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Περίληψη. Σύμφωνα με τον Wirth το «πρόγραμμα είναι αλγόριθμος συν δεδομένα».
Αυτή η συσχέτιση αλγορίθμου και δεδομένων εμφανίζεται και στη μικροκλίμακα μιας
εντολής όπου το πρόγραμμα αντιπροσωπεύεται από μια και μοναδική εντολή συν μια
παράσταση δεδομένων. Η παρούσα εργασία είναι τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου
αξιολόγησης του κώδικα του οπτικού προγραμματισμού ‐ως γλώσσα οπτικού
προγραμματισμού έχει επιλεγεί το Scratch‐ και προτείνει την αντιστοίχιση των βαθμών
πολυπλοκότητας της εντολής, της επεξεργασίας των δεδομένων και της δόμησης των
δεδομένων με τις κατηγορίες της ταξινομίας SOLO με σκοπό να δημιουργηθεί ένα
εκπαιδευτικό εργαλείο αξιολόγησης του κώδικα που χρησιμοποιείται σε περιβάλλοντα
οπτικού προγραμματισμού.
Λέξεις κλειδιά:ταξινομία SOLO, αναπαράσταση δεδομένων, Scratch

Εισαγωγή
Σύμφωνα με τους Μπέλλου & Μικρόπουλο «μια εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση
στο διεθνή και στον ελληνικό χώρο δείχνει ότι ενώ υπάρχουν προτάσεις για την ανάπτυξη
της γνώσης και αποτελέσματα από εμπειρικές μελέτες στον προγραμματισμό, λείπει ένα
πλαίσιο αξιολόγησης της γνώσης και των μαθησιακών αποτελεσμάτων, με σαφή κριτήρια
και συνέπεια ως προς τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τα συμπεράσματα των μελετών»
(2008). Η έλλειψη αυτή φαίνεται να συνεχίζεται μέχρι πρόσφατα. Οι Ling et al. προτείνουν
τον καθορισμό μετρήσιμων δεικτών για την αξιολόγηση γνώσεων προγραμματισμού (2012).
Σχετικά πρόσφατες προτάσεις για την αξιολόγηση γνώσεων προγραμματισμού
αναφέρονται σε γενικούς παράγοντες όπως η κανονικότητα, η ακεραιότητα, η ακρίβεια
(Kaushal & Singh, 2012) ή μέσω προσομοιώσεων (González‐Sacristánetal., 2013) και
σταδιακό έλεγχο της εκτέλεσης (Milková & Petránek, 2016) ή της ανάλυσης του κώδικα
(Ferreira Novais, Varanda Pereira & Rangel Henriques, 2016). Η Ζιώγα (2018) αξιοποιεί το
μοντέλο της ιεραρχικής αξιολόγησης γνώσεων προγραμματισμού των Μπέλλου και
Μικρόπουλου (2008) με θετικά αποτελέσματα ως προς την ακρίβεια της αξιολόγησης των
γνώσεων προγραμματισμού σε προγράμματα μαθητών στην «ΓΛΩΣΣΑ».
Την κάλυψη ενός μέρους αυτής της έλλειψης φιλοδοξεί να καλύψει η παρούσα εργασία η
οποία αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου διαμόρφωσης ενός πλαισίου για την
αξιολόγηση του κώδικα του οπτικού προγραμματισμού (Λαδιάς, Καρβουνίδης, Λαδιάς &
Δουληγέρης, 2018) και στο οποίο η αναπαράσταση των δεδομένων και η χρήση τους ως
συστατικό του κώδικα, αποτελεί ένα από τα έντεκα κριτήρια που εξετάζονται (Karvounidis,
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Argyriou
u,Ladias&Douligeris2017). Τα κριιτήρια του πλαισίου αξιολόγησης
α
ς κωδίκων οπτικού
προγρα
αμματισμού με χρήση πλακιδίων
π
είναι: η αποτελεσματιικότητα, η α
αναγνωσιμό
ότητα, η
βελτιστοποίηση, η μεταβλητότητα, η ασφάλεια,
α
η δοκιμαστικότητα, η τμηματοπο
οίηση, η
πίδραση με
μ τον χρήσ
στη, η ανα
απαράστασ
ση των δεδ
δομένων, η επικοινω
ωνία / ο
αλληλεπ
συγχροννισμός καιι η παραλλληλία / σειριακότητ
σ
τα (Αργυρίίου, 2017).. Το σχέδιιο αυτό
αποσκο
οπεί στη διερεύνηση
δ
, κατηγοριιοποίηση και
κ καθιέρ
ρωση κατά
άλληλων κρ
ριτηρίων
αξιολόγγησης οπτικού προγρ
ραμματισμο
ού με στόχχο να ενισ
σχυθούν οιι δυνατότη
ητες του
εκπαιδεευτικού κα
ατά την αξξιολόγηση του κώδικα. Για τη
η διδακτική αξιοποίη
ηση της
αναπαρ
ράστασης τω
ων δεδομένων και της χρήση το
ους ως συσττατικό του κώδικα απ
παιτείται
ένα γνω
ωστικό εργα
αλείο που να
ν αξιολογεεί και να τα
αξινομεί τα
α προαναφεερθέντα στά
άδια της
τμηματο
οποίησης. Ως ένα τέττοιο εργαλεείο επιλέχθ
θηκε η γνω
ωστική ταξιννομία μαθη
ησιακών
αποτελεεσμάτων SO
OLO.

