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ΤοΤο λογισµικόλογισµικό ∆υναµικής∆υναµικής Ο̟τικο̟οίησηςΟ̟τικο̟οίησης

ΑλγορίθµωνΑλγορίθµων DAVE DAVE καικαι ηη αξιο̟οίησήαξιο̟οίησή τουτου στηστη

διδασκαλίαδιδασκαλία τηςτης ΑλγοριθµικήςΑλγοριθµικής

ΒραχνόςΒραχνός ΕυριπίδηςΕυριπίδης, , ΑθανάσιοςΑθανάσιος ΤζιµογιάννηςΤζιµογιάννης

ΠανεπιστήµιοΠανεπιστήµιο ΠελοποννήσουΠελοποννήσου

ΤµήµαΤµήµα ΚοινωνικήςΚοινωνικής & & ΕκπαιδευτικήςΕκπαιδευτικής ΠολιτικήςΠολιτικής

ΠρογραµµατισµόςΠρογραµµατισµός καικαι ΑλγοριθµικήΑλγοριθµική

�� ΟΟ προγραµµατισµόςπρογραµµατισµός ωςως γνωστικήγνωστική καικαι
εκπαιδευτικήεκπαιδευτική δραστηριότηταδραστηριότητα συνιστάσυνιστά έναένα έργοέργο µεµε
ιδιαίτερεςιδιαίτερες δυσκολίεςδυσκολίες. . 

�� ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τητη βιβλιογραφίαβιβλιογραφία δύοδύο είναιείναι, , κατάκατά
βάσηβάση, , οιοι πηγέςπηγές δυσκολιώνδυσκολιών ((ΚόµηςΚόµης & & 
ΤζιµογιάννηςΤζιµογιάννης, 2006; , 2006; ΤζιµογιάννηςΤζιµογιάννης, 2005): , 2005): 

�� OO χειρισµόςχειρισµός αφηρηµένωναφηρηµένων οντοτήτωνοντοτήτων πουπου έχουνέχουν µικρήµικρή
σχέσησχέση µεµε τατα στοιχείαστοιχεία τηςτης καθηµερινήςκαθηµερινής εµπειρίαςεµπειρίας τωντων
µαθητώνµαθητών ((ππ..χχ. . δείκτηςδείκτης πίνακαπίνακα, , αναδροµήαναδροµή κκ..αα.). .). 

�� ΟιΟι αρχάριοιαρχάριοι προγραµµατιστέςπρογραµµατιστές δενδεν έχουνέχουν αναπτύξειαναπτύξει
τουςτους µηχανισµούςµηχανισµούς καικαι τατα υποδείγµαταυποδείγµατα
προγραµµατισµούπρογραµµατισµού τωντων έµπειρωνέµπειρων προγραµµατιστώνπρογραµµατιστών. . 
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Αντιµετώ̟ισηΑντιµετώ̟ιση τωντων δυσκολιώνδυσκολιών

�� ΟΟ σχεδιασµόςσχεδιασµός τωντων διδακτικώνδιδακτικών στρατηγικώνστρατηγικών πουπου

θαθα πρέπειπρέπει νανα ακολουθηθούνακολουθηθούν, , προϋποθέτειπροϋποθέτει τοντον

εντοπισµόεντοπισµό τωντων δυσκολιώνδυσκολιών αυτώναυτών, , καθώςκαθώς καικαι τωντων

αναπαραστάσεωναναπαραστάσεων πουπου έχουνέχουν οιοι µαθητέςµαθητές γιαγια τιςτις

προγραµµατιστικέςπρογραµµατιστικές έννοιεςέννοιες. . 

�� ΜιαΜια πηγήπηγή δυσκολιώνδυσκολιών συνιστούνσυνιστούν οιοι αφηρηµένεςαφηρηµένες

έννοιεςέννοιες//δοµέςδοµές ((de de RaadtRaadt 2007, Jenkins 2002; 2007, Jenkins 2002; 

LahtinenLahtinen et al. 2005et al. 2005))

ΑντιλήψειςΑντιλήψεις τωντων µαθητώνµαθητών γιαγια τιςτις

αλγοριθµικέςαλγοριθµικές δοµέςδοµές

�� ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε µιαµια µεγάληµεγάλη έρευναέρευνα σεσε εκπαιδευτικούςεκπαιδευτικούς ((Dale 2006Dale 2006), ), 
ηη δοµήδοµή επανάληψηςεπανάληψης καικαι οιοι πίνακεςπίνακες αποτελούναποτελούν τιςτις έννοιεςέννοιες στιςστις
οποίεςοποίες οιοι µαθητέςµαθητές παρουσιάζουνπαρουσιάζουν τιςτις περισσότερεςπερισσότερες δυσκολίεςδυσκολίες. . 

