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1. Συνοπτική περιγραφή επαγγέλµατος (Job Profile) 
 

Ο κάτοχος ∆ιπλώµατος ΙΕΚ στην ειδικότητα "Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής" έχει 
πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελµατικές στάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί 
σε µικροµεσαία ή µεγάλη εταιρία παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής λογισµικού του δηµόσιου ή 
ιδιωτικού τοµέα. Θα µπορεί επίσης να διενεργεί αυτόµατα ή ως µέλος οµάδας κατά την επεξεργασία 
διαφόρων προβληµάτων µε τη χρήση Η/Υ γνωρίζοντας πολύ καλά το περιβάλλον λειτουργίας του και τις 
δυνατότητες προγραµµατισµού του µε τη χρήση των βασικότερων γλωσσών προγραµµατισµού και 
κυρίως τµήµατα εφαρµογών τα οποία µπορεί να προγραµµατίζει µε γλώσσες προγραµµατισµού 3ης ή 
4ης γενιάς. 

Ο "Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής "  ενεργεί ως µέλος οµάδας ή αυτόνοµα, υπεύθυνα και 
εµπρόθεσµα και εκτελεί τις ακόλουθες κύριες επαγγελµατικές δραστηριότητες (Duties) : 

1. Αντιµετωπίζει προβλήµατα λειτουργίας του προσωπικού υπολογιστή (P.C.).  {Γνώσεις 
δοµής και λειτουργίας του P.C.} 

2. Χρησιµοποιεί λειτουργικά συστήµατα DOS και UNIX {Λειτουργία  DOS και UNIX} 

3. Χρησιµοποιεί προϊόντα λογισµικού {όπως Επεξεργασία Κειµένου, Λογισµικά φύλλα, 
Βάσεις ∆εδοµένων} 

4. Εφαρµόζει τεχνικές δοµηµένης σχεδίασης προγράµµατος σε γλώσσα Pascal. 

5. Αναπτύσσει εφαρµογές µε γλώσσα C. 

6. ∆ιαχειρίζεται δίκτυα υπολογιστών  {Γνώσεις δικτύων υπολογιστών και επικοινωνιών - 
χρήση τοπικών δικτύων} 

7. Σχεδιάζει - διαχειρίζεται βάσεις δεδοµένων 

8. Προγραµµατίζει και αναπτύσσει εφαρµογές σε SQL/4GL 

9. Σχεδιάζει και υλοποιεί εφαρµογές οπτικού προγραµµατισµού. 

10. Χρησιµοποιεί Τεχνολογία πολυµέσων 

11. Αναπτύσσει εφαρµογές µε Clipper 
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2. Ανάλυση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων  (Task Analysis) 
 

2.1. Για την αντιµετώπιση προβληµάτων δυσλειτουργίας του προσωπικού υπολογιστή (PC) 
γνωρίζει: 

- Τη δοµή υπολογιστή 

- Την οργάνωση  της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας (Κ.Μ.Ε) 

- Την οργάνωση µνήµης 

- Τις διαδικασίες  εισόδου-εξόδου 

- Τα δοµικά στοιχεία υπολογιστών που υπάρχουν στην αγορά και  αξιολογεί  τον  τρόπο 
επιλογής δοµικών στοιχείων για   ένα σύστηµα   

- Τον ρόλο των λειτουργικών συστηµάτων 

- Τα είδη των λειτουργικών συστηµάτων 

- Τον πυρήνα του λειτουργικού συστήµατος 

- Την διαχείριση Κ.Μ.Ε. 

- Την διαχείριση µνήµης 

- Την διαχείριση αρχείων 

 

2.2. Για τη χρήση λειτουργικών συστηµάτων DOS και UNIX και του λειτουργικού περιβάλλοντος 
Windows γνωρίζει: 

- Τις βασικές έννοιες του DOS και Windows 

- Τις βασικές εντολές του DOS και Windows 

- Το σύστηµα αρχείων του DOS 

- Τη χρήση batch αρχείων 

- Χρήση του συντάκτη αρχείων 

- Τις βασικές έννοιες του UNIX 

- Το σύστηµα αρχείων του UNIX 

- Τις βασικές εντολές του UNIX 
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- Τη διαχείριση διεργασιών 

- Τον προγραµµατισµό του φλοιού 

 

2.3. Για τη χρήση προϊόντων λογισµικού (Επεξεργασία Κειµένου, Λογιστικά Φύλλα, Βάσεις 
∆εδοµένων) γνωρίζει: 

- Ένα τουλάχιστον επεξεργαστή κειµένου σε περιβάλλον Windows (Word, Ami Pro κλπ) 

- Βασικές εντολές σύνταξης και εκτύπωσης εγγράφων 

- Προωθηµένες δυνατότητες 

- Βοηθητικά προγράµµατα 

- Ειδικές λειτουργίες 

- Περιβάλλον εργασίας του λογιστικού φύλλου 

- Σύνταξη και µορφοποίηση λογιστικών φύλλων 

- Εκτυπώσεις 

- ∆ιαγράµµατα και βάσεις δεδοµένων 

- Συνεργασία και άλλα πακέτα 

- Βασικά στοιχεία της βάσης δεδοµένων 

-Προγραµµατισµός µε τη βάση δεδοµένων 

 

2.4. Για την εφαρµογή τεχνικών δοµηµένης σχεδίασης προγράµµατος σε γλώσσα Pascal 
γνωρίζει: 

- Τις αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού 

- Τις βασικές έννοιες και την τυποποίηση της ανάπτυξης εφαρµογών 

- Την χρήση των διαγραµµάτων ροής δεδοµένων, των διαγραµµάτων συσχέτισης 
οντοτήτων και των λεξικών δεδοµένων. 

Για τη γλώσσα προγραµµατισµού Pascal γνωρίζει: 

- Τους τύπους δεδοµένων της Pascal 

- Τις σταθερές, µεταβλητές και τις εκφράσεις 
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- Τις εντολές εισόδου - εξόδου 

- Τις εντολές ελέγχου και επανάληψης 

- Τους σύνθετους τύπους δεδοµένων 

- Τις διαδικασίες και τις συναρτήσεις 

- Την επεξεργασία αρχείων 

- Το περιβάλλον της Turbo - Pascal 

- Τον αντικειµενοστραφή (object oriented) προγραµµατισµό µε Pascal 

 

2.5. Για την ανάπτυξη εφαρµογών µε γλώσσα C γνωρίζει: 

- Την εξέλιξη της C 

- Το αλφάβητο και τους συντακτικούς κανόνες 

- Τους τύπους µεταβλητών και τις µετατροπές των τύπων (type casting) 

- Τους σύνθετους τύπους (enum, structure, union) 

- Τους αριθµητικούς, τους λογικούς και τους σχεσιακούς τελεστές και τις εκφράσεις 

- Τις εντολές ελέγχου και επανάληψης 

- Τις συναρτήσεις 

- Τους δείκτες (pointers), τους πίνακες (arrays) και τα strings 

- Το πέρασµα παραµέτρων by value και by reference 

- Την αναδροµή (recursion) 

- Τις εντολές εισόδου, εξόδου και διαχείρισης αρχείων 

- Την χρήση του προεπεξεργαστή 

 

2.6. Για τη διαχείριση δικτύων υπολογιστών γνωρίζει : 

Για τις επικοινωνίες και τα δίκτυα υπολογιστών γνωρίζει: 

- Τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας 

- Τα δίκτυα ευρείας έκτασης (WAN) 
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- Τα τοπικά δίκτυα (LAN) 

- Τα πρωτόκολλα X.25 και V.24/V.28 (RS-232) 

- Τα δηµόσια δίκτυα δεδοµένων 

- Τα Ελληνικά δηµόσια δίκτυα δεδοµένων (Hellaspac, Hellascom) 

- Μεθόδους επικοινωνίας από προσωπικό υπολογιστή (PC) 

Για τα τοπικά δίκτυα υπολογιστών (LAN) γνωρίζει: 

- Την αρχιτεκτονική των τοπικών δικτύων (τοπολογίες) 

- Τα πρωτόκολλα των τοπικών δικτύων 

- Την µέθοδο ονοµατολογίας χρηστών και συσκευών 

- Την κατηγοριοποίηση των χρηστών σε οµάδες 

- Τον διαµοιρασµό, τα χαρακτηριστικά και τις µεθόδους προσπέλασης των αρχείων 

- Το σύστηµα ασφάλειας και τα δικαιώµατα πρόσβασης 

- Την χρήση διαµοιραζόµενων εκτυπωτών (spooling) 

- Την χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

- Την δυνατότητα διασύνδεσης µε άλλα τοπικά ή δηµόσια δίκτυα 

- Την διαχείριση των πόρων του συστήµατος 

 

2.7. Για τη διαχείριση βάσεων δεδοµένων γνωρίζει: 

- Γνώσεις που αφορούν τις βασικές έννοιες βάσεων δεδοµένων 

- Μια τουλάχιστον βάση δεδοµένων για Windows (Access, Fox Pro, κλπ) 

- Τη σχεδίαση, ανάπτυξη και τροποποίηση βάσεων δεδοµένων 

- Τον χειρισµό δεδοµένων 

- Τα ερωτηµατολόγια (queries) 

- Τη δηµιουργία φορµών (forms) 

- Τη δηµιουργία αναφορών (reports) 

- Τη σχεδίαση και δηµιουργία οθονών µε τη βοήθεια προγραµµάτων βάσεων δεδοµένων 
για Windows. 
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- Οντότητες και συσχετίσεις 

- Μοντέλα Σ.∆.Β.∆. (σχεσιακά - δικτυωτά - ιεραρχικά) 

- Την αρχιτεκτονική Σ.∆.Β.∆. 

- Την λογική δοµή 

- Την φυσική οργάνωση 

 

2.8. Προγραµµατίζει και αναπτύσσει εφαρµογές σε SQL/4GL: 

Για τον προγραµµατισµό σε SQL/4GL γνωρίζει: 

- Τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδοµένων 

- Τα µοντέλα βάσεων δεδοµένων 

- Τη λογική δοµή των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων 

- Τα βήµατα δηµιουργίας µιας βάσης δεδοµένων 

- Τους ορισµούς της γλώσσας SQL 

- Τις κατηγορίες των εντολών SQL 

- Την σύνταξη των εντολών SQL 

- Την βασική δοµή ενός προγράµµατος SQL/FORMS 

- Τις εντολές SQL/FORMS 

- Τις τεχνικές για το γράψιµο 4GL εφαρµογών 

- Τις κυριότερες εντολές 4GL, την χρήση τους και τον συνδυασµό αυτών µε την SQL 

- Την αντιµετώπιση ειδικών θεµάτων (backups, transactions, audit trails, logging) 

Για την ανάπτυξη εφαρµογών σε SQL/4GL γνωρίζει: 

- Την µέθοδο data manipulation with cursors 

- Την σχεδίαση και υλοποίηση προγραµµάτων SQL/FORMS 

- Την δηµιουργία οθονών µε χρήση της γλώσσας 4GL 

- Την δηµιουργία αναφορών (reports) 

- Την σχεδίαση, υλοποίηση και χρήση transactions, procedures και rules 
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- Την ανάλυση, σχεδιασµό και υλοποίηση µιας εφαρµογής µε δοµηµένη τεχνική 

- Την τµηµατική κωδικοποίηση µιας εφαρµογής µε την χρήση των γλωσσών SQL και 
4GL 

- Την δοκιµή τµηµάτων της εφαρµογής 

- Την διασύνδεση τµηµάτων της εφαρµογής 

- Την τεκµηρίωση του τρόπου λειτουργίας της εφαρµογής 

- Την εγκατάσταση της ολοκληρωµένης εφαρµογής στο περιβάλλον του χρήστη 

- Την παρουσίαση της εφαρµογής 

- Την συντήρηση της εφαρµογής 

 

2.9. Σχεδιάζει και υλοποιεί εφαρµογές οπτικού προγραµµατισµού: 

Για τον οπτικό προγραµµατισµό (visual programming) γνωρίζει: 

- Τις έννοιες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού (object oriented programming) 

- Τα χαρακτηριστικά των διαδικαστικών (procedural) γλωσσών προγραµµατισµού 

- Τα χαρακτηριστικά των καθοδηγούµενων από γεγονότα (event driven) γλωσσών 
προγραµµατισµού 

- Τα χαρακτηριστικά της Visual Basic 

- Το περιβάλλον της Visual Basic 

- Τις έννοιες της φόρµας (form), γεγονότος (event), ιδιότητας (property), ελέγχου 
(control) και διαδικασίας γεγονότων (procedure) 

- Την διαχείριση έργων της Visual Basic 

- Την σχεδίαση της επικοινωνίας µε τον χρήστη (user interface) της Visual Basic 

- Την γλώσσα προγραµµατισµού της Visual Basic 

- Την σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών µε χρήση της Visual Basic 

- Την χρήση των Dynamic Data Exchange και Object Linking and Embedding 

- Την επεξεργασία γραφικών και εικόνων 

- Την αναγνώριση, διαχείριση και διόρθωση λαθών 
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- Την ανάπτυξη συστήµατος βοήθειας (help system) σε µία εφαρµογή 

 

2.10. Για την τεχνολογία πολυµέσων γνωρίζει: 

- Τις έννοιες και τα συστατικά των πολυµέσων 

- Τα συστήµατα οπτικοποίησης 

- Τους τύπους αναγνωστών CD 

- Τους τύπους µονάδων αποθήκευσης 

- Τα εργαλεία συµπίεσης δεδοµένων 

- Τα εργαλεία µαγνητοσκόπησης video 

- Το λογισµικό παρουσίασης και εργαλεία κινούµενης εικόνας 

 

2.11. Αναπτύσσει εφαρµογές µε Clipper: 

- Το περιβάλλον ανάπτυξης Clipper 

- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του Clipper 

- Τους τύπους των αρχείων του Clipper 

- Τους κανόνες σύνταξης του Clipper 

- Τις εντολές ορισµού, ελέγχου και εισόδου / εξόδου 
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3. Τελικές Εξετάσεις Πιστοποίησης 
 

Για την απόκτηση του ∆ιπλώµατος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής πρέπει 
να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο Ι.Ε.Κ. και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελµατικής 
κατάρτισης. 
 
β) Επιτυχία στο Θεωρητικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
 
γ) Επιτυχία στο Πρακτικό Μέρος των τελικών εξετάσεων. 
 
Για το σκοπό αυτό, στη Κ.Υ. του Ο.Ε.Ε.Κ., συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) που έχει ως έργο την ευθύνη για την οµαλή και 
αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, κατεύθυνση και συντονισµό του έργου των 
Π.Ε.Ε.Π. 
 
Κατά τις εξεταστικές περιόδους συγκροτούνται Περιφερειακές Εξεταστικές Επιτροπές Πιστοποίησης 
(Π.Ε.Ε.Π.). Οι Π.Ε.Ε.Π. έχουν ως έργο την οργάνωση και εφαρµογή των διαδικασιών των σχετικών 
µε τις εξετάσεις στην περιφέρειά τους µε βάση τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Ο.Ε.Ε.Κ. και τις 
οδηγίες της Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. 
 
Η Πιστοποίηση Επαγγελµατικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις Θεωρητικού και 
Πρακτικού Μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο µε βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή 
των εξετάσεων, Κανονισµό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας. 
 
Οι ενδιαφερόµενοι που απέτυχαν, µπορούν να συµµετέχουν εκ νέου στις Εξετάσεις Πιστοποίησης 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης χωρίς περιορισµό, οποτεδήποτε αυτές διεξάγονται. 
 
Εξετασθείς, ο οποίος πέτυχε στο Πρακτικό ή Θεωρητικό Μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την 
επιτυχία του στο µέρος αυτό για τρία (3) συνεχή έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων συµµετέχει µόνο 
στις εξετάσεις του µέρους στο οποίο απέτυχε. Η τριετία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της 
ανακοίνωσης των αποτελεσµάτων των εξετάσεων στην έδρα της αρµόδιας Π.Ε.Ε.Π. και λήγει την 
ηµέρα συµπλήρωσης τριών (3) ηµερολογιακών ετών. Αν µέσα στο χρονικό διάστηµα των τριών (3) 
ετών δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιµασία, υποχρεούται πλέον να συµµετέχει εκ νέου και στα δύο 
(2) µέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) µε 
βάση τον ισχύοντα κάθε φορά Κανονισµό Κατάρτισης της ειδικότητάς του. 
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3.1 Το θεωρητικό µέρος των εξετάσεων 

3.1.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός  
Με τη διαδικασία των εξετάσεων του Θεωρητικού Μέρους επιδιώκεται να διαπιστωθεί αν ο απόφοιτος 
του Ι.Ε.Κ. κατέχει και είναι ικανός να χρησιµοποιεί, σε συγκεκριµένες επαγγελµατικές εφαρµογές, τις 
θεωρητικές γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλµατος. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η γραπτή δοκιµασία γίνεται µε ερωτήσεις που προκύπτουν από το περιεχόµενο της προβλεπόµενης 
στοχοθεσίας του Θεωρητικού Μέρους και µπορεί να περιέχει θέµατα από όλα τα γνωστικά 
αντικείµενα (µαθήµατα) που περιέχονται στην εξεταζόµενη θεµατική ενότητα ή µέρος αυτών. 
Τα γραπτά είναι ανώνυµα κατά τη συλλογή και βαθµολόγηση µετά από επικάλυψη των ονοµάτων 
των υποψηφίων. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης για το Θεωρητικό Μέρος καταρτίζεται από την Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. και  µετά από 
απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Ε.Ε.Κ. ανακοινώνεται από την οικεία Π.Ε.Ε.Π. 
 
Η Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ. µεταβιβάζει τα θέµατα των γραπτών εξετάσεων στις επιτροπές των εξεταστικών 
κέντρων µε τον προσφορότερο και ασφαλέστερο κατά την κρίση της τρόπο. 
 
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να απαντήσουν σε όλα τα θέµατα που έχουν δοθεί για επεξεργασία. 
Μετά την εξάντληση του χρονικού ορίου αποχώρησης οι υποψήφιοι παραδίδουν τα γραπτά τους 
στους επιτηρητές οι οποίοι παρουσία του υποψηφίου καλύπτουν το µέρος του γραπτού που φέρει τα 
στοιχεία του υποψηφίου, µε αδιαφανές κάλυµµα (αυτοκόλλητο). 
 
Κάθε γραπτό δοκίµιο αξιολογείται από δυο (2) βαθµολογητές. 
 
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση την βαθµολογική κλίµακα από 1– 20. 
 
Ως επιτυχών στο Θεωρητικό Μέρος θεωρείται αυτός που βαθµολογήθηκε µε βαθµό δέκα (10) έως 
είκοσι (20). 
 
Ο τελικός βαθµός προκύπτει από το άθροισµα των βαθµών των δυο (2) βαθµολογητών διαιρούµενος 
δια του δυο (2). Σε περίπτωση αναβαθµολόγησης ισχύει ο βαθµός του αναβαθµολογητή. 
Η βαθµολόγηση γίνεται µε ακέραιο βαθµό. Αν µετά τη διαίρεση του αθροίσµατος των βαθµών των 
δυο (2) βαθµολογητών προκύπτει δεκαδικός αριθµός, ο βαθµός αυτός στρογγυλοποιείται στον 
αµέσως επόµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο είναι >= 0.5) ή προηγούµενο (εάν το δεκαδικό στοιχείο 
είναι < 0.5) ακέραιο βαθµό. 
 