Η δομή
ή του προ
ογράμματος ως συννδυασμόςς αλγορίθμ
μου και δεδομένωνν
Σύμφωννα με τον Niklaus Wirth (1990) το «πρόγραμμα είναι αλγόριθμ
μος συν δεδ
δομένα»
(Σχήμα 1) και «το πώς θα ανναπαραστήσ
σουμε τα δεδομένα είίναι συχνά ένα πολύ δύσκολο
δ
πρόβλημα. Η επιλο
ογή αυτή πρέπει
π
πάνττα να γίνετα
αι λαμβάνο
οντας υπόψ
ψη την επεξξεργασία
που πρόκειται να υποστούν τα δεδομένα». Ο βαθ
θμός συσχέέτισης των δεδομένωνν με τον
αλγόριθ
θμο είναι κάτι πολύ περισσότερο
π
ο από ένα άθροισμα, αφού ο τρόπος δόμησης των
δεδομένων επηρεεάζει σημα
αντικά την επιλογή και ανάπτυ
υξη του α
αλγορίθμου
υ καθώς
αλγόριθ
θμος και δεεδομένα διιαπλέκονται με πολλο
ούς και διαφ
φορετικούςς τρόπους (Λαδιάς,
(
Σαριδάκκη & Λαδιάς, 2017).

Σχήμα 1: Το πρόγραμμα (αρισττερά) που κά
άνει αντιμεττάθεση του περιεχομένο
π
ου δύο μετα
αβλητών
συ
υντίθεται απ
πό τον αλγόρ
ριθμο (μέση) και τα δεδομένα (δεξιά
ά).

Αυτή η συσχέτιση
η αλγορίθμ
μου και δεδομένων εμφανίζεται
ε
ι και στη μ
μικροκλίμα
ακα μιας
πίσης ισχύει το «πρόγγραμμα είνα
αι αλγόριθμος συν δεεδομένα», όπου
ό
το
εντολήςς καθώς επ
πρόγρα
αμμα αντιπ
προσωπεύετται από μια
μ
και μο
οναδική ενντολή, είτεε αυτή είνναι του
προγρα
αμματιστικο
ού εργαλείο
ου, (πάνω γραμμή του
τ
σχήματτος 2) είτεε είναι δια
αδικασία
οριζόμεενη από τονν προγραμμ
ματιστή (κά
άτω γραμμή του σχήμα
ατος 2).

