
2ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ – ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 

ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

611 

Χπήζη επγαλείων δημιοςπγίαρ διαγπαμμάηων ποήρ 

για ηην ειζαγωγή ζηην Αλγοπιθμική και ηον 

Ππογπαμμαηιζμό: μια επιζκόπηζη 
 

 

. Ξςνόγαλορ, Κ. Λαμπποπούλος 

 
 
Σκήκα Γηνίθεζεο Σερλνινγίαο, Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο 

{stelios, tm083}@uom.gr 

 

Πεπίληψη 
ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη κηα επηζθόπεζε πεξηβαιιόλησλ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ 

ελζσκαηώλνπλ εθδόηεο, ζηνπο νπνίνπο ην παξαγόκελν έγγξαθν είλαη θάπνηνπ είδνπο 

δηαγξακκάηνο ξνήο. Σα εξγαιεία πνπ αλαιύνληαη έρνπλ σο ζηόρν ηε ζηήξημε ησλ 

ζπνπδαζηώλ ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα πιαίζηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο ελλνηώλ ηόζν ηεο 

αιγνξηζκηθήο όζν θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ.  

Λέξειρ κλειδιά: αλγοπιθμική, διάγπαμμα ποήρ, απεικονιζηική γλώζζα ππογπαμμαηιζμού. 

1. Διζαγωγή 

Η εμνηθείσζε κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο αιγνξηζκηθήο θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ είλαη 

γλσζηό όηη ζπλνδεύεηαη από πνηθίιεο δπζθνιίεο (Crews & Ziegler, 1998). ηήξημε 

ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ απηώλ παξέρνπλ ηα πεξηβάιινληα 

πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ελζσκαηώλνπλ εθδόηεο ζύληαμεο (syntax editors), εθδόηεο 

δειαδή ζηνπο νπνίνπο ε αλάπηπμε ησλ  πξνγξακκάησλ γίλεηαη κε ηε ρξήζε 

πξνηύπσλ θαη ηελ επηινγή από κελνύ ζπληαθηηθά ζσζηώλ εληνιώλ γηα θάζε εκηηειέο 

ηκήκα ελόο πξνγξάκκαηνο (Ξπλόγαινο & αηξαηδέκε, 2002). Σν βαζηθόηεξν 

πιενλέθηεκα πνπ παξέρνπλ απηνύ ηνπ είδνπο ηα πεξηβάιινληα είλαη ε αληηκεηώπηζε 

ησλ δπζθνιηώλ πνπ νθείινληαη ζηηο ζπληαθηηθέο ιεπηνκέξεηεο κηαο γιώζζαο 

πξνγξακκαηηζκνύ θαη ε επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ησλ ζπνπδαζηώλ ζηε δηαδηθαζία 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ (Calloni & Bagert, 1994; Ziegler & Crews, 1999). Αλάινγα 

κε ηνλ ηξόπν αλαπαξάζηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα εθδόηε ζύληαμεο, γίλεηαη 

δηάθξηζε ζε εθδόηεο δνκήο (structure editor) πνπ βαζίδνληαη ζε θεηκεληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη ζε απεηθνληζηηθνύο εθδόηεο (iconic editors) ή απεηθνληζηηθέο 

γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ (iconic programming language) πνπ βαζίδνληαη ζε κηα 

αλαπαξάζηαζε ησλ εληνιώλ κε ηε κνξθή εηθνληδίσλ. 

ηελ παξνύζα εξγαζία γίλεηαη κηα επηζθόπεζε πεξηβαιιόλησλ πνπ ελζσκαηώλνπλ 

απεηθνληζηηθνύο εθδόηεο, ζηνπο νπνίνπο ην παξαγόκελν έγγξαθν είλαη θάπνηνπ 

είδνπο δηαγξακκάηνο ξνήο. Σα εξγαιεία πνπ παξνπζηάδνληαη κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν γηα ηε ζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο θαη εθκάζεζεο ελλνηώλ ηεο 

αιγνξηζκηθήο όζν θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ. 
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2. Δπγαλεία δημιοςπγίαρ διαγπαμμάηων ποήρ 

ηηο ππνελόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ αλαιύνληαη νθηώ εξγαιεία δεκηνπξγίαο 

δηαγξακκάησλ ξνήο. Από ηα εξγαιεία απηά δηαηίζεληαη ειεύζεξα ηα εμήο: RAPTOR, 

SFC editor, Γεκηνπξγόο Γηαγξακκάησλ Ρνήο, Γηάγξακκα Ρνήο. 

2.1 RAPTOR (http://raptor.martincarlisle.com/) 

To RAPTOR (Carlisle et al., 2005) είλαη έλα νπηηθό πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ, 

ην νπνίν έρεη σο ζηόρν ηε ζηήξημε ησλ ζπνπδαζηώλ ζηε δεκηνπξγία νπηηθώλ 

αλαπαξαζηάζεσλ ησλ αιγνξίζκσλ ηνπο.  

Ανάπηςξη αλγοπίθμος. Η αλάπηπμε αιγνξίζκσλ ζην RAPTOR πξαγκαηνπνηείηαη 

επηιέγνληαο ην θαηάιιειν ζύκβνιν από ηελ παιέηα πνπ ππάξρεη ζην επάλσ 

αξηζηεξό ηκήκα ηνπ παξαζύξνπ θαη εηζάγνληάο ην (κε απιό θιηθ) ζην θαηάιιειν 

ζεκείν ηνπ ππό αλάπηπμε αιγνξίζκνπ. Η βαζηθή παιέηα πεξηιακβάλεη ζύκβνια γηα 

ηελ εηζαγσγή εληνιήο εηζόδνπ/εμόδνπ, εληνιήο αλάζεζεο ηηκήο, δνκήο επηινγήο, 

δνκήο επαλάιεςεο, θιήζεο δηαδηθαζίαο θαη εηζαγσγή ζρνιίσλ. Δπίζεο, ην RAPTOR 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο κνλνδηάζηαησλ θαη δηδηάζηαησλ πηλάθσλ, αξρείσλ, 

αιθαξηζκεηηθώλ θαη αιιειεπίδξαζεο κε ην ρξήζηε κέζσ κηαο βηβιηνζήθεο 

γξαθηθώλ. Σέινο, ππάξρνπλ ελζσκαησκέλεο ζπλαξηήζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 

παξαγσγή ηπραίσλ αξηζκώλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηξηγσλνκεηξηθώλ ππνινγηζκώλ, ηε 

ζρεδίαζε γξαθηθώλ, θαζώο επίζεο θαη ρξνληθέο ζπλαξηήζεηο. Οη αιγόξηζκνη, ή 

αιιηώο ηα πξνγξάκκαηα όπσο ηα απνθαινύλ νη δεκηνπξγνί ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ 

αλαπηύζζνληαη παξακέλνπλ πάληα δνκεκέλα θαη ζπληαθηηθά ζσζηά, αθνύ ν έιεγρνο 

ιαζώλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ αλάπηπμε.  