Γραπτό δοκίµιο των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αναβαθµολογείται µόνο 
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στην περίπτωση που η διαφορά βαθµολογίας µεταξύ του πρώτου και του δεύτερου βαθµολογητή 
είναι µεγαλύτερη των τριών (3) µονάδων, από µέλος της οικείας οµάδας αναβαθµολογητών το οποίο 
ορίζει η Επιτροπή του Βαθµολογικού Κέντρου. 
Επανεξέταση ή αναβαθµολόγηση πέραν της ανωτέρω προβλεπόµενης δεν επιτρέπεται. 
 
Η αξιολόγηση των γραπτών δοκιµίων γίνεται µε αντικειµενική και δίκαιη κρίση και δεν απαιτείται 
αιτιολόγηση από τον βαθµολογητή ή τον αναβαθµολογητή. 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Η εξέταση του Θεωρητικού Μέρους διαρκεί τρεις (3) ώρες. 

 

3.1.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Θεωρητικό Μέρος, οι υποψήφιοι της 
ειδικότητας Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του Θεωρητικού Μέρους της ειδικότητας. 
 

Α. ∆οµή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή 

Α1. ∆οµή προσωπικού υπολογιστή (P.C) 

Α2. Οργάνωση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργαστή (Κ.Μ.Ε). 

Α3. Οργάνωση µνήµης 

Α4. ∆ιαδικασίες εισόδου - εξόδου 

Α5. ∆οµικά στοιχεία υπολογιστών που υπάρχουν στην αγορά και τρόπος επιλογής 
δοµικών  στοιχείων για ένα σύστηµα. 

Α6. Ο ρόλος των λειτουργικών συστηµάτων 

Α7. Είδη των λειτουργικών συστηµάτων 

Α8. Πυρήνας του λειτουργικού συστήµατος 

Α9. ∆ιαχείριση Κ.Μ.Ε. 

Α10. ∆ιαχείριση µνήµης 

Α11. ∆ιαχείριση αρχείων 

Α13. Σχεδίαση ολόκληρου υπολογιστικού συστήµατος 

Α14. Αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών ολόκληρου υπολογιστικού  συστήµατος. 
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Β. Χρήση λειτουργικών συστηµάτων DOS, UNIX και λειτουργικού περιβάλλοντος Windows 

Β1. Βασικές έννοιες του DOS, Windows 

Β2. Σύστηµα αρχείων του DOS 

Β3. Xρήση batch αρχείων 

Β4. Bασικές έννοιες του UNIX 

Β5. Σύστηµα αρχείων του UNIX 

Β6. Βασικές εντολές του UNIX 

Β7. ∆ιαχείριση διεργασιών 

Β8. Προγραµµατισµός του φλοιού 

Β9. ∆ιαχείριση συστηµάτων UNIX 

 

Γ. Χρήση προϊόντων λογισµικού (Επεξεργασία Κειµένου, Λογιστικά φύλλα, Βάσεις δεδοµένων) 

Γ1. Ένας τουλάχιστον επεξεργαστής κειµένου σε περιβάλλον Window (Word, AmiPro 
κλπ) 

Γ2. Βασικές εντολές σύνταξης και εκτύπωσης εγγράφων 

Γ3. Προωθηµένες δυνατότητες 

Γ4. Βοηθητικά προγράµµατα 

Γ5. Ειδικές λειτουργίες 

Γ6. Περιβάλλον εργασίας του λογιστικού φύλλου 

Γ7. Σύνταξη και µορφοποίηση λογιστικών φύλλων 

Γ8. ∆ιαγράµµατα και βάσεις δεδοµένων 

Γ9. Συνεργασία και άλλα πακέτα 

Γ10. Βασικά στοιχεία της βάσης δεδοµένων 

Γ11. Προγραµµατισµός µε τη βάση  δεδοµένων 

 

∆. ∆οµηµένη σχεδίαση προγράµµατος σε γλώσσα Pascal 

∆1. Αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού 
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∆2. Βασικές έννοιες και την τυποποίηση της ανάπτυξης εφαρµογών 

∆3. Χρήση των διαγραµµάτων ροής δεδοµένων, των διαγραµµάτων συσχέτισης 
οντοτήτων και των λεξικών δεδοµένων. 

∆4. Τύποι δεδοµένων της Pascal 

∆5. Σταθερές, µεταβλητές και τις εκφράσεις 

∆6. Εντολές εισόδου/ εξόδου 

∆7. Εντολές ελέγχου και επανάληψης 

∆8. Σύνθετοι τύποι δεδοµένων 

∆9. ∆ιαδικασίες και τις συναρτήσεις 

∆10. Επεξεργασία αρχείων 

∆11. Το περιβάλλον της Turbo - Pascal 

∆12. Αντικειµενοστραφής (object oriented) προγραµµατισµός µε Pascal 

 

Ε. Προγραµµατισµός µε γλώσσα C 

Ε1. Αλφάβητο και συντακτικοί κανόνες της C 

Ε2. Τύποι µεταβλητών και µετατροπές των τύπων (type casting) 

Ε3. Σύνθετοι τύποι (enum, structure, union) 

Ε4.  Αριθµητικοί, λογικοί και σχεσιακοί τελεστές και εκφράσεις 

Ε5. Εντολές ελέγχου και επανάληψης 

Ε6. Συναρτήσεις 

Ε7. ∆είκτες (pointers), πίνακες (arrays) και strings 

Ε8. Πέρασµα παραµέτρων by value και by reference 

Ε9. Αναδροµή (recursion) 

Ε10. Εντολές εισόδου, εξόδου και διαχείρισης αρχείων 

Ε11. Χρήση του προεπεξεργαστή 

 

ΣΤ.  ∆ίκτυα υπολογιστών και επικοινωνίας - χρήση τοπικών δικτύων 
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ΣΤ1. Βασικά στοιχεία επικοινωνίας (παράσταση πληροφορίας, ταχύτητα, σφάλµατα 
µετάδοσης) 

ΣΤ2. ∆ίκτυα ευρείας έκτασης (WAN) 

ΣΤ3. Τοπικά δίκτυα (LAN) 

ΣΤ4. Πρωτόκολλα X.25 και V.24/V.28 (RS-232) 

ΣΤ5. ∆ηµόσια δίκτυα δεδοµένων 

ΣΤ6. Ελληνικά δηµόσια δίκτυα δεδοµένων (Hellaspak, Hellascom) 

ΣΤ7. Μέθοδοι επικοινωνίας από προσωπικό υπολογιστή (PC) 

ΣΤ8. Αρχιτεκτονικές των τοπικών δικτύων (τοπολογίες) 

ΣΤ9. Πρωτόκολλα των τοπικών δικτύων 

ΣΤ10. Μέθοδος ονοµατολογίας χρηστών και συσκευών 

ΣΤ11. Κατηγοριοποίηση των χρηστών σε οµάδες 

ΣΤ12. ∆ιαµοιρασµός, τα χαρακτηριστικά και µέθοδοι προσπέλασης των αρχείων 

ΣΤ13. Σύστηµα ασφάλειας - δικαιώµατα πρόσβασης 

ΣΤ14. Χρήση διαµοιραζόµενων εκτυπωτών (spooling) 

ΣΤ15. Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

ΣΤ16. ∆ιασύνδεση µε άλλα τοπικά ή δηµόσια δίκτυα 

ΣΤ17. ∆ιαχείριση των πόρων του συστήµατος 

 

Ζ.  ∆ιαχείριση βάσεων δεδοµένων, δοµές δεδοµένων, οργάνωση αρχείων και ανάπτυξη 
εφαρµογών σε Windows 

Ζ1.  Γνώσεις που αφορούν τις βασικές έννοιες βάσεων δεδοµένων 

Ζ2. Οντότητες και συσχετίσεις 

Ζ3.  Μοντέλα Σ.∆.Β.∆. (σχεσιακά - δικτυωτά - ιεραρχικά) 

Ζ4. Αρχιτεκτονική Σ.∆.Β.∆. 

Ζ5. Λογική δοµή 

Ζ6. Φυσική οργάνωση 
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Ζ7. Σχεδίαση, ανάπτυξη και τροποποίηση βάσεων δεδοµένων 

Ζ8. Χειρισµός δεδοµένων 

Ζ9. Ερωτηµατολόγια (queries) 

Ζ10. ∆ηµιουργία φορµών (forms) 

Ζ11. ∆ηµιουργία αναφορών (reports) 

Ζ12. Σχεδίαση και δηµιουργία οθονών µε τη βοήθεια προγραµµάτων βάσεων 
δεδοµένων για Windows. 

 

Η.  Προγραµµατισµός εφαρµογών σε SQL/4GL 

Η1. Βασικές έννοιες των βάσεων δεδοµένων 

Η2. Μοντέλα βάσεων δεδοµένων 

Η3. Λογική δοµή των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (πίνακες, γραµµές στήλες) 

Η4. Ορισµοί της γλώσσας SQL 

Η5. Κατηγορίες των εντολών SQL 

Η6. Σύνταξη των εντολών SQL 

Η7. Βασική δοµή ενός προγράµµατος SQL/FORMS 

Η8. Εντολές SQL/FORMS 

Η9. Τεχνικές για το γράψιµο 4GL εφαρµογών 

Η1Ο. Κυριότερες εντολές 4GL, χρήση τους και συνδυασµός αυτών µε την SQL 

Η11. Εφαρµογές µε την χρήση data manipulation with cursors 

Η12. Σχεδίαση και υλοποίηση προγραµµάτων SQL/FORMS 

Η13. ∆ηµιουργία οθονών µε χρήση της γλώσσας 4GL 

Η14. ∆ηµιουργία αναφορών (reports) 

Η14. Σχεδίαση, υλοποίηση και χρήση transactions, procedures και rules 

Η15. Ανάλυση, σχεδιασµός και υλοποίηση µιας εφαρµογής µε δοµηµένη τεχνική 

Η16. Τµηµατική κωδικοποίηση µιας εφαρµογής µε την χρήση των γλωσσών SQL και 
4GL 
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Θ.  Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών οπτικού προγραµµατισµού: 

Θ1. Έννοιες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού (object oriented programming) 

Θ2. Χαρακτηριστικά των διαδικαστικών (procedural) γλωσσών προγραµµατισµού 

Θ3. Χαρακτηριστικά των καθοδηγούµενων από γεγονότα (event driven) γλωσσών 
προγραµµατισµού 

Θ4. Χαρακτηριστικά της Visual Basic 

Θ5. Το περιβάλλον της Visual Basic 

Θ6. Έννοιες της φόρµας (form), γεγονότος (event), ιδιότητας (property), ελέγχου 
(control) και διαδικασίας γεγονότων (procedure) 

Θ7. ∆ιαχείριση έργων της Visual Basic 

Θ8. Σχεδίαση της επικοινωνίας µε τον χρήστη (user interface) της Visual Basic 

Θ9. Γλώσσα προγραµµατισµού της Visual Basic 

Θ10. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών µε χρήση της Visual Basic 

Θ11. Χρήση των Dynamic Data Exchange και Object Linking and Embedding 

Θ12. Επεξεργασία γραφικών και εικόνων 

Θ13. Αναγνώριση, διαχείριση και διόρθωση λαθών 

Θ14. Ανάπτυξη συστήµατος βοήθειας (help system) σε µία εφαρµογή 

 

Ι. Τεχνολογία Πολυµέσων 

Ι1. Έννοιες και τα συστατικά των πολυµέσων 

Ι2. Συστήµατα οπτικοποίησης 

Ι3. Τύποι αναγνωστών CD 

Ι4. Τύποι µονάδων αποθήκευσης 

Ι5. Εργαλεία συµπίεσης δεδοµένων 

Ι6. Εργαλεία µαγνητοσκόπησης video 

Ι7. Λογισµικό παρουσίασης και εργαλεία κινούµενης εικόνας 
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Ι8. Εργαλεία επεξεργασίας ήχου 

Ι9. Λογισµικό των πολυµέσων 

 

Κ.  Ανάπτυξη εφαρµογών µε Clipper γνωρίζει: 

Κ1. Χαρακτηριστικά εγκατάστασης 

Κ2. Λειτουργικά χαρακτηριστικά 

Κ3. Βάση δεδοµένων  Clipper 

Κ4. Συναρτήσεις Clipper 

Κ5.  Εντολές ορισµού, ελέγχου και εισόδου / εξόδου 

Κ6. Τύποι των αρχείων του Clipper 
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3.2 Το πρακτικό µέρος εξετάσεων 

3.2.1 ∆ιαδικασία 

α) Σκοπός 
Κατά τη δοκιµασία του Πρακτικού Μέρους ελέγχονται οι επαγγελµατικές ικανότητες και δεξιότητες του 
εξεταζοµένου, όπως αυτές περιγράφονται στη Συνοπτική Περιγραφή Επαγγέλµατος (Job Profile), στη 
στοχοθεσία εξεταστέας ύλης του επαγγέλµατος και τα επιµέρους επαγγελµατικά καθήκοντα του 
Κανονισµού Κατάρτισης της ειδικότητας. 

 

β) Περιεχόµενο εξέτασης 
Η εξέταση των υποψηφίων στο Πρακτικό Μέρος γίνεται σε εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. ή σε 
εργαστηριακούς ή εργασιακούς χώρους, όπου οι υποψήφιοι πραγµατοποίησαν την πρακτική ή 
εργαστηριακή τους άσκηση κατά την περίοδο της Kατάρτισής τους ή σε εργαστήρια άλλων µονάδων 
(εκπαιδευτικών ή επαγγελµατικών) που κατά την κρίση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. καλύπτουν τις 
απαιτήσεις αξιολόγησης. 
 
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε θέµατα που περιλαµβάνονται στην στοχοθεσία των δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων της ειδικότητας και µπορούν να πραγµατοποιηθούν στους επιλεγµένους χώρους 
αξιολόγησης. 
 
Στο εργαστήριο µπορούν ταυτόχρονα να εξετάζονται περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, µε 
διαφορετικά θέµατα και ανάλογα µε τη δυνατότητα των συγκεκριµένων χώρων. 
 
Οι εξεταστές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και µετά την πάροδο εύλογου χρόνου ελέγχουν τις 
πραγµατοποιηθείσες ασκήσεις και τα αποτελέσµατα των έργων και εφόσον κρίνουν ότι αυτό 
χρειάζεται ή απαιτείται από το είδος εξέτασης, προχωρούν και σε προφορικές ερωτήσεις - 
διευκρινίσεις επί του εκτελεσθέντος  έργου. 
 
Κάθε υποψήφιος εξετάζεται και βαθµολογείται από τρεις εξεταστές οι οποίοι ορίζονται από τον 
Ο.Ε.Ε.Κ., ύστερα από πρόταση της οικείας Π.Ε.Ε.Π. και εκπροσωπούν τον Ο.Ε.Ε.Κ. και τους 
κοινωνικούς εταίρους σε περιφερειακό επίπεδο. Ο υποψήφιος θεωρείται επιτυχών εφόσον οι δύο (2) 
από τους τρεις (3) εξεταστές τον χαρακτηρίσουν επιτυχόντα. 

 

γ) ∆ιαδικασία εξέτασης 
Το πρόγραµµα εξέτασης του Πρακτικού Μέρους για κάθε ειδικότητα ανακοινώνεται από την Π.Ε.Ε.Π. 
Η διάρκεια του εξεταστικού προγράµµατος της πρακτικής δοκιµασίας εξαρτάται από τον αριθµό των 
υποψηφίων σε κάθε περιφέρεια και τη διατιθέµενη υποδοµή. 
 
Οι υποψήφιοι προσέρχονται στο συγκεκριµένο εργαστήριο ή εργασιακό χώρο την ηµέρα και ώρα που 
έχει οριστεί για την εξέτασή τους. 
 
Οι υποψήφιοι µπορούν να εξετάζονται σε περισσότερα από ένα εργαστήρια αν η ειδικότητα και η 
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δέσµη των εξεταζοµένων θεµάτων το επιτρέπουν κατά την κρίση της εξεταστικής επιτροπής. 
 

δ) ∆ιάρκεια εξετάσεων 
Το Πρακτικό Μέρος εξετάζεται για τρεις (3) ώρες. 

 

3.2.2 Στοχοθεσία εξεταστέας ύλης 
Για την πιστοποίηση της επαγγελµατικής ικανότητας, κατά το Πρακτικό Μέρος, οι υποψήφιοι 

της ειδικότητας Ειδικός Εφαρµογών Πληροφορικής, εξετάζονται σε γενικά θέµατα επαγγελµατικών 
γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελµατικές γνώσεις και ικανότητες, που 
περιλαµβάνονται αποκλειστικά στη στοχοθεσία του πρακτικού µέρους της ειδικότητας. 

 

Α. ∆οµή και λειτουργία προσωπικού υπολογιστή 

Α1. ∆οµή προσωπικού υπολογιστή (P.C) 

Α2. Οργάνωση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργαστή (Κ.Μ.Ε). 

Α3. Οργάνωση µνήµης 

Α4. ∆ιαδικασίες εισόδου - εξόδου 

Α5. ∆οµικά στοιχεία υπολογιστών που υπάρχουν στην αγορά και τρόπος επιλογής 
δοµικών  στοιχείων για ένα σύστηµα. 

Α6. Ο ρόλος των λειτουργικών συστηµάτων 

Α7. Είδη των λειτουργικών συστηµάτων 

Α8. Πυρήνας του λειτουργικού συστήµατος 

Α9. ∆ιαχείριση Κ.Μ.Ε. 

Α10. ∆ιαχείριση µνήµης 

Α11. ∆ιαχείριση αρχείων 

Α13. Σχεδίαση ολόκληρου υπολογιστικού συστήµατος 

Α14. Αξιολόγηση τεχνικών προδιαγραφών ολόκληρου υπολογιστικού  συστήµατος. 