Σχήμ
μα 2: Μια ενττολή μπορεεί να αναλυθ
θεί σε δύο συ
υνιστώσες, σε
σ αυτή που
υ αντιστοιχείί στον
αλγόριθμ
μο και σε αυττή που αντισ
στοιχεί στα δεδομένα.
δ
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Η ταξινομία SOLO
Σύμφωνα με τους Biggs & Collis (1982), η γνώση μπορεί να αξιολογηθεί με βάση τη δομή
του παρατηρούμενου μαθησιακού αποτελέσματος (Structure of the Observed Learning
Outcome), την ταξινομία SOLO. Η ταξινομία SOLO ταξινομεί τα μαθησιακά αποτελέσματα
σε πέντε κατηγορίες με βάση τη δομή τους: (α) την προ‐δομική (prestructural) στην οποία
γίνεται αναφορά ή χρήση μη συνδεδεμένων και ανοργάνωτων πληροφοριών που δεν έχουν
νόημα, (β) τη μονο‐δομική (unistructural), όπου παρατηρείται μια περιορισμένη οπτική ‐
κυρίως χρησιμοποιείται ή τονίζεται ένα στοιχείο ή μια πτυχή‐ ενώ παραλείπονται οι
υπόλοιπες συνιστώσες και δεν πραγματοποιούνται σημαντικές συνδέσεις μεταξύ των
μερών, (γ) την πολύ‐δομική (multistructural), στην οποία υπάρχει μια προοπτική
πολλαπλών σημείων ‐χρησιμοποιούνται ή αναγνωρίζονται διάφορα σχετικά στοιχεία ή
πτυχές‐ αλλά δεν υπάρχουν σημαντικές συνδέσεις και δεν έχει διαμορφωθεί ακόμη μια
ολοκληρωμένη εικόνα, (δ) τη συσχετιστική (relational), στην οποία υπάρχει μια ολιστική
προοπτική όπου οι μετα‐συνδέσεις μεταξύ των μερών γίνονται αντιληπτές και η σημασία
των τμημάτων σε σχέση με το σύνολο αποδεικνύεται και εκτιμάται και (ε) την κατηγορία
της εκτεταμένης γενίκευσης (extended abstract), κατά την οποία επιπλέον των
χαρακτηριστικών της προηγούμενης συσχετιστικής κατηγορίας, το περιεχόμενο
αντιμετωπίζεται ως ένα στιγμιότυπο μιας γενικότερης περίπτωσης.
Η ταξινομία SOLO χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλά
και ολόκληρων μαθημάτων. Το μοντέλο της Ιεραρχικής Αξιολόγησης γνώσεων
Προγραμματισμού (ΙΑΠ), βασίζεται στην ταξινομία SOLO και προτείνει πέντε ιεραρχικά
επίπεδα που ορίζονται με άξονες αφενός την ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης για την
επίλυση προβλήματος, και αφετέρου τις δεξιότητες στη γλώσσα προγραμματισμού
(Μπέλλου & Μικρόπουλος, 2008). Η κατηγοριοποίηση της γνώσης του προγραμματισμού
συνδέεται με προγραμματιστικές δομές αλλά και με την πολυπλοκότητα των εντολών της
χρησιμοποιούμενης γλώσσας προγραμματισμού. Στην περίπτωση των περιβαλλόντων
οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια όπως το Scratch, η ισχύς της σύνταξης περιορίζεται.
Σημαντικό ρόλο στις γνώσεις του προγραμματισμού έχουν ο αλγόριθμος και τα δεδομένα,
τα οποία κατηγοριοποιούνται σε επίπεδα πολυπλοκότητας. Έτσι, αναδεικνύεται η ανάγκη
για ένα νέο εργαλείο αξιολόγησης, με το οποίο η πολυπλοκότητα των εντολών του
περιβάλλοντος οπτικού προγραμματισμού και των δεδομένων που χρησιμοποιεί ο
προγραμματιστής αντιστοιχίζεται με τις κατηγορίες της ταξινομίας SOLO.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενός εργαλείου αξιολόγησης γνώσεων
προγραμματισμού μέσω κώδικα που γράφεται σε περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού.
Το εργαλείο βασίζεται στην αντιστοίχιση των βαθμών πολυπλοκότητας της εντολής, της
επεξεργασίας των δεδομένων και της δόμησης των δεδομένων σύμφωνα με τις κατηγορίες
της ταξινομίας SOLO.

Το προγραμματιστικό περιβάλλον εφαρμογής
Ως περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού στο οποίο εφαρμόζεται το σχέδιο διαμόρφωσης
του πλαισίου για την αξιολόγηση του κώδικα του οπτικού προγραμματισμού, έχει επιλεγεί
το Scratch. Το Scratch (http://scratch.mit.edu), δημιουργήθηκε από το Lifelong Kindergarten
Group στο Media Laboratory του MIT, ως ένα πλούσιο σε πολυμέσα σύστημα για αρχάριους
προγραμματιστές. Τα προγράμματα στο Scratch αποτελούνται από σενάρια που ελέγχουν
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τους ρό
όλους των αντικειμένω
α
ων που εμφα
ανίζονται σε μια σκηνή
ή. Τα σενάρ
ρια δημιουρ
ργούνται
με μετα
αφορά και απόθεση μπλοκ
μ
τα οπ
ποία αντιπρ
ροσωπεύου
υν τα συστα
ατικά της γλώσσας
γ
προγρα
αμματισμού που είναι οι εντολέςς, οι συνθήκκες, οι δηλλώσεις και ο
οι μεταβλητές. Ένα
πρόγρα
αμμα μπορεεί να έχει πολλά προγραμματισ
στικά σενά
άρια και όλλα να εκτεελούνται
εξαλείφει τα συντακτικά σφάλμ
ταυτόχρ
ρονα. Το περιβάλλον
π
ματα και δ
δίνει άμεση
η οπτική
ανατροφοδότηση μέσω της συμπεριφο
σ
ράς των πρ
ρογραμματτιστικών σενναρίων (Re
esnick et
9).
al., 2009