Εκηέλεζη αλγοπίθμος. Σν RAPTOR παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ησλ 

αιγνξίζκσλ βήκα πξνο βήκα ή αλίρλεπζεο ηεο εθηέιεζεο ηνπο κε ηαρύηεηα πνπ 

επηιέγεηαη από ηνλ ρξήζηε. Καηά ηε βεκαηηθή εθηέιεζε ην πεξηβάιινλ επηζεκαίλεη 

ζην δηάγξακκα ξνήο ην ζεκείν ζην νπνίν βξίζθεηαη ε εθηέιεζε ηνπ αιγνξίζκνπ, 

θαζώο επίζεο θαη ην πεξηερόκελν ησλ κεηαβιεηώλ. 

Παπαγυγή κώδικα. Σν RAPTOR παξάγεη απηόκαηα πεγαίν θώδηθα ζε Ada, C#, C++ 

θαη Java από έλα ππάξρνλ δηάγξακκα ξνήο. Δπηπιένλ, ππάξρεη δπλαηόηεηα 

δεκηνπξγίαο γελλεηξηώλ πεγαίνπ θώδηθα θαη ζε άιιεο γιώζζεο πινπνηώληαο  κηα 

θιάζε ζε C#  (http://raptor.martincarlisle.com/code_generator.htm).  

Διαθέζιμο ςλικό. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ RAPTOR δηαηίζεληαη ειεύζεξα ζεκεηώζεηο γηα 

δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ εξγαιείνπ, όπσο εηζαγσγή 

ζηελ αιγνξηζκηθή ζθέςε ή/θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό κε ην RAPTOR, ρξήζε δνκώλ 

ειέγρνπ θαη κεηαβιεηώλ πίλαθα, θαη απνζύλζεζε ελόο πξνβιήκαηνο ζε ζπλαξηήζεηο.  

Επιπλέον δςναηόηηηερ. Ο δηδάζθνληαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπκπεξηιάβεη ζην 

πεξηβάιινλ επηπξόζζεηεο δηαδηθαζίεο/ζπλαξηήζεηο, ηηο νπνίεο νη ζπνπδαζηέο 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο ελζσκαησκέλεο 

ζπλαξηήζεηο. Αλ θαη ε πινπνίεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνζήθεο (plugin*.dll) κπνξεί λα 

http://raptor.martincarlisle.com/
http://raptor.martincarlisle.com/code_generator.htm
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γίλεη ζεσξεηηθά ζε νπνηαδήπνηε .NET γιώζζα, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ειεγρζεί 

κόλν ε γιώζζα  C# (http://raptor.martincarlisle.com/creating_plugins.htm).  

Αξιολόγηζη – ζηοισεία σπήζηρ. To RAPTOR ρξεζηκνπνηείηαη, ζύκθσλα κε ηνπο 

δεκηνπξγνύο ηνπ, ζε 17 ρώξεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα ηεο Δπηζηήκεο ησλ 

Τπνινγηζηώλ. Ωζηόζν, ζηε βηβιηνγξαθία εληνπίζακε κόλν ηηο κειέηεο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείρε  ν δεκηνπξγόο ηνπ πεξηβάιινληνο:  

 Σν RAPTOR ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηξία ζπλερόκελα εμάκελα θαηά ηα 

αθαδεκατθά έηε 2003-2004 ζηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ελόο εηζαγσγηθνύ καζήκαηνο 

Πιεξνθνξηθήο ζην Σκήκα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ ηεο ηξαηησηηθήο Αθαδεκίαο 

Αεξνπνξίαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ (Carlisle et al., 2004; 2005). Σα ζπγθξηηηθά 

απνηειέζκαηα από ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γηα ηξία ζπλερόκελα εμάκελα 

έδεημαλ όηη ην RAPTOR βνεζάεη πεξηζζόηεξν ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ζε ζρέζε κε ηε δηδαζθαιία κε κε νπηηθέο γιώζζεο. Δμαίξεζε απνηειεί 

ε ρξήζε πηλάθσλ, όπνπ ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο γηα πξώηε θνξά κε ην 

RAPTOR (θζηλόπσξν 2003) νη θνηηεηέο παξνπζίαζαλ ρεηξόηεξε επίδνζε ζε έλα 

εξώηεκα ησλ εμεηάζεσλ πνπ απαηηνύζε ηε ρξήζε πηλάθσλ. Δπίζεο, ζην πξώην 

εμάκελν πνπ ππήξρε δπλαηόηεηα έθθξαζεο ησλ αιγνξίζκσλ ζε δηάγξακκα ξνήο, Ada 

ή MATLAB, ην 95% ζρεδόλ ησλ θνηηεηώλ πξνηίκεζε ηε ρξήζε δηαγξακκάησλ ξνήο. 