�� ΤηΤη δυσκολίαδυσκολία στονστον προγραµµατισµόπρογραµµατισµό µεµε πίνακεςπίνακες αναφέρειαναφέρει καικαι οο
Garner Garner (2005).(2005).

�� ∆εν∆εν υπάρχειυπάρχει κάποιακάποια διεθνήςδιεθνής έρευναέρευνα εστιασµένηεστιασµένη στιςστις αντιλήψειςαντιλήψεις
τωντων µαθητώνµαθητών γιαγια τουςτους πίνακεςπίνακες

�� ΗΗ βιβλιογραφίαβιβλιογραφία στιςστις δοµέςδοµές δεδοµένωνδεδοµένων είναιείναι φτωχήφτωχή
�� ((SeppSeppäällllää et al. 2006, et al. 2006, DanielsekDanielsek et al. 2012)et al. 2012)

�� ΟΟ du du BoulayBoulay (1986) (1986) αναφέρειαναφέρει ότιότι οιοι φοιτητέςφοιτητές συγχέουνσυγχέουν τοτο
στοιχείοστοιχείο τουτου πίνακαπίνακα µεµε τοντον δείκτηδείκτη ((i, A[ i ]i, A[ i ]))



Ηµερίδα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θµια και Β/θµια εκπαίδευση»

Κόρινθος, 25 Μαΐου 2013

Ερευνητική Οµάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης (http://eprl.korinthos.uop.gr)

Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

Computer Science Curricula 2013 Computer Science Curricula 2013 

�� InIn Joint Task Force on Computing Joint Task Force on Computing CuriculaCuricula. IEEE . IEEE 

Computer Society and Association for Computing Computer Society and Association for Computing 

Machinery, CS2013 Machinery, CS2013 StrawmanStrawman draft.draft.

�� ““ Identify array as a fundamental data structure Identify array as a fundamental data structure 

that constitutes a required component of that constitutes a required component of 

programmingprogramming””. . 

�� ““Arrays, however, are considered a difficult Arrays, however, are considered a difficult 

topic in computer science education. Students topic in computer science education. Students 

often do not acquire an accurate mental model often do not acquire an accurate mental model 

even after receiving instructioneven after receiving instruction””..

ii 11 22 33 44 55 66

ΣΣ[ i ][ i ] 88 1133 2121 3344 5555 8899

ΠίνακεςΠίνακες

� Η πιο σηµαντική δοµή δεδοµένων στις περισσότερες
γλώσσες προγραµµατισµού

� Η πρώτη δοµή δεδοµένων µε την οποία έρχονται σε
επαφή οι φοιτητές πληροφορικής αλλά και οι µαθητές
(Γ Λυκείου, ΑΕΠΠ)

� Παρατηρούνται πολλές δυσκολίες των µαθητών κατά
τη διδασκαλία αλγορίθµων επεξεργασίας πινάκων
(αναζήτηση, ταξινόµηση)



Ηµερίδα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θµια και Β/θµια εκπαίδευση»

Κόρινθος, 25 Μαΐου 2013

Ερευνητική Οµάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης (http://eprl.korinthos.uop.gr)

Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

ΕρευνητικάΕρευνητικά ΕρωτήµαταΕρωτήµατα

�� ΠοιεςΠοιες είναιείναι οιοι αναπαραστάσειςαναπαραστάσεις//αντιλήψειςαντιλήψεις τωντων

µαθητώνµαθητών γιαγια τηντην δοµήδοµή δεδοµένωνδεδοµένων τουτου ̟ίνακα̟ίνακα;;

�� ΠοιεςΠοιες είναιείναι οιοι παρανοήσειςπαρανοήσεις//δυσκολίεςδυσκολίες στονστον

προγραµµατισµόπρογραµµατισµό µεµε πίνακεςπίνακες;;

�� ΜεταφέρονταιΜεταφέρονται κάποιεςκάποιες απόαπό τιςτις παρανοήσειςπαρανοήσεις πουπου

έχουνέχουν οιοι µαθητέςµαθητές στηνστην έννοιαέννοια τηςτης µεταβλητήςµεταβλητής

στουςστους πίνακεςπίνακες;;

11ηη ΈρευναΈρευνα

�� ΕνότηταΕνότητα: : ΒασικέςΒασικές ΈννοιεςΈννοιες ΠινάκωνΠινάκων

�� ΧρόνοςΧρόνος: : ΜίαΜία διδακτικήδιδακτική ώραώρα

�� ∆είγµα∆είγµα: 102 : 102 µαθητέςµαθητές τηςτης τεχνολογικήςτεχνολογικής

κατεύθυνσηςκατεύθυνσης τηςτης ΓΓ’’ τάξηςτάξης τουτου ΓενικούΓενικού ΛυκείουΛυκείου

�� ∆οµή∆οµή ΕρωτηµατολογίουΕρωτηµατολογίου

�� ΕρωτήσειςΕρωτήσεις ανοιχτούανοιχτού τύπουτύπου

�� ΕκτέλεσηΕκτέλεση κώδικακώδικα ((tracing codetracing code))