 

Β. Χρήση λειτουργικών συστηµάτων DOS, UNIX και λειτουργικού περιβάλλοντος Windows 

Β1. Βασικές έννοιες του DOS, Windows 

Β2. Σύστηµα αρχείων του DOS 
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Β3. Xρήση batch αρχείων 

Β4. Bασικές έννοιες του UNIX 

Β5. Σύστηµα αρχείων του UNIX 

Β6. Βασικές εντολές του UNIX 

Β7. ∆ιαχείριση διεργασιών 

Β8. Προγραµµατισµός του φλοιού 

Β9. ∆ιαχείριση συστηµάτων UNIX 

 

Γ. Χρήση προϊόντων λογισµικού (Επεξεργασία Κειµένου, Λογιστικά φύλλα, Βάσεις δεδοµένων) 

Γ1. Ένας τουλάχιστον επεξεργαστής κειµένου σε περιβάλλον Window (Word, AmiPro 
κλπ) 

Γ2. Βασικές εντολές σύνταξης και εκτύπωσης εγγράφων 

Γ3. Προωθηµένες δυνατότητες 

Γ4. Βοηθητικά προγράµµατα 

Γ5. Ειδικές λειτουργίες 

Γ6. Περιβάλλον εργασίας του λογιστικού φύλλου 

Γ7. Σύνταξη και µορφοποίηση λογιστικών φύλλων 

Γ8. ∆ιαγράµµατα και βάσεις δεδοµένων 

Γ9. Συνεργασία και άλλα πακέτα 

Γ10. Βασικά στοιχεία της βάσης δεδοµένων 

Γ11. Προγραµµατισµός µε τη βάση  δεδοµένων 

 

∆. ∆οµηµένη σχεδίαση προγράµµατος σε γλώσσα Pascal 

∆1. Αρχές του δοµηµένου προγραµµατισµού 

∆2. Βασικές έννοιες και την τυποποίηση της ανάπτυξης εφαρµογών 

∆3. Χρήση των διαγραµµάτων ροής δεδοµένων, των διαγραµµάτων συσχέτισης 
οντοτήτων και των λεξικών δεδοµένων. 
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∆4. Τύποι δεδοµένων της Pascal 

∆5. Σταθερές, µεταβλητές και τις εκφράσεις 

∆6. Εντολές εισόδου/ εξόδου 

∆7. Εντολές ελέγχου και επανάληψης 

∆8. Σύνθετοι τύποι δεδοµένων 

∆9. ∆ιαδικασίες και τις συναρτήσεις 

∆10. Επεξεργασία αρχείων 

∆11. Το περιβάλλον της Turbo - Pascal 

∆12. Αντικειµενοστραφής (object oriented) προγραµµατισµός µε Pascal 

 

Ε. Προγραµµατισµός µε γλώσσα C 

Ε1. Αλφάβητο και συντακτικοί κανόνες της C 

Ε2. Τύποι µεταβλητών και µετατροπές των τύπων (type casting) 

Ε3. Σύνθετοι τύποι (enum, structure, union) 

Ε4.  Αριθµητικοί, λογικοί και σχεσιακοί τελεστές και εκφράσεις 

Ε5. Εντολές ελέγχου και επανάληψης 

Ε6. Συναρτήσεις 

Ε7. ∆είκτες (pointers), πίνακες (arrays) και strings 

Ε8. Πέρασµα παραµέτρων by value και by reference 

Ε9. Αναδροµή (recursion) 

Ε10. Εντολές εισόδου, εξόδου και διαχείρισης αρχείων 

Ε11. Χρήση του προεπεξεργαστή 

 

ΣΤ.  ∆ίκτυα υπολογιστών και επικοινωνίας - χρήση τοπικών δικτύων 

ΣΤ1. Βασικά στοιχεία επικοινωνίας (παράσταση πληροφορίας, ταχύτητα, σφάλµατα 
µετάδοσης) 

ΣΤ2. ∆ίκτυα ευρείας έκτασης (WAN) 
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ΣΤ3. Τοπικά δίκτυα (LAN) 

ΣΤ4. Πρωτόκολλα X.25 και V.24/V.28 (RS-232) 

ΣΤ5. ∆ηµόσια δίκτυα δεδοµένων 

ΣΤ6. Ελληνικά δηµόσια δίκτυα δεδοµένων (Hellaspak, Hellascom) 

ΣΤ7. Μέθοδοι επικοινωνίας από προσωπικό υπολογιστή (PC) 

ΣΤ8. Αρχιτεκτονικές των τοπικών δικτύων (τοπολογίες) 

ΣΤ9. Πρωτόκολλα των τοπικών δικτύων 

ΣΤ10. Μέθοδος ονοµατολογίας χρηστών και συσκευών 

ΣΤ11. Κατηγοριοποίηση των χρηστών σε οµάδες 

ΣΤ12. ∆ιαµοιρασµός, τα χαρακτηριστικά και µέθοδοι προσπέλασης των αρχείων 

ΣΤ13. Σύστηµα ασφάλειας - δικαιώµατα πρόσβασης 

ΣΤ14. Χρήση διαµοιραζόµενων εκτυπωτών (spooling) 

ΣΤ15. Χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

ΣΤ16. ∆ιασύνδεση µε άλλα τοπικά ή δηµόσια δίκτυα 

ΣΤ17. ∆ιαχείριση των πόρων του συστήµατος 

 

Ζ.  ∆ιαχείριση βάσεων δεδοµένων, δοµές δεδοµένων, οργάνωση αρχείων και ανάπτυξη 
εφαρµογών σε Windows 

Ζ1.  Γνώσεις που αφορούν τις βασικές έννοιες βάσεων δεδοµένων 

Ζ2. Οντότητες και συσχετίσεις 

Ζ3.  Μοντέλα Σ.∆.Β.∆. (σχεσιακά - δικτυωτά - ιεραρχικά) 

Ζ4. Αρχιτεκτονική Σ.∆.Β.∆. 

Ζ5. Λογική δοµή 

Ζ6. Φυσική οργάνωση 

Ζ7. Σχεδίαση, ανάπτυξη και τροποποίηση βάσεων δεδοµένων 

Ζ8. Χειρισµός δεδοµένων 

Ζ9. Ερωτηµατολόγια (queries) 
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Ζ10. ∆ηµιουργία φορµών (forms) 

Ζ11. ∆ηµιουργία αναφορών (reports) 

Ζ12. Σχεδίαση και δηµιουργία οθονών µε τη βοήθεια προγραµµάτων βάσεων 
δεδοµένων για Windows. 

 

Η.  Προγραµµατισµός εφαρµογών σε SQL/4GL 

Η1. Βασικές έννοιες των βάσεων δεδοµένων 

Η2. Μοντέλα βάσεων δεδοµένων 

Η3. Λογική δοµή των σχεσιακών βάσεων δεδοµένων (πίνακες, γραµµές στήλες) 

Η4. Ορισµοί της γλώσσας SQL 

Η5. Κατηγορίες των εντολών SQL 

Η6. Σύνταξη των εντολών SQL 

Η7. Βασική δοµή ενός προγράµµατος SQL/FORMS 

Η8. Εντολές SQL/FORMS 

Η9. Τεχνικές για το γράψιµο 4GL εφαρµογών 

Η1Ο. Κυριότερες εντολές 4GL, χρήση τους και συνδυασµός αυτών µε την SQL 

Η11. Εφαρµογές µε την χρήση data manipulation with cursors 

Η12. Σχεδίαση και υλοποίηση προγραµµάτων SQL/FORMS 

Η13. ∆ηµιουργία οθονών µε χρήση της γλώσσας 4GL 

Η14. ∆ηµιουργία αναφορών (reports) 

Η14. Σχεδίαση, υλοποίηση και χρήση transactions, procedures και rules 

Η15. Ανάλυση, σχεδιασµός και υλοποίηση µιας εφαρµογής µε δοµηµένη τεχνική 

Η16. Τµηµατική κωδικοποίηση µιας εφαρµογής µε την χρήση των γλωσσών SQL και 
4GL 

 

Θ.  Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών οπτικού προγραµµατισµού: 

Θ1. Έννοιες του αντικειµενοστραφούς προγραµµατισµού (object oriented programming) 
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Θ2. Χαρακτηριστικά των διαδικαστικών (procedural) γλωσσών προγραµµατισµού 

Θ3. Χαρακτηριστικά των καθοδηγούµενων από γεγονότα (event driven) γλωσσών 
προγραµµατισµού 

Θ4. Χαρακτηριστικά της Visual Basic 

Θ5. Το περιβάλλον της Visual Basic 

Θ6. Έννοιες της φόρµας (form), γεγονότος (event), ιδιότητας (property), ελέγχου 
(control) και διαδικασίας γεγονότων (procedure) 

Θ7. ∆ιαχείριση έργων της Visual Basic 

Θ8. Σχεδίαση της επικοινωνίας µε τον χρήστη (user interface) της Visual Basic 

Θ9. Γλώσσα προγραµµατισµού της Visual Basic 

Θ10. Σχεδίαση και υλοποίηση εφαρµογών µε χρήση της Visual Basic 

Θ11. Χρήση των Dynamic Data Exchange και Object Linking and Embedding 

Θ12. Επεξεργασία γραφικών και εικόνων 

Θ13. Αναγνώριση, διαχείριση και διόρθωση λαθών 

Θ14. Ανάπτυξη συστήµατος βοήθειας (help system) σε µία εφαρµογή 

 

Ι. Τεχνολογία Πολυµέσων 

Ι1. Έννοιες και τα συστατικά των πολυµέσων 

Ι2. Συστήµατα οπτικοποίησης 

Ι3. Τύποι αναγνωστών CD 

Ι4. Τύποι µονάδων αποθήκευσης 

Ι5. Εργαλεία συµπίεσης δεδοµένων 

Ι6. Εργαλεία µαγνητοσκόπησης video 

Ι7. Λογισµικό παρουσίασης και εργαλεία κινούµενης εικόνας 

Ι8. Εργαλεία επεξεργασίας ήχου 

Ι9. Λογισµικό των πολυµέσων 
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Κ.  Ανάπτυξη εφαρµογών µε Clipper γνωρίζει: 

Κ1. Χαρακτηριστικά εγκατάστασης 

Κ2. Λειτουργικά χαρακτηριστικά 

Κ3. Βάση δεδοµένων  Clipper 

Κ4. Συναρτήσεις Clipper 

Κ5.  Εντολές ορισµού, ελέγχου και εισόδου / εξόδου 

Κ6. Τύποι των αρχείων του Clipper 
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4. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ∆Α Α) 
 

1. Τι εννοούµε όταν λέµε υλικό (hardware) και τι όταν λέµε λογισµικό (software) ενός υπολογιστικού 
συστήµατος; 

2. Ποια είναι τα βασικά µέρη ενός υπολογιστή; 
3. Τι κάνει η αριθµητική-λογική µονάδα της ΚΜΕ  και τι η µονάδα ελέγχου της ΚΜΕ; 
4. Ποια είναι τα είδη των αρτηριών (buses) και ποια η λειτουργία τους; 
5. Περιγράψτε περιληπτικά ποιες τεχνολογίες αρτηριών (buses) για τα PCs γνωρίζετε. 
6. Ποιες λειτουργίες εκτελεί ο µαθηµατικός συνεπεξεργαστής και πώς συνεργάζεται µε     την ΚΜΕ; 
7. Τι είδη µνήµης υπάρχουν στην κεντρική µνήµη του υπολογιστή και σε τι χρησιµεύει η κάθε µια 

από αυτές; 
8. Τι είναι οι καταχωρητές της ΚΜΕ; Να αναφέρετε τους βασικούς από αυτούς και να περιγράψετε 

συνοπτικά τη χρησιµότητά τους. 
9. Τι είναι τα bit, byte και word; Η µονάδα word είναι σταθερή για όλους τους υπολογιστές; 
10. Τι είναι ο χρόνος προσπέλασης (access time); Να αναφέρετε χαρακτηριστικούς χρόνους 

προσπέλασης για την κεντρική µνήµη και την περιφερειακή µνήµη δίσκου και CD-ROM. 
11. Πώς γίνεται η οργάνωση της κεντρικής µνήµης από τους επεξεργαστές της Intel; Tι είναι το 

segment;  
12. Τι είναι η λανθάνουσα ή κρυφή µνήµη (cache memory); Σε τι χρησιµεύει και ποιος είναι ο τρόπος 

λειτουργίας της; 
13. Τι είναι οι δίαυλοι επικοινωνίας, τι εξυπηρετούν και σε ποιες κατηγορίες διακρίνονται; 
14. Τι εκφράζουν οι µονάδες MIPS και MFLOPS; 
15. Τι είναι ο ρυθµός διεκπεραίωσης (throughput) ενός υπολογιστή; 
16. Τι εννοούµε µε τους όρους «διαδοχική σταθµοσκόπηση» (polling) και «αίτηση διακοπής» 

(interrupt); 
17. Σε τι διαφέρουν τα hardware interrupts από τα software interrupts; Τι είναι το non-maskable 

interrupt; 
18. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά µιας οθόνης γραφικών; 
19. Πώς µπορούν να ταξινοµηθούν οι εκτυπωτές; 
20. Περιγράψτε συνοπτικά την αρχή λειτουργίας των εκτυπωτών τεχνολογίας laser. 
21. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός εκτυπωτή τεχνολογίας laser; 
22. Ποιες µονάδες µαγνητικής αποθήκευσης µνήµης γνωρίζετε; Να γραφεί µια σύντοµη περιγραφή 

τους. 
23. Τι είναι ο κύλινδρος και τι είναι ο τοµέας σε έναν µαγνητικό δίσκο; Τα CD-ROMS έχουν 

κυλίνδρους; 
24. Ποια είναι τα κοινά βασικά χαρακτηριστικά των περιφερειακών µονάδων αποθήκευσης; 

Περιγράψτε συνοπτικά κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά. 
25. Τι είναι και τι συσκευές υποστηρίζει το SCSI (Small Cumputer Systems Interface); Ποια είναι τα 

βασικά χαρακτηριστικά του; 
26. Σε τι χρησιµεύουν τα τροφοδοτικά αδιάλειπτης λειτουργίας (UPS); 
27. Τι είναι το λογισµικό εφαρµογών (applications software) και τι το λογισµικό συστήµατος (system 

software); Να αναφέρετε σχετικά παραδείγµατα. 
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28. Τι είναι το BIOS (Basic Input Output System); 
29. Τι είναι το bootstrap και ποια είναι η χρησιµότητά του; 
30. Τι είναι το Λειτουργικό Σύστηµα; 
31. Τι κάνει ο επεξεργαστής εντολών (command processor) του Λ.Σ; 
32. Πώς προκύπτει ο κατακερµατισµός της κεντρικής µνήµης (fragmentation); Με ποιο τρόπο, για 

ποιο λόγο και πότε γίνεται η διαδικασία συµπύκνωσής της;  
33. Τι είναι η ιδεατή µνήµη (virtual memory), ποια η αναγκαιότητά της, πού υλοποιείται και πώς 

λειτουργεί; 
34. Τι είναι η σελιδοποίηση (paging) της µνήµης από το Λ.Σ., µε ποιο τρόπο γίνεται, πώς λειτουργεί 

και τι είναι ο πίνακας σελίδων; 
35. Μέθοδοι αντικατάστασης σελίδων στην κεντρική µνήµη. Αναλύστε τις µεθόδους FIFO (First In First 

Out), LRU (Least Recent Used), LFU (Least frequently Used). 
36. Τι είναι η κατάτµηση (segmentation) της κεντρικής µνήµης από το Λ.Σ. και σε τι διαφέρει από τη 

σελιδοποίηση; 
37. Τι είναι οι επικαλύψεις (overlays); 
38. Περιγράψτε τα στάδια µεταφοράς και παραµονής των δεδοµένων και του κώδικα ενός 

προγράµµατος από την περιφερειακή µνήµη, στην κεντρική µνήµη, στη λανθάνουσα µνήµη και 
στην ιδεατή µνήµη. 

39. Τι λειτουργίες επιτελεί ο χειριστής διακοπών (interrupt handler); 
40. Τι είναι η επεξεργασία κατά δέσµες (Batch processing) και τι η επεξεργασία σε απευθείας 

επικοινωνία (on-line processing);  
41. Τι εννοούµε όταν λέµε επεξεργασία πραγµατικού χρόνου (real time processing); 
42. Τι είναι ο πολυπρογραµµατισµός (multiprogramming), τι η πολυεπεξεργασία (multiprocessing) και 

ποιες οι διαφορές τους; 
43. Τι είναι ο καταµερισµός χρόνου (time sharing); 
44. Ποια είναι τα είδη της χρονοδροµολόγησης; Να αναφέρετε τους ευρύτερα χρησιµοποιούµενους 

αλγόριθµους λειτουργίας τους. 
45. Ποια είναι τα στάδια από τα οποία διέρχεται µια διεργασία; ∆ώστε σχηµατική παράσταση και 

περιγράψτε τον τρόπο µετάπτωσης από ένα στάδιο σε άλλο. 
46. Περιγράψτε υπό ποιες συνθήκες προκύπτει ένα αδιέξοδο (deadlock). Πώς γίνεται η πρόβλεψη και 

η αποφυγή του; 
47. Τι είναι το φυσικό και τι είναι το λογικό σύστηµα αρχείων; 
48. Περιγράψτε τη φιλοσοφία του φυσικού συστήµατος αρχείων. 
49. Ποιες συσκευές χαρακτηρίζονται ως διαµοιραζόµενες και ποιες ως µη διαµοιραζόµενες; Να 

αναφέρετε παραδείγµατα από αυτές και τις αιτίες που τις κατατάσσουν σε κάθε κατηγορία. 
50. Ποιες είναι οι φάσεις ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήµατος; 
51. Ποια είναι τα επιµέρους στάδια της ανάλυσης ενός πληροφοριακού συστήµατος; 
52. Ποια είδη διαγραµµάτων χρησιµοποιούνται κατά την ανάλυση ενός συστήµατος; 
53. Ποιες είναι οι γενιές των γλωσσών προγραµµατισµού; 
54. Τι περιέχει κατά ελάχιστο το περιβάλλον ανάπτυξης µιας σύγχρονης γλώσσας προγραµµατισµού; 
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1. Ποιος είναι ο ρόλος του MS-DOS και ποια είναι τα βασικά τµήµατα από τα οποία απαρτίζεται; Σε 
ποια σηµεία του δίσκου ή σε ποια αρχεία βρίσκεται καθένα από αυτά; 

2. Τι περιέχουν τα αρχεία IO.SYS, MSDOS.SYS και COMMAND.COM; 
3. Πώς µπορούµε να δούµε τη χωρητικότητα ενός δίσκου και το διαθέσιµο χώρο του  στο MS-DOS 

και τα Windows; 
4. Ποιο είναι το περιεχόµενο των αρχείων µε κατάληξη .EXE, .COM, .BAT; 
5. Σε τι διαφέρουν τα προγράµµατα που είναι αποθηκευµένα στα αρχεία .ΕΧΕ από τα προγράµµατα 

που είναι αποθηκευµένα σε αρχεία .COM; 
6. Ποιος ο λόγος ύπαρξης των αρχείων AUTOEXEC.BAT και CONFIG.SYS; 
7. Tι λειτουργίες εκτελούν οι παρακάτω διαταγές του DOS: α)CD, β)MD και γ)RD; 
8. Tι πληροφορίες εµφανίζει στην οθόνη η διαταγή TREE C:/F | MORE; Επεξηγήστε λεπτοµερώς τα 

συστατικά της. 
9. Ποια είναι  η σύνταξη και οι παράµετροι της διαταγής PATH; 
10. Εξηγήστε αν είναι δυνατή η επανεµφάνιση ενός διαγραµµένου αρχείου και κάτω από ποιες 

προϋποθέσεις. 
11. Ποιες είναι οι βασικές διαφορές µεταξύ DOS και UNIX; 
12. Τι είναι ο φλοιός;Ποιους τύπους φλοιού γνωρίζετε στο UNIX;Εξηγήστε τις βασικές διαφορές τους. 
13. Ποιος είναι ο κάτοχος ενός αρχείου, ποιος µπορεί να παραχωρήσει ένα αρχείο σε άλλο χρήστη και 

µε ποια διαταγή του UNIX; 
14. Η εκτέλεση της ls –l για ένα αρχείο έδωσε –rwxrw-r-- . Τι συµπεραίνετε; 
15. Τι σηµαίνει η απαγόρευση ανάγνωσης, εγγραφής και εκτέλεσης για ένα κανονικό αρχείο, καθώς και 

για αρχείο που είναι κατάλογος; 
16. Tι είναι οι «δαίµονες» (daemons) και πώς δηµιουργούνται; 
17. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µιας διεργασίας; Με ποια εντολή µπορούµε να έχουµε τη σχετική 

πληροφορία στο UNIX; 
18. Τι γνωρίζετε για τις µεταβλητές ή παραµέτρους θέσης (positional parameters); ∆ώστε συµβολική 

παράσταση και ερµηνεία. 
19. Πώς µπορεί να επηρεάσει την προτεραιότητα (priority) µιας διεργασίας ένας απλός χρήστης και 

πώς ο υπερχρήστης; 
20. Ποιες ενέργειες απαιτούνται για την εύρεση του ελεύθερου χώρου στο σύστηµα αρχείων που 

δουλεύεται στο UNIX; Προκειµένου να απελευθερώσετε χώρο σκέφτεστε να αποµακρύνετε τα  
προσωρινά αρχεία  µε ονόµατα core ή a.out  που δεν έχετε χρησιµοποιήσει τις τελευταίες 10 
ηµέρες. Εξηγήστε πώς θα το καταφέρετε µε µια διαταγή. 

