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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Παρουσιάζουµε ένα απλό προγραµµατιστικό περιβάλλον το “WIPE”, το οποίο στοχεύει στο να
διευκολύνει τους αρχαρίους προγραµµατιστές στην κατασκευή προγραµµάτων. Το περιβάλλον αυτό
αποτελεί συµπληρωµατικό διδακτικό εργαλείο για τους µαθητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
που έρχονται πρώτη φορά σε επαφή µε µια γλώσσα προγραµµατισµού. Η χρησιµοποιούµενη
προγραµµατισιτκή γλώσσα είναι απλή, και λιτή (µια Pascal-like γλώσσα). Το περιβάλλον εργασίας
λειτουργεί πλήρως διαδικτυακά και ενσωµατώνει πολλά στοιχεία (γραφικό ενδιάµεσο, πολλαπλές
αναπαραστάσεις, βηµατική εκτέλεση, βελτιωµένα µηνύµατα κ.ά..).
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εκµάθηση του προγραµµατισµού είναι µια δύσκολη διαδικασία. Ο όρος «δύσκολη» σηµαίνει
ότι οι αρχάριοι προγραµµατιστές, σε ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό, δεν κατανοούν ακόµη και
µικρά προγράµµατα και δε µπορούν να επιλύσουν απλά προγραµµατιστικά προβλήµατα. Αυτό
αποδίδεται κατά κανόνα στο γεγονός ότι ο προγραµµατισµός απαιτεί από τον αρχάριο:
• να επινοεί διαδικασίες που επιλύουν κλάσεις προβληµάτων (το ουσιαστικό γνώρισµα των
αλγοριθµικών λύσεων),
• να προσαρµόζει τις διαδικασίες αυτές σε ένα συγκεκριµένο (αφηρηµένο) µοντέλο
επεξεργασίας (κατασκευή αλγορίθµου) και
• να τις κωδικοποιεί µε συγκεκριµένο τρόπο (γλώσσα προγραµµατισµού).
Επιπλέον ο αρχάριος προγραµµατιστής οφείλει ακόµη να κατανοήσει τον τρόπο επικοινωνίας
του χρήστη µε τη µηχανή (τη διεπιφάνεια χρήστη), µια διαδικασία που διέπεται από ιδιαίτερους
κανόνες και παραδοχές.
Για τη διευκόλυνση των αρχαρίων έχει αναπτυχθεί ένας σηµαντικός αριθµός από περιβάλλοντα
και γλώσσες προγραµµατισµού που έχουν κατασκευαστεί µε σκοπό να διευκολύνουν την
εκµάθηση των βασικών εννοιών προγραµµατισµού., Ωστόσο, ορισµένα από τα περιβάλλοντα και
τις γλώσσες αυτές έχουν δεχθεί µια σηµαντική κριτική: παρόλο τον παιδαγωγικό τους στόχο, δεν
σχεδιάστηκαν µε γνώµονα τις πρόσφατες παιδαγωγικές παραδοχές και διδακτικές υποθέσεις (Pane
& Myers, 2000). Έτσι, για παράδειγµα, στις περισσότερες περιπτώσεις τα µηνύµατα του
συστήµατος προς το χρήστη παραµένουν εξαιρετικά δυσνόητα για το µη-έµπειρο χρήστη. To
περιβάλλον WIPE, ανήκει στην κατηγορία εκείνων των περιβαλλόντων που σχεδιάστηκαν από
την αρχή µε γνώµονα τη σύγχρονη τεχνογνωσία για τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι αρχάριοι
προγραµµατιστές και τους τρόπους µε τους οποίους αντιµετωπίζουµε τα διδακτικά προβλήµατα
που προκύπτουν.
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ΑΡΧΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ KAI ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η σχεδίαση του περιβάλλοντος WIPE χαρακτηρίζεται από απλότητα και συνέπεια.
Η απλότητα σηµαίνει ότι το περιβάλλον WIPE απευθύνεται σε αρχαρίους και ένας νέος
χρήστης µπορεί εύκολα να µάθει να το χρησιµοποιεί. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται χάρη σε ένα
περιβάλλον διεπαφής εργονοµικό, φιλικό στο χρήστη και λειτουργικό, χωρίς την ανάγκη
εγκατάστασης (αφού είναι προσβάσιµο µέσω web). Η γλώσσα προγραµµατισµού που
ενσωµατώνει το περιβάλλον θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως υποσύνολο της Pascal, είναι
εξαιρετικά απλή και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε µια σειρά εισαγωγικών µαθηµάτων
προγραµµατισµού.
Η συνέπεια του περιβάλλοντος WIPE 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 και κάθε
δοµή της γλώσσας έχει µοναδική σύνταξη.
Το περιβάλλον WIPE δεν ενσωµατώνει εργαλεία αυτόµατης δηµιουργίας κώδικα (code
generation tools) ούτε εργαλεία σχεδίασης γραφικού ενδιαµέσου – γιατί τόσο τα µεν όσο και τα δε
απευθύνονται σε πεπειραµένους χρήστες για προγραµµατισµό εφαρµογών. Η προσέγγιση του
WIPE βοηθά τους άπειρους χρήστες να ενσωµατώνονται πιο γρήγορα στο περιβάλλον γράφοντας
πηγαίο κώδικα, χωρίς παράλληλα να περιορίζει τη φαντασία και την εκφραστικότητα τους.