�� ΕξήγησηΕξήγηση τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας τουτου ((explaining codeexplaining code))

�� ΑσκήσειςΑσκήσεις ανάπτυξηςανάπτυξης κώδικακώδικα ((writing codewriting code))
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Συµ̟εράσµαταΣυµ̟εράσµατα

�� ΗΗ έννοιαέννοια τουτου πίνακαπίνακα είναιείναι χτισµένηχτισµένη πάνωπάνω στηνστην έννοιαέννοια τηςτης

µεταβλητήςµεταβλητής άραάρα οιοι παρανοήσειςπαρανοήσεις τωντων µαθητώνµαθητών γιαγια τηντην έννοιαέννοια

τηςτης µεταβλητήςµεταβλητής µεταφέρονταιµεταφέρονται καικαι στουςστους πίνακεςπίνακες

�� ∆ιατηρούν∆ιατηρούν τηντην αντίληψηαντίληψη ότιότι σεσε µιαµια µεταβλητήµεταβλητή αποθηκεύεταιαποθηκεύεται

όλοόλο τοτο ““ιστορικόιστορικό”” τιµώντιµών πουπου αυτήαυτή έχειέχει διαχειριστείδιαχειριστεί..

�� ∆εν∆εν έχουνέχουν οικοδοµήσειοικοδοµήσει επαρκείςεπαρκείς αναπαραστάσειςαναπαραστάσεις γιαγια τηντην

έννοιαέννοια τουτου στοιχείουστοιχείου AA[[ii] ] ενόςενός πίνακαπίνακα ΑΑ, , όσονόσον αφοράαφορά τητη

χρήσηχρήση τουτου σεσε εντολέςεντολές καικαι υπολογισµούςυπολογισµούς όπωςόπως µεµε µιαµια

µεταβλητήµεταβλητή. (. (ΧΧ[ [ ΧΧ[ [ i ] ] i ] ] �� 11) ) 

�� ΑντιµετωπίζουνΑντιµετωπίζουν τηντην έκφρασηέκφραση AA[[ii] ] ωςως έναένα ((σταθερόσταθερό))

αντικείµενοαντικείµενο παρότιπαρότι πρόκειταιπρόκειται γιαγια δύοδύο οντότητεςοντότητες ((ΑΑ, , ii). ). 

22ηη ΈρευναΈρευνα

�� ΕνότηταΕνότητα: : ΑλγόριθµοιΑλγόριθµοι ΤαξινόµησηςΤαξινόµησης

�� ΧρόνοςΧρόνος: : ΜιαΜια διδακτικήδιδακτική ώραώρα

�� ∆είγµα∆είγµα: 200 : 200 µαθητέςµαθητές τηςτης τεχνολογικήςτεχνολογικής

κατεύθυνσηςκατεύθυνσης τηςτης ΓΓ’’ τάξηςτάξης τουτου ΛυκείουΛυκείου

�� 11οο ΛύκειοΛύκειο ΠετρούποληςΠετρούπολης

�� ΠειραµατικόΠειραµατικό ΛύκειοΛύκειο ΙλίουΙλίου

�� ΠειραµατικόΠειραµατικό ΛύκειοΛύκειο ΑγίωνΑγίων ΑναργύρωνΑναργύρων

�� 77οο ΓενικόΓενικό ΛύκειοΛύκειο ΠεριστερίουΠεριστερίου

�� 42 42 φοιτητέςφοιτητές τουτου τµήµατοςτµήµατος ΕπιστήµηςΕπιστήµης

ΥπολογιστώνΥπολογιστών τουτου ΠανεπιστηµίουΠανεπιστηµίου ΠελοποννήσουΠελοποννήσου
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22ηη ΈρευναΈρευνα: : Συµ̟εράσµαταΣυµ̟εράσµατα

�� ΕνώΕνώ µπορούνµπορούν νανα εφαρµόσουνεφαρµόσουν τοντον αλγόριθµοαλγόριθµο

ταξινόµησηςταξινόµησης τηςτης φυσαλίδαςφυσαλίδας σεσε µιαµια σειράσειρά απόαπό

αντικείµενααντικείµενα µεµε τατα χέριαχέρια, , αντιµετωπίζουναντιµετωπίζουν σοβαρέςσοβαρές

δυσκολίεςδυσκολίες κατάκατά τηντην κωδικοποίησηκωδικοποίηση..

