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Πεπίλητη 
Η απηνκαηνπνηεκέλε αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ ζηνρεύεη ζηνλ απηνκαηνπνηεκέλν έιεγρν, 

ζηελ αμηνιόγεζε θαη ζηε βαζκνιόγεζε πξνγξακκάησλ πνπ ππνβάιινληαη από 

θνηηεηέο/καζεηέο, απνθεύγνληαο ηα ζθάικαηα, ηηο δπζθνιίεο αιιά θαη ηνλ ππνθεηκεληθό 

ραξαθηήξα ηεο ρεηξσλαθηηθήο αμηνιόγεζεο από άηνκα/θαζεγεηέο.Σν πεξηβάιινλ πνπ 

αλαπηύρζεθε επηηξέπεη ηελ ππνβνιή πξνγξακκάησλ από καζεηέο, ηελ απηνκαηνπνηεκέλε 

δηόξζσζε ηνπο θαη ηελ θαηαρώξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζήο ηνπο. Οη καζεηέο 

έρνπλ ηε δπλαηόηεηα πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο απάληεζεο λα εμαζθεζνύλ ζην πξνγξακκαηηζηηθό 

πεξηβάιινλ ηεο ςεπδνγιώζζαο. Σν ζύζηεκα γλσζηνπνηεί ζηνλ καζεηή ηόζν ην βαζκό πνπ 

έιαβε όζν θαη ηα ηπρόλ ιάζε πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηόο ηνπ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί αλαξηνύλ ηηο αζθήζεηο θαη ελεκεξώλνληαη γηα ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ηνπο. 

Έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα δνπλ ην πξόγξακκα πνπ ππέβαιιε ν καζεηήο θαη ηα ηπρόλ ιάζε ηνπ 

ή κόλν ην απνηέιεζκα ηεο αμηνιόγεζεο. Μπνξνύλ έηζη λα εζηηάζνπλ ζηνπο καζεηέο ηνπο 

δηαπηζηώλνληαο άκεζα ην επίπεδν γλώζεώλ ηνπο θαη ηηο επηκέξνπο αλάγθεο εθπαίδεπζήο ηνπο. 

Λέξειρ κλειδιά: απηνκαηνπνηεκέλε αμηνιόγεζε πξνγξακκάησλ, επηθύξσζε, δπλακηθή 

αλάιπζε. 

1. Ειζαγυγή 

Η θαηαλόεζε ηεο αιγνξηζκηθήο θαη ε εκπέδσζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ απαηηνύλ 

πνιιή πξαθηηθή εμάζθεζε (Truong Nghi, 2005). Γηα λα βειηηώζνπλ νη 

καζεηέο/θνηηεηέο ηα πξνγξάκκαηά ηνπο, ρξεηάδνληαη άκεζε αλαηξνθνδόηεζε 

(feedback). Η πξαθηηθή εμάζθεζε είλαη απαξαίηεην λα ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

αμηνιόγεζε όζν ην δπλαηόλ πην πνιιώλ πξνγξακκάησλ, λα εληνπίδνληαη ηα ηπρόλ 

ιάζε (ζπληαθηηθά ή ινγηθά), λα επηθπξώλεηαη (ή όρη) ν θώδηθαο (validation) θαη λα 

ππάξρεη αλάδξαζε (Venables & Haywood, 2003). 

Οη παξαδνζηαθέο ρεηξσλαθηηθέο, καθξνζθνπηθέο κέζνδνη αμηνιόγεζεο ησλ 

πξνγξακκάησλ ησλ καζεηώλ/θνηηεηώλ ηείλνπλ λα αληηθαηαζηαζνύλ από 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο (APAS Automated programming 

assessment system) πνπ αλαπηύζζνληαη κε ηελ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ. Σα 

πξνγξάκκαηα κπνξνύλ λα ειέγρνληαη, λα αμηνινγνύληαη θαη λα βαζκνινγνύληαη  

απηνκαηνπνηεκέλα (Ala-Mutka & Kirsti, 2005). Δπηπιένλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία 

παξαηεξείηαη ζε παγθόζκην επίπεδν κία ηάζε ελζσκάησζεο ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία ησλ δπλαηνηήησλ πνπ εηζήγαγε ην δηαδίθηπν (Internet) θαη ν παγθόζκηνο 

ηζηόο (www). 

