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Περίληψη 
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στη δηµιουργία ενός διαδικτυακού περιβάλ-
λοντος αξιολόγησης του µαθήµατος του προγραµµατισµού µε την ονοµασία 
WEBPAQ (WEB-based PArameterized Quiz). Η σηµαντικότερη διαφορά του 
WEBPAQ από τα υπόλοιπα περιβάλλοντα διαδικτυακών quiz είναι ο τρόπος δη-
µιουργίας των ερωτήσεων από τις οποίες αποτελείται το quiz. Χρησιµοποιήσαµε 
για το σκοπό αυτό όχι στατικές ερωτήσεις όπως συνηθίζεται, αλλά πρότυπα ερω-
τήσεων στα οποία εµπεριέχεται µια παράµετρος. Το αποτέλεσµα είναι ότι από 
ένα πρότυπο παράγεται ένα πολύ µεγάλο πλήθος ερωτήσεων και κατά συνέπεια 
κανένα quiz δεν είναι ίδιο µε τα υπόλοιπα. Το γεγονός αυτό αποτελεί σηµαντικό 
βοήθηµα για τον εκπαιδευτικό εφόσον µειώνει σηµαντικά το χρόνο που απαιτείται 
για τη δηµιουργία διαγωνισµάτων και quiz. 
Το περιβάλλον WEBPAQ παρέχει επίσης ένα σύνολο από χρήσιµες λειτουργίες 
προς τον καθηγητή καθώς και λεπτοµερή ανάλυση των αποτελεσµάτων της αξιο-
λόγησης συνολικά και ανά µαθητή.

Λέξεις Κλειδιά
Προγραµµατισµός, ∆ιαδικτυακά quiz, παραµετροποιηµένη ερώτηση.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Τα διαδικτυακά συστήµατα ερωτήσεων (Web-Based Quizzes) (Brusilovsky & 
Miller 1999; Brusilovsky & Miller 2001) χρησιµοποιούνται όλο και περισσότε-
ρο τα τελευταία χρόνια ως εργαλεία αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των 
γνώσεων µαθητών και φοιτητών.

Τα περισσότερα διαδικτυακά συστήµατα ερωτήσεων αποτελούνται από 
στατικές ερωτήσεις. Οι δηµιουργοί αυτών των συστηµάτων προσπαθούν πολύ 
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ώστε να συµπεριλάβουν ένα µεγάλο σύνολο ερωτήσεων. Με δεδοµένο ότι 
κάθε ερώτηση απαιτεί αρκετό κόπο και χρόνο για να τη σκεφτεί κάποιος, το 
πλήθος των ερωτήσεων που µπορεί να δηµιουργηθεί για ένα συγκεκριµένο 
µάθηµα είναι σχετικά µικρό. Αποτέλεσµα αυτού είναι ότι τόσο κατά τη διάρ-
κεια της αυτοαξιολόγησης όσο και κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, όλοι 
οι µαθητές της ίδιας τάξης απαντούν το ίδιο σύνολο ερωτήσεων. To γεγονός 
αυτό έχει τα εξής επακόλουθα:
• Κατά την αξιολόγηση, η χρήση του ίδιου συνόλου ερωτήσεων για ολόκλη-

ρη την τάξη έχει ως αποτέλεσµα ορισµένοι µαθητές να βλέπουν τις απα-
ντήσεις από τους διπλανούς τους.

• Κατά την αυτοαξιολόγηση οι µαθητές πολύ συχνά όταν επαναλαµβάνουν 
το quiz θυµούνται ποια είναι η σωστή απάντηση και απαντάνε σωστά µε 
ευκολία χωρίς να έχουν εξετάσει την ερώτηση.
Ένας τρόπος αντιµετώπισης των παραπάνω προβληµάτων που προκαλού-

νται από τη χρήση στατικών ερωτήσεων είναι η χρήση παραµετροποιηµένων 
ερωτήσεων.

Σε αυτή την προσέγγιση ο καθηγητής δηµιουργεί πρότυπα ερωτήσεων ει-
σάγοντας σε αυτά µια παράµετρο. Η παράµετρος µπορεί να λαµβάνει διαφο-
ρετικές τυχαίες τιµές από ένα σύνολο τιµών δηµιουργώντας έτσι ένα πλήθος 
διαφορετικών ερωτήσεων που βασίζονται όµως στο ίδιο πρότυπο. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις υλοποίησης quiz παραµετροποιηµένων ερωτή-
σεων οι απαντήσεις µπορούν να υπολογιστούν από έναν τύπο (formula-based 
quiz). Κλασσική περίπτωση είναι τα συστήµατα ερωτήσεων που αναπτύχθη-
καν για γνωστικά αντικείµενα όπως η Φυσική, η Χηµεία και τα Μαθηµατικά. 
Αν και η προσέγγιση αυτή που βασίζεται σε τύπους για την παραγωγή των 
παραµετροποιηµένων ερωτήσεων  είναι πολύ ενδιαφέρουσα, παρ’ όλα αυτά 
δε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για ερωτήσεις σχετικές µε γνώσεις που αναφέρο-
νται στο Προγραµµατισµό.

