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Θέµα 1ο: (2.5 βαθµοί) 
1. Σχεδιάζετε µια νέα εφαρµογή που θα εκτελείται σε προσωπικούς υπολογιστές.  Ένας 

προγραµµατιστής σας προτείνει η εφαρµογή να επικοινωνεί κατευθείαν µε τα περιφερειακά του 
υπολογιστή (οθόνη, πληκτρολόγιο, εκτυπωτή, κ.α.)  Εσείς θέλετε να τον πείσετε η επικοινωνία να 
γίνεται µέσω του λειτουργικού συστήµατος.  Απαριθµήστε τα επιχειρήµατα που θα χρησιµοποιήσετε 
για να υποστηρίξετε τη θέση σας. 

2. Σε τι διαφέρει η επικοινωνία µε τα περιφερειακά µε σταθµοκόπηση (polling) από την επικοινωνία µε 
διακοπές (interrupts); 

Θέµα 2ο: (2.5 βαθµοί) 
Γράψτε τον πίνακα αληθείας για το παρακάτω κύκλωµα: τις τιµές που θα λάβουν τα σηµεία Γ, ∆, Ε 
για όλους τους δυνατούς συνδυασµούς τιµών Α και Β.  Εκφράστε τη σχέση ανάµεσα στα Α και Β 
που εκφράζει το Ε µε έναν τελεστή της Java (π.χ. Ε = Α + Β). 

 

>1

1 

1 

&

&

1 

Α 

Β 

Γ 

Ε 

∆ 

 
Θέµα 3ο: (2.5 βαθµοί) 
1. Στις διευθύνσεις µνήµης 100-10C είναι καταχωρηµένες οι παρακάτω εντολές του επεξεργαστή 

Pentium: 
0100 MOV     EAX,5 ; Βάλε (move) στον καταχωρητή EAΧ την τιµή 5 
0103 MOV     EBX,0 ; Βάλε (move) στον καταχωρητή EBΧ την τιµή 0 
0106 ADD     EBX,EAX ; Πρόσθεσε τον καταχωρητή EAX στον EBX 
0108 DEC     EAX  ; Μείωσε (decrement) τον EAΧ κατά 1 
0109 CMP     EAX,0 ; Σύγκρινε (compare) τον EAΧ µε το 0 
010C JNE     0106 ; Άλµα αν το αποτέλεσµα είναι διάφορο...  

   ; ...(jump not equal) στη διεύθυνση 106 
Σε µορφή πίνακα γράψτε τις διαδοχικές τιµές που θα έχουν οι καταχωρητές EAX και EBX κάθε 
φορά που ο µετρητής προγράµµατος έχει την τιµή 0109, µέχρι τον τερµατισµό του προγράµµατος.  

2. Γράψτε σε Java ένα απόσπασµα προγράµµατος που να κάνει τον ίδιο υπολογισµό χρησιµοποιώντας 
µεταβλητές µε ονόµατα eax και ebx. 

Θέµα 4ο: (2.5 βαθµοί) 
Να γράψετε σε Java ένα πρόγραµµα που θα διαβάζει 100 ακέραιους αριθµούς. Στο τέλος το πρόγραµµα 
πρέπει να τυπώνει το άθροισµα όλων των αριθµών που διάβασε, το µέσο όρο όλων των αριθµών, και το 
µέσο όρο των αριθµών που έχουν τιµή µεγαλύτερη ή ίση του 5. 
Σηµείωση: Μετά τη δήλωση «import gr.aueb.dds.BIO;» µπορείτε να διαβάζετε ακέραιες 
αριθµητικές τιµές µε τη µέθοδο «int BIO.readInt()» και να τυπώνετε τιµές κάθε τύπου µε τη 
µέθοδο «void BIO.println(Object o)». 
 
∆ιάρκεια εξέτασης 1,5 ώρα Καλή επιτυχία!
 