mailto:gmeap07@gmail.com
http://ieeexplore.ieee.org/search/searchresult.jsp?searchWithin=Search%20Index%20Terms:.QT.static%20analysis.QT.&newsearch=partialPref
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Σν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα απηνκαηνπνηεκέλεο αμηνιόγεζεο αιγνξίζκσλ ζε 

ςεπδνγιώζζα πνπ αλαπηύρζεθε θαη παξνπζηάδεηαη ζηελ παξνύζα εξγαζία, είλαη ζηε 

δηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ησλ καζεηώλ ηνπο θαη κέζσ απηνύ νη κελ 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζνύλ ην επίπεδν ησλ γλώζεσλ θαη 

ηηο αδπλακίεο ησλ καζεηώλ ηνπο κέζσ ηθαλνύ αξηζκνύ αζθήζεσλ πνπ ζα ηνπο 

αλαζέηνπλ, νη δε καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα ηεο εμάζθεζεο ζε θαηάιιειν 

πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ, αιιά θαη ηεο ππνβνιήο γηα απηνκαηνπνηεκέλε 

αμηνιόγεζε θαη άκεζε επηθύξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο. Σν ζύζηεκα παξέρεη 

ζηνπο καζεηέο ηελ απαξαίηεηε αλαηξνθνδόηεζε. 

Η πξόζβαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή πιαηθόξκα γίλεηαη κέζσ ηνπ δηαδηθηύνπ ζηε 

δηεύζπλζε www.algorithmos.info. 

Σν ζύζηεκα κεηαμύ άιισλ ππνζηεξίδεη: 

 ηελ είζνδν ηνπ καζεηή  θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζην ζύζηεκα θαηόπηλ 

απζεληηθνπνίεζεο. 

 ηε δπλαηόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ λα αλαξηά αζθήζεηο θαη λα ηηο δηαρεηξίδεηαη. 

 ηε δπλαηόηεηα εμάζθεζεο ζε θαηάιιειν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ. 

 ηελ ππνβνιή ηνπ πεγαίνπ θώδηθα ηνπ καζεηή ζε ςεπδνγιώζζα θαη  ηελ 

θαηαρώξεζή ηνπ ζε βάζε δεδνκέλσλ. 

 ηνλ έιεγρν ηνπ πεγαίνπ θώδηθα γηα ζπληαθηηθά ζθάικαηα θαη ηελ ελεκέξσζε γηα 

ηνλ εληνπηζκό ηνπο. 

 ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δεδνκέλα εηζόδνπ πνπ έρνπλ πξνθαζνξηζηεί 

από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη δελ είλαη γλσζηά ζηνπο καζεηέο. 

 ηνλ εληνπηζκό πηζαλώλ ιαζώλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ. 

 ηελ απηόκαηε αμηνιόγεζε ησλ πξνγξακκάησλ κε βάζε ηε ζύγθξηζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε ηα αλακελόκελα 

απνηειέζκαηα όπσο έρνπλ πξνθαζνξηζηεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό πνπ αλάξηεζε 

ηελ άζθεζε. 

 ηελ θαηαρώξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο ζε βάζε δεδνκέλσλ θαη 

ηελ βαζκνιόγεζή ηνπο (ππό πξνϋπνζέζεηο). 

 ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιόγεζεο/βαζκνιόγεζεο ζηνλ 

καζεηή θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό. 

2. Έλεγσορ και εγκςποποίηζη λογιζμικού 

Ο έιεγρνο ηνπ ινγηζκηθνύ νξίδεηαη σο " ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία εμεηάδεηαη ην 

ινγηζκηθό κε ρξήζε εηδηθά ζρεδηαζκέλσλ ηερληθώλ θαη κε ζθνπό ηελ εύξεζε θαη 

δηόξζσζε ζθαικάησλ ζηελ πινπνίεζή ηνπ" (Βεζθνύθεο, 2000). 

http://www.algorithmos.info/


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

ΔΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ 

523 

Η εγθπξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνύ πεξηιακβάλεη ηηο έλλνηεο ηεο επαλήθεσζης 

(verification) θαη επικύρωζης (validation). 