Στην περίπτωση που οι ερωτήσεις είναι προγράµµατα ή κοµµάτια κώδικα, 
είναι δυνατός ο υπολογισµός της απάντησης, ύστερα από την εκτέλεση του 
κώδικα της ερώτησης µε τη βοήθεια του κατάλληλου µεταγλωττιστή χωρίς 
να χρειάζεται να προκαθορισθεί από τον καθηγητή. Με τη µέθοδο αυτή κατά 
τη δηµιουργία ενός νέου πρότυπου ερώτησης το µόνο που απαιτείται είναι 
η δήλωση του συνόλου τιµών της παραµέτρου. Η παράµετρος λαµβάνει µια 
τυχαία τιµή από το σύνολο τιµών (π.χ. σε ένα πρότυπο ερώτησης που περιέχει 
τη δοµή επανάληψης for µπορούµε να εισάγουµε την παράµετρο Κ ως εξής: 
for i:=1 to K, όπου το Κ παίρνει τιµές από το ορισµένο σύνολο τιµών) και η 
απάντηση υπολογίζεται από τον υπολογιστή µε την εκτέλεση του κώδικα. 

Η παραπάνω µέθοδος είναι προτιµότερη στην περίπτωση των quiz προ-
γραµµατισµού γιατί η παράµετρος µπορεί να λάβει πάρα πολλές τιµές (όσες 
ορίζει το σύνολο τιµών της) και κατά συνέπεια µπορεί να παραχθεί ένας πολύ 
µεγάλος αριθµός ερωτήσεων από ένα και µόνο πρότυπο χωρίς να απαιτείται 
ιδιαίτερος κόπος και χρόνος (π.χ. για το παραπάνω παράδειγµα, αν το Κ παίρ-
νει τιµές από 1 ως 50 µπορούµε να έχουµε 50 διαφορετικές ερωτήσεις).

Το αποτέλεσµα είναι ότι καµιά σειρά ερωτήσεων δεν είναι ίδια µε τις άλλες, 
ακόµα και αν οι ερωτήσεις τους προέρχονται από τα ίδια πρότυπα.
Μερικά από τα πρώτα συστήµατα που αναπτύχθηκαν για παραγωγή παραµε-
τροποιηµένων ερωτήσεων είναι:  CAPA (Kashy et al., 1997), EEAP282 (Merat 
& Chung, 1997), WebAssign (Titus, Martin & Beichner, 1998).
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Ιδιαίτερης σηµασίας είναι το περιβάλλον QuizPACK (Quizzes for Param-
eterized Assessment of C Knowledge). To QuizPACK (Pathak & Brusilovsky 
2002) είναι ένα σύστηµα για τη δηµιουργία διαδικτυακών, δυναµικών και 
παραµετροποιηµένων ερωτήσεων εκτέλεσης κώδικα για το µάθηµα του προ-
γραµµατισµού σε γλώσσα C. Το QuizPACK (Sosnovsky et al. 2003) χρησιµο-
ποιείται εδώ και 2 χρόνια στο Πανεπιστήµιο του Pittsburgh στις Ηνωµένες 
Πολιτείες µε πολύ θετικά αποτελέσµατα. Σε ότι αφορά την αποδοχή της χρή-
σης του συστήµατος από τους φοιτητές (ενδεικτικά αναφέρουµε οτι στην ερώ-
τηση που τους τέθηκε, αν θα πρότειναν στους συµφοιτητές τους να δηλώσουν 
το συγκεκριµένο µάθηµα το άλλο εξάµηνο, οι απαντήσεις ήταν κατά 70.97% 
“strongly agree”, 12.90%  “agree”, και 16.13%  “no strong opinion” ενώ κανένας 
δεν επέλεξε “disagree” or “strongly disagree”).  