�� ΤαΤα βασικάβασικά προβλήµαταπροβλήµατα εµφανίζονταιεµφανίζονται πάλιπάλι στονστον

χειρισµόχειρισµό εκφράσεωνεκφράσεων µεµε πίνακεςπίνακες καικαι κυρίωςκυρίως ότανόταν ηη

αναφοράαναφορά σεσε στοιχείοστοιχείο τουτου πίνακαπίνακα είναιείναι έκφρασηέκφραση καικαι

όχιόχι µιαµια απλήαπλή µεταβλητήµεταβλητή, , ππ..χχ. . A[ j A[ j –– 1 ]1 ]

�� ΝαΝα λάβουµελάβουµε υπόψηυπόψη ότιότι ηη φυσαλίδαφυσαλίδα έχειέχει καικαι κάποιεςκάποιες

““εγγενείςεγγενείς δυσκολίεςδυσκολίες””

ΠροτεινόµενεςΠροτεινόµενες ΠαρεµβάσειςΠαρεµβάσεις

�� ΟιΟι µαθητέςµαθητές θαθα πρέπειπρέπει νανα οικοδοµήσουνοικοδοµήσουν κατάλληλακατάλληλα

µοντέλαµοντέλα αναπαράστασηςαναπαράστασης τηςτης δοµήςδοµής τουτου πίνακαπίνακα..

�� ΤαΤα µοντέλαµοντέλα αυτάαυτά δενδεν είναιείναι εύκολοεύκολο νανα οικοδοµηθούνοικοδοµηθούν

µεµε τηντην παραδοσιακήπαραδοσιακή διδασκαλίαδιδασκαλία στονστον πίνακαπίνακα καικαι µεµε

παραδείγµαταπαραδείγµατα µεµε χαρτίχαρτί καικαι µολύβιµολύβι. . 

�� ΗΗ χρήσηχρήση εναλλακτικώνεναλλακτικών περιβαλλόντωνπεριβαλλόντων, , όπωςόπως είναιείναι τατα

περιβάλλονταπεριβάλλοντα οπτικοποίησηςοπτικοποίησης αλγορίθµωναλγορίθµων µπορούνµπορούν νανα

συµβάλλουνσυµβάλλουν στηνστην οικοδόµησηοικοδόµηση επαρκώνεπαρκών

αναπαραστάσεωναναπαραστάσεων γιαγια τουςτους πίνακεςπίνακες καικαι τουςτους σχετικούςσχετικούς

αλγορίθµουςαλγορίθµους επεξεργασίαςεπεξεργασίας. . 
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Ο̟τικο̟οίησηΟ̟τικο̟οίηση

�� ΗΗ οπτικοποίησηοπτικοποίηση βοηθάειβοηθάει τουςτους µαθητέςµαθητές νανα

κατασκευάσουνκατασκευάσουν επεξηγηµατικάεπεξηγηµατικά µοντέλαµοντέλα αλγοριθµικώναλγοριθµικών

εννοιώνεννοιών καικαι δοµώνδοµών δεδοµένωνδεδοµένων

Static algorithm 

Visualization
Algorithm Animation

Static code & data

Visualization
Code & data Animation

Algorithm Visualization

Program Visualization

Ο̟τικο̟οίησηΟ̟τικο̟οίηση ΑλγορίθµουΑλγορίθµου

�� Algorithm Animation/VisualizationAlgorithm Animation/Visualization

�� ΜιαΜια διαδραστικήδιαδραστική οπτικοποιηµένηοπτικοποιηµένη παρουσίασηπαρουσίαση τηςτης

λογικήςλογικής πουπου κρύβεταικρύβεται πίσωπίσω απόαπό τοντον αλγόριθµοαλγόριθµο, , 

βασισµένηβασισµένη σεσε µιαµια σειράσειρά εικόνωνεικόνων καικαι

αναπαραστάσεωναναπαραστάσεων πουπου εστιάζουνεστιάζουν σταστα βασικάβασικά

χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης συµπεριφοράςσυµπεριφοράς τουτου

((HundhausenHundhausen & & BrownBrown, 2007). , 2007). 

�� ΜήπωςΜήπως ηη απόκρυψηαπόκρυψη κάποιωνκάποιων χαρακτηριστικώνχαρακτηριστικών

µπορείµπορεί νανα δηµιουργήσειδηµιουργήσει επιπλέονεπιπλέον παρανοήσειςπαρανοήσεις

στουςστους µαθητέςµαθητές; ; ΠουΠου πρέπειπρέπει νανα εστιάσουµεεστιάσουµε;;
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Α̟οτελεσµατικότηταΑ̟οτελεσµατικότητα Ο̟τικο̟οίησηςΟ̟τικο̟οίησης

�� ΠροφανώςΠροφανώς ναιναι

�� ΟιΟι πειραµατικέςπειραµατικές έρευνεςέρευνες όµωςόµως δενδεν είχανείχαν τατα

αναµενόµενααναµενόµενα αποτελέσµατααποτελέσµατα ((Byrne et alByrne et al., 1999; ., 1999; 

HundhausenHundhausen & & BrownBrown, 2006; , 2006; StaskoStasko, 1993; 1997). , 1993; 1997). 

