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή (Γαγδηιέιεο, 1996). Πνιιέο θνξέο νη ζπνπδαζηέο 

κεηαθέξνπλ ηε δηαηύπσζε ηεο ιύζεο ελόο πξνβιήκαηνο, ε νπνία είλαη εθθξαζκέλε ζε θπζηθή 

γιώζζα, ή αθόκα θαη θαζεκεξηλέο ζπλνκηιίεο κεηαμύ αλζξώπσλ ζε κηα γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα (Γαγδηιέιεο, 

1996): 

Γιατύπφση σε υσσική γλώσσα Μεταυορά στη «Γλώσσα» 

 Γηάβαζε x 

Κάησ από 30 είλαη ΝΔΟ, Αλ x<30 ηόηε Γξάςε ‘ΝΔΟ’ 

Κάησ από 50 είλαη ΜΔΟΚΟΠΟ, Αλ x<50 ηόηε Γξάςε ‘ΜΔΟΚΟΠΟ’ 

αιιηώο είλαη ΓΔΡΟ Γξάςε ‘ΓΔΡΟ’ 

Όπσο επηζεκαίλεη θαη ν (du Boulay, 1989) νη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο δπζθνιεύνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ όηη έλα πξόγξακκα γίλεηαη θαηαλνεηό από ην ζύζηεκα βάζεη πνιύ απζηεξώλ 

θαλόλσλ θαη εθπιήζζνληαη από ην βαζκό ηεο ιεπηνκέξεηαο πνπ απαηηεί ν πξνγξακκαηηζκόο, 

ηδηαίηεξα ιόγσ ησλ αλζξσπνκνξθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ πξνζδίδνπλ ζην ζύζηεκα. 

Άιιεο δπζθνιίεο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί είλαη νη παξαθάησ:  

 Οη ζεηηθέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο ζε κηα δνκή επηινγήο παξνπζηάδνπλ ιηγόηεξεο 

δπζθνιίεο από ηηο αξλεηηθέο (Rogalski & Samurcay, 1990). Δπηπιένλ, ε ύπαξμε 

ζύλζεησλ εθθξάζεσλ - boolean  ζπλαξηήζεσλ, ζπλδπαζκνί πξνηάζεσλ κε ινγηθά ΚΑΙ, 

ΟΥΙ, ‘Η – θαζηζηά αθόκα πην δύζθνιε ηελ θαηαλόεζε κηαο εληνιήο επηινγήο 

(Γαγδηιέιεο, 1996). 

 Ο βαζκόο δπζθνιίαο απμάλεηαη όζν απμάλεηαη ην βάζνο εκθώιεπζεο ησλ εληνιώλ. ην 

(Γαγδηιέιεο, 1996) κάιηζηα επηζεκαίλεηαη όηη πνιινί εξεπλεηέο, όπσο νη Barron D. W. 

θαη Green T.R.G., ζπληζηνύλ ηελ θαηάξγεζε ησλ εκθσιεπκέλσλ εληνιώλ επηινγήο γηαηί 

πξνθαινύλ ζύγρπζε ζηνπο ζπνπδαζηέο. Βέβαηα, άιινη εξεπλεηέο δελ ζπκθσλνύλ κε ηελ 

θαηάξγεζε ησλ εκθσιεπκέλσλ εληνιώλ επηινγήο, αθνύ ζεσξνύλ όηη ζε πνιύ κηθξό 

βαζκό θαη ζε νξηζκέλεο κόλν πεξηπηώζεηο ε παξάζεζε ησλ δνκώλ επηινγήο είλαη πην 

θαηαλνεηή από ηελ εκθώιεπζή ηνπο (Γαγδηιέιεο, 1996). 

 Η ζσζηή νξγάλσζε ζην ρώξν ηνπ πεγαίνπ θώδηθα, δειαδή ε ζηνίρηζε θαη ε ρξήζε 

εζνρώλ, δηεπθνιύλεη ηελ εθκάζεζε θαη ρξήζε ησλ δνκώλ επηινγήο. 

 Οη ζπνπδαζηέο κε θαιύηεξν ππόβαζξν ζηα καζεκαηηθά καζαίλνπλ επθνιόηεξα λέεο 

δνκέο, όπνηεο θαη αλ είλαη απηέο.     

 ηηο κειέηεο ησλ (Putman et al., 1989; Sleeman et al., 1988) θαηαγξάθεθαλ νη παξαθάησ 

παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ελόο πξνγξάκκαηνο ή ηε ξνή ειέγρνπ κεηά από 

ηελ εθηέιεζε κηαο εληνιήο επηινγήο:  

– Όηαλ ε ζπλζήθε είλαη ςεπδήο, ν έιεγρνο πεγαίλεη ζηελ αξρή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 
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– Όηαλ κηα εληνιή Αλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηαθιάδσζε ζε κηα εληνιή 

Γξάςε, ηόηε ηόζν ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο ηεο εληνιήο Γξάςε όζν θαη ηεο 

έθθξαζεο ηεο ζπλζήθεο εθηππώλεηαη. 

– Σόζν ην ηκήκα ηόηε όζν θαη ην ηκήκα αιιηώο κηαο εληνιήο Αλ εθηειείηαη. 

