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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

  

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η εκμάθηση του λογισμικού πακέτου 

LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων πολλαπλής επιλογής και ερωταπαντήσεων Σωστού-

Λάθους. Συγκεκριμένα, επιχειρείται η παρουσίαση μιας άμεσης και πρακτικής μεθόδου 

εκμάθησης μέσω tests, η οποία δίνει την δυνατότητα στο χρήστη  να εξοικειωθεί καλύτερα  

και όσο το δυνατόν ευκολότερα με το περιβάλλον εργασίας του  LabVIEW.  

Αρχικά, στο 1
ο
 Κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή στα βασικά χαρακτηριστικά του LabVIEW  

δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επεξήγηση του εικονόργανου ή Virtual Instrument  (VI), των 

παράθυρων προγραμματισμού Front Panel και Block Diagram, καθώς επίσης και των  

κυριοτέρων εργαλείων  κάθε παράθυρου.  

Έπειτα, στο 2
ο
 Κεφάλαιο παρουσιάζονται 277 ερωτήσεις με έτοιμες απαντήσεις  στο τέλος 

αυτού. Η θεματολογία των ερωτήσεων αφορά το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού, τις  

λειτουργικότητες, τις επιλογές των παλετών, καθώς επίσης βασικές εφαρμογές και μεθόδους 

εκτέλεσης του λογισµικού σε περιβάλλον εικονικής άσκησης. 

Τέλος στο 3
ο
 Κεφάλαιο, γίνεται η προσθήκη 47 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής καθώς και 

9 ερωτήσεων ανάπτυξης. Οι ερωτήσεις αυτές παρουσιάζονται χωρίς απαντήσεις με στόχο την 

αξιολόγηση ενός χρήστη του LabVIEW, δίνοντας επιπλέον ένα κίνητρο για εμβάθυνση των 

γνώσεων, μέσα από βιβλία, επιστημονικά άρθρα, ιστοσελίδες, ανταλλαγή απόψεων κλπ.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this diploma thesis is learning the LabVIEW software package via multiple 

choice questions and true-false queries. In particular, this is an attempt to present an instant 

and practical test-based learning method that enables the user to become better and easily 

familiar with the LabVIEW interface.  

Initially, Chapter 1 introduces LabVIEW's main features, with particular emphasis on Virtual 

Instrument (VI) description, Front Panel and Block Diagram windows programming, as well 

as main tools and functions of the software. 

Afterwards, Chapter 2 presents 277 questions with their answers at the end of the chapter. 

Question topics include the software interface, functionalities, palette choices, as well as basic 

applications, and methods of running the software as a virtual laboratory environment. 

 

Finally, Chapter 3 contains 47 multiple choice questions as well as 9 development questions. 

These questions are unanswered, designed to evaluate a LabVIEW user and provide a 

temptation for further learning, through searching books, scientific articles, websites, or 

discussing and sharing knowledge with others. 

 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS:   LabVIEW software,  graphical programming,  questionnaire evaluation, 

Virtual  Instrument 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

                ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ LABVIEW 

 

1.1  Γενικά στοιχεία 

Το LabVIEW (Laboratory Virtual Instruments Engineering Workbench) αποτελεί ένα ισχυρό  

και ευέλικτο πρόγραμμα ανάπτυξης εφαρμογών σχεδιασμού με σκοπό τη συλλογή 

δεδομένων, την  ανάλυση δεδομένων, καθώς επίσης  την προσομοίωση και τον έλεγχο 

οργάνων μέσω υπολογιστή.   

Το LabVIEW αναπτύχθηκε από την National Instruments κατά τα τέλη της δεκαετίας του ‘80 

και σήμερα μετά από 30 χρόνια, έχει πλέον καθιερωθεί στο χώρο της έρευνας και της 

βιομηχανίας, δίνοντας λύσεις  τόσο σε έμπειρους όσο και σε άπειρους στον προγραμματισμό 

μηχανικούς και ερευνητές. 

Το βασικό πλεονέκτημα του LabVIEW είναι ότι τα προγράμματά του, τα Virtual Instruments  

(VI), χρησιμοποιούν μια γραφική γλώσσα προγραμματισμού που είναι γνωστή ως “G”.  

Συγκεκριμένα, ο χρήστης  αντί να γράφει  το σώμα του προγράμματος σειριακά με την μορφή 

εντολών, χρησιμοποιεί διαγράμματα μπλοκ (Block Diagrams) για την απεικόνιση απλών 

εντολών και υποπρογραμμάτων. Αφού δημιουργηθούν τα διαγράμματα, το LabVIEW τα 

μεταφράζει σε κώδικα μηχανής. 

Η γραφική του φύση καθιστά το LabVIEW ένα ενιαίο σύστημα συλλογής μετρήσεων, 

ανάλυσης και  ελέγχου και για αυτό το περιβάλλον του περιλαμβάνει πολλές βιβλιοθήκες 

συναρτήσεων και εργαλεία ειδικά για την ανάκτηση δεδομένων, καθώς επίσης και για τον 

έλεγχο οργάνων. Αναλυτικότερα, για τον έλεγχο μετρητικών οργάνων καθώς και την  

συλλογή μετρήσεων, το LabVIEW υποστηρίζει πρωτόκολλα όπως τα RS-232/422/485, 

IEEE488 (GPIB), VISA, ΡΧΙ, VXI, καθώς επίσης και διάφορες  κάρτες δειγματοληψίας. 

Ακόμη  το λογισμικό «πακέτο»  του LabVIEW περιλαμβάνει συμβατικά όργανα διόρθωσης 

λαθών στα οποία ο χρήστης μπορεί να θέσει σύμβολα σημείων διακοπής, εκτέλεση 

προγράμματος βήμα-βήμα και εκτέλεση κίνησης για την παρακολούθηση της ροής των  

δεδομένων. 
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1.2  Πρώτη επαφή με το LabVIEW (startup) 

Όταν γίνεται η εκκίνηση του προγράμματος του  LabVIEW, προβάλλεται η παρακάτω εικόνα 

για την έκδοση LabVIEW 8.5. 

 

 

Εικόνα 1.1 Εκκίνηση LabVIEW 

 

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται κατά την εκκίνηση  είναι:  

 

 New Blank VI: Δημιουργία νέου VI.  

 New Empty Project: Δημιουργία νέου Project.  

 New VI from Template: Δημιουργία νέου VI σύμφωνα με κάποιο πρότυπο.  

 Open VI: Άνοιγμα ενός υπάρχοντος VI.  

 Find Examples: Δίνει λίστα από όλα τα υπάρχοντα παραδείγματα.  

 LabVIEW Tutorial: Εκπαίδευση πάνω στο LabVIEW On-Line.  

 Exit: Έξοδος από το πρόγραμμα.  

 

Στην τελευταία έκδοση του LabVIEW 2017, το περιβάλλον έναρξης έχει διαφοροποιηθεί 

γραφικά από τη παλιότερες έκδοσης του λογισμικού. Συγκεκριμένα, όπως ανοίγουμε το 

πρόγραμμα  LabVIEW (Εικόνα 1.2), για να δημιουργήσουμε μια νέα εργασία πατάμε στα 

αριστερά την επιλογή Create Project.  
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Εικόνα 1.2 Τελευταία έκδοση LabView 2017 

 

Στη  συνέχεια το πρόγραμμα  εμφανίζει τις επιλογές που παρουσιάζονται στην Εικόνα 1.3 με 

τις σημαντικότερες εξ αυτών να είναι :  

 

 Blank VI: Δημιουργία νέου VI.  

 Blank  Project: Δημιουργία νέου Project. 

 Simple State Machine template: Δημιουργία  προτύπου  Simple State Machine το 

οποίο καθιστά εύκολη την εισαγωγή νέων τμημάτων κώδικα, την αφαίρεση τμημάτων 

του κώδικα ή την αλλαγή της σειράς εκτέλεσης των τμημάτων αυτού. 

 Queued Message Handler: Δημιουργία προτύπου  Queued Message Handler (QMH) 

το οποίο διευκολύνει την εκτέλεση πολλαπλών τμημάτων του κώδικα παράλληλα και 

την αποστολή δεδομένων μεταξύ τους. 

 Actor Framework: Δημιουργία προτύπου Actor Framework το οποίο δημιουργεί 

εφαρμογές LabVIEW που αποτελούνται από πολλαπλές, ανεξάρτητες εργασίες που 

πρέπει να επικοινωνούν μεταξύ τους. 

 Touch Panel Project: Σχεδιασμός προτύπου που καθιστά εύκολη την εκκίνηση 

σχεδίου από μια  οθόνη αφής. 
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Εικόνα 1.3 Επιλογές δημιουργίας νέου VI η νέου πρότυπου LabVIEW 

 

 

1.3 Εισαγωγή στo εικονόργανο (VI) 

Όπως αναφέρεται και παραπάνω οποιοδήποτε πρόγραμμα έχει γραφεί στη γλώσσα LabVIEW 

ονομάζεται εικονόργανο ή Virtual Instrument (VI), ακριβώς γιατί η εμφάνιση του και η 

λειτουργία του μιμείται το πραγματικό όργανο όπως π.χ ο παλμογράφος, το πολύμετρο κλπ. 

Όλα τα LabVIEW προγράμματα ή Virtual Instruments (VI’s) έχουν δύο παράθυρα 

προγραμματισμού, όπου το πρώτο είναι το μιμικό παράθυρο ή παράθυρο γραφικών (Front 

Panel) και δεύτερο είναι  το μπλοκ διάγραμμα (Block Diagram). Επίσης υπάρχουν και οι 

παλέτες (Palettes) που περιέχουν κατάλληλες επιλογές για τη δημιουργία  ή  την αλλαγή ενός 

VI. Οι έννοιες καθώς και οι λειτουργίες του κάθε παράθυρου ενός VI αναλύονται στις 

παρακάτω παραγράφους.   

  

1.3.1 Front Panel 

Όταν διαλέξουμε την επιλογή New VI από το μενού επιλογών, ανοίγει ένα νέο παράθυρο 

γκρι χρώματος, το οποίο είναι το Front Panel του νέου μας VI (Εικονα 1.4). Το Front Panel 

αποτελεί το τμήμα εκείνο όπου ο χρήστης παρατηρεί, καταγράφει και ελέγχει τις συνθήκες 

του μετρητικού συστήματος ή του συστήματος ελέγχου της εφαρμογής μέσα από εικονικά 

όργανα στην οθόνη του υπολογιστή.  
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Εικόνα 1.4 Μιμικό παράθυρο (Front Panel) 

 

Μέσα στο Front Panel υπάρχουν δυο κατηγορίες αντικειμένων από τις οποίες ο χρήστης 

εισάγει και διαβάζει δεδομένα. Τα αντικείμενα αυτά καλούνται :  

 

 Στοιχείο Control 

 Στοιχείο Indicator 

 

Έτσι, καλούμε στοιχείο Control κάθε αντικείμενο εισαγωγής δεδομένων για αριθμητικό 

(Numeric), λογικό (Boolean) ή τύπο συμβολοσειράς (String) από το Front Panel. Ένα 

στοιχείο Control μπορούμε να το εισάγουμε από κατάλληλη παλέτα των βιβλιοθηκών που 

βρίσκονται στο Front Panel. Ειδικότερα μπορούμε να βρούμε στοιχεία controls στην παλέτα 

των λογικών δεδομένων (Boolean), των αριθμητικών δεδομένων (Numeric) και των 

δεδομένων συμβολοσειράς – χαρακτήρων επιλέγοντας: 

 

 Ποτενσιόμετρα, 

 Διακόπτες, 

 Οθόνες χαρακτήρων, 

 Πλήκτρα. 
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Εικόνα 1.5 Στοιχείο Control 

Αντίστοιχα καλούμε στοιχείο Indicator κάθε αντικείμενο εξαγωγής δεδομένων για 

αριθμητικό (Numeric), λογικό (Boolean) ή τύπο συμβολοσειράς (String)  από το Front Panel. 

Ένα στοιχείο Indicator μπορούμε να το εισάγουμε από κατάλληλη παλέτα των βιβλιοθηκών 

που βρίσκονται στο Front Panel. Ειδικότερα μπορούμε να βρούμε στοιχεία Indicators στην 

παλέτα των λογικών δεδομένων (Boolean), των αριθμητικών δεδομένων (Numeric) και των 

δεδομένων συμβολοσειράς – χαρακτήρων επιλέγοντας: 

 Όργανα μετρήσεων 

 LEDs 

 Παλμογράφους 

 Θερμόμετρα 

 Δεξαμενές 

 

Εικόνα 1.6 Στοιχείο Indicator 

Τα  Controls και τα Indicators αντίστοιχα και μπορούμε να τα προσθέσουμε από την παλέτα 

Controls όπως αυτή  φαίνεται στην Εικόνα 1.7  

 

Εικόνα 1.7  Παλέτα Controls 



Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

 

 

 20 

Κάθε στοιχείο Indicator μπορεί να μετατραπεί σε στοιχείο Control και αντίστροφα. Για να το 

κάνουμε αυτό θα πρέπει με αριστερό κλικ επάνω στο στοιχείο ή  αντικείμενο να επιλέξουμε 

Change to Control ή Change to Indicator ανάλογα με την περίπτωση μετατροπής που 

επιθυμούμε. Τέλος, το παράθυρο Front Panel διαθέτει ποικίλους τύπους αντικειμένων, 

καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έναν ακροδέκτη  (terminal) στο Block Diagram. 

 

1.3.2 Block Diagram 

Με κάθε Front Panel εμφανίζεται και ένα  παράθυρο λευκού χρώματος, το Block Diagram, το 

οποίο είναι ο κώδικας του VI (Εικόνα 1.8). 

 

Εικόνα 1.8 Παράθυρο Block Diagram 

 

Στην ουσία, το Block Diagram είναι ο πραγματικός εκτελέσιμος κώδικας. Ο κώδικας 

δημιουργείται  με την «καλωδίωση» μέσω εργαλείων σύνδεσης (wires) των αντικείμενων που 

εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες. Τα εξαρτήματα ενός Block Diagram μπορούν να 

ανήκουν σε μια από τις παρακάτω τρεις κατηγορίες αντικειμένων: 

 

 Κόμβους (Nodes): Στοιχεία εκτέλεσης προγράμματος 

 Ακροδέκτες (Terminals) : Αντικείμενα που συνδέουν το Front Panel με το Block 

Diagram 

 Εργαλεία σύνδεσης (Wires) : Μονοπάτια δεδομένων μεταξύ των ακροδεκτών 
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Παρατηρώντας το Block Diagram μπορούμε να δούμε οτι έχουν αυτόματα προστεθεί τα 

Indicators και Controls που βάλαμε στο Front Panel. Η μετακίνηση των Indicators και των 

Controls στο Block Diagram δεν επηρεάζει την θέση των αντιστοίχων στο Front Panel.  

Η προσθήκη συναρτήσεων (Functions) στο Block Diagram γίνεται κάνοντας δεξί κλικ, 

εμφανίζοντας την παλέτα Functions. Με κλικ στο κουμπί πινέζας θα μείνει σταθερή η παλέτα 

και μπορούμε να διαλέξουμε την Function που μας ενδιαφέρει.  

 

Εικόνα 1.9 Παλέτα Functions 

Ο πιο εύκολος τρόπος για να δούμε τι κάνει η κάθε μια Function είναι να χρησιμοποιήσουμε 

την επιλογή Show Context Help από την μπάρα Help.  Στο παράθυρο που βλέπουμε, μας 

εμφανίζονται πληροφορίες για οποιοδήποτε αντικείμενο δείξουμε με το ποντίκι μας. 

 

Εικόνα 1.10 Context Help 
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1.3.3 Pop-Up μενού 

Τα περισσότερα αντικείμενα που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή ενός VI διαθέτουν Pop- 

Up μενού. Τα Pop-Up μενού εμφανίζονται όταν ο κέρσορας βρίσκεται πάνω από το 

αντίστοιχο παράθυρο ή αντικείμενο και πατήσουμε  δεξί κλικ με το ποντίκι μας, όπως 

παρουσιάζεται και στις Εικόνες 1.11 και 1.12  που  ακολουθούν. 

 

Εικόνα 1.11 Παράδειγμα εμφάνισης Pop-Up μενού σε δομή Case 

 

 

Εικόνα 1.12 Παράδειγμα εμφάνισης Pop-Up μενού σε Indicator 
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1.3.4 Pull Down μενού 

Στο άνω μέρος του παραθύρου του VI είναι διαθέσιμα τα μενού Pull-Down. Μόλις 

επιλέξουμε ένα μενού από την μπάρα επιλογής, εμφανίζεται μια λίστα από εντολές. Ένα 

παράδειγμα φαίνεται στην Εικόνα 1.13 

 

Εικόνα 1.13  Παράδειγμα  εμφάνισης Pull Down μενού 

 

1.3.5 SubVIs 

Τα subVIs είναι, υπάρχοντα προγράμματα τα οποία καλεί κανείς ως υπορουτίνες σε κάποιο 

κύριο πρόγραμμα VI. Δημιουργώντας ένα VI μπορεί αυτόματα να χρησιμοποιηθεί ως υπο-

ρουτίνα subVI σε έναν υψηλότερου επιπέδου VI. Δεν υπάρχει όριο στον αριθμό των 

ιεραρχικών επιπέδων που θα υπάρχουν. Τα subVIs τοποθετούνται μόνο στο Block Diagram 

με τη μορφή εικονιδίου και συμπεριφέρονται όπως τα άλλα αντικείμενα. 'Ένα subVI μπορεί 

να καλεί άλλα subVIs, που με τη σειρά τους μπορούν να καλούν άλλα. Η δημιουργία ενός 

subVI γίνεται με δύο τρόπους:  

 

α) Δημιουργώντας subVI από ένα VI: 

Όπου, για να τοποθετηθεί στο Block Diagram ένα subVΙ, που είναι αποθηκευμένο στον Η/Υ, 

από την παλέτα λειτουργιών επιλέγεται FunctionSelect a VΙ ανοίγοντας έτσι ένα παράθυρο 

αναζήτησης αρχείων. Μόλις εντοπιστεί το VΙ που επιθυμούμε, επιλέγεται και  τοποθετείται 

στο Block Diagram. 
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β) Δημιουργώντας subVI από επιλεγμένα αντικείμενα:   

 

Ο δεύτερος τρόπος να δημιουργηθούν subVIs είναι από τα αντικείμενα σε ένα VΙ, με την 

εντολή Create SubVΙ από το μενού Edit. Η εντολή αυτή τοποθετεί όλα τα επιλεγμένα 

τερματικά στοιχεία σε ένα subVΙ, με εικονίδιο το προεπιλεγμένο του LabVIEW. Εάν 

επιλεγούν τερματικά τα οποία είναι συνδεδεμένα με κάποια άλλα, κατά τη δημιουργία του 

subVΙ μεταφέρονται τα επιλεγμένα στοιχεία και αντιγράφονται αυτά που είναι συνδεδεμένα 

με τα επιλεγμένα. Οι συνδέσεις δεν “σπάνε”, ενώ τα Controls του subVΙ συνδέονται 

αυτόματα με τους συνδέσμους των ακροδεκτών. 

 

1.3.6 Εκτέλεση των VIs 

Το παράθυρο του Front Panel περιέχει κατάλληλα εργαλεία με τα οποία μπορεί να γίνει ο 

έλεγχος της λειτουργίας των VIs. Η Εικόνα 1.14  παρουσιάζει τα εργαλεία που εντοπίζει ο 

χρήστης  στην κορυφή του Front Panel. 

 

 

Εικόνα 1.14 Εργαλεία για τον έλεγχο λειτουργίας των VIs στην κορυφή του Front Panel 

 

Τα VIs εκτελούνται από το Front Panel. Για να τρέξουμε ένα πρόγραμμα στο LabVIEW 

πατάμε το Πλήκτρο Εκκίνησης –Λειτουργίας (Run) , που βρίσκεται στην παλέτα στο 

πάνω μέρος του παραθύρου του Front Panel. Κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του 

προγράμματος το Run Button αλλάζει σε μαύρο χρώμα . Επίσης για την εκτέλεση ή τον 

τερματισμό ενός προγράμματος υπάρχουν ακόμα το Πλήκτρο Συνεχούς Λειτουργίας 

(Continuous Run)  όπου  πατώντας το, το VI εκτελείται συνεχώς. Πατώντας το πλήκτρο 

Τερματισμού  μπορούμε να τερματίσουμε το πρόγραμμα αμέσως, επίσης επιλέγοντας το 

Πλήκτρο Προσωρινής Διακοπής (Pause)   επαναφέρουμε το VI στην κανονική του 

λειτουργία. 

