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Κανονισµοί Εξέτασης:

Κάθε εξεταζόµενος πρέπει να έχει µαζί του την Αστυνοµική Ταυτότητα ή Διαβατήριό του (ΔΕΝ αρκεί
η φοιτητική ταυτότητα).
Η συµµετοχή των φοιτητών είναι υποχρεωτική: ο βαθµός της εξέτασης αυτής 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 18:45–18.55 .
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.
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.
Απαγορεύεται το κάπνισµα στην αίθουσα της εξέτασης.
Ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα απαντούν µόνον οι διδάσκοντες, και µόνον από κοντά
και χαµηλόφωνα. Παρακαλείσθε να περιορίσετε τις ερωτήσεις σας αυτές στις ελάχιστες και σοβαρότερες
δυνατές.
Παρακαλείσθε θερµά εάν χρειαστείτε διάλειµµα να πρέπει να περιµένετε να βρεθεί κατάλληλος
επιτηρητής-συνοδός.
Δεν µπορείτε να φύγετε από το διαγωνισµό µετά το µοίρασµα των θεµάτων και πριν τις 20:00.
Στις κόλλες µε τα θέµατα γράφετε το όνοµά σας και τις επιστρέφετε υποχρεωτικά πριν βγείτε από την
αίθουσα.

Εξεταστέα Ύλη:

Όλα όσα διδάχτηκαν στο µάθηµα έως και Τετάρτη 24/3/2010. Βοηθήµατα γιά µεγάλο µέρος αυτών (που όµως
µπορεί και να µην καλύπτουν όλα όσα είπαµε στο µάθηµα) αποτελούν τα εξής:

1. Assembly και Γλώσσα Μηχανής: ασκήσεις/διαλέξεις 1 έως και 7, βιβλίο (Ελληνική έκδοση) κεφ. 1 και 2·
και

2. Υλοποίηση επεξεργαστή σε ένα (µακρύ) κύκλο ρολογιού: βιβλίο (Ελληνική έκδοση) § 5.1 έως και 5.4 (σελ.
300-336).

3. Υλοποίηση επεξεργαστή σε πολλαπλούς κύκλους ρολογιού: βιβλίο (Ελληνική έκδοση) § 5.5 (σελ. 336-
358).

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

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

Αµφιθέατρο Α: από Α- έως και Γν-
Αµφιθέατρο B: από Γρ- έως και Κρ-
Αµφιθέατρο Γ: από Κτ- έως και Μι-
Θ-201: από Μο- έως και Παν-
Θ-206: από Παπ- έως και Ρα-
Θ-207: από Ρε- έως και Τε-
Λ-210: από Τζ- έως και Ω-
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