Βαθμίδ
δες πολυπ
πλοκότητα
ας των εντολών του
υ Scratch και κατηγγορίες τηςς SOLO
Το ρεπ
περτόριο τω
ων εντολώνν του Scraatch περιλα
αμβάνει πεερισσότερεςς από 60 βασικές
εντολέςς και επιπλλέον 40 για
α τη διαχείριση επεκττάσεων εκ των οποίω
ων οι μισές για τον
έλεγχο ρομποτικώ
ών συσκευώ
ών. Οι βασιικές εντολές μπορούν να κατατα
αχθούν σε επίπεδα
πολυπλλοκότητας με
μ βάση το
ο πόσο σύννθετη είναιι η σύνταξή
ή τους, σε (α) εντολέές χωρίς
όρισμα,, (β) εντολέές με ένα όρισμα
ό
είτεε από μη προκαθορισμένο πεδίο
ο ορισμού είτε
ε από
πεπερα
ασμένο πεδίίο ορισμού (προκαθορ
ρισμένο καττάλογο), (γ)) εντολές μεε περισσότεερα από
ένα ορίίσματα και (δ) εντολέςς με ένα ή περισσότερα ορίσματτα που μπο
ορούν να παίρνουν
π
τιμές είττε από επεκκτάσιμους καταλόγους
κ
ς τιμών είτεε από μη κα
αθορισμένο
ο πεδίο ορισ
σμού.

Σχήμ
μα 3: Τα τέσσερα επίπεδ
δα στα οποία κατατάσσ
σονται ‐με βά
άση το πόσο
ο σύνθετη είνναι η
σύνταξή
ή τους‐ οι βα
ασικές εντολλές του Scrattch και η ανττιστοίχησή τους
τ
με τις π
πέντε κατηγο
ορίες (Α,
Β, Γ, Δ, Ε) της ταξινομ
μίας SOLO.

Λαμβάννοντας υπό
όψη ότι η πρώτη κατηγορία
κ
της ταξινο
ομίας SOLO
O (η προ‐‐δομική)
αντιστο
οιχεί στο έλλειμμα
έ
ε
εντολής
γίννεται εφικττή η αντισ
στοίχιση έννα προς ένα
έ
των
προανα
αφερθέντωνν τεσσάρωνν επιπέδωνν πολυπλοκκότητας τω
ων εντολώνν με τις υπ
πόλοιπες
τέσσερεες κατηγορ
ρίες της SO
OLO (Σχήμα
α 3). Συγκεκριμένα: Η μονο‐δομ
μική κατηγο
ορία της
ταξινομ
μίας SOLO αντιστοιχεί
α
σ επίπεδο
στο
ο των εντολλών χωρίς όρισμα
ό
(σχή
ήμα 3, γραμ
μμή Β). Η
πολύ‐δο
ομική κατηγορία της ταξινομίας
τ
SOLO αντισ
στοιχεί στο επίπεδο τω
ων εντολώνν με ένα
όρισμα (Σχήμα 3,, γραμμή Γ), είτε απ
πό μη προ
οκαθορισμέένο πεδίο ορισμού είτε
ε
από
πεπερα
ασμένο πεδίίο ορισμού
ύ (προκαθορισμένο κα
ατάλογο). Η συσχετισττική κατηγο
ορία της
ταξινομ
μίας SOLO αντιστοιχεί
α
στο επίπεδ
δο των εντο
ολών με περισσότερα από ένα ορίσματα
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(Σχήμα 3, γραμμή
ή Δ). Η κα
ατηγορία της εκτεταμ
μένης γενίκκευσης τηςς ταξινομία
ας SOLO
αντιστο
οιχεί στο επ
πίπεδο τωνν εντολών με
μ ένα ή περισσότερα
π
α ορίσματα
α που μπορ
ρούν να
παίρνου
υν τιμές είττε από επεκτάσιμους καταλόγους τιμών είττε από μη κκαθορισμέννο πεδίο
ορισμού
ύ (Σχήμα 3, γραμμή Ε)..

