
Final Exam B Info (U.Crete, CS-120) http://www.csd.uoc.gr/~hy120/04f/finalB.html

30/8/2005 12:45 µµ 1 of 1

ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση 
Φθινόπωρο 2004

Τµ. Επ. Υπολογιστών
© Πανεπιστήµιο Κρήτης

Τελική Εξέταση Β' Περιόδου

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2005, 1:05 - 4:00 µ.µ.

Κανονισµοί Εξέτασης:

Γιά επιτυχία στο µάθηµα, απαιτείται ο βαθµός της εξέτασης αυτής να είναι τουλάχιστο τρισήµισυ
(35/100). Ο βαθµός της εξέτασης αυτής θα αποτελέσει το 50 % του βαθµού του µαθήµατος.
Πρέπει να εξεταστείτε σε συγκεκριµένη, προκαθορισµένη αίθουσα ανάλογα µε το επώνυµό σας,
όπως προδιαγράφεται παρακάτω.
Παρακαλείσθε να φτάσετε στην προκαθορισµένη αίθουσα στις 12:55.
Κάθε εξεταζόµενος πρέπει να έχει µαζί του την αστυνοµική ή φοιτητική ταυτότητά του.
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 αποκαλύψετε την κόλλα σας, έστω και στιγµιαία,
ανεξαρτήτως αν την κοιτάζει ή όχι ο πίσω εξεταζόµενος, θα έχετε αυτόµατη ποινή -10 βαθµών
(στους 100), γιά κάθε τέτοια αποκάλυψη. 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.
∆εν µπορείτε να φύγετε από το διαγωνισµό µετά το µοίρασµα των θεµάτων και πριν τις 2:20.
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.
Απαγορεύεται το κάπνισµα στην αίθουσα της εξέτασης. Σε εξαιρετικές και µόνο περιπτώσεις,
βαρέως εξαρτηµένα άτοµα µπορούν να καπνίσουν µέχρι ένα τσιγάρο στη διάρκεια της εξέτασης,
εάν έχουν καθίσει κοντά σε παράθυρο.
Παρακαλείσθε θερµά να φροντίσετε να µην χρειαστείτε τουαλέττα· εάν χρειαστείτε πρέπει να
περιµένετε να βρεθεί κατάλληλος συνοδός.

Αίθουσες Εξέτασης, ανά Φοιτητή:

Ανάλογα µε το επώνυµό του, κάθε φοιτητής πρέπει να εξεταστεί σε συγκεκριµένη αίθουσα, όπως
καθορίζει ο παρακάτω κατάλογος. Αλλαγές αίθουσας µπορεί να κάνει µόνον ο επιτηρητής της εξέτασης ή
ο διδάσκων του µαθήµατος. Οιαδήποτε άλλη αλλαγή ή λανθασµένη αίθουσα εξέτασης συνεπάγεται
µηδενισµό στην εξέταση.

Αµφ.ΒΞ. (Β): από Α- έως και Αλ-, και από Ρ- έως και Τρυ-.
Λ-206: από Αν- έως και Ατ-.
Λ-202: από Β- έως και ∆η-.
Θ-201: από ∆ι- έως και Καραγ-.
Θ-207: από Καραµ- έως και Κω-.
Θ-202: από Λ- έως και Μπαρ-.
Θ-206: από Μπασ- έως και Παπαδ-.
Αµφ.ΣΠ. (Α): από Παπαθ- έως και Πυ-.
Αµφ.ΒΞ. (Β): από Ρ- έως και Τρυ-, και από Α- έως και Αλ-.
Αµφιθ. Γ: από Τσα- έως και Ω-.