Οη δηαδηθαζίεο επαλήθεσζης (verification) εθαξκόδνληαη ζπλερώο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ θύθινπ αλάπηπμεο θαη νξίδνληαη σο "νη δηαδηθαζίεο αμηνιόγεζεο ελόο ζπζηήκαηνο 

ή ελόο ηκήκαηνο θάπνηνπ ζπζηήκαηνο κε ζηόρν λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πόζν ηα 

πξντόληα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θάζεο αλάπηπμεο ηθαλνπνηνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ 

είραλ ηεζεί ζηελ αξρή ηεο θάζεο". 

Αληίζεηα, "νη δηαδηθαζίεο επικύρωζης (validation) εθηεινύληαη ζην ηέινο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο θαη ειέγρνπλ θαηά πόζν ην ινγηζκηθό πνπ αλαπηύρζεθε 

ζπκθσλεί κε ηηο αξρηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο απηώλ πνπ ζα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ" (Κακέαο, 2000). 

Οη δηαδηθαζίεο απηέο απαληνύλ ζηηο εμήο εξσηήζεηο: (Somerville, 2007) 

 Δπαιήζεπζε: αλαπηύζζνπκε ζσζηά ην ινγηζκηθό; 

 Δπηθύξσζε: αλαπηύμακε ην ζσζηό ινγηζκηθό; 

2.1 Γενικό πλαίζιο ελέγσος 

Δπεηδή νη δξαζηεξηόηεηεο εγθπξνπνίεζεο είλαη πνιύ ζεκαληηθέο ζηνλ θύθιν 

αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνύ, έρνπλ  πξνηαζεί πνιιέο  ηερληθέο επαιήζεπζεο θαη 

επηθύξσζεο. Οη ηερληθέο απηέο ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: 

 ζηηο ησπικές ηετνικές (formal techniques) επαιήζεπζεο θαη επηθύξσζεο, νη 

νπνίεο παξάγνπλ κηα απζηεξή καζεκαηηθή απόδεημε όηη ην ινγηζκηθό ιεηηνπξγεί 

ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ. Σν απνηέιεζκα κηαο ηέηνηαο δηαδηθαζίαο είλαη 

ζπλήζσο δπαδηθό: ην δνθηκαδόκελν ηκήκα θώδηθα  ηθαλνπνηεί ή δελ ηθαλνπνηεί ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ. 

 ζηηο μη ησπικές ηεσνικέρ (informal techniques) επαιήζεπζεο θαη επηθύξσζεο, 

νη νπνίεο δελ κπνξνύλ λα απνδείμνπλ ηελ νξζόηεηα ηνπ ινγηζκηθνύ, αιιά 

επηθεληξώλνληαη ζηελ αλαθάιπςε θαη αληηκεηώπηζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξσλ 

ιαζώλ.  

Οη κε ηππηθέο ηερληθέο επαιήζεπζεο θαη επηθύξσζεο είλαη πην θζελέο θαη εύθνιεο 

ζηελ εθαξκνγή, γη’ απηό θαη είλαη νη πεξηζζόηεξν δηαδεδνκέλεο. Αλάινγα κε ηε 

κέζνδν αλαθάιπςεο ιαζώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δηαθξίλνληαη ζε: 

o ζηαηικές ηετνικές επαιήζεπζεο θαη επηθύξσζεο (static techniques), νη νπνίεο 

αζρνινύληαη κε ηελ εμέηαζε δηαθόξσλ αλαπαξαζηάζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ινγηζκηθνύ. Σέηνηεο αλαπαξαζηάζεηο είλαη νη πξνδηαγξαθέο, ην ζρέδην ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ν θώδηθαο ησλ πξνγξακκάησλ.  

o δσναμικές ηετνικές επαιήζεπζεο θαη επηθύξσζεο (dynamic techniques), κε 

ηηο νπνίεο εμεηάδεηαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελόο ινγηζκηθνύ. Η 

πην ζεκαληηθή δπλακηθή ηερληθή είλαη ν έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο (program 

testing). 
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2.2 Σηπαηηγική ηος αδιαθανούρ κοςηιού (black box testing) 

ηηο ηερληθέο ηνπ ειέγρνπ αδηαθαλνύο θνπηηνύ, γηα λα ζρεδηαζηνύλ νη πεξηπηώζεηο 

ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνύληαη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ή νη πξνδηαγξαθέο ελόο 

ηκήκαηνο ινγηζκηθνύ. Σν ηκήκα απηό ζεσξείηαη ζαλ έλα «αδιαθανές κοσηί», ηνπ 

νπνίνπ ε ζπκπεξηθνξά πξνζδηνξίδεηαη από ηελ εμέηαζε ησλ εηζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ 

πνπ αληηζηνηρνύλ ζε απηέο. 

