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Βασικές οδηγίες χρήσης συστήµατος ProTeAS 
 

Τι είναι το ProTeAS 
Το ProTeAS είναι ένα σύστηµα υποβοήθησης της διδασκαλίας και της 

εκµάθησης του προγραµµατισµού. Παρέχει στο φοιτητή τη δυνατότητα 

µελέτης της θεωρίας του µαθήµατος, σύνταξης προγραµµάτων-λύσεων σε 

προγραµµατιστικές ασκήσεις, αυτόµατης αξιολόγησης των απαντήσεων-

λύσεων τόσο σε ερωτήσεις κλειστού τύπου όσο και σε προγραµµατιστικές 

ασκήσεις, και εµφάνισης πληροφοριών σχετικών µε τα σφάλµατα, 

διευκολύνοντας την εκµάθηση δια του παραδείγµατος (learning by example) 

και την εκµάθηση µε χρήση προτύπων (learning by templates). 

Το υλικό είναι οργανωµένο σε ενότητες. 

Κάθε ενότητα περιλαµβάνει θεωρία, κουίζ µε ερωτήσεις σωστού/λάθος και 

πολλαπλής επιλογής και προγραµµατιστικές ασκήσεις. 

Οι παράγραφοι που ακολουθούν περιέχουν βασικές οδηγίες χρήσης του 

συστήµατος. Στο τέλος του κειµένου αναφέρονται οι απαιτήσεις σε λογισµικό 

προκειµένου να είναι δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών του συστήµατος. 

Επισηµαίνεται ότι η χρήση του συστήµατος ProTeAS δεν είναι υποχρεωτική, 

ούτε και λαµβάνεται υπόψη στην αξιολόγησή σου. Το χρησιµοποιείς µόνο αν 

νοµίζεις ότι σε ωφελεί και στο βαθµό που σε ωφελεί. 

 

Το σύστηµα ProTeAS από µόνο του δεν αρκεί για να µάθεις προγραµµατισµό. 

∆ηµιουργήθηκε µε σκοπό να χρησιµοποιείται επικουρικά των διαλέξεων, των 

εργαστηρίων, των ασκήσεων και των συζητήσεων στο forum, και µόνο υπό 

αυτό το πρίσµα µπορεί να σε βοηθήσει στην ενασχόλησή σου µε τον 

προγραµµατισµό. 

 

Οποιοδήποτε πρόβληµα συναντήσεις, µπορείς να το αναφέρεις τόσο στο 

αντίστοιχο νήµα του forum όσο και στο proteas τελεία di στο gmail τελεία com. 

 

Κάθε βράδυ, από ώρα  00:15 έως 00:30, το σύστηµα θα είναι εκτός 

λειτουργίας λόγω  εκτέλεσης της διαδικασίας λήψης αντιγράφων ασφαλείας. 
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Σύνδεση στο σύστηµα 
Πληκτρολογώντας στο πρόγραµµα πλοήγησης τη διεύθυνση 

http://phaistos.di.uoa.gr:8080 οδηγούµαστε στη σελίδα σύνδεσης µε το σύστηµα.  

Εισάγοντας το όνοµα χρήστη και τον κωδικό που µας δόθηκε για χρήση στο 

σύστηµα ProTeAS οδηγούµαστε στη σελίδα επιλογής µαθήµατος.  

 

Αρχική οθόνη 
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Επιλογή µαθήµατος 
Ανοίγοντας τη λίστα επιλογής µαθήµατος, επιλέγουµε το µοναδικό διαθέσιµο 

µάθηµα «Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό 2008-09». 

 

Οθόνη επιλογής µαθήµατος 

και οδηγούµαστε στη σελίδα εµφάνισης θεωρίας ενότητας. 

Αν συνδεόµαστε για πρώτη φορά θα εµφανιστεί η πρώτη ενότητα του 

µαθήµατος, αλλιώς θα εµφανιστεί η ενότητα στην οποία εργαζόµασταν όταν 

αποσυνδεθήκαµε από το σύστηµα την τελευταία φορά. 