 Σν RAPTOR ρξεζηκνπνηήζεθε ην 2005 ζηε ηξαηησηηθή Αθαδεκία ησλ 

Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ζηα πιαίζηα ελόο εηζαγσγηθνύ καζήκαηνο πνπ επηθεληξώλεηαη 

ζηε ζρεδίαζε αιγνξίζκσλ θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο ζε Java (Giordano & Carlisle, 

2006). Από ηνπο θνηηεηέο πνπ παξαθνινύζεζαλ ην κάζεκα, νη 54 ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

RAPTOR θαη νη 18 έλα εκπνξηθό εξγαιείν δεκηνπξγίαο δηαγξακκάησλ. Οη θνηηεηέο 

πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην RAPTOR είραλ θαιύηεξε επίδνζε ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο, αλ 

θαη ην δείγκα δελ ήηαλ επαξθέο γηα λα πξνθύςνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

απνηειέζκαηα. Οη θνηηεηέο ηεο νκάδαο ηνπ RAPTOR αλέθεξαλ όηη πξνηηκνύλ ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν ζε ζρέζε κε ην εκπνξηθό εξγαιείν πνπ θιήζεθαλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε θάπνηα εξγαζία ηνπ καζήκαηνο, θαζώο επίζεο θαη όηη ην 

RAPTOR ηνπο βνήζεζε λα αλαπηύμνπλ πξνγξάκκαηα ζε Java. 

2.2 BACCII – BACCII++ 

Σα πεξηβάιινληα BACII θαη BACCII++ (Calloni & Bagert, 1994; 1997) 

αλαπηύρζεθαλ ζην Texas Tech University, έρνληαο σο ζηόρν ηε ζηήξημε ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπ δηαδηθαζηηθνύ θαη ηνπ αληηθεηκελνζηξεθνύο πξνγξακκαηηζκνύ.  

Ανάπηςξη αλγοπίθμος. Γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ ζπνπδαζηώλ θαηά ηελ αλάπηπμε 

αιγνξίζκσλ, ή πξνγξακκάησλ όπσο ηα ραξαθηεξίδνπλ νη δεκηνπξγνί ηνπ BACCII++, 

ην πεξηβάιινλ παξέρεη έλα ζπληαθηηθά θαζνδεγνύκελν ελδηάκεζν (syntax-directed 

interface) θαη κηα παιέηα κε ηα εηθνλίδηα ησλ δηαζέζηκσλ εληνιώλ. Σν ελδηάκεζν πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαγξακκάησλ, θαζνδεγνύκελν από ηνπο 

ζπληαθηηθνύο θαλόλεο ηεο γιώζζαο επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή κόλν ζσζηώλ 

ζπλδπαζκώλ εληνιώλ (εηθόλσλ) ζην ππό αλάπηπμε δηάγξακκα ξνήο, δεκηνπξγεί ηηο 

απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο θαη επαλαζρεδηάδεη ην δηάγξακκα απηόκαηα. Σν πεξηβάιινλ 

http://raptor.martincarlisle.com/creating_plugins.htm
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παξέρεη ηε δπλαηόηεηα δήισζεο κεηαβιεηώλ όισλ ησλ βαζηθώλ ηύπσλ, ρξήζεο 

εληνιώλ αλάζεζεο, ειέγρνπ θαη επαλάιεςεο, ηε δήισζε θαη θιήζε 

ππνπξνγξακκάησλ, ηε ρξήζε αξρείσλ γηα δηάβαζκα ή/θαη εγγξαθή δεδνκέλσλ θαη 

ηελ είζνδν δεδνκέλσλ από ην πιεθηξνιόγην. Σα ρξεζηκνπνηνύκελα εηθνλίδηα έρνπλ 

ην ζρήκα ελόο ηεηξαγώλνπ κε κηα ραξαθηεξηζηηθή εηθόλα πνπ ππνδειώλεη ηελ 

εληνιή πνπ αληηπξνζσπεύεη θαη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θαζηεξσκέλα ζύκβνια 

αλαπαξάζηαζεο ησλ αιγνξίζκσλ κε δηαγξάκκαηα ξνήο. 

Παπαγυγή κώδικα. Μεηά ην ηέινο ηεο πινπνίεζεο ελόο αιγνξίζκνπ ην πεξηβάιινλ 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απηόκαηεο παξαγσγήο ζπληαθηηθά ζσζηνύ πεγαίνπ θώδηθα 

ζε Pascal, C, Fortran, Basic θαη C++.  

Αξιολόγηζη – ζηοισεία σπήζηρ. Σν BACII ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ελόο 

καζήκαηνο εηζαγσγήο ζηνλ πξνγξακκαηηζκό (CS1), ην νπνίν βαζίδνληαλ ζην 

θαηεγνξεκαηηθό παξάδεηγκα πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηελ Pascal. Σν BACCII++ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ παξαπάλσ καζήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο όκσο ηελ 

C++, θαζώο επίζεο θαη ζηα πιαίζηα ελόο καζήκαηνο δνκώλ δεδνκέλσλ (CS2), ην 

νπνίν βαζίδνληαλ ζην αληηθεηκελνζηξεθέο παξάδεηγκα πξνγξακκαηηζκνύ θαη ηελ 

C++. Σα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ζπλνςίδνληαη 

σο εμήο (Calloni & Bagert, 1994; 1997): 

 Οη θνηηεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα πεξηβάιινληα BACII θαη BACCII++  

παξνπζίαζαλ πςειόηεξε επίδνζε ηόζν ζηηο εξγαζίεο όζν θαη ζηηο ηειηθέο εμεηάζεηο. 

 Η ρξήζε ησλ BACCII θαη BACCII++ ζηα καζήκαηα CS1 θαη CS2 έδεημε όηη ην 

πεξηβάιινλ είρε κεγαιύηεξε επίδξαζε ζην κάζεκα CS2, ην νπνίν βαζίδνληαλ ζην 

αληηθεηκελνζηξεθέο παξάδεηγκα πξνγξακκαηηζκνύ. Δπηπιένλ, νη βαζκνί ησλ 

ζπνπδαζηώλ παξνπζίαζαλ κηθξόηεξε απόθιηζε από ην κέζν βαζκό ζε όιεο ηηο 

θαηεγνξίεο (πξνγξάκκαηα, εξγαζηήξηα, εμεηάζεηο), γεγνλόο πνπ ππνδειώλεη κηα πην 

νκνηόκνξθε κάζεζε. 

