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ΘΔΜΑ: Οδηγίερ για ηο μάθημα «Ανάπηςξη εθαπμογών ζε Ππογπαμμαηιζηικό
Πεπιβάλλον».
Μεηά από ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Γεπηεξνβάζκηαο Γεληθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ
Παηδαγωγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ (αξηζ. πξωη. 735/14-04-2010), ζαο απνζηέιινπκε ηηο παξαθάηω
νδεγίεο γηα ην κάζεκα «Αλάπηπμε εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ» πνπ απαληνύλ
ζε εξωηήκαηα ρνιηθώλ πκβνύιωλ θαη έρνπλ ωο εμήο:
«…όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην Δληαίν Πιαίζην Πξνγξάκκαηνο πνπδώλ Πιεξνθνξηθήο, «Ο γεληθόο
ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο είλαη, λα αλαπηύμνπλ νη καζεηέο αλαιπηηθή θαη ζπλζεηηθή ζθέςε, λα
απνθηήζνπλ ηθαλόηεηεο κεζνδνινγηθνύ ραξαθηήξα θαη λα κπνξνύλ λα επηιύνπλ απιά πξνβιήκαηα
ζε πξνγξακκαηηζηηθό πεξηβάιινλ». Μεηαμύ δε ηωλ ζηόρωλ, πνπ ηίζεληαη, αλαθέξνληαη θαη νη εμήο:
Οη καζεηέο:
-

λα κπνξνύλ λα αλαιύνπλ έλα απιό πξόβιεκα θαη λα ζρεδηάδνπλ ηε ιύζε ηνπ

-

λα έρνπλ αλαπηύμεη ηθαλόηεηεο κνληεινπνίεζεο θαη αιγνξηζκηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ

-

λα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ζπκβνιηθέο κεζόδνπο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ

επεμεξγαζία δεδνκέλσλ.
Με βάζε ηα πξναλαθεξζέληα θαη ηε δηδαθηέα – εμεηαζηέα ύιε, πνπ έρεη νξηζζεί, γηα ην δηδαθηηθό
έηνο 2009 – 2010,
1)

ζε ό,ηι αθοπά ηο επώηημα:

«Οη παξάγξαθνη κε ηα ιπκέλα παξαδείγκαηα ζην Σεηξάδην Μαζεηή πεξηέρνπλ κεξηθνύο
πξόζζεηνπο όξνπο ΘΕΩΡΙΑ:

-

Ρίδα(), ζηελ ςεπδνγιώζζα (ζει. 18)

-

αξαηόο πίλαθαο (ζει. 32)

-

ηαμηλόκεζε κε επηινγή (ζει. 38)

-

δεύηεξε παξαηήξεζε γηα ηε ΓΙΑ (ζει. 78)

-

Παξάιιεινη πίλαθεο (ζει. 88)

-

ηξηγσληθόο πίλαθαο (ζει. 97)