Αν έχουµε αργή σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (PSTN, ISDN), η φόρτωση της 

σελίδας εµφάνισης θεωρίας ενότητας θα αργήσει αρκετά. 
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Εµφάνιση θεωρίας ενότητας 
Στη σελίδα εµφάνισης θεωρίας ενότητας εµφανίζεται η θεωρία της ενότητας. 

Συνήθως η θεωρία µιας ενότητας είναι οργανωµένη σε πολλές σελίδες. 

Πατώντας «Επόµενο» οδηγούµαστε στην επόµενη σελίδα, ενώ πατώντας 

«Προηγούµενο» στην προηγούµενη. 

 

Θεωρία της ενότητας 

 

Κατά την πλοήγησή σου στην εφαρµογή να χρησιµοποιείς πάντα τις επιλογές 

(κουµπιά, συνδέσµους) που παρέχει η εφαρµογή. Μη χρησιµοποιείς το 

κουµπί "Πίσω" του προγράµµατος πλοήγησης. 

 

Στο πάνω µέρος της σελίδας εµφάνισης θεωρίας εµφανίζεται το µενού 

επιλογών του συστήµατος 

 

απ’ όπου: 
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 Πατώντας «Εµφάνιση περιεχοµένων ενότητας» εµφανίζεται µια λίστα 

µε τα περιεχόµενα της ενότητας.  

 

Αριστερά από το όνοµα κάθε κουίζ και κάθε προγραµµατιστικής 

άσκησης εµφανίζεται µια ένδειξη. Όταν η ένδειξη έχει κόκκινο φόντο 

(δηλ. όλες οι ενδείξεις εκτός από την «οκ») σηµαίνει ότι έχουµε ακόµη 

εκκρεµότητες µε το συγκεκριµένο κουίζ ή την προγραµµατιστική 

άσκηση. 

o Η ένδειξη «--» αριστερά από κουίζ ή προγραµµατιστική άσκηση 

σηµαίνει ότι δεν έχουµε υποβάλει το κουίζ ή την 

προγραµµατιστική άσκηση για έλεγχο στο σύστηµα. 

o Η ένδειξη «xx» αριστερά από κουίζ σηµαίνει ότι την τελευταία 

φορά που υποβάλαµε το κουίζ για έλεγχο στο σύστηµα 

βρέθηκαν λάθη. Η ένδειξη «οκ» σηµαίνει ότι την τελευταία φορά 

που υποβάλαµε το κουίζ για έλεγχο στο σύστηµα δε βρέθηκαν 

λάθη (ήταν σωστό). 

o Η ένδειξη «χσ» αριστερά από προγραµµατιστική άσκηση 

σηµαίνει ότι την τελευταία φορά που υποβάλαµε την 

προγραµµατιστική άσκηση για έλεγχο στο σύστηµα βρέθηκαν 

συντακτικά λάθη. Η ένδειξη «χλ» σηµαίνει ότι την τελευταία 

φορά που υποβάλαµε την προγραµµατιστική άσκηση για έλεγχο 

στο σύστηµα βρέθηκαν λογικά λάθη. Η ένδειξη «οκ» σηµαίνει ότι 

την τελευταία φορά που υποβάλαµε την προγραµµατιστική 

άσκηση για έλεγχο στο σύστηµα δε βρέθηκαν συντακτικά ή 

λογικά λάθη (ήταν συντακτικά και λογικά σωστή). 

Πατώντας σε κάποιο από τα περιεχόµενα της ενότητας µεταβαίνουµε 

σε αυτό. 
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 Πατώντας «Απόκρυψη περιεχοµένων ενότητας» η λίστα µε τα 

περιεχόµενα της ενότητας εξαφανίζεται. 

 Ανοίγοντας τη λίστα µε τις ενότητες του µαθήµατος µπορούµε να 

µεταβούµε σε µία άλλη ενότητα επιλέγοντάς την. ∆ίπλα από το όνοµα 

κάθε ενότητας εµφανίζεται το ποσοστό ολοκλήρωσης της ενότητας (το 

ποσοστό των κουίζ και προγραµµατιστικών ασκήσεων που έχουµε 

υποβάλει σωστά) εφόσον έχουµε υποβάλει τουλάχιστον ένα κουίζ ή µία 

προγραµµατιστική άσκηση. Αν δεν έχουµε υποβάλει τίποτα σε κάποια 

ενότητα, δεν εµφανίζεται ποσοστό ολοκλήρωσης. Επιλέγοντας µια 

ενότητα οδηγούµαστε στη σελίδα εµφάνισης θεωρίας της ενότητας.  