 Σν πην απξόζκελν απνηέιεζκα ήηαλ ε κεγαιύηεξε θαηαλόεζε, από ηελ νκάδα 

ησλ θνηηεηώλ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηα BACCII θαη BACCII++, ηεο ζύληαμεο ηεο 

Pascal θαη ηεο C++ αληίζηνηρα ζε ζρέζε κε ηνπο θνηηεηέο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ 

ζπκβαηηθά πεξηβάιινληα. Οη Calloni θαη Bagert απέδσζαλ ην απνηέιεζκα απηό ζην 

γεγνλόο όηη νη ζπνπδαζηέο έβιεπαλ ζπλερώο ζπληαθηηθά ζσζηά πξνγξάκκαηα. 

2.3 FLINT (FLowchart INTerpreter) 

Σν FLINT αλαπηύρζεθε ζην Tκήκα Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Western Kentucky κε ζθνπό λα ρξεζηκνπνηεζεί ζην πξώην κηζό ηνπ καζήκαηνο CS1.  

Ανάπηςξη αλγοπίθμος. Γηα ηε ζρεδίαζε κηαο ιύζεο γηα έλα πξόβιεκα νη θνηηεηέο 

αθνινπζνύλ ηε κέζνδν ηεο βήκα-πξνο βήκα βειηίσζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπο, ην νπνίν 

έρεη ηε κνξθή ελόο από πάλσ πξνο ηα θάησ δνκεκέλνπ δηαγξάκκαηνο. Ο θαζνξηζκόο 

ελόο ηέηνηνπ ζρεδίνπ είλαη ππνρξεσηηθόο πξηλ από ηελ αλάπηπμε αιγνξίζκνπ γηα 

θάπνην από ηα βήκαηα ηνπ ζρεδίνπ. Όηαλ ν θνηηεηήο μεθηλήζεη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

πξώηνπ αιγνξίζκνπ, ην βαζηθό ζρέδην ιύζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απνζεθεύεηαη 
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απηόκαηα πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί από ηνλ θαζεγεηή.  Γηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

ησλ αιγνξίζκσλ ρξεζηκνπνηνύληαη δνκεκέλα δηαγξάκκαηα ξνήο. Σν FLINT 

επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή, δηαγξαθή, κεηαθνξά θαη αληηγξαθή κόλν νινθιεξσκέλσλ 

εληνιώλ, κε απνηέιεζκα ην δηάγξακκα λα παξακέλεη πάληα δνκεκέλν θαη 

ζπληαθηηθά ζσζηό. Οη δηαζέζηκεο δνκέο είλαη ε ζεηξηαθή, ε επαλαιεπηηθή θαη ε δνκή 

επηινγήο. Ο ζρεδηαζκόο ησλ δηαγξακκάησλ γίλεηαη κέζσ ελόο θαηαιόγνπ επηινγώλ, 

ελώ θάζε κεηαβιεηή πξηλ λα ρξεζηκνπνηεζεί πξέπεη λα δεισζεί. 

Εκηέλεζη αλγοπίθμος. Καηά ηελ βεκαηηθή εθηέιεζε, θάζε εληνιή θσηίδεηαη πξηλ λα 

εθηειεζηεί, ελώ ηαπηόρξνλα θσηίδνληαη θαη νη κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ζπγθεθξηκέλε εληνιή. Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε νξζόηεηα ελόο πξνγξάκκαηνο ν 

θαζεγεηήο νξίδεη ηνλ αξηζκό ησλ δνθηκαζηηθώλ εθηειέζεσλ ηνπ. Σν FLINT πξηλ από 

θάζε δνθηκαζηηθή εθηέιεζε ελόο πξνγξάκκαηνο “δεηάεη” από ην θνηηεηή ηελ είζνδν 

θαη ηελ αλακελόκελε έμνδν, θαη απνζεθεύεη απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα ρξήζε από 

ηνλ θαζεγεηή. Μεηά ην ηέινο θάζε εθηέιεζεο ν θνηηεηήο θαιείηαη λα εμεηάζεη αλ ε 

έμνδνο ήηαλ ε αλακελόκελε, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηώζεη αλ ππάξρνπλ ιάζε.  

Αξιολόγηζη – ζηοισεία σπήζηρ. Οη δεκηνπξγνί ηνπ FLINT δηεμήγαγαλ έλα πείξακα κε 

αληηθείκελν ηε ζύγθξηζε ησλ δνκεκέλσλ δηαγξακκάησλ ξνήο θαη πξνγξακκάησλ ζε 

Qbasic (Crews & Ziegler, 1998). Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο ζπλνςίδνληαη σο 

εμήο: (1) νη θνηηεηέο ρξεηάζηεθαλ ιηγόηεξν ρξόλν γηα ηελ θαηαλόεζε ησλ δνκεκέλσλ 

δηαγξακκάησλ ξνήο, (2) νη θνηηεηέο έθαλαλ ιηγόηεξα ιάζε, είραλ κεγαιύηεξε 

απηνπεπνίζεζε, είδαλ ηνπο αιγόξηζκνπο ιηγόηεξεο θνξέο θαη ρξεηάζηεθαλ ιηγόηεξν 

ρξόλν γηα λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο όηαλ ρξεζηκνπνηνύζαλ δηαγξάκκαηα ξνήο, 

θαη (3) ε απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο απμάλεηαη όζν απμάλεηαη ε 

πνιππινθόηεηα ησλ αιγνξίζκσλ. 

2.4 SFC Editor (http://watts.cs.sonoma.edu/SFC/) 

Σν Structure Flow Chart Editor (Tia Watts, 2001) είλαη έλα εξγαιείν γηα αλάπηπμε 

αιγνξίζκσλ ηόζν γηα αξράξηνπο, όζν θαη γηα έκπεηξνπο πξνγξακκαηηζηέο. 

