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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
Ποιο/ποια από ηα παπακάηω αναγνωπιζηικά είναι ζωζηά;
1. double 1salary_b;
2. boolean a=1
3. int no 1;
4. int #holidays
5. float a = 10.0f
6. int r2;
7. string s=w;
8. long[2] salaries = new long(700, 800);
Επώτηση 2
Έζηω η μέθοδορ:
public void test(int x) {
switch(x) {
case 1: System.out.print("a");
break;
case 2: System.out.print("b");
case 3: System.out.print("c");
default: System.out.print("-");
break;
}
}

Τι θα εμθανιζηεί αν καλέζεηε test(2);
1. b3. bc-

2. b
4. bc

Επώτηση 3
String s1 = "This is my exam string";
String s2 = new String("This is my exam string");
String s3 = "This is my exam string";

Ποια/ποιερ από ηιρ παπακάηω παπαζηάζειρ είναι false;
1. s1 == s2
3. s2.compareTo(s3) == 0

2. s1+s3=s2+s1
4. s1.equals(s2)

Επώτηση 4
interface IPassengerCarrier
abstract class Vehicle implements IPassengerCarrier
{
public Vehicle() {}
}
abstract class Car extends Vehicle
{
public Car() {}
}

Η δήλωζη καηαζκεςαζηή ζηη κλάζη Vehicle επιηπέπεηαι; Καηά ηη δήλωζη γένεζηρ
ενόρ ανηικειμένος Car ζηη μνήμη ηος ζςζηήμαηορ θα δεζμεςηεί σώπορ για πόζα
ανηικείμενα;
Επώτηση 5
int i = 0;
do {
System.out.print(--i);
if(i % 2 == 0)
break;
else
System.out.print(i);
} while( i < 10);

Τι θα ηςπώζει ο παπαπάνω κώδικαρ;
1. 1023245467689810
3. 012345678910

2. -101213435657879
4. Τίποηα από ηα παπαπάνω

Επώτηση 6
try
{
throw new InvalidNameException();
}
catch(InvalidNameException ine)
{
System.out.print("InvalidNameException ");
}
catch(Exception e)
{
System.out.print("Exception ");
}

Τι θα ηςπώζει ο παπαπάνω κώδικαρ;
1. Exception
3. InvalidNameException

2. InvalidNameException Exception
4. Exception InvalidNameException

Επώτηση 7
Ποια από ηα παπακάηω ιζσύοςν;
1)
2)
3)
4)

Η Java ςποζηηπίζει πολλαπλή κληπονομικόηηηα μεηαξύ κλάζεων
Οι ζηαηικέρ (static) μέθοδοι δεν μποπούν να ςπεπθοπηωθούν
Οι ιδιωηικέρ (private) μέθοδοι δεν μποπούν να ςπεπθοπηωθούν
Μία ςπεπθοπηωμένη (overloaded) μέθοδορ μποπεί να «πίξει» exceptions πος δεν πίσνονηαι
ζηην ςπεπκλάζη ηηρ

Επώτηση 8
int[][] array = new int[][] { {42, 11, 3}, {8, 14, 22}, {4, 5}};
System.out.print(array.length);
System.out.print(array[0].length);
System.out.print(array[2].length);

Τι θα ηςπώζει ο παπαπάνω κώδικαρ;

Επώτηση 9
class Parent {
static int a; private int b = 0;
public void doit() { b = a; }
protected foo() {
System.out.print(a + b);
}
}
class Child implements Parent {
private void foo() {
System.out.print(a);
}
}

class Test {
public static void main(String[]
arguments) {
Parent.foo();
Parent a = new Parent;
Parent b = new Child();
Child c=null;
a.a = 5;
a.doit();
b.foo(6);
b.foo();
a.foo();
c=a;
}
}

Διοπθώζηε ηα ζςνηακηικά λάθη ζηον παπαπάνω κώδικα, ώζηε να εκηελεζηεί ο
κώδικαρ ηηρ Test. Τι θα εμθανιζηεί ζηην οθόνη;
Επώτηση 10
public static void MakeArray(){
double[]a
for(i = 0; i<=8; ++i){
a[i]=i/4;
}
return void;
}

Διοπθώζηε ηα λάθη ζηην παπαπάνω μέθοδο έηζι ώζηε να επιζηπέθει έναν πίνακα πος
να πεπιέσει ηιρ ηιμέρ { 0.0, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.25, 1.5, 1.75 }.
Θέμα 11 (v1)
Έζηω όηι ππέπει να καηαζκεςάζεηε μια εθαπμογή μεηαηποπήρ ηάξεωρ
μεγέθοςρ απσείων. Ωρ είζοδορ ζηην εθαπμογή θα είναι ηο μέγεθορ ενόρ
απσείος ζε Bytes, ηο οποίο θα ειζάγεηαι από ηον σπήζηη, ζε ένα
TextField, όπωρ θαίνεηαι ζηην παπακάηω εικόνα. Η επιλογή ηος ηύπος
μεηαηποπήρ ηων δεδομένων ειζόδος (Input Bytes) θα ππαγμαηοποιείηαι με
σπήζη CheckBox. Οι διαθέζιμοι ηύποι θα είναι:
1. Kilobytes (KB)
2. Megabytes (MB)
3. Gigabytes (GB)
Τέλορ, επιλέγονηαρ ηο Button Calculate θα ςπολογίζεηαι ηο ανηίζηοισο
μέγεθορ ηος απσείος και θα εμθανίζεηαι ζηο ανηίζηοισο Label.

Υπόδειξη: Θεωπείζηε πωρ ο χπήζηηρ θα επιλέξει μόνο μία από ηα διαθέζιμερ επιλογέρ.