– Σν ηκήκα ηόηε ηεο εληνιήο εθηειείηαη αλεμάξηεηα από ην αλ αιεζεύεη ε 

ζπλζήθε. 

– Η εληνιή:   Αλ <ζπλζήθε> ηόηε <εληνιή1> <εληνιή2> 

εξκελεύεηαη σο Αλ <ζπλζήθε> ηόηε <εληνιή1> αιιηώο <εληνιή2> 

Σέινο, δηαπηζηώζεθε όηη νη ζπνπδαζηέο πηζηεύνπλ όηη όηαλ ε ζπλζήθε κηαο εληνιήο Αλ είλαη 

ςεπδήο ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεξκαηίδεηαη (Putman et al., 1989), αλ δελ ππάξρεη ηκήκα  

αιιηώο (Sleeman et al., 1988). 

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΔ ΓΟΜΔ  

Η δεκηνπξγία ελόο επαλαιεπηηθνύ ζρεδίνπ πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλώξηζε ησλ βαζηθώλ 

ελεξγεηώλ νη νπνίεο πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη θαη ηεο ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηεξκαηηζκό 

ή ηε ζπλέρηζε ηεο επαλάιεςεο. πλεπώο, ηξεηο δηαδηθαζίεο εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία ελόο 

βξόρνπ (Rogalski & Samurcay, 1990): 

1. Αξρηθνπνίεζε: θαζνξηζκόο ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο ησλ κεηαβιεηώλ. 

2. Δλεκέξσζε: δεκηνπξγία θαη εθθνξά ησλ αλαιινίσησλ ζρέζεσλ πνπ δηέπνπλ κηα επαλαιεπηηθή 

δνκή (loop invariant). 

3. Έιεγρνο: πξνζδηνξηζκόο ηεο ζπλζήθεο ηεξκαηηζκνύ θαη ηεο ζέζεο ηεο ζην βξόρν. 

Σα ζεκαληηθόηεξα θαη πην ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπνπδαζηέο, 

όπσο πξνθύπηεη από ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, είλαη: 

 Αδπλακία γελίθεπζεο. Οη ζπνπδαζηέο παξνπζηάδνπλ ηελ ηάζε λα ρξεζηκνπνηνύλ ζηα 

πξνγξάκκαηά ηνπο κηα ιίζηα επαλαιακβαλόκελσλ εληνιώλ αληί λα ρξεζηκνπνηνύλ έλα 

βξόρν (Hoc, 1989). 

 Αλεπαξθή λνεηά κνληέια. Όπσο πξνθύπηεη από ηελ έξεπλα ησλ (Kessler & Anderson, 

1989) νη ζπνπδαζηέο δηαζέηνπλ αλεπαξθή κνληέια γηα ηηο επαλαιεπηηθέο δνκέο.  

 Οη αλαιινίσηεο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ κηα επαλαιεπηηθή δνκή (Loop invariant). Οη 

ζπνπδαζηέο δπζθνιεύνληαη ζηνλ θαζνξηζκό ηνπ ηκήκαηνο ελεκέξσζεο ελόο βξόρνπ 

(loop invariant) πνπ απνηειεί ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ηνπ. Οη ζπνπδαζηέο βαζίδνπλ ηα 

κνληέια ησλ βξόρσλ ζηελ αλαπαξάζηαζε κηαο αιιεινπρίαο ελεξγεηώλ (δπλακηθό 

κνληέιν) θαη όρη ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ αλαιινίσησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ 

κεηαβιεηώλ (ζηαηηθό κνληέιν). Δπίζεο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά νλόκαηα ζε θάζε 

βήκα ηεο επαλάιεςεο γηα ηε ζεκαηνδόηεζε κηαο κεηαβιεηήο κε ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία (functional variable) θαη δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πξνζδηνξίζνπλ 

απζόξκεηα κηα ζπλζήθε εμόδνπ. (Rogalski & Samurcay, 1990). 

 Δπηινγή θαηάιιειεο επαλαιεπηηθήο δνκήο. Η επηινγή ηεο θαηαιιειόηεξεο 

επαλαιεπηηθήο δνκήο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα είλαη αξθεηά δύζθνιε. Αθόκε θαη 

δεπηεξνεηείο – ηξηηνεηείο θνηηεηέο ζπλαληνύλ δπζθνιίεο ζηελ έθθξαζε ζύλζεησλ 

επαλαιεπηηθώλ δνκώλ (Γαγδηιέιεο, 1996).  

 Έμνδνο από έλα βξόρν. Οη βξόρνη δηαθξίλνληαη ζε 4 θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην ζεκείν 

ζην νπνίν ειέγρεηαη ε ζπλζήθε εμόδνπ: (1) βξόρνη ζηνπο νπνίνπο ε ζπλζήθε ειέγρεηαη 

πξηλ λα εθηειεζηεί ην ζώκα ηνπ βξόρνπ (top-exit loops), όπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δνκή 

Όζν…επαλάιαβε, (2) βξόρνη ζηνπο νπνίνπο ε ζπλζήθε ειέγρεηαη κεηά από ηελ εθηέιεζε 

ηνπ ζώκαηνο ηνπ βξόρνπ (bottom-exit loops), όπσο γηα παξάδεηγκα ζηε δνκή 

Αξρή_επαλάιεςεο…κέρξηο_όηνπ, (3) ε έμνδνο γίλεηαη από έλα ζεκείν ειέγρνπ ζην 

Λάζε ζηελ 
Basic - Pascal 
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κέζν ηνπ βξόρνπ (middle-exit loops), (4) ε έμνδνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από 