Ανάπηςξη αλγοπίθμος. ην βαζηθό παξάζπξν ηνπ SFC Editor παξνπζηάδνληαη 

ηαπηόρξνλα ην δηάγξακκα ξνήο θαη ν αληίζηνηρνο ςεπδνθώδηθαο πνπ παξάγεηαη 

απηόκαηα. Κάλνληαο δηπιό θιηθ ζηα ζεκεία εγθνπήο πνπ εκθαλίδνληαη αλάκεζα ζην 

ζύκβνιν αξρήο θαη ηέινπο εκθαλίδεηαη έλα πιαίζην δηαιόγνπ ζην νπνίν ν ρξήζηεο 

επηιέγεη ην είδνο ηεο δνκήο πνπ ζέιεη λα πξνζζέζεη ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ 

δηαγξάκκαηνο. Σν πεξηβάιινλ ππνζηεξίδεη ηηο ηξεηο βαζηθέο αιγνξηζκηθέο δνκέο: 

αθνινπζηαθή, επηινγήο θαη επαλάιεςεο. Με ηελ επηινγή θάζε δνκήο εκθαλίδεηαη 

παξάζπξν δηαιόγνπ γηα ηελ είζνδν ησλ παξακέηξσλ θαζώο θαη επηινγέο 

κνξθνπνίεζεο ηεο εκθάληζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο. Με θάζε λέα εηζαγσγή ζην 

δηάγξακκα ξνήο δεκηνπξγείηαη αληίζηνηρα θώδηθαο ζην δεμηό πιαίζην πνπ όκσο δε 

κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί. Δπηπιένλ παξέρνληαη δπλαηόηεηεο απνθνπήο θαη αληηγξαθήο 

ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαγξάκκαηνο θαη επηθόιιεζεο ζην ίδην ή ζε άιιν δηάγξακκα, 

θαζώο επίζεο θαη ηξνπνπνίεζεο κηαο δνκήο ηνπ δηαγξάκκαηνο. 

Παπαγυγή κώδικα. ην βαζηθό παξάζπξν ηνπ SFC Editor παξνπζηάδεηαη 

http://watts.cs.sonoma.edu/SFC/
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ςεπδνθώδηθαο ζε κνξθή πνπ κνηάδεη κε C++ ή ζε κηα γεληθή Pascal-like κνξθή. 

Διαθέζιμο ςλικό. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ SFC Editor δηαηίζεηαη έλαο αλαιπηηθόο νδεγόο 

ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ κε επεμεγήζεηο θαη εηθόλεο γηα θάζε δνκή. 

Επιπλέον δςναηόηηηερ. ηελ έθδνζε 2.3 πξνζηέζεθε ε δπλαηόηεηα εμαγσγήο: (1) ηνπ 

ςεπδνθώδηθα ζε αξρείν θεηκέλνπ (.txt) πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη ν ρξήζηεο λα θάλεη 

ηηο απαξαίηεηεο αιιαγέο, λα κεηαγισηηίζεη θαη λα εθηειέζεη ην πξόγξακκα ζε θάπνην 

άιιν πεξηβάιινλ, θαη (2) ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο ζε έλα αξρείν Scalable Vector 

Graphic (.svg), κηα κνξθνπνίεζε γξαθηθώλ πνπ έρεη ζρεδηαζηεί από ηελ Adobe 

Acrobat θαη βαζίδεηαη ζε XML. Σα αξρεία SVG κπνξνύλ λα αλνηρηνύλ κε ην Adobe 

SVG Viewer θαη λα εηζαρζνύλ ζε ηζηνζειίδεο. 

Αξιολόγηζη – ζηοισεία σπήζηρ. Η δεκηνπξγόο ηνπ SFC Editor θαη θαζεγήηξηα ζην 

ηκήκα Δπηζηήκεο ησλ Τπνινγηζηώλ ζην Sonoma State University αλαθέξεη όηη ην 

ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ηόζν ζε εηζαγσγηθά όζν θαη ζε 

πξνρσξεκέλα καζήκαηα. ην (Tia Watts, 2001) αλαθέξνληαη θάπνηα ζηνηρεία ρξήζεο 

ηνπ SFC Editor ζηα πιαίζηα ελόο εηζαγσγηθνύ καζήκαηνο κε βαζηθό ζηόρν ηελ 

εηζαγσγή θνηηεηώλ ζηε ζρεδίαζε αιγνξίζκσλ. Μεηά ηελ εθπόλεζε κηαο ζεηξάο 

εξγαζηώλ, ζηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ ζρεδηάζηεθαλ δηαγξάκκαηα ξνήο κε ην Word ή ην 

WordPerfect θαη ην SFC Editor, δόζεθε ζηνπο θνηηεηέο έλα εξσηεκαηνιόγην 

βαζκνιόγεζεο ησλ ινγηζκηθώλ από ην 0 (εύθνιν ζηελ ρξήζε) κέρξη ην 10 

(δύζθνιν). Ο κέζνο όξνο γηα ην SFC Editor ήηαλ 2.5, ελώ γηα ην MS-Word 4.7. 

Αλαθνξά γίλεηαη επίζεο ζηε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην SFC Editor από θνηηεηέο 

ζην Indiana University of Pennsylvania, κεηά από ηε ρξήζε ηνπ γηα ηελ αλάπηπμε 

δηαγξακκάησλ ξνήο θαη ςεπδνθώδηθα ζηα πιαίζηα ελόο κεγάινπ project πινπνίεζεο 

ηκεκάησλ ελόο ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα πιαίζηα ζρεηηθνύ καζήκαηνο.  

2.5 Γημιοςπγόρ Γιαγπαμμάηων Ροήρ (http://www.ecedu.upatras.gr/flowchart/) 

Ανάπηςξη αλγοπίθμος. Ο ρξήζηεο αλαπηύζζεη έλα δηάγξακκα ξνήο επηιέγνληαο ηελ 

θαηάιιειε δνκή από ηελ εξγαιεηνζήθε θαη ηνπνζεηώληαο ηελ ζην δηάγξακκα κε ηελ 

ηερληθή ζύξε θαη άθεζε. Σα αληηθείκελα πνπ ππάξρνπλ ζηελ εξγαιεηνζήθε είλαη ηα 

ζύκβνια αξρή θαη ηέινο, ε εληνιή αλάζεζεο, ε εληνιή εηζόδνπ/εμόδνπ θαη ε 

ζπλζήθε. Η ζύλδεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζην δηάγξακκα γίλεηαη κε γξακκέο πνπ πξέπεη 

λα ηνπνζεηεζνύλ από ην ρξήζηε. Οη επαλαιεπηηθέο δνκέο ζρεδηάδνληαη από ηνλ 

ρξήζηε επηιέγνληαο ηα θαηάιιεια αληηθείκελα θαη γξακκέο. 

