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Θέµα 1ο: (2.5 βαθµοί) 

1. Στο νέο πρότυπο παράστασης χαρακτήρων ISO-8859-15 ο κωδικός του χαρακτήρα 
που παριστάνει το σύµβολο του ευρώ (€) έχει στο δυαδικό σύστηµα την τιµή 
10100100.  Ποιος είναι ο κωδικός του χαρακτήρα στο δεκαδικό σύστηµα; 

2. Προτείνετε έναν τρόπο φύλαξης τιµών σε ευρώ στη µνήµη του υπολογιστή και 
εξηγήστε πως ακριβώς θα φυλάσσεται στη µνήµη η τιµή € 3,02. 
 
Θέµα 2ο: (2.5 βαθµοί) 

1. Σε τι διαφέρει η κύρια µνήµη από την περιφερειακή µνήµη του υπολογιστή; Στη 
σύγκριση να αναφερθείτε ενδεικτικά σε τεχνολογίες υλοποίησής τους και στο ρόλο 
του κάθε είδους µνήµης στη λειτουργία του υπολογιστή.   

2. Στις διευθύνσεις µνήµης 100-10C είναι καταχωρηµένες οι παρακάτω εντολές του 
επεξεργαστή Pentium: 
0100 mov eax,0 ; Βάλε (move) στον καταχωρητή EΑΧ την τιµή 0
0103 mov ecx,2 ; Βάλε (move) στον καταχωρητή ECΧ την τιµή 2
0106 add ecx, eax ; Πρόσθεσε στον ECΧ τον EΑΧ
0108 inc eax ; Αύξησε (increment) τον EΑΧ κατά 1
0109 cmp eax, 5 ; Σύγκρινε (compare) τον EΑΧ µε το 5
010C jbe 106 ; Άλµα αν το αποτέλεσµα είναι µικρότερο ή ίσο...

; ...(jump below or equal) στη διεύθυνση 106

Σε µορφή πίνακα γράψτε τις διαδοχικές τιµές που θα έχουν οι καταχωρητές EAX και 
ECX κάθε φορά που ο µετρητής προγράµµατος έχει την τιµή 0109 µέχρι τον 
τερµατισµό του προγράµµατος. 
 
Θέµα 3ο: (2.5 βαθµοί) 

1. Απαριθµήστε υπηρεσίες που παρέχει το λειτουργικό σύστηµα στα προγράµµατα 
εφαρµογών.  Τα κινητά τηλέφωνα χρειάζονται λειτουργικό σύστηµα;   Αιτιολογήστε 
την άποψή σας. 

2. Ένα µουσικό κοµµάτι συµπιεσµένο σε µορφή MP3 απαιτεί τυπικά χώρο 128Kbit / 
δευτερόλεπτο.  Πόσες ώρες µουσικής MP3 χωράνε σε ένα σκληρό δίσκο 
χωρητικότητας 40Gbyte;  ∆ώστε την απάντησή σας µε τρόπο που να δείχνει πώς 
καταλήξατε στο συγκεκριµένο αποτέλεσµα.   
 
Θέµα 4ο: (2.5 βαθµοί) 
Να γράψετε σε Java ένα πρόγραµµα που θα διαβάζει διαδοχικά τιµές σε δραχµές και 
θα εµφανίζει την αντίστοιχη τιµή σε ευρώ.  Για τις ανάγκες του συγκεκριµένου 
προγράµµατος η µετατροπή µπορεί να γίνει απλώς µε διαίρεση µε το 340,75.  Η 
µετατροπή όµως πρέπει να υλοποιηθεί σε ξεχωριστή συνάρτηση της Java που θα 



δέχεται ως όρισµα την τιµή σε δραχµές και θα επιστρέφει ως αποτέλεσµα την τιµή σε 
ευρώ.  Όταν το πρόγραµµα συναντήσει έναν αρνητικό αριθµό θα τερµατίζει τη 
λειτουργία του αφού τυπώσει πρώτα σε δραχµές και ευρώ τον µέσο όρο των τιµών 
που µετέτρεψε.  Ακολουθεί ενδεικτικό παράδειγµα λειτουργίας του προγράµµατος: 
 
∆ώστε µια τιµή σε δραχµές: 1000
1000 δραχµές = 2.9347 ευρώ
∆ώστε µια τιµή σε δραχµές: 150
150 δραχµές = 4.4020 ευρώ
∆ώστε µια τιµή σε δραχµές: -1
Μέσος όρος 575 δραχµές, 1.6874 ευρώ
 
Σηµείωση: Με τη δήλωση «import gr.aueb.dds.BIO;» µπορείτε να 
διαβάζετε αριθµητικές τιµές κινητής υποδιαστολής και ακέραιες αριθµητικές τιµές µε 
τις µεθόδους BIO.readDouble και BIO.readInt.  Μπορείτε ακόµα να 
τυπώνετε τιµές κάθε τύπου µε τις µεθόδους BIO.print (χωρίς αλλαγή γραµµής) 
και BIO.println (µε αλλαγή γραµµής). 
 
 
∆ιάρκεια εξέτασης 2,5 ώρες Καλή επιτυχία! 
 
 