Εάν το βέλος Run εμφανιστεί σαν σπασμένο βέλος (Broken-Run) , τότε σημαίνει πως 

υπάρχουν λάθη στο πρόγραμμα και το πρόγραμμα δεν μπορεί να εκτελεστεί. Εάν κάνουμε 

κλικ πάνω στο σπασμένο βέλος, τότε θα μας εμφανιστεί μια λίστα από λάθη που πρέπει να 



Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

 

 

 25 

διορθώσουμε. Όταν διορθωθούν όλα τα λάθη τότε το βέλος επανέρχεται στην κατάσταση Run 

και το πρόγραμμα μπορεί να εκτελεστεί.  

Μπορούμε να εκτελέσουμε ένα πρόγραμμα και από το Block Diagram, όπου στην παλέτα στο 

πάνω μέρος του παραθύρου υπάρχουν όλα τα παραπάνω κουμπιά όπως και το Πλήκτρο 

Αργής Κίνησης (Highlight Execution) , Πλήκτρο εκτροπής (Start Single Stepping) , 

και Πλήκτρο Βήματος Μετάβασης (Step Out) . 

 

1.3.7 Αρχειοθέτηση των VIs 

Τα προγράμματα στο LabVIEW αποθηκεύονται με την κατάληξη *.vi. Πολλά VIs μπορούν 

να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο με τη μορφή βιβλιοθήκης με κατάληξη *.LLB. Στην 

περίπτωση που θέλουμε να δημιουργήσουμε μια βιβλιοθήκη επιλέγουμε File/Save as/New VI 

Library, όπως φαίνεται στην  Εικόνα 1.15. 

 

Εικόνα 1.15 Δημιουργία νέας βιβλιοθήκης 

 

 

1.4  Παλέτες του LabVIEW 

Το λογισμικό του LabVIEW περιέχει παλέτες εργασίας γραφικού χαρακτήρα σε μορφή Menu 

με σκοπό την περαιτέρω βοήθεια στη δημιουργία και εκτέλεση των VI. Οι τρεις διαθέσιμες 

παλέτες είναι  η παλέτα εργαλείων (Tools), η παλέτα αντικειμένων (Controls) και η παλέτα 

λειτουργιών (Functions). 
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1.4.1 Παλέτα εργαλείων (Tools) 

Η παλέτα αυτή περιέχει εργαλεία που είναι κατάλληλα στην δημιουργία και εκτέλεση των VI. 

Για να εμφανίσουμε την παλέτα των εργαλείων στο LabVIEW όταν αυτή δεν είναι ορατή 

επιλέγουμε Tools Palette από το μενού View (Εικόνα 1.16). Στην Εικόνα 1.17 

παρουσιάζονται  τα λειτουργικά στοιχεία  των επιμέρους υπό-εργαλείων. 

 

Εικόνα 1.16 Εμφάνιση παλέτας εργαλείων (Tools) 

 

Εικόνα 1.17 Επεξήγηση των υπό-εργαλείων 
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1.4.2 Παλέτα αντικειμένων (Controls) 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο, ο χρήστης μπορεί να  εισάγει Controls  και 

Indicators στο Front Panel από την παλέτα Control. Κάθε επιλογή στην παλέτα Control, 

εμπεριέχει μια υπο-επιλογή με επιπλέον κουμπιά ελέγχου και ένδειξης, που σχετίζονται με 

την αρχική επιλογή σας. Επισημαίνεται ότι αν δεν είναι ορατό το μενού Controls, μπορείτε 

είτε να πατήσετε δεξί κλικ σε μια ελεύθερη περιοχή του Front Panel και να εμφανιστεί, ή να 

επιλέξετε από το καταδυόμενο μενού Windows το Show Control Palette. Επίσης πρέπει να 

τονιστεί ότι η παλέτα αυτή είναι ενεργή μόνο στο Front Panel. Στην Εικόνα 1.18 

απεικονίζεται η παλέτα Control και ακολουθεί η επεξήγηση των εργαλείων της (Εικόνα 1.19). 

 

Εικόνα 1.18 Παλέτα αντικειμένων (Control) 

 

 

Παλέτα Numeric: Περιέχει κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης  

για αριθμητικά δεδομένα. 

 

Παλέτα  Boolean: Περιέχει κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης  

 για Boolean δεδομένα. 

 

Παλέτα  String and Table: Περιέχει κουμπιά ελέγχου και 

απεικόνισης για ASCII  προτάσεις και πίνακες χαρακτήρων. 

 

Παλέτα List and Ring: Περιέχει κουπιά ελέγχου και απεικόνισης  

για την δημιουργία menu και πινάκων επιλογής.  

 

Παλέτα Array and Cluster: Περιέχει λειτουργίες σχετικές με την  

δημιουργία  πινάκων και συστάδων δεδομένων. 
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Παλέτα  Graph: Περιέχει εργαλεία απεικόνισης γραφημάτων ή                                                  

δεδομένων  πραγματικού χρόνου. 

 

Path and RefNum: Περιέχει σχετικές λειτουργίες με τον ορισμό του 

path των αρχείων. 

 

Active X: Περιέχει σχετικές λειτουργίες για την εκτέλεση του 

Active X μηχανισμού. 

 

Dialog Control: Περιέχει κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης που 

είχαν οι προηγούμενες εκδόσεις του Labview.          

 

Decorations: Περιέχει γραφικά αντικείμενα για την προσαρμογή και 

διακόσμηση των Front Panel.   

 

User Lib: Περιέχει ειδικά κουμπιά ελέγχου που μπορεί να 

δημιουργήσει ο χρήστης. 

 

Select Control: Περιέχει κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης, 

 κατασκευασμένα από τον χρήστη.                 

 

IMAQ Vision: Περιέχει κουμπιά ελέγχου και απεικόνισης τύπου 

image. 

 

Εικόνα 1.19 Επεξήγηση των εργαλείων της παλέτας αντικειμένων (Control) 

 

1.4.3 Παλέτα λειτουργιών (Functions) 

Η παλέτα λειτουργιών (Function Palette) είναι ενεργή μόνο όταν βρισκόμαστε στο παράθυρο 

του Block Diagram. Κάθε επιλογή της παλέτας περιέχει πλήθος από υπο-παλέττες. Η παλέτα 

λειτουργιών απεικονίζεται στην Εικόνα 1.20 ενώ αντίστοιχα στην Εικόνα 1.21 ακολουθεί η 

περιγραφή των υπο-εργαλείων της. 

 

Εικόνα 1.20 Η παλέτα λειτουργιών (Function Palette) 
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Παλέτα Structures: Διαθέτει προγραμματιστικές δομές, όπως 

While και  For Loops. 

 

Παλέτα Array: Περιέχει συναρτήσεις για την επεξεργασία 

πινάκων. 

 

Παλέτα Numeric: Διαθέτει λειτουργίες αριθμητικές, 

λογαριθμικές, τριγωνομετρικές 

 
Παλέτα  Boolean: Περιέχει λογικές και Boolean συναρτήσεις  

 

Παλέτα  String: Περιέχει συναρτήσεις για την επεξεργασία 

προτάσεων από χαρακτήρες. 

 

Παλέτα  Cluster: Περιέχει συναρτήσεις για την επεξεργασία 

συμπλεγμάτων. 

 

Εικόνα 1.21 Υπό-εργαλεία παλέτας λειτουργιών (Function Palette) 

 

1.5 Τύποι δεδομένων 

Το LabVIEW διαθέτει ομάδες τύπων δεδομένων, όπως και κάθε κλασσική γλώσσα 

προγραμματισμού. Η διάκριση μεταξύ των τύπων γίνεται μέσω του χρωματισμού και των 

εικονιδίων. Για να αλλάξουμε την απεικόνιση όσον αφορά τον τύπο δεδομένων ενός 

αντικειμένου, όπως για παράδειγμα στο παρακάτω στοιχείο Numeric, επιλέγουμε με δεξί κλικ 

την εντολή Representation : 

 

Εικόνα 1.22 Eντολή Representation 
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Αναλόγως το χρώμα στο LabVIEW συμβολίζεται και ένας διαφορετικός τύπος δεδομένων.   

Συγκεκριμένα : 

 

 Πορτοκαλί: Παριστάνει δεδομένα τύπου δεκαδικού αριθμού (Numbers) 

 Πράσινο: Παριστάνει δεδομένα λογικού τύπου (Boolean) 

 Μωβ: Παριστάνει δεδομένα τύπου συμβολοσειράς (String) 

 Μπλε: Παριστάνει δεδομένα ακέραιου τύπου (Integer) 

 Καφέ: Παριστάνει δεδομένα τύπου συστάδας ή δυναμικά δεδομένα (Clusters, 

Dynamic data) 

 

Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν επιτρέπεται να συνδέουμε διαφορετικούς τύπους 

δεδομένων μεταξύ τους. Ανάλογα με τη διάσταση του δεδομένου εάν αυτό είναι μονόμετρο, 

μονοδιάστατος πίνακας ή δισδιάστατος πίνακας διακρίνουμε τους διαφορετικούς 

χρωματικούς τόνους στο εργαλείο σύνδεσης. 

 

 

Εικόνα 1.23 Παράδειγμα λανθασμένης σύνδεσης διαφορετικών τύπων δεδομένων 
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1.5.1 Καθολική μεταβλητή (Global variable)  

Η μεταβλητή Global βρίσκεται στην παλέτα FunctionStructures. Για να μεταφέρουμε μια 

μεταβλητή μεταξύ δύο ανεξαρτήτων VΙs ή δύο ανεξάρτητων παραλλήλων δομών While Loop 

χρησιμοποιούμε την καθολική μεταβλητή. 

 

 

Εικόνα 1.24 Καθολική μεταβλητή (Global variable) 

 

 

1.5.2 Τοπική μεταβλητή (Local variable) 

Η μεταβλητή Local βρίσκεται στην παλέτα FunctionStructures. Η τοπική μεταβλητή έχει 

την ίδια έννοια όπως στις κλασσικές γλώσσες προγραμματισμού. Για να μειωθεί ο αριθμός 

των εργαλείων σύνδεσης μέσα στο VI μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τοπική μεταβλητή 

σε κάθε στοιχείο για τη μεταφορά δεδομένων. 

Αφού τοποθετήσουμε την τοπική μεταβλητή στο Block Diagram επιλέγουμε με αριστερό 

κλικ επάνω σε αυτή το στοιχείο που θα διαβάσει ή θα εγγράψει δεδομένα. 

Για να ορίσουμε εάν μια μεταβλητή Local διαβάζει ή γράφει την τιμή ενός αριθμητικού ή 

λογικού δεδομένου πατάμε το αριστερό πλήκτρο από το ποντίκι επάνω σε αυτή και 

επιλέγουμε την εντολή Change to Write και Change to Read αντίστοιχα. 
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Εικόνα 1.25  Τοπική μεταβλητή (Local Variable) 

 

1.6 Δομές του LabVIEW 

Οι δομές (structures) χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση ροής σε ένα VI. Συγκεκριμένα,  οι 

δομές χρησιμοποιούνται στην περίπτωση που θέλουμε να επαναληφθεί μια λειτουργία, μέχρις 

ότου μια συνθήκη χαρακτηριστεί αληθής ή ψευδής, ή για έναν προκαθορισμένο αριθμό 

επαναλήψεων εντολών. Οι δομές τις οποίες συναντάμε στο περιβάλλον LabVIEW είναι οι 

εξής: 

 While Loop 

 For Loop 

 Case Structure 

 Sequence Structure 

 Event Structure 
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1.6.1 While Loop 

Το While Loop είναι μια δομή που επαναλαμβάνει ένα μέρος του κώδικα του προγράμματος 

έως ότου εκπληρωθεί μια λογική συνθήκη. Ένα While Loop παριστάνεται με ένα ορθογώνιο 

σχήμα (Εικόνα 1.27) του οποίου οι διαστάσεις μπορούν να αλλάξουν απο το χρήστη. Τη δομή 

αυτή μπορούμε να την επιλέξουμε στο Block Diagram από την παλέτα λειτουργιών 

(Function) στη υπο-παλέτα ProgrammingStructures (Εικόνα 1.26). 

 

Εικόνα 1.26 Επιλογή δομής  While Loop από την παλέτα λειτουργιών (Function) 

 

Η δομή While Loop έχει δύο ακροδέκτες, τον ακροδέκτη απαρίθμησης (iteration terminal i) ο 

οποίος μετράει της επαναλήψεις και τον υπο συνθήκη ακροδέκτη (conditional terminal) ο 

οποίος αποτελεί την είσοδο της δομής.  

 

Εικόνα 1.27 Δομή While Loop 
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Το While Loop εκτελεί τον κώδικα που βρίσκεται στα όρια του, και κάθε φορά που 

ολοκληρώνεται μία εκτέλεση, το LabVIEW ελέγχει την τιμή στον υπό συνθήκη ακροδέκτη. 

Εάν η τιμή στον υπό συνθήκη ακροδέκτη είναι αληθής (true), τότε η εκτέλεση 

επαναλαμβάνεται. Εάν όμως η τιμή αλλάξει σε ψευδή (false) τότε η δομή While Loop 

σταματά να εκτελείται.  

Η δομή παύει να εκτελείται για δεδομένο λογικού τύπου = Αληθές (Stop If True) στην είσοδο 

του υπό συνθήκη ακροδέκτη. Μπορούμε να αλλάξουμε την συνθήκη τερματισμού 

επιλέγοντας με αριστερό κλικ την συνθήκη Continue If True. Με αυτό το τρόπο η  δομή 

συνεχίζει να εκτελείται για δεδομένο λογικού τύπου = Αληθές (Continue If True) στην είσοδο 

του υπό συνθήκη ακροδέκτη. 

 

Εικόνα 1.28 Επανάληψη για δεδομένο λογικού τύπου = Αληθές (Continue If True). 
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1.6.2  For Loop 

Το For Loop είναι μια δομή η οποία εκτελεί ένα μέρος του προγράμματος για ένα 

καθορισμένο αριθμό επαναλήψεων. Τη δομή αυτή μπορούμε να την επιλέξουμε στο Block 

Diagram από την παλέτα λειτουργιών (Function) στη υπο-παλέττα Programming 

Structures. Βασική διαφορά της For Loop με την While Loop είναι ότι η For Loop 

πραγματοποιεί όσες επαναλήψεις ορίζει ο χρήστης, αντίθετα η While Loop επαναλαμβάνει 

την εκτέλεση έως ότου μία συνθήκη γίνει ψευδής. 

Η δομή For έχει δύο ακροδέκτες, τον συντελεστή επανάληψης (Count Terminal) N με τον 

οποίο ορίζεται το πλήθος επαναλήψεων μιας εκτέλεσης και τον απαριθμητή (iterational 

terminal) I ο οποίος περιέχει τον αριθμό επαναλήψεων που έχουν γίνει (Εικόνα 1.29). 

 

Εικόνα 1.29 Δομή For Loop 

 

1.6.3  Δομή Case  

Με την Case εκτελούμε μία συγκεκριμένη συνθήκη. Τη δομή αυτή μπορούμε να την 

επιλέξουμε στο Block Diagram από την παλέτα λειτουργιών (Function) στη υπο-παλέτα 

ProgrammingStructures. Η δομή Case αποτελείται από έναν δείκτη και έναν ακροδέκτη 

επιλογής (selector).  

 

 

α) 
 

β) 

 

Εικόνα 1.30 α) Ακροδέκτης επιλογής (selector), β) Δείκτης  
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Θέτουμε δεδομένα στον ακροδέκτη επιλογής και ανάλογα με το είδος των δεδομένων αλλάζει 

και ο αριθμός των περιπτώσεων (Cases). Εάν για παράδειγμα ο ακροδέκτης δεχτεί λογική 

τιμή, τότε οι Cases θα είναι αληθείς (true) ή ψευδείς (false). 

Κάθε Case έχει το δικό της υποδιάγραμμα (subdiagram) και μπορούμε να προβάλουμε μόνο 

ένα κάθε φορά, χρησιμοποιώντας τα βελάκια που βρίσκονται στο δείκτη. Κάθε φορά 

εκτελείται ένα υποδιάγραμμα, που συμφωνεί με την συνθήκη η οποία ορίζεται στον επιλογέα. 

Στη συνέχεια συγκρίνει τους δείκτες των υποδιαγραμμάτων. Αν κάποιος δείκτης συμφωνεί, 

τότε εκτελείται το αντίστοιχο υποδιάγραμμα. Αν δεν συμφωνεί τότε εκτελείται το 

προεπιλεγμένο (default) Case. 

 

 

Εικόνα 1.31  Δομή Case 

 

1.6.4 Δομή Sequence  

Τη δομή αυτή μπορούμε να την επιλέξουμε στο Block Diagram από την παλέτα λειτουργιών 

(Function) στη υπο-παλέτα ProgrammingStructures Sequence. Η δομή Sequence εκτελεί 

ακολουθιακά ένα αριθμό Block Diagrams. Μοιάζει με τη δομή Case γιατί περιέχει πολλά 

πλαίσια. Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν εκτελείται μόνο το diagram που περιέχεται στο 

πλαίσιο που επιλέχτηκε αλλά όλα τα diagrams με την σειρά που έχουν τοποθετηθεί. Έτσι, 

πρώτα θα εκτελεστεί το diagram που περιέχεται στο πλαίσιο 0, ακολούθως αυτό που 

περιέχεται στο πλαίσιο 1 κ.ο.κ. Η Sequence δομή είναι αρκετά  εύχρηστη  στον έλεγχο της 

ροής δεδομένων αποφεύγοντας έτσι πιθανά λάθη από την εκτέλεση κάποιου κόμβου πριν την 

επιθυμητή σειρά εκτέλεσης του. Για να προστεθεί ένα πλαίσιο γίνεται δεξί κλικ στις πλευρές 

της sequence δομής και στην συνέχεια επιλέγεται  Add Frame Before ή  Add Frame After 

ανάλογα με την επιθυμητή θέση τοποθέτησης. 
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Εικόνα 1.32 Δομή Sequence 

 

1.6.5 Δομή Event 

Τη δομή αυτή μπορούμε να την επιλέξουμε από την παλέτα λειτουργιών (functions 

palette)structuresevent structure. Η δομή Event έχει ένα ή περισσότερα υποδιαγράμματα  

subdiagrams, ή αλλιώς event cases, από τις οποίες εκτελείται μία μόνο όταν εκτελείται η 

δομή. Πατώντας δεξί κλικ στο Pop-Up μενού προστίθενται νέα event cases καθώς επίσης και 

με ποια γεγονότα θα συσχετιστεί η δομή. 

 

 

Εικόνα 1.33 Δομή Event 
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1.6.6 Formula Node 

Τη δομή αυτή μπορούμε να την επιλέξουμε από την παλέτα λειτουργιών (functions 

palette)structuresformula node. Η Formula Node αποτελεί  μια δομή μέσα στην οποία 

μπορούμε να εισάγουμε απ΄ευθείας αλγεβρικές εξισώσεις. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο γιατί 

όταν έχουμε μια πολύπλοκη έκφραση, η υλοποίηση της με τα αριθμητικά functions που 

περιέχει το LabVIEW καταλαμβάνει μεγάλη έκταση στο χώρο και γενικά κάνει το Block 

Diagram περίπλοκο. 

 

Εικόνα 1.34 Formula Node 

 

Για να δημιουργήσουμε τα input και output terminals πατάμε στο στο Pop-Up μενού του 

Formula Node και στη συνέχεια επιλέγουμε Add Input ή Add Output. Στην συνέχεια  

βάζουμε τις ονομασίες των μεταβλητών στα input και output boxes. Ο μέγιστος αριθμός των 

χαρακτήρων από τους οποίους μπορεί να αποτελείται το όνομα μιας μεταβλητής είναι δύο. 

