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Μέθοδος και Κανονισμός Εξέτασης Εργαστηρίου
Ακ. έτος 2020-2021
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί η εξέταση του εργαστηρίου του μαθήματος για το
ακ. έτος 2020-2021 θα γίνει εξ αποστάσεως. Στην συνέχεια περιγράφονται η
μέθοδος της εξέτασης, τα βήματα προετοιμασίας από μέρους του φοιτητή καθώς
και ο κανονισμός της εξέτασης.
Μέθοδος εξέτασης
Για την διεξαγωγή της εξέτασης ο φοιτητής θα πρέπει:
• να συνδεθεί στην εφαρμογή MS Teams, σε εικονική αίθουσα που έχει ανακοινωθεί, και θα πρέπει να παραμείνει συνδεδεμένος καθ’όλη τη διάρκεια της
εξέτασης με ανοικτή την κάμερά του.
• να συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα γίνει στο σύστημα ecourse. Ο σύνδεσμος προς το ερωτηματολόγιο θα διανεμηθεί κατά την έναρξη της εξέτασης
μέσα από την εφαρμογή MS Teams.
• για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να εκτελέσει κάποια πειράματα
αφού συνδεθεί σε έναν υπολογιστή των εργαστηρίων του Τμήματος με
τρόπο παρόμοιο με αυτόν που συνδέονταν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Συγκεκριμένα:
– Πέντε λεπτά πριν την έναρξη της εξέτασης ο φοιτητής θα λάβει στο
ακαδημαϊκό του email τα στοιχεία (username και password) ενός νέου
λογαριασμού (έστω ΛΕ).
– Χρησιμοποιώντας τον ΛΕ θα πρέπει αρχικά να συνδεθεί (κάνοντας ssh)
σε έναν από τους υπολογιστές es1.cs.uoi.gr και es2.cs.uoi.gr.
– Χρησιμοποιώντας την εντολή rupt μπορεί να εντοπίσει τον υπολογιστή
του εργαστηρίου με τον μικρότερο φόρτο και να συνδεθεί σε αυτόν
χρησιμοποιώντας τον ΛΕ.

Βήματα προετοιμασίας από τον φοιτητή
Για την απρόσκοπτη συμμετοχή στην εξέταση του εργαστηρίου θα πρέπει ο
φοιτητής να προβεί άμεσα στα παρακάτω βήματα:
• Να βεβαιωθεί ότι μπορεί να συνδεθεί στην εικονική αίθουσα της εφαρμογής
MS Teams όπως αυτή καταγράφεται στην σχετική ανακοίνωση.
• Να βεβαιωθεί ότι έχει εγγραφεί στο σύστημα ecourse και κυρίως να εγγραφεί στο μάθημα ”Δίκτυα Υπολογιστών Ι” στο ecourse μέχρι και την
Παρασκευή 08/01/2021 στις 15:00.
• Να βεβαιωθεί ότι μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή των εργαστηρίων
του Τμήματος μέσω των εξυπηρετητών es1.cs.uoi.gr και es2.cs.uoi.gr. Για
τον σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει τον προπτυχιακό λογαριασμό
που ήδη κατέχει.
Κανονισμός
Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε οποιασδήποτε
μορφής βοήθειας (π.χ. πρόσβαση σε διαφάνειες μαθήματος, εκφωνήσεις εργαστηρίων, σημειώσεις, Internet, κλπ). Επιτρέπεται η χρήση απλής υπολογιστικής
μηχανής (κομπιουτεράκι).
Το ερωτηματολόγιο που θα πρέπει να συμπληρωθεί αποτελείται από ερωτήσεις
πολλαπλής επιλογής. Κάθε σωστή απάντηση θα λαμβάνει θετική βαθμολογία
ενώ κάθε λανθασμένη απάντηση θα λαμβάνει αρνητική βαθμολογία ίση με το
μισό της θετικής. Ο φοιτητής δεν θα μπορεί να επιστρέψει σε μια ερώτηση αν
προχωρήσει στην επομένη.

Ιωάννινα, 30/12/2020
Ο διδάσκων
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