21. Τι είναι η απόλυτη (full pathname) και τι η σχετική διαδροµή  ονόµατος (relative pathname) σε ένα 
Λ.Σ.; 

22. Τι γνωρίζετε για τις  µεταβλητές PATH, ΗΟΜΕ, PS1 και PS2; 
23. Ποια είναι η ισοδύναµη της διαταγής chmod u+rwx, g+r, o+r ; 
24. Ποια είναι η ισοδύναµη της awk '{print}’ file_name ; 
25. Ποιο είναι το αποτέλεσµα της umask 011 στην περίπτωση ενός αρχείου και ποιο στην περίπτωση 

ενός καταλόγου ; 
26. Σε µια διαταγή ls εµφανίζονται αρχεία µε περίεργα ονόµατα ή χωρίς καν όνοµα; Εξηγήστε πώς θα 

µπορέσετε να τα διαγράψετε. 
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27. Τι περιέχει ο δ-κόµβος (i-node) ενός κανονικού αρχείου ; 
28. Τι είναι το «έµµεσο µπλοκ» (indirect block) στο Unix; 
29. Εξηγήστε αν κατά τη γνώµη σας, υπάρχουν συσκευές για τις οποίες απαιτούνται και οι δύο τύποι 

ειδικών αρχείων (block και character). Εξηγήστε. 
30. Σε τι διαφέρουν οι διαταγές env και set ; 
31. Γιατί στο UNIX διαφοροποιείται η κανονική έξοδος από την κανονική έξοδο σφαλµάτων, δεδοµένου 

ότι εξ ορισµού και οι δύο αντιστοιχούν στο τερµατικό ; 
32. Τι γνωρίζετε για τη σύνδεση αρχείων (linking); Πώς βρίσκουµε αν ένα αρχείο είναι συνδεδεµένο ; 
33. Έστω το εκτελέσιµο αρχείο showargs : 

echo The file executed is $0 
echo There are $# arguments 
echo The first argument is $1 
echo Αll the arguments are: $* 
Τι αποτέλεσµα έχουν οι παρακάτω εντολές: 
α) showargs argl arg2 arg3   β) showargs “argl arg2 arg3”    γ) showargs *; 
 

34. Έστω το αρχείο µε το όνοµα phone.list και περιεχόµενο το ακόλουθο: 
  Smith, Terry      7-7989 
  Adams, Fran     2-3876 
  StClair, Pat       4-6122 
  Brown, Robin    1-3745 
  Stair, Chris        5-5972 
  Benson, Sam    4-5587 
  Adams, John     2-4155 
 
Σχολιάστε τα αποτελέσµατα των διαταγών: 
  α) grep Adams phone.list 
  β) grep -ν Adams phone.list  
  γ) grep 'Adams, Fran' phone.list 
  δ) grep -i adams phone.list 
 

35. Έστω το αρχείο µε το όνοµα phone.list και περιεχόµενο το ακόλουθο: 
  Smith, Terry     7-7989 
  Adams, Fran    2-3876 
  StClair, Pat      4-6122 
  Brown, Robin   1-3745 
  Stair, Chris       5-5972 
  Benson, Sam   4-5587 
  Adams, John    2-4155 
 
 Σχολιάστε το αποτέλεσµα της διαταγής: 
     sort +1 -2 phone.list | tr -d [0-9] 
 

36. Να γραφεί script (cmenu) που θα εµφανίζει ένα menu τηs µορφήs: 
   date  (1) 
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   who  (2) 
   pwd  (3) 
   Enter 1,2,3 or 0 : 
Θα δέχεται απάντηση από το πληκτρολόγιο και ανάλογα θα εκτελεί την  κατάλληλη διαταγή. Αν η 
απάντηση είναι 0, θα τερµατίζεται, ενώ, σε κάθε άλλη περίπτωση (π.χ. µη αποδεκτή απάντηση), 
θα εµφανίζεται ανάλογο µήνυµα. 

37. Ποιες είναι οι καταστάσεις που µπορεί να βρεθεί ένα παράθυρο των Windows ; Περιγράψτε τη 
µορφή τους και τον τρόπο που µεταβαίνουµε από τη µια στην άλλη. 

38. Είναι δυνατόν να εκτελούνται πάνω από ένα προγράµµατα στο περιβάλλον των Windows και πώς 
; 

39. Τι εκτελεί η λειτουργία «σύρε κι άσε» (drag and drop) στα Windows; 
40. Πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε µια οµάδα προγραµµάτων στα Windows και πώς µπορούµε 

να τοποθετήσουµε προγράµµατα µέσα σε αυτήν ; 
41. Τι είναι ο ∆ιαχειριστής Aρχείων στα Windows ; Περιγράψτε τα υποπαράθυρά του και τις 

πληροφορίες που εµφανίζονται σε αυτά. 
42. Πώς µπορούµε να δηµιουργήσουµε έναν καινούριο φάκελο αρχείων στον ∆ιαχειριστή Αρχείων των 

Windows ; 
43. Με ποιους τρόπους και πώς µπορούµε να ταξινοµήσουµε τα αρχεία στο παράθυρο του διαχειριστή 

προγραµµάτων ; Ποιες πρόσθετες πληροφορίες µπορεί να µας δώσει ο διαχειριστής 
προγραµµάτων των Windows ; 

44. Πώς µπορούµε να µορφοποιήσουµε (format) µια δισκέτα στα Windows ; 
45. Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά των αρχείων : µόνο για ανάγνωση (Read only), αρχειοθετηµένο 

(archive), κρυφό (hidden), συστήµατος (system). 
46. Πώς είναι δυνατόν να προκαλείται η εκκίνηση κάποιων προγραµµάτων µε την εκκίνηση των 

Windows ; 
47. Τι είναι οι screen savers, ποια η χρησιµότητά τους και πώς µπορούµε να τους επιλέξουµε και να 

τους ενεργοποιήσουµε ; 
48. Τι είναι ο «πίνακας ελέγχου» (control panel) στα Windows; 
49. Τι είναι ο διαχειριστής εκτυπώσεων και ποιες οι υπηρεσίες που µπορεί να προσφέρει ; 
50. Τι είδους ρυθµίσεις µπορούν να γίνουν από το εικονίδιο ∆ιεθνείς Ρυθµίσεις του πίνακα ελέγχου ; 
51. Τι είναι η σύνδεση και τι η ενσωµάτωση αντικειµένων ; 
52. Πώς γίνεται η ρύθµιση της ιδεατής µνήµης (virtual memory) στα Windows ; 
53. Tρόπος λειτουργίας του clipboard στα Windows. 
54. Τι περιέχουν τα αρχεία .dll των Windows. Περιγράψτε τον τρόπο χρήσης τους από µια ή 

περισσότερες εφαρµογές. 
55. Τι γνωρίζετε για το registry των Windows ; 
56. Τι γνωρίζετε για την τεχνολογία TrueType ; Ποια είναι τα δικαιώµατα ενσωµάτωσης µιας TrueType 

γραµµατοσειράς σε ένα έγγραφο ; 
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1. Τι σηµαίνει στοίχιση κειµένου; Πόσα είδη στοίχισης γνωρίζετε; 
2. Τι είναι στυλ κειµένου και σε τι χρησιµεύει; 
3. Ποιες είναι οι βασικές εργασίες που γίνονται σε µια επεξεργασία κειµένου; 
4. Τι είναι µακροεντολή σε επεξεργαστή κειµένου ή σε Λογιστικό φύλλο; 
5. Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά µιας γραµµατοσειράς. 
6. Ποια είναι τα είδη στοίχισης σε ένα φύλλο εργασίας; 
7. Εξηγήστε τους όρους: κεφαλίδα, υποσέλιδο, περιθώριο. 
8. Τι είναι ενότητα (section) σε ένα κείµενο ; 
9. Τι είναι γραµµή, στήλη, κελί σε ένα λογιστικό φύλλο; 
10. Τι ονοµάζεται τρέχον κελί και ποια είναι η διεύθυνση ενός κελιού; 
11. Περιγράψτε τις συναρτήσεις άθροισης, µέσου όρου και στρογγυλοποίησης προς τον πλησιέστερο 

ακέραιο. 
12. Ποιους επεξεργαστές κειµένου σε  περιβάλλον Windows γνωρίζετε; Τι πλεονεκτήµατα προσφέρει 

αυτό στην επεξεργασία κειµένου σε σχέση µε το Dos; 
13. Τι είναι οι ερωταποκρίσεις (queries) σε ένα Σ.∆.Β.∆.; 
14. Από τι αποτελείται το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Βάσης ∆εδοµένων και για τι είναι υπεύθυνο; 
15. Ποιοι είναι οι τρόποι επικοινωνίας του χρήστη µε το Σ.∆.Β.∆ ; 
16. Πώς µπορείτε να εισάγετε κείµενο, ώρα και ηµεροµηνία, αριθµητική τιµή, αριθµητικό τύπο, 

συνάρτηση σε λογιστικό φύλλο; 
17. Πώς µπορείτε να τυπώσετε µια επιλεγµένη περιοχή, η οποία  θα περιέχει και διάγραµµα ή άλλο 

σχεδιασµένο αντικείµενο; 
18. Υποθέστε ότι έχετε ένα φύλλο εργασίας µε στοιχεία σπουδαστών, όπου η στήλη Α περιλαµβάνει 

τον αύξοντα αριθµό, η Β  το επώνυµο, η C το όνοµα, η D το βαθµό της Α’ προόδου, η E το βαθµό 
της Β’ προόδου και η F το βαθµό των τελικών εξετάσεων: 

 A B C D E F G 

1 Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Α' ΠΡΟΟ∆ΟΣ Β' ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΤΕΛ. ΕΞΕΤ. ΤΕΛ. ΒΑΘΜ.

2 1 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18.00 20.00 20.00  

3 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18.00 19.00 20.00  

4 3 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΣ 19.00 18.00 20.00  

5 4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΑΣΟΣ 20.00 18.00 20.00  

∆ηµιουργήστε τη στήλη G που θα έχει ως ετικέτα το κείµενο «Τελική Βαθµολογία» και ως περιεχόµενο 
την τελική βαθµολογία του κάθε σπουδαστή. Επισηµαίνεται ότι η τελική βαθµολογία προκύπτει ως 
ακολούθως: 

Υπολογίζετε το µέσο όρο βαθµολογίας των δύο προόδων (Α’ και Β’) 
Στρογγυλοποιείτε προς τον πλησιέστερο ακέραιο (έστω ότι το αποτέλεσµα είναι ο αριθµός  x), 
Υπολογίζετε το µέσο όρο του αριθµού  x και της βαθµολογίας των τελικών εξετάσεων 
Στρογγυλοποιείτε προς τον πλησιέστερο ακέραιο. 
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19. Ποια είναι τα πρωταρχικά εργαλεία διαµόρφωσης κειµένου (format) που µας προσφέρει ένας 
επεξεργαστής κειµένου ; 

20. Πώς δηµιουργούµε πλαίσια (frames), header ή  footer σε έναν επεξεργαστή κειµένου 
περιβάλλοντος Windows ; 

21. Περιγράψτε τη διαδικασία αυτόµατης αρίθµησης σελίδων (κεφαλαιοποίηση, αρίθµηση) σε έναν 
επεξεργαστή κειµένου περιβάλλοντος Windows. 

22. Περιγράψτε την τεχνική  ενσωµάτωσης άλλων αρχείων ή αντικειµένων  σε ένα αρχείο κειµένου σε 
έναν επεξεργαστή κειµένου περιβάλλοντος Windows. 

23. Πόσα είδη παρουσίασης της µορφής του κειµένου σας υπάρχουν ; Περιγράψτε  την κάθε µια και 
δώστε παραδείγµατα περιπτώσεων που χρησιµοποιούνται. 

24. Πώς µπορούµε να εισάγουµε και να χρησιµοποιήσουµε ειδικά σύµβολα σε ένα κείµενο; 
25. Πώς δηµιουργούµε δείκτες και εκθέτες σε έναν επεξεργαστή κειµένου περιβάλλοντος Windows ; 
26. Πώς χρησιµοποιούνται τα βοηθητικά προγράµµατα αυτόµατης διόρθωσης ορθογραφικών λαθών ή 

αυτόµατου συλλαβισµού ;  
27. Πώς µπορείτε να αντιγράψετε δεδοµένα ή τύπους σε διαδοχικά κελιά; 
28. Τι ονοµάζουµε διάγραµµα και πώς µπορείτε να το δηµιουργήσετε; 
29. Τι ονοµάζουµε πίνακα βάσης δεδοµένων και πώς µπορείτε να τον δηµιουργήσετε; 
30. Τι ονοµάζουµε εξωτερικό πίνακα βάσης δεδοµένων και πώς µπορείτε να τον συµπεριλάβετε στο 

φύλλο εργασίας σας για επεξεργασία; 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  (ΟΜΑ∆Α  ∆) 
 

1. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά  της δοµηµένης λογικής σχεδίασης; 
2. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της δοµηµένης σχεδίασης; 
3. Ποιοι είναι οι βασικότεροι στόχοι των δοµηµένων τεχνικών; 
4. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα (µειονεκτήµατα) της παράστασης αλγόριθµου µε τη φραστική 

µέθοδο; 
5. Ποιες είναι οι ενέργειες για την ολοκλήρωση ενός προγράµµατος ; 
6. Τι περιλαµβάνει η τεκµηρίωση ενός προγράµµατος ;  
7. Τι είναι ψευδοκώδικας και τι λογικό διάγραµµα; 
8. Να παραστήσετε σχηµατικά και µε ψευδοκώδικα τις δοµές DO-WHILE και DO-UNTIL. Ποιες είναι 

οι διαφορές τους; 
9. Τι καλείται συντήρηση προγράµµατος/εφαρµογής; 
10. Τι καλείται φιλικότητα, ευελιξία, αξιοπιστία ενός προγράµµατος/εφαρµογής; 
11. Τι καλείται αλγόριθµος προβλήµατος; 
12. Ποια είναι τα βασικά κριτήρια µέσω των οποίων χαρακτηρίζεται ένα πρόγραµµα ως βέλτιστο; 

Υπάρχει σαφής διαχωρισµός µεταξύ των αναλογιών των παραγόντων που συντελούν στη 
βελτιστοποίηση µιας  εφαρµογής; 

13. Ποια είναι τα βασικά στάδια για την ολοκλήρωση της λύσης ενός προβλήµατος µε τη βοήθεια του 
υπολογιστή; 

14. Ποια είναι τα στάδια για τη δηµιουργία εκτελέσιµου προγράµµατος που µας δίνει τα αναµενόµενα 
αποτελέσµατα µετά την κωδικοποίησή του µε τη βοήθεια µεταφραστή γλώσσας 
προγραµµατισµού;  ∆ώστε σχηµατική παράσταση. 

15. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά ενός αλγορίθµου; 
16. Έστω οι βαθµολογίες στο µάθηµα της Pascal είκοσι σπουδαστών ενός τµήµατος. Ζητείται να 

υπολογίσετε το πλήθος των µαθητών που έχουν βαθµό µεγαλύτερο του 18 και το µέσο όρο 
βαθµολογίας όλων των σπουδαστών. Να καταγράψετε τον αλγόριθµο του προβλήµατος µε 
ψευδοκώδικα. 

17. Έστω ένα τµήµα τριάντα σπουδαστών και σπουδαστριών. Ζητείται να βρεθεί ο αριθµός των 
σπουδαστών και των σπουδαστριών του τµήµατος ξεχωριστά. Να καταγράψετε τον αλγόριθµο 
του προβλήµατος µε ψευδοκώδικα. 

18. Τι καλείται πεδίο, λογική εγγραφή και αρχείο δεδοµένων; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 
19. Για ποιους λόγους είναι χρήσιµη η τυποποίηση (standarization) σε ένα µηχανογραφικό σύστηµα; 
20. Ποια είναι η χρησιµότητα των δοκιµών και ελέγχου ενός προγράµµατος; 
21. Ποια είναι η χρησιµότητα της τεκµηρίωσης ενός προγράµµατος; 
22. Τι καλούµε συντήρηση του κύκλου ζωής ενός συστήµατος; 
23. Ποια είναι τα κριτήρια αξιολόγησης ενός προγράµµατος; 
24. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά µιας εκτυπωτικής κατάστασης; 
25. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό για την επεξεργασία ενός αρχείου για περισσότερα από ένα 

επίπεδα ελέγχου; 
26. Έστω αρχείο σπουδαστών µε γραµµογράφηση:  

-Κωδικός τµήµατος 
-Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή 
Το αρχείο είναι ταξινοµηµένο κατά κωδικό τµήµατος σε αύξουσα σειρά. Ζητείται να 
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βρεθεί και να γραφεί  ο αριθµός των σπουδαστών ανά τµήµα. Να γραφεί ο 
αλγόριθµος του προβλήµατος σε ψευδοκώδικα. 

27. Έστω αρχείο σπουδαστών µε γραµµογράφηση:  
-Κωδικός ΙΕΚ 
-Κωδικός ειδικότητας 
-Ονοµατεπώνυµο σπουδαστή 
Το αρχείο είναι ταξινοµηµένο κατά «κωδικό ΙΕΚ» και «κωδικό ειδικότητας τµήµατος» 
σε αύξουσα σειρά. Ζητείται να βρεθεί και να γραφεί το πλήθος των σπουδαστών κατά 
κωδικό ΙΕΚ και κωδικό ειδικότητας. Να γραφεί ο αλγόριθµος του προβλήµατος σε 
ψευδοκώδικα. 

28. Έστω µια αντιστοιχία κωδικών και ονοµασιών πόλεων: 
Α  Αθήνα 
Θ  Θεσσαλονίκη 
….. 
Χ Χαλκίδα 
Ζητείται να δίνεται ο κωδικός της πόλης και να εµφανίζεται η αντίστοιχη ονοµασία µε 
τη χρήση πίνακα. Να γραφεί ο αλγόριθµος του προβλήµατος σε ψευδοκώδικα. 

29. Τι καλούµε ενηµέρωση ενός αρχείου στη µηχανογράφηση; 
30. Ποιοι είναι οι περιορισµοί στην ονοµατολογία των µεταβλητών της Pascal; 
31. Ποιους τύπους δεδοµένων (µεταβλητών και σταθερών) υποστηρίζει η Pascal και ποια τα 

χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους; 
32. Ποια  εντολή πολλαπλού ελέγχου της Pascal γνωρίζετε και ποια η σύνταξή της ; 
33. Ποια είναι η χρησιµότητα και η λειτουργικότητα των διαδικασιών (procedures) και  των 

συναρτήσεων (functions) και ποιες οι διαφορές µεταξύ τους ; 
34. Ορίστε τις τοπικές και καθολικές µεταβλητές µιας υπορουτίνας της Pascal. 
35. Περιγράψτε συνοπτικά το περιβάλλον της Turbo Pascal καθώς και τον τρόπο εκτέλεσης των 

βασικών ενεργειών διαχείρισης ( elit, save, compile, run ) ενός αρχείου. 
36. Να υπολογίσετε τα αποτελέσµατα των παρακάτω παραστάσεων: 

α=7,   b=11, x=3 
(x mod2) * (x mod2) + a*b 
b div x + x*(x mod2) 

37. Τι καλείται επίπεδο ελέγχου σε µια σειριακή επεξεργασία; 
38. Ποια είναι η χρησιµότητα της τυποποίησης της ανάλυσης µιας εφαρµογής; 
39. Τι ονοµάζουµε ∆οµηµένο Προγραµµατισµό και ποιες είναι οι βασικές αρχές του; 
40. Τι ονοµάζεται Ιεραρχικός και τι Τµηµατικός Προγραµµατισµός; 
41. Μπορούµε να ορίσουµε νέους τύπους δεδοµένων στην Pascal και ποιους; ∆ώστε την αντίστοιχη 

σύνταξη στην κάθε περίπτωση. 
42. Ορίστε record αρχείου µε τα εξής πεδία: 

Code   : Integer 
Name  : String 
Phone  : Interger 
xwork  : Boolean 

43. Ορίστε string 25 χαρακτήρων . Ποιες είναι οι ιδιότητες αυτού του τύπου δεδοµένων ; Ποιες 
ανάγκες ικανοποιεί;  
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44. Γράψτε πρόγραµµα Pascal  το οποίο να τυπώνει το περίγραµµα παραλληλογράµµου  µε 
οποιονδήποτε επιθυµητό χαρακτήρα. 