Αν έχουµε αργή σύνδεση στο ∆ιαδίκτυο (PSTN, ISDN), η φόρτωση της 

σελίδας εµφάνισης θεωρίας ενότητας θα αργήσει αρκετά. 

 Πατώντας «Στατιστικά» εµφανίζονται σε νέο παράθυρο τα στατιστικά 

χρήσης του συστήµατος από εµάς. 

 Πατώντας «Αποσύνδεση» αποσυνδεόµαστε από το σύστηµα και 

οδηγούµαστε στην οθόνη σύνδεσης.  

Για έξοδο από το σύστηµα, επιλέγουµε πάντα "Αποσύνδεση". ∆εν 

κλείνουµε το παράθυρο του προγράµµατος πλοήγησης χωρίς να 

έχουµε κάνει αποσύνδεση. 

Συνιστάται να µελετάµε πρώτα προσεκτικά τη θεωρία, µετά να υποβάλουµε τα 

κουίζ επιλογής, στη συνέχεια να λύνουµε µόνοι µας στο χαρτί τα 

παραδείγµατα της θεωρίας (µόνο διαβάζοντας κώδικα δε µαθαίνει κανείς 

προγραµµατισµό. Χρειάζεται γράψιµο) και να συγκρίνουµε τις λύσεις µας µε 

αυτές που παρουσιάζονται στη θεωρία, και ακολούθως να δουλεύουµε τις 

προγραµµατιστικές ασκήσεις, µε τη σειρά που εµφανίζονται στα περιεχόµενα 

της ενότητας. Επισηµαίνεται ότι συνήθως θα χρειάζεται να ανατρέξουµε ξανά 

και ξανά στη θεωρία, προκειµένου να εµπεδώσουµε την ύλη. 
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Σελίδα εµφάνισης και υποβολής κουίζ 
Πατώντας στη λίστα µε τα περιεχόµενα της ενότητας σε κάποιο κουίζ 

οδηγούµαστε στη σελίδα εµφάνισης και υποβολής κουίζ. 

 

Σελίδα εµφάνισης και υποβολής κουίζ 

Αφού επιλέξουµε τις απαντήσεις που θεωρούµε σωστές πατάµε το κουµπί 

«Υποβολή». Το σύστηµα ελέγχει τις απαντήσεις µας και µας εµφανίζει τα 

αποτελέσµατα στη σελίδα εµφάνισης αποτελεσµάτων κουίζ.  
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Σελίδα εµφάνισης αποτελεσµάτων κουίζ 
Στη σελίδα εµφάνισης αποτελεσµάτων κουίζ εµφανίζεται το πλήθος και το 

ποσοστό των σωστών απαντήσεων, το πλήθος των αναπάντητων 

ερωτήσεων, καθώς επίσης και οι ερωτήσεις στις οποίες απαντήσαµε 

λανθασµένα.  

Όταν κάτω από µια ερώτηση εµφανίζεται το «Εµφάνισε γιατί», πατώντας στο 

«Εµφάνισε» εµφανίζεται ο λόγος για τον οποίο η απάντηση που δώσαµε σε 

αυτή την ερώτηση είναι λάθος. 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής στη σελίδα εµφάνισης και 

υποβολής κουίζ προκειµένου να διορθώσουµε τις απαντήσεις µας και να το 

επανυποβάλουµε (προφανώς µπορούµε να υποβάλουµε ένα κουίζ όσες 

φορές θέλουµε), καθώς και η δυνατότητα εµφάνισης (σε νέο παράθυρο) των 

σωστών απαντήσεων. 

Καλό είναι να µην επιλέξουµε την εµφάνιση των σωστών απαντήσεων αν δεν 

έχουµε προσπαθήσει αρκετά να δώσουµε τις σωστές απαντήσεις. 