Μορφές δεδομέένων στο Scratch κα
αι κατηγο
ορίες της SOLO
S
Σύμφωννα με μια βιβλιογραφ
φική επισκό
όπηση σχεττικά με το ρόλο των δ
δεδομένων (Ρόζου,
2017) κατά την οποία «διερευ
υνήθηκαν ο βαθμός κα
ατανόησης των δεδομέένων και τη
ης ορθής
ράστασής το
ους σε διάφ
φορα προγγραμματιστικά περιβάλλλοντα... προκύπτει το
ο γενικό
αναπαρ
συμπέρ
ρασμα ότι ο βαθμός ανταπόκρισ
α
σης των μα
αθητών είναι ελλιπής,, ανεξαρτήτως του
προγρα
αμματιστικο
ού περιβάλλλοντος, κειμ
μενικού ή οπτικού,
ο
που
υ χρησιμοπ
ποίησαν. Επ
πομένως,
οι δυσκκολίες που συναντούν οι μαθητές ανάγοντα
αι όχι στον τύπο του π
προγραμματιστικού
περιβάλλλοντος όσο
ο στη διδακκτική προσέέγγιση που ακολουθείτται».

Σχήμα 4: Η κατη
ηγοριοποίησ
ση της αναπ
παράστασής των δεδομέένων στο προ
ογραμματισ
στικό
περιβάλλλον του Scrratch με κριττήριο το βαθ
θμό δόμησής τους και η αντιστοίχησ
σή τους με τις πέντε
κατηγγορίες (Α, Β,, Γ, Δ, Ε) της ταξινομίας SOLO.
S

Θεωρώνντας ως δεεδομένα τιςς τιμές καιι τις μεταβλητές που εντοπίζοντται στο σώμα ενός
προγρά
άμματος, κα
αταγράφηκα
αν όσον αφ
φορά το ρεεπερτόριο των μεταβλητών του Scratch
(πέραν αυτών που ορίζει ο προγρα
αμματιστήςς), περισσό
ότερες από
ό 20 αριθ
θμητικές
μεταβλη
ητές (συν ενννέα για τη διαχείριση
η των επεκττάσεων) καιι επτά λογικκές μεταβλη
ητές (και
τρεις επ
πιπλέον για διαχείριση
η των επεκτάσεων). Εσ
στιάζοντας στη
σ διδακτική προσέγγγιση που
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ακολουθείται όσο
ον αφορά την αναπα
αράσταση των
τ
δεδομ
μένων στο προγραμματιστικό
περιβάλλλον του Scratch, επιλέχθηκε τα
α δεδομένα
α να κατηγο
οριοποιηθο
ούν με κριττήριο το
βαθμό δόμησής
δ
το
ους. Συγκεκρ
ριμένα η απ
πλούστερη μορφή δεδ
δομένων είνναι (α) οι τιμ
μές, που
μπορεί να είναιι αριθμητικές, λογικκές, αλφαρ
ριθμητικές, είτε δηλλωμένες από
α
τον
προγρα
αμματιστή είτε
ε
να προ
οκύπτουν από
α την κα
ατάσταση τω
ων αισθητή
ήρων. (β) Αυτές
Α
οι
τιμές μπ
πορεί να ανντιπροσωπεεύονται είττε από απλέές μεταβλητές σε ρόλο
ους σταθερ
ρών καθ'
όλη τη διάρκεια
δ
εκκτέλεσης το
ου προγράμματος, είτε από απλέςς μεταβλητέές που οι τιμ
μές τους
μεταβάλλονται κα
ατά τη διάρ
ρκεια εκτέλλεσης του προγράμμ
ματος σε ρόλους βοηθητικών
χώρων απόθεσης δεδομένωνν, μετρητώ
ών, αθροισττών, σημαιώ
ών / σηματτωρών κ.λπ
π. (γ) Οι
μεταβλη
ητές μπορο
ούν να δομο
ούνται σε δομές
δ
δεδομ
μένων όπως οι μονοδιιάστατες γρ
ραμμικές
λίστες με
μ στοιχεία σε ρόλους μετρητώνν / αθροιστώ
ών / σημαιώ
ών ή σε πολλυδιάστατεες λίστες
με κύριιο χαρακτηριστικό τονν ιδίου τύπ
που των σττοιχείων πο
ου περιλαμ
μβάνουν. (δ
δ) Τέλος,
κάνοντα
ας χρήση τω
ων λιστών, μπορούν
μ
μεε προγραμμ
ματιστικό τρ
ρόπο να δημ
μιουργηθού
ύν τύποι
δεδομένων οριζόμ
μενοι από τον
τ προγρα
αμματιστή, που να λειιτουργούν ως στοίβεςς, ουρές,
δένδρα, γράφοι, εγγγραφές κα
αι σύνολα (α
ανάλογα μεε αυτά της Pascal),
P
ευρετήρια κ.λπ
π.
Θεωρώνντας ότι η πρώτη καττηγορία της ταξινομία
ας SOLO (η προ‐δομικκή) αντιστο
οιχεί στο
έλλειμμ
μα δεδομένων σε μια εντολή
ε
π.χ. η εντολή "εεμφανίσου" δεν χρησιιμοποιεί δεεδομένα,
τότε γίννεται εφικτή
ή η αντιστο
οίχιση των τεσσάρων
τ
βαθμίδων
β
δόμησης τωνν δεδομένω
ων με τις
υπόλοιπ
πες τέσσερ
ρες κατηγορ
ρίες της SO
OLO (σχήμα
α 4). Έτσι η μονο‐δομ
μική κατηγο
ορία της
ταξινομ
μίας SOLO αντιστοιχεί
α
σ δεδομέένα που εμφ
στα
φανίζονται ως τιμές (σ
σχήμα 4, γρα
αμμή Β),
η πολύ
ύ‐δομική κατηγορία
κ
αντιστοιχεεί στα δεδ
δομένα πο
ου εμφανίίζονται ωςς απλές
μεταβλη
ητές (Σχήμα
α 4, γραμμ
μή Γ), η συσ
σχετιστική κατηγορία αντιστοιχείί στις απλέές δομές
δεδομένων με ομο
οειδή στοιχεεία περιεχο
ομένου, (Σχήμα 4, γραμμή Δ) και τέλος η κα
ατηγορία
της εκτεεταμένης γενίκευσης της
στο επίπεδ
τ ταξινομ
μίας SOLO αντιστοιχεί
α
δο της δημιιουργίας
σύνθετω
ων τύπων δεδομένων
δ
από τον προγραμματισ
στή (Σχήμα 4, γραμμή Ε).