         Γνθηκαζηηθά

           δεδνκέλα

             εηζόδνπ

Γνθηκαζηηθά 

δεδνκέλα ηα νπνία 

πξνθαινύλ αλώκαιε 

ζπκπεξηθνξά ζην 

ζύζηεκα

         

     Παξαηεξνύκελα

           δεδνκέλα

             εμόδνπ

Α

Β

Απνηειέζκαηα εμόδνπ 

ηα νπνία 

αλαθαιύπηνπλ ηελ 

ύπαξμε ζθαικάησλ

Διεγρόκελε κνλάδα

 
Εικόνα 1: Σηξαηεγηθή καύξνπ θνπηηνύ (Somerville I., 2007) 

2.3 Αςηομαηοποιημένα ζςζηήμαηα αξιολόγηζηρ ππογπαμμάηυν 

Σα ζπζηήκαηα απηνκαηνπνηεκέλεο αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ εμειίζζνληαη γηα 

πεξηζζόηεξν από 50 ρξόληα θαη παξέρνπλ ζεκαληηθή ππνζηήξημε ζε πνιιά ηκήκαηα 

ηεο Δπηζηήκεο Τπνινγηζηώλ παγθνζκίσο. 

Σσζηήμαηα πρώηης γενιάς:  Πρώιμα ζσζηήμαηα 

Η πξώηε αλαθνξά ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη από ηνλ Hollingsworth ην 1960 

(Hollinosworth, 1960). Σα ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο εμειίρζεθαλ αθνινπζώληαο ηελ 

αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ πξνγξακκαηηζκνύ. Ο Naur (Naur, 1964) θαη νη Forsythe, 

Wirth (Forsythe & Wirth, 1965), παξνπζίαζαλ ζπζηήκαηα βαζκνιόγεζεο γηα 

πξνγξάκκαηα ζε Algol. Νέεο ηδέεο εηζήγαγαλ νη Hext and Winnings (Hext & 

Winings, 1969). Η αμηνιόγεζε ησλ πξνγξακκάησλ γηλόηαλ, ζπγθξίλνληαο ηελ έμνδν 

ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ θνηηεηή, κε ηελ αλακελόκελε έμνδν πνπ ήηαλ 

απνζεθεπκέλε ζην ζύζηεκα. 

Σσζηήμαηα δεύηερης γενιάς: Tool-oriented  ζσζηήμαηα 

Σα ζπζηήκαηα δεύηεξεο γεληάο ήηαλ  "βαζηζκέλα ζε εξγαιεία" (tool–based). 

Υξεζηκνπνηνύζαλ ηε γξακκή εληνιώλ (command-line) ή GUI δηεπαθέο θαη εξγαιεία 

πξνγξακκαηηζκνύ.  

Οη Isaacson θαη Scott (Isaacson & Scott, 1989) παξνπζίαζαλ έλα ζύζηεκα 

πεξηγξάθνληαο κηα πξνζέγγηζε ηνπ ειέγρνπ "βαζηζκέλε ζε ζελάξηα". Σν ζελάξην 

κεηαγιώηηηδε  ην πξόγξακκα θαη ην εθηεινύζε ρξεζηκνπνηώληαο έλα ζύλνιν 

πξνθαζνξηζκέλσλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ. Σα απνηειέζκαηα ηεο κεηαγιώηηηζεο θαη ηεο 
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εθηέιεζεο θαηαρσξίδνληαλ ζε έλα αξρείν ην νπνίν κπνξνύζε λα ειέγμεη ν 

εθπαηδεπηηθόο. 

Ο Reek (Reek, 1989) αλέπηπμε έλα δηαθνξεηηθό ζύζηεκα. Σν ζύζηεκα TRY επέηξεπε 

ζηνπο καζεηέο λα δνθηκάζνπλ ηα πξνγξάκκαηά ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο έλα 

πξόγξακκα εμάζθεζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θαηαρσξίδνληαλ ζε κηα βάζε. 