 

Σελίδα εµφάνισης αποτελεσµάτων κουίζ 
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Εµφάνιση, σύνταξη και υποβολή προγραµµατιστικής άσκησης 
Πατώντας στη λίστα µε τα περιεχόµενα της ενότητας σε κάποια 

προγραµµατιστική άσκηση οδηγούµαστε στη σελίδα εµφάνισης, σύνταξης και 

υποβολής προγραµµατιστικής άσκησης. 

 
Σελίδα εµφάνισης, σύνταξης και υποβολής προγραµµατιστικής άσκησης 

 
Η οθόνη χωρίζεται σε 2 τµήµατα. Υπάρχει η δυνατότητα προσαρµογής του 

µεγέθους των 2 τµηµάτων. Επιλέγοντας και σύροντας την κατακόρυφη 

γραµµή του πλαισίου που βρίσκεται στη µέση της οθόνης είτε προς τα 

αριστερά είτε προς τα δεξιά, µπορούµε να µεγαλώσουµε ή να µικρύνουµε 

όποιο από τα δύο τµήµατα προτιµάµε. 

Στο αριστερό τµήµα της οθόνης υπάρχει η δυνατότητα εµφάνισης µίας εκ των 

εξής τεσσάρων καρτελών (tabs): στοιχεία άσκησης, θεωρίας, οδηγού 

αναφοράς συναρτήσεων της C, και όταν έχουµε υποβάλει τη λύση µας για 

έλεγχο, εµφάνισης των αποτελεσµάτων. 

 



10 

Στα στοιχεία της άσκησης εµφανίζονται:  

 Η περιγραφή (εκφώνηση) της άσκησης. 

 Ενδεικτικές οθόνες εκτέλεσης της άσκησης, προκειµένου να 

καταλάβουµε καλύτερα ποια θα είναι η έξοδος του προγράµµατός µας. 

Σε κάποιες ασκήσεις, εµφανίζεται ξεχωριστά η έξοδος του 

προγράµµατος και ξεχωριστά τα δεδοµένα που δόθηκαν ως είσοδος, 

ενώ σε άλλες εµφανίζεται όπως θα τη βλέπαµε αν εκτελούσαµε το 

πρόγραµµα. 

 Υποδείξεις σχετικά µε την επίλυση της άσκησης.  

Συνιστάται να βλέπουµε τις υποδείξεις µόνο αφού έχουµε 

προσπαθήσει πρώτα να λύσουµε την άσκηση και έχουµε «κολλήσει».  

Επίσης, συνιστάται να µη βλέπουµε όλες τις υποδείξεις µονοµιάς αλλά 

σταδιακά: να βλέπουµε την επόµενη υπόδειξη µόνο αν παρόλο που 

έχουµε δει τις προηγούµενες και προσπαθήσαµε  «κολλήσαµε». 

 

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα: 

 Για λήψη του εκτελέσιµου (για windows, x86) αρχείου ενδεικτικής λύσης 

της άσκησης, προκειµένου να το αποθηκεύσουµε στον υπολογιστή µας 

και να το εκτελέσουµε, ώστε να καταλάβουµε καλύτερα πώς θα 

αλληλεπιδρά το πρόγραµµα µε το χρήστη.  

Συνιστάται να αποθηκεύσουµε το πρόγραµµα στον υπολογιστή µας 

(κάνοντας δεξί κλικ και επιλέγοντας «Αποθήκευση ως», και 

αποθηκεύοντάς το σε έναν κατάλογο που θα έχουµε δηµιουργήσει για 

τα προγράµµατα του ProTeAS), να το εκτελέσουµε µέσα από ένα 

παράθυρο γραµµής εντολών (command prompt), αν χρειάζεται να 

πληκτρολογήσουµε δεδοµένα σύµφωνα µε τις ενδεικτικές οθόνες 

εκτέλεσης και να δούµε τα αποτελέσµατα. Αν το εκτελέσουµε κάνοντας 

διπλό κλικ πάνω του (και όχι µέσα από παράθυρο γραµµής εντολών) 

τότε, επειδή µόλις το πρόγραµµα ολοκληρώσει τη λειτουργία του θα 

κλείσει το παράθυρο εκτέλεσης, δε θα έχουµε τη δυνατότητα να δούµε 

τα αποτελέσµατα, την έξοδο δηλαδή του προγράµµατος. 