45. Να γραφεί πρόγραµµα Pascal που να βρίσκει και να εµφανίζει όλους τους τριψήφιους αριθµούς 
από 100 έως 999 που έχουν την ιδιότητα  το άθροισµα των ψηφίων τους να είναι µεγαλύτερο ή 
ίσο του δέκα . 

46. Ποιες είναι οι οµοιότητες και ποιες οι διαφορές των εντολών for-repeat-while της Pascal; 
47. Να γραφεί πρόγραµµα που να ταξινοµεί ένα µονοδιάστατο πίνακα κατά  φθίνουσα σειρά. 
48. ∆ώστε, σε γενική µορφή, τον ορισµό µιας Procedure µε τοπικές  µεταβλητές καθώς και την κλίση 

αυτής.  
49. Να αναφέρετε τις βασικές εντολές διαχείρισης σειριακού αρχείου, τη σύνταξη και την έννοια 

αυτών. 
50. Τι γνωρίζετε για τα αρχεία κειµένου στην  Pascal  ; Tι γνωρίζετε για τα  αρχεία  INPUT, OUTPUT ; 
51. Tι ονοµάζονται UNITS ( µονάδες ) στην Pascal ; Να αναφέρετε ό,τι γνωρίζετε για τα Interface και 

Implementation parts µιας µονάδας. Ποιες είναι οι απαραίτητες εντολές για την ένταξη µιας 
µονάδας σ’ ένα πρόγραµµα Pascal ; 

52. ∆ίνεται αρχείο µε όνοµα Students.Dat και γραµµογράφηση :             
Κωδικός   :    string 6 
Ονοµ|µο    :    string 20 
Τάξη        :    char ( Α, Β, C ) 
Βαθµός    :    real 
Απουσίες  :    Integer. 
Να γραφεί πρόγραµµα Pascal που να µεταφέρει σε αρχείο µε όνοµα  Successful.Dat 
τους σπουδαστές της τρίτης τάξης  (C)  που αποφοίτησαν επιτυχώς και σε αρχείο µε 
όνοµα  Failure.Dat αυτούς που παραπέµπονται σε επανεξέταση. Επιτυχής θεωρείται 
η φοίτηση που πληροί τους  εξής όρους : 
βαθµός > 10 και απουσίες < 100 
βαθµός  > 14 και απουσίες < 150 

53. ∆ίνεται αρχείο Salary.Dat µε γραµµογράφηση : 
Ονοµ|µο     :     25  χαρακτήρες 
Βαθµός      :     A,B,C. 
Mισθός      :     longint 
Οικογ. κατάσταση  : True = έγγαµος False = άγαµος. 
Να γραφεί πρόγραµµα Pascal που να διαβάζει το αρχείο και να το ενηµερώνει 
αυξάνοντας το µισθό όσων υπαλλήλων είναι έγγαµοι και έχουν βαθµό Α ή Β κατά  
10%. 

54. Να αναφέρετε πού χρησιµοποιείται και πώς συντάσσεται η εντολή «with» στη γλώσσα Pascal. 
55. Περιγράψτε τις   

α) λίστες δεσµών  
β)  λίστες ουρών  
γ)  λίστες δακτυλίου 

56. Ποια είναι η διαφορά των read και readlιne; Ποιο θα είναι το αποτέλεσµα , αν  δώσουµε σαν 
δεδοµένα τους εξής αριθµούς :  

1 3     2  
5  6     7   

και τις εντολές Read (first Num, SecNum) ; 
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Readline( firstNum, SecNum ) ; 
Read ( FirstNum ); 
Read  (SecNum ); 

57. Γράψτε κώδικα σε Pascal που να ζητάει εισαγωγή χαρακτήρων επαναληπτικά και να σταµατάει , 
όταν έχουν πληκτρολογηθεί (όχι απαραίτητα διαδοχικά) τα γράµµατα που σχηµατίζουν τη λέξη 
PASCAL. 

58. Να γραφεί πρόγραµµα Pascal  που να µετράει και να τυπώνει πόσες φορές εµφανίζεται ένα 
αριθµητικό στοιχείο σε µια ακολουθία αριθµητικών ψηφίων µήκους 10. 

59. Να γραφεί πρόγραµµα Pascal που να υπολογίζει τους δέκα (10) πρώτους όρους της ακολουθίας  
Fibonacci και να τους τυπώνει ανά γραµµή µε το σχόλιο  

The 1st FIBONACCI is : . . . 
The 2nd  FIBONACCI is : . . .  
.                . 
.                .  
.                .  
The 10th  FIBONACCI is:  . . .  
Σηµείωση : Η ακολουθία Fibonacci ορίζεται ως εξής: 

αν=αν-1+αν-2   , ν2         αο=α1=1 
60. ∆ηµιουργήστε πίνακα µε διάσταση Lines x Columns  όπου   Lines=Columns  και γεµίστε τις 

διαγώνιες µε<<*>> 
61. ∆ώστε τους βασικούς τρόπους περιγραφής δεδοµένων και οργάνωσης των αρχείων της Pascal. 

Αναλύστε τη φιλοσοφία του καθενός ( σειριακά-δυναµικά-άµεσης προσπέλασης). 
62. Ορίστε την έννοια του δείκτη ( pointer) και τα πλεονεκτήµατά του έναντι στατικών δοµών 

οργάνωσης και χειρισµού δεδοµένων. 
63. Τι γνωρίζετε για τις δενδρικές δοµές και τις συναρτήσεις που τις διέπουν ; 
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1. Να αναφέρετε τους σχεσιακούς και τους λογικούς τελεστές τους οποίους χρησιµοποιεί η γλώσσα 
C. 

2. Να αναφέρετε τους βασικούς τύπους δεδοµένων(data type) της γλώσσας C, το χώρο 
αποθήκευσης, καθώς και  το εύρος τιµών  ενός εκάστου. 

3. ∆ίνεται αρχείο , το οποίο έχει 100 εγγραφές µε την εξής δοµή: 
struct rec 
{ 
int code; 
char eponymo[20]; 
char onoma[15]; 
long mistos; 
}; 

Να γραφεί πρόγραµµα σε γλώσσα C  ,το οποίο να διαβάζει το αρχείο αυτό  και να αποθηκεύει 
τις εγγραφές σε ένα πίνακα στη µνήµη ,ο οποίος να έχει την ίδια δοµή  εγγραφής. Στη 
συνέχεια να ταξινοµεί  τον πίνακα κατά την αύξουσα σειρά του κωδικού και να εµφανίζει τα 
αποτελέσµατα στην οθόνη. 

4. Εξηγήστε την έννοια του δείκτη (pointer) και πώς δηλώνονται  οι µεταβλητές αυτού του τύπου στη 
γλώσσα C. 

5. Να γράψετε ένα πρόγραµµα  σε γλώσσα C , το οποίο να διαβάζει από την οθόνη µια σειρά 
χαρακτήρων,  να µετρά το  πλήθος των αριθµητικών χαρακτήρων, των κενών και των 
αλφαβητικών χαρακτήρων και  να εµφανίζει στην οθόνη τα αποτελέσµατα. 

6. Να γραφεί function της C που να δέχεται ως παράµετρο έναν πίνακα ακεραίων Α µε διαστάσεις 
3x4  και να τυπώνει στην οθόνη τα στοιχεία του σε µορφή πίνακα τριών γραµµών και τεσσάρων 
στηλών. 

7. Να γραφεί function της C που να δέχεται ως παράµετρο έναν πίνακα ακεραίων Α µε  3 γραµµές 
και 4 στήλες και να τυπώνει στην οθόνη τον ανάστροφό του , δηλαδή έναν πίνακα µε 4 γραµµές 
και 3 στήλες.  

8. Εξηγήστε τον τρόπο µε τον οποίο ενεργούν οι εντολές  της γλώσσας C , BREAK και CONTINUE 
και δώστε κατάλληλα παραδείγµατα. 

9. Έστω οι παρακάτω εντολές , οι οποίες είναι µέρος ενός προγράµµατος γλώσσας  C 
x=5; 
y=10; 
z1 =x; 
z2=x++; 
z3=++x; 
y++ 
Μετά την εκτέλεση των εντολών να αναφέρετε τα περιεχόµενα των  µεταβλητών  
x,y,z1,z2,z3. 

10. Έστω οι παρακάτω εντολές , οι οποίες είναι µέρος ενός προγράµµατος γλώσσας  C 
int  a[100]; 
int  *pa; 
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int x1;x2; 
for (k=1; k<=100;k++) 
a[k]=k+1; 
pa=&a[0]; 
x1=*(pa+5) 
Ποιο είναι το περιεχόµενο της µεταβλητής x1 ; Υπάρχει σχέση µε κάποιο στοιχείο του 
πίνακα και µε ποιο; 

11. Nα  γράψετε πρόγραµµα που να διαβάζει θερµοκρασία σε βαθµούς Φαρενάιτ και να τη µετατρέπει 
σε βαθµούς Κελσίου. Ο τύπος µετατροπής  είναι 

C=5(f-32)/9 
Όπου f  οι βαθµοί σε κλίµακα Φαρενάιτ και C οι βαθµοί σε κλίµακα Κελσίου. 

12. Nα γράψετε πρόγραµµα που να διαβάζει το επώνυµο και το βαθµό δέκα µαθητών και να τα 
αποθηκεύει σε ένα πίνακα του οποίου κάθε στοιχείο θα είναι µία  κατάλληλη δοµή (structure). Στη 
συνέχεια, για κάθε µαθητή θα τυπώνει στην οθόνη το επώνυµό του , το βαθµό του καθώς και το 
χαρακτηρισµό  επίδοσης ανάλογα  µε το βαθµό του.  

Ο χαρακτηρισµός επίδοσης είναι: 
9 < βαθµός < = 12   µέτρια 
12 < βαθµός < = 15   καλά 
15 < βαθµός < = 18   πολύ καλά 
18 < βαθµός < = 20  άριστα 
Στο τέλος να τυπωθεί το πλήθος των µαθητών κάθε κατηγορίας επίδοσης, δηλ. 
άριστα, πολύ καλά κλπ. 

13. Nα γράψετε πρόγραµµα που να εµφανίζει  µια οθόνη επιλογής µε τις 4 πράξεις 
1 πρόσθεση 
2 αφαίρεση 
3 πολλαπλασιασµός 
4 διαίρεση  
Ο χρήστης θα επιλέγει την πράξη και θα δίνει τους δύο αριθµούς. Ο υπολογιστής θα 
εκτελεί την αντίστοιχη πράξη  και θα εµφανίζει το αποτέλεσµα. 
Υπόδειξη : 
Το πρόγραµµα να γίνει µε χρήση της εντολής  case. Επίσης, να γίνεται έλεγχος ώστε 
να µη γίνεται διαίρεση µε µηδέν  και, σε τέτοια περίπτωση, να εµφανίζεται κατάλληλο 
µήνυµα. 

14. Περιγράψτε την εντολή scanf. Εξηγήστε τον τρόπο λειτουργίας της µε  µεταβλητές  ακέραιες, 
πραγµατικές,  string και χαρακτήρες  και δώστε κατάλληλα παραδείγµατα .  

15. Περιγράψτε την εντολή printf. Εξηγήστε τον τρόπο λειτουργίας της µε  µεταβλητές  ακέραιες, 
πραγµατικές,  string και χαρακτήρες  και δώστε κατάλληλα παραδείγµατα . 

16. Να γραφεί πρόγραµµα  το οποίο να τυπώνει στην οθόνη  όλους τους χαρακτήρες ASCII, έτσι 
ώστε  να τυπώνεται ο χαρακτήρας και δίπλα ο κωδικός ASCII. Να τυπώνονται  15 χαρακτήρες 
ανά γραµµή.  

17. ∆ίνεται ο παρακάτω πίνακας: 
3 8 10 1 
5 9   7 3 
8 3   6 9 
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Να γραφεί δήλωση δηµιουργίας ενός πίνακα ακεραίων ο οποίος να περιέχει ως 
στοιχεία τα  στοιχεία του παραπάνω πίνακα (δηλαδή  µε τη δήλωση του πίνακα  να 
γίνεται και η εισαγωγή των παραπάνω τιµών χωρίς να δίνονται εντολές 
προγράµµατος). 

18. Να γραφεί πρόγραµµα στη γλώσσα C που: 
-Θα δέχεται ως  παραµέτρους (command-line arguments) το ποσό του κεφαλαίου και 
το ετήσιο επιτόκιο   
-Θα υπολογίζει τον ετήσιο τόκο και  
-Θα τα τυπώνει στην έξοδο, όπως στο εξής παράδειγµα: 
KEΦΑΛAIO:5000000 
ΕΠΙΤΟΚΙΟ:10 % 
ΤΟΚΟΣ:500000 

19. Να γραφεί πρόγραµµα C που θα δέχεται ως παράµετρο (command-line arguments) µία λέξη και 
το όνοµα ενός αρχείου, θα υπολογίζει το πλήθος των εµφανίσεων της λέξης αυτής στο αρχείο και 
θα τα τυπώνει στην έξοδο όπως στο εξής παράδειγµα: 

WORD:ATHENS 
FILE:POEM.TXT 
COUNT:7 

20. Να γραφεί function της C µε όνοµα power που θα δέχεται δύο ακέραιες παραµέτρους base και n 
και θα επιστρέφει τον ακέραιο basen (δύναµη n του ακέραιου base). Να γραφεί πρόγραµµα C που 
θα καλεί την function power και θα την ελέγχει. Ο χρήστης του προγράµµατος αυτού θα µπορεί να 
καθορίζει παραµετρικά την τιµή των base και n. 

21. Να γραφεί function της C µε όνοµα max(n,m) , που να επιστρέφει το µέγιστο από τους ακέραιους 
n και m. Να χρησιµοποιηθεί ο τελεστής ? για τον υπολογισµό του µεγίστου. 

22. Να γραφεί function της C µε όνοµα reverse(s) που να αναστρέφει τη σειρά των χαρακτήρων του 
string s. Για παράδειγµα, αν η τιµή του s πριν την κλήση της function είναι: 

ABCDEF 
µετά την κλήση της function να είναι: 
FEDCBA 

23. Να γραφεί function της C µε όνοµα swap που θα δέχεται δύο ακέραιους ως παραµέτρους και 
αντιµεταθέτει τις τιµές τους. Να δοθεί προσοχή στη µέθοδο περάσµατος των παραµέτρων. 

24. Να γραφεί function της C µε όνοµα strlen(s) που να επιστρέφει το µήκος του string s. 
25. Να περιγραφεί η λειτουργία της παρακάτω function της C: 

void unknown_ function (char *s, char *t) 
{ 
while (*s + + = *t + +) 
; 
} 

26. Να γραφεί function της C µε όνοµα strcmp (s,t) που επιστρέφει 0 , αν το string s είναι ίδιο µε το 
string t, αρνητικό αριθµό , αν το string s είναι αλφαβητικά µικρότερο από το string t, και θετικό 
αριθµό , αν το string s είναι αλφαβητικά µεγαλύτερο από το string t. 

27. Να γραφεί πρόγραµµα C που θα διαβάζει µία ηµεροµηνία από το standard input µε τη µορφή: 
25 Feb 1995 
και θα την τυπώνει στο standard output µε τη µορφή: 
25/2/95 
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28. Να γραφεί πρόγραµµα της C µε το όνοµα filecopy που θα αντιγράφει τα περιεχόµενα ενός αρχείου 
σε ένα άλλο αρχείο. Τα ονόµατα των δύο αρχείων θα περνούν ως command-line arguments, 
δηλαδή η κλήση του προγράµµατος θα γίνεται ως εξής: 

filecopy   inputfile   outputfile 
29. Να γραφεί πρόγραµµα της C µε όνοµα compfiles που θα συγκρίνει γραµµή προς γραµµή δύο 

αρχεία και θα τυπώνει την πρώτη γραµµή που διαφέρουν. Τα ονόµατα των δύο αρχείων θα 
περνούν ως command-line arguments, δηλαδή η κλήση του προγράµµατος θα γίνεται ως εξής: 

compfiles   file1   file2 
30. Να γραφεί function της C, που θα δέχεται ως παραµέτρους το όνοµα ενός µήνα (για παράδειγµα 

Jan, Feb, κλπ.) και το έτος (για παράδειγµα 1996) και θα επιστρέφει τον αριθµό των ηµερών του 
µήνα (28, 29, 30, ή 31). Να ληφθούν υπόψη τα δίσεκτα έτη και να χρησιµοποιηθεί η εντολή case. 

31. Nα γραφεί function της C  που θα δέχεται σαν παράµετρο το όνοµα ενός πίνακα από ακέραιους 
και τον αριθµό των στοιχείων του πίνακα και θα επιστρέφει τον µέσο όρο των στοιχείων του 
πίνακα σε δεκαδική µορφή. 

32. Η µεταβλητή STATE παίρνει δύο µόνο τιµές: ENABLED, DISABLED. 
a) Να δηλωθεί η µεταβλητή STATE ως µεταβλητή τύπου enum. 
b) Να γραφεί function της C που να δέχεται ως παράµετρο την STATE και να τυπώνει το 

κείµενο: 
The machine’s state is ENABLED 
ή 
The machine’s state is DISABLED 
ανάλογα µε την τιµή της STATE. 

33. Να γραφεί πρόγραµµα της C που θα αλλάζει όλους τους χαρακτήρες  * ενός αρχείου σε +. Τα 
ονόµατα των αρχείων εισόδου και εξόδου θα περνούν σαν command-line arguments. 

34. Έχουµε ένα αρχείο που κάθε γραµµή του είναι ένας πραγµατικός αριθµός. Να γραφεί πρόγραµµα 
της C που θα µετράει και θα τυπώνει: 

α) τον αριθµό των γραµµών του αρχείου 
β) πόσες τιµές υπάρχουν στο αρχείο µεταξύ 3 και 5 
γ) το µέσο όρο των τιµών του αρχείου 
Το όνοµα του αρχείου θα περνά σαν command-line argument. 

35. ∆ίνονται δύο αρχεία  που κάθε τους γραµµή  είναι ένας ακέραιος. Να γραφεί πρόγραµµα C που θα 
κατασκευάζει ένα νέο αρχείο που θα περιέχει τις κοινές τιµές των δύο αρχείων εισόδου. Τα 
ονόµατα των 3 αρχείων θα περνούν σαν command-line arguments. 

36. ∆ίνεται αρχείο µε κείµενο. Να γραφεί πρόγραµµα C που αντιγράφει το αρχείο σε άλλο, αφού 
πρώτα πετάξει τα περιττά κενά του πρώτου. ∆ηλαδή, όπου υπάρχουν στο παλιό ένα ή 
περισσότερα συνεχόµενα κενά, στο νέο θα υπάρχει µόνο ένα. Τα ονόµατα των δύο αρχείων θα 
περνούν σαν command-line arguments. 