Θεσξνύληαη εθηόο εμεηαζηέαο ύιεο;
Μπνξεί λα δεηεζεί από ην καζεηή θάηη πνπ ζηε δηαηύπσζή ηνπ, ή ζηε δεηνύκελε απάληεζή ηνπ,
πεξηιακβάλεη θάπνηα από ηηο έλλνηεο «αξαηόο πίλαθαο», «ηαμηλόκεζε κε επηινγή», «Παξάιιεινη
πίλαθεο», «ηξηγσληθόο πίλαθαο»; Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ν καζεηήο ζε ςεπδνγιώζζα ηελ
«ςεπδνζπλάξηεζε» Ρίδα(); Μπνξεί ν καζεηήο λα κεηαβάιιεη ην κεηξεηή (ή ηελ αξρηθή/ηειηθή ηηκή
ηνπ) κηαο ΓΙΑ κέζα ζην βξόρν ηνπ; Σν «ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ έρνπλ δεδνκέλν πιήζνο
επαλαιήςεσλ» ζην βηβιίν καζεηή δελ απνθιείεη ηε ζεηηθή απάληεζε ζην παξαπάλσ εξώηεκα. Η
δεύηεξε ππόδεημε ηεο ζειίδαο 78 ηνπ Σεηξαδίνπ Μαζεηή ηελ απνθιείεη.»
Όπωο αλαθέξεηαη ζην «Λίγα ιόγηα γηα ην καζεηή» ηνπ Σεηξαδίνπ Μαζεηή απηό είλαη «… έλα
ζπκπιεξσκαηηθό, αιιά ηαπηόρξνλα θαη ιεηηνπξγηθά απαξαίηεην ζύγγξακκα γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ
καζήκαηνο ‘Αλάπηπμε Εθαξκνγώλ ζε Πξνγξακκαηηζηηθό Πεξηβάιινλ’. θνπόο ηνπ καζήκαηνο δελ
είλαη λα ζε δηδάμεη θαη λα εκβαζύλεηο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ» θαη, ζε
άιιν ζεκείν, «Η ζεσξεηηθή πιεπξά ηνπ καζήκαηνο θαιύπηεηαη από ην βηβιίν καζεηή. θνπόο ηνπ
ηεηξαδίνπ απηνύ είλαη λα ζνπ πξνζθέξεη κέζα από ηα έηνηκα παξαδείγκαηα πνπ ζνπ παξνπζηάδεη,
αιιά θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ ζνπ πξνηείλεη, κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε ησλ γλώζεσλ πνπ
παξαζέηνληαη ζην βηβιίν καζεηή».
Ωο εθ ηνύηνπ ηα παξαδείγκαηα ηνπ Σεηξαδίνπ Μαζεηή έρνπλ ωο ζηόρν ηελ εκπέδωζε ηνπ
ζεωξεηηθνύ κέξνπο ηνπ καζήκαηνο θαη γη’ απηό ηνλ ζθνπό αμηνπνηνύληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο.
Δπνκέλωο, λέεο έλλνηεο, λένη όξνη θ. ά., πνπ πεξηέρνληαη ζην Σεηξάδην Μαζεηή θαη δελ
αλαθέξνληαη ζην Βηβιίν Μαζεηή, βάζεη ηνπ νπνίνπ έρεη πξνζδηνξηζζεί ε δηδαθηέα – εμεηαζηέα ύιε,
ζεωξνύληαη εθηόο εμεηαζηέαο ύιεο. Γελ κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα δεηεζεί ν νξηζκόο ηνπ «αξαηνύ
πίλαθα», αθνύ απηόο δελ αλαθέξεηαη ζην Βηβιίν Μαζεηή. ε πεξίπηωζε, όκωο, πνπ δνζεί άζθεζε
ή πξόβιεκα κε αλαθνξά ζε κηα ηέηνηα έλλνηα, ηόηε απηή ζα πξέπεη λα επεμεγείηαη όπωο ζην
αληίζηνηρν παξάδεηγκα ηνπ Σεηξαδίνπ Μαζεηή, ώζηε ν καζεηήο λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεηωπίζεη
ηελ άζθεζε ή ην πξόβιεκα κε ηηο γλώζεηο πνπ έρεη απνθηήζεη από ην Βηβιίν Μαζεηή. Μπνξεί,
δειαδή, λα δνζεί ζε αληηζηνηρία κε ην παξάδεηγκα ηνπ αξαηνύ πίλαθα (Παξάδεηγκα 5, ζει. 32 ηνπ
Σεηξαδίνπ Μαζεηή) ωο άζθεζε έλαο ηέηνηνο πίλαθαο θαη λα δεηεζεί «λα γξαθεί αιγόξηζκνο ν
νπνίνο ζα ηνλ κεηαζρεκαηίδεη ζε έλαλ κνλνδηάζηαην πίλαθα ηνπ νπνίνπ θάζε ηξηάδα δηαδνρηθώλ
ζηνηρείωλ, κε αξρή ηελ πξώηε ηξηάδα, πξνζδηνξίδεηαη από ηνλ αξηζκό γξακκήο, ηνλ αξηζκό ζηήιεο
θαη ην αληίζηνηρν κε κεδεληθό ζηνηρείν ηνπ δνζέληνο πίλαθα».
Όζνλ αθνξά ηε κεηαβνιή ηνπ κεηξεηή κηαο ΓΙΑ κέζα ζην βξόρν ηνπ, δεύηεξε ππόδεημε ηεο
ζειίδαο 78 ηνπ Σεηξαδίνπ Μαζεηή αλαθέξεηαη: «Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείο εληνιέο πνπ αιιάδνπλ ηελ