Ακολούθως, συνδέουμε το Control το οποίο επιθυμούμε στο input box καθώς και ένα 

Indicator στο output box για να λαμβάνουμε τα αποτελέσματα. 

       

1.7 Πίνακες- Arrays  

Οι πίνακες (arrays) είναι ένα σύνολο στοιχείων του ίδιου τύπου. Μπορεί να έχουν μια ή 

περισσότερες διαστάσεις και μέχρι 2
31 

στοιχεία ανά διάσταση. Τα στοιχεία του πίνακα 

μπορούν να είναι οποιουδήποτε τύπου εκτός από array, chart και graph.  

Για να ορίσουμε έναν πίνακα τοποθετούμε στο Front Panel με επιλογή από την παλέτα 

Controls Modern Array, Matrix& Cluster ένα κέλυφος πίνακα Array (Εικόνα 1.35) και 

σε δεύτερο χρόνο πατάμε το δεξί πλήκτρο από το ποντίκι στο άδειο κέλυφος, επιλέγουμε τον 

τύπο των δεδομένων από τις υπο-παλέτες Controls ModernNumeric  και τοποθετούμε το 

αντικείμενο πάνω στο κέλυφος (Εικόνα 1.36). 
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Εικόνα 1.35 Τοποθέτηση κελύφους Array στο Front Panel 

 

Εικόνα 1.36  Επιλογή  τύπου δεδομένων από τις υπο-παλέτες  

 

1.8 Συστάδες- Clusters 

Η συστάδα (Cluster) αποτελεί έναν τύπο αντικειμένου, ο οποίος μπορεί να εμπεριέχει 

πολλαπλά στοιχεία δεδομένων, ακόμη και διαφορετικού τύπου. Αυτό είναι το 

χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί μια Cluster από ένα Array μιας και το δεύτερο εάν και 

περιλαμβάνει πολλαπλά στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι του ίδιου τύπου. Ο βασικός 

περιορισμός που υπάρχει ως προς τα στοιχεία μιας Cluster είναι ότι θα πρέπει να είναι όλα 
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είτε Controls είτε Indicators. Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια Cluster επιλέγοντας την από 

το Array & Graph Menu του Control Palette.  

Τα στοιχεία που περιέχονται σε μια Cluster  έχουν αρίθμηση που σχετίζεται άμεσα  με τη 

σειρά που εισήχθησαν σε αυτήν. Έτσι, το πρώτο στοιχείο έχει τον αριθμό 0, το δεύτερο τον 

αριθμό 1 κ.ο.κ. Αν κάποιο από τα στοιχεία διαγραφεί, τότε η σειρά αναπροσαρμόζεται 

αυτόματα. Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει την αρίθμηση επιλέγοντας Cluster Order από το 

Pop-up menu της Cluster. Η αρίθμηση μέσα σε μια Cluster είναι πολύ σημαντική διότι η 

προσπέλαση ενός στοιχείου γίνεται με βάση τον αριθμό του και όχι με βάση το όνομά του. 

 

 

Εικόνα 1.37 Cluster αποτελούμενη από ένα numeric control,  

ένα Boolean control και ένα array 

 

1.9  Γραφήματα- Charts and Graphs 
 

Το LabVIEW  δίνει τη δυνατότητα να παραστήσουμε γραφικά μια σειρά από δεδομένα με  τα 

εργαλεία που ονομάζονται Charts και Graphs (Εικόνα 1.38). Η βασική διαφορά ανάμεσα τους  

έγκειται στον τρόπο με τον οποίο συλλέγουν και αποτυπώνουν τα δεδομένα. Έτσι, VIs που 

διαθέτουν Graphs συνήθως συλλέγουν τα δεδομένα σε ένα πίνακα και στη συνέχεια τα 

αποτυπώνουν στην οθόνη του Graph αμέσως. Αντίθετα τα Charts προσθέτουν στην ήδη 

υπάρχουσα απεικόνιση τα νέα δεδομένα που έρχονται.  Στο Labview μπορούμε να βρούμε 

δύο είδη γραφημάτων: 

1) Γραφήματα ΧΥ (XY Graph) τα οποία απεικονίζουν ένα διάνυσμα Χ ως προς ένα 

διάνυσμα Υ. 

2) Γραφήματα κυματομορφών (Waveform Chart or Graph) όπου θεωρείται ότι ο άξονας 

Χ είναι ο άξονας του χρόνου.  
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Εικόνα 1.38  Εργαλεία  απεικόνισης Chart και Graph 

 

Για να μπορέσουμε να απεικονίσουμε γραφήματα στο περιβάλλον του LabVIEW 

χρησιμοποιούμε τις ειδικές λειτουργίες γραφημάτων που βρίσκονται στην παλέτα Graphs στο 

Front Panel (ControlsModernGraph).  

 

 

Εικόνα 1.39 Λειτουργίες γραφημάτων που βρίσκονται στην παλέτα Graphs 

 

Με την τοποθέτηση των γραφημάτων στο Front Panel, οι άξονες είναι βαθμονομημένοι με 

προεπιλεγμένη τιμή, η οποία όμως μπορεί να διαφοροποιηθεί με το εργαλείο βαθμονόμησης. 

Επιπλέον μπορούμε να επιλέξουμε αυτόματη βαθμονόμηση για τον άξονα Χ επιλέγοντας το 

Χ Scale  Autoscale X από το Pop –Up μενού και αντίστοιχα για τον άξονα Υ  με το Υ 

Scale Autoscale Y για τον άξονα Υ. 
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Ακόμη, έχουμε τη δυνατότητα στο LabVIEW να μεταβάλλουμε την κατεύθυνση της κίνησης 

του γραφήματος στις παρακάτω μορφές: 

 Συνεχούς κύλισης (Strip). Το γράφημα κυλά συνεχώς προς τα αριστερά απεικονίζοντας 

τις νέες τιμές στο δεξί άκρο του. 

 

 

Εικόνα 1.40 Γράφημα με απεικόνιση τύπου Strip 

 

 Παλμογράφου (Scope). Το γράφημα κυλά σε μορφή απεικόνισης παλμογράφου. 

 

 

Εικόνα 1.41 Γράφημα με απεικόνιση τύπου Scope 
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 Κόκκινης ταινίας (Sweep). Μια κινούμενη κόκκινη γραμμή ανανεώνει τις τιμές του 

γραφήματος. 

  

Εικόνα 1.42 Γράφημα με απεικόνιση τύπου Sweep 

 

Τέλος, μπορούμε να αλλάξουμε τη μέθοδο απεικόνισης του γραφήματος με αριστερό κλικ 

επάνω στο γράφημα κατά τη λειτουργία του εικονόργανου (VI) , επιλέγοντας τη μέθοδο που 

θέλουμε από την επιλογή Update Mode, όπως στην παρακάτω εικόνα. 

 

Εικόνα 1.43 Επιλογή μεθόδου απεικόνισης γραφήματος 
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1.10 Express VIs  

Τα Express VIs είναι SubVIs τα οποία συγκροτούν συγκεκριμένες και αυτόνομες λειτουργίες. 

Προγραμματίζοντας ένα Express VI μπορούμε να προσομοιώσουμε ένα σήμα, να 

πραγματοποιήσουμε μετρήσεις σε σήματα, να καταγράψουμε πληροφορίες των μετρήσεων 

μας, καθώς και να ελέγξουμε παραμέτρους των εφαρμογών μας. Τα Express VIs βρίσκονται 

στην παλέτα Express VI  (Εικόνα 1.44) στο Block Diagram. 

Παρακάτω αναλύονται επιγραμματικά κάποια Express VI, τα οποία είναι σημαντικά και 

χρησιμοποιούνται συχνά σε πολλές  εφαρμογές. 

 

 

Εικόνα 1.44 Παλέτα Express VI 

 

1.10.1 Express VI προσομοίωσης σήματος (Simulate Signal) 

Το πιο σύνηθες σε χρήση Express VI είναι αυτό της προσομοίωσης σήματος. Μπορούμε να 

προγραμματίσουμε το Express VI για να παράγουμε μια ημιτονοειδή, τριγωνική, 

τετραγωνική, πριονωτή ή σταθερού πλάτους κυματομορφή επιλέγοντας τα χαρακτηριστικά 

που θέλουμε για αυτή στο παράθυρο του Express VI όπως πλάτος, συχνότητα, φάση κλπ. 

Το Express VI προσομοίωσης σήματος (Simulation Signal) βρίσκεται στην παλέτα 

FunctionsExpressInput όπως αυτό παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.45. 
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Εικόνα 1.45 Express VI προσομοίωσης σήματος (Simulate Signal) 

 

Όταν τοποθετούμε το Express VI προσομοίωσης σήματος (Simulation Signal) στο Block 

Diagram, αυτομάτως ανοίγει το παράθυρο προγραμματισμού στο οποίο μπορούμε να 

επιλέξουμε τις παραμέτρους ελέγχου, όπως αυτές παρουσιάζονται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 1.46  Παράμετροι προσομοίωσης σήματος (Simulation Signal) 
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1.10.2 Express VI μετρήσεων τιμών πλάτους σήματος (Amplitude and Level 

Measurements) 

Στο Express VI μέτρησης τιμών πλάτους σήματος, το οποίο εντοπίζουμε στην παλέτα 

Express Vis Signal Analysis, μπορούμε, επιλέγοντας το αντίστοιχο κουτάκι, να 

πραγματοποιήσουμε τις παρακάτω μετρήσεις : 

 

 Μέτρηση συνεχούς τάσης 

 Μέτρηση ενεργού τιμής τάσης 

 Μέτρηση μέγιστης και ελάχιστης τάσης 

 Μέση και ενδιάμεση τιμή τάσης 

 

Για να εμφανίσουμε τα επιλεγμένα χαρακτηριστικά στα οποία μπορούμε να τοποθετήσουμε 

στοιχεία controls, θα πρέπει να εκτείνουμε προς τα κάτω με το εργαλείο δείκτη την επιφάνεια 

του Express VI ώστε να εμφανιστούν οι επιλεγμένες παράμετροι. 

 

 

Εικόνα 1.47 Παράμετροι  Express VI μετρήσεων τιμών πλάτους σήματος (Amplitude and 

Level Measurements) 
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1.10.3 Express VI αντίστροφου χρόνου (Elapsed Time) 

Στο Express VI αντίστροφου χρόνου, που το βρίσκουμε στην διαδρομή Express VI 

Execution Control, εισάγουμε τον χρόνο σε δευτερόλεπτα, για τον οποίον το Express VI 

χρονομετρά αντίστροφα. Σε κάθε μηδενισμό του χρόνου μας δίνει μια πληροφορία λογικού 

τύπου=Αληθής (True) ως σήμα έναρξης, το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στον 

προγραμματισμό μας. 

 

1.10.4 Express VI συγκρίσεων (Comparison) 

Στο Express VI συγκρίσεων μπορούμε επιλέγοντας με κλικ, να πραγματοποιήσουμε 

σύγκριση μεταξύ δύο μεταβλητών εντός πεδίου τιμών ή μιας σταθεράς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΚΜΑΘΗΣΗ LABVIEW ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 

 

2.1  Ανάλυση και σκοπός των ερωτήσεων 

 

Σαν συνέχεια, για την καλύτερη κατανόηση του LabVIEW, παρατίθενται μια σειρά από 

θεωρητικές διευκρινίσεις και πρακτικές εφαρμογές υπό τη μορφή ερωτήσεων με έτοιμες 

απαντήσεις. Αυτό αποτελεί έναν πιο πρακτικό και άμεσο τρόπο για να αντιληφθεί κανείς 

καλύτερα διάφορες καταστάσεις και λεπτομέρειες που μπορεί να εμφανιστούν κατά τη χρήση 

του LabVIEW, στην πράξη. Επίσης, είναι ένας τρόπος αυτο-αξιολόγησης, για το κατά πόσον 

κάποιος που βρίσκεται στα αρχικά βήματα, όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού, έχει 

κατανοήσει τα βασικά στοιχεία και μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά το LabVIEW. Όπως επί 

παραδείγματι, για την ανάπτυξη εφαρμογών ή τη διεξαγωγή πειραμάτων με τη 

διαμεσολάβηση υπολογιστή σε ένα εργαστήριο. 

 

Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο κεφάλαιο έχει ως σκοπό, εκτός των άλλων, τα εξής: 

- Εξοικείωση µε το περιβάλλον εργασίας του λογισµικού 

- Ενημέρωση για τις βασικές λειτουργικότητες του λογισµικού 

- Εξοικείωση µε τις επιλογές του πίνακα ελέγχου του λογισµικού 

- Ενημέρωση για τις βασικές λειτουργικότητες του πίνακα ελέγχου του λογισµικού 

- Εξοικείωση µε τις επιλογές των παλετών εργασίας του λογισµικού 

- Ενημέρωση για τις βασικές λειτουργικότητες των παλετών εργασίας του λογισµικού 

- Εξοικείωση µε την δυνατότητα της σειριακής επικοινωνίας του λογισµικού 

- Εξοικείωση µε την έννοια της εργαστηριακής άσκησης σε εικονικό περιβάλλον 

- Εξοικείωση µε βασικές λειτουργικότητες και πρακτικές εκτέλεσης του λογισµικού σε 

περιβάλλον εικονικής άσκησης 
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2.2  Απαντημένες ερωτήσεις   

 

 

1) Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις, που αφορούν σταθερές σε πίνακες (Array Constants) 

δεν ισχύει;  

α.   Όταν δημιουργούμε μια σταθερά πίνακα στο Block Diagram, δεν είναι ορατή στο 

Front Panel 

β.   Δεν γίνεται να αλλάξουμε μέγεθος (Resize) σε μια σταθερά πίνακα, ώστε να περιέχει 

παραπάνω από ένα στοιχεία (Elements)  

γ.   Μπορούμε να αντιγράψουμε ή να σύρουμε (Drag) έναν ήδη υπάρχων πίνακα από το 

Front Panel στο Block Diagram για να δημιουργήσουμε μια σταθερά του ίδιου τύπου 

δεδομένων 

δ.   Σε μια σταθερά πίνακα μπορούν να εφαρμοστούν όλες οι λειτουργίες ενός πίνακα 

 

2) Στο παρακάτω σχήμα, τι τιμή θα έχει το Result αφού ολοκληρωθούν οι υπολογισμοί; 

 

                          

α.   55 

β.   70 

γ.    65 

δ.   Απροσδιόριστο 

 

3) Η λειτουργία Cluster χρησιμεύει για να: 

α.   Επιτρέπει την ομαδοποίηση διαφορετικών τύπων δεδομένων σε λογικές δομές 

(Logical Structures) 

β.   Παρουσιάζει τα δεδομένα στο Front Panel χρησιμοποιώντας διαγράμματα (Charts) ή 

γραφήματα (Graphs) 

γ.   Παρέχει ένα είδος διαφοροποίησης μεταξύ των τύπων δεδομένων στο Block Diagram 

δ.   Διαχωρίζει τις αντικείμενα εισόδου (Objects) ανάλογα με  τον τύπο δεδομένων στο 

Front Panel 

 

4) Μπορούν τα Probes να συνδέονται σε αντικείμενα εισόδου στο Front Panel; 

α.   Ναι 

β.   Όχι 
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5) Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα στο Array αφότου εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας; 

 

 

 

α.   Ο μονοδιάστατος πίνακας {1, 4, 3, 2, 1, 0}  

β.   Ο μονοδιάστατος πίνακας {1, 8, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 2} 

γ.   Ο μονοδιάστατος πίνακας {1, 4, 3, 2, 1, 0, 8, 6, 2}  

δ.   Ο μονοδιάστατος πίνακας {1, 8, 0, 1, 2, 2, 9} 

 

6) Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα στο new string όταν εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας; 

 

                 
 

α.   Hello to you! 

β.   Hello Wto you! 

γ.   Hello to you!! 

δ.   Helloto you! 

 

7) Ποιά από τις ακόλουθες επιλογές απεικόνισης (Display Options) είναι διαθέσιμη για τις 

συμβολοσειρές (Strings) στο Front Panel; 

α.   Κωδική ‘\’ (Code) 

β.   Συνθηματική  (Password)  

γ.   Εξαδική (Hex) 

δ.   Όλα τα παραπάνω 

 

 

 

 

 



Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

 

 

 51 

8) Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα στο subarray όταν εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας; 

 

 

 

α.   Ο μονοδιάστατος πίνακας {8, 5, 7} 

β.   Ο μονοδιάστατος πίνακας {10, 8, 5} 

γ.   Ο μονοδιάστατος πίνακας {10, 8, 5, 7} 

δ.   Ο μονοδιάστατος πίνακας {7, 10, 8, 5} 

 

 

9) Στο ακόλουθο σχήμα, η έξοδος του Array Size θα είναι: 

 

 

 

α.   Ο μονοδιάστατος πίνακας {2, 3} 

β.   Ο μονοδιάστατος πίνακας {3, 2} 

γ.   2 

δ.   Κανένα από τα παραπάνω 

 

 

10) Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα της παρακάτω αφαίρεσης μεταξύ πινάκων; 

 

 

 

α.   Ο μονοδιάστατος πίνακας {-25, 25, 50} 

β.   Ο μονοδιάστατος πίνακας {-25, 25} 

γ.   Ο δισδιάστατος πίνακας {{-25, -50, -50} , {50, 25, 25}} 

δ.   Ο μονοδιάστατος πίνακας {75, -50, 25} 
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11) Με ποιό από τα παρακάτω μπορεί να σχεδιαστεί οποιοδήποτε αριθμός σημείων είτε 

ομοιόμορφα κατανεμημένα είτε όχι; 

α.   Waveform Graph 

β.   Waveform Chart 

γ.   XY Graph 

δ.   Τα α. και γ. 

 

12) Ποιό από τα παρακάτω μπορεί να παράγει το ΧΥ γράφημα;  

 

 

 

α. 

 

 

β. 
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γ. 

 

 

δ. 

 
 

 

13) Ποιό από τα παρακάτω γραφήματα ταιριάζει με την έξοδο του παλμογράφου κατά την 

εκτέλεση του κώδικα; 

      
 

α. 
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β. 

 

 

γ. 

 

 

δ. 
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14) Η λειτουργία αναμονής (Wait Function) μπορεί να προστεθεί σε ένα While-loop για να: 

 

    α.   Απελευθερώσει λίγη μνήμη 

    β.   Κατανείμει τη μνήμη που χρησιμοποιείται από τον επεξεργαστή (CPU) 

    γ.   Δώσει χρόνο στον επεξεργαστή να ολοκληρώσει άλλες διεργασίες (Tasks) 

    δ.   Για να διατηρήσει (Reserve) τον επεξεργαστή που τρέχει τον κώδικα 

 

 

15) Ποιά από τις παρακάτω μεθόδους δεν μπορεί να δημιουργήσει έναν μονοδιάστατο 

πίνακα; 

α.   Δημιουργία ενός κελύφους πίνακα (Array Shell) στο Front Panel και σύρσιμο ενός 

αντικειμένου (Control) μέσα στο κέλυφος 

β.   Χρήση ενός While-loop με την αυτόματη ταξινόμηση (Auto-Indexing) 

απενεργοποιημένη 

γ.   Χρήση ενός For-loop με την αυτόματη ταξινόμηση ενεργοποιημένη 

δ.   Χρήση της λειτουργίας αρχικοποίησης πίνακα (Initialize Array) 

 

16) Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή όσον αφορά την εκτέλεση του κώδικα; 

 

                  
 

 

α.   Ο βρόχος θα σταματήσει μετά από 51 επαναλήψεις  

β.   Ο βρόχος θα σταματήσει μετά από 50 επαναλήψεις 

γ.   Ο βρόχος θα σταματήσει μετά από 49 επαναλήψεις 

δ.   Ένα For-loop, με το 50 συνδεδεμένο σε ένα Count Terminal θα εκτελούσε ακριβώς 

την ίδια λειτουργία 
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17) Ποιό από τα παρακάτω περιγράφει ακριβέστερα την έξοδο που προκύπτει από την 

εκτέλεση του βρόχου που ακολουθεί; 

 

 
 

α.   Θα εμφανιστούν οι τρεις τελευταίες τιμές του DAQ Assistant 

β.   Θα εμφανιστεί ο τρέχων μέσος όρος από όλες τις μετρήσεις 

γ.   Θα εμφανιστεί ο μέσος όρος από τις τέσσερις τελευταίες μετρήσεις 

δ.   Κανένα από τα παραπάνω 

 

18)  Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις δεν είναι σωστή: 

α.  Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συστάδα δεδομένων (Cluster) αποτελούμενη από 

άλλα Clusters 

β.  Μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πίνακα (Array) αποτελούμενο από Arrays 

γ.  Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια συστάδα δεδομένων (Cluster) αποτελούμενη από 

πίνακες (Arrays) 

δ.  Μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν πίνακα (Array) αποτελούμενο από Clusters 

 

19)  Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό; 

α.  Η προκαθορισμένη ρύθμιση για μια σήραγγα (Tunnel) προς τα μέσα ή προς τα έξω σε 

ένα For-loop, έχει ενεργοποιημένη την αυτόματη ταξινόμηση (Auto Indexing) αν τα 

δεδομένα που διέρχονται είναι σε μορφή πίνακα. 