νπνπδήπνηε κέζα ζην βξόρν εθόζνλ ε ζπλζήθε απνηπγράλεη (daemon-exit loops). ην 

(Pane & Myers, 1996) νη Wu θαη Anderson αλαθέξνπλ όηη νη ζπνπδαζηέο ζπλήζσο 

ρξεζηκνπνηνύλ ηε ζηξαηεγηθή bottom-exit, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δειαδή ηε δνκή 

Αξρή_επαλάιεςεο…κέρξηο_όηνπ. Ο ηζρπξηζκόο απηόο εληζρύεηαη θαη από ηνπο 

Rogalski θαη Samurcay πνπ επηζεκαίλνπλ όηη νη ζπνπδαζηέο δπζθνιεύνληαη πεξηζζόηεξν 

κε ζρέδηα πνπ βαζίδνληαη ζηε ζηξαηεγηθή ‘έιεγρνο ηηκήο κεηαβιεηήο/επεμεξγαζία 

κεηαβιεηήο’ παξά ζηε ζηξαηεγηθή ‘επεμεξγαζία/έιεγρνο’ (Rogalski & Samurcay, 1990). 

Ο κεγαιύηεξνο βαζκόο δπζθνιίαο πνπ παξνπζηάδεη ε ρξήζε ηεο ζηξαηεγηθήο top-exit, 

δειαδή ε δνκή Όζν…επαλάιαβε, ζε ζρέζε κε ηελ bottom-exit, δειαδή κε ηε δνκή 

Αξρή_επαλάιεςεο…κέρξηο_όηνπ, από ηνπο αξράξηνπο πξνγξακκαηηζηέο (Γαγδηιέιεο, 

1996) ίζσο λα νθείιεηαη ζηε δπζθνιία αλαπαξάζηαζεο θαη εθθνξάο κηαο ζπλζήθεο γηα 

έλα αληηθείκελν ην νπνίν αθόκα δελ έρνπλ επεμεξγαζηεί (Rogalski & Samurcay, 1990). 

Σα ζπρλόηεξα ιάζε θαη ιαλζαζκέλεο αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε βξόρνπο, 

όπσο πξνθύπηεη από ηηο δύν κειέηεο ησλ Putman, Sleeman, Baxter θαη Kuspa, αιιά θαη κειέηεο 

άιισλ εξεπλεηώλ, είλαη: 

 Οη εληνιέο Γράυε ακέζσο κεηά από έλα βξόρν ζπκπεξηιακβάλνληαη ζ’ απηόλ (Sleeman 

et al., 1988; Putman et al., 1989). 

 Διεγρόκελε από ηα δεδνκέλα-εηζόδνπ επαλάιεςε (Data-driven looping): ην πιήζνο ησλ 

δεδνκέλσλ θαζνξίδεη πόζεο θνξέο εθηειείηαη ην ζώκα ηνπ βξόρνπ ή αιιηώο νη 

επαλαιήςεηο ζπλερίδνληαη όζν ππάξρνπλ δεδνκέλα λα δηαβαζηνύλ (Sleeman et al., 1988; 

Putman et al., 1989). 

 Πξνβιήκαηα εκβέιεηαο (scope problems): αξθεηά ιάζε νθείινληαη ζε παξαλνήζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ αξρή θαη ην ηέινο ησλ βξόρσλ, θαζώο θαη ηηο εληνιέο πνπ 

επαλαιακβάλνληαη ζε απηνύο (Sleeman et al., 1988): (i) Μόλν ε ηειεπηαία εληνιή ελόο 

βξόρνπ εθηειείηαη θαη’ επαλάιεςε, ελώ νη ππόινηπεο κία κόλν θνξά. Σα ιάζνο απηό πνπ 

ήηαλ αξθεηά ζπρλό παξαηεξήζεθε κόλν ζε βξόρνπο ζηνπο νπνίνπο ε ηειεπηαία εληνιή 

ήηαλ ε Γξάςε, (ii) Η ζηνίρηζε θαζνξίδεη ηελ εκβέιεηα ελόο βξόρνπ, (iii) Μεηά ηελ εθηέιεζε 

ελόο βξόρνπ, ν έιεγρνο πεγαίλεη ζηελ πξώηε εληνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ θαη ηα 

παξαπάλσ ιάζε ήηαλ ζπάληα, ην 1/3 ησλ ζπνπδαζηώλ πνπ πέξαζαλ από ζπλέληεπμε 

είραλ δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εκβέιεηα ησλ βξόρσλ. 

 Δηδηθά γηα ηνπο βξόρνπο Γηα έρνπλ θαηαγξαθεί νη εμήο δπζθνιίεο/παξαλνήζεηο: 

– Η κεηαβιεηή ειέγρνπ (control variable) δελ έρεη ηηκή κέζα ζην βξόρν 

(Sleeman et al., 1988). 