 Για άνοιγµα ενός νέου παραθύρου µέσω του οποίου µπορούµε να 

συνδεθούµε µε telnet στον εξυπηρέτη και να εκτελέσουµε εκεί την 

ενδεικτική λύση. Αυτό γίνεται µέσω ενός applet. Για να δουλέψει αυτό, 

θα πρέπει να έχουµε εγκατεστηµένο στον υπολογιστή µας κάποιο JRE 
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(Java Runtime Environment) 1.1.x ή νεότερο, και να είναι ρυθµισµένο 

το πρόγραµµα πλοήγησης που χρησιµοποιούµε ώστε να το 

χρησιµοποιεί. Αν εµφανιστεί η παρακάτω οθόνη, σηµαίνει ότι είναι 

εγκατεστηµένο στον υπολογιστή µας το κατάλληλο JRE. 

 

Σελίδα σύνδεσης µέσω telnet 

 

Για τη σύνδεση στον εξυπηρέτη µέσω telnet, θα χρησιµοποιήσουµε το ίδιο 

όνοµα χρήστη και συνθηµατικό µε το σύστηµα ProTeAS. Αν αλλάξουµε το 

συνθηµατικό στο ProTeAS, για το telnet παραµένει το ίδιο. Για να το 

αλλάξουµε κι εκείνο, θα πρέπει να έρθουµε σε συνεννόηση µε το 

διαχειριστή ώστε να πάµε να το αλλάξουµε εµεἰς από την κονσόλα του 

εξυπηρέτη. 

 Για εµφάνιση ενός ενδεικτικού σκελετού λύσης προκειµένου να µας 

βοηθήσει να λύσουµε την άσκηση.  

Συνιστάται να µην κάνουµε αντιγραφή και επικόλληση τον σκελετό 

αλλά να πληκτρολογούµε τις εντολές που περιλαµβάνει ο σκελετός, 

ώστε να εξοικειωθούµε πιο γρήγορα µε τον προγραµµατισµό (είπαµε: 

αν δε γράψεις κώδικα δε µαθαίνεις). Η πληκτρολόγηση των εντολών σε 

αυτή τη φάση βοηθάει πολύ στην εξοικείωση ενώ το copy & paste 

καθόλου. 

 
Στο δεξί τµήµα της οθόνης δίνεται η δυνατότητα σύνταξης του προγράµµατος-

λύσης. 
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Το σύστηµα είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε κατά τη σύνταξη της λύσης µιας 

προγραµµατιστικής άσκησης, να µπορούµε εύκολα στο αριστερό τµήµα, 

επιλέγοντας την κατάλληλη καρτέλα, να βλέπουµε είτε τα στοιχεία της 

άσκησης (περιγραφή, ενδεικτικές οθόνες εκτέλεσης, υποδείξεις, σκελετό), είτε 

τη θεωρία, είτε τον οδηγό συναρτήσεων, είτε τα αποτελέσµατα ελέγχου. 

Το σύστηµα περιλαµβάνει 2 ειδών προγραµµατιστικές ασκήσεις:  