β.  Η προκαθορισμένη ρύθμιση για μια σήραγγα (Tunnel) προς τα μέσα ή προς τα έξω 

από ένα While-loop, έχει απενεργοποιημένη την αυτόματη ταξινόμηση (Auto 

Indexing) αν τα δεδομένα που διέρχονται είναι σε μορφή πίνακα.         

γ.  Και το α. και το β. 

δ.  Κανένα από τα δύο 
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20) Τι από τα παρακάτω ισχύει για τις κουκκίδες (Coercion Dots); 

α.   Βελτιώνουν την απόδοση του προγράμματος 

β.   Αναπαριστούν τη μετατροπή ενός τύπου δεδομένων σε έναν άλλο 

γ.   Αυξάνουν τη μνήμη (Memory) που χρησιμοποιείται 

δ.   Το α. και το β.  

ε.   Το β. και το γ. 

 

21) Ποιό από τα γραφήματα που ακολουθεί αντιστοιχεί στο αποτέλεσμα του Comparison 

Values μετά την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα; 

 

                  
 

α.   

 
 

β.  
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γ. 

 

δ. 

 

 

 

22) Ποιό από τα παρακάτω μας δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών γραφικών παραστάσεων 

(Plots) σε έναν παλμογράφο (Waveform Graph); 

 

α.   Ομαδοποιούμε (Bundle) δύο μονοδιάστατους πίνακες (Arrays) που περιέχουν τα 

δεδομένα X και Y για κάθε γραφική παράσταση. Μετά χτίζουμε έναν πίνακα με αυτά 

τα Clusters και τον συνδέουμε στo αντικείμενο εξόδου Waveform Graph. 

β.   Χτίζουμε ένα n-Dimensional Array με τα δεδομένα κάθε γραφικής παράστασης σε 

ξεχωριστές γραμμές ή στήλες του πίνακα, και μετά συνδέουμε τον πίνακα στο 

Waveform Graph. 

γ.   Ομαδοποιούμε τα στοιχεία κάθε κυματομορφής σε μια συστάδα (Cluster) και χτίζουμε 

έναν πίνακα με αυτά τα Clusters. Μετά συνδέουμε τον πίνακα στο Waveform Graph 

δ.   Το β. και το γ. 
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23) Ποιό από τα παρακάτω δεν είναι ένα κλασικό εργαλείο αποσφαλμάτωσης (Debugging 

Feature), το οποίο θα βοηθούσε να βρεθούν τα λάθη σε ένα VI; 

α.   Highlight Execution 

β.   Single Stepping 

γ.   Breakpoint 

δ.   Stop Value 

 

24) Τι από τα παρακάτω χρησιμοποιούμε συνήθως για να τερματιστεί ένα Error Cluster Wire 

και να εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος; 

α.   Merge Errors 

β.   One Button Dialog/Two Button Dialog 

γ.   Generate Front Panel Activity 

δ.   Simple Error Handler  

 

25) Πατώντας το κουμπί _________ , μπορούμε να προσπεράσουμε έναν κόμβο στο Block 

Diagram χωρίς Single-Stepping διαμέσου του κόμβου. 

α.  Step Into 

β.  Step Over 

γ.  Step Out 

γ.  Step Through  

 

26)  Μια Variant χρησιμοποιείται για όλα εκτός από: 

α.   Να περνάει τιμές μεταξύ προγραμμάτων γραμμένα με διαφορετικούς 

      Compilers 

β.   Να επιτρέπει στο λογισμικό να επιτυγχάνει μεγαλύτερο βαθμό 

      γενικότητας (Generality) 

γ.   Να αντιπροσωπεύει έναν τύπο δεδομένων 

δ.   Να μετατρέπει δεδομένα από Fixed Point σε Floating Point 

 

 

27) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλους τους παρακάτω τύπους δεδομένων σαν εισόδους 

στο τερματικό Case Selector, εκτός από: 

α.   Double 

β.   Enumerated Type Value 

γ.   String 

δ.   Integer 
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28)  Η λίστα σφαλμάτων (Error List) δείχνει τα πάντα εκτός από: 

α.   Στοιχεία (Items) με σφάλματα 

β.   Σφάλματα (Errors) και προειδοποιήσεις (Warnings) 

γ.   Λεπτομέρειες για τις προειδοποιήσεις (Warning Details) 

δ.   Κώδικες Σφαλμάτων (Error Codes) 

 

29)  Τι από τα παρακάτω κάνει το Breakpoint (κουκκίδα) του σχήματος; 

  

 
 

α.   Αναγκάζει το VI να σταματήσει (Abort) 

β.   Αναγκάζει το VI να κάνει παύση (Pause) 

γ.   Αναγκάζει το VI να κάνει Single Step Over - παύση μετά την πρόσθεση 

δ.   Αναγκάζει το VI να κάνει Single Step Over - παύση μετά την έξοδο  

 

 

30) Ποιό από τα παρακάτω δεν είναι συστατικό ενός Error Cluster; 

α.   Status 

β.   Code 

γ.   Source 

δ.   VI name 

 

31) Ποιό θα είναι η τιμή στο XOR RESULT μετά την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα; 

 

 
α.   0 

β.   1 

γ.   True 

δ.   False 

 

 

 

 

 



Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

 

 

 61 

32) Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις σχετικά με το δείκτη (Index) ενός πίνακα δεν είναι 

σωστή; 

α.   Ο δείκτης χρησιμεύει για να έχουμε πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο του 

πίνακα. 

β.   Ο δείκτης έχει εύρος από 1 ως  n. 

γ.   Ένας δισδιάστατος πίνακας έχει δείκτη και για τις σειρές και για τις στήλες 

δ.   Ο δείκτης έχει εύρος από 0 ως n-1 

 

33)  Οι συστάδες (Clusters) ποιά ευκολία προφέρουν στο χρήστη; 

α.   Επιτρέπουν μια λογική ταξινόμηση των σχετικών δεδομένων (Data Elements) 

β.   Αυξάνουν τον αριθμό των Connector Pane ενός SubVI 

γ.   Μειώνουν την ακαταστασία των συνδέσεων ενός Block Diagram 

δ.   Τα α. και γ. 

 

 

34) Ποιά από τις ακόλουθες μεθόδους θα δημιουργήσει ένα XY Graph με δύο γραφικές 

παραστάσεις; 

α.   Δημιουργία μιας μόνο συστάδας (Cluster), αποτελούμενη από δύο πινάκες με τιμές X 

και άλλους δύο με τιμές Υ, σε μοτίβο Χ,Υ ,Χ,Υ 

β.   Ομαδοποίηση (Bundle) όλων των ζευγών τιμών X και Υ των πινάκων σε δύο 

συστάδες, και δημιουργία ενός πίνακα (Array) με αυτά τα δύο Clusters 

γ.   Ομαδοποίηση (Bundle) όλων των ζευγών τιμών X και Υ των πινάκων σε δύο 

συστάδες, και δημιουργία ενός Cluster με αυτά τα δύο Clusters 

δ.   Δημιουργία ενός μόνο πίνακα από τους δύο διαφορετικούς πίνακες X και Υ, σε μοτίβο 

Χ,Υ,Χ,Υ 
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35) Ποιά θα είναι η τιμή στο after substring μετά την ολοκλήρωση του κώδικα; 

 

α.   world! 

β.   rld! 

γ.   h hello world! 

δ.   <κενό> 

 

36) Τι τιμή θα εμφανίσει το αντικείμενο εξόδου Result μετά την εκτέλεση του παρακάτω 

τμήματος κώδικα; 

 

 
 

α.  Τη διάρκεια εκτέλεσης του SubVI, σε milliseconds  

β.  Μηδέν 

γ.  Τα δευτερόλεπτα που έχουν περάσει από την 1
η
 Ιανουαρίου 1970 

δ.  Τη διάρκεια εκτέλεσης ολόκληρης της Sequence Structure, σε milliseconds 
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37) Για το VI του παρακάτω σχήματος είναι ενεργοποιημένο το Automatic Εrror Handling. 

Αν το αρχείο C:\data.txt δεν υπάρχει, θα εμφανιστεί ειδοποίηση σφάλματος (Error Dialog 

Box); 

  

 
 

α.  Ναι, κάθε φορά που η λειτουργία Open/Create/Replace File επιστρέφει σφάλμα 

β.  Ναι, κάθε φορά που θα εκτελείται μια επανάληψη του βρόχου 

γ.  Ναι, αλλά μια φορά, όχι μετά από κάθε επανάληψη 

δ.  Όχι 

      

38)  Ποιό τμήμα κώδικα αποθηκεύει (Write) το μικρότερο αριθμό δεδομένων στο δίσκο; 

 

α.   
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β.   

 
 

γ.   

 
 

δ.   
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39)  Ποιά ρύθμιση αποδίδει συγκεκριμένα πλήκτρα ή συνδυασμό πλήκτρων σε ένα 

αντικείμενο (Control) του Front Panel; 

 

α.  Key Focus 

β.  Key Navigation 

γ.  Radix 

δ.  Distribute Objects 

 

40) Ποιά λειτουργικότητα προσφέρουν τα Control References; 

 

α.   Δίνουν τη δυνατότητα να προστεθούν Controls/Indicators σε ένα VI  προγραμματικά  

β.  Δίνουν πρόσβαση στις ιδιότητες των αντικειμένων ενός SubVI στο Front Panel 

γ.  Ελέγχουν τις πολλαπλές εισόδους ενός DAQ μέσω ψευδώνυμων (Alias) 

      δ.  Δίνουν τη δυνατότητα σύνδεσης των αντικειμένων σε Functions και SubVIs 

     

41)  Ποιά τιμή θα εμφανίζεται στο Numeric μετά την εκτέλεση του κώδικα; 

 

 

 

α.  0 

β.  4 

γ.  8 

δ.  Το While-loop θα επαναλαμβάνεται συνεχώς 
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42) Το αρχείο C:\data.txt δεν υπάρχει, όμως το παρακάτω VI δεν αναφέρει σφάλμα. Ποιά 

παραλλαγή του κώδικα αναφέρει το σφάλμα και σταματά την εκτέλεση; 

 

 

α.   

 

β.   

 

γ.  
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δ.   

 
 

 

43)  Θέλετε η  τιμή σε ένα Numeric Control να ανανεώνεται προγραμματικά 

(Programmatically). Τι είναι καλύτερο να γίνει; 

α.  Χρήση μιας καθολικής μεταβλητής (Global Variable)  

β.  Χρήση μιας τοπικής μεταβλητής (Local Variable) 

γ.  Ορισμός της επιθυμητής τιμής σαν Default 

δ.  Χρήση μιας Data Value Reference 

 

44) Ποιό Plot θα αλλάξει χρώμα πρώτο; 

 

 

 

α.  Το Plot 1, επειδή τα Properties εκτελούνται από πάνω προς τα κάτω 

β.  Το Plot 0, επειδή τα Properties εφαρμόζονται με αριθμητική σειρά, ξεκινώντας από 

το μηδέν 

γ.  Και τα δυο θα ανανεώνονται ταυτόχρονα, λόγω του Multithreading 

δ.  Δε γίνεται να αποσαφηνιστεί, επειδή το LabVIEW εκτελεί τις διεργασίες σύμφωνα με 

το μοντέλο ροής δεδομένων (Dataflow) 
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45)  Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις περιγράφει καλύτερα ένα Notify Event, όπως η 

αλλαγή τιμής σε μια Boolean; 

 

α.   Δίνει ένδειξη ότι προέκυψε ένα συμβάν (Event) και το LabVIEW δεν το 

επεξεργάστηκε. 

β.  Δίνει ένδειξη ότι προέκυψε ένα συμβάν (Event) και αγνοήθηκε από το χρήστη. 

γ.  Δίνει ένδειξη ότι προέκυψε ένα συμβάν (Event) και το LabVIEW το επεξεργάστηκε  

δ.  Δίνει ένδειξη ότι δεν προέκυψε το συμβάν μέσα στο χρόνο που έπρεπε (Event 

Timeout) 

      

46) Πόσο θα περιμένει η λειτουργία Dequeue Element για να λάβει δεδομένα; 

 

 

 α.  1 millisecond (προκαθορισμένη τιμή αποσύνδεσης) 

 β.  1 second (προκαθορισμένη τιμή αποσύνδεσης) 

 γ.  Επ’ αόριστον 

 δ.  Δεν περιμένει, δίνει έξοδο κατευθείαν 

 

47) Τι τιμή θα δείχνει το Result F2 αφού ολοκληρωθεί το VI που περιέχει τη δομή  Stacked 

Sequence; 

 

 

 α.  0 

 β.  25 

 γ.  40 

 δ.  65 
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48)  Το παρακάτω σχήμα δείχνει όλες τις περιπτώσεις μιας δομής Case. Ποιά τιμή θα 

απεικονιστεί στο Result αφού εκτελεστεί το εικονικό όργανο (VI);  

 

 
α.  5 

β.  7 

γ.  12 

δ.  36 

 

 

49)  Ποιό είναι το πιο σημαντικό όταν δημιουργούμε μια Functional Global Variable; 

α.  Η χρήση Shift Registers για την αποθήκευση πληροφοριών 

β.  Η αλλαγή των ρυθμίσεων εκτέλεσης του VI σε Reentrant 

γ.  Το VI να ενσωματώνεται σωστά στα VI που το καλούν 

δ.  Το While-loop να σταματά μετά από μια εκτέλεση 
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50) Ποιό Chart Update Mode πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε τα νέα δεδομένα στον 

παλμογράφο να διαχωρίζονται από τα παλιά με μια κάθετη γραμμή, όπως σε ένα 

ηλεκτροκαρδιογράφημα; 

 

 α.  Strip Chart 

 β.  Scope Chart 

 γ.  Sweep Chart 

 δ.  Step Chart 

 

51) Ποιός συνδυασμός λέξεων συμπληρώνει σωστά την παρακάτω πρόταση; 

 

Αντίθετα με έναν    Property Node, ένας          Property Node 

απαιτεί    σαν είσοδο για να λειτουργήσει κανονικά. 

 

α.  Explicit, Implicit, Data Value References 

β.  Implicit, Explicit, Data Value References 

γ.  Explicit, Implicit, Control References 

δ.  Implicit, Explicit, Control References 

 

52) Ποιός συνδυασμός λέξεων συμπληρώνει σωστά την παρακάτω πρόταση; 

 

To                         αντιπροσωπεύει τον συνολικό αριθμό φορών που θα εκτελεστεί ένας 

βρόχος και το                      επιστρέφει τον αριθμό των φορών που ο βρόχος 

εκτελέστηκε μείον 1. 

α.  Count Terminal , Conditional Terminal  

β.  Conditional Terminal , Iteration Terminal  

γ.  Count Terminal , Iteration Terminal  

δ.  Conditional Terminal , Count terminal  

 

53) Πώς ορίζεται ένα αρχείο LabVIEW Project (.lvproj) ; 

 

α.  Ένας ειδικός φάκελος που περιέχει όλα τα σχετικά με την εφαρμογή αρχεία 

β.  Ένα αρχείο που περιέχει το Front Panel και το Block Diagram, όπου 

μπορούν να υλοποιηθούν τα προγραμματιστικά στάδια 

γ.  Μια Compiled Version του κώδικα που χρησιμοποιείται κυρίως κατά την τελική 

ανάπτυξη μιας εφαρμογής. 

δ.  Ένα αρχείο που περιέχει αναφορές για όλα τα σχετικά με την εφαρμογή 

αρχεία, και επιπλέον τα οργανώνει. 
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54)  Ποιό από τα παρακάτω περιγράφει ακριβέστερα την έξοδο που προκύπτει από την 

εκτέλεση του βρόχου που ακολουθεί; 

 

 

 

α.  Θα εμφανιστούν οι τρεις τελευταίες τιμές της λειτουργίας Random Number 

β.  Θα εμφανιστεί ο τρέχων μέσος όρος από όλες τις μετρήσεις  

γ.  Θα εμφανιστεί ο μέσος όρος από τις τέσσερις τελευταίες μετρήσεις  

δ.  Κανένα από τα παραπάνω  

      

55)  Ποιόν συνηθισμένο τύπο αρχιτεκτονικής VI αναπαριστά το παρακάτω Block  Diagram;  

 

 
 

α.  Multiple Case Structure VI 

β.  General VI 

γ.  State Machine VI 

δ.  Parallel Loop VI 
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56) Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα στο New String αφού εκτελεστεί ο κώδικας; 

 

α.  hello world! 

β.  hELLO wORLD! 

γ.  HELLO WORLD! 

δ.  hello world1 

 

57) Ποιά από τις μεθόδους που απεικονίζονται παρακάτω θα τερματίσει τον βρόχο While 

μόλις προκύψει σφάλμα; 

 

  

          I              II 

  

         III             IV 

 α.  Ι  

 β.  ΙΙ 

 γ.  ΙΙΙ 

 δ.  IV 

 ε.  Ι και ΙΙ 

στ.  ΙΙΙ και ΙV 
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58) Ποιά θα είναι η τιμή στο Feedback Answer μόλις εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας; 

   α.  6            

 β.  8 

 γ.  16 

 δ.  32 

  

59) Με δεξί κλικ στο Block Diagram, ποιά παλέτα εμφανίζεται; 

α.  Printing Palette 

β.  Functions Palette 

γ.  Controls Palette 

δ.  Tools Palette 

 

60) Μπορείτε να συσχετίσετε το Connector Pane ενός VI με αντικείμενα από: 

α.  το Front Panel 

β.  το Block Diagram 

γ.  το α. και το β. 