– Μεξηθνί ζπνπδαζηέο δελ θαηαλννύλ όηη ε κεηαβιεηή ειέγρνπ είλαη κηα 

κεηαβιεηή πνπ απμάλεηαη θαηά έλα βήκα ζε θάζε επαλάιεςε (du Boulay, 

1989; Sleeman et al., 1988) θαη επνκέλσο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αιιάδνπλ 

ηελ ηηκή ηεο ζην ζώκα ηνπ βξόρνπ (Putman et al., 1989). 

– Οη παξαπάλσ παξαλνήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο βξόρνπο Για ελδερνκέλσο λα 

νθείινληαη ζην γεγνλόο όηη ηόζν ε κεηαβνιή ηεο κεηαβιεηήο ειέγρνπ όζν θαη 

ε πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ειέγρνπ είλαη έκκεζεο (Γαγδηιέιεο, 1996). 

– Σν πεδίν ηηκώλ ηεο κεηαβιεηήο ειέγρνπ απνηειεί πεξηνξηζκό γηα ηηο ηηκέο πνπ 

κπνξνύλ λα δηαβαζηνύλ ζηηο κεηαβιεηέο ζην ζώκα ηνπ βξόρνπ κε κηα εληνιή 

Γηάβαζε (Sleeman et al., 1988; Putman et al., 1989).  
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Δπίζεο, πνιινί ζπνπδαζηέο πηζηεύνπλ όηη έλαο βξόρνο Όζν…επαλάιαβε ηεξκαηίδεηαη ηε 

ζηηγκή πνπ ε ζπλζήθε ειέγρνπ παύεη λα αιεζεύεη (daemon-exit) θαη όρη αθνύ ε ζπλζήθε ειεγρζεί 

θαηά ηελ ακέζσο επόκελε επαλάιεςε (du Boulay, 1989; Sleeman et al., 1988). 

Σέινο, όζνλ αθνξά ζηηο δνκέο Όσο…επανάλαβε θαη Αρτή_πανάληυης… μέτρις_ότοσ 

έρνπλ θαηαγξαθεί δπζθνιίεο ζε πξνγξάκκαηα ζηα νπνία δηαβάδεηαη κηα αιιεινπρία ηηκώλ πνπ 

ηεξκαηίδεηαη κε κηα ηηκή-ζεκαία (π.ρ. 99999) θαη γίλεηαη θάπνηα επεμεξγαζία ησλ ηηκώλ απηώλ, 

γηα παξάδεηγκα ππνινγίδεηαη ε κέζε ηηκή ησλ ηηκώλ εθηόο ηεο ηηκήο-ζεκαίαο (99999). Οη 

δπζθνιίεο εληνπίδνληαη ζηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ δηαβάζκαηνο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηνπ βξόρνπ. 

Γηα παξάδεηγκα, ην πξώην δεδνκέλν δηαβάδεηαη εθηόο ηνπ βξόρνπ θαη δελ ππνινγίδεηαη ζην 

ζύλνιν ή ε ηηκή 99999 ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ζύλνιν, ελώ επηζεκαίλεηαη όηη ε ηηκή ζεκαία δελ 

ζπκκεηέρεη ζηελ επεμεξγαζία. 

 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ  ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΣΩΝ ΓΤΚΟΛΙΩΝ 

Πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπκε θαη λα αληηκεησπίζνπκε ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο παξαλνήζεηο ησλ 

καζεηώλ κπνξνύκε λα εηνηκάζνπκε θύιια ειέγρνπ θαη λα ζρεδηάζνπκε δξαζηεξηόηεηεο βαζηζκέλεο 

ζηελ ππάξρνπζα δηδαθηηθή γλώζε θαη ζε εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό. Σν πξόβιεκα έγθεηηαη ζην 

γεγνλόο όηη ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ έθηαζε ηεο ύιεο 

ηνπ καζήκαηνο θαζηζηά, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, απαγνξεπηηθή ηε ρξήζε εθπαηδεπηηθνύ 

ινγηζκηθνύ από ηνπο καζεηέο. Ωζηόζν, ν δηδάζθνληαο κπνξεί λα εηνηκάζεη δξαζηεξηόηεηεο γηα 

εθπαηδεπηηθό ινγηζκηθό θαη λα ηηο παξνπζηάζεη ζηελ ηάμε. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη 

ελδεηθηηθά θάπνηεο ηδέεο γηα ηε ζρεδίαζε θύιισλ ειέγρνπ/εξγαζίαο θαη δξαζηεξηνηήησλ. 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε - εληνπηζκόο θαη αληηκεηώπηζε δπζθνιηώλ/ παξαλνήζεσλ γηα ηε δνκή 

αθνινπζίαο. Γηα ηνλ εληνπηζκό ησλ δπζθνιηώλ θαη ησλ παξαλνήζεσλ ησλ καζεηώλ όζνλ αθνξά 

ζηε δνκή αθνινπζίαο κπνξεί λα ηνπο δνζεί έλα θύιιν ειέγρνπ κε εηδηθά ζρεδηαζκέλεο εξσηήζεηο 

ζύληνκεο απάληεζεο. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά θάπνηεο εξσηήζεηο θαη πηζαλέο 

ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο πνπ ππνδειώλνπλ ηελ ύπαξμε παξαλνήζεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε 

πξνεγνύκελεο ελόηεηεο. 