ΟΟ HundhausenHundhausen (2002) (2002) 

�� ΤελικάΤελικά µάλλονµάλλον όχιόχι......

Α̟οτελεσµατικότηταΑ̟οτελεσµατικότητα Ο̟τικο̟οίησηςΟ̟τικο̟οίησης

�� ΟΟ HundhausenHundhausen ((HundhausenHundhausen 2002) 2002) µετάµετά απόαπό τηντην

ανάλυσηανάλυση τωντων αποτελεσµάτωναποτελεσµάτων 24 24 πειραµατικώνπειραµατικών

διδασκαλιώνδιδασκαλιών, , κατέληξεκατέληξε στοστο συµπέρασµασυµπέρασµα ότιότι όσοόσο ̟ιο̟ιο

ενεργάενεργά συµµετέχουνσυµµετέχουν οιοι µαθητέςµαθητές σεσε δραστηριότητεςδραστηριότητες µεµε τοτο

εκ̟αιδευτικόεκ̟αιδευτικό λογισµικόλογισµικό, , τόσοτόσο καλύτερακαλύτερα α̟οδίδουνα̟οδίδουν

αργότερααργότερα, , ότανόταν καλούνταικαλούνται νανα υλο̟οιήσουνυλο̟οιήσουν τοντον αλγόριθµοαλγόριθµο

̟ου̟ου διδάχθηκανδιδάχθηκαν. . 

�� ΣτοΣτο ίδιοίδιο συµπέρασµασυµπέρασµα έχουνέχουν καταλήξεικαταλήξει καικαι άλλεςάλλες

έρευνεςέρευνες ((HundhausenHundhausen 2006) (2006) (ByrneByrne 1997) (1997) (KehoeKehoe

1999) (1999) (StaskoStasko 1993,1997).1993,1997).
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Ενεργο̟οίησηΕνεργο̟οίηση τουτου µαθητήµαθητή

�� ΠωςΠως θαθα επιτύχουµεεπιτύχουµε τοντον µέγιστοµέγιστο βαθµόβαθµό

ενεργοποίησηςενεργοποίησης τουτου µαθητήµαθητή στηνστην οπτικοποίησηοπτικοποίηση

τουτου αλγορίθµουαλγορίθµου;;

�� ∆ίνοντάς∆ίνοντάς τουτου τητη δυνατότηταδυνατότητα νανα οπτικοποιήσειοπτικοποιήσει τοντον

δικόδικό τουτου αλγορίθµουαλγορίθµου καικαι νανα ανιχνεύσειανιχνεύσει µόνοςµόνος τουτου

τατα λογικάλογικά λάθηλάθη πουπου έχειέχει κάνεικάνει

�� ΟΟ µαθητήςµαθητής πρέπειπρέπει νανα επικεντρωθείεπικεντρωθεί σεσε λογικάλογικά καικαι

όχιόχι συντακτικάσυντακτικά ήή άλλαάλλα σφάλµατασφάλµατα πουπου προκύπτουνπροκύπτουν

κατάκατά τηντην πληκτρολόγησηπληκτρολόγηση τουτου αλγορίθµουαλγορίθµου

�� ΗΗ διδακτικήδιδακτική χρησιµότηταχρησιµότητα τουςτους λάθουςλάθους

ΤιΤι ̟ροτείνουµε̟ροτείνουµε

�� ΣχεδιασµόςΣχεδιασµός λογισµικούλογισµικού οπτικοποίησηςοπτικοποίησης αλγορίθµωναλγορίθµων

πουπου θαθα βασίζεταιβασίζεται στιςστις αρχέςαρχές τηςτης διερευνητικήςδιερευνητικής

µάθησηςµάθησης..

�� ΒασικήΒασική προϋπόθεσηπροϋπόθεση είναιείναι ηη ενεργήενεργή συµµετοχήσυµµετοχή τουτου

µαθητήµαθητή στηνστην προσοµοίωσηπροσοµοίωση τουτου αλγορίθµουαλγορίθµου, , 

ελέγχονταςελέγχοντας τηντην οπτικοποίησηοπτικοποίηση ήή τροποποιώνταςτροποποιώντας τοντον

κώδικάκώδικά τουτου..

�� ΠρότασηΠρόταση κατάλληλωνκατάλληλων γραφικώνγραφικών αναπαραστάσεωναναπαραστάσεων γιαγια

κάθεκάθε είδοςείδος αλγορίθµουαλγορίθµου
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ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά τουτου λογισµικούλογισµικού

�� ΠαροχήΠαροχή κατάλληλωνκατάλληλων γραφικώνγραφικών αναπαραστάσεωναναπαραστάσεων τωντων

αντικειµένωναντικειµένων, , γιαγια διαφορετικούςδιαφορετικούς αλγορίθµουςαλγορίθµους, , έτσιέτσι

ώστεώστε νανα αναδεικνύονταιαναδεικνύονται τατα ιδιαίτεραιδιαίτερα χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά

τηςτης συµπεριφοράςσυµπεριφοράς κάθεκάθε αλγορίθµουαλγορίθµου..