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 
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61) Ποιό από τα παρακάτω Terminals είναι απαραίτητο να συνδεθεί, σύμφωνα με το 

Append Table to Report.vi  που βλέπουμε; 

  

 
 

 α.  column headers 

 β.  column width (1) 

 γ.  row headers 

 δ.  report in 

 

62) Ένα Custom Probe δημιουργείται: 

α.  πατώντας διπλό κλικ πάνω σε ένα κανονικό Probe 

β.  τοποθετώντας έναν Property Node στο Block Diagram και επιλέγοντας Custom Probe 

από το μενού Properties 

γ.  τοποθετώντας ένα Custom Probe από την υπό-παλέτα Probe στο Block Diagram 

δ.  πατώντας δεξί κλικ σε μια σύνδεση και επιλέγοντας Custom Probe από το Shortcut 

Menu 
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63) Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα στο New Array όταν εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας; 

 

 

α.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {4, 7, -3, 3, -2, 0, 0} 

β.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {4, 7, -3, 3, -2} 

γ.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {4, 7, -3, 3, -2, 4, 7} 

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 

 

64) Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα στο Output Array μετά την εκτέλεση του κώδικα; 

 

α.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {4, 3, 0} 

β.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {2, 4} 

γ.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {2, 5, 1} 

δ.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {5, 3} 

 

65) Τι τύπο δεδομένων θα έχει ένα Indicator που βρίσκεται στη έξοδο του Index Array, 

μετά την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα; 

 

α.  Integer (I32) 

β.  Πίνακα από Integers (I32) 

γ.  Double 

δ.  Πίνακα από Doubles 
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66) Τα DAQmx Channels και τα Virtual Channels είναι μια σειρά από ρυθμίσεις ιδιοτήτων 

που περιλαμβάνουν όλα τα παρακάτω, εκτός από: 

α.  τον τύπο των μετρήσεων 

β.  την Base I/O Address 

γ.  το Physical Channel 

δ.  την κλίμακα (Scaling Information) 

 

67) Ο DAQ Assistant μπορεί να εκτελέσει όλες τις παρακάτω λειτουργίες εκτός από: 

α.  Frequency Measurement 

β.  Arbitrary Waveform Generation 

γ.  Digital Input 

δ.  Analog Input 

 

68) Ποιό από τα παρακάτω σχετικά με τα SubVI δεν είναι σωστό; 

α.  Απαιτούν λιγότερη μνήμη 

β.  Επιτρέπουν ευκολότερη αποσφαλμάτωση (Debugging) 

γ.  Επιτρέπουν τη χρήση του ίδιου κώδικα σε μελλοντικές εφαρμογές 

δ.  Όλα τα παραπάνω είναι σωστά 

 

69)  Μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν μονοδιάστατο πίνακα (1-D Array) με όλες τις 

παρακάτω μεθόδους εκτός από: 

α.  Τοποθέτηση ενός Array Shell στο Front Panel και σύρσιμο ενός Control στο κέλυφος 

αυτό 

β.  Σύνδεση ενός μονοδιάστατου πίνακα στη λειτουργία Index Array και ορισμό ενός 

δείκτη 

γ.  Χρήση ενός For-loop με ενεργοποιημένη την αυτόματη ταξινόμηση (Auto-Indexing) 

δ.  Δεξί κλικ σε έναν ήδη υπάρχων 2-D Array στο Front Panel και επιλογή Remove 

Dimension 

ε.  Όλα τα παραπάνω αποτελούν τρόπους δημιουργίας ενός 1-D Array 
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70) Ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό, όσον αφορά την εκτέλεση του κώδικα; 

 

 α.  Η συμβολοσειρά "Hello World" θα αποθηκευτεί σε ένα καινούριο αρχείο που θα 

ονομαστεί απο το χρήστη 

 β.  Αν ο χρήστης επιλέξει ένα ήδη υπάρχον αρχείο, τα παλιά δεδομένα θα σβηστούν για 

να γραφτούν τα καινούρια 

 γ.  Αν ο χρήστης επιλέξει ένα ήδη υπάρχον αρχείο, θα προκύψει σφάλμα στο VI και η 

εκτέλεση θα σταματήσει 

 δ.  Το α. και το γ. 

 ε.  Το α. και το β. 

 

71) Ποιά θα είναι η τιμή του X όταν εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας; 

 
 α.  9 

 β.  10 

 γ.  11 

 δ.  Κανένα από τα παραπάνω 

 

72) Ποιό από τα παρακάτω σχετικά με το Connector Pane είναι σωστό; 

α.  Δείχνει μόνο τα τερματικά (Terminal) που είναι διαθέσιμα για μεταφορά στο SubVI 

β.  Δείχνει μόνο τα τερματικά που είναι διαθέσιμα για μεταφορά από το SubVI 

γ.  Οι έξοδοι (Output) πρέπει να τοποθετηθούν στα αριστερά και οι είσοδοι (Inputs) στα 

δεξιά 

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 
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73)  Αν το Number ισούται με -49 , τότε τι αποτέλεσμα θα έχει το Square Root Value μετά 

την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα;

 
α.  -7 

β.  Θα προκύψει σφάλμα (Error) και ο κώδικας δεν θα εκτελεστεί, επειδή το  Number 

είναι αρνητικός αριθμός 

γ.  -99999 , και θα εμφανιστεί ένα Dialog Box με μήνυμα σφάλματος 

δ.  7 

 

74) Ποιά θα είναι τα αποτελέσματα στα max value και max index(es) αντίστοιχα, μετά την 

εκτέλεση του παρακάτω κώδικα; 

 
  α.  7, 4 

  β.  6, 0 

  γ.  1, 5 

  δ.  7, 3 
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75) Στο παρακάτω σχήμα, το G είναι : 

 
α.  Shift Register 

β.  Selector Terminal 

γ.  Iteration Terminal 

δ.  Tunnel 

 

76) Οι πληροφορίες των Description και Help για ένα VI, μπορούν να τοποθετηθούν: 

α.  στο Block Diagram ή στο Front Panel 

β.  στο File » VI Properties » Documentation  

γ.  στα α. και β. 

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 

 

 

77) Ποιά θα είναι η τιμή στο Result μετά την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα; 

                       
α.  VOLTS DC +2 

β.  50 

γ.  250 

δ.  VOLTS DC +2 
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78) Το βασικό μειονέκτημα της αρχιτεκτονικής που φαίνεται παρακάτω είναι ότι: 

 

 

α.  δεν υπάρχει τρόπος να τερματίσουμε το VI κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

β.  δε μπορούμε να δημιουργήσουμε συνδέσεις για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ Case 

Structures 

γ.  το Block Diagram μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο και δύσκολα να 

διαβάζεται/επεξεργάζεται/αποσφαλματώνεται 

δ.  Όλα τα παραπάνω 

 

79) Τα VI Templates μειώνουν το χρόνο προγραμματισμού με το να : 

α.  παρέχουν ένα σημείο εκκίνησης για διάφορους κοινούς τύπους VI 

β.  παράγουν αυτόματα κώδικα για το χρήστη 

γ.  επιτρέπουν στο χρήστη να αποθηκεύει τμήματα δικού του κώδικα για μελλοντικές 

εφαρμογές (Applications) 

δ.  Το α. και το β. 

ε.  Το α. και το γ. 
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80) Πατώντας σε ποιές περιοχές του παρακάτω σχήματος μας επιτρέπει να μετακινήσουμε 

τον κέρσορα στη γραφική παράσταση; 

 
 

α.   B και D 

β.   A και C 

γ.   C και D 

δ.   A και D 

 

81)  Ποιό από τα παρακάτω θα μπορούσε να παράγει το ακόλουθο Waveform Graph; 
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α.  

 

β.  

 

γ.  

 

δ.  
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82) Για να χειριστείτε μια ακολουθία από Frames με καθορισμένη σειρά πρέπει να 

χρησιμοποιήσετε: 

α.  Event Structure 

β.  Case Structure 

γ.  Formula Node 

δ.  Sequence Structure. 

 

83) Ποιά από τις προτάσεις σχετικά με το παρακάτω σχήμα είναι λάθος; 

 
α.  Δεν είναι απαραίτητο να συνδέσουμε το Count Terminal (N) , επειδή το Auto-

Indexing είναι ενεργοποιημένο  

β.  Τα στοιχεία του Input Array μπαίνουν στο Loop ανά ένα κάθε φορά 

γ.  Το Output Array έχει το ίδιο μέγεθος με το Input Array 

δ.  Αν απενεργοποιήσουμε το Auto-Indexing στη δεξιά πλευρά του For-loop, η έξοδος θα 

είναι πάλι ένας μονοδιάστατος πίνακας 

ε.  Όλα τα παραπάνω είναι σωστά 

 

84) Στο παρακάτω σχήμα, η τιμή του G κατά τη διάρκεια της τέταρτης επανάληψης θα είναι: 

                       
α.  5 

β.  2 

γ.  4 

δ.  3 
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85) Ποιό από τα παρακάτω θα μπορούσε να παράγει το ακόλουθο Waveform Graph; 

 

 

 

α. 

  

β. 
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γ. 

  

δ. 

  

 

86) Για καλύτερη απόδοση όταν προγραμματίζετε μια σειρά από Functions ή Calculations, 

είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείτε: 

α.  Stacked Sequence Structure  

β.  Flat Sequence Structure  

γ.  Και το α. και το β. έχουν την ίδια απόδοση 

 

87)  Έχετε ένα Control του Front Panel σε ένα Top-level VI, και θέλετε να το ελέγχετε μέσα 

από ένα SubVI. Τι πρέπει να μεταφέρετε στο SubVI;  

α. Τα Control Properties 

β. Τα Control Methods 

γ. Το Control Reference 

δ. Το Control Data Type 
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88) Ποιά τιμή θα απεικονιστεί στο αντικείμενο εξόδου Value Out όταν ολοκληρωθεί η 

εκτέλεση του κώδικα; 

                            
   α.   0  

   β.   4  

   γ.   5  

   δ.   6  

 

89) Ορίζετε ένα Breakpoint στον κώδικα που εμπεριέχεται στην περίπτωση False μιας δομής 

Case. Αν εκτελείται ο κώδικας της περίπτωσης True της δομής Case, η εκτέλεση του VI 

θα κάνει παύση (Pause) ; 

 

  α. Ναι  

  β. Όχι  

 

90) Ποιός Property Node αλλάζει τα χαρακτηριστικά του Text Color σε οποιοδήποτε 

αντικείμενο Digital Numeric από ένα SubVI; 

 α.   

 β.   

 γ.   

 δ.   
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91) Ποιό Chart Update Mode πρέπει να χρησιμοποιήσετε ώστε τα τρέχοντα δεδομένα να 

εμφανίζονται συνεχόμενα, με το διάγραμμα να μετακινείται από αριστερά προς τα δεξιά; 

 

α. Strip Chart  

β. Scope Chart  

γ. Sweep Chart  

δ. Step Chart  

 

92) Όταν αυτό είναι δυνατό, μια Sequence Structure θα πρέπει να αντικαθίσταται με: 

α. Event Structure  

β. For Loop  

γ. State Machine  

δ. While Loop  

 

93) Ποιά εξίσωση ισοδυναμεί με τον κώδικα; 

 

 
 

 α.   

 β.   

 γ.   

 δ.   
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94) Ένα VI έχει το Automatic Error Handling ενεργοποιημένο. Καλεί ένα SubVI που έχει το 

Automatic Error Handling απενεργοποιημένο. Το τερματικό Error Out του SubVI δεν 

είναι συνδεδεμένο στο Calling VI. Το SubVI επιστρέφει σφάλμα στο Calling VI. Θα 

εμφανιστεί ειδοποίηση σφάλματος (Error Dialog) λόγω του Automatic Error Handling; 

α.  Όχι, αφού το SubVI έχει το Automatic Error Handling απενεργοποιημένο 

β.  Ναι, αφού το SubVI έχει το Automatic Error Handling απενεργοποιημένο  

γ.  Όχι, αφού το τερματικό Error Out από το SubVI δεν είναι συνδεδεμένο στο Calling 

VI 

δ.  Ναι, αφού το τερματικό Error Out από το SubVI δεν είναι συνδεδεμένο στο Calling 

VI 

 

95) Το Auto-Indexing στις πλευρές ενός Loop είναι ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει: 

(ερώτηση πολλαπλής επιλογής) 

 

α.  στα Arrays να διέρχονται αυτόματα από τη μια επανάληψη στην επόμενη 

β.  στα Array Functions να δεικτοδοτούν αυτόματα τα στοιχεία ενός πίνακα 

γ.  στα Functions που χρησιμοποιούν πίνακες να τους δεικτοδοτούν αυτόματα 

δ.  στα Arrays να συναθροίζονται αυτόματα στις πλευρές του Loop 

 

96) Ποιά μεταβλητή χρησιμοποιείται συχνά για να απαλείψει Race Conditions , 

εμποδίζοντας την ταυτόχρονη πρόσβαση σε κώδικα ή δεδομένα; 

α.  Functional Global Variable  

β.  Local Variable  

γ.  Global Variable  

δ.  Shared Variable  
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97) Το παρακάτω τμήμα κώδικα αποτελεί μια ορθή χρήση Property Node;  

 

α.  Ναι, επειδή η ανανέωση του Value μέσω ενός Property Node χρησιμοποιεί λιγότερη 

μνήμη από ότι μέσω σύνδεσης στο τερματικό 

β.  Ναι, επειδή η ανανέωση του Value μέσω ενός Property Node επιτρέπει τον έλεγχο 

σφαλμάτων 

γ.  Όχι, επειδή πρέπει πάντα να συνδέουμε τα δεδομένα κατευθείαν σε Indicators, όταν 

αυτό είναι εφικτό 

δ.  Όχι, επειδή οι Property Nodes πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο με πιο πολύπλοκους 

τύπους δεδομένων 

 

98) Η λειτουργία Wait Until Next ms Multiple: 

 

α.  Ξεκινάει τη χρονομέτρηση στην αρχή του προγράμματος και την σταματά σε κάποιο 

πολλαπλάσιο του PC Timer 

β.  Ξεκινά τη χρονομέτρηση μόλις ολοκληρωθεί ο κώδικας στο Loop και τη σταματά στο 

πολλαπλάσιο του χρόνου που έχει εισάγει ο χρήστης 

γ.  Ξεκινά τη χρονομέτρηση μόλις ολοκληρωθεί ο κώδικας στο Loop και τη σταματά 

όταν περάσει ο χρόνος που έχει εισάγει ο χρήστης 

δ.  Ξεκινάει τη χρονομέτρηση στην αρχή του προγράμματος και περιμένει μέχρι να 

ολοκληρωθεί ο κώδικας του Loop 

 

99) Ποιός μηχανισμός συγχρονισμού δεδομένων διασφαλίζει οτι δε θα χαθούν δεδομένα 

όταν μια εφαρμογή προσωρινά δέχεται δεδομένα γρηγορότερα από ότι μπορεί να τα 

επεξεργαστεί; 

 α. Notifier  

 β. Queue  

 γ. Semaphore  

 δ. Local Variable  

 

100) Ποιός τύπος δεδομένων δε γίνεται δεκτός από το τερματικό Case Selector σε μια δομή 

Case; 

α. Array 

β. Enum 

γ. String 

δ. Integer 
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101) Πόσα bytes γράφει το Labview στο File κατά την εκτέλεση του κώδικα; 

 
  α.  9 Bytes  

  β.  11 Bytes  

  γ.  13 Bytes  

  δ.  17 Bytes  

 

102) Γιατί το Sequence Local Terminal φαίνεται ως μη συσχετισμένο στο Frame 0 της  

αρχιτεκτονικής Stacked Sequence; 

 

α.  Ο προγραμματιστής επέλεξε να μη συνδέσει το Value σε κάποιο τερματικό σε αυτό το 

Frame 

β.  Το Value είναι διαθέσιμο μόνο στα πλαίσια μετά το Frame 1 

γ.  Ο τύπος δεδομένων του τερματικού είναι ασύμβατος με τον τύπο δεδομένων του 

Value 

δ.  Ο προγραμματιστής απενεργοποίησε το Terminal 

 

103) Ο τύπος δεδομένων ενός Ring μπορεί να είναι οποιοσδήποτε από τους επιτρεπόμενους 

τύπους δεδομένων, ενώ η αριθμητική αναπαράσταση του τύπου δεδομένων ενός Enum 

μπορεί να περιέχει μόνο ακέραιους αριθμούς χωρίς πρόσημο (Unsigned)  

α. Σωστό 

β. Λάθος 
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104) Όταν ο χρήστης κάνει κλικ στο αντικείμενο Button, πόσες φορές καλείται η λειτουργία 

Increment; 

           
 α.  0  

 β.  1  

 γ.  2  

 δ.  3  

 

105)  Γιατί το LabVIEW είναι μια γλώσσα προγραμματισμού ροής δεδομένων; 

α. Χρησιμοποιεί εικονίδια αντί για κείμενο προκειμένου να δημιουργεί εφαρμογές 

β. Η ροή δεδομένων διαμέσου κόμβων στο Block Diagram καθορίζει την εκτέλεση 

γ. Δεν έχει τη λειτουργία Goto για να ελέγχει την εκτέλεση 

δ. Η θέση της μνήμης όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα αλλάζει σε κάθε επανάληψη 

 

106)  Αν η τιμή στο a είναι 2 και στο b είναι 128, τι τιμή θα δείχνει ο Indicator του Result 

μετά την εκτέλεση του VI; 

 
  α.  -128 

  β.   0       

  γ.   255 

  δ.   256 
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107) Όσο το VI εκτελείται, ο χρήστης πατάει και μετά αφήνει το Boolean Control με 

μηχανισμό Switch Until Released. Αν υποθέσουμε οτι η τιμή εκκίνησης του Booelan 

Control είναι FALSE, ποιά τιμή θα δείχνει το αντικείμενο εξόδου Result μετά την 

εκτέλεση; 

 
 

 
    α.   0  

    β.   1 

    γ.   2 

    δ.   3 

 

108) Ποιά θα είναι η τιμή στο Feedback Answer μετά την τρίτη επανάληψη του παρακάτω 

Loop; 

 
α.  4 

β.  8 

γ.  1  

δ.  2 
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109) Πώς θα απενεργοποιούσατε τις δυνατότητες αποσφαλμάτωσης ενός VI; 

 

α.  Μετατροπή του VI σε SubVI και μετά επιλογή του Above Priority, για να 

απενεργοποιηθεί αυτόματα το Debugging 

β.  Δε γίνεται να απενεργοποιηθεί η αποσφαλμάτωση, επειδή είναι αναπόσπαστο 

κομμάτι του περιβάλλοντος του LabVIEW 

γ.  Επιλογή τουVI Properties, και μετά από-επιλογή του Allow Debugging από το υπο-

μενού Execution 

 

 

110) Ποιά από τις παρακάτω δομές απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα; 

 
α.  Flat Sequence 

β.  Stacked Sequence 

γ.  Case 

δ.  Formula Node  

 

 

111) Ποιό από τα παρακάτω έχει Iteration Terminal; 

 

α.  Formula Node 

β.  Case Structure 

γ.  While Loop 

δ.  Sequence Structure 
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112) Ποιά είναι η τιμή στο Result αν το Formula Express VI είναι ρυθμισμένο να εκτελεί την 

εξίσωση W + X * (Y - Z) ; 

 
α.  20 

β.  22 

γ.  34 

δ.  52 

 

 

113) Καθυστερήσεις (Delays) πρέπει να προστίθενται στα While-loop για να : 

 

α.  δεσμεύουν επεξεργαστική ισχύ (CPU usage) 

β.  απελευθερώνουν μνήμη 

γ.  δεσμεύουν μνήμη 

δ.  απελευθερώνουν επεξεργαστική ισχύ (CPU usage) 

 

 

114) Το κείμενο σε bold στο παράθυρο Context Help χρησιμοποιείται για να αναπαριστά 

συνδέσεις Terminals που είναι: 

 

α.  συνιστώμενες 

β.  αχρησιμοποίητες 

γ.  πολυμορφικές 

δ.  απαιτούμενες 
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115) Ποιά από τις προτάσεις είναι αληθής όσον αφορά τον κώδικα που φαίνεται στο 

παρακάτω Loop; 

 
 

α.  Ο βρόχος δεν θα εκτελεστεί και το Iteration Terminal  θα επιστρέψει μηδενική 

τιμή 

β.  Ο βρόχος θα εκτελεστεί μια φορά και το Iteration Terminal  θα δώσει στην έξοδο 

την τιμή 2 

γ.  Ο βρόχος θα εκτελεστεί μια φορά και το Iteration Terminal  θα δώσει στην έξοδο 

την τιμή 1 

δ.  Ο βρόχος θα εκτελείται ασταμάτητα και το πρόγραμμα και αναγκαστεί να τερματιστεί 

(Abort) 

 

 

116) Ποιό από τα παρακάτω έχει Selector Input Terminal; 

 

α.  Event Structure 

β.  Formula Node 

γ.  Sequence Structure 

δ.  Case Structure 

 

 

117) Αν ένα απαιτούμενο Terminal για ένα SubVI δεν είναι συνδεδεμένο στο Block 

Diagram, τότε: 

 

α.  το VI θα παράγει μια ειδοποίηση (Warning) όταν εκτελεστεί 

β.  το VI θα έχει ένα βελάκι Broken Run και δε θα εκτελεστεί 

γ.  το VI θα τρέξει χωρίς να εμφανιστεί κάποιο Dialog Box 

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 
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118) Ποιά από τις παρακάτω απαντήσεις αντιστοιχεί στις διάφορες αρχιτεκτονικές VI που 

απεικονίζονται; 

 

 

A          B 

  
 

 

C 

 

 

α.  A - Simple VI | B - General VI | C - State Machine VI 

β.  A - Simple VI | B - State Machine VI | C - General VI 

γ.  A - General VI | B - State Machine VI | C - Simple VI 

δ.  A - State Machine VI | B - Simple VI | C - General VI 

ε.  A - General VI | B - Simple VI | C - State Machine VI 

 

 

119) Με ποιά από τις παρακάτω ρυθμίσεις δεν θα έχετε κέρδος (Gain) στο σήμα σας; 

 

α.  10 V signal with 0-5 V ADC range 

β.  5 V signal with 0-10 V ADC range 

γ.  10 V signal, with 0-10 V ADC range 

δ.  1 V signal with 0-10 V ADC range 
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120) Για να δείτε μια γραφική αναπαράσταση όλων των SubVI και των κόμβων (Nodes) που 

καλούνται στο τρέχων VI, πρέπει να: 

 

α.  επιλέξετε Browse >> Show VI Hierarchy από το κεντρικό μενού 

β.  κάνετε δεξί κλικ σε ένα SubVI στο Block Diagram και να επιλέξετε Show VI 

Hierarchy  

γ.  κάνετε δεξί κλικ στην εικόνα (Icon) του VI και να επιλέξετε Show VI Hierarchy  

δ.  Το α. και το β. 