Εκηέλεζη αλγοπίθμος. Ο Γεκηνπξγόο Γηαγξακκάησλ Ρνήο επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε 

αιγνξίζκσλ κε ηαρύηεηα πνπ επηιέγεηαη από ηνλ ρξήζηε. Καηά ηνλ αξγό ξπζκό 

εθηέιεζεο επηζεκαίλεηαη ην ζεκείν πνπ εθηειείηαη, ελώ παξνπζηάδεηαη ηαπηόρξνλα 

ην πεξηερόκελν ησλ κεηαβιεηώλ θαη ηεο ζηνίβαο. 

Παπαγυγή κώδικα. Ο Γεκηνπξγόο Γηαγξακκάησλ Ρνήο δελ ππνζηεξίδεη ηελ 

δεκηνπξγία πεγαίνπ θώδηθα, αιιά δεκηνπξγεί  εθηειέζηκν αξρείν γηα ηνλ αιγόξηζκν. 

Διαθέζιμο ςλικό. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ εξγαιείνπ παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ, θαζώο επίζεο θαη ζύλδεζκνη γηα δηάθνξεο 

http://www.ecedu.upatras.gr/flowchart/
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πηπρέο ηνπ έξγνπ “Αιγνξηζκηθή”, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγήζεθε. 

Επιπλέον δςναηόηηηερ. Ο Γεκηνπξγόο Γηαγξακκάησλ Ρνήο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα 

απνζήθεπζεο ελόο αιγνξίζκνπ θαη ρξήζεο ηνπ είηε σο απηόλνκν αιγόξηζκν είηε σο 

ζπλάξηεζε, ε νπνία κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα θιεζεί από νπνηνδήπνηε άιιν 

αιγόξηζκν ή αθόκα θαη από ηνλ εαπηό ηνπ (αλαδξνκηθόηεηα).  

Αξιολόγηζη – ζηοισεία σπήζηρ. Ο Γεκηνπξγόο Γηαγξακκάησλ Ρνήο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ζηα πιαίζηα κειέηεο ηεο επίδξαζεο δύν ελαιιαθηηθώλ αλαπαξαζηάζεσλ 

αιγνξίζκσλ, ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο θαη ηνπ ςεπδνθώδηθα ζε εηζαγσγηθέο έλλνηεο 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ (ηώδνπ, Σζέιηνο & Κόκεο, 2008). ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

38 θνηηεηέο, νη νπνίνη ρσξίζηεθαλ ζε 2 νκάδεο θαη κεηά από ηελ παξνπζίαζε ησλ 

βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ, έιπζαλ έλα πξόβιεκα κε πέληε ππό-

εξσηήκαηα θιηκαθνύκελεο δπζθνιίαο. Η πξώηε νκάδα ρξεζηκνπνίεζε ηνλ 

Γεκηνπξγό Γηαγξακκάησλ Ρνήο, ελώ ε δεύηεξε νκάδα ηνλ Γηεξκελεπηήο ηεο 

Γιώζζαο, ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηε ρξήζε ςεπδνθώδηθα. Από ηελ αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξώζεθαλ δελ δηαπηζηώζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

ζηελ επίδνζε ησλ θνηηεηώλ ζε ζπλάξηεζε κε ην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. 

2.6 Γιάγπαμμα Ροήρ (http://users.sch.gr/vraa8/index.php?option=com 

content&view=article&id=2&Itemid=4) 

Σν Γηάγξακκα Ρνήο πξνηείλεηαη σο έλα δηδαθηηθό εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ησλ 

καζεκάησλ «Αλάπηπμε Δθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» ηεο Γ’ ηάμεο 

ηνπ Δληαίνπ Λπθείνπ θαη «Πξνγξακκαηηζκόο Η/Τ» ζην ΔΠΑΛ (Βξαθόπνπινο & 

Καξηζηώηεο, 2008). 

Ανάπηςξη αλγοπίθμος. Σν εξγαιείν Γηάγξακκα Ρνήο ππνζηεξίδεη όιεο ηηο 

αιγνξηζκηθέο δνκέο ηνπ δνκεκέλνπ πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

ζρεδίαζε δηαγξακκάησλ ξνήο. Ο καζεηήο επηιέγεη κία δνκή, ηε κεηαθέξεη κε ηελ 

ηερληθή ζύξε θαη άθεζε ζηελ επηθάλεηα δεκηνπξγίαο ηνπ δηαγξάκκαηνο, εηζάγεη ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηα πιαίζηα δηαιόγνπ πνπ εκθαλίδνληαη θαη δεκηνπξγεί ηηο 

απαξαίηεηεο ζπλδέζεηο. Σν πξόγξακκα ππνζηεξίδεη κεηαβιεηέο, κνλνδηάζηαηνπο θαη 

δηδηάζηαηνπο πίλαθεο, καζεκαηηθέο ζπλαξηήζεηο, θαη εηζαγσγή ζρνιίσλ γηα ηνλ 

αιγόξηζκν. Δπίζεο, γηα ιόγνπο επρξεζηίαο παξέρνληαη έηνηκεο δνκέο, όπσο ε «Όζν».  

Εκηέλεζη αλγοπίθμος. Τπάξρεη δπλαηόηεηα βεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ αιγνξίζκσλ, κε 

ηαπηόρξνλε παξαθνινύζεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ κεηαβιεηώλ θαη θαηαγξαθή ησλ 

νζνλώλ σο αξρεία bmp. 

Παπαγυγή κώδικα. Σν Γηάγξακκα Ρνήο παξέρεη ηε δπλαηόηεηα απηόκαηεο 

παξαγσγήο θώδηθα ζε ςεπδνγιώζζα θαη ζηε ζπλέρεηα ζε Basic ή Pascal.  

Διαθέζιμο ςλικό. ηελ ηζηνζειίδα ηνπ εξγαιείνπ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο ρξήζεο θαη 

παξαδείγκαηα. 