Σν project Kassandra (Von Matt, 1994) ππνζηήξηδε ηνλ έιεγρν πξνγξακκάησλ ζε 

Matlab θαη Maple (καζεκαηηθέο γιώζζεο), θαζώο θαη ζε  Oberon, δηάδνρν ηνπ 

Modula-2. Η αμηνιόγεζε γηλόηαλ θαη πάιη ζπγθξίλνληαο ηελ έμνδν ηεο εθηέιεζεο κε 

ηα δεδνκέλα πνπ είρε πξνθαζνξίζεη ν θαζεγεηήο θαη ήηαλ απνζεθεπκέλα ζηε βάζε. 

Σν ζύζηεκα ASSYST (Jackson & Usher, 1997) αμηνινγνύζε ηα πξνγξάκκαηα κε 

δηάθνξα θξηηήξηα. Σν  ASSYST έιεγρε αλ ν θώδηθαο ήηαλ ζσζηόο (ζπγθξίλνληαο ηελ 

έμνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο κε έλα ζύλνιν πξνθαζνξηζκέλσλ δεδνκέλσλ), αλ ήηαλ 

απνηειεζκαηηθόο σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ ρξόλνπ ηεο CPU θαη ρξεζηκνπνηνύζε 

κεηξηθέο γηα λα ειέγμεη ηελ πνιππινθόηεηα θαη ην ύθνο. Μία από ηηο ζεκαληηθέο 

ζπλεηζθνξέο απηνύ ηνπ project ήηαλ ε αληίιεςε όηη έλα απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα 

αμηνιόγεζεο κπνξεί επίζεο λα είλαη θαη έλα ζύζηεκα βαζκνιόγεζεο -  ππνζηήξημεο.  

Σν ζύζηεκα BOSS αλαπηύρζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Warwick ζηελ Αγγιία. Οη  

αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ήηαλ παξόκνηεο κε εθείλεο ηνπ ASSYST (Joy& Luck, 

1998). 

ην Παλεπηζηήκην ηνπ Nottingham αλαπηύρζεθε ην ζύζηεκα Ceilidh (Benford, 

Burke, Foxley, Gutteridge & Zin 1993) πνπ ππνζηήξηδε αμηνιόγεζε βαζηζκέλε ζε  

ππνινγηζηή, παξέρνληαο εξγαιεία αλάπηπμεο, εθηέιεζεο θαη δηαρείξηζεο. 

Σσζηήμαηα ηρίηης γενιάς: Web-oriented  ζσζηήμαηα 

Σα ζπζηήκαηα αμηνιόγεζεο ηξίηεο γεληάο θάλνπλ ρξήζε ησλ εμειίμεσλ ηεο 

ηερλνινγίαο ηνπ δηαδηθηύνπ θαη πηνζεηνύλ νινέλα θαη πην εμειηγκέλεο κεζόδνπο 

αλάιπζεο.  

Σν CourseMarker (Higgins, Symeonidis & Tsintsifas, 2002), (Higgins, Hegazy,  

Symeonidis & Tsintsifas, 2003), ήηαλ ε εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο Ceilidh. Σα θξηηήξηα 

αμηνιόγεζεο ήηαλ: ε κνξθή ηνπ πξνγξάκκαηνο (ηππνγξαθηθή, ιεμηινγηθή δνκή θαη 

παξνπζία ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθώλ), ε εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κε δεδνκέλα 

ειέγρνπ (δπλακηθόο έιεγρνο), ε πνιππινθόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε 

απνηειεζκαηηθόηεηα εθηέιεζεο (ρξόλνο πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ εθηέιεζε). 

Σν ζύζηεκα BOSS ζπλέρηζε επίζεο λα αλαπηύζζεηαη (Joy, Griffitis & Boyatt, 2005). 

Παξείρε πιένλ GUI, ήηαλ εγθαηεζηεκέλν ζε web server  θαη ε πξόζβαζε γηλόηαλ 

κέζσ δηαδηθηύνπ κε web-browser εθαξκνγέο. 

Ο Daly θαη νη ζπλεξγάηεο αλέπηπμαλ ζην Dublin City University, έλα ζύζηεκα 

αμηνιόγεζεο πξνζαλαηνιηζκέλν ζε  Java πνπ νλνκάδεηαη RoboProf  (Daly, 1999), 

(Daly & Waldron, 2004). Σν ζύζηεκα παξνπζηάδεη δηαδνρηθά αζθήζεηο 
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πξνγξακκαηηζκνύ ζηνλ browser θαη ν θνηηεηήο θαιείηαη λα πιεθηξνινγήζεη ηνλ 

θώδηθα - απάληεζε ζε έλα πιαίζην θεηκέλνπ. Σν πξόγξακκα ππνβάιιεηαη, 

αμηνινγείηαη θαη επηζηξέθεη  ην απνηειέζκαηα. Δάλ επηθπξσζεί, ν θνηηεηήο θαιείηαη 

λα απαληήζεη ζην επόκελν πξόβιεκα. 

