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Είσοδος στο σύστημα Moodle 

Ανοίγοντας έναν οποιονδήποτε web browser μπαίνουμε στην ιστοσελίδα    
https://software.ee.duth.gr/moodle/, πατάμε στο είσοδος και συνδεόμαστε με το username 
και password της σχολής (webmail, eClass). Πατάμε στον σύνδεσμο του μαθήματος «Δομές 
δεδομένων» και μετά πατάμε στο κουμπί “enroll me” για να εγγραφούμε στο μάθημα. 

 

Κατέβασμα των αρχείων της 2ης εργασίας 

Αφού εγγραφούμε στο μάθημα κατεβάζουμε τα αρχεία java τα οποία θα εισάγουμε στο 
eclipse για να επεξεργαστούμε. Πατάμε στο «Eclipse Projects Εργασίας 2». 

 

 

Για τη 1η υποεργασία κατεβάζουμε το αρχείο student-hello_world.zip. 

 

  

https://software.ee.duth.gr/moodle/
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Εισαγωγή των υποεργασιών στο Eclipse 

Αφού ανοίξουμε το eclipse ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα για να εισάγουμε το αρχείο 
που μόλις κατεβάσαμε στο eclipse. 

 

File -> Import -> Φάκελος General -> Existing Projects into Workspace 

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
      

 

 

Και πατάμε Next.  
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Στο επόμενο παράθυρο που μας εμφανίζεται επιλέγουμε το “Select archive file”, πατάμε 
Browse και έπειτα βρίσκουμε τη θέση του αρχείου student-hello_world.zip το οποίο είχαμε 
κατεβάσει νωρίτερα, το επιλέγουμε και έπειτα πατάμε Finish. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενο φακέλων 

Ο κώδικας τον οποίο θα πρέπει να γράψουμε για να απαντήσουμε στο ζητούμενο κάθε 
υποεργασίας βρίσκεται: 

Στον φάκελο src -> gr.duth.ee.euclid.datastructures.hello_world -> ByeByeWorld.java. 

 

Συμπληρώνουμε τον κώδικα μετά το σχόλιο. 
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Για να δούμε τις εκφωνήσεις των υποεργασιών πηγαίνουμε στον φάκελο description και 
ανοίγουμε το αρχείο index.html. 

 

 

Εκτέλεση του κώδικα τοπικά  

Αφού συμπληρώσουμε τον κώδικά μας στο αρχείο ByeByeWorld.java πηγαίνουμε στο 
Refernced Libraries -> δεξί κλικ στο testing-framework-common.jar -> Run as -> JUnit Test. 
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Λάθος παράδειγμα 

Αν ο κώδικάς μας δεν απαντάει στα ζητούμενα της κάθε υποεργασίας, τότε αφού το 
τρέξουμε θα έχουμε το εξής αποτέλεσμα: 

 

Μας υποδεικνύει ότι για την υποεργασία αυτή έχουμε αποτύχει. Για να εντοπίσουμε πού 
ακριβώς βρίσκεται το λάθος μας μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί “Compare Actual With 
Expected Test Result”. 

 

Με το κουμπί αυτό συγκρίνουμε το αποτέλεσμά μας με το αναμενόμενο και εντοπίζουμε το 
λάθος μας. 

 

Το λάθος βρίσκεται στον 1ο αριθμό. Αριστερά είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα και δεξιά 
το δικό μας. 
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Σωστό παράδειγμα 

Εφόσον διορθώσουμε τον κώδικά μας και ξανά ελέγξουμε την υποεργασία μας και είναι 
σωστή, το αποτέλεσμα θα είναι το παρακάτω: 

 

Μας ενημερώνει ότι δεν έχουμε αποτύχει. Μετά από αυτό το βήμα είμαστε έτοιμοι να 
εισάγουμε τον κώδικά μας στο σύστημα moodle για να καταχωρηθεί η απάντησή μας. 

Διευκόλυνση για το Run 

Για να μην μπαίνουμε στην διαδικασία να κάνουμε Run As κάθε φορά μπορούμε να 
διευκολυνθούμε με τα εξής βήματα:  

Window -> Preferences -> στην αναζήτηση γράφουμε launching -> Επιλέγουμε “Always 
launch the previously launched application”  
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Εκτέλεση του κώδικα στο moodle 
Αφού εισέλθουμε στο σύστημα του moodle με τους κωδικούς μας και θέλουμε να 
καταχωρήσουμε την απάντησή μας σε ένα ερώτημα, αφού αυτό έχει επιτυχία όταν το 
τρέχουμε τοπικά, πατάμε πάνω στο όνομα της υποεργασίας.  

 

Έπειτα πατάμε στο κουμπί «Προσπάθεια κουίζ τώρα» για να ξεκινήσουμε και βλέπουμε 
δύο καρτέλες. Η μία περιέχει την εκφώνηση της εργασίας και η δεύτερη το πρόγραμμα java. 

 

Για να καταχωρήσουμε την απάντησή μας πατάμε στην καρτέλα ByeByeWorld.java και 
κάνουμε copy-paste τον κώδικά μας από το eclipse. 

Μετά πατάμε το κουμπί “Submit for testing”. 

ΠΡΟΣΟΧΗ έχουμε μόνο 3 προσπάθειες για να επιτύχουμε. Αν δεν επιτύχουμε 
πλήρως σε ένα quiz (100%), τότε το σύστημα κρατά τη μεγαλύτερη 
βαθμολογία μας. 

 

Λάθος αποτέλεσμα 

Αν ο κώδικάς μας είναι λάθος τότε έχουμε το εξής μήνυμα στην οθόνη μας: 
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Το σύστημα μας αναφέρει πού είναι το λάθος που κάναμε. Για να ξαναπροσπαθήσουμε 
πατάμε το “Return and Retry”. 

Σωστό αποτέλεσμα 

Αφού διορθώσουμε τον κώδικα πατάμε και πάλι “Submit for testing” και έχουμε την 
απάντηση ότι δεν αποτύχαμε. 

 

Πατάμε «Επόμενο» -> «Υποβολή όλων και τέλος». 

 

Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε τελειώσει με το πρώτο quiz. Όταν χρησιμοποιήσουμε και τις 
τρεις προσπάθειες ή πάρουμε τη μέγιστη βαθμολογία δεν μπορούμε να ξανά επέμβουμε 
στον κώδικά μας. 
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