Έρευνα που έγινε σχετικά µε την αποτίµηση του ρόλου των παραµετροποι-
ηµένων ερωτήσεων ως εργαλείο µάθησης για τα µαθήµατα προγραµµατισµού 
έδειξε τα εξής:

Η επιτυχής χρήση του συστήµατος από τους φοιτητές σχετίζεται πολύ µε 
την επιτυχία τους στις ερωτήσεις που δίνονται εντός τάξης αλλά και µε τις 
επιδόσεις τους στις τελικές εξετάσεις του µαθήµατος. Επίσης, το µέγεθος της 
ενασχόλησης τους µε παραµετροποιηµένες ερωτήσεις είναι µια σηµαντική έν-
δειξη της γνώσης που απέκτησαν από το µάθηµα.

Παρακινούµενοι από τα παραπάνω συστήµατα αξιολόγησης γνώσεων και 
ιδιαίτερα από το QuizPACK, αναπτύξαµε ένα διαδικτυακό σύστηµα παρα-
µετροποιηµένων ερωτήσεων εκτέλεσης τµήµατος κώδικα σε γλώσσα Pascal, 
το WEBPAQ. Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζεται η λογική που διέπει το 
WEBPAQ καθώς και η περιγραφή των λειτουργιών που προσφέρει.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ WEBPAQ
Το WEBPAQ είναι ένα διαδικτυακό, δυναµικό περιβάλλον δηµιουργίας και 
προβολής παραµετροποιηµένων ερωτήσεων για την αξιολόγηση των γνώσε-
ων µαθητών και φοιτητών στη γλώσσα Pascal.
Η γλώσσα Pascal επιλέχθηκε γιατί αποτελεί µια γλώσσα προγραµµατισµού 
που διδάσκεται στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και συγκεκριµένα στον Ά 
κύκλο των Τ.Ε.Ε. Ταυτόχρονα διδάσκεται και σε αρκετά Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της 
χώρας µας. 

Οι ερωτήσεις αποτελούνται από κώδικα σε γλώσσα Pascal, οπότε η µέθο-
δος που επιλέχθηκε ως η καταλληλότερη για την υλοποίηση του περιβάλλο-
ντος, βασίζεται στον υπολογισµό της απάντησης ύστερα από την εκτέλεση 
του κώδικα της ερώτησης. Για την υλοποίηση της µεταγλώττισης και της εκτέ-
λεσης του κώδικα των ερωτήσεων χρησιµοποιήθηκε ο Free Pascal v.2.0.0.

Στόχος ήταν το περιβάλλον WEBPAQ να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς στις παραπάνω περιπτώσεις. Παράλληλοι στόχοι 
ήταν:
• Να αποτελεί ένα εύχρηστο εργαλείο για τον καθηγητή ο οποίος θα µπο-

ρεί: α) να δηµιουργεί µε απλή διαδικασία πρότυπα ερωτήσεων, β) να έχει 
πρόσβαση στα αποτελέσµατα της σειράς ερωτήσεων, γ) να παρακολουθεί 
την πρόοδο των µαθητών του, και δ) να συγκρίνει τα αποτελέσµατα των 
µαθητών µεταξύ τους και να εξάγει χρήσιµα συµπεράσµατα.

• Να είναι απλό και εύχρηστο για το µαθητή
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• Να εξασφαλίζει την ασφάλεια των αποτελεσµάτων και την αδυναµία δια-
στρέβλωσης τους

• Να χρησιµοποιηθεί λογισµικό ανοιχτού κώδικα και ελεύθερο λογισµικό για 
τη δηµιουργία του περιβάλλοντος

Οι χρήστες του περιβάλλοντος WEBPAQ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τους 
καθηγητές και τους µαθητές.

Καθηγητές:
Οι καθηγητές δηµιουργούνται από τον διαχειριστή του συστήµατος ο οποίος 
είναι ο µόνος που έχει άµεση πρόσβαση στα αρχεία της βάσης δεδοµένων. Ο 
διαχειριστής δίνει στον καθηγητή το username και το password µε τα οποία θα 
εισέρχεται στο περιβάλλον WEBPAQ.

Οι καθηγητές µπορεί να είναι εκπαιδευτικοί σχολείων ή Ανωτάτων Εκπαι-
δευτικών Ιδρυµάτων οι οποίοι εισάγουν στο σύστηµα έναν αριθµό µαθητών 
τους µε σκοπό: 
α) να αξιολογήσουν εύκολα και γρήγορα τις γνώσεις τους στην Pascal, και 
β) να παρέχουν στους µαθητές τους ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον αυτοαξιο-

λόγησης που θα τους διευκολύνει στην εκµάθηση της γλώσσας. Ο καθηγη-
τής πρέπει να γνωρίζει αρκετά καλά τη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal 
ώστε να είναι σε θέση να δηµιουργήσει πρότυπα ερωτήσεων που να καλύ-
πτουν τη διδακτέα ύλη του µαθήµατος. 