Επεξερ
ργασία / υπολογισμ
υ
μοί των δεδομένωνν και κατη
ηγορίες τη
ης SOLO
Η χρήση των δεδο
ομένων μπ
πορεί να γίννεται είτε άμεσα
ά
(Σχή
ήμα 5Α) είττε τα δεδομένα να
χρησιμο
οποιούνται ως πρωτογγενή υλικά σε υπολογγιστικούς τύ
ύπους που τα επεξεργγάζονται
και εξάγγουν το απο
οτέλεσμά το
ους ως νέο δεδομένο (Σχήμα
(
5Β)..

Σχήμα 5:
5 Τα δεδομέένα χρησιμοπ
ποιούνται είτε άμεσα (Α
Α), είτε εισάγγονται για εεπεξεργασία
α σε τύπο
(Β) και σττη συνέχεια το αποτέλεσ
σμα χρησιμο
οποιείται.

Η πολυ
υπλοκότητα
α των προα
αναφερθένττων υπολογιστικών τύπων μπορ
ρεί να ανα
αχθεί σε
διάφορες βαθμίδεες όπως (α) η απουσία τύπων υπο
ολογισμού, (β) τύποι υπολογισμού με μια
είσοδο για δεδομ
μένα, (γ) τύποι υπολογισμού δύο εισόδω
ων που ανττιστοιχεί σεε χρήση
(απλών) τελεστώνν και συναρτήσεων, (δ) συνδυασμοί ομ
μοίων προη
ηγούμενωνν τύπων
υπολογισμού που αντιστοιχεεί σε χρήσ
ση συνδυασ
σμών τελεσ
στών και (εε) συνδυασ
σμοί και
ανόμοιω
ων προηγού
ύμενων τύπ
πων υπολογγισμού.
Εργαζόμ
μενοι με ανάλογο τρόπο
τ
με τα προηγούμενα η προ‐δομικκή κατηγορία της
στην απου
ταξινομ
μίας SOLO αντιστοιχεί
α
υσία τύπωνν υπολογισ
σμού (Σχήμ
μα 6, γραμμ
μή Α), η
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μονο‐δο
ομική κατηγορία αντισ
στοιχεί σε τύπους υπολογισμού με μια είσ
σοδο για δεεδομένα
(Σχήμα 6, γραμμή Β), η πολύ‐‐δομική καττηγορία τηςς ταξινομία
ας SOLO ανττιστοιχεί σεε τύπους
υπολογισμού δύο εισόδων (ΣΣχήμα 6, γρ
ραμμή Γ), η συσχετισττική κατηγο
ορία αντισττοιχεί σε
συνδυα
ασμούς ομο
οίων τύπων υπολογισμ
μού (Σχήμα 6, γραμμή Δ) και τέλο
ος η κατηγο
ορία της
εκτεταμ
μένης γενίκκευσης της ταξινομίαςς SOLO ανττιστοιχεί σεε συνδυασμ
μούς και αννόμοιων
προηγο
ούμενων τύπ
πων υπολογγισμού (Σχή
ήμα 6, γραμ
μμή Ε).