�� ΑνεξαρτησίαΑνεξαρτησία πλατφόρµαςπλατφόρµας ((HTML5/JavaScriptHTML5/JavaScript))

�� ΜεγάλοςΜεγάλος βαθµόςβαθµός αλληλεπίδρασηςαλληλεπίδρασης

�� ΈλεγχοςΈλεγχος τηςτης εκτέλεσηςεκτέλεσης τουτου αλγορίθµουαλγορίθµου

�� ““ΤροποποίησηΤροποποίηση”” σηµαντικώνσηµαντικών σηµείωνσηµείων τουτου αλγορίθµουαλγορίθµου

ΑλγόριθµοιΑλγόριθµοι ̟ου̟ου υ̟οστηρίζονταιυ̟οστηρίζονται

Αλγόριθµος
Πολυ̟λοκότητα

Χειρότερη |     Μέση

Ταξινόµηση Ευθείας Ανταλλαγής (Bubble Sort) O( N2 ) O( N2 )

Ταξινόµηση µε Ε̟ιλογή (Selection Sort) O( N2 ) O( N2 )

Ταξινόµηση µε Εισαγωγή (Insertion Sort) O( N2 ) O( N2 )

Γρήγορη Ταξινόµηση ( Quick Sort ) O( N2 ) O(N logN)

Συγχώνευση ( Merge ) O(N + M) O(N + M)

∆ιαχωρισµός ( Partitioning ) O( N ) O( N )

Σειριακή Αναζήτηση ( Linear Search ) O( N ) O( N )

∆υαδική Αναζήτηση (  Binary Search ) O( logN ) O( logN )



Ηµερίδα «Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θµια και Β/θµια εκπαίδευση»

Κόρινθος, 25 Μαΐου 2013

Ερευνητική Οµάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης (http://eprl.korinthos.uop.gr)

Τµήµα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου

ΤαξινόµησηΤαξινόµηση ΕυθείαςΕυθείας ΑνταλλαγήςΑνταλλαγής

ΤαξινόµησηΤαξινόµηση ΕυθείαςΕυθείας ΑνταλλαγήςΑνταλλαγής 22
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∆υαδική∆υαδική ΑναζήτησηΑναζήτηση

ΓρήγορηΓρήγορη ΤαξινόµησηΤαξινόµηση
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ΗΗ διαφοράδιαφορά τηςτης θεωρίαςθεωρίας α̟όα̟ό τηντην ̟ράξη̟ράξη είναιείναι

̟ολύ̟ολύ µικρήµικρή στηστη θεωρίαθεωρία αλλάαλλά ̟ολύ̟ολύ µεγάληµεγάλη

στηνστην ̟ράξη̟ράξη

33ηη ΈρευναΈρευνα

�� ΕνότηταΕνότητα: : ΑλγόριθµοιΑλγόριθµοι ΤαξινόµησηςΤαξινόµησης

�� ΧρόνοςΧρόνος: : ∆ύο∆ύο διδακτικέςδιδακτικές ώρεςώρες ((διάλειµµαδιάλειµµα

προαιρετικόπροαιρετικό ☺☺ ))

�� ΧώροςΧώρος : : ΣχολικόΣχολικό ΕργαστήριοΕργαστήριο ΠληροφορικήςΠληροφορικής

�� ΟιΟι µαθητέςµαθητές χωρίστηκανχωρίστηκαν σεσε οµάδεςοµάδες τωντων 12 12 ώστεώστε νανα

έχουµεέχουµε 1 1 µαθητήµαθητή ανάανά ΗΗ//ΥΥ

�� ΗΗ έρευναέρευνα πραγµατοποιήθηκεπραγµατοποιήθηκε σεσε 4 4 οµάδεςοµάδες

�� ∆είγµα∆είγµα 4x12 = 48 4x12 = 48 µαθητέςµαθητές τηςτης τεχνολογικήςτεχνολογικής

κατεύθυνσηςκατεύθυνσης δύοδύο γενικώνγενικών λυκείωνλυκείων (7(7οο καικαι 1010οο ΛύκειοΛύκειο

ΠεριστερίουΠεριστερίου))
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33ηη ΈρευναΈρευνα

�� ΕρωτηµατολόγιοΕρωτηµατολόγιο: : ∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες δοµηµένεςδοµηµένες σεσε

απλάαπλά βήµαταβήµατα, , οιοι οποίεςοποίες ήτανήταν σχεδιασµένεςσχεδιασµένες έτσιέτσι

ώστεώστε οο µαθητήςµαθητής νανα επιλύσειεπιλύσει τατα προβλήµαταπροβλήµατα πουπου

τουτου δίνοντανδίνονταν µεµε τητη βοήθειαβοήθεια τουτου λογισµικούλογισµικού..