37. ∆ίνεται ένα αρχείο µε κείµενο. Οι λέξεις χωρίζονται µεταξύ τους µε κενό ή τελεία ή κόµµα ή τέλος 
γραµµής. Γράψτε ένα πρόγραµµα C που να µετράει και να τυπώνει τον αριθµό των χαρακτήρων, 
των γραµµών και των λέξεων του αρχείου. 

38. Να γραφεί function της C που να καθορίζει την τιµή ενός δισδιάστατου πίνακα Α από Ν ακέραιους 
σύµφωνα µε τον παρακάτω κανόνα: 

Α[i,j] = 1, αν i+j είναι άρτιος 
Α[i,j] = -1, αν i+j είναι περιττός. 
Οι παράµετροι της function είναι ο πίνακας A και η διάστασή του Ν. 
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39. Να γραφεί function της C που να δέχεται σαν παραµέτρους έναν πίνακα ακεραίων Α και τη 
διάστασή του Ν και να επιστρέφει τον ίδιο πίνακα µε ανάποδη σειρά, δηλαδή το στοιχείο 0 να έχει 
αντιµετατεθεί µε το στοιχείο Ν-1, το στοιχείο 1 µε το Ν-2, κ.ο.κ. 

40. Να γραφεί function της C που να δέχεται ως παραµέτρους έναν πίνακα ακεραίων Α και τη 
διάστασή του Ν και να επιστρέφει τη θέση του ελάχιστου στοιχείου. 

41. Ένας καθηγητής του µαθήµατος «Γλώσσα προγραµµατισµού C» κρατάει αρχείο µε τους φοιτητές. 
Για κάθε φοιτητή χρησιµοποιεί το όνοµα (15 χαρακτήρες), το επώνυµο (20 χαρακτήρες), το έτος 
(ακέραιος), το εξάµηνο (1 χαρακτήρας µε τιµές Α ή Β) και το βαθµό (ακέραιος). 

α) Να οριστεί η παραπάνω structure της C. 
β) Να γραφεί πρόγραµµα της C που θα διαβάζει από αρχείο τα στοιχεία των φοιτητών 
και να τυπώνει το µέσο όρο βαθµολογίας για το Α’ εξάµηνο του 1995. Κάθε γραµµή 
του αρχείου αντιστοιχεί σε ένα φοιτητή και τα στοιχεία χωρίζονται µεταξύ τους µε ένα 
ακριβώς κενό. Το όνοµα του αρχείου να περνά παραµετρικά στο πρόγραµµα 
(command-line argument). 

42. Έστω οι δηλώσεις: 
int a[10]; 
int pa; 
Ποιες από τις παρακάτω εντολές της C είναι σωστές; 
pa = &a[0]; 
pa = a++; 
pa = a+4; 
pa = a[2]; 
pa = a; 
pa =  (a+3); 
a = pa; 
pa - - ; 
pa - = 3; 
a++; 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  (ΟΜΑ∆Α   ΣΤ) 
 

1. Ποια είναι τα στοιχεία µετάδοσης µιας πληροφορίας; 
2. Τι καλούµε επικοινωνία δεδοµένων; 
3. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες ενός τοπικού µοντέλου επικοινωνίας δεδοµένων; 
4. Τι καλούµε σφάλµα µετάδοσης δεδοµένων και πως αναγνωρίζεται; 
5. Τι καλούµε ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων; 
6. Ποια είναι τα σπουδαιότερα µέσα µετάδοσης δεδοµένων ; 
7. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό του πρωτοκόλλου  Χ.25 και τι είναι απαραίτητο να δηλώνεται 

πριν από τον αριθµό κλήσης του καλούµενου συνδροµητή; 
8. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των τοπικών δικτύων; 
9. Συγκρίνετε τα µέσα µετάδοσης οµοαξονικών καλωδίων και οπτικών ινών. 
10. Θέλετε να δηµιουργήσετε ένα τοπικό δίκτυο ενός εργαστηρίου Πληροφορικής σχολείου µε τα εξής 

χαρακτηριστικά: 
α) Ενιαίος, σχετικά µικρός, χώρος εγκατάστασης . 
β) Να είναι δυνατή η λειτουργία των σταθµών εργασίας του δικτύου, όταν σε ένα από 
αυτούς έχει διακοπεί  η επικοινωνία για λόγους προβληµάτων στο καλώδιο σύνδεσης 
µε τον server. 
γ) Να είναι δυνατή και η αυτόνοµη λειτουργία των σταθµών εργασίας . 
Να προτείνετε την τοπολογία του δικτύου και να εξηγήσετε για ποιους λόγους.  

11. ∆ίκτυα ευρείας έκτασης και τοπικά δίκτυα: Ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους και ποιες οι διαφορές 
τους; 

12. Σε ποιους τύπους διακρίνονται οι διαποδιαµορφωτές (modem) 
α) ανάλογα µε το φάσµα συχνοτήτων που χρησιµοποιούν; 
β) ανάλογα µε τον τύπο της τηλεφωνικής γραµµής που χρησιµοποιούν; 

13. Τι είναι οι πολυπλέκτες και ποια είδη πολυπλεκτών υπάρχουν; 
14. Περιγράψτε τη λειτουργία ενός πολυπλέκτη που χρησιµοποιεί πολύπλεξη χρόνου (TDM) . Ποια 

είναι τα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των πολυπλεκτών αυτού του τύπου; 
15. Περιγράψτε τη λειτουργία ενός στατιστικού πολυπλέκτη (STDM) . Ποια είναι τα σηµαντικότερα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των πολυπλεκτών αυτού του τύπου; 
16. Πρόκειται να συνδέσουµε τερµατικά των 1200 bps µε έναν υπολογιστή µέσω µιας γραµµής 9600 

bps χρησιµοποιώντας πολυπλέκτες. Ποιο τύπο πολυπλέκτη θα επιλέγατε σε κάθε µία από τις 
παρακάτω περιπτώσεις; 

α) κάθε τερµατικό εκπέµπει δεδοµένα κατά το 80% του χρόνου 
β) κάθε τερµατικό εκπέµπει δεδοµένα κατά το 5% του χρόνου 

Πόσα το πολύ τερµατικά θα µπορούσαν να συνδεθούν σε κάθε µία από τις παραπάνω 
περιπτώσεις; ∆ικαιολογήστε την απάντησή σας. 

17. Ποιες είναι οι τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τη µετάδοση ψηφιακών σηµάτων µέσα από 
αναλογικά κανάλια µε περιορισµένο εύρος ζώνης; 

18. Τι γνωρίζετε για τη σειριακή και παράλληλη επικοινωνία; Σε ποια από τις δύο αυτές µορφές 
µετάδοσης αντιστοιχούν το Interface V.24 και το Centronics Interface; 

19. Να συγκρίνετε τις τεχνικές ασύγχρονης και σύγχρονης µετάδοσης. 
20. Σε τι διαφέρουν οι µορφές µετάδοσης half duplex και full duplex; 
21. Περιγράψτε τη µέθοδο διόρθωσης σφαλµάτων µετάδοσης µε επανεκποµπή. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 46 από 61 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

22. Τι γνωρίζετε για τα δηµόσια δίκτυα δεδοµένων; 
23. Να αναφέρετε τους σηµαντικότερους διεθνείς οργανισµούς τυποποίησης. Ποιοι είναι οι κυριότεροι 

οργανισµοί τυποποίησης στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ελλάδα ; 
24. Τι είναι τα «νοητά κυκλώµατα» (virtual circuits)  του πρωτοκόλλου Χ.25; Ποιοι είναι οι δύο τύποι 

«νοητών κυκλωµάτων» και σε τι διαφέρουν; 
25. Περιγράψτε τα 3 επίπεδα του πρωτοκόλλου Χ.25. 
26. α) Να αναφέρετε το Ελληνικό δηµόσιο δίκτυο που χρησιµοποιεί Χ.25. 

β) Ποιος είναι ο τηλεφωνικός αριθµός κλήσης του δικτύου αυτού; 
γ) Σε τι διαφέρει η διεύθυνση (NUA)  από τον κωδικό αναγνώρισης (NUI)  ενός χρήστη του δικτύου 
αυτού; 

27. Για τη διασύνδεση µέσω V.24/V.28 να αναφέρετε: 
α) είναι σειριακή ή παράλληλη µετάδοση; 
β) ποιος είναι ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης; 
γ) ποια είναι η µέγιστη απόσταση που µπορεί να καλύψει; 
δ) ποιο είναι το όνοµα µε το οποίο συναντάται στις ΗΠΑ; 

28. Να αναφέρετε τρία µέσα µετάδοσης που χρησιµοποιούνται στα τοπικά δίκτυα. Ποιο είναι το 
ευρύτερα χρησιµοποιούµενο και ποιο προσφέρει τους µεγαλύτερους ρυθµούς µετάδοσης; Αν ένα 
τοπικό δίκτυο εκτεινόταν σε απόσταση 10 χιλιοµέτρων, ποιο µέσο θα επιλέγατε χωρίς να 
αναγκαστείτε να χρησιµοποιήσετε επαναλήπτες (repeaters)  ; 

29. Ποιοι είναι οι δύο τύποι οµοαξονικού καλωδίου που χρησιµοποιούνται στα τοπικά δίκτυα; Ποιος 
είναι ο µέγιστος ρυθµός µετάδοσης για κάθε τύπο καλωδίου και ποια είναι η µέγιστη απόσταση 
που µπορούν να καλύψουν; 

30. Τι είναι η τοπολογία ενός τοπικού δικτύου; Να αναφέρετε τρεις τοπολογίες τοπικού δικτύου. 
31. Περιγράψτε και δώστε ένα απλό παράδειγµα (σχήµα)  της τοπολογίας αστέρα (star) . 
32. Περιγράψτε και δώστε ένα απλό παράδειγµα (σχήµα)  της τοπολογίας κοινού δρόµου (bus) . 
33. Περιγράψτε και δώστε ένα απλό παράδειγµα (σχήµα)  της τοπολογίας δακτυλίου (ring).  
34. Περιγράψτε τις δύο τεχνικές προσπέλασης (πρωτόκολλα)  που χρησιµοποιούνται στα τοπικά 

δίκτυα µε τοπολογία κοινού δρόµου (bus) . 
35. Περιγράψτε την τεχνική προσπέλασης (πρωτόκολλο)  του τοπικού δικτύου token ring. 
36. Να αναφέρετε δύο τυποποιηµένα τοπικά δίκτυα. 
37. Για το τυποποιηµένο τοπικό δίκτυο Ethernet να αναφέρετε: 

α) ποιος είναι ο ρυθµός µετάδοσης 
β) ποια είναι η τοπολογία 
γ) ποια είναι η τεχνική προσπέλασης (πρωτόκολλο)  
δ) ποιο είναι το συνηθέστερο µέσο µετάδοσης 
ε) ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός σταθµών σε κάθε τµήµα του δικτύου 

38. Για το τυποποιηµένο τοπικό δίκτυο token ring να αναφέρετε: 
α) ποιος είναι ο ρυθµός µετάδοσης 
β) ποια είναι η τοπολογία 
γ) ποιο είναι το συνηθέστερο µέσο µετάδοσης 
δ) ποιος είναι ο µέγιστος αριθµός 

39. Τι είναι οι γέφυρες (bridges)  και τι οι πύλες (gateways) ; 
40. Τι πρέπει να προστεθεί σε ένα προσωπικό υπολογιστή (PC) , ώστε να συνδεθεί σε ένα τοπικό 

δίκτυο; 
41. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα ενός τοπικού δικτύου; 
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42. Για ποιο λόγο χρησιµοποιούνται οι terminators, οι tranceivers και οι repeaters σε ένα τοπικό 
δίκτυο Ethernet; 

43. Να αναφέρετε τρεις τύπους δικτύων µεταγωγής (switching) . 
44. Περιγράψτε δύο µεθόδους προώθησης πακέτων σε δίκτυα µεταγωγής πακέτων (packet switching) 

. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα κάθε µεθόδου; 
45. Τι είναι τα συγκεντρωτικά και τι τα κατανεµηµένα δίκτυα; 
46. Να αναφέρετε τρεις τεχνικές προσπέλασης σε κατανεµηµένα δίκτυα. 
47. Περιγράψτε την τεχνική Round Robin και δώστε ένα παράδειγµα τοπολογίας τοπικού δικτύου που 

χρησιµοποιεί την τεχνική αυτή. 
48. Ποιοι είναι οι δύο βασικοί τύποι backup  αρχείων που πρέπει να γίνονται σε ένα file server ; Κάθε 

πότε ενδείκνυται να γίνεται backup; 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  (ΟΜΑ∆Α  Ζ)  
 

1. Τι καλούµε δεδοµένα και τι πληροφορίες; 
2. Τι καλούµε δοµή δεδοµένων; 
3. Ποιες είναι οι βασικές λειτουργίες στις δοµές δεδοµένων; 
4. Ποιοι είναι οι τύποι δοµών δεδοµένων; 
5. Ποιοι είναι οι απλοί ή στοιχειώδεις τύποι δεδοµένων; ∆ώστε δύο παραδείγµατα. 
6. Ποιοι είναι οι σύνθετοι τύποι δεδοµένων; ∆ώστε δύο παραδείγµατα. 
7. Ποιες καλούνται στατικές δοµές δεδοµένων; ∆ώστε δύο παραδείγµατα. 
8. Ποιοι καλούνται δυναµικοί τύποι δεδοµένων; 
9. Τι καλούνται δυαδικά δένδρα δεδοµένων και τι µη δυαδικά: ∆ώστε από ένα παράδειγµα. 
10. Τι καλείται σωρός και ποιες λειτουργίες επιτρέπονται; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 
11. Τι καλείται ιεραρχική δοµή ή δένδρο και τι γράφηµα ή δίκτυο; 
12. Ποια δοµή δεδοµένων καλείται πίνακας , πότε αυτή λέγεται άµεσης προσπέλασης και τι είναι 

δείκτης πίνακα; 
13. Ποιο είναι το κύριο χαρακτηριστικό των εγγραφών; 
14. Πως αντιµετωπίζεται στις δοµές µε συνδέσµους το θέµα της εύρεσης της θέσης κάθε στοιχείου 

ενός πίνακα και µιας εγγραφής; 
15. Ποια δοµή δεδοµένων καλείται λίστα και ποιο το κύριο χαρακτηριστικό της; Πώς λέγεται το 

στοιχείο µιας λίστας και από τι αποτελείται; 
16. Ποιες βασικές λειτουργίες µπορούν να γίνουν στην επεξεργασία µιας λίστας; 
17. Ποια δοµή καλείται ουρά και ποιο το χαρακτηριστικό της.; ∆ώστε ένα παράδειγµα. 
18. Σε ποιες κατηγορίες διακρίνουµε τις δοµές δεδοµένων ανάλογα µε τη µέθοδο δόµησής τους; 
19. Τι είναι ο πληθικός αριθµός µιας δοµής δεδοµένων; 
20. Τι καλούµε οργάνωση αρχείου; 
21. Να αναφέρετε τις µεθόδους οργάνωσης και προσπέλασης αρχείων . 
22. Τι καλούµε σειριακή οργάνωση µε δείκτες; 
23. Τι καλούµε άµεση οργάνωση αρχείου; 
24. Ποιες είναι οι βασικές εργασίες εκµετάλλευσης ενός αρχείου; 
25. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της σειριακής οργάνωσης µε δείκτες; 
26. Τι καλείται ευρετήριο ενός αρχείου οργανωµένου µε δείκτες και τι περιοχή υπερχείλισης; 
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27. Ποιες µεθόδους διευθυνσιοδότησης αρχείων άµεσης προσπέλασης γνωρίζετε; 
28. Ποιοι είναι οι τρόποι επεξεργασίας άµεσων αρχείων; 
29. Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα άµεσων αρχείων. 
30. Ποια είναι τα κριτήρια επιλογής µέσων και οργάνωσης αρχείων; 
31. α)Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της σχεδίασης οθονών µε «αυτόµατο» πρόγραµµα σχεδίασης; 

β)  Τι είναι τα Text objects και τι τα Field objects µιας οθόνης βάσης δεδοµένων  για Windows; 
γ)  Σε τι διαφέρουν τα input από τα output field objects; 

32. Να αναφέρετε τρία συστήµατα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων της αγοράς Windows. 
α)  Τι είναι τα push buttons µιας οθόνης βάσης δεδοµένων για Windows; 
β)  Τι είναι το picture push button; 
γ)  Τι σηµαίνουν τα ακόλουθα: 

hot key 
defowlt push button 
escape push button 

33. Με τη βοήθεια ενός απλού σχεδίου δώστε ένα παράδειγµα οθόνης βάσης δεδοµένων για windows 
που περιέχει  

radio buttons και check boxes 
34. α)   Σε  ένα σύστηµα διαχείρισης βάσεων δεδοµένων ορίστε την έννοια «Query». 

β)   Τι είναι η µέθοδος Relational Query by Example; 
35. Ο πίνακας COUNTRY µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων περιέχει τα παρακάτω στοιχεία για κάθε 

Ευρωπαϊκή χώρα : 
NAME 
CAPITAL 
PUPULATION 

Γράψτε τις συνθήκες ( conditions )   για τα ακόλουθα queries: 
α)   οι χώρες που αρχίζουν από F 
β)   οι χώρες µε πληθυσµό άνω των 30000000 
γ)   οι χώρες µε πρωτεύουσα από Α και πληθυσµό άνω των 8000000. 

36. Ένα report ενός συστήµατος διαχείρισης βάσεων δεδοµένων για Windows αποτελείται από: 
text  objects 
field  objects 
graphic  objects 

 
α)  Ποια η διαφορά ανάµεσα στα text και field objects; 
β)   Τι είναι το computed field; 
γ)   Ποιες είναι οι 3 δυνατότητες στοίχισης ενός κειµένου ( text object) στο report; 

37. Ένα field µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων για Windows  έχει την τιµή GEORGE-6546546 
Σε ένα report ορίζεται ένα format template για την παρουσίαση του παραπάνω field. 
Ποια σειρά χαρακτήρων θα εµφανίζεται στο report για κάθε ένα από τα παρακάτω 
format templates: 
α)   ΑΑΑ 
β)   ΑΑΑΑΑΑ 
γ)   XXXXXXXXXXXXXX 
δ)   ( 999 )  9999 
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38. α)  Τι προσφέρει ο ∆ιαχειριστής Εφαρµογών ( Project Manager )  µιας εφαρµογής που έχει 
αναπτυχθεί µε τη βοήθεια ενός συστήµατος διαχείρισης  βάσεων δεδοµένων για Windows; 
β)   Τι  είναι το Home Directory  ενός  project; 
γ)   Τι  συµβαίνει όταν ζητήσουµε να χτιστεί ( build )  µια εφαρµογή ( application)  από ένα project ; 

39. Περιγράψτε τις παρακάτω έννοιες που σχετίζονται µε τις οδηγίες  ( help system)  µιας εφαρµογής  
για  windows : 

α)   on-line 
β)    ontext-sensitive 
γ)    hyper link (jump)  
δ)    bookmark 

40. α)   Τι είναι η µέθοδος ενσωµάτωσης αντικειµένων ( object linking and embedding )  ;      
β)     Τι διαφέρει το linking από το embedding ενός αντικειµένου; 
γ)     ∆ώστε ένα απλό παράδειγµα χρήσης της µεθόδου ενσωµάτωσης  αντικειµένων. 