ε.  Το α. και το γ. 

 

121) Ποιά από τα παρακάτω Graphs ταιριάζει με το αποτέλεσμα στο Register Values όταν 

εκτελεστεί ο κώδικας; 

            
 

α.  

β.  
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γ.  

 

δ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

 

 

 99 

122) Ποιά απάντηση συσχετίζει τις σωστές ετικέτες με τα αντίστοιχα Legend/Palette ; 

 
 

α.  A - Cursor Legend | B - Graph Palette | C - Plot Legend | D - Scale Legend 

β.  A - Plot Legend | B - Scale Legend | C- Graph Palette | D - Cursor Legend 

γ.  A - Plot Legend | B - Cursor Legend | C - Scale Legend | D - Graph Palette 

δ.  A - Plot Legend | B - Graph Palette | C - Scale Legend | D - Cursor Legend 

 

 

123) Ποιό από τα παρακάτω τερματικά στοιχεία μας δείχνει τον αριθμό της τρέχουσας 

επανάληψης σε ένα βρόχο For ή While; 

 

α.   

β.  

γ.   

δ.   
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124) Ποιά θα είναι η τιμή στο Boolean μετά την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα; 

 

 
 

 

α.  TRUE 

β.  FALSE 

γ.  0 

δ.  1 

 

 

125) Όλα τα παρακάτω είναι συστατικά ενός Error Cluster, εκτός από: 

 

α. το Status  

β. το Code 

γ. το Source 

δ. Όλα τα παραπάνω είναι συστατικά ενός Error Cluster 

 

 

126) Όλα τα παρακάτω σχετικά με τα Arrays (πίνακες) είναι σωστά, εκτός από: 

 

α.  Οι πίνακες πρέπει να χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν δεδομένα που 

παράγονται σε Loops 

β.  Τα στοιχεία των πινάκων δεν είναι ταξινομημένα 

γ.  Οι πίνακες μπορούν να περιέχουν είτε Controls είτε Indicators, αλλά όχι και τα δύο 

δ.  Οι πίνακες ομαδοποιούν στοιχεία με τον ίδιο τύπο δεδομένων 

ε.  Όλες οι παραπάνω προτάσεις είναι σωστές 
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127) Ποιά θα είναι η τιμή στο OR Result μετά την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα; 

 

 
α.  0  

β.  1 

γ.  False 

δ.  True 

 

 

128) Ένα While-loop σταμάτα να επαναλαμβάνεται όταν: 

 

 α.  μια ψευδής τιμή εμφανιστεί στον ακροδέκτη υπό συνθήκη και το Conditional Terminal 

είναι  

 β.  μια αληθής τιμή εμφανιστεί στον ακροδέκτη υπό συνθήκη και το Conditional Terminal 

είναι  

 γ.  Και το α. και το β  

 δ.  κανένα από τα παραπάνω 

 

 

129) Στο παρακάτω σχήμα, με τι θα ισούται το J όταν ολοκληρωθούν οι υπολογισμοί; 

 
α.  70 

β.  55 

γ.  65 

δ.  Απροσδιόριστο 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

 

 

 102 

130) Ποιό από τα παρακάτω πραγματοποιεί την πιο αποδοτική μετατροπή τυχαίων αριθμών 

διπλής ακρίβειας (Double), σε έναν πίνακα με τιμές Single Precision ; 

 

 

α.  

 

β.  

 

γ.  

 

 

 

131) Για να δούμε μια αναπαράσταση που να δείχνει την κίνηση των δεδομένων στο Block 

Diagram όσο το πρόγραμμα τρέχει, πατάμε κλικ στο κουμπί _____     . 

 

α.  Run 

β.  Abort Execution 

γ.  Run Continuously 

δ.  Highlight Execution 

 

 

132) Πώς επηρεάζει την ελάχιστη αλλαγή τάσης που μπορεί να ανιχνευθεί, η αλλαγή του 

εύρους τιμών των Volt σε ένα DAQ Board από [0 μέχρι 10] σε [-10 μέχρι 10] ;  

 

α.  Η ελάχιστη αλλαγή τάσης που μπορεί να ανιχνευθεί θα μεταβάλλεται αντίστροφα με 

το ελάχιστο Resolution της πλακέτας 

β.  Δεν θα επηρεαστεί η ελάχιστη αλλαγή τάσης που μπορεί να ανιχνευθεί 

γ.  Η ελάχιστη αλλαγή τάσης που μπορεί να ανιχνευθεί θα μειωθεί στο μισό 

δ.  Η ελάχιστη αλλαγή τάσης που μπορεί να ανιχνευθεί θα διπλασιαστεί 
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133) Ποιά από τα παρακάτω γεγονότα του περιβάλλοντος χρήστη (User Interface) 

επιτρέπουν στον κώδικα σας να ανταποκριθεί προτού το LabVIEW εκτελέσει την 

προκαθορισμένη πράξη που συσχετίζεται με αυτό το γεγονός; 

α.  Mouse Down  

β.  Panel Resize  

γ.  Panel Close  

δ.  Value Change  

 

134) Το αντικείμενο Trigger είναι ρυθμισμένο με μια μηχανική πράξη διακόπτη. Η χρήση 

του VI θα είναι να δείχνει μια τιμή Count, που καταγράφει τον αριθμό των γεγονότων 

"value change" για τις αλλαγές στο TRUE που συμβαίνουν όσον αφορά το Trigger. 

Ποιό από τα παρακάτω τμήματα κώδικα πληροί αυτές τις απαιτήσεις όταν το VI 

εκτελεστεί; 

 

α.  

 
β. 
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γ. 

 
δ. 

 

 

135)  Ποιά θα είναι η τιμή στο στοιχείο Result μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης του VI; 

 

 
α.  16  

β.  24  

γ.  32  

δ.  10  
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136) Ανοίγουμε το VI και τρέχει δυο φορές χωρίς να το κλείσουμε ή να το τροποποιήσουμε. 

Ποιά τιμή θα απεικονίζεται στο στοιχείο Value Out μετά τη δεύτερη εκτέλεση ; 

 
α.  3  

β.  4  

γ.  5  

δ.  6  

 

137) Τι τιμή θα εμφανιστεί στο στοιχείο Numeric αφότου το εκτελεστεί το VI; 

 
α.  0  

β.  4  

γ.  5  

δ.  Ο βρόχος While θα επαναλαμβάνεται συνεχώς 
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138) Ποιά τιμή θα απεικονιστεί στο στοιχείο Out όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του VI; 

 

 

α.  Case0  

β.  Case1  

γ.  Case2  

δ.  Case3  
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139) Ποιό κομμάτι κώδικα είναι λειτουργικά ισοδύναμο με την παρακάτω Sequence 

Structure; 

 

 

α.   

β.   

γ.  

δ.   
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140) Τι τιμή θα εμφανιστεί στο στοιχείο Χ+Υ μετά την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα; 

 

α.   

β.   

γ.   

δ.   
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141) Γιατί προκύπτει σφάλμα κατά την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα; 

 

α.  Η θέση του αρχείου (File Path) δεν είναι συνδεδεμένη στην είσοδο της λειτουργίας 

Open/Create/Replace File 

β.  Το αρχείο ανοίχτηκε με λάθος πρόσβαση 

γ.  Το Reference του αρχείου δεν είναι κλειστό 

δ.  Ο τύπος δεδομένων του αρχείου είναι λάθος 

 

142) Ποιά από τις εξισώσεις ισοδυναμεί με τον παρακάτω κώδικα; 

 
 

α.  

β.  

γ.  

δ.  
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143) Ποιά τιμή θα απεικονιστεί στο στοιχείο Numeric όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του 

VI; 

 
α.  0  

β.  1  

γ.  2  

δ.  4  

 

144) Δημιουργείτε ένα SubVI επιλέγοντας ένα τμήμα κώδικα από ένα ήδη υπάρχον VI. Η 

επιλογή περιλαμβάνει έναν Implicitly Linked Property Node και έναν Implicitly Linked 

Invoke Node για δυο διαφορετικά αντικείμενα του Front Panel. Ποιά νέα στοιχεία 

προστίθενται στο Block Diagram του υπάρχοντος VI όταν δημιουργηθεί το SubVI; 

 

α.  Οι Local Variables για τους δύο κόμβους 

β.  Οι Global Variables για τους δυο κόμβους 

γ.  Τα Control References για τους δυο κόμβους 

δ.  Τα Control Terminals για τους δυο κόμβους 
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145) Ποιά είναι η καλύτερη επιλογή σαν είσοδος στον Case Selector, για ένα πρότυπο 

σχεδιάγραμμα μιας Functional Global Variable; 

 

α.  

 

β.  

 

γ.   

 

δ.  

 

 

146) Ποιό από τα παρακάτω δεν είναι απαραίτητο συστατικό μιας State Machine; 

α.  Case Structure  

β.  While Loop  

γ.  Enum  

δ.  Shift Register  
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147) Ποιά είναι η ονομασία του παρακάτω πρότυπου σχεδιαγράμματος; 

 
 

 

α.  State Machine  

β.  Producer Consumer (data)  

γ.  Producer Consumer (events)  

δ.  Queued Message Handler  
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148) Το VI ξεκινά να εκτελείται, με την τιμή του Numeric να είναι 1. Στο τέλος της τρίτης 

επανάληψης (i=2) , ο χρήστης αλλάζει την τιμή του αντικειμένου Numeric του Front 

Panel σε 4. Ποιά θα είναι η τελική τιμή του Numeric Indicator στο Front Panel όταν 

ολοκληρωθεί η εκτέλεση; 

 
 

α.  2  

β.  4  

γ.  5  

δ.  6  
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149) Ποιά τιμή εμφανίζεται στο στοιχείο Output όταν ολοκληρωθεί η πέμπτη επανάληψη 

(i=4) του Loop 2; 

  

α.  Element1  

β.  Element2  

γ.  Element3  

δ.  Element1Element2Element3  
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150) Τι συμβαίνει όταν εκτελείται ο παρακάτω κώδικας; 

 
α.  Τα Loop 1 και Loop 2 τρέχουν ταυτόχρονα 

β.  Και τα δυο Loop τρέχουν μια φορά και μετά σταματάνε 

γ.  Το Loop 2 τρέχει αφού σταματήσει το Loop 1 

δ.  Το Loop 1 τρέχει συνέχεια και το Loop 2 καθόλου 

 

151) Τι κάνει η παρακάτω λειτουργία (Function); 

 

α.  Αποθηκεύει προσωρινά (Buffer) πολλαπλές ειδοποιήσεις για να διαβαστούν από 

κάποια λειτουργία Wait on Notification  

β.  Στέλνει μια ειδοποίηση για να διαβαστεί από κάποια λειτουργία Wait On Notification 

γ.  Βάζει σε ουρά τις ειδοποιήσεις, σε ένα Notifier Queue 

δ.  Στέλνει μια ειδοποίηση παύσης εκτέλεσης σε μια λειτουργία Wait on Notification 
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152) Ποιός είναι ο σκοπός από αυτά τα Toolbar Buttons στο Block Diagram; 

 

 
 

α.  Να δείχνουν τα δεδομένα που περνάνε μέσα από τις συνδέσεις όσο το VI τρέχει 

β.  Να γίνεται Step Through στο Block Diagram, όταν η εκτέλεση διακόπτεται προσωρινά 

(Pause) 

γ.  Να ξεκινούν ή να παραλείπουν (Skip) κάποια SubVI 

δ.  Να τρέχουν το VI σε Continuous ή Single Run Mode 

 

153)  Όταν χρησιμοποιούμε Single Step Debugging σε ένα SubVI, ποιό από τα παρακάτω 

δεν  μπορεί να γίνει; 

α.  Step Into  , όσο η ροή της εκτέλεσης βρίσκεται σε παύση (Pause) στo εικονίδιο 

(Icon) του SubVI 

β.  Step Out  όσο η ροή της εκτέλεσης βρίσκεται σε παύση (Pause) σε έναν κόμβο 

(Node) μέσα στο Block Diagram του SubVI 

γ.  Finish VI  όσο η ροή της εκτέλεσης βρίσκεται σε παύση (Pause) στο Block 

Diagram του SubVI 

δ.  Finish Block Diagram  όσο η ροή της εκτέλεσης βρίσκεται σε παύση (Pause) σε 

έναν κόμβο (Node) μέσα στο SubVI 
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154) Ποιά τιμή θα εμφανιστεί στο στοιχείο Output όταν ολοκληρωθεί η εκτέλεση του VI; 

 
 

α.  5  

β.  7  

γ.  12  

δ.  Απροσδιόριστο 

 

155) Ποιά μηχανική πράξη (Mechanical Action) αλλάζει μια Boolean όταν πατάμε ένα 

κουμπί (Button), και την επιστρέφει στην προκαθορισμένη τιμή αφού το LabVIEW έχει 

διαβάσει την προηγούμενη τιμή; 

α.  Latch When Pressed (κλειστό όταν πιεστεί) 

β.  Switch When Released (ανοιχτό όταν αφεθεί) 

γ.  Switch Until Released (ανοιχτό μέχρι να αφεθεί) 

δ.  Latch When Released (κλειστό όταν αφεθεί) 

 



Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

 

 

 118 

156) Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή σχετικά με το Numeric Array; 

 
 

α.  Είναι ένας Indicator 

β.  Περιέχει ακριβώς 10 στοιχεία 

γ.  Περιέχει ακριβώς 12 στοιχεία  

δ.  Περιέχει ακριβώς 8 στοιχεία  

 

157) Ποιά από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 

 

α.  Η έξοδος της λειτουργίας Divide θα είναι U64 

β.  Η έξοδος της λειτουργίας Divide θα είναι U32 

γ.  Η έξοδος της λειτουργίας Divide θα είναι SGL 

δ.  Ένα VI που περιέχει αυτό το διάγραμμα θα έχει βελάκι Broken Run  

 

158) Ποιός είναι ο τύπος δεδομένων και η τιμή στο τερματικό εξόδου της λειτουργίας Round 

Toward +Infinity μετά την ολοκλήρωση εκτέλεσης του VI; 

 
α.  I32 με τιμή -4  

β.  I32 με τιμή -3  

γ.  DBL με τιμή -4  

δ.  DBL με τιμή -3  

 



Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

 

 

 119 

159) Το τερματικό εισόδου "start index (0)" του Search 1D Array είναι αποσυνδεμένο. Τι 

τιμή θα εμφανιστεί στο στοιχείο index of element αφού τρέξει ο κώδικας; 

 
α.  0  

β.  2  

γ.  3  

δ.  4  

 

160) Ποιό Block Diagram παράγει το παρακάτω αποτέλεσμα στο Waveform Graph; 
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α. 

 
β. 

 
γ. 

 
δ. 
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161) Ποιά θα είναι η τιμή στο στοιχείο concatenated string μετά την ολοκλήρωση 

εκτέλεσης του VI; 

 
 

α.   

β.   

γ.   

δ.   

 

162) Το VI ξεκινά να εκτελείται με τις τιμές Χ = 127 και Υ = 1 . Ποιά τιμή θα εμφανιστεί 

στο στοιχείο Χ+Υ μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης; 

 
α.  0  

β.  128  

γ.  -128  

δ.  -127  
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163) Ποιά συμβολοσειρά (String) εμφανίζεται στο στοιχείο Result μετά την εκτέλεση του 

παρακάτω VI; 

 
 

 α.  123  

 β.  0123  

 γ.  1.00 2.00 3.00  

 δ.  0.001.002.003.00  

 

164) Ποιό VI ή Function  χρησιμοποιείται συνήθως για να εμφανιστεί ένα Error Dialogue; 

α.  Merge Errors Function  

β.  One Button Dialog Function  

γ.  Generate Front Panel Activity Function  

δ.  Simple Error Handler.vi  
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165) Ένα VI δέχεται ως είσοδο ένα Error Cluster. Αν η συστάδα αυτή περιέχει κάποιο Error 

ή Warning με κωδικό =1 ή κωδικό =2, το VI πρέπει να εκκαθαρίζει το σφάλμα ή την 

προειδοποίηση. Ποιό διάγραμμα υλοποιεί αυτή τη λειτουργικότητα; 

  

α.   

β.   

 

γ.     

 

         δ.   
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166) Το ακόλουθο VI έχει δυο παράλληλα While Loop και τρέχει για 11 ms. Τι χρώμα θα 

έχει το Boolean με το όνομα Stop όταν η εκτέλεση του VI ολοκληρωθεί; 

 

α.  Μπλε 

β.  Πράσινο 

γ.  Και τα δύο 

δ. Ακαθόριστο 

 

167) Τι χρησιμοποιούμε για να αρχικοποιήσουμε (Initialize) όλα τα αντικείμενα του Front 

Panel στις προκαθορισμένες τους τιμές (Default); 

α.  Application Reference  

β.  Invoke Node  

γ.  User Interface Event  

δ.  User Event  
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168) Τι αποτέλεσμα θα έχει το σύρσιμο ενός Numeric Control στο Control Refnum του Front 

Panel; 

 

 α.  Θα επιστραφεί σφάλμα αν το Control δε είναι αρχικοποιημένο  

 β.  To Control δέχεται μόνο γενικές ιδιότητες (Generic Properties) 

 γ.  Το Control Refnum μετατρέπεται σε αυτό το Control 

 δ.  Το Control Refnum γίνεται Strictly Typed  

 

169) Πώς υλοποιούμε ένα VI (εικονικό όργανο) ώστε η περιγραφή του να εμφανίζεται στο 

αναδυόμενο παράθυρο Show Context Help; 

α.  Χρησιμοποιούμε το παράθυρο VI Properties Documentation  

β.  Πληκτρολογούμε στο παράθυρο Show Context Help  

γ.  Δημιουργούμε ένα Free Label (ετικέτα) στο Front Panel 

δ.  Επεξεργαζόμαστε τα αρχεία βοήθειας του LabVIEW 

 

170) Μπορεί μια σύνδεση (Wire) να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ  

βρόχων (Loops) που εκτελούνται παράλληλα;  

 α.  Ναι 

 β.  Όχι 

 

171) Ποιό από τα παρακάτω περιγράφει ένα Tab Control; 

α.  Ένα Control (αντικείμενο) που δίνει έξοδο τιμές ASCII σύμφωνα  με το επιλεγμένο 

Tab Label 

β.  Ένας τύπος αριθμημένου Control  

γ.  Ένα Control που δίνει ως έξοδο μια συστοιχία των Controls/Indicators σε καρτέλες 

δ.  Ένα Control που δίνει έξοδο τη σειρά των καρτελών (Tabs) του Front Panel 
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172) Ποιο είναι το πλεονέκτημα ενός Strictly Typed VI Refnum (Reference Number); 

 α.  Οι τύποι δεδομένων του Target VI είναι γνωστοί κατά τη διάρκεια του Compile 

 β.  Οι τύποι δεδομένων που διοχετεύονται στο VI μπορούν να αλλάξουν μέσα από  το 

πρόγραμμα (Programmatically) 

 γ.  Τα δεδομένα μπορούν να συμπιεστούν σε μια συμβολοσειρά (String) για να 

βελτιωθεί η απόδοση του προγράμματος 

 δ.  Τα Dynamically Loaded VI φορτώνονται κατά την έναρξη της εκτέλεσης 

 

173) Ένα  Coercion Dot (κουκκίδα) υποδεικνύει ότι: 

α.  Οι τύποι δεδομένων είναι συμβατοί. 