�� ΚάθεΚάθε δραστηριότηταδραστηριότητα χτίζεταιχτίζεται πάνωπάνω στηνστην

προηγούµενηπροηγούµενη ((εποικοδοµητισµόςεποικοδοµητισµός).).

�� ΖητήθηκεΖητήθηκε απόαπό τουςτους µαθητέςµαθητές νανα καταγράψουνκαταγράψουν στοστο

ερωτηµατολόγιοερωτηµατολόγιο εκτόςεκτός απόαπό τιςτις απαντήσειςαπαντήσεις καικαι τοντον

τρόποτρόπο σκέψηςσκέψης τουςτους όσοόσο αυτόαυτό ήτανήταν δυνατόνδυνατόν

33ηη ΈρευναΈρευνα: : Συµ̟εράσµαταΣυµ̟εράσµατα

�� ΌλοιΌλοι οιοι µαθητέςµαθητές απάντησαναπάντησαν στιςστις περισσότερεςπερισσότερες

ερωτήσειςερωτήσεις..

�� ΣεΣε δύσκολαδύσκολα ερωτήµαταερωτήµατα αρκετοίαρκετοί µαθητέςµαθητές διέθεσανδιέθεσαν

πολύπολύ ώραώρα εκτελώνταςεκτελώντας δοκιµέςδοκιµές µεµε τοτο λογισµικόλογισµικό

�� ΣεΣε αρκετάαρκετά ερωτήµαταερωτήµατα άλλαξανάλλαξαν τηντην αρχικήαρχική τουςτους

απάντησηαπάντηση αφούαφού είδανείδαν τατα αποτελέσµατααποτελέσµατα τηςτης

οπτικοποίησηςοπτικοποίησης

�� ΣεΣε δύσκολαδύσκολα ερωτήµαταερωτήµατα πουπου στηνστην 22ηη έρευναέρευνα

απάντησεαπάντησε έναένα 10% 10% τώρατώρα απάντησεαπάντησε τοτο 50%.50%.
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33ηη ΈρευναΈρευνα: : Συµ̟εράσµαταΣυµ̟εράσµατα
�� ΜεΜε τητη βοήθειαβοήθεια τουτου λογισµικούλογισµικού διόρθωσανδιόρθωσαν λογικάλογικά λάθηλάθη

πουπου έκανανέκαναν όπωςόπως

�� ΠροσπέλασηΠροσπέλαση πέραπέρα απόαπό τατα όριαόρια τουτου πίνακαπίνακα, , ππ..χχ. . ΑΑ[0], [0], 

ΑΑ[[ΝΝ+1]+1]

�� ΠερισσότερεςΠερισσότερες ήή λιγότερεςλιγότερες απόαπό τιςτις απαιτούµενεςαπαιτούµενες

επαναλήψειςεπαναλήψεις

�� ΗΗ άµεσηάµεση οπτικοποίησηοπτικοποίηση τουτου αλγορίθµουαλγορίθµου διευκόλυνεδιευκόλυνε

τουςτους διαδοχικούςδιαδοχικούς πειραµατισµούςπειραµατισµούς τωντων µαθητώνµαθητών..

ΓενικέςΓενικές ΠαρατηρήσειςΠαρατηρήσεις

�� ΧρειάστηκανΧρειάστηκαν τουλάχιστοντουλάχιστον 20 20 λεπτάλεπτά γιαγια νανα

εξοικειωθούνεξοικειωθούν οιοι µαθητέςµαθητές µεµε τοτο λογισµικόλογισµικό

�� ΕλάχιστοιΕλάχιστοι διάβασανδιάβασαν καλάκαλά τιςτις οδηγίεςοδηγίες στηνστην πρώτηπρώτη

σελίδασελίδα ☺☺ πρινπριν ξεκινήσουνξεκινήσουν

�� ΠροτίµησανΠροτίµησαν τηντην εκτέλεσηεκτέλεση τουτου αλγορίθµουαλγορίθµου πολλέςπολλές

φορέςφορές παράπαρά βήµαβήµα –– βήµαβήµα ( ( προςπρος τατα πίσωπίσω

εκτέλεσηεκτέλεση ))

�� ΗΗ συντριπτικήσυντριπτική πλειοψηφίαπλειοψηφία τωντων µαθητώνµαθητών

ασχολήθηκεασχολήθηκε καικαι τιςτις 2 2 ώρεςώρες καικαι έδειξεέδειξε ενδιαφέρονενδιαφέρον
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ΤιΤι τουςτους βοήθησεβοήθησε

�� ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά τουτου λογισµικούλογισµικού πουπου βοήθησανβοήθησαν

�� ΗΗ παράλληληπαράλληλη εκτέλεσηεκτέλεση τουτου κώδικακώδικα δίπλαδίπλα απόαπό τηντην