Αξιολόγηζη – ζηοισεία σπήζηρ. Οη Βξαθόπνπινο θαη Καξηζηώηεο (2008) αλαθέξνπλ 

όηη «η αξιοποίηζη ηος ππογπάμμαηορ Διάγπαμμα Ροήρ βοήθηζε ηοςρ μαθηηέρ να 

http://users.sch.gr/vraa8/index.php?option=c%20om_content%20&view=article&id=2&Itemid=4
http://users.sch.gr/vraa8/index.php?option=c%20om_content%20&view=article&id=2&Itemid=4
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καηανοήζοςν καλύηεπα ηιρ έννοιερ ηηρ επανάλητηρ, ηηρ επιλογήρ και ηη ζςνθήκη 

ηεπμαηιζμού μιαρ επανάλητηρ, καθώρ επίζηρ και να εμπεδώζοςν ηη ζσέζη αλγόπιθμος 

– διαγπάμμαηορ ποήρ – τεςδογλώζζαρ – κώδικα». Ωζηόζν, δελ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

ζπλζήθεο δηδαζθαιίαο ή/θαη ηα δεδνκέλα ηεο ζρεηηθήο έξεπλαο. 

2.7 Άλλα επγαλεία 

SICAS. Σν SICAS (Marcelino et al., 2004) ζρεδηάζηεθε έρνληαο σο ζηόρν ηε 

ζηήξημε ησλ ζπνπδαζηώλ ζηελ εθκάζεζε βαζηθώλ ελλνηώλ ηνπ δηαδηθαζηηθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ. Σα δηαγξάκκαηα ξνήο αλαπηύζζνληαη επηιέγνληαο ηελ θαηάιιειε 

εληνιή από ηε γξακκή εξγαιείσλ θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζεκείν ζηελ πεξηνρή 

ζρεδίαζεο όπνπ ζα ηνπνζεηεζεί απηή. Σν πεξηβάιινλ ππνζηεξίδεη ηε ρξήζε εληνιώλ 

αλάζεζεο, εηζόδνπ/εμόδνπ, επηινγήο θαη επαλάιεςεο, αξηζκεηηθώλ θαη 

αιθαξηζκεηηθώλ κεηαβιεηώλ, πηλάθσλ αθεξαίσλ ή αιθαξηζκεηηθώλ ηηκώλ θαη 

ζπλαξηήζεσλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ελόο αιγνξίζκνπ ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

βεκαηηθήο εθηέιεζεο κε ηαπηόρξνλε παξαθνινύζεζε ησλ κεηαβνιώλ ηηκήο ησλ 

κεηαβιεηώλ, θαζώο θαη απηόκαηεο παξαγσγήο ςεπδνθώδηθα θαη θώδηθα ζε C ή Java. 

Β#. Σν B# (Cilliers, Calitz & Greyling, 2005) ζρεδηάζηεθε ζην Nelson Mandela 

Metropolitan University έρνληαο σο ζηόρν λα ζηεξίμεη ηα αξρηθά ζηάδηα ελόο 

καζήκαηνο CS1. Σν B# ελζσκαηώλεη κηα απεηθνληζηηθή γιώζζα θαη έλα 

νινθιεξσκέλν πεξηβάιινλ πξνγξακκαηηζκνύ. ην δηάγξακκα ξνήο 

ρξεζηκνπνηνύληαη εηθνλίδηα, όπσο ζηα BACCII/BACCII++, πνπ δηαθέξνπλ από ηα 

θαζηεξσκέλα ζύκβνια ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο. Σαπηόρξνλα κε ηελ αλάπηπμε ελόο 

δηαγξάκκαηνο παξνπζηάδεηαη ζπληαθηηθά ζσζηόο πεγαίνο θώδηθαο ζε Borland 

Pascal, ελώ ππάξρεη δπλαηόηεηα αλίρλεπζεο ηεο εθηέιεζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο ξνήο 

θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

3. ςμπεπάζμαηα 

ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ νθηώ εξγαιεία δεκηνπξγίαο δηαγξακκάησλ 

ξνήο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ηεο αιγνξηζκηθήο θαη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ. Από ηε ζπγθξηηηθή αλάιπζε ησλ εξγαιείσλ πξνθύπηνπλ ηα εμήο: 

 ε όια ηα εξγαιεία ν αιγόξηζκνο αλαπηύζζεηαη κε ηε κνξθή ελόο διαγπάμμαηορ 

ποήρ. ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, σζηόζν, δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα θαζηεξσκέλα 

ζύκβνια, αιιά ζύκβνια κε ην ίδην ζρήκα θαη ραξαθηεξηζηηθά εηθνλίδηα. ηε δεύηεξε 

πεξίπησζε, νη δεκηνπξγνί ησλ εξγαιείσλ (BACCII/BACCII++, B#) ραξαθηεξίδνπλ 

ηε ρξεζηκνπνηνύκελε ζεκεηνγξαθία σο απεικονιζηική γλώζζα ππογπαμμαηιζμού. Οη 

απεηθνληζηηθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ έρνπλ απμεκέλν ξεπεξηόξην εληνιώλ, 

ππνζηεξίδνπλ ηε δήισζε κεηαβιεηώλ, ηε δηαρείξηζε αξρείσλ θαη γεληθόηεξα 

δπλαηόηεηεο πνπ δελ απνηππώλνληαη ζπλήζσο ζηα θαζηεξσκέλα δηαγξάκκαηα ξνήο. 

 Η πιεηνλόηεηα ησλ εξγαιείσλ παξέρεη ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο, ή πην ζσζηά ηε 

δπλαηόηεηα πξνζνκνίσζεο ηεο εθηέιεζεο, ησλ αιγνξίζκσλ πνπ αλαπηύζζνληαη κε ηε 

κνξθή δηαγξακκάησλ ξνήο. Δμαίξεζε απνηεινύλ ηα εξγαιεία BACCII/BACCII++ 
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θαη SFC. Η δπλαηόηεηα εθηέιεζεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αθνύ ζηεξίδεη ηνπο 

ζπνπδαζηέο ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ δνκώλ πνπ πξνθαινύλ δπζθνιίεο θαη 

ηεο ξνήο εθηέιεζεο, θαζώο θαη ζηνλ εληνπηζκό ινγηθώλ ιαζώλ.  