Δρώτηση Απάντηση/ Παρανόηση 

1. Πνηεο ζα είλαη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ Largest θαη 

Smallest  κεηά από ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο  

Γηάβαζε Largest, Smallest   

αλ  δνζνύλ σο είζνδνο νη ηηκέο 5 θαη 10; 

Largest = 10, Smallest  = 5 

 

ζεκαζηνινγηθά πεξηνξηζκέλε 

απόδνζε ηηκήο 

2. Πνηεο ζα είλαη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ Άξηηνο θαη 

Πεξηηηόο κεηά από ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο   

Γηάβαζε Άξηηνο, Πεξηηηόο  

αλ  δνζνύλ σο είζνδνο νη ηηκέο 5, 2, 10 θαη 7; 

Άξηηνο = 2 & 10  

Πεξηηηόο = 5 & 7 

πνιιέο ηηκέο δηαβάδνληαη ζε κηα 

κεηαβιεηή - ζεκαζηνινγηθά 

πεξηνξηζκέλε απόδνζε ηηκήο 
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3. Πνηεο ζα είλαη νη ηηκέο ησλ κεηαβιεηώλ A, B, C κεηά 

από ηελ εθηέιεζε ηνπ παξαθάησ πξνγξάκκαηνο αλ 

δνζνύλ σο είζνδνο νη ηηκέο 15, 20 θαη 30; 

Πξόγξακκα Παξάδεηγκα 

Μεηαβιεηέο 

    Αθέξαηεο: A, B, C   

Αξρή   

    Γηάβαζε C, B, A   

Τέινο_Πξνγξάκκαηνο 

 

 

A = 15  

B = 20  

C = 30 

 

ε ζεηξά δήισζεο θαζνξίδεη ηε ζεηξά 

δηαβάζκαηνο 

4. Πνηα ζα είλαη ε ηηκή ηεο κεηαβιεηήο Q κεηά από ηελ 

εθηέιεζε ησλ παξαθάησ εληνιώλ  

Q  1 

Γηάβαζε P  

Q  Q + 1 

αλ δνζεί σο είζνδνο ε ηηκή 10; 

Q = 11 

 

ζύγρπζε δύν κεηαβιεηώλ: ε 

δεύηεξε εληνιή  εθηειείηαη ζαλ λα 

ήηαλ Q  P + 1 

Μεηά από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ θύιινπ ειέγρνπ από ηνπο καζεηέο αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ 

ηάμε. πγθεθξηκέλα, ν δηδάζθνληαο νκαδνπνηεί θαη θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ηηο απαληήζεηο ησλ 

καζεηώλ. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ή θάπνηνη καζεηέο έρνπλ δώζεη ιαλζαζκέλε απάληεζε 

αθνινπζεί δηάινγνο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί ε αηηία ηνπ ιάζνπο. Αλ θαη ηα ιάζε ησλ καζεηώλ 

κπνξεί λα είλαη ηπραία, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο νθείινληαη ζε ειιηπή γλώζε θαη ιαλζαζκέλεο 

αληηιήςεηο/παξαλνήζεηο. Μέζα από ην δηάινγν γίλεηαη πξνζπάζεηα εμάιεηςεο ησλ παξαλνήζεσλ 

θαη νηθνδόκεζεο ζσζηήο θαη πιήξνπο γλώζεο. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ ν δηδάζθνληαο 

κπνξεί λα έρεη εηνηκάζεη απιά παξαδείγκαηα θαη λα ηα εθηειέζεη κε ηε βνήζεηα ινγηζκηθνύ ζηελ 

ηάμε. Γηα ην ζθνπό απηό κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ινγηζκηθό ηεο Γισζζνκάζεηαο 

(http://glossomatheia.studies.gr) πνπ δηαηίζεηαη ειεύζεξα. Αθνύ πξώηα δεηεζεί από ηνπο καζεηέο 

λα πξνζδηνξίζνπλ ην απνηέιεζκα ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ηνπο παξνπζηάδεηαη θάζε θνξά, ν 

δηδάζθνληαο εθηειεί ην πξόγξακκα θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε. Οη καζεηέο ζεκεηώλνπλ ζην θύιιν 

ειέγρνπ (πνπ έρνπλ ζπκπιεξώζεη) ηα ιάζε ηνπο, ελώ ν δηδάζθνληαο ηνπο ππαγνξεύεη θαη γξάθνπλ 

ζύληνκα θαη πεξηεθηηθά ζρόιηα γηα ηηο εξσηήζεηο ηνπ θύιινπ ειέγρνπ πνπ ηνπο δπζθόιεςαλ. Σα 

θύιια ειέγρνπ ηα θξαηάλε νη καζεηέο θαη παξαθηλνύληαη λα ηα κειεηήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

κειέηεο ηνπ καζήκαηνο ζην ζπίηη. Αλ ζην ηέινο ηεο δξαζηεξηόηεηαο κείλεη ρξόλνο νη καζεηέο 

κπνξνύλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε έηνηκα πξνγξάκκαηα ρξεζηκνπνηώληαο ηε Γισζζνκάζεηα, 

καζαίλνληαο από ηα ιάζε ηνπο.   