Μαθητές:
Οι µαθητές µπορεί να είναι µαθητές ή φοιτητές τους οποίους έχει εγγράψει 
στο σύστηµα ένας καθηγητής. Οι µαθητές µπορεί να εισέρχονται στο σύστηµα 
µόνοι τους µε σκοπό τον πειραµατισµό και την αυτοαξιολόγηση, ή ύστερα από 
την καθοδήγηση του καθηγητή µε σκοπό την αξιολόγηση τους. ∆εν απαιτού-
νται ιδιαίτερες γνώσεις υπολογιστών και το περιβάλλον είναι πολύ απλό µε 
στόχο τη διευκόλυνση και την ενθάρρυνση των µαθητών στη χρήση του.

Το WEBPAQ προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:
Υπηρεσίες προς τον καθηγητή:
• Εισαγωγή προτύπου ερώτησης
• Προβολή καταχωρηµένων προτύπων ερωτήσεων (όλα τα πρότυπα ή ανά 

κατηγορία)
• Αλλαγή ενός καταχωρηµένου προτύπου ερώτησης
• ∆ιαγραφή ενός καταχωρηµένου προτύπου ερώτησης
• Προσθήκη µαθητή στη βάση του συστήµατος
• ∆ιαγραφή µαθητή από τη βάση του συστήµατος
• Προβολή αποτελεσµάτων µαθητών συνολικά και ανά χρήστη

Υπηρεσίες προς τον µαθητή:
• Επιλογή κατηγοριών ερωτήσεων που επιθυµεί να έχει η σειρά ερωτήσεων
• Έλεγχος ορθότητας της απάντησης του χρήστη
• ∆υνατότητα διακοπής του quiz
• Καταγραφή των αποτελεσµάτων του κάθε χρήστη

Στην αρχική σελίδα του συστήµατος ο χρήστης επιλέγει την είσοδο του ως 
καθηγητής ή ως µαθητής. Για την εισαγωγή ενός χρήστη στο σύστηµα απαραί-
τητη είναι η ταυτοποίηση του, οπότε οδηγείται σε µια οθόνη σύνδεσης στην 
οποία πρέπει να πληκτρολογήσει ένα όνοµα χρήστη και τον κωδικό του. 
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Οι επόµενες σελίδες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αν ο χρήστης είναι 
µαθητής ή καθηγητής.

Το γραφικό ενδιάµεσο του µαθητή
Αν ο χρήστης εισέλθει ως µαθητής τότε µπορεί να επιλέξει τις επιθυµητές κα-
τηγορίες ερωτήσεων και να ξεκινήσει τη διαδικασία της αξιολόγησης των γνώ-
σεων του. Στην Εικόνα 1 φαίνεται η σελίδα σύνδεσης µαθητή και στην Εικόνα 
2 οι ερωτήσεις σε εξέλιξη.

Εικόνα 1. Σελίδα σύνδεσης µαθητή.. Εικόνα 2. Οι ερωτήσεις σε εξέλιξη..

Οταν o µαθητής απαντήσει στην τρέχουσα ερώτηση µέσω του κουµπιού 
«Ελεγχος» µεταγλωττίζεται και εκτελείται το τµήµα κώδικα άµεσα µε τη χρή-
ση του Free Pascal Compiler, οπότε ελέγχεται από το σύστηµα αν η απάντησή 
του είναι ορθή.

Μετά την ολοκλήρωση των ερωτήσεων ο µαθητής µπορεί να ελέγξει σε 
πόσες ερωτήσεις απάντησε σωστά από το σύνολο των ερωτήσεων που του 
τέθηκαν. Αν επιθυµεί µπορεί να επαναλάβει τις ερωτήσεις.

Το γραφικό ενδιάµεσο του καθηγητή
Ο καθηγητής µετά την είσοδό του στο σύστηµα µπορεί να επιλέξει µια από τις 
ενέργειες που φαίνονται στην Εικόνα 3.

