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ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση 
Φθινόπωρο 2016

Τμ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήμιο Κρήτης

Διαγωνισμός Προόδου 
Σάββατο, 5 Νοεμβρίου 2016, 12:10 - 14:00

Κανονισμοί Εξέτασης:

Κάθε εξεταζόμενος πρέπει να έχει μαζί του την Αστυνομική Ταυτότητά του, ή Διαβατήριο, ή φοιτητική
ταυτότητα.
Η συμμετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική κατά την έννοια ότι ο βαθμός της εξέτασης αυτής, οιοσδήποτε
και αν είναι αυτός, θα αποτελέσει το 20% του βαθμού του μαθήματος, οιασδήποτε περιόδου. Ωστόσο, δεν
υπάρχει κάτω όριο βαθμολογίας γιά αυτή την εξέταση από μόνη της που να αποτελεί προϋπόθεση γιά επιτυχία
στο μάθημα.
Πρέπει να εξεταστείτε σε συγκεκριμένη, προκαθορισμένη αίθουσα ανάλογα με το επώνυμό σας, όπως
προδιαγράφεται παρακάτω.
Παρακαλείσθε να φτάσετε στην προκαθορισμένη αίθουσα στις 12:00.
Η εξέταση είναι με κλειστές σημειώσεις. Τοποθετήστε κάθε είδους χαρτιά, βιβλία, σημειώσεις σας μέσα σε
κλειστή τσάντα ή με την όψη κάτω, σε σημείο εμφανές, ψηλά (όχι στο πάτωμα), και μακρυά από οιονδήποτε
εξεταζόμενο. Απομακρύντε ομοίως τσάντες, μπουφάν, κλπ.
Εάν εξετάζεστε σε αμφιθέατρο και στην ακριβώς πίσω σας θέση υπάρχει άλλος εξεταζόμενος, είστε
υποχρεωμένος(η) να κάθεστε συνεχώς σκυφτός(η) έτσι ώστε να κρύβετε την κόλλα σας ή τις κόλλες σας από τον
πίσω εξεταζόμενο. Εάν φύγετε, π.χ. γιά τουαλέττα, είστε υποχρεωμένος(η) να κρύψετε το γραμμένο μέρος της
κόλλας σας πριν σηκωθείτε.
Απαγορεύεται η χρήση αριθμομηχανών, και πρέπει να τις απομακρύνετε όπως και τις σημειώσεις.
Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων --είτε σαν τηλέφωνα, είτε σαν ρολόγια, είτε σαν αριθμομηχανές--
και πρέπει να τα έχετε σβηστά και μακρυά σας.
Στις κόλλες με τα θέματα γράφετε το όνομά σας και τις επιστρέφετε υποχρεωτικά πριν βγείτε από την αίθουσα.
Παρακαλείσθε θερμά να φροντίσετε να μην χρειαστείτε τουαλέττα· εάν χρειαστείτε πρέπει να περιμένετε να
βρεθεί κατάλληλος συνοδός.
Ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα απαντά μόνον ο διδάσκων, και μόνον από κοντά και
χαμηλόφωνα. Παρακαλείσθε να περιορίσετε τις ερωτήσεις σας αυτές στις ελάχιστες και σοβαρότερες δυνατές.
Δεν μπορείτε να φύγετε από το διαγωνισμό μετά το μοίρασμα των θεμάτων και πριν τις 13:00.

Εξεταστέα Ύλη:

Όλες οι εκφωνήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων, από το εργαστήριο 0 μέχρι και την ενότητα 6.9, δηλαδή
μέχρι και αριθμητικούς κώδικες και αριθμητικές πράξεις προσημασμένων (signed) ακεραίων αριθμών (αμέσως
πρίν τα flip-flops και τους μανταλωτές), και η αντίστοιχη ύλη των διαλέξεων. Δεν περιλαμβάνονται οι σελίδες
των βιβλίων τις οποίες αναφέρουν σαν προαιρετική μελέτη οι εκφωνήσεις των εργαστηριακών ασκήσεων.

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

Ανάλογα με το επώνυμό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριμένη αίθουσα, ως εξής:

Αμφ. Στ.Ορφ. (Β): επώνυμα από Α έως και Ε.
Η206: από Ζ και Η.
Α113: από Θ έως και Κε-.
Αμφ. Α: από Κη- έως και Μο-.
Ε313: από Μπ- έως και Ξ-.
Α117: από Ο- έως και Πα-.
Η208: από Πε- έως και Πλ-.
Ε311: από Πο- έως και Ρ-.
Η204: από Σα- έως και Συ-.
Α121: από Σφ- έως και Τ-.
Α125: από Υ έως και Ω.
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