 Εκείνες τις προγραµµατιστικές ασκήσεις που δίνονται οι απαραίτητες 

εντολές (και ίσως και κάποιες παραπάνω) για τη λύση της άσκησης και 

καλούµαστε να τις τοποθετήσουµε στη σωστή σειρά. Επιλέγουµε από 

την αριστερή λίστα µε τις διαθέσιµες εντολές εκείνες που είναι 

απαραίτητες ώστε το πρόγραµµα να λειτουργεί σύµφωνα µε την 

περιγραφή και τις µεταφέρουµε µία - µία, πατώντας το κουµπί ">" (ή 

απλώς κάνοντας διπλό κλικ πάνω τους) στη δεξιά λίστα µε τις εντολές 

προγράµµατος, τοποθετώντας τες στη σωστή σειρά. Πατώντας το 

κουµπί «<» γίνεται επαναφορά µιας χρησιµοποιηµένης εντολής στη 

λίστα των διαθέσιµων. Οι εντολές τοποθετούνται κάτω από το στοιχείο 

που είναι επιλεγµένο στη λίστα προορισµού. Κάποιες εντολές µπορεί 

να µη χρειάζονται. Αν δεν είναι ορατές ολόκληρες οι εντολές, µπορούµε 

να µεγαλώσουµε το µέγεθος του δεξιού τµήµατος της οθόνης 

µετακινώντας προς τα αριστερά την κατακόρυφη διαχωριστική γραµµή 

που βρίσκεται ανάµεσα στην περιγραφή της άσκησης και τις λίστες µε 

τις εντολές. 
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Τµήµα σύνταξης προγράµµατος άσκησης αναδιάταξης εντολών 

Αφού βάλουµε τις εντολές στη σειρά που θεωρούµε σωστή πατάµε το 

κουµπί «Έλεγχος» προκειµένου να ελέγξει το σύστηµα τη λύση µας, 

Επισηµαίνεται ότι στις ασκήσεις αναδιάταξης εντολών η λύση µας δεν 

αποθηκεύεται στο σύστηµα, οπότε αν µεταβούµε σε άλλη άσκηση ή σε 

άλλη ενότητα και µετά επανέλθουµε σε προγραµµατιστική άσκηση 

αναδιάταξης εντολών που έχουµε ήδη υποβάλει, δε θα δούµε τη λύση που 

υποβάλαµε. Προφανώς µπορούµε να υποβάλουµε λύση όσες φορές 

θέλουµε. 

 Εκείνες τις προγραµµατιστικές ασκήσεις όπου πρέπει να γράψουµε 

µόνοι µας τις εντολές για να λύσουµε την άσκηση.  
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Τµήµα σύνταξης προγράµµατος άσκησης  

Μπορούµε να πληκτρολογήσουµε τις εντολές του προγράµµατός µας 

στον editor που παρέχει το σύστηµα (στο πλαίσιο που εµφανίζεται) ή 

να γράψουµε το πρόγραµµά µας σε κάποιον άλλο editor και να 

κάνουµε αντιγραφή κι επικόλληση (επισηµαίνεται ότι αν κατά την 

πληκτρολόγηση του προγράµµατός µας παρατηρήσουµε ότι δεν 

εµφανίζονται σωστά οι εντολές (π.χ. εµφανίζονται διπλά τα γράµµατα), 

πατάµε το κουµπί αποθήκευση, από το µενού επιλογών επιλέγουµε τη 

θεωρία, και στη συνέχεια από το µενού επιλογών επιλέγουµε πάλι την 

άσκηση). Πατώντας «Αποθήκευση» αποθηκεύεται η λύση µας στο 

σύστηµα. Πατώντας «Αποθήκευση&έλεγχος», αποθηκεύεται η λύση 

µας στο σύστηµα και ελέγχεται για συντακτικά και λογικά λάθη. Τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου εµφανίζονται στο αριστερό τµήµα της 

οθόνης, στην καρτέλα «Αποτελέσµατα ελέγχου». Προφανώς µπορούµε 

να αποθηκεύσουµε και να υποβάλουµε για έλεγχο µια λύση όσες 

φορές θέλουµε. 
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Καρτέλα αποτελεσµάτων ελέγχου 

o Στην περίπτωση που το πρόγραµµά µας έχει συντακτικά λάθη, 

το σύστηµα µας εµφανίζει τα σχετικά µηνύµατα του 

µεταγλωττιστή στην καρτέλα «Συντακτικός».  

o Στην περίπτωση που το πρόγραµµά µας είναι συντακτικά 

σωστό, στην καρτέλα «Ανάλυση» εµφανίζονται τα 

αποτελέσµατα της στατικής ανάλυσης κώδικα στην οποία 

υποβάλλεται το πρόγραµµά µας προκειµένου να εντοπιστούν 

πιθανά προγραµµατιστικά λάθη (π.χ. χρήση µεταβλητής που 

δεν έχει πάρει τιµή).  

o Στην περίπτωση που το πρόγραµµά µας είναι συντακτικά 

σωστό, ελέγχεται και για λογικά λάθη. Ο έλεγχος γίνεται από το 

σύστηµα εκτελώντας το πρόγραµµά µας για συγκεκριµένα 

δεδοµένα και συγκρίνοντας την έξοδό του µε την αναµενόµενη. 