Ο καθηγητής µπορεί να επιλέξει :
• Εισαγωγή προτύπου αν επιθυµεί να εισάγει ένα νέο πρότυπο ερώτησης στη 

βάση (Εικόνα 4)
• Επεξεργασία προτύπων αν θέλει να τροποποιήσει ή να διαγράψει ένα υπάρ-

χον πρότυπο. 
Τα πρότυπα ερωτήσεων οργανώνονται µε βάσει τα βασικά συστατικά της 

γλώσσας Pascal, όπως: εντολή απόδοσης τιµής, δοµή if, δοµές επανάληψης 
(while, repeat, for), δοµή case και πίνακες. Κατά την καταχώρηση του προ-
τύπου µεταγλωττίζεται από το σύστηµα το τµήµα του κώδικα και αν δεν έχει 
συντακτικά λάθη καταχωρείται στη βάση. Σε αντίθετη περίπτωση εµφανίζεται 
σχετικό µήνυµα ώστε να διορθωθεί ο λανθασµένος κώδικας. (Εικόνα 5)
• Προσθήκη/∆ιαγραφή µαθητή για να προσθέσει ή να διαγράψει έναν µαθη-

τή αντίστοιχα



216 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

• Αποτελέσµατα αν επιθυµεί να δει τα αποτελέσµατα συνολικά (Εικόνα 6) ή 
ανά µαθητή (Εικόνα 7). Το γραφικό ενδιάµεσο του προσφέρει τη δυνατό-
τητα να δει τον κώδικα που αντιστοιχεί σε κάθε αριθµό ερώτησης (Εικόνα 
7) επιλέγοντας τον αριθµό της ερώτησης που λειτουργεί ως σύνδεσµος.

 

Εικόνα 3. Σελίδα επιλογών καθηγητή. Εικόνα 4. Εισαγωγή προτύπου.

Εικόνα 5. Μηνύµατα σφάλµατος κατά την εισαγωγή προτύπου.

Εικόνα 6. Αποτελέσµατα συνολικά.



Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση 217

Εικόνα 7. Αποτελέσµατα ανά µαθητή.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
To WEBPAQ αναπτύχθηκε για να χρησιµοποιηθεί ως βοήθηµα προς τους εκ-
παιδευτικούς και τους µαθητές-φοιτητές για το µάθηµα του προγραµµατισµού 
και ιδιαίτερα στη Β’θµια εκπαίδευση. 

Η δηµιουργία του στηρίχθηκε σε τεχνολογία και λογισµικά ευρέως διαδε-
δοµένα στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών τα οποία είναι εύκολα προ-
σβάσιµα από τον καθένα µέσω του διαδικτύου και χωρίς κόστος (Free Pascal 
Compiler, PHP, MySQL).

Μέσω του WEBPAQ ο καθηγητής µπορεί να αξιολογεί πολύ εύκολα τους 
µαθητές του και ταυτόχρονα να διασφαλίζει ότι ο βαθµός του κάθε µαθητή 
δεν είναι αποτέλεσµα αντιγραφής ή αποµνηµόνευσης της απάντησης. Επίσης 
µπορεί να παρακολουθεί την πορεία των µαθητών του και να εξάγει συµπερά-
σµατα σχετικά µε τις επιδόσεις τους και τις κατηγορίες ερωτήσεων στις οποί-
ες παρουσιάζουν προβλήµατα. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να λάβει υπόψη του 
ώστε στη συνέχεια να µεταβάλλει τη διδασκαλία του στοχεύοντας στην µεί-
ωση αν όχι στην εξάλειψη των λανθασµένων αντιλήψεων και αδυναµιών  των 
µαθητών του σε συγκεκριµένες έννοιες της Pascal.

Ο µαθητής από τη µεριά του µπορεί να διευκολυνθεί χρησιµοποιώντας το 
σύστηµα ως µέσο αυτοαξιολόγησης των γνώσεων του και ελέγχου του βαθµού 
κατανόησης και αφοµοίωσης της διδαχθείσας ύλης.

Το συγκεκριµένο σύστηµα καλύπτει ένα µεγάλο εύρος λειτουργιών και πα-
ρουσιάζει πολύ µεγάλες προοπτικές βελτίωσης, εµπλουτισµού και τροποποι-
ήσεων χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, µε στόχο να διευκολύνει ακόµη περισσότερο 
τη µαθησιακή διαδικασία αλλά και την αξιολόγηση. 

Αναµένεται η εφαρµογή του σε πραγµατικές συνθήκες τάξης από διάφορα 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα, εκπαιδευτικούς και µαθητές, ώστε να εξαχθούν συ-
µπεράσµατα, να εντοπιστούν πιθανές αδυναµίες του και να συγκεκριµενοποι-
ηθούν ανάγκες τροποποίησης ή προσθήκης νέων λειτουργιών. Καθόσον το 
σύστηµα αυτό είναι διαδικτυακό επιτρέπει τη χρήση του από διαφορετικές 
οµάδες χρηστών άρα και τη συλλογή µεγάλου αριθµού απαντήσεων που θα 
µας δώσουν την ευκαιρία  να βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα σχετικά µε 
χρήση του συστήµατος αλλά και δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι µαθητές 
σχετικά µε τις δοµές της γλώσσας Pascal.
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