αξρηθή ηηκή, ηελ ηειηθή ηηκή, ην βήκα ή ηε κεηαβιεηή πνπ ειέγρεη ηελ επαλάιεςε κέζα ζε έλα βξόρν
ΓΙΑ. Αλ θαη κεξηθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ επηηξέπνπλ απηέο ηηο αιιαγέο, λα ηηο απνθεύγεηο,
γηαηί νδεγνύλ ζε πξνγξάκκαηα δπζλόεηα θαη ζπλήζσο ιαλζαζκέλα». Από ην απόζπαζκα απηό
πξνθύπηεη όηη ε ΓΛΩΑ δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο «κεξηθέο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ». Δπίζεο,
ζην Βηβιίν Μαζεηή ζηελ ελόηεηα 8.2.3, ζει. 179, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ΓΙΑ … ΑΠΟ … ΜΔΥΡΙ
αλαθέξεηαη: «ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Οη εληνιέο ηνπ βξόρνπ εθηεινύληαη γηα όιεο ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο
από ηελ αξρηθή ηηκή κέρξη ηελ ηειηθή ηηκή, απμαλόκελεο κε ηελ ηηκή ηνπ βήκαηνο. Αλ ην βήκα είλαη
ίζν κε 1, ηόηε παξαιείπεηαη».
Από ηα πξναλαθεξζέληα πξνθύπηεη όηη ε ΓΛΩΑ απνθιείεη ηε κεηαβνιή ηνπ κεηξεηή.
2)

Για ηο επώηημα:

«Όηαλ κηα ζπλάξηεζε αιιάδεη ην πεξηερόκελν ησλ παξακέηξσλ ηεο, νη αιιαγέο απηέο
επηζηξέθνπλ πίζσ ζηηο πξαγκαηηθέο παξακέηξνπο;»
ηελ ελόηεηα 10.5. Γηαδηθαζίεο θαη ζπλαξηήζεηο (Βηβιίν Μαζεηή, ζει. 210) αλαθέξεηαη: «Οη
δηαδηθαζίεο κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ νπνηαδήπνηε ιεηηνπξγία από απηέο πνπ κπνξεί λα εθηειέζεη
έλα πξόγξακκα. Να εηζάγνπλ δεδνκέλα, λα εθηειέζνπλ ππνινγηζκνύο, λα κεηαβάιινπλ ηηο ηηκέο
ησλ κεηαβιεηώλ θαη λα ηππώζνπλ απνηειέζκαηα. Με ηε ρξήζε ησλ παξακέηξσλ απηέο ηηο ηηκέο
κπνξνύλ λα ηηο κεηαθέξνπλ θαη ζηα άιια ππνπξνγξάκκαηα. Αληίζεηα ε ιεηηνπξγία ησλ
ζπλαξηήζεσλ είλαη πην πεξηνξηζκέλε. Οη ζπλαξηήζεηο ππνινγίδνπλ κόλν κία ηηκή, αξηζκεηηθή,
ραξαθηήξα ή ινγηθή θαη κόλν απηήλ επηζηξέθνπλ ζην ππνπξόγξακκα πνπ ηελ θάιεζε». Δπίζεο,
ζηε ζει. 213 ηνπ Βηβιίνπ Μαζεηή αλαθέξεηαη: «Ο κεραληζκόο πνπ επηηπγράλεηαη απηό, είλαη ν εμήο:
Σν θύξην πξόγξακκα πξηλ ηελ θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο … όπνπ ε ηηκή ηνπ εκβαδνύ εθρσξείηαη ζηε
κεηαβιεηή Εκ».
Πξνθύπηεη, επνκέλωο, όηη κηα ζπλάξηεζε πνπ αιιάδεη ην πεξηερόκελν ηωλ παξακέηξωλ ηεο δελ
επηζηξέθεη ηηο αιιαγέο απηέο ζηηο πξαγκαηηθέο παξακέηξνπο.
3)

Σέλορ για ηο επώηημα:

«ηελ εληνιή «Επίιεμε» ηεο ςεπδνγιώζζαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί «ζπλζήθε» (βηβιίν
καζεηή, ζει. 37, ζην πεξηζώξην). Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί «ζπλζήθε» ζηελ «Επίιεμε» ηεο
ΓΛΩΑ;
ην ζρνιηθό βηβιίν δελ αλαθέξεηαη ηέηνηα πεξίπησζε. Αλ ε απάληεζε είλαη ζεηηθή παξαθαιώ λα
ζπκπεξηιεθζεί ζην ζρνιηθό βηβιίν (βηβιίν καζεηή, ζει. 173)».
Η απάληεζε ζην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα είλαη θαηαθαηηθή, όπωο πξνθύπηεη από ην Παξάδεηγκα 2,
ζει. 74 θαη 75, ηνπ Σεηξαδίνπ Μαζεηή.
Οη δηδάζθνληεο λα ελεκεξωζνύλ ελππόγξαθα
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