Σε περίπτωση που η έξοδος του προγράµµατός µας διαφέρει 

από την αναµενόµενη, το πρόγραµµά µας περιέχει λογικά 

σφάλµατα (δηλαδή δεν κάνει αυτό που ζητάει η εκφώνηση) και 

στην καρτέλα «Λογικός» εµφανίζονται οι περιπτώσεις ελέγχου 

στις οποίες εµφανίστηκαν λογικά σφάλµατα. Για κάθε 

περίπτωση ελέγχου εµφανίζεται η αναµενόµενη έξοδος και η 

έξοδος που παρήγαγε το πρόγραµµά µας, ενώ µε κόκκινα 

γράµµατα επισηµαίνεται το τµήµα της εξόδου στο οποίο υπάρχει 

διαφορά µεταξύ των δύο εξόδων. Όταν στο τέλος µίας γραµµής 

υπάρχει το «+++» σηµαίνει ότι σε εκείνη τη γραµµή λείπει κάτι 

(όχι απαραίτητα από το τέλος της) που θα έπρεπε να 

εµφανίζεται.  
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Καρτέλα αποτελεσµάτων λογικού ελέγχου 

Κατά τη σύγκριση της αναµενόµενης µε την πραγµατική έξοδο 

α) γίνεται διάκριση µεταξύ πεζών και κεφαλαίων γραµµάτων, β) 

περισσότεροι του ενός λευκοί χαρακτήρες αντιµετωπίζονται ως 

ένας. Σε κάποιες ασκήσεις, χρειάζεται το σύστηµα να εκτελέσει 

τη λύση µας πολλές φορές, για διαφορετικά δεδοµένα κάθε 

φορά, προκειµένου να αποφανθεί για τη λογική ορθότητα. Αυτό 

σηµαίνει ότι µπορεί να υπάρξει αρκετή καθυστέρηση στην 

εµφάνιση των αποτελεσµάτων του ελέγχου. 

o Μπορούµε να βλέπουµε στο αριστερό τµήµα της οθόνης τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου και στο δεξί το πρόγραµµά µας, ή 

στο αριστερό µέρος τα στοιχεία της άσκησης και στο δεξί τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου. 

o Σε περίπτωση που το πρόγραµµά µας είναι συντακτικά σωστό, 

έχουµε επίσης τη δυνατότητα να «κατεβάσουµε» το εκτελέσιµο 

αρχείο της λύσης µας και να το εκτελέσουµε στον υπολογιστή 

µας, καθώς επίσης και να συνδεθούµε µε telnet στον εξυπηρέτη 

και να το εκτελέσουµε εκεί. 

o Σε περίπτωση που το πρόγραµµά µας είναι λογικά σωστό, 

έχουµε και τη δυνατότητα να δούµε τον κώδικα της ενδεικτικής 

λύσης του συστήµατος γι’ αυτήν την άσκηση. 

o Σε περίπτωση που το πρόγραµµά µας είναι λογικά σωστό 

προχωράµε στην επόµενη άσκηση, ακόµη κι αν η ανάλυση 

κώδικα ανέφερε πιθανά σφάλµατα, αφού όµως τα δούµε και 

καταλάβουµε τι σηµαίνουν. 
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Απαιτήσεις συστήµατος 
1. Το πρόγραµµα πλοήγησης πρέπει να είναι ένα από τα IE 6 & 7, 

Firefox 1.5, 2 & 3, Opera 9, ή νεότερες εκδόσεις αυτών (αλλιώς 

κάποιες λειτουργίες µπορεί να παρουσιάσουν προβλήµατα).  

2. Η ανάλυση της οθόνης συνιστάται να είναι 1280x1024, 96 DPI.  