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε – εμάιεηςε ηεο αληίιεςεο ύπαξμεο αλζξσπνκνξθηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ 

ζην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα. Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ ελόηεηα Γνκέο Δπηινγήο πνιιέο θνξέο νη 

ζπνπδαζηέο απνδίδνπλ αλζξσπνκνξθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζην ππνινγηζηηθό ζύζηεκα θαη 

κεηαθέξνπλ ηε δηαηύπσζε ηεο ιύζεο ελόο πξνβιήκαηνο, ε νπνία είλαη εθθξαζκέλε ζε θπζηθή 

γιώζζα, ή αθόκα θαη θαζεκεξηλέο ζπλνκηιίεο κεηαμύ αλζξώπσλ ζε κηα γιώζζα 

πξνγξακκαηηζκνύ. Γηα λα δηαπηζηώζεη ν δηδάζθνληαο αλ ε  παξαλόεζε απηή ππάξρεη ζηνπο 

καζεηέο κπνξεί λα ηνπο δώζεη έλα θύιιν ειέγρνπ/εξγαζίαο  κε ηελ εμήο άζθεζε:  

«Να γξάςεηε αιγόξηζκν πνπ ζα δέρεηαη ηελ ειηθία ελόο αηόκνπ θαη ζα εκθαλίδεη ην κήλπκα 

ΝΔΟ, ΜΔΟΚΟΠΟ ή ΓΔΡΟ αλ ζεσξήζνπκε όηη έλα άηνκν:  

Κάησ από 30 είλαη ΝΔΟ, 

Κάτω από 50 είναι ΜΕΣΟΚΟΠΟΣ, 

αιιηώο είλαη ΓΔΡΟ. 
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ηε ζπλέρεηα λα εθηειέζεηε ηνλ αιγόξηζκν ζην ραξηί θαη λα πξνζδηνξίζεηε ην απνηέιεζκά 

ηνπ αλ δνζεί σο είζνδνο ε ηηκή 25, 32 θαη 60.» 

Αθνύ δνζεί  ζηνπο καζεηέο ν απαξαίηεηνο ρξόλνο γηα λα ζπκπιεξώζνπλ ην θύιιν ειέγρνπ, 

ηνπο δεηείηαη λα παξνπζηάζνπλ ηε ιύζε πνπ πξνηείλνπλ. Οη πην πηζαλέο ιύζεηο πνπ ελδέρεηαη λα 

πξνηείλνπλ νη καζεηέο είλαη νη 3 πξώηεο από ηηο ιύζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, από ηηο 

νπνίεο νη 2 πξώηεο είλαη πξνθαλώο ιαλζαζκέλεο. Γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ ν δηδάζθνληαο 

κπνξεί λα έρεη εηνηκάζεη θσηνηππίεο κε ηηο ιύζεηο απηέο, ηηο νπνίεο θαη ζα κνηξάζεη ζηνπο 

καζεηέο κεηά από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ αληίζηνηρνπ θύιινπ ειέγρνπ. Δπίζεο, ν δηδάζθνληαο 

κπνξεί λα έρεη γξάςεη ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ζηε ΓΛΩΑ γηα λα ηα εθηειέζεη κε ην 

ινγηζκηθό Γισζζνκάζεηα ζηελ ηάμε θαη λα εμαθξηβώζνπλ νη καζεηέο πνην είλαη πξάγκαηη ην 

απνηέιεζκα ηνπ θάζε πξνγξάκκαηνο. Βαξύηεηα δίλεηαη ζε εθείλα ηα πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

πξνηείλεη θαη νη ίδηνη νη καζεηέο. Η 4ε ιύζε παξνπζηάδεηαη ζηνπο καζεηέο κε ζθνπό λα 

επηζεκαλζεί ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν κηα δνκή πνιιαπιήο επηινγήο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε κηα 

αιιεινπρία απιώλ δνκώλ επηινγήο πνπ ζα έρεη ην ίδην απνηέιεζκα. ε θάζε πεξίπησζε γίλεηαη 

ζπδήηεζε θαη νη καζεηέο κεηά από ππόδεημε ηνπ δηδάζθνληα θξαηνύλ, ζην θύιιν ειέγρνπ θαη ζηε 

θσηνηππία πνπ ηνπο έρεη δνζεί, ζεκεηώζεηο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηε κειέηε ζην ζπίηη.   

Λύση 1
η
  

Διάβασε x 

Αν x<30 τότε  

    Γράψε ‘ΝΕΟ’ 

Τέλος_αν 

Αν x<50 τότε  

    Γράψε ‘ΜΕΟΚΟΠΟ’ 

Τέλος_αν 

Γράψε ‘ΓΕΡΟ’ 

Λύση 2
η
  

Διάβασε x 

Αν x<30 τότε  

    Γράψε ‘ΝΕΟ’ 

Τέλος_αν 

Αν x<50 τότε 

    Γράψε ‘ΜΕΟΚΟΠΟ’ 

Αλλιώς 

    Γράψε ‘ΓΕΡΟ’ 

Τέλος_αν 

Λύζε 3
ε
  

Γηάβαζε x 

Αλ x<30 ηόηε  

    Γξάςε ‘ΝΔΟ’ 

Αιιηώο_Αλ x<50 ηόηε  

    Γξάςε ‘ΜΔΟΚΟΠΟ’ 

Αιιηώο 

    Γξάςε ‘ΓΔΡΟ’ 

Τέινο_αλ 

Λύζε 4
ε
 

Γηάβαζε x 

Αλ x<30 ηόηε  

    Γξάςε ‘ΝΔΟ’ 