β.  Θα πραγματοποιηθεί μια πολύμορφη διαχείριση των δεδομένων 

γ.  Δημιουργείται ένα Data Buffer για να διαχειριστεί τη μετατροπή δεδομένων 

δ.  Οι τιμές των δεδομένων συμπιέζονται επειδή είναι εκτός εύρους 

 

174) Ποιά από τις παρακάτω καταστάσεις είναι αληθής για το ακόλουθο δομικό διάγραμμα 

(Block Diagram); 

 

α.  Ο βρόχος (Loop) θα εκτελεστεί μια φορά και το Iteration Terminal (ακροδέκτης 

απαρίθμησης), , θα έχει έξοδο την τιμή 1  

β.  Ο βρόχος θα εκτελεστεί μια φορά και το τερματικό επανάληψης, , θα έχει έξοδο 

την τιμή 0  

γ.  Ο βρόχος θα εκτελείται επ’ άπειρο και το πρόγραμμα θα πρέπει να τερματιστεί  

δ.  Ο βρόχος δεν θα εκτελεστεί και το τερματικό επανάληψης, , θα επιστρέψει  τιμή 0  

 

175) Ποιό από τα παρακάτω δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά δεδομένων;  

α.  Σηματοφόρος (Semaphore) 

β.  Ουρά (Queue) 

γ.  Ειδοποιητής (Notifier) 

δ.  Τοπική μεταβλητή (Local variable) 
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176) Ποιό από τα παρακάτω τερματικά στοιχεία (Terminal) ελέγχει πόσες φορές θα 

εκτελεστεί ένας βρόχος For; 

α.   

β.   

γ.   

δ.   

 

177) Έχετε ένα Control (αντικείμενο εισαγωγής δεδομένων) στο Front Panel του VI και 

θέλετε να τροποποιήσετε μια από τις παραμέτρους του κατά την εκτέλεση. Ποια από τις 

παρακάτω είναι η καλύτερη επιλογή; 

α.  Δημιουργείτε έναν Implicit Property Node και επιλέγετε την παράμετρο που θέλετε 

να τροποποιήσετε. 

β.  Δημιουργείτε ένα Control Reference, μεταφέρετε την αναφορά σε ένα Property 

Node και επιλέγετε την παράμετρο προς τροποποίηση. 

γ.  Δημιουργείτε μια Linked Shared Variable και επιλέγετε την παράμετρο προς 

τροποποίηση 

δ.  Δημιουργείτε μια Local Variable και επιλέγετε την παράμετρο προς τροποποίηση 

 

178) Ποια από τις παρακάτω διεργασίες αποδέχεται ένας Formula Node; 

α.  Τις βασικές εντολές γλώσσας προγραμματισμού Input και Print 

β.  Την ενσωμάτωση ενός SubVI σε έναν Formula Node 

γ.  Pre/Post  Increment(++)/Decrement(--) όπως στη γλώσσα C 

δ.  Τη χρήση ένθετων δομών σε έναν Formula Node 

 

179) Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για την ανανέωση ενός Indicator (αντικείμενο εξαγωγής 

δεδομένων) στο Front Panel;  

      α.  Χρήση ενός Value Property Node                   

      β.  Απευθείας σύνδεση στο Indicator Terminal  

      γ.  Χρήση μιας Local Variable                                                                                                      

      δ.  Χρήση μιας Functional Global Variable                                                                          

 

180) Ποιά από τα παρακάτω λειτουργίες ομαδοποιεί τα αντικείμενα ενός Cluster σύμφωνα 

με τις καθορισμένες ετικέτες τους (Owned Labels) ; 

α.  Unbundle by Name (διαχωρισμός κατά όνομα) 

β.  Unbundle (διαχωρισμός) 

γ.  Bundle by Name (συγκέντρωση κατά όνομα) 

δ.  Bundle (συγκέντρωση) 
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181) Ποια θα είναι η έξοδος της λειτουργίας Build Array στο παρακάτω δομικό διάγραμμα, 

όταν είναι επιλεγμένο το Concatenate Inputs; 

 
 

α.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {1, -4, 3, 7, -2, 6} 

β.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {1, 7, -4, -2, 3, 6}  

γ.  Ο δισδιάστατος πίνακας {{1, -4, 3, 0}, {7, -2, 6}} 

δ.  Ο δισδιάστατος πίνακας {{1, -4, 3}, {7, -2, 6}} 

 

182) Ποια θα είναι η έξοδος της λειτουργίας Initialize Array μετά την εκτέλεση του 

παρακάτω κώδικα; 

 
 

α.  1-D Array με στοιχεία {3, 3, 3, 3} 

β.  1-D Array με στοιχεία {4, 4, 4} 

γ.  1-D Array με στοιχεία {3, 4} 

δ.  1-D Array με στοιχεία {4, 3} 

 

183) Ποιό μειονέκτημα έχει η χρήση της αρχιτεκτονικής State Machine σε ένα VI; 

α.  Η State Machine μπορεί να επεξεργαστεί καταστάσεις μόνο σειριακά 

β.  Αν δυο καταστάσεις αλλάξουν ταυτόχρονα, μόνο η πρώτη αλλαγή θα ληφθεί υπ’ 

όψη και η δεύτερη θα χαθεί 

γ.  Το διάγραμμα γίνεται σημαντικά μεγαλύτερο όταν μετατρέπουμε από μια γενική 

αρχιτεκτονική σε State Machine.  

δ.  Η State Machine δε μπορεί να λάβει δεδομένα ούτε να χρησιμοποιήσει DAQ 

Functions. 

 

184) Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για να σταματήσει ένα While-loop υπό συνθήκη 

σφάλματος (Error Condition); 

α.  Σύγκριση της Boolean Status ενός Error Cluster με μια σταθερά (Constant) και 

     σύνδεση με το Stop Terminal 

β.  Τοποθέτηση του Error Wire απευθείας στο Stop Terminal 

γ.  Δημιουργία μιας Event Structure που θα διαχειρίζεται το Error Event 

δ.  Χρήση του Error Handler VI για να διαχειριστεί αυτόματα το σφάλμα 
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185) Ποια μηχανική πράξη μιας Boolean (λογική τιμή) θα χρησιμοποιούσατε για να 

μιμηθείτε το κουμπί ενός Windows Dialog; 

α.  Switch Until Released (ανοιχτό μέχρι να αφεθεί) 

β.  Switch When Released (ανοιχτό όταν αφεθεί)  

γ.  Latch Until Released (κλειστό μέχρι να αφεθεί 

δ.  Latch When Released (κλειστό όταν αφεθεί) 

 

186) Ποιος συνδυασμός λέξεων συμπληρώνει σωστά την παρακάτω πρόταση; 

Αντίθετα με τα __________, που απεικονίζουν μια κυματομορφή μόνο με τα πιο 

πρόσφατα δεδομένα ενός πίνακα τιμών, τα  ___________ ανανεώνονται περιοδικά και 

διατηρούν ιστορικό των αποθηκευμένων δεδομένων. 

α.  Graphs (γραφήματα), Charts (διαγράμματα) 

β.  Charts (διαγράμματα), Plots (γραφικές παραστάσεις) 

γ.  Plots (γραφικές παραστάσεις), Graphs (γραφήματα) 

δ.  Charts (διαγράμματα), Graphs (γραφήματα) 

 

187) Σε ποια περίπτωση θα χρησιμοποιούσατε το εργαλείο Probe αντί για Highlight 

Execution; 

α.  Για να δείτε τη ροή των δεδομένων 

β.  Για να δείτε τις τιμές μιας σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο 

γ.  Για να δείτε μέσα σε ένα SubVI, όσο η διεργασία τρέχει 

δ.  Για να καθυστερήσετε το VI και να φανούν οι τιμές των δεδομένων στις 

     συνδέσεις 

 

188) Παραμετροποιείτε ένα αντικείμενο εισόδου , επιλέγετε Control από το μενού Type Def. 

Status, και το αποθηκεύετε σαν .ctl αρχείο. Στη συνέχεια χρησιμοποιείτε μια εκδοχή 

του τροποποιημένου Control στο κεντρικό παράθυρο. Αν ανοίξετε το .ctl αρχείο, το 

Control στο κεντρικό παράθυρο θα αλλάξει; 

α.  Ναι 

β.  Όχι 
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189) Αναπτύσσετε ένα SubVI που έχει ως έξοδο μόνο μια τιμή (Value) και θέλετε να 

χρησιμοποιήσετε αυτό το SubVI σε ένα (Calling) VI. Ποιος από τους παρακάτω είναι ο 

καλύτερος τρόπος ώστε να εξαναγκάσετε τη ροή δεδομένων (Dataflow) να ελέγξει την 

εκτέλεση του SubVI; 

α.  Να χρησιμοποιήσετε ένα SubVI με δομή Sequence Structure 

β.  Να τροποποιήσετε το SubVI για να δέχεται Dummy Inputs (ψευδείς εισόδους) που 

θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Calling VI 

γ.  Να τροποποιήσετε το SubVI για να έχει Error Clusters που θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν από το Calling VI 

δ.  Να τροποποιήσετε το SubVI για να έχει  μια Global Variable που θα 

χρησιμοποιείται και από το Calling VI 

 

190) Ποια θα είναι η τιμή στο Shift Register Answer αφού εκτελεστεί ο κώδικας; 

 

 
α.  16 

β.  24 

γ.  32 

δ.  10 

 

191) Ποιό Chart Update Mode πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε τα νέα δεδομένα να 

σχεδιάζονται από αριστερά προς τα δεξιά, στη συνέχεια να σβήνονται και μετά να 

σχεδιάζονται τα επόμενα δεδομένα; 

α.  Strip Chart 

β.  Scope Chart 

γ.  Sweep Chart 

δ.  Step Chart 
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192) Ποιό από τα παρακάτω καταδεικνύει ένα πλεονέκτημα μιας καθολικής μεταβλητής 

(Global Variable) έναντι μιας τοπικής μεταβλητής (Local Variable) ; 

α.  Μια καθολική μεταβλητή μπορεί να μεταφέρει δεδομένα μεταξύ δυο ανεξάρτητων VI 

ενώ εκτελούνται ταυτόχρονα. 

β.  Μόνο μια καθολική μεταβλητή μπορεί να μεταφέρει δεδομένα πινάκων, σε αντίθεση 

με τις τοπικές μεταβλητές 

γ.  Οι καθολικές μεταβλητές ακολουθούν το διάγραμμα ροής, οπότε δε μπορούν να 

δημιουργήσουν προβλήματα συγχρονισμού (Race Conditions) 

δ.  Οι καθολικές μεταβλητές δεν απαιτούν κατοχυρωμένες ετικέτες (Owned Labels) για 

να λειτουργήσουν 

 

193) Ποιά Timing Function είναι η καλύτερη επιλογή για τον έλεγχου χρονισμού σε 

εφαρμογές που τρέχουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα; 

α.   

β.  

γ.  

δ.  

 

194) Υπό ποια από τις παρακάτω συνθήκες σταματά να εκτελείται ένα For loop; 

α.  Όταν παρουσιαστεί μια λάθος τιμή στον ακροδέκτη υπό συνθήκη (Conditional 

Terminal),  

β.  Όταν η τιμή στον απαριθμητή (Iteration Terminal), , είναι κατά 1 μικρότερη από 

τον συντελεστή επανάληψης (Count Terminal),   

γ.  Όταν η τιμή στον απαριθμητή (Iteration Terminal), , είναι κατά 1 μεγαλύτερη από 

το συντελεστή επανάληψης (Count Terminal),   

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 
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195) Εισάγετε δεδομένα που σχηματίζουν έναν κύκλο, συγκεκριμένα δυο τιμές για τους 

άξονες του καρτεσιανού συστήματος συντεταγμένων και μια για την ακτίνα (X Position, 

Y Position, Radius). Τα τμήματα που απαρτίζουν αυτά τα τρία δεδομένα είναι Double-

Precision. Μελλοντικά, μπορεί να χρειαστεί να αποθηκεύσετε το χρώμα του κύκλου, 

αναπαριστώμενο σαν Integer. Πώς θα έπρεπε να υλοποιήσετε τον κύκλο στο Front Panel; 

α.  Με τρία διαφορετικά Controls για τα δυο σημεία και την ακτίνα 

β.  Με ένα Cluster που να περιέχει όλα τα δεδομένα 

γ.  Με ένα Type Definition που να περιέχει ένα Cluster. 

δ.  Με ένα Array αποτελούμενο από τρία στοιχεία 

 

196) Ποιο από τα παρακάτω θα έχει ως αποτέλεσμα να μπορέσει ένα συμβάν να αποτυπωθεί 

στο Event Structure του LabVIEW; 

α.  Να αλλάξει η τιμή (Value) σε κάποιο Control του Front Panel 

     χρησιμοποιώντας το ποντίκι (Mouse Click) 

β.  Να γίνει ανανέωση (Update) σε κάποιο Control του Front Panel 

     χρησιμοποιώντας έναν Property Node. 

γ.  Να γίνει Programmatic Update σε κάποιο Control του  Front Panel μέσω μιας 

     Control Reference 

δ.  Να χρησιμοποιηθεί ένας VI Server για να ανανεώσει το Control στο κεντρικό 

     παράθυρο (Front Panel)  

 

197) Ποιό από τα παρακάτω δε συμβαδίζει με το μοντέλο προγραμματισμού ροής  

δεδομένων; 

α.  Shift Register 

β.  Tunnel  

γ.  SubVI 

δ.  Local Variable 

 

198) Χρειάζεται να αποθηκεύσετε δεδομένα που άλλοι μηχανικοί θα αναλύσουν με 

Microsoft Excel. Ποια μορφή αρχείου θα χρησιμοποιήσετε για την αποθήκευση; 

α.  Tab-Delimited ASCII 

β.  Custom Binary Format 

γ.  TDM 

δ.  Datalog 
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199) Ποιο είναι το αποτέλεσμα της πρόσθεσης μεταξύ των πινάκων; 

 

 
 

 α.  1-D Array με στοιχεία {80, 20, 40, 10, -60}  

 β.  1-D Array με στοιχεία {120, 30, -60} 

 γ.  1-D Array με στοιχεία {120, 30} 

 δ.  2-D Array με στοιχεία {{120, 90, 20}, {60, 30, -40}} 

 

200) Ποια από τις παρακάτω διατυπώσεις είναι λάθος; 

α.  Σε ένα SubVI, το Connector Pane καθορίζει πού θα συνδεθούν τα Input και Output. 

β.  Το χρώμα του Connector Pane σε ένα SubVI αντιστοιχεί στον τύπο των δεδομένων 

που συνδέονται. 

γ.  Πρέπει να υπάρχει ένα Icon/Connector για να χρησιμοποιηθεί το SubVI. 

δ.  Η επεξεργασία της εικόνας (Icon) ενός SubVI μπορεί να γίνει από την παλέτα 

Functions 

      

 

201) Ο πιο αποδοτικός τρόπος για τη δημιουργία ενός πίνακα είναι: 

α.  Χρησιμοποιώντας ένα For-loop με αυτόματη ταξινόμηση (Auto-indexing) 

β.  Βάζοντας μια λειτουργία δημιουργίας Array σε While-loop  

γ.  Αρχικοποιώντας ένα Array και αντικαθιστώντας τα στοιχεία του με ένα While-loop 

δ.  Χρησιμοποιώντας ένα While-loop με Auto-Indexing 
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202) Ποιό συνηθισμένο τύπο αρχιτεκτονικής VI αναπαριστά το παρακάτω Block Diagram;  

      

α.  Multiple Case Structure VI 

β.  General VI 

γ.  State Machine VI 

δ.  Parallel Loop VI 

 

203) Ποιό από τα παρακάτω ισχύει για ένα τερματικό στοιχείο επανάληψης ;                                                           

α.  Επιστρέφει τις φορές που εκτελέστηκε ο βρόχος  

β.  Επιστρέφει τις φορές που εκτελέστηκε ο βρόχος συν 1 

γ.  Επιστρέφει τις φορές που εκτελέστηκε ο βρόχος μείον 1 

δ.  Επιστρέφει μια σταθερά (αριθμός) 

 

204) Ποια είναι η καλύτερη βασική δομή ενός State Diagram που θα επιτρέπει μια 

μελλοντική επέκταση της εφαρμογής (Application Scalability); 

α.   Sequence Structure (Σειριακή δομή) 

β.   Case Structure (Δομή συνθηκών) 

γ.   Formula Node (Δομή εξισώσεων) 

δ.   Object-Oriented Structure (Αντικειμενοστραφής δομή) 
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205) Ποιό από τα παρακάτω block διαγράμματα μπορεί να δώσει την ακόλουθη 

κυματομορφή  στον παλμογράφο (Waveform Graph);  

 

 

α.  

  
 

β. 

   
 

γ.  

  

 



Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

 

 

 136 

δ.  

  

 

 

206) Αν το όνομα μιας εισόδου (Input) στο παράθυρο Show Context Help είναι σε bold για 

ένα SubVI, ποιό από τα παρακάτω είναι σωστό; 

(ερώτηση πολλαπλής επιλογής) 

α.  Οι τιμές των δεδομένων εισόδου πρέπει να είναι κλιμακωτές 

β.  Συνίσταται είσοδος δεδομένων αλλά δεν απαιτείται 

γ.  Απαιτείται είσοδος δεδομένων 

δ.  Θα εμφανιστεί το βελάκι σπασμένης λειτουργίας (Broken Run) μέχρι να δημιουργηθεί 

μια σύνδεση για την είσοδο. 

 

207) Τι από τα παρακάτω ισχύει για έναν Property Node; 

(ερώτηση πολλαπλής επιλογής) 

α.   Επιτρέπει την προγραμματική διαχείριση χαρακτηριστικών (Attributes) των 

αντικειμένων που υπάρχουν στο Front Panel 

β.   Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ανανεώνονται οι τιμές σε κάποιο Object 

(αντικείμενο) του Front Panel 

γ.   Περισσότεροι από ένας Property Node μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα μόνο 

αντικείμενο στο Front Panel 

δ.   Οι Property Nodes που περιέχονται σε ένα SubVI θα έχουν πάντα ως αποτέλεσμα, το 

Front Panel να φορτώνεται στη μνήμη. 

 

208) Ποιό από τα Memory Components ενός VI είναι πάντα παρόν σε ένα SubVI; 

(ερώτηση πολλαπλής επιλογής) 

α.   Χώρος δεδομένων (Data Space) 

β.   Κεντρικό παράθυρο (Front Panel) 

γ.   Δομικό διάγραμμα (Block Diagram) 

δ.   Κώδικας (Code) 
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209) Ποιό διαγραμμικό μπλοκ (Block Diagram) θα παρήγαγε το παρακάτω μιμικό παράθυρο 

(Front Panel) ;  

 

 
 

 

α.  

  
 

β.  

  
γ. 

   
 

δ. 
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210) Ποιός εξυπηρετητής (Server) πρέπει να εκκινηθεί πριν να τρέξει ένα DataSocket VI; 

 

α.  HTTP 

β.  DataSocket 

γ.  FTP 

δ.  OPC 

 

 

211) Ποιοι τύποι φακέλων είναι διαθέσιμοι σε μια μελέτη LabVIEW (Project); 

 

α.  Εικονικοί φάκελοι (Virtual) 

β.  Λογικοί φάκελοι (Logical) 

γ.  Φάκελοι αυτόματης ενημέρωσης (Auto-updating) 

δ.  Φάκελοι αυτόματης συμπλήρωσης (Auto-populating) 

  

212) Αντιστοιχίστε τους τύπους δεδομένων με τις συνδέσεις (Wires)  που τους 

αντιπροσωπεύουν σε ένα Βlock Diagram. 

 

1.  String (Συμβολοσειρά)   α.   

2.  Boolean (Λογικά/ψηφιακά δεδομένα)  β.   

3.  Ακέραιοι αριθμοί (Integer Numeric)                                           γ.    