3. Ως µέγεθος γραµµατοσειράς στο πρόγραµµα πλοήγησης συνιστάται 

να είναι επιλεγµένο το µεσαίο. Όµως,  ανάλογα και µε την ανάλυση 

της οθόνης, µπορεί ανά πάσα στιγµή να επιλεγεί κάποιο άλλο 

µέγεθος, εφόσον τα γράµµατα είναι πολύ µικρά ή πολύ µεγάλα (αν 

π.χ. σε ανάλυση 1280x1024 τα γράµµατα σου φαίνονται µικρά, 

µπορείς να επιλέξεις το µεγάλο µέγεθος γραµµατοσειράς. Αν σε 

ανάλυση 1024x768 τα γράµµατα σου φαίνονται µεγάλα, µπορείς να 

επιλέξεις το µικρό µέγεθος γραµµατοσειράς). 

4. Τα session cookies πρέπει να είναι ενεργοποιηµένα (αν µπορέσεις 

να συνδεθείς στο σύστηµα, τότε σίγουρα είναι ενεργοποιηµένα).  

5. Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιηµένη, διαφορετικά δεν είναι 

δυνατή η χρήση της εφαρµογής.  

6. Από τη στιγµή που έχεις φορτώσει κάποια ενότητα (π.χ. δοµές 

επανάληψης), µπορείς να διαβάζεις τη θεωρία χωρίς να είσαι 

συνδεδεµένος/η στο ∆ιαδίκτυο. Αν επιλέξεις κάποια 

προγραµµατιστική άσκηση ή quiz πολλαπλής επιλογής, ή αλλάξεις 

ενότητα, θα πρέπει να συνδεθείς.  

7. Από τη στιγµή που έχεις φορτώσει µια προγραµµατιστική άσκηση, 

δε χρειάζεται να είσαι συνδεδεµένος στο ∆ιαδίκτυο όση ώρα βλέπεις 

την εκφώνηση, τις ενδεικτικές οθόνες εκτέλεσης, τις υποδείξεις, τον 

ενδεικτικό σκελετό, τη θεωρία (κάτω αριστερά), τον οδηγό αναφοράς 

συναρτήσεων, καθώς επίσης και όση ώρα γράφεις τον κώδικα. Όταν 

όµως θες να υποβάλεις το πρόγραµµά σου για έλεγχο, ή όταν θες να 

σώσεις το πρόγραµµά σου στον εξυπηρέτη, ή όταν θες να 

υποβάλεις τις απαντήσεις σε quiz πολλαπλής επιλογής, ή αν θες να 

µεταβείς στη σελίδα εµφάνισης θεωρίας, θα πρέπει να συνδεθείς.  
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8. Θα πρέπει το αργότερο κάθε 45 λεπτά να έχεις κάποια 

αλληλεπίδραση µε το σύστηµα (δηλ. ένα από τα εξής: εµφάνιση 

θεωρίας, εµφάνισης άσκησης, αποθήκευση άσκησης, έλεγχο 

άσκησης, εµφάνιση κουίζ, υποβολή κουίζ). Αν περάσουν 

περισσότερα από 45 λεπτά και δεν έχεις κάνει κάτι από τα 

παραπάνω, θα λήξει η σύνοδος (session) µε το σύστηµα, θα χάσεις 

τυχόν αλλαγές που έχεις κάνει σε άσκηση και δεν τις έχει 

αποθηκεύσει και θα χρειαστεί να ξανασυνδεθείς  

9. Ενδέχεται το σύστηµα να έχει bugs και να σου δώσει λάθος 

αποτελέσµατα όσον αφορά την ορθότητα ή όχι της λύσης σου σε µια 

προγραµµατιστική άσκηση, καθώς επίσης και να εµφανίσει άλλα 

προβλήµατα δυσλειτουργίας.  Οποιοδήποτε πρόβληµα συναντήσεις, 

ή οτιδήποτε σου φανεί περίεργο, µπορείς να το αναφέρεις τόσο στο 

αντίστοιχο νήµα του forum όσο και στο proteas τελεία di στο gmail 

τελεία com. 

 

 

 

 

 