Τέινο_αλ 

Αλ όρη (x<30) θαη x<50 ηόηε 

    Γξάςε ‘ΜΔΟΚΟΠΟ’ 

Τέινο_αλ    

Αλ όρη (x<30) θαη όρη (x<50)  ηόηε 

     Γξάςε ‘ΓΔΡΟ’ 

Τέινο_αλ 

Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα δνζεί ζηνπο καζεηέο εμαξρήο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη 

νη 4 ιύζεηο θαη λα ηνπο δεηεζεί: (1) λα πξνζδηνξίζνπλ πνηεο είλαη ζσζηέο θαη πνηεο όρη, (2) λα 

εληνπίζνπλ ηα ιάζε, (3) λα απινπνηήζνπλ - όπνπ είλαη εθηθηό - ηηο ζπλζήθεο ησλ δνκώλ επηινγήο, 

(4) λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ «θαιύηεξε» ιύζε αηηηνινγώληαο ηελ απάληεζή ηνπο.  
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Γξαζηεξηόηεηα 3
ε – εμνηθείσζε κε πξνβιήκαηα ζηα νπνία δηαβάδεηαη κηα αιιεινπρία ηηκώλ 

πνπ ηεξκαηίδεηαη κε κηα ηηκή-ζεκαία (π.ρ. 99999) θαη γίλεηαη θάπνηα επεμεξγαζία ησλ ηηκώλ απηώλ. 

Σα πξνβιήκαηα απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξνύλ λα αληηκεησπηζηνύλ ρξεζηκνπνηώληαο ηηο 

επαλαιεπηηθέο δνκέο Όζν…επαλάιαβε θαη Αξρή_επαλάιεςεο…Μέρξηο_όηνπ. Βέβαηα, παξόιν 

πνπ κπνξνύκε λα αλαπηύμνπκε ζσζηό πξόγξακκα ρξεζηκνπνηώληαο θαη ηηο 2 δνκέο, είλαη 

πξνηηκόηεξν λα ρξεζηκνπνηνύκε ηε δνκή 

 Όζν…επαλάιαβε όηαλ δελ ζέινπκε λα επεμεξγαζηνύκε ηελ ηηκή ζεκαία 

 Αξρή_επαλάιεςεο…Μέρξηο_όηνπ όηαλ ζέινπκε λα ηελ επεμεξγαζηνύκε   

πξνθεηκέλνπ λα απνθύγνπκε ζπλήζε ιάζε, όπσο γηα παξάδεηγκα λα δηαβάζνπκε ηελ πξώηε 

ηηκή εθηόο ηνπ βξόρνπ θαη λα κελ ηελ επεμεξγαζηνύκε ή λα επεμεξγαζηνύκε ηελ ηηκή ζεκαία 

παξόιν πνπ ην πξόβιεκα επηζεκαίλεη όηη απηή ε ηηκή δελ ζπκκεηέρεη ζηελ επεμεξγαζία. Γηα ηελ 

εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε πξνβιήκαηα απηνύ ηνπ ηύπνπ ηνπο δίλεηαη έλα θύιιν εξγαζίαο κε 

δύν απιά πξνβιήκαηα, από ηα νπνία ζην έλα απαηηείηαη ε επεμεξγαζία ηεο ηηκήο ζεκαίαο θαη ζην 

άιιν όρη. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα ηνπο δνζεί ην εμήο πξόβιεκα: 

Α. Να γξάςεηε αιγόξηζκν πνπ ζα δηαβάδεη αξηζκνύο θαη ζα ππνινγίδεη ην άζξνηζκά ηνπο. Η 

είζνδνο ησλ δεδνκέλσλ ζα ζηακαηάεη όηαλ δνζεί ε ηηκή -999, ε νπνία δελ ζα ζπκκεηέρεη ζην 

άζξνηζκα. Ο αιγόξηζκνο ζα εκθαλίδεη ην άζξνηζκα ησλ αξηζκώλ. 

Β. Να θαηαζθεπάζεηο πίλαθα ηηκώλ πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζεηο πνην ζα είλαη ην άζξνηζκα 

αλ δνζνύλ σο είζνδνο νη αξηζκνί 10, 20, 15, 5,  60, -999. 

Γ. Μπνξείο λα γξάςεηο ηζνδύλακν αιγόξηζκν ρξεζηκνπνηώληαο θάπνηα άιιε επαλαιεπηηθή 

δνκή από εθείλε πνπ ρξεζηκνπνίεζεο; Αλ λαη, πνηα δνκή κπνξείο λα ρξεζηκνπνηήζεηο;» 

Αξρηθά, δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ ζηα 3 εξσηήκαηα. ηε ζπλέρεηα  

θαηαγξάθνληαη νη ιύζεηο πνπ πξνηείλνπλ νη καζεηέο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο όπσο 

έρνπλ ππνινγηζηεί ζην Β εξώηεκα θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε. Γηα ηελ θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ ρξόλνπ, ν δηδάζθνληαο κπνξεί λα έρεη εηνηκάζεη δηάθνξεο πηζαλέο ιύζεηο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ώζηε λα ηηο παξνπζηάζεη ζηνπο καζεηέο θαη λα ζρνιηαζηνύλ ζηελ ηάμε από ηνπο 