Σχήμα 6: Η κατηγο
οριοποίηση του
τ βαθμού επεξεργασίίας των δεδο
ομένων στο προγραμμα
ατιστικό
βάλλον του Scratch με κριτήριο
κ
την πολυπλοκό
ότητά τους και η αντιστο
οίχησή τους με τις
περιβ
πέντε κα
ατηγορίες (Α
Α, Β, Γ, Δ, Ε) της
τ ταξινομίας SOLO.

Συνδυα
ασμός τηςς δόμησης και της επεξεργασ
ε
σίας των δεδομένω
δ
ων
Ο συνδ
δυασμός τω
ων κατηγο
οριών της δόμησης των
τ
δεδομένων με ττις κατηγορ
ρίες της
επεξεργγασίας των δεδομένω
ων με βάση
η την ταξινο
ομία SOLO δημιουργεεί ένα δισδ
διάστατο
πίνακα (η γκρίζα περιοχή σττο Σχήμα 7).
7 Σε αυτόν τον πίνα
ακα το περιιεχόμενο το
ου κάθε
κελιού διαμορφώννεται από τη σύνθεση
η του δεδο
ομένου (γραμμή) ως εείσοδος στον τύπο
υπολογισμού (στήλλη) αποκτώ
ώντας τη δικκή του βαρύ
ύτητα που προκύπτει από το συννδυασμό
των ανττίστοιχων κα
ατηγοριών της ταξινομ
μίας SOLO.
Ως παρ
ραδείγματα αυτής τηςς σύνθεσηςς αναφέροννται: (α) ότταν δεδομέένο της γρα
αμμής Γ
συνδυα
αστεί σε τύ
ύπο της σττήλης Β κα
αι προκύψεει ο συνδυ
υασμός "σττρογγυλοπο
οίησε το
ένταση"" που φαίνεεται στο κελλί Γ,Β στο Σχχήμα 7, με βαρύτητα που
π είναι συ
υνάρτηση των
τ Γ και
Β, (β) όταν
ό
δεδομ
μένο της γρ
ραμμής Β συνδυαστεί
σ
σε τύπο της
τ στήλης Β και προκύψει ο
συνδυα
ασμός "το μήκος
μ
του abc"
a
που φα
αίνεται στο
ο κελί Β,Β σττο Σχήμα 7
7, με βαρύτητα που
είναι συ
υνάρτηση των
τ Β και Β και (γ) ότα
αν δεδομένο
ο της γραμμ
μής Γ συνδυ
υαστεί σε τύπο
τ
της
στήλης Δ και προκύψει ο ανντίστοιχος συνδυασμό
σ
ός "e στην ένταση διά
ά το άθροισ
σμα του
a+b" πο
ου φαίνεταιι στο κελί Γ,Δ στο Σχήμα 7, με βαρ
ρύτητα που είναι συνάρτηση των Γ και Δ.
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Σχή
ήμα 7: Ο δισδ
διάστατος πίνακας
π
που προκύπτει από
α το συνδ
δυασμό των κατηγοριώνν της
δόμ
μησης των δεεδομένων με τις κατηγο
ορίες της επεεξεργασίας των
τ δεδομέννων με βάση
η την
τα
αξινομία SOLLO.

Ενσωμ
μάτωση τη
ης δόμηση
ης και της επεξεργα
ασίας τωνν δεδομένων σε ενττολή
Η είσοδ
δος των δεδ
δομένων πρ
ρος χρήση σε
σ μια εντο
ολή μπορεί να γίνεται είτε άμεσα
α (Σχήμα
8Α) είτεε τα δεδομέένα να χρησ
σιμοποιούννται ως πρω
ωτογενή υλιικά σε υπολλογιστικούςς τύπους
που τα επεξεργάζζονται και στη
σ συνέχεεια το αποττέλεσμά το
ους διοχετεεύεται στηνν εντολή
(Σχήμα 8Β).

Σχήμα 8: Τα δεδ
δομένα ενσω
ωματώνοντα
αι είτε άμεσα
α σε μια ενττολή (Α), είτεε εισάγονται για
επεξεργασίία σε τύπο και
κ στη συνέχεια το αποττέλεσμα εισ
σάγεται στηνν εντολή (Β)..