41. α) Περιγράψτε την έννοια  « relation »  σε µία σχεσιακή βάση δεδοµένων. 
β) Περιγράψτε τους δυο τρόπους « relations » : 

relation by matching field 
relation by record number 

γ) Πότε µια relation χαρακτηρίζεται σαν « ένα - προς - πολλά ». 
 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  (ΟΜΑ∆Α  Η)  
 

1. ∆ώστε ένα συνοπτικό ορισµό της έννοιας «σχεσιακή βάση δεδοµένων» και αναφέρετε τα βασικά 
χαρακτηριστικά µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων. 
2. Οι δύο βασικές κατηγορίες της SQL που συναντιόνται συχνότερα είναι οι:  
     α) Interactive  και  
     β)  Embedded.  
Με λίγα λόγια να τις περιγράψετε και να επισηµάνετε τις βασικές διαφορές τους. 
3. Περιγράψτε τις παρακάτω υποκατηγορίες εντολών της SQL.Γλώσσα ορισµού δεδοµένων (Data 
Definition Language  (DDL)) 
I. Γλώσσα χειρισµού δεδοµένων (Data Manipulation Language (DML)) 
II. Γλώσσα ασφάλειας δεδοµένων ( Data Security Language  (DSL)) 
III. Εντολές ελέγχου (Programming Control Commands (PCC)) 
IV.Εντολές επεξεργασίας δοσοληψιών (Transaction Processing Commands (TPC)) 
4. Να αναφέρετε και περιγράψτε πέντε τύπους δεδοµένων της SQL. 
5. Ένας πίνακας µιας σχεσιακής βάσης δεδοµένων έχει τις εξής στήλες: 
«Κωδικός» 
«Όνοµα» 
«Επώνυµο» 
«Τηλέφωνο» 
«∆ιεύθυνση» 
«Ηµεροµηνία Γέννησης» 



  

 
 

 
 

Σελίδα 50 από 61 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

«Μισθός» 
 Τι τύπο δεδοµένων πρέπει να έχει η κάθε στήλη του πίνακα αυτού; 
6. Περιγράψτε την εντολή Update της SQL. 
7. Ο πίνακας (table) Χ (της εταιρείας A) έχει τις στήλες: 
       code 
       employee 
       salary 
       city 
Θέλουµε να δούµε τους υπαλλήλους της εταιρείας A (πίνακας Χ) των οποίων ο µισθός (salary)  είναι 
πάνω από 500.000 και µένουν στην Αθήνα(city). Γράψτε την εντολή SQL που θα πραγµατοποιεί αυτή τη 
συνθήκη. 
8. Περιγράψτε την εντολή Insert της SQL. 
9. Η βάση δεδοµένων µιας εταιρείας αποτελείται από τον πίνακα EMPLOYEE  που έχει τις 
παρακάτω στήλες: 
EMPCODE   integer not null 
EMPSURNAME char (25) not null 
EMPNAME char (15) not null 
EMPSALARY float not null 
EMPDEPARTMENT char (15) not null 
Ο πίνακας  SERVICE έχει τις ίδιες στήλες µε τον πίνακα EMPLOYEE,  αλλά περιέχει µόνο τα στοιχεία 
των υπαλλήλων του τµήµατος  SERVICE της εταιρείας. Να γράψετε την εντολή  INSERT  της SQL που 
θα γεµίζει τις γραµµές του πίνακα  SERVICE,  παίρνοντας από τον πίνακα  EMPLOYEE  µόνο τις 
γραµµές εκείνες που έχουν  DEPARTMENT = SERVICE. 
10. Περιγράψτε την εντολή  DELETE. 
11. Η βάση δεδοµένων µιας εταιρείας αποτελείται από τον πίνακα  EMPLOYEE  που έχει τις 
παρακάτω στήλες: 
EMPCODE   integer not null 
EMPSURNAME char (25) not null 
EMPNAME char (15) not null 
EMPSALARY float not null 
EMPDEPARTMENT char (15) not null 
Γράψτε την εντολή SQL που θα σβήνει από τον πίνακα  EMPLOYEE  όλες τις γραµµές που αφορούν 
υπαλλήλους µε µισθό µεταξύ 300.000 έως και 500.000 δρχ. 
12. Η βάση δεδοµένων µιας εταιρείας θέλουµε να περιέχει τον  πίνακα  EMPLOYEE  που πρέπει να 
έχει τις παρακάτω στήλες: 
EMPCODE   integer not null 
EMPSURNAME char (25) not null 
EMPNAME char (15) not null 
EMPSALARY float not null 
EMPDEPARTMENT char (15) not null). 
α) Γράψτε την εντολή  CREATE TABLE   της SQL που θα δηµιουργήσει  τον παραπάνω πίνακα µε την 
παραπάνω δοµή. 
β) Πώς διαµορφώνεται η παραπάνω εντολή, αν απαιτήσουµε  ο κωδικός υπαλλήλου (EMPCODE) να 
είναι µοναδικός; 
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13. Η βάση δεδοµένων µιας εταιρίας αποτελείται από τον πίνακα  EMPLOYEE  που έχει τις 
παρακάτω στήλες: 
EMPCODE   integer not null 
EMPSURNAME char (25) not null 
EMPNAME char (15) not null 
EMPSALARY float not null 
EMPDEPARTMENT char (15) not null). 
 Περιγράψτε τη λειτουργία της παρακάτω οµάδας εντολών της SQL : 
DECLARE cursor1 CURSOR FOR SELECT EMPCODE, EMPSURNAME, EMPNAME 
FROM employee ORDER BY EMPSALARY 
OPEN cursor1 
CLOSE cursor1 
14. Η βάση δεδοµένων µιας εταιρείας αποτελείται από τον πίνακα  EMPLOYEE  που έχει τις 

παρακάτω στήλες: 
EMPCODE   integer not null 
EMPSURNAME char (25) not null 
EMPNAME char (15) not null 
EMPSALARY float not null 

EMPDEPARTMENT char (15) not null 
Ο µισθός του υπαλλήλου(EMPSALARY) µε κωδικό (EMPCODE )«10» αυξήθηκε κατά 3%. Γράψτε την 
εντολή SQL που θα ενηµερώσει τον πίνακα EMPLOYEE. 
15. Περιγράψτε την εντολή CREATE VIEW  της SQL.   
16. Η βάση δεδοµένων µιας εταιρίας αποτελείται από τον πίνακα EMPLOYEE  που έχει τις 

παρακάτω στήλες: 
EMPCODE   integer not null 
EMPSURNAME char (25) not null 
EMPNAME char (15) not null 
EMPSALARY float not null 
EMPDEPARTMENT char (15) not null 
Ο πίνακας  SERVICE έχει τις ίδιες στήλες µε τον πίνακα EMPLOYEE,  αλλά περιέχει µόνο τα στοιχεία 
των υπαλλήλων του τµήµατος  SERVICE της εταιρίας.   Γράψτε την εντολή SQL  που θα δηµιουργεί ένα 
VIEW από τον πίνακα EMPLOYEE έτσι ώστε: 
α) Το VIEW αυτό θα περιέχει µόνο τα επίθετα και τα ονόµατα του τµήµατος  SERVICE  της εταιρίας. 
β) Γράψτε την εντολή SQL που θα δηµιουργεί ένα  VIEW από τον πίνακα  EMPLOYEE.  Το VIEW αυτό 
θα περιέχει µόνο τα επίθετα και τα ονόµατα των υπαλλήλων µε µισθό από 200.000 έως 500.000 δρχ 
ταξινοµηµένα κατά αύξουσα σειρά ως προς το επίθετο. 
17. Περιγράψτε την εντολή    ACTIVATE SQL / FORMS. 
18. O πίνακας  Salesmen της εταιρείας Χ  έχει τις παρακάτω στήλες: 
             code  : κωδικός πωλητή 
  name : όνοµα 
  city     : πόλη 
  pososto: ποσοστό προµήθειας  
date   : ηµεροµηνία παραγγελίας 
α) Θέλουµε να δούµε όλες τις πωλήσεις που έχουν γίνει στη Θεσ/νίκη από 16/1/1997 έως και 16/8/1997. 
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β) Ποιοι πωλητές µας έχουν ποσοστό προµήθειας πάνω από 15%. 
   και 
γ) Όλες τις πωλήσεις εκτός Θεσ/νίκης. 
19. O πίνακας  Salesmen της εταιρείας Χ έχει τις παρακάτω στήλες: 
           code  : κωδικός πωλητή 
  name : όνοµα 
  city     : πόλη 
  pososto: ποσοστό προµήθειας  
date   : ηµεροµηνία παραγγελίας 
Να υπολογίσετε το µέσο όρο του ποσοστού προµήθειας που δίνεται στους πωλητές.   
20. O πίνακας  Salesmen της εταιρείας Χ έχει τις παρακάτω στήλες: 
             code  : κωδικός πωλητή 
  name : όνοµα 
  city     : πόλη 
  pososto: ποσοστό προµήθειας  
date   : ηµεροµηνία παραγγελίας 
Να συντάξετε µια ερωταπόκριση(Query) που να εµφανίζει: 
Τους κωδικούς (code)   των πωλητών, το όνοµα (name) και το σύνολο των πωλήσεων που έχει πετύχει 
ο καθένας. 
21. O πίνακας  Salesmen της εταιρείας Χ έχει τις παρακάτω στήλες: 
           code  : κωδικός πωλητή 
  name : όνοµα 
  city     : πόλη 
  pososto: ποσοστό προµήθειας  
             date   : ηµεροµηνία παραγγελίας                                           
Να συντάξετε ερωταπόκριση(Query)  που να εµφανίζει όλες τις γραµµές του πίνακα Salesmen,  
ταξινοµηµένες ως προς το όνοµα του πωλητή (name) κατά αύξουσα σειρά. 
22. O πίνακας  Salesmen της εταιρείας Χ έχει τις παρακάτω στήλες: 
            code  : κωδικός πωλητή 
  name : όνοµα 
  city     : πόλη 
  pososto: ποσοστό προµήθειας  

date   : ηµεροµηνία παραγγελίας 
α)   Να συντάξετε µια ερωταπόκριση(Query) που να εµφανίζει τους κωδικούς αριθµούς και τα ονόµατα 
των πελατών που δεν έχουν πωλήσεις µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 1997. 
β) Να συντάξετε µια ερωταπόκριση(Query)  που να εµφανίζει τον κωδικό αριθµό (code)   και τα ονόµατα 
(name) των πωλητών που έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό προµήθειας ανά πόλη. 
23. Περιγράψτε την εντολή ACTIVATE της SQL/FORMS  
και  αναφέρετε τρεις συνθήκες (conditions)  που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στην εντολή ACTIVATE. 
24. Ποια είναι τα κυριότερα χαρακτηριστικά των γλωσσών 4GL; 
25. Περιγράψτε τις ακόλουθες έννοιες της 4GL: 
    α) Frame 
     β) Form 
     γ) Event 
26. Περιγράψτε τους βασικούς τύπους εντολών (statements)  της 4GL: 
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α) declaration 
β) forms control 
γ) database access 
δ) flow control 
ε) inquiry 
27. ∆ώστε απλά παραδείγµατα (µε σχήµατα)  των παρακάτω τύπων fields της 4GL: 
α) single-line entry field 
β) multi-line entry field 
γ) button field 
δ) toggle field 
28.  α) Περιγράψτε τους τρεις τύπους enumerated fields της 4GL: 
        radio field 
         list field 
         option field 
β) Θέλουµε να παρουσιάσουµε τις ευρωπαϊκές χώρες σε ένα field. Με τη βοήθεια ενός σχήµατος δείξτε 
πώς θα έµοιαζε το field αυτό για καθένα από τους παραπάνω τύπους field. 
29. Περιγράψτε τις παρακάτω ιδιότητες των fields της 4GL: 
α) visible 
β) invisible 
γ) dimmed 
δ) resizable 
ε) movable 
30. Η βάση δεδοµένων µιας εταιρείας αποτελείται από τον πίνακα EMPLOYEE που έχει τις 
παρακάτω στήλες: 
EMPNO integer not null 
SURNAME char(20)  not null 
NAME char(15)  not null 
SALARY float not null 
DEPARTMENT char(10)  not null 
Η φόρµα EMPFORM αποτελείται από ένα table field σχετιζόµενο µε τον πίνακα EMPLOYEE. Να γραφεί 
πρόγραµµα που να συνδυάζει εντολές SQL και SQL/FORMS και να χειρίζεται την ενεργοποίηση του 
menu item ‘Update’, δηλαδή να συµπληρωθεί ο κώδικας ανάµεσα στις εντολές BEGIN και END: 
ACTIVATE MENUITEM ‘Update’ 
BEGIN 
... 
END 
Το πρόγραµµα πρέπει να ελέγχει (VALIDATE)  την ορθότητα των δεδοµένων, να διαβάζει τα δεδοµένα 
µε την εντολή GETFORM και να ενηµερώνει τον πίνακα. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  (ΟΜΑ∆Α  Θ)  
 

1. Η Visual Basic είναι γλώσσα καθοδηγούµενη από τα γεγονότα (event driven). ∆ώστε λεπτοµερή 
περιγραφή του τι συνεπάγεται ο όρος. 

2. Ποια είδη συµβάντων έχουµε στη Visual Basic ; 
3. Περιγράψτε τα συµβάντα Click, MouseDown, MouseUp, MouseMove στη Visual Basic. Ποια είναι 

τα ορίσµατα των αντίστοιχων διαδικασιών ; 
4. Τι γνωρίζετε για τα συµβάντα Change και Timer στη Visual Basic ; 
5. Ποιους τύπους αρχείων µπορεί να περιέχει ένα έργο της Visual Basic ; Τι κατάληξη έχει κάθε ένα 

από αυτά ; 
6. Τι γνωρίζετε για το αρχείο AUTOxxLD.VBP ; 
7. Τι γνωρίζετε για το αρχείο AUTOLOAD.MAK ; 
8. Τι είδους διαδικασίες υπάρχουν στη Visual Basic ; 
9. Ποια είναι η γενική σύνταξη µιας event procedure για συµβάντα από controls και µιας event 

procedure για συµβάντα από φόρµες στη Visual Basic ; 
10. Σε τι διαφέρουν στη Visual Basic οι υπορουτίνες (Subs) από τις συναρτήσεις (functions) ; 
11. Τι εννοούµε µε τους όρους πέρασµα τιµής (pass by value) και  πέρασµα αναφοράς (pass by 

reference) ; Πώς γίνεται η κατάλληλη δήλωση σε µια διαδικασία στη Visual Basic για κάθε είδος 
περάσµατος ; 

12. Σε ποιους κανόνες πρέπει να υπακούουν τα ονόµατα των διαδικασιών στη Visual Basic ; ∆ώστε 
παραδείγµατα αποδεκτών και µη αποδεκτών ονοµάτων. 

13. Τι είναι το module, ποιοι τύποι modules υπάρχουν και τι µπορεί να περιέχει ένα module στη Visual 
Basic ; 

14. Τι είναι η implicit και τι η explicit δήλωση µεταβλητών στη Visual Basic. Πώς επιβάλλεται η explicit 
δήλωση και ποιοι οι λόγοι αναγκαιότητας αυτής της επιβολής. Να αναφέρετε ένα παράδειγµα που 
µπορεί να προκαλέσει λάθος αποτέλεσµα από µη explicit δήλωση. 

15. Τι είναι οι µεταβλητές στατικού τύπου (Static) και τι οι µεταβλητές καθολικής εµβέλειας (Global) 
στη Visual Basic ; Πού δηλώνονται, πώς δηλώνονται και πώς λειτουργούν ; 

16. Τι γνωρίζετε για τις τοπικές µεταβλητές (local variables) στη Visual Basic ; 
17. Τι είναι το εργαλείο δεδοµένων στη Visual Basic ; Τι εργασίες µπορούµε να πραγµατοποιήσουµε 

µε αυτό χωρίς να γράψουµε κώδικα ; 
18. Τι γνωρίζετε για τους αναδυόµενους καταλόγους διαταγών (pop-up menus) στη Visual Basic ; 
19. Τι είναι τα παράθυρα µηνυµάτων της Visual Basic (message boxes) ; Ποια η σύνταξη της 

διαδικασίας που τα εµφανίζει ; Περιγράψτε τις παραµέτρους της. 
20. Τι είναι τα πλαίσια διαλόγου της Visual Basic ; Πώς εµφανίζονται ;  
21. Τι είναι modal και τι modeless πλαίσια διαλόγου στη Visual Basic ; 
22. Πώς θα µπορούσατε να υλοποιήσετε ένα πλαίσιο διαλόγου της αρεσκείας σας στη Visual Basic ; 
23. Πώς θα µπορέσετε να αξιοποιήσετε σε ένα καινούργιο έργο, µια φόρµα που την έχετε 

δηµιουργήσει σε ένα προϋπάρχον έργο στη Visual Basic ; 
24. Τι γνωρίζετε για τα ειδικά αντικείµενα στη Visual Basic ; 
25. Τι είναι οι µέθοδοι (methods) στη Visual Basic ; Να αναφέρετε δύο τουλάχιστον µεθόδους για: 

Form,  Clipboard  και  Combo Box. 
26. Στη Visual Basic ποια είναι η διαφορά ανάµεσα: 

α) σε ένα πλαίσιο σύνθετης λίστας (Combo Box) και µια λίστα (List) 
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β) σε ένα πλαίσιο ελέγχου (check box) και ένα πλήκτρο επιλογής (option button) 
γ) στην ιδιότητα Visible και την ιδιότητα Enabled. 

27. Τι είναι οι ιδιότητες BorderColor, BorderStyle, BorderWidth ενός line control στη Visual Basic ; 
28. Τι γνωρίζετε για τις ιδιότητες DataSource και DataField στη Visual Basic ; 
29. Στη Visual Basic ποια είναι η διαφορά ανάµεσα: 

α) σε ένα πλαίσιο εικόνας  (picture box) και µια  εικόνα (image). 
β) σε µια ράβδο κύλισης (scroll bar) και ένα πλήκτρο κύλισης (spin button). 

30. Να γραφεί διαδικασία που να αντιστρέφει την ιδιότητα visible ενός control στη Visual Basic. 
31. Τι γνωρίζετε για τα Custom Control αρχεία στη Visual Basic ; 
32. Τι εννοούµε  µε τους όρους: control array και menu control array στη Visual Basic. ∆ώστε 

παραδείγµατα  αξιοποίησής τους. 
33. Σε ένα πλαίσιο κειµένου στη Visual Basic θέλουµε να έχουµε τη δυνατότητα να πληκτρολογούµε 

ένα λεκτικό που θα αποτελείται το πολύ από 5 χαρακτήρες. Σε άλλη περίπτωση θα εµφανίζουµε 
κατάλληλο µήνυµα. Προχωρήστε στην υλοποίηση. 

34. Πώς θα δώσουµε σε ένα πλαίσιο κειµένου στη Visual Basic τη δυνατότητα να εµφανίζει πολλές 
γραµµές ; Υλοποιήστε την περίπτωση ,όπου µε κλικ σε ένα πλήκτρο διαταγής εµφανίζεται σε ένα 
πλαίσιο κειµένου ένα προκαθορισµένο κείµενο 3 γραµµών. 

35. ∆ηµιουργήστε ένα πλήκτρο διαταγής στη Visual Basic τέτοιο  ώστε ,όταν το ποντίκι παραµένει 
επάνω του πάνω από ένα δευτερόλεπτο ,να εξαφανίζεται το πλήκτρο διαταγής. 

36. Τι εννοούµε  µε τους όρους: «control array» και «menu control array» στη Visual Basic;  Ποια είναι 
τα πλεονεκτήµατά τους ; ∆ώστε παραδείγµατα. 