οπτικοποίησηοπτικοποίηση καικαι ηη ένδειξηένδειξη τηςτης εκτελούµενηςεκτελούµενης εντολήςεντολής

�� ΗΗ εµφάνισηεµφάνιση τωντων δεικτώνδεικτών i, ji, j

�� ΠροτιµούνΠροτιµούν τοτο στοιχείοστοιχείο τουτου πίνακαπίνακα νανα µεταφέρεταιµεταφέρεται καικαι

όχιόχι νανα αντιγράφεταιαντιγράφεται ( 70% )( 70% )

�� ΘεωρούνΘεωρούν ότιότι πρώταπρώτα πρέπειπρέπει νανα πειραµατιστούνπειραµατιστούν µεµε τοτο

λογισµικόλογισµικό καικαι µετάµετά νανα τουςτους ζητηθείζητηθεί νανα γράψουνγράψουν κώδικακώδικα

�� ΤουςΤους διευκόλυνεδιευκόλυνε στονστον εντοπισµόεντοπισµό καικαι στηνστην διόρθωσηδιόρθωση

((λογικώνλογικών) ) λαθώνλαθών

ΟιΟι µαθητέςµαθητές εί̟ανεί̟αν

�� Πρέ̟ειΠρέ̟ει αρχικάαρχικά οο µαθητήςµαθητής νανα ̟ειραµατιστεί̟ειραµατιστεί µόνοςµόνος τουτου ώστεώστε

νανα καταλάβεικαταλάβει τιτι γίνεταιγίνεται

�� ΤοΤο βρήκαβρήκα χρήσιµοχρήσιµο καικαι µεµε βοήθησεβοήθησε νανα κατανοήσωκατανοήσω τοντον

αλγόριθµοαλγόριθµο τηςτης φυσαλίδαςφυσαλίδας, , διότιδιότι βλέ̟ωβλέ̟ω ̟ως̟ως τρέχειτρέχει οο

αλγόριθµοςαλγόριθµος εντολήεντολή, , εντολήεντολή καικαι τιτι κάνεικάνει ηη καθεµίακαθεµία α̟όα̟ό αυτέςαυτές

�� ΣτηνΣτην αντιµετάθεσηαντιµετάθεση θαθα µ̟ορούσεµ̟ορούσε τοτο κενόκενό ̟ου̟ου αφήνειαφήνει τοτο

κουτίκουτί νανα είχεείχε κά̟οιοκά̟οιο χρώµαχρώµα ήή κάτικάτι άλλοάλλο..

�� ∆εν∆εν χρειάζεταιχρειάζεται νανα µένειµένει τοτο αντίγραφοαντίγραφο, , γιατίγιατί γιαγια νανα

καταλάβειςκαταλάβεις τιτι γίνεταιγίνεται, , ̟ρέ̟ει̟ρέ̟ει νανα βλέ̟ειςβλέ̟εις αυτόαυτό ̟ου̟ου γίνεταιγίνεται

στονστον ̟ραγµατικό̟ραγµατικό κόσµοκόσµο καικαι όχιόχι στιςστις µηχανέςµηχανές..
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ΜελλοντικήΜελλοντική ΈρευναΈρευνα καικαι ΕφαρµογέςΕφαρµογές

�� ΑπόδοσηΑπόδοση –– ΠολυπλοκότηταΠολυπλοκότητα ΑλγορίθµουΑλγορίθµου

�� ΕυστάθειαΕυστάθεια ΑλγορίθµουΑλγορίθµου

�� ΣύγκρισηΣύγκριση ΑλγορίθµωνΑλγορίθµων ππ..χχ. . ΣειριακήΣειριακή µεµε ∆υαδική∆υαδική

ΑναζήτησηΑναζήτηση

�� ΕπιστροφήΕπιστροφή σεσε προηγούµενοπροηγούµενο βήµαβήµα τουτου

αλγορίθµουαλγορίθµου ((προςπρος τατα πίσωπίσω εκτέλεσηεκτέλεση))

∆ηµοσιεύσεις∆ηµοσιεύσεις

�� ΕυριπίδηςΕυριπίδης ΒραχνόςΒραχνός, , ΑθανάσιοςΑθανάσιος ΤζιµογιάννηςΤζιµογιάννης, , ΜελέτηΜελέτη τωντων Ανα̟αραστάσεωνΑνα̟αραστάσεων

τωντων µαθητώνµαθητών τηςτης ΓΓ' ' ΛυκείουΛυκείου γιαγια τηντην έννοιαέννοια τουτου ΠίνακαΠίνακα χρησιµο̟οιώνταςχρησιµο̟οιώντας τηντην

ταξινοµίαταξινοµία SOLO.SOLO. 55οο ΠανελλήνιοΠανελλήνιο ΣυνέδριοΣυνέδριο ""∆ιδακτική∆ιδακτική τηςτης ΠληροφορικήςΠληροφορικής", ", 
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