Για την ενσωμά
άτωση της δόμησης και της επεξεργασ
σίας των δεδομένω
ων στην
κατηγορ
ριοποίηση της πολυπ
πλοκότηταςς των εντο
ολών χρειάζεται να δ
δημιουργηθ
θεί ένας
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τρισδιά
άστατος χώρ
ρος (Σχήμα 9) που οι δύο διαστά
άσεις του είναι
ε
αυτές του επιπέδ
δου που
σχηματίίστηκε στηνν προηγούμ
μενη ενότηττα (Σχήμα 7),
7 ενώ η τρίτη διάστασ
σή του αναπαριστά
την κατηγοριοποίη
ηση της πολλυπλοκότηττας των εντολών που προαναφέρ
π
ρθηκε στην ενότητα
δες πολυπλλοκότητας των εντολώνν του Scratcch και κατηγγορίες της SSOLO" (Σχήμα 3).
"Βαθμίδ
Με ανά
άλογο τρόπ
πο με αυτό της προηγγούμενης εννότητας συ
υντίθενται ο
οι εντολές με τους
υπολογιστικούς τύ
ύπους και τα δεδομέένα και η βαρύτητα του κάθε συνδυασμο
ού είναι
ας SOLO όπω
ως αυτή πεεριγράφηκεε για τον
συνάρτηση των ανντίστοιχων θέσεων τηςς ταξινομία
υς άξονες (εντολές ‐ Σχήμα 3, δόμησης
δ
τω
ων δεδομέννων ‐ Σχήμ
μα 4 και
κάθε έννα από του
‐ Σχήμα 6).
επεξεργγασία των δεδομένων
δ

Σχή
ήμα 9: Κάθε εντολή βρίσ
σκεται σε ένα
α σημείο ενό
ός τρισδιάσττατου χώρου
υ και αναλύεται
σύμ
μφωνα με το
ο βαθμό πολλυπλοκότηττάς της, το βα
αθμό επεξερ
ργασίας που
υ υφίσταντα
αι τα
δεδομένα
α από τον τύπ
πο υπολογισ
σμού και τονν βαθμό δόμ
μησης των δεδομένων.

Συμπεράσματα
Η αντισ
στοίχιση τωνν βαθμών πολυπλοκότ
π
τητας της ενντολής, της επεξεργασίίας των δεδ
δομένων
και της δόμησης των
τ δεδομέένων που χρ
ρησιμοποιεεί αυτή με τις
τ κατηγορ
ρίες της ταξξινομίας
SOLO δημιουργεί
δ
ένα εργαλλείο αξιολό
όγησης του κώδικα οπ
πτικού προ
ογραμματισ
σμού. Το
εργαλείίο αυτό επ
πιτρέπει στο
ον εκπαιδεευτικό να έχει
έ
μετρήσ
σιμα δεδομ
μένα για το
ο βαθμό
ωριμότη
ητας που εμπερικλείε
ε
ει ο κώδικα
ας ενός μα
αθητή, όσονν αφορά τη
ην αξιολόγηση της
χρήσης συγκεκριμ
μένων εντο
ολών. Ο εκπαιδευτικ
ε
κός μπορείί να «μεττρήσει» το βαθμό
κατανόη
ησης από το μαθηττή της χρήσης και αναπαράστασης τωνν δεδομένω
ων που
χρησιμο
οποιεί, τον τρόπο που
υ τα επεξερ
ργάζεται σττο επίπεδο μιας εντολλής καθώς και την
πολυπλλοκότητα αυτής
α
της εντολής. Όπως
Ό
έχει προαναφ
φερθεί η παρούσα εργασία
εντάσσεεται σε ένα
α ευρύτερο σχέδιο που
υ στοχεύει στη διαμόρ
ρφωση ενό
ός πλαισίου
υ για την
αξιολόγγηση του κώδικα το
ου οπτικού προγραμματισμού το οποίο
ο αποσκοπ
πεί στη
διερεύννηση, κατηγγοριοποίηση και καθιέέρωση κατά
άλληλων κρ
ριτηρίων αξξιολόγησης οπτικού
προγρα
αμματισμού.
Ανάλογα εργαλεία
α αξιολόγησ
σης που εσττιάζουν σε άλλες γλώσσες προγρ
ραμματισμο
ού όπως
α
ης γνώσεωνν προγραμμ
ματισμού έέχουν δείξεει θετικά
το μονντέλο της ιεεραρχικής αξιολόγηση
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αποτελέσματα (Ζιώγα, 2018). Προς αυτήν την κατεύθυνση στρέφεται η μελλοντική έρευνα
που στοχεύει στην εφαρμογή του προτεινόμενου εργαλείου στη διδακτική πράξη. Στο
πλαίσιο της επεκτασιμότητας, η αντιστοίχιση των εντολών του παραδείγματος εφαρμογής
στο Scratch, θα μεταφερθεί και σε άλλα περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού.
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