37. ∆ηµιουργήστε ένα αριθµητικό πληκτρολόγιο στη Visual Basic που θα σας επιτρέπει µε κλίκ σε 
κάθε πλήκτρο του να εµφανίζετε την αντίστοιχη τιµή σε µια ετικέτα. 

38. ∆ηµιουργήστε ένα ρολόι πραγµατικού χρόνου στη Visual Basic. 
39. Να γραφεί συνάρτηση στη Visual Basic που να δέχεται ως παράµετρο το έτος και να επιστρέφει 

την τιµή true ,αν το έτος είναι δίσεκτο, και την τιµή false ,αν δεν είναι. 
40. Να γραφεί συνάρτηση στη Visual Basic που να επιστρέφει σε µορφή string την ηµεροµηνία της 

τελευταίας µέρας του τρέχοντος µήνα. 
41. Να γραφεί διαδικασία στη Visual Basic που να συµπληρώνει ένα list box µε τις γεωγραφικές 

περιοχές της Ελλάδας. 
42. Να κατασκευαστεί φόρµα στη Visual Basic, στην οποία να τοποθετηθεί ένα DriveListBox, ένα 

DirListBox και ένα FileListBox. Να γραφούν οι διαδικασίες κατά τις οποίες όταν ο χρήστης επιλέγει 
µια µονάδα δίσκου να ενηµερώνεται το control του directory, ενώ  όταν επιλέγεται ένα directory να 
ενηµερώνεται το control της λίστας των αρχείων. 

43. Πώς ορίζουµε έναν τύπο δεδοµένων χρήστη στη Visual Basic ; 
44. Να οριστούν τύποι δεδοµένων για ένα σηµείο της οθόνης και για έναν κύκλο στη Visual Basic. 

Εξηγήστε αν είναι δυνατή η αναφορά ενός τύπου δεδοµένων µέσα σε έναν άλλο τύπο δεδοµένων. 
45. Να οριστεί τύπος δεδοµένων στη Visual Basic κατάλληλος για σηµεία του επιπέδου. Να γραφεί 

συνάρτηση που να δέχεται ως παραµέτρους δύο σηµεία και να υπολογίζει τη µεταξύ τους 
απόσταση. 

46. Τι γνωρίζετε για τους δυναµικούς πίνακες στη Visual Basic. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατά τους ; 
47. Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα των αρχείων δυαδικής προσπέλασης στη 

Visual Basic ; 
48. Τι γνωρίζετε για την τεχνολογία  OLE. 
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49. Το ακόλουθο τµήµα κώδικα της Visual Basic κατά την εκτέλεσή του δίνει το µήνυµα “Out of string 
space”. 
 
 ‘ General declaration for the form 
Dim V2$  
Sub Form_Click () 
        Dim V$ 
        V$=String$(65000, “ “) 
        V2$=String$(65000, “ “) 
End  

Εξηγήστε το πρόβληµα και συντάξτε τον κώδικα που θα µπορούσε να το 
αντιµετωπίσει.  
 

50.  Σχολιάστε µε όσο µεγαλύτερη ακρίβεια µπορείτε το ακόλουθο τµήµα κώδικα της Visual Basic: 
    Sub RemoveCom_Click () 
        Msg$ = “Enter the number of the menu item to remove” 
        Num% = Val(InputBox$(Msg$)) 
        If Num% > MenuNum Or Num% < 1 Then 
  MsgBox “Number is out of range.” 
  Exit Sub 
        End If 
        For I% = Num% To MenuNum - 1 
               AppName(I%).Caption = AppName(I% + 1).Caption 
        Next I% 
        Unload AppName(MenuNum) 
        MenuNum = MenuNum - 1 
   End Sub 
 
 

51. Σχολιάστε µε όσο µεγαλύτερη ακρίβεια µπορείτε το ακόλουθο τµήµα κώδικα της Visual Basic: 
‘ General declarations 
Dim TestArray() As String 
Sub DynamicArrayApp () 
V$ = String$(1, “ “) 
Fnum% = FreeFile 
Open “c:\autoexec.bat” For Binary As Fnum% 
FileLength% = LOF(FNum%) 
ReDim TestArray(FileLength%) 
I% = 0 
While Not EOF(FNum%) 

Get Fnum%, , V$ 
TestArray(I%) = V$ 
I% = I% + 1 

Wend 
Close Fnum% 



  

 
 

 
 

Σελίδα 57 από 61 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Stri$ = “ “ 
For I% = 0 To FileLength%  - 1 

Stri$ = Stri$ +TestArray(I%) 
Next I% 
Text1.Text = Stri$ 
End Sub 

 
52. Να γραφεί διαδικασία στη Visual Basic που να σχεδιάζει 10 οµόκεντρους κύκλους ξεκινώντας από 

το κέντρο της οθόνης. 
53. Να γραφεί διαδικασία στη Visual Basic που να σχεδιάζει ένα ορθογώνιο τυχαίας διάστασης, 

χρώµατος και εσωτερικού ίχνους µε κορυφή το σηµείο της οθόνης που δείχνει το ποντίκι, κάθε 
φορά που ο χρήστης κάνει κλικ. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ (ΟΜΑ∆Α  Ι)  
 

1. Να αναφέρετε τα  συστατικά  των πολυµέσων και να περιγράψετε περιληπτικά καθένα από αυτά 
τα συστατικά. 

2. Τι είναι η αλληλεπίδραση ανθρώπου-µηχανής ; Πώς επιτυγχάνεται σε ένα πρόγραµµα 
πολυµέσων ; 

3. Περιγράψτε σχηµατικά τη σειριακή προσπέλαση των πληροφοριών που προσφέρει ένα κλασικό 
βιβλίο και την αλληλεπιδραστική λειτουργία ενός "βιβλίου" πολυµέσων. 

4. Ποια είναι τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα και ποια τα µειονεκτήµατα χρήσης των "βιβλίων" 
πολυµέσων  έναντι των κλασσικών βιβλίων ; 

5. Για την παραγωγή ενός επαγγελµατικού τίτλου πολυµέσων σχετικού µε την Ακρόπολη των 
Αθηνών πρόκειται να οργανωθεί µια οµάδα. Ποιες είναι οι ειδικότητες που πρέπει να 
συµµετάσχουν στη σύνθεσή της ,ώστε να προκύψει ένα αξιόλογο αποτέλεσµα; 

6. Τι είναι τα υπερ-µέσα (hypermedia) ; Περιγράψτε τους όρους υπερ-κείµενο (hypertext), υπερ-
γραφικά (hypergraphics) και υπερ-ήχος (hypersound). 

7. Τι είναι η εικονική πραγµατικότητα (virtual reality) ; Να αναφέρετε δύο εφαρµογές, οι οποίες θα 
απεικονίζουν τις αλλαγές που θα µπορούσαν να προκληθούν στον τρόπο ζωής µας στο µέλλον. 

8. Ποιες είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις σε εξοπλισµό ενός υπολογιστή, ώστε να θεωρείται συµβατός 
µε το πρότυπο MPC (Multimedia PC). 

9. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά µιας κάρτας ήχου ; 
10. Πώς επηρεάζει ο ρυθµός δειγµατοληψίας (sampling rate) την ποιότητα του ήχου ; Ποιο είναι το 

κάτω όριο στο ρυθµό της δειγµατοληψίας για την ανθρώπινη φωνή ; 
11. Υπάρχουν κάρτες ήχου των 8bits και των 16bits. Τι εννοούµε µε αυτόν το χαρακτηρισµό ; Σε τι 

διαφέρει η απόδοση του ήχου σε αυτές και σε τι οφείλεται ; 
12. Τι εννοούµε µε τον όρο MIDI. 
13. Ποιες είναι οι διαφορές των αρχείων ήχου κυµατοµορφών (waveform sound) (αρχεία µε κατάληξη 

.wav, .voc, .snd) από τα αρχεία MIDI (αρχεία µε κατάληξη .mdi) ; Ποια είδη αρχείων ήχου 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για ανθρώπινη φωνή και ποιο για µουσική ;  

14. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µιας κάρτας γραφικών και µιας οθόνης απεικόνισης ; 
15. Τι είναι η µνήµη γραφικών και τι είναι ο επιταχυντής γραφικών ; 
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16. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός σαρωτή (scanner) εικόνων ; 
17. Περιγράψτε τη λειτουργία µιας κάρτας αποτύπωσης κινούµενης εικόνας (video capture) στα µέσα 

αποθήκευσης του υπολογιστή. 
18. Τι υπαγορεύει το µοντέλο RGB ; 
19. Τι εννοούµε µε τον όρο "βάθος χρώµατος" ; 
20. Τι είναι το φαινόµενο ολίσθησης παλέτας (palete shift) ; Από τι προέρχεται και πώς 

αντιµετωπίζεται ; 
21. ∆ιαφορές µεταξύ γραφικών πλέγµατος (raster ή bitmap graphics) και διανυσµατικών γραφικών 

(vector graphics). 
22. Μια φωτογραφία έχει διαστάσεις 640x480 pixels και έχει σαρωθεί σε "πραγµατικό" χρώµα (true 

color). Αν αποθηκευτεί ασυµπίεστη σε αρχείο, πόσα bytes εκτιµάτε ότι θα απαιτήσει ; 
23. Υπολογίστε σε bytes το µέγεθος της µνήµης που χρειάζεται για την αποθήκευση κινούµενης 

εικόνας (video), που παρουσιάζεται σε πλήρη ανάλυση σε οθόνη διάστασης 640x480 pixels µε 
χρωµατική ανάλυση των 24bits χρωµάτων και 30 πλαίσια/sec. Ποιες τεχνικές έχουν βρεθεί για την 
ελάττωση του απαιτούµενου χώρου ; 

24. Τι εννοούµε µε τον όρο σύµµετρη και µη-σύµµετρη συµπίεση εικόνας ; Περιγράψτε τη συµπίεση 
fractals. 

25. Τι είναι οι οθόνες αφής (touch screens) ; 
26. Τι γνωρίζετε για την αποθήκευση εικόνων και κινουµένων εικόνων (video) σε αρχεία  JPEG ; 
27. Τι είναι το CD-ROM, ποια είναι η αρχή λειτουργίας του και ποιοι οι βασικοί λόγοι που επέβαλαν τη 

χρήση τους στα πολυµέσα ; 
28. Τι είναι το CD-I, το Photo-CD, το CD-TV ; 
29. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά µιας συσκευής CD-ROM ; Τι εννοούµε όταν λέµε ότι     "… ένα CD-

ROM είναι οκταπλής ταχύτητας" ; 
30. Ποιες είναι οι δυνατότητες επέµβασης σε µια φωτογραφία µε ένα πρόγραµµα επεξεργασίας 

εικόνας ; 
31. Τι εννοούµε µε τον όρο "µεταβατικά εφέ" ; Περιγράψτε µερικά από αυτά τα εφέ για ήχο και εικόνα. 
32. Τι είναι το οπτικό εφέ morphing ; 
33. Ποια εργαλεία λογισµικού είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη µιας εφαρµογής πολυµέσων ; Να 

αναφέρετε τη χρήση καθενός από αυτά. 
34. Σε τι χρησιµεύει καθένα από τα πιο κάτω προγράµµατα λογισµικού: CorelDraw, Photostyler, 3D 

Studio, Photoshop, Premiere, Animator, Toolbook, Authorware. 
35. Τι εννοούµε µε τους όρους σελιδοδείκτης (bookmark), πλοήγηση (navigation), θερµές λέξεις (hot 

words) ; Ποια είναι η χρήση τους στα πολυµέσα ; 
36. Τι είναι οι βιβλιοθήκες αποσπασµάτων:- ήχου,- εικόνας,- κινούµενης εικόνας (sound clip, clip art, 

video clip) ; Πώς αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε µια παραγωγή πολυµέσων; 
37. Τι εννοούµε όταν λέµε "εξισορροπηµένη διάταξη" αντικειµένων στην οθόνη ; Σχεδιάστε οθόνη µε 

κείµενο, δύο εικόνες και τέσσερα πλήκτρα σε εξισορροπηµένη και µη εξισορροπηµένη διάταξη. 
38. Αναπτύξτε τις απόψεις που υπάρχουν περί του τρόπου χρήσης του χρώµατος σε µια παραγωγή 

πολυµέσων. 
39. Τι είναι το λογισµικό συγγραφής παραγωγών πολυµέσων ; 
40. Ποια χαρακτηριστικά και ποιες δυνατότητες πρέπει να έχει ένα σύστηµα συγγραφής παραγωγής 

πολυµέσων ; 
41. Τι είναι το «διάγραµµα πλάνου» (storyboard) και τι «διάταξη σελίδας» (page layout) ; 
42. Τι είναι τα συµβάντα (events) και πώς µπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη ενός σεναρίου ; 
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43. Τι εννοούµε µε τον όρο αντικείµενα (objects) σε µια παραγωγή πολυµέσων; Να αναφέρετε και 
περιγράψτε τα πιο σηµαντικά από τα αντικείµενα που χρησιµοποιούνται στα πολυµέσα. 

44. Τι είναι οι ιδιότητες (properties) των αντικειµένων ; Πώς µπορούµε να αλλάξουµε τις ιδιότητες 
αυτές των αντικειµένων ; 

45. Να αναφέρετε και να περιγράψετε τις ιδιότητες που µπορεί να έχει ένα αντικείµενο που περιέχει 
κείµενο. 

46. Ποιες είναι οι ιδιότητες του αντικειµένου "κύκλος" ; 
47. Τι είναι τα συµβάντα (events) και πώς µπορούν να επηρεάσουν µια διαδροµή σε µια παραγωγή 

πολυµέσων ; 
48. Τι είναι το script στο εργαλείο λογισµικού Toolbook ; 
49. Περιγράψτε την κατάσταση «αναγνώστη» (Reader) και την κατάσταση «συγγραφέα» (Author) στο 

Toolbook. 
50. Πώς γίνεται ο προγραµµατισµός στο εργαλείο λογισµικού Authorware ; 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ  (ΟΜΑ∆Α Κ)  
 

1. ∆ίνεται  αρχείο τύπου DBF  µε την παρακάτω δοµή: 
Code  N 5 κωδικός 
Eponymo  C  10 επώνυµο 
Onoma  C 20 όνοµα  
Loipa_st  C 60 λοιπά στοιχεία 
 
Να γράψετε τις εντολές για τη δηµιουργία των INDEX  ως προς α) τον κωδικό(code) β) το  επώνυµο 
(eponymo) 
Να γράψετε διαδικασία (procedure) , η οποία να διαβάζει από την οθόνη µια µεταβλητή που να 
αντιστοιχεί σε επώνυµο,  να κάνει αναζήτηση στη Β∆ και ,αν ευρεθεί η εγγραφή, να εµφανίζει το 
περιεχόµενο στην οθόνη, αλλιώς να εµφανίζει κατάλληλο µήνυµα. 
2. Ποιες είναι οι µορφές εµφάνισης της ηµεροµηνίας και µε ποιες εντολές µπορούµε να επιλέξουµε  τη 
µορφή ; 
3. Με ποια εντολή (συνάρτηση)  κάνουµε αναζήτηση στοιχείων σε  πίνακα ; 
4. Τι  κάνουν  οι  εντολές  SKIP, EJECT, EXIT, CLEAR,   LOOP στον CLIPPER; 
5. Τι κάνει η εντολή  RELEASE  και ποιες οι µορφές σύνταξής της; 
6. Εξηγήστε τις δηλώσεις PUBLIC   και  PRIVATE. 
7. Τι κάνει και πώς συντάσσεται η  εντολή SET RELATION ; ∆ώστε παράδειγµα. 
8. Σε τι διαφέρει η εντολή SEEK από την  LOCATE και πώς συντάσσεται κάθε µία; 
9. Έστω ότι θέλουµε να εµφανίσουµε ένα µενού στην οθόνη µε τις εξής επιλογές 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΕΓΓΡΑΦΗΣ…..1. 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ.………………2. 
∆ΙΑΓΡΑΦΗ…………………3. 
ΤΕΛΟΣ……………….……..4. 
 
Αν θεωρήσουµε ότι οι  procedures  για τις τρεις εργασίες είναι   proc_eis, proc_met, proc_dia, να 
γράψετε   ένα πρόγραµµα σε  CLIPPER  , έτσι ώστε ο χρήστης να επιλέγει την εργασία του µε τη χρήση 



  

 
 

 
 

Σελίδα 60 από 61 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

των πλήκτρων κατεύθυνσης.  
 
  
10. Εξηγήστε τι κάνουν οι εντολές  SET CONFIRM ON/OFF,   SET PRINT ON/OFF, SET ORDER TO, 
11.  ∆ίνονται δύο DBF  αρχεία. Το αρχείο ypal, το οποίο περιέχει τον κωδικό, το επώνυµο  και τον 
κωδικό  του προϊσταµένου του. Το αρχείο proist περιέχει τον κωδικό του προϊσταµένου  και το επώνυµο 
του. 
ypal 

Code_yp Epon_yp Code_pr 
1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1 
2 ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ 1 
3 ΠΕΤΡΑΚΗΣ 2 
4 ΙΩΑΝΝΟΥ 2 
5 ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ 3 

 
proist 

Code_pr Epon_pr 
1 ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
2 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 
3 ΠΕΤΡΟΥ 

 
Εάν εκτελεστούν οι παρακάτω εντολές , να περιγράψετε το αποτέλεσµα µε έναν πίνακα, ο οποίος θα 
παριστάνει το νέο αρχείο µε τα περιεχόµενά του. 
 
SELECT 2 

USE proist 
SELECT 1 
USE  ypal 
JOIN WITH   proist TO  arxeio FOR code_pr=proist->code_pr FIELD  proist-> epon_pr, code_yp, 
epon_yp 
 
 
12. Τι κάνουν οι συναρτήσεις FOUND(), PROCNAME(), EOF() ; 
13. Εξηγήστε τις συναρτήσεις DOTC(), DOW(), CTOD(), BOF() . 
14. Εξηγήστε τις εντολές DELETE ALL, ZAP, PACK  και Να αναφέρετε ποια είναι η σχέση µεταξύ τους 
. 
15. Να αναφέρετε τις µορφές σύνταξης των δοµών DO WHILE και FOR, καθώς και τις βασικές 
διαφορές τους. 
16. Να αναφέρετε τους τύπους των αρχείων που µπορεί να χρησιµοποιήσει ο Clipper 5.2, καθώς και 
µια σύντοµη αναφορά στον καθένα από αυτούς. 



  

 
 

 
 

Σελίδα 61 από 61 

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

17. Να αναφέρετε τη σχέση µεταξύ ενός πίνακα µε τον τρόπο που χρησιµοποιείται στον Clipper 5.2 και 
σε έναν από τους τύπους µεταβλητών, καθώς και τους τρόπους δηµιουργίας ενός µονοδιάστατου 
πίνακα (σύντοµη αναφορά - αντίστοιχες εντολές) . 
18. Περιγράψτε τους τύπους δεδοµένων που επιτρέπεται  να χρησιµοποιήσουµε σε µια µορφή 
αρχείων τύπου DBF . 
19. Να αναφέρετε τους τρόπους - εντολές (αναφορικά)  που µας επιτρέπουν να δηµιουργήσουµε ένα 
µενού. 
20. Περιγράψτε τις συναρτήσεις INT(), ROUND() , LTRIM() , RTRIM() , TRIM() , STR() , VAL() , 
SUBSTR() . 
21. Να αναφέρετε τον τρόπο ενηµέρωσης ενός αρχείου τύπου DBF από ένα αρχείο µορφής ASCII µε 
σταθερά µήκη πεδίων. 
22. Να αναφέρετε αναλυτικά ό,τι γνωρίζετε για τις εκφράσεις FUNCTION και PROCEDURE. 
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