ηελ Διιάδα έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα ζπζηήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ καζήκαηα 

πξνγξακκαηηζκνύ ζε Παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα. Γηα ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 

δελ είρε αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα θάπνην πεξηβάιινλ απηνκαηνπνηεκέλεο 

αμηνιόγεζεο. Η παξνύζα πινπνίεζε απνηειεί ηελ πξώηε απόπεηξα δεκηνπξγίαο 

ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. 

2.4 Πλεονεκηήμαηα και μειονεκηήμαηα ηυν αςηομαηοποιημένυν 

ζςζηημάηυν αξιολόγηζηρ ππογπαμμάηυν 

Σα ζεκαληηθόηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ 

αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ είλαη ε εμνηθνλόκεζε ρξόλνπ, ε αθξίβεηα θαη ε 

αληηθεηκεληθόηεηα ζηε δηαρείξηζε, ζηνλ έιεγρν θαη ζηελ αμηνιόγεζε/βαζκνιόγεζε 

ησλ πξνγξακκάησλ θαη ε δπλαηόηεηα άκεζεο αλαηξνθνδόηεζεο. Οη καζεηέο 

ελεκεξώλνληαη γηα ηα ιάζε πνπ έθαλαλ ώζηε λα κελ ηα επαλαιάβνπλ θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί κπνξνύλ λα παξαθνινπζνύλ ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ηνπο 

(Khirulnizam & Nordin, 2007). 

Σα κεηνλεθηήκαηα εληνπίδνληαη ζε πξνβιήκαηα ζρεδηαζκνύ, όπσο θηιηθόηεηα πξνο 

ηνλ ρξήζηε θαη έιιεηςεο ππνζηήξημεο πνιιώλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ. 

3. Απσιηεκηονική ηηρ εθαπμογήρ 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαπηύρζεθε κηα δπλακηθή εθαξκνγή ηζηνύ  

(Web application). Η εθαξκνγή ρξεζηκνπνηεί ην κνληέιν client – server. 

Υξεζηκνπνηώληαο ην κνληέιν ζρεδηαζκνύ MVC (Model – View – Controller) ην 

πξόγξακκα ρσξίδεηαη ζε ηξία βαζηθά κέξε : 

1. Σν κνληέιν (Model) είλαη ππεύζπλν γηα ηελ θπξίσο ινγηθή ηεο εθαξκνγήο, αληιεί 

ηα δεδνκέλα από ηε βάζε θαη ηα πξνσζεί κέζσ ηνπ  ειεγθηή ζηελ πξνβνιή. 

2. Η πξνβνιή (View) παξάγεη κηα παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπ κνληέινπ θαη  

αληηζηνηρεί ζηνλ ζρεδηαζκό ησλ ηζηνζειίδσλ, δειαδή ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν απηέο 

παξνπζηάδνληαη ζην ρξήζηε (γξαθηθά, δηάηαμε, ρξώκαηα θηι.).  

3. Ο ειεγθηήο (Controller) δηαρεηξίδεηαη θαη θαηεπζύλεη ηηο αηηήζεηο πνπ θάλεη ν 

ρξήζηεο. Αλαιακβάλεη ηε ζύλδεζε ηνπ κνληέινπ κε ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ 

επηθνηλσλία κε ηνλ ρξήζηε γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαζύλδεζεο απηνύ κε ηελ 

παξνπζίαζε.  
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Εικόνα 2: Τν κνληέιν ηεο εθαξκνγήο 

Σν ζύζηεκα ζε γεληθέο γξακκέο ιεηηνπξγεί σο εμήο: 

Οη εθπαηδεπηηθνί (κεηά ηε δεκηνπξγία θαη ελεξγνπνίεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπο), 

κπνξνύλ λα εγγξάςνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο δεκηνπξγώληαο ηκήκαηα. Οη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ ηελ επζύλε ηεο δηαρείξηζεο ησλ ινγαξηαζκώλ ησλ καζεηώλ ηνπο 

(ελεξγνπνίεζε, απελεξγνπνίεζε, δηαγξαθή, αιιαγή ζηνηρείσλ θ.ά.). Μπνξνύλ λα 

αλεβάδνπλ αζθήζεηο δίλνληαο ηηο εηζόδνπο θαη ηηο αλακελόκελεο εμόδνπο (πνπ δελ 

είλαη ζε γλώζε ησλ καζεηώλ) θαη λα ηηο δηαρεηξίδνληαη (ελεξγνπνίεζε, 

απελεξγνπνίεζε, δηαγξαθή, αιιαγή ησλ εηζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ, θ.ά.). 