ίδηνπο. Οη ιύζεηο πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ κπνξεί λα έρνπλ ηε κνξθή πξνγξακκάησλ, ηα νπνία ζα 

εθηειεζηνύλ κε ηε Γισζζνκάζεηα πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα δηαπηζηώζνπλ άκεζα πνην είλαη ην 

απνηέιεζκά ηνπο γηα ηελ είζνδν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζην εξώηεκα Β. Βέβαηα, ην πξόβιεκα θαη ε 

είζνδνο επηιέρζεθαλ έηζη ώζηε ν καζεηήο λα κπνξεί εύθνια λα ειέγμεη αλ ν αιγόξηζκόο ηνπ – ηνλ 

νπνίν εθηειεί αξρηθά ζην ραξηί – δίλεη ζσζηό απνηέιεζκα. ηηο ιύζεηο πνπ ζα παξνπζηάζεη ν 

δηδάζθνληαο θαη ηηο νπνίεο ζα έρνπλ πξνηείλεη θαη νη ίδηνη νη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη ιαλζαζκέλεο ιύζεηο. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη 3 πηζαλέο ιύζεηο, από ηηο 

νπνίεο ε 3ε είλαη ιαλζαζκέλε, αιιά είλαη πνιύ πηζαλό λα πξνηαζεί από έλα ζεκαληηθό αξηζκό 

καζεηώλ. Αθόκα θαη αλ ε ιύζε απηή δελ πξνηαζεί από θάπνηνλ από ηνπο καζεηέο κπνξεί λα 

παξνπζηαζηεί ζηελ ηάμε θαη λα δεηεζεί λα πξνζδηνξίζνπλ νη καζεηέο αλ είλαη ζσζηή ή όρη. 
Λύζε 1

ε  
Sum  0 
Γηάβαζε x 
Όζν x ≠ -999 επαλάιαβε  
    Sum  Sum + x 
    Γηάβαζε x 
Τέινο_επαλάιεςεο 
Γξάςε Sum 

Λύζε 2
ε  

Sum  0 
Γηάβαζε x 
Αλ x ≠ -999 ηόηε  
     Αξρή_επαλάιεςεο 
          Sum  Sum + x 
          Γηάβαζε x 
     Μέρξηο_όηνπ ρ = -999 
Τέινο_αλ 
Γξάςε Sum 

Λύζε 3
ε 

 Sum  0 
Γηάβαζε x 
Αξρή_επαλάιεςεο 
     Sum  Sum + x 
     Γηάβαζε x 
 Μέρξηο_όηνπ ρ = -999 
Γξάςε Sum 

Μεηά από ηελ παξνπζίαζε ησλ ιύζεσλ θαη ηε ζπδήηεζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ ηάμε 

ζα έρεη δνζεί ζηελ νπζία ε απάληεζε θαη ζην εξώηεκα Γ. Ο δηδάζθνληαο ινηπόλ παξνπζηάδεη 
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ηαπηόρξνλα ζηνπο καζεηέο ηηο 2 πξώηεο από ηηο ιύζεηο πνπ θαίλνληαη παξαπάλσ θαη αθνινπζεί 

ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν κπνξνύκε λα κεηαηξέςνπκε κηα δνκή Όζν…επαλάιαβε ζε 

Αξρή_επαλάιεςεο….Μέρξηο_όηνπ θαη αληίζηξνθα. Οη καζεηέο θξαηάλε ζεκεηώζεηο ζην θύιιν 

εξγαζίαο, ην νπνίν θαη παξνηξύλνληαη λα κειεηήζνπλ ζην ζπίηη. Αλ ν ρξόλνο δελ επαξθεί γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ 2νπ πξνβιήκαηνο, ηόηε απηό αλαηίζεηαη ζηνπο καζεηέο σο εξγαζία γηα ην ζπίηη. 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

Η εθκάζεζε ησλ αιγνξηζκηθώλ δνκώλ ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ΑΔΠΠ είλαη γλσζηό όηη 

παξνπζηάδεη αξθεηέο δπζθνιίεο. εκαληηθή ζηήξημε ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ κπνξεί 

αλακθηζβήηεηα λα παξέρεη ε ρξήζε ζηελ ηάμε εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ, ε νπνία όκσο 

θαζίζηαηαη δύζθνιε, αλ όρη αλέθηθηε, ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ησλ δηδαθηηθώλ σξώλ. Ο 

δηδάζθνληαο ινηπόλ θαιείηαη λα δηακνξθώζεη θαηάιιειεο δηδαθηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο ζην δηαζέζηκν ρξόλν. εκαληηθή 

βνήζεηα πηζηεύνπκε όηη παξέρεη ε ζρεδίαζε δξαζηεξηνηήησλ πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ησλ 

δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο. ηελ παξνύζα εξγαζία έγηλε πξνζπάζεηα ζύλνςεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθηεηακέλεο έξεπλαο  πνπ έρεη δηεμαρζεί ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία θαη 

εθκάζεζε ησλ βαζηθώλ αιγνξηζκηθώλ δνκώλ, έρνληαο σο ζηόρν ηελ αμηνπνίεζή ηνπο από ην 

δηδάζθνληα γηα ηε ζρεδίαζε ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, παξνπζηάζηεθαλ ελδεηθηηθά 

θάπνηεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αμηνπνηνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζύλνςεο. 
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