
ΘΕΜΑ 1
ο
 

Πνηνη από ηνπο παξαθάησ ηζρπξηζκνύο είλαη ζσζηνί θαη πνηνη ιάζνο (ρσξίο εμήγεζε). 

(1) Ζ πξνζπέιαζε κηαο κεζόδνπ γίλεηαη κόλν κε ηελ απνζηνιή κελύκαηνο. 

(2) Έλα catch κπινθ δελ ελεξγνπνηείηαη αλ δελ εγεξζεί εμαίξεζε. 

(3) Ο δεκηνπξγόο θαιείηαη πάληνηε άκεζα (όρη έκκεζα) ζηε δεκηνπξγία ζηηγκηνηύπνπ. 

(4) Μηα κέζνδνο είλαη ππνρξεσηηθό λα έρεη παξακέηξνπο (νξίζκαηα). 

(5) Έλα buffered stream είλαη έλα είδνο θίιηξνπ. 

(6) Κάζε πξόγξακκα Java πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ κηα θιάζε κε ην όλνκα ηνπ 

αξρείνπ πνπ ην πεξηέρεη. 

(7) Έλαο δεκηνπξγόο κηαο θιάζεο ζπκπεξηθέξεηαη όπσο κηα κέζνδνο ηεο θιάζεο. 

(8) Όινη νη κέζνδνη κηαο θιάζεο πξέπεη λα δειώλνληαη σο private. 

(9) Ζ αληηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ελόο αληηθεηκέλνπ ζ’ έλα άιιν δελ κπνξεί λα γίλεη κε 

ηνλ ηειεζηή αλάζεζεο/θαηαρώξεζεο. 

(10) Έλα θίιηξν δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απηόλνκα, αιιά πάληα ζε αλαθνξά κε 

θάπνην stream αξρείνπ. 

(11) Ο πξνζδηνξηζηήο final κηαο θιάζεο δειώλεη όηη απηή δελ έρεη ζηηγκηόηππα. 

(12) Έλα try κπινθ κπνξεί λα έρεη πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο catch κπινθο. 

(13) Οη δηεπαθέο δελ ζρεκαηίδνπλ μερσξηζηή ηεξαξρία από απηή ησλ θιάζεσλ. 

(14) Έλα byte stream δεδνκέλσλ εμόδνπ έρεη κεγαιύηεξε κνλάδα απνζήθεπζεο από έλα 

byte stream αξρείνπ εμόδνπ. 

(15) Ζ άκεζε πξόθιεζε εμαίξεζεο δεκηνπξγείηαη όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ε εληνιή throw 

ζηελ επηθεθαιίδα κηαο κεζόδνπ. 

 
ΘΕΜΑ 2

ο
 

Γίλεηαη ε εμήο πεξηγξαθή: «Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε ζπζθεπώλ, όπσο νη ειεθηξηθέο, νη 

κεραληθέο θαη νη ειεθηξνληθέο ζπζθεπέο. Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο είλαη ηα είλαη ηα νη ειεθ. 

ζθνύπεο θαη ηα ειεθ. ζίδεξα. Μεραληθέο ζπζθεπέο είλαη ηα πνδήιαηα θαη νη θιεηδαξηέο, ελώ 

ειεθηξνληθέο νη ππνινγηζηέο. Τπάξρνπλ δύν ειεθ. ζθνύπεο, ε ΥΟΤΒΔΡ1 θαη ΕΗΜΔΝ2, έλα 

πνδήιαην, ην ΗΝΣΔΑΛ3, έλαο ππνινγηζηήο, ν ΠΛΑΗΗΟ4, θαη δύν ειεθ. ίδεξα, ην 

ΦΗΛΗΠ5 θαη ην ΥΟΤΒΔΡ6». 

α) πκπιεξώζηε έλα πίλαθα, όπσο ν πίλαθαο Α παξαθάησ, όπνπ ζηελ πξώηε ζηήιε λα 

θαηαγξάςεηε όιεο ηηο θιάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή θαη ζηε 

δεύηεξε ζηήιε ηα ζηηγκηόηππά ηνπο, ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα. Αλ θάπνηα θιάζε δελ 

έρεη ζηηγκηόηππα, ε ζέζε ζηε δηπιαλή ζηήιε ζα παξακείλεη θελή. 

β) πκπιεξώζηε έλα πίλαθα, όπσο ν πίλαθαο Β παξαθάησ, όπνπ ζηελ πξώηε ζηήιε λα 

θαηαγξάςεηε όιεο ηηο θιάζεηο πνπ θαηαγξάςαηε ζηνλ πίλαθα Α θαη ζηε δεύηεξε ζηήιε 

ηηο άκεζεο ππεξθιάζεηο ηνπο, ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα. [4] 

 

 

 

 

 

γ) ρεδηάζηε κηα ηεξαξρία πνπ λα πεξηιακβάλεη όιεο ηηο θιάζεηο θαη ηα ζηηγκηόηππα. 

δ) Αλ ε ηεξαξρία απηή είλαη ε ηειηθή, δει. δελ ππάξρνπλ άιιεο θιάζεηο ή ζηηγκηόηππα, 

γξάςηε γεληθό θώδηθα Java πνπ λα πινπνηεί ηελ ηεξαξρία πνπ ζρεδηάζαηε. Γεληθόο 

θώδηθαο ζεκαίλεη: (1) κόλν ηηο (επη)θεθαιίδεο κε θελό ζώκα, γηα ηνλ νξηζκό ησλ θιάζεσλ, 

θαη (2) θιήζε ησλ απηόκαησλ δεκηνπξγώλ (δει. απηώλ ρσξίο νξίζκαηα) γηα ηε 

δεκηνπξγία ζηηγκηνηύπσλ, όπνπ απαηηείηαη. 

