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Οι επωτήσειρ 1-7 έσοςν απνητική βαθμολογία. Για κάθε εσυαλμένη απάντηση
αυαιπείται το μισό τος ποσοστού τος βαθμού πος τηρ αναλογεί.

Επώτηση 1
Ποηο/ποηα από ηα παραθάηφ αλαγλφρηζηηθά είλαη ζφζηά;
1. string_var
2. γεηα
3. 2var
4. _float
5. var2
6. Timi
7. a variable
8. float
Επώτηση 2
Έζηφ ε κέζοδος:
public void test(int x) {
switch(x) {
case 2: System.out.print("1");
break;
case 3: System.out.print("2");
default: System.out.print("3");
case 1: System.out.print("4");
}
}

Τη ζα εκθαληζηεί αλ θαιέζεηε δηαδοτηθά test(5);test(4);test(3);test(2);test(1);
2. 33214
1. 22214
4. Καλέλα από ηα παραπάλφ
3. 12243
Επώτηση 3
String s1 = "This is a string";
String s2 = new String("This is a string");
String s3 = "This is a string";

Ποηα/ποηες από ηης παραθάηφ παραζηάζεης είλαη true;
1. s1.equal(s2)
3. s1 == s3

2. s2 != s3
4. s1 == s2

Επώτηση 4
interface Interface1 { … }
interface Interface2 {…}
interface Interface3 extends Interface2{ … }
class Class1 implements Interface1 { … }
class Class2 implements Interface3 { … }
class Class3 extends Class2{ … }

Class1 a = new Class1(); Class2 b = new Class2(); Class3 c = new Class3();
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Ποηα/ποηες από ηης παραθάηφ παραζηάζεης είλαη true;
1. Class1 instanceof Interface2
3. Class2 instanceof Interface2

2. Class2 instanceof Interface3
4. Class3 instanceof Interface2

Επώτηση 5
for (int i=1 ; i<i+1 ; i++)
{
i++;
if(i % 4 == 0)
break;
else
System.out.print(i);
}

Τη ζα ησπώζεη ο παραπάλφ θώδηθας;
1. 23
3. 2

2. 123
4. Τίποηα από ηα παραπάλφ

Επώτηση 6
class EX1 extends Exception { }
class EX2 extends EX1 { }
class EX3 extends Exception { }
try {
throw new EX1();
throw new EX2();
throw new EX3();
} catch(EX1 ea) {
System.out.print("EX1");
} catch(EX2 eb) {
System.out.print("EX2");
} catch(EX3 ec) {
System.out.print("EX3");

}
Τη ζα ησπώζεη ο παραπάλφ θώδηθας;
1. EX1
3. EX2

2. EX3
4. Πρόβιεκα κε ηο compilation

Επώτηση 7
Ποηα από ηα παραθάηφ ηζτύοσλ;
1)
2)
3)
4)

Η Java σποζηερίδεη ποισκορθηζκό
Μία θιάζε θιερολόκος κπορεί λα τρεζηκοποηήζεη private κεζόδοσς από ηε σπερθιάζε ηες.
Οη protected κέζοδοη κπορούλ λα σπερθορηφζούλ (overloaded)
Μία θιάζε θιερολόκος κπορεί λα παραθάκυεη (override) κηα private κέζοδο από ηελ
σπερθιάζε ηες.

Επώτηση 8
String[] array = new String[] {"1","2","3"};
System.out.print(array.length);
System.out.print(array[0]);
System.out.print(array[3]);

Τη ζα ησπώζεη ο παραπάλφ θώδηθας;

Επώτηση 9
class Parent {
private int a; private int b;
private void execute() { b = a; }
public static void print() {
System.out.print(a);
}
}
class Child implements Parent {
public void print() {
System.out.print(a+b);
}
}

class Test {
public static void main(String[]
arguments) {
Parent a = new Parent;
Parent b = new Child();
a.a = 5;
a.execute();
a.print();
b.print();
}
}

Δηορζώζηε ηα ζσληαθηηθά ιάζε ζηολ παραπάλφ θώδηθα, ώζηε λα εθηειεζηεί ο
θώδηθας ηες Test. Τη ζα εκθαληζηεί ζηελ οζόλε;
Επώτηση 10
public static void MakeArray(){
double[]a
for(i = 0; i<8; i=i+1){
a[i]=i/4
}
return a;
}

Δηορζώζηε ηα ιάζε ζηελ παραπάλφ κέζοδο έηζη ώζηε λα επηζηρέθεη έλαλ πίλαθα ποσ
λα περηέτεη ηης ηηκές { 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75 }.
Θέμα 11 (v3)
Έζηω όηι πρέπει να καηαζκεσάζεηε μια εθαρμογή εγγραθής τρηζηών ζε
διαδικησακό τώρο τρηζιμοποιώνηας Applet, Labels, TextFields,
Buttons όπως θαίνεηαι ζηην παρακάηω εικόνα.
Πρέπει να ιζτύοσν οι ακόλοσθοι περιοριζμοί:
1. Το όνομα τρήζηη (username) πρέπει να είναι ηύποσ String και να
έτει ελάτιζηο μέγεθος ταρακηήρων ίζο με 8.
2. Οι κωδικοί πρόζβαζης (password, confirm password) πρέπει να είναι
ηύποσ String, να έτοσν ίδια ηιμή και να έτοσν ελάτιζηο μέγεθος
ταρακηήρων ίζο με 6.
3. Ο ηηλεθωνικός αριθμός (phone) πρέπει να είναι ηύποσ int και να έτει
ελάτιζηο μέγεθος ταρακηήρων ίζο με 10.
Επιλέγονηας ο τρήζηης ηο Button με ηίηλο Register, ηα απαιηούμενα
δεδομένα ποσ έτοσν ειζατθεί (username, password, phone), θα
αποθηκεύονηαι ζε αρτείο, ζε διαθορεηική μια γραμμή.