Η γλώσσα προγραµµατισµού του WIPE διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
1) Λειτουργία σε περιβάλλον web. Ο µεταγλωττιστής ενσωµατώνεται στο περιβάλλον του Web
browser. Ο χρήστης µπορεί εξάλλου να παρακολουθήσει όλα τα ενδιάµεσα στάδια µιας εκτέλεσης
προγράµµατος µέσα από το παράθυρο του web browser, δηλαδή: τη µεταγλώττιση, τον assembly
κώδικα, τα περιεχόµενα των καταχωρητών, τις ενδιάµεσες τιµές των µεταβλητών.
2) Υποστήριξη µετατροπής κώδικα σε συµβολική γλώσσα (Assembly). Όταν εκτελείται η
λειτουργία της µεταγλώττισης, ο πηγαίος κώδικας µεταγλωττίζεται σε συµβολική γλώσσα
(Assembly Language). Η συµβολική γλώσσα που χρησιµοποιείται στον WIPE Compiler είναι
στην ουσία µια pseudoassembly που εκτελείται σε µια εικονική µηχανή µε δύο καταχωρητές.
3) Συστηµατική καταγραφή ενεργειών των µαθητών (Recordability). Οι ενέργειες των µαθητών
(Μεταγλώττιση, Εκτέλεση προγράµµατος) αποθηκεύονται σε βάση δεδοµένων και είναι
προσβάσιµες προς αξιολόγηση στους εκπαιδευτικούς.
4) Κατανοητά µηνύµατα λάθους. Τα παραγόµενα µηνύµατα λάθους είναι στην ελληνική γλώσσα
και είναι προσανατολισµένα σε αρχάριους χρήστες ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία
εκσφαλµάτωσης.
ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Στις αρχές του 2004 το WIPE δοκιµάστηκε σε σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
(ενδεικτικά αναφέρονται το 1ο Γυµνάσιο Ασβεστοχωρίου Θεσ/νίκης, το 1ο ΤΕΕ Αργους
Ορεστικού, το 1ο Ενιαίο Λύκειο Νεστορίου). Οι διδάσκοντες καθηγητές πληροφορικής
παρακολούθησαν ένα τρίωρο σεµινάριο στα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του συστήµατος
και τους προτάθηκε µια σειρά µαθηµάτων που στόχευε να δώσει στους αρχάριους µαθητές, έναν
εύκολο τρόπο εισαγωγής στον προγραµµατισµό. Η σειρά µαθηµάτων περιλάµβανε οδηγίες για την
προσαρµογή στο περιβάλλον και σειρά απλών προβληµάτων όπως υπολογισµός αθροισµάτων,
µέσων όρων, µέγιστου, ελαχιστού σειράς αριθµών, προβλήµατα κατανοµών, απλά µαθηµατικά
προβλήµατα όπως λ.χ. η εµφάνιση της σειράς Fibonacci και ο υπολογισµός του παραγοντικού
ενός αριθµού.κ.α.,
Τα αποτελέσµατα της διαδικασίας αξιολόγησης προέκυψαν από:
•
Άµεση παρατήρηση και επαφή µε τους µαθητές κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων
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Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

•

Ανάλυση των προγραµµάτων των µαθητών (που προέκυψαν µε τη διαδικασία της
καταγραφής των ενεργειών των µαθητών σε βάση δεδοµένων)
•
Ερωτηµατολόγιο αξιολόγησης των µαθηµάτων από τους συµµετέχοντες µαθητές
•
Συνεντεύξεις µε τους εκπαιδευτικούς που ήταν υπεύθυνοι για τη διαδικασία
αξιολόγησης
Από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης προέκυψε ότι το περιβάλλον προγραµµατισµού, βοήθησε
στην καλύτερη κατανόηση των προγραµµατιστικών εννοιών (73% θετική κρίση). Το 77% των
µαθητών θα ήθελαν να χρησιµοποιούν το λογισµικό και για µελέτη στο σπίτι, ενώ το 70% θα
ήθελε ένα τέτοιο λογισµικό να συνοδεύει τα βιβλία του µαθήµατος. Τα χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος που ικανοποίησαν του µαθητές ήταν η γλώσσα προγραµµατισµού (85%), η
δυνατότητα παρακολούθησης των ενδιάµεσων τιµών (88%) και η αυτόµατη µορφοποίηση του
πηγαίου κώδικα (88%), ενώ εκείνα που θα ήθελαν να βελτιωθούν περισσότερο περιλαµβάνουν τη
λειτουργία στο Internet (64%), τα µηνύµατα λάθους (50%) και τη µετατροπή σε Assembly (60%).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Το περιβάλλον προγραµµατισµού WIPE αποτελεί µια εναλλακτική προσέγγιση στο διαθέσιµο
εκπαιδευτικό υλικό για την εισαγωγή στον προγραµµατισµό. Χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι
είναι προσβάσιµo αποκλειστικά µέσω Web browser. Το περιβάλλον WIPE αξιολογήθηκε, µε πολύ
θετικό τρόπο, από εκπαιδευτικούς και µαθητές της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Φεβρουάριος
2004 – Μάιος 2004), σε πραγµατικές συνθήκες διδασκαλίας και τα αποτελέσµατα της
αξιολόγησης θα χρησιµοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση του. To περιβάλλον είναι
προσβάσιµο από τη διεύθυνση http://macedonia.uom.gr/~efop.
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