ΚΛΑΖ ΣΗΓΜΗΟΣΤΠΑ 

Φνηηεηήο Γηώξγνο, Πέηξνο 

  

  

 

ΚΛΑΖ ΤΠΔΡΚΛΑΖ 

Φνηηεηήο Άλζξσπνο 

  

  

 (Α) (Β) 



ΘΕΜΑ 3
ο
 

α) Γξάςηε κηα κέζνδν Java (changeString), πνπ παίξλεη ζαλ όξηζκα έλα αιθαξηζκεηηθό s θαη 

επηζηξέθεη ην αιθαξηζκεηηθό κε ηηο εμήο αιιαγέο: θάζε ‘k’ έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ‘x’, αλ ηα 

‘k’ είλαη πεξηζζόηεξα από ηα ‘x’, θαη θάζε ‘x’ έρεη αληηθαηαζηαζεί κε ‘k’, αλ ηα ‘x’ είλαη 

πεξηζζόηεξα από ηα ‘k’. Αλ δελ ππάξρνπλ νύηε ‘k’ νύηε ‘x’, ηόηε επηζηξέθεη ην κήλπκα true.  

β) Γξάςηε έλα πξόγξακκα Java πνπ λα δηαβάδεη 50 ιέμεηο από έλα αξρείν (words.dat), λα 

αιιάδεη ηα ‘k’ ησλ ιέμεσλ ζε ‘x’, αλ ηα ‘k’ είλαη πεξηζζόηεξα από ηα ‘x’, θαη αληίζηξνθα, θαη 

λα ηηο ηππώλεη ζηελ νζόλε, εθηόο από απηέο πνπ δελ έρνπλ νύηε ‘k’ νύηε ‘x’. Κάζε ιέμε είλαη 

ζε δηαθνξεηηθή γξακκή ζην αξρείν. Να ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ζην (α). 

[Σηο (α) για ηη διασείπιζη ηος αλθαπιθμηηικού να σπηζιμοποιηθούν μόνο από ηιρ εξήρ 

μεθόδοςρ: charAt (int index), equals (String s), indexOf (char ch), length(), replace (char 

oldChar, char newChar), substring (int beginIndex)] 

ΘΕΜΑ 4
ο
  

Γίλεηαη ην παξαθάησ πξόγξακκα Java. 

(α) Δμεγείζηε ζπλνπηηθά πνηό είλαη ην απνηέιεζκα (εζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό) ηεο θάζε 

γξακκήο θώδηθα 1-17 ηεο κεζόδνπ main ηεο θιάζεο ‘RunParent’. 

(β) Αλ ζηελ θιάζε Child ππήξρε ε δήισζε «double value = 3.0;», ηη ζα άιιαδε ζηα 

απνηειέζκαηα; Δμεγείζηε. 

(γ) Αλ ε «String message;» γίλεη «private String message;», ζα ππάξμεη θάπνην πξόβιεκα 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο main; Αλ λαη, πνύ θαη γηαηί; 

(δ) Αλ ε έθθξαζε «super(value)» ζηελ Child έιεηπε, ζα άιιαδε θάπνην απνηέιεζκα 

(εζσηεξηθό ή εμσηεξηθό); Πνην θαη γηαηί;  

(ε) ρεδηάζηε ηελ ηεξαξρία (θιάζεσλ θαη ζηηγκηνηύπσλ) πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ε Java κε ηελ 

εθηέιεζε ηεο main. 

 

class Parent{ 

double value = 0; 

public Parent(){  

  value = 1.0; 

  System.out.println("Parent value " 

+value);} 

public Parent(double value){ 

  System.out.println("Parent value " + 

value);} 

public void setValue (double value){ 

  this.value -= value;}} 

 

class Child extends Parent{ 

String message; 

public Child (String message){ 

  this.message = message; 

  System.out.println("Child "+message);} 

public Child (double value){ 

  super(value); 

  this.value = value++; 

  System.out.println("Child value " 

+value);} 

public void setMessage (String message){ 

this.message = message;} 

 

public void setValue1 (double value) 

{this.value += value;} 

public void setValue2 (double value) 

{super.setValue (--value);}} 

 

public class RunParent{ 

 public static void main(String args []){ 

 (1)  Parent P = new Parent(); 

 (2)  Child C1 = new Child(5.5); 

 (3)  Child C2 = new Child("Second 

Child"); 

 (4)  System.out.println (C1.value); 

 (5)  System.out.println (C2.value); 

 (6)  System.out.println (C1.message); 

 (7)  System.out.println (C2.message); 

 (8)  System.out.println (P.value); 

 (9)  C1.setMessage ("First Child"); 

(10)  System.out.println (C1.message); 

(11)  C2.setValue (7.5); 

(12)  System.out.println (C2.value); 

(13)  System.out.println (P.value); 

(14)  C1.setValue1 (3); 

(15)  System.out.println (C1.value); 

(16)  C1.setValue2 (8.5); 

(17)  System.out.println (C1.value);}} 

 