Οη καζεηέο θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζηηο αζθήζεηο ππνβάιινληαο ην πξόγξακκά 

ηνπο. Πξηλ λα ην ππνβάιινπλ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα θάλνπλ πξαθηηθή εμάζθεζε ζε 

θαηάιιειν πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ πνπ έρεη πξνζαξκνζηεί θαηάιιεια 

(ηέξγνπ ., 2010). Μεηά ηελ ππνβνιή ηεο απάληεζεο, ην πξόγξακκά εθηειείηαη κε 

ηηο εηζόδνπο πνπ έρεη πξνθαζνξίζεη ν εθπαηδεπηηθόο θαη ηα παξαγόκελα 

απνηειέζκαηα ζπγθξίλνληαη κε ηα αλακελόκελα πνπ επίζεο είλαη πξνθαζνξηζκέλα 

από ηνλ εθπαηδεπηηθό. Ο καζεηήο ελεκεξώλεηαη άκεζα γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

αμηνιόγεζεο θαη γηα ηα ηπρόλ ιάζε πνπ πξνέθπςαλ. Η θύξηα ππεξεζία πνπ παξέρεηαη 

ζηνπο καζεηέο είλαη ε επηθύξσζε (validation) ή όρη ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο (ην εάλ 

δειαδή ην πξόγξακκά ηνπο θάλεη πξαγκαηηθά απηό πνπ ηζρπξίδεηαη όηη θάλεη). 

Γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε αμηνιόγεζε ησλ αιγνξίζκσλ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ζηξαηεγηθή ηνπ καύξνπ θνπηηνύ (Somerville, 2007) θαη ν έιεγρνο ηνπ αιγόξηζκνπ 

κέζσ δπλακηθήο αλάιπζεο. 

Ο αιγόξηζκνο αμηνινγείηαη απηόκαηα κε 3 θξηηήξηα : 

 αλ ππήξμαλ ή όρη ζπληαθηηθά ζθάικαηα 

 αλ ππήξμαλ ή όρη άιια ζθάικαηα (π.ρ. δηαίξεζε κε 0, αηέξκσλ βξόρνο θ.ά) 

 αλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπκπίπηνπλ ή όρη κε ηα 

αλακελόκελα όπσο ηα έρεη πξνθαζνξίζεη ν εθπαηδεπηηθόο. 

4. Υλοποίηζη - Γπαθικό πεπιβάλλον διεπαθών 
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Δλδεηθηηθά παξνπζηάδνληαη 4 νζόλεο ηνπ γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο δηεπαθήο: 

 
Εικόνα 3: Οζόλε αλάξηεζεο – ηξνπνπνίεζεο άζθεζεο 

 
Εικόνα 4: Οζόλε πξνβνιήο – δνθηκήο θώδηθα 

 
Εικόνα 5: Οζόλε πξνβνιήο απνηειεζκάησλ αμηνιόγεζεο 
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Εικόνα 6: Οζόλε πξνβνιήο θαη δηαρείξηζεο καζεηώλ  

5. Σςμπεπάζμαηα 

Η πιαηθόξκα ιεηηνπξγεί από ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010 θαη ρξεζηκνπνηείηαη από 

δεθάδεο εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. ην δηάζηεκα απηό αμηνινγήζεθε κε ζπλερή 

επαθή κε ηνπο ρξήζηεο αιιά θαη κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ. 

Η εθαξκνγή θξίζεθε από εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο ζεηηθά. Φαίλεηαη πσο ηείλεη λα 

εθπιεξώζεη ηνλ εθπαηδεπηηθό ηεο ζθνπό θαη λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα 

ηε δηδαζθαιία ησλ αιγνξίζκσλ. 
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