 Μηα επηπιένλ δπλαηόηεηα πνπ παξέρνπλ ηα ζύγρξνλα εξγαιεία δεκηνπξγίαο 

δηαγξακκάησλ ξνήο είλαη ε απηόκαηε παξαγσγή πεγαίνπ θώδηθα ζε δηάθνξεο 

γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο δηαδηθαζηηθέο. Ο θώδηθαο απηόο 

ζε άιιεο πεξηπηώζεηο ρξεηάδεηαη εθηεηακέλεο ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαγισηηηζηεί ζε κηα γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ (γηα παξάδεηγκα ζην SFC editor) 

θαη ζε άιιεο όρη (γηα παξάδεηγκα ζηα BACCII/BACCII++). Η απηόκαηε παξαγσγή 

ζπληαθηηθά ζσζηνύ πεγαίνπ θώδηθα κπνξεί λα ζηεξίμεη ηνπο αξράξηνπο 

πξνγξακκαηηζηέο ζηελ θαηαλόεζε ηεο ζρέζεο κεηαμύ ησλ ελεξγεηώλ πνπ έρνπλ 

πεξηγξάςεη κε νπηηθό ηξόπν ζε έλα δηάγξακκα ξνήο θαη ηεο πινπνίεζήο ηνπο ζε κηα 

γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. Οη αξράξηνη πξνγξακκαηηζηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα 

κειεηήζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ ην πξόγξακκα πνπ αλαπαξηζηά ηνλ αιγόξηζκν πνπ 

αλέπηπμαλ, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη από ηελ αξρή λα αλαισζνύλ ζηε δύζθνιε δηαδηθαζία 

ηεο απνζθαιάησζεο. Δπίζεο, ε δπλαηόηεηα απηόκαηεο παξαγσγήο πεγαίνπ θώδηθα 

ζε δηάθνξεο γιώζζεο παξνπζηάδεη  κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν ην γεγνλόο όηη έναρ καλά 

ζσεδιαζμένορ αλγόπιθμορ μποπεί εύκολα να μεηαθπαζηεί ζε απκεηέρ γλώζζερ 

ππογπαμμαηιζμού – ο πιο ζημανηικόρ παπάγονηαρ ζηη ζσεδίαζη ενόρ αλγοπίθμος είναι 

η ζύλλητή ηος και όσι η γλώζζα ππογπαμμαηιζμού ζηην οποία θα ςλοποιηθεί. 

 Σα ζηνηρεία αμηνιόγεζεο πνπ παξνπζηάδνληαη πξνέξρνληαη από κειέηεο πνπ 

δηεμήγαγαλ, ή ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ, νη δεκηνπξγνί ησλ εξγαιείσλ. Γπζηπρώο, δελ 

θαηαθέξακε λα εληνπίζνπκε κειέηεο αλεμάξηεησλ εξεπλεηώλ, αθόκα θαη γηα ην 

RAPTOR πνπ ζύκθσλα κε ηνπο δεκηνπξγνύο ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε 17 ρώξεο. Απηό 

βέβαηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηα εξγαιεία πνπ δηαηίζεληαη ειεύζεξα 

δεκηνπξγήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα, κε εμαίξεζε ην SFC. Δπηπιένλ, ζηηο κειέηεο 

πνπ δηεμήρζεζαλ θαηαγξάθνληαη αληηθξνπόκελα απνηειέζκαηα. ε θάπνηεο 

δηαπηζηώλεηαη κηα ππεξνρή ησλ δηαγξακκάησλ ξνήο έλαληη άιισλ κνξθώλ 

αλαπαξάζηαζεο αιγνξίζκσλ (Carlisle et al., 2004; 2005), ελώ ζε άιιεο όρη (ηώδνπ, 

Σζέιηνο & Κόκεο, 2008). Δίλαη πξνθαλέο όηη απαηηείηαη πεξαηηέξσ έξεπλα 

πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε εθπαηδεπηηθή αμία ησλ πεξηβαιιόλησλ δεκηνπξγίαο 

δηαγξακκάησλ ξνήο σο εξγαιείσλ γηα ηελ εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό. 

Σα εξγαιεία πνπ παξνπζηάζηεθαλ έρνπλ αξθεηέο νκνηόηεηεο, αιιά ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηώζεηο θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηα δηαθξίλνπλ. Ο ζπλδπαζκόο ηνπο 

ζεσξνύκε όηη ζα είρε σο απνηέιεζκα έλα αθόκα πην ηζρπξό εξγαιείν. Ιδαληθά, έλα 

πεξηβάιινλ γηα ηελ εηζαγσγή ζε βαζηθέο έλλνηεο ηεο αιγνξηζκηθήο θαη ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνύ ζα κπνξνύζε λα ελζσκαηώλεη: (1) ηε δπλαηόηεηα ζσεδίαζηρ ηηρ 

λύζηρ ενόρ πποβλήμαηορ με ηη μοπθή ενόρ από πάνυ ππορ ηα κάηυ δομημένος 

διαγπάμμαηορ, ε νπνία όκσο - ζε αληίζεζε κε ην FLINT - ζα είλαη πξναηξεηηθή, (2) ηε 

σπήζη πολλαπλών αναπαπαζηάζευν - τεςδοκώδικα, διαγπάμμαηορ ποήρ, 

ππογπάμμαηορ - γηα ηελ έθθξαζε ηεο ιύζεο ζε έλα πξόβιεκα, (3) ηε ρξήζε ελόο 

ζςνηακηικά καθοδηγούμενος ενδιάμεζος για ηην ανάπηςξη ηος αλγοπίθμος αλεμάξηεηα 
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από ηε κνξθή αλαπαξάζηαζήο ηνπ, (4) ηε δπλαηόηεηα αςηόμαηηρ παπαγυγήρ ενόρ 

αλγοπίθμος ζε άλλη μοπθή αναπαπάζηαζηρ από εκείνη ζηην οποία ζσεδιάζηηκε, (5) ηε 

δπλαηόηεηα ηεο βήμα ππορ βήμα εκηέλεζηρ θάζε κνξθήο αλαπαξάζηαζεο ελόο 

αιγνξίζκνπ κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν. 
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