       4.  Αριθμοί κινητής υποδιαστολής       

(Floating-Point Numeric) 
 δ.   

 

213) Στο ακόλουθο VI, ποια είναι η σειρά εκτέλεσης των αριθμητικών λειτουργιών    

(Numeric Functions); 
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214) Ποιά από τα παρακάτω χρησιμεύουν σαν ενδιάμεση μνήμη δεδομένων (Βuffer); 

α.  Ουρές (Queues) 

β.  Συμβάντα (Events)  

γ.  Τοπικές μεταβλητές (Local variables) 

 

215) Αντιστοιχίστε τα παρακάτω :  

 

1.  Οbtain Queue (δημιουργία ουράς)  α.  Καταστρέφει την αναφορά 

ουράς 

2.  Get Queue Status (λήψη κατάστασης    

ουράς) 

 

 

   β.  Καθορίζει τον τύπο δεδομένων 

της  ουράς 

3.  Release Queue (αποδέσμευση ουράς) γ.  Προσθέτει ένα στοιχείο στο 

πίσω μέρος μιας ουράς 

4.  Enqueue Element (τοποθέτηση 

στοιχείου)  

 

δ.  Εκχωρεί τον αριθμό των 

στοιχείων που βρίσκονται στην 

ουρά 

 

 

216) Ποιά από τα παρακάτω είναι έγκυροι τύποι δεδομένων για ουρές (Queues);  

 

α.  String 

β.  Numeric 

γ.  Enum  

δ.  Πίνακας  Booleans 

ε.  Συστάδα (Cluster) ενός String και ενός Numeric 

στ.  Όλα τα παραπάνω  
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217) Η δομή Event Structure χειρίζεται μόνο ένα γεγονός κάθε φορά που εκτελείται. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

218) Για κάθε ένα από τα παρακάτω στοιχεία, προσδιορίστε αν λειτουργούν σε επίπεδο VI ή 

σε επίπεδο αντικειμένων (Control class) 

 

α.  Format and Precision (τύπος και ακρίβεια) 

β.  Visible (ορατό) 

γ.  Reinitialize to Default Value (επαναφορά στην προκαθορισμένη τιμή) 

δ.  Show Tool Bar (εμφάνιση γραμμής εργαλείων) 

 

219) Έχετε ένα Control (αντικείμενο) Numeric Refnum σε ένα SubVI. Ποιά Control 

References (αναφορές) θα μπορούσατε να συνδέσετε στον τερματικό ακροδέκτη του 

Refnum ; 

 

α.  Reference ενός Knob (ρυθμιζόμενος διακόπτης) 

β.  Reference ενός Numeric Array (αριθμητικός πίνακας) 

γ.  Reference ενός Thermometer Indicator (ένδειξη θερμομέτρου) 

δ.  Reference ενός LED (λαμπάκι) 

 

 

220) Ποιο είναι το περιεχόμενο του Answer; 

 

α.  {abc,ghi,mno} 

β.  {abcdef,ghijkl,mnopqr} 

γ.  {def,jkl,pqr} 

δ.  Ένας κενός πίνακας 

ε.  Τίποτα, προκύπτει σφάλμα 
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221) Ποια είναι τα 3 μέρη μιας συστάδας σφαλμάτων ( Error Cluster) ;  

 

α.  Θέση (Status), Κώδικας (Code), Περιγραφή (Description) 

β.  Σφάλμα (Error), Κώδικας (Code), Αιτία (Source)  

γ.  Θέση (Status), Κώδικας (Code), Αιτία (Source) 

δ.  Θέση (Status), Τιμή (Value), Αιτία (Source) 

ε.  Θέση (Status), Τιμή (Value), Περιγραφή (Description) 

 

222) Ποιο είναι το περιεχόμενο του Answer; 

 

                                                  *(T=True / F=False) 

α.  {T,F // T,T} 

β.  {F,T // F,F 

γ.  {T,T // F,F} 

δ.  {T,F // F,F} 

ε.  {F,F // F,T} 

 

223) Τι από τα παρακάτω σας επιτρέπει να αγνοήσετε ένα συγκεκριμένο σφάλμα ; 

 

α.  H απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματου χειρισμού σφάλματος      (Automatic 

Error  Handling) 

β.  Το “No Dialog” στο γενικό χειριστή σφαλμάτων ( General Error Handler- GEH) 

γ.  Η  σύνδεση  μόνο του " Exception Code " στο GEH 

δ.  Να μην περνάει κανένα σφάλμα αν ταυτίζεται με την είσοδο Code της συστάδας 

σφαλμάτων (Error Cluster) 

ε.  Το γ. και δ. 
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224) Ποια δομή εκτελείται μία φορά ; 

α.  For Loop 

β.  While Loop 

γ.  For Loop και While Loop  

δ.  Καμία από τις δυο 

ε.  Και οι δυο περιπτώσεις (Cases) μιας Δομής Case   

 

225) Χρησιμοποιώντας έναν κόμβο εξισώσεων (Formula Node) πώς παίρνετε το 'x' στη 

δύναμη 'y' και αποθηκεύετε το αποτέλεσμα στο 'z'; 

α.  x^y=z; 

β.  z=x^y; 

γ.  pow(x,y)=z; 

δ.  z=power(x,y); 

ε.  z=pow(x,y); 

 

226) Τι σημαίνει το LabVIEW ;  

α.  Laboratory Visual Instrumentation Electronic Workbench 

β.  Laboratory Visual Instrumentation Engineering Workbench 

γ.  Laboratory Virtual Instrumentation Electronic Workbench 

δ.  Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench 

             

227) Ποιο είναι το περιεχόμενο του Answer; 

 
 

   α.  {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} 

   β.  {1,3,5,7,9,8,6,4,2,0} 

   γ.  {1,3,5,7,9,8,6,4,2,0} 

   δ.  {0,1,3,5,7,9,8,6,4,2} 

   ε.  {0,1,3,5,7,9,2,4,6,8} 
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228) Τι κάνει το "Wait Until Next ms Multiple" ; 

 

α.  Το ίδιο πράγμα με το "Wait (ms)" 

β.  Το ίδιο με το "Tick Count (ms)", αλλά δίνει πολλαπλάσια του Tick Count 

γ.  Περιμένει μέχρι το ρολόι του συστήματος να φθάσει σε ένα πολλαπλάσιο του 

καθορισμένου χρόνου  

δ.  Όταν χρησιμοποιείται μαζί με την εντολή "Wait (ms)", το VI θα ενεργεί σε 

πολλαπλάσια του καθορισμένου χρόνου 

ε.  Επιτρέπει στον επεξεργαστή να εκτελεί μια ενέργεια σε κάθε πολλαπλάσιο του 

καθορισμένου χρόνου 

 

229) Ποιο είναι το περιεχόμενο του Answer; 

 

  
 

α.  {a1, b2, c3, 4,’’} 

β.  {a0, b2, c2} 

γ.  {a1, b2, c3}  

δ.  {a0, b1, c2} 

ε. {a0,b1,c2,3} 

 

 

230) Όταν χρησιμοποιείτε μια σειριακή δομή (Sequence Structure), μπορείτε να διακόψετε 

την εκτέλεση στη μέση μιας ακολουθίας ;  

α.  Σωστό 

β.  Λάθος  
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231) Ποιά από τα παρακάτω είναι πλεονεκτήματα της χρήσης μιας State machine έναντι της 

χρήσης μιας σειριακής δομής (Sequence Structure) ;    

                       

α.  Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά της ακολουθίας 

β.  Μπορείτε να επαναλάβετε μεμονωμένα στοιχεία στην ακολουθία 

γ. Μπορείτε να ορίσετε συνθήκες για να καθορίσετε πότε πρέπει να εκτελεστεί  ένα 

στοιχείο της ακολουθίας 

δ.  Μπορείτε να διακόψετε το πρόγραμμα σε οποιοδήποτε σημείο της ακολουθίας 

ε.  Όλα τα παραπάνω  

 

232) Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε μεταβλητές στο VI όποτε είναι δυνατόν: 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

233) Κατά τον έλεγχο των πόρων (Resources), ποιος συνδυασμός Writers και Readers 

μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης προβλημάτων συγχρονισμού δεδομένων (Race 

Conditions) 

α.  Ένας writer, ένας reader  

β.  Ένας writer, πολλαπλοί readers 

γ.  Πολλαπλοί writers, ένας reader 

δ.  Πολλαπλοί writers, πολλαπλοί  readers 

 

234) Τι σημαίνει ο όρος VI; 

α.  Visible Items 

β.  Visible Information 

γ.  Virtual Instruments 

 

235) Ποιος είναι ο σκοπός ενός αρχείου LLB;  

α.  Η πραγματοποίησης μιας εφαρμογής που μπορεί να εκτελεστεί σε οποιονδήποτε 

υπολογιστή χωρίς να έχει εγκατασταθεί το LabVIEW 

β.  Η γρήγορη αποθήκευση των VΙ 

γ.  Η αποθήκευση των VI μιας εφαρμογής ως ένα μόνο αρχείο, για εύκολη διανομή της 

εφαρμογής 
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236) Ποιος ο τρόπος που μπορείτε (ως προγραμματιστής) να αποκρύψετε το διάγραμμα VI 

για έναν χρήστη; 

α.  Δεν είναι εφικτό από τον προγραμματιστή  

β.  Επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση κατά την αποθήκευση (File/Save και 

τσεκάρισμα στο Options/Application) 

γ.  Πρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη ρύθμιση (Checkbox), μέσα στο μενού          

     Edit /VI Properties 

 

237) Πόσες καθολικές μεταβλητές μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα Global VI ; 

α.  Μόνο μια για κάθε διαφορετικό τύπο καθολικής μεταβλητής  

β.  1 

γ.  Άπειρο πλήθος  

 

238) Ποιός τρόπος προτιμάται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφόρων βρόχων 

While-loops σε ένα διάγραμμα; 

α.  Χρησιμοποιώντας τοπικές μεταβλητές 

β.  Χρησιμοποιώντας καθολικές μεταβλητές 

γ.  Η σχεδίαση μιας γραμμής σήματος στα όρια των βρόχων με τον συνήθη τρόπο 

 

239) Πόσες φορές τρέχει το For-loop; 

 
α.  19  

β.  20  

γ.  21 
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240) Ποια είναι η τιμή της μεταβλητής i μετά την ολοκλήρωση του VI; 

 
α.  19 

β.  20 

γ.  21 

 

241) Τι είδους δεδομένα είναι διαθέσιμα στο τερματικό σημείο της γραμμής του σήματος 

στο διάγραμμα VI; 

 
 

α.  Scalar (μία μοναδική τιμή κλιμακωτών δεδομένων) 

β.  Ένας πίνακας από αριθμητικά δεδομένα (Numerical) 

γ.  Μια συστάδα (Cluster) αριθμητικών δεδομένων  

 

242) Τι είναι μια συστάδα (Cluster); 

α.  Μια πολλαπλή μεταβλητή που περιέχει διαφορετικές μεταβλητές με διάφορους 

τύπους δεδομένων 

β.  Μια πολλαπλή μεταβλητή που περιέχει διαφορετικές μεταβλητές με τον ίδιο τύπο 

δεδομένων 

γ.  Ένας τρόπος εμφάνισης, ώστε να κάνετε μια σειρά από αντικείμενα εισόδου/εξοδου 

δεδομένων (Controls) και αντικείμενα εμφάνισης δεδομένων (Indicators) να  

εμφανίζονται σε μια ενιαία ομάδα  

 

243) Έστω ότι έχετε ένα Realtime Plot (ενημερώνεται συνεχώς) στο Front Panel. Ποιο είδος 

Indicator θα χρησιμοποιούσατε;  

      α.  Γράφημα Χ-Υ (Graph) 

      β.  Διάγραμμα (Chart) 

      γ.  Γράφημα t-Υ (Graph) 
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244) Ποιες λειτουργίες δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν στo Formula Node ; 

α.  Γραμμικές αλγεβρικές λειτουργίες (Linear Algebraic Operations) 

β.  Καταστάσεις Ιf (Statements) 

γ.  Δομές Switch (Structures) 

 

245) Ποιο από τα ακόλουθα  δεν διαθέτει χώρο εργασίας (workspace) στον οποίο 

αποθηκεύονται οι μεταβλητές (Variables) όσο εκτελείται το VI; 

α.  Matlab Node 

β.  Formula Node 

γ.  HiQ  Node 

 

246) Ποιές από τις ακόλουθες εκφράσεις είναι σωστές εάν χρησιμοποιηθούν στo Formula 

Node ; 

α.  y = a+b  

β.  y = a + b; 

γ.  y=a_1+b; 

 

247) Ποια η χρησιμότητα ενός  Shift Register; 

α.  Η αποθήκευση πρoηγούμενων τιμών μιας μεταβλητής 

β.  Η αποθήκευση προηγούμενων VI 

γ.  Αυτόματη επισκευή του "μητρώου" (Register) 

 

248) Ποια από τις παρακάτω μορφές γραφικών δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα Front 

Panel; 

α.  BMP 

β.  WMF 

γ.  JPG 

 

249) Ποια από τις παρακάτω μορφές εγγράφων δεν είναι διαθέσιμη κατά τη δημιουργία 

τεκμηρίωσης (Documentation) αυτόματα, μέσω του μενού Αρχείο/Εκτύπωση 

(File/Print); 

 α.  Word 

 β.  Rtf 

 γ.  HTML 
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250) Τι σημαίνει ότι το FieldPoint είναι ένα κατανεμημένο (Distributed) σύστημα I/O; 

α.  Ότι διανέμεται ελεύθερα 

β.  Ότι ο κώδικας LabVIEW εκτελείται κατανεμημένα (στο σύστημα FieldPoint) 

γ.  Ότι τα κανάλια I /O είναι κατανεμημένα (μακριά από τον υπολογιστή) 

 

251) Ποια η χρησιμότητα του  προγράμματος MAX; 

α.  Ο υπολογισμός των μέγιστων (και των ελάχιστων) τιμών ενός μετρούμενου σήματος  

β.  Η  μεγιστοποίηση της απόδοσης ενός VI 

γ.  Η  ρύθμιση των καρτών  I /O από την National Instruments 

 

252) Ποιοι περιορισμοί υπάρχουν στη χρήση του DataSocket για τη διανομή δεδομένων 

μέσω δικτύου; 

α.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ένα Ιntranet 

β.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στο Internet 

γ.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μεταξύ υπολογιστών σε μια υπολογιστική αίθουσα 

(π.χ  σε ένα εργαστήριο ενός πανεπιστήμιου) 

 

253) Τι καθορίζει τη σειρά εκτέλεσης ενός προγράμματος στο LabVIEW; 

α.  Ο χρόνος που εισάγεται ο κώδικας 

β.  Η κατεύθυνση από αριστερά προς τα δεξιά 

γ.  Η ροή των δεδομένων 

 

254) Το LabVIEW διαβάζει την τιμή της Boolean πριν εισαχθεί σε οποιοδήποτε βρόχο, όχι 

εντός του βρόχου ή μετά την ολοκλήρωση αυτού. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

255) Αν θέλετε να ελέγξετε ή να ενημερώσετε ένα τερματικό σε κάθε επανάληψη βρόχου, 

πρέπει να τοποθετήσετε το τερματικό έξω από το βρόχο. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

256) Δεν είναι απαραίτητο να αρχικοποιήσετε τους καταχωρητές ολίσθησης (shift registers). 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 
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257) Ένας καταχωρητής ολίσθησης μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε τύπο δεδομένων 

και να μεταβιβάζει την τιμή μεταξύ μιας επανάληψης. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

258) Οι καταχωρητές ολίσθησης έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύσουν έως και τρεις 

προηγούμενες τιμές επανάληψης. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

259) Η απόφαση στις δομές Case εξαρτάται από την τιμή Boolean ή Scalar Numeric που 

συνδέσατε στο τερματικό Selector. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

260) Τα δεδομένα σε ένα τερματικό εισόδου μιας Case είναι διαθέσιμα σε όλες τις Cases. 

Αντίστοιχα, χρειάζεται να συνδέσετε τα δεδομένα εξόδου μόνο σε μια Case. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

261) Οι δομές Sequence  εξυπηρετούν το σκοπό της ροής ελέγχου μέσα στο πλαίσιο ροής 

δεδομένων του LabVIEW (dataflow framework). 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

262) Σε δομές Sequence,  η μέθοδος για τη μετάδοση δεδομένων από ένα πλαίσιο σε άλλο 

γίνεται με την χρήση ενός τερματικού που ονομάζεται Sequence Local. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

263)  To Tick Count (ms) χρησιμοποιείται για την καθυστέρηση ενός VI πριν συνεχίσει την 

εκτέλεση. Το Wait (ms) χρησιμοποιείται για την επιστροφή της τιμής του εσωτερικού 

ρολογιού σε ms. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 
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264)  Οι κυματομορφές που μετρούνται από μια πλακέτα DAQ όπως το Lab-PC+ συνήθως 

αποθηκεύονται σε πίνακες, με κάθε σημείο της κυματομορφής να αποτελεί ένα στοιχείο 

του πίνακα. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

265)  Το Auto-indexing είναι μια δυνατότητα των δομών βρόχου (Loop) που είναι σε θέση 

να  δεικτοδοτεί (Index) και να συναθροίζει (Accumulate) πίνακες στα όρια τους 

αυτόματα. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

266)  Η λειτουργία Build Array χρησιμοποιείται για την αρχικοποίηση ενός  n- διαστάσεων 

πίνακα. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

267)  Στο  Sweep Chart όταν η γραφική παράσταση φτάνει στο δεξί άκρο της επιφάνειας 

σχεδίασης σβήνει, και η σχεδίαση αρχίζει πάλι από το αριστερό άκρο. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

268)  Για να σχεδιάσουμε μια κυματομορφή που έχει καταγραφεί προηγουμένως σε έναν  

πίνακα χρησιμοποιούμε δύο τύπους γραφημάτων. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

269)  Ο πολυμορφισμός (Polymorphism) διαχειρίζεται αριθμητικά δεδομένα (Arithmetic) 

διαφορετικών τύπων σε έναν τύπο. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

270)  Η λειτουργία Concatenate Strings χρησιμοποιείται για να συγχωνεύσει περισσότερες 

από μία συμβολοσειρές σε μία συμβολοσειρά. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 
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271)  Η λειτουργία "Write To Spreadsheet File" μετατρέπει έναν μονοδιάστατο ή 

δισδιάστατο πίνακα με αριθμούς μονής ακρίβειας (Single Precision Array), σε μια 

συμβολοσειρά κειμένου, την οποία μετά μπορεί να γράψει σε ένα νέο αρχείο ή να την 

προσθέσει σε ένα υπάρχον αρχείο. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

272)  Η λειτουργία "Read Characters From File" διαβάζει ένα καθορισμένο αριθμό 

γραμμών από ένα αρχείο, ξεκινώντας από ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα (Offset). 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

273)  Όταν επιλεγεί το Open Font Panel when Loaded, εμφανίζεται το Front Panel του VI 

όταν αυτό εκτελείται ως subVI. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

274)  Εάν επιλεγεί το Suspended when called, η εκτέλεση του VI αναστέλλεται όταν 

καλείται το subVI. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

275)  Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε VI από το LabVIEW. Χρειάζεστε λογισμικό αποτύπωσης 

οθόνης (Printscreen) για να το κάνετε. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

276)  Το GPIB σημαίνει General Purpose Interface Board  

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 

 

277)  Η πλακέτα Lab-PC+ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναδημιουργία σήματος. 

α.  Σωστό  

β.  Λάθος 
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2.3 Απαντήσεις ερωτήσεων 

 

 

Ερώτηση Απάντηση Παραπομπές/Τεκμηρίωση 

1 β Arrays and Clusters 

2 β Data Flow, Debugging, and SubVIs 

3 α Arrays and Clusters 

4 β Using the Probe Tool 

5 γ Arrays and Clusters , Feedback Node 

6 α Replace SubString Function 

7 δ Configuring String Controls and Indicators 

8 γ Array Subset Function 

9 α Array Size Function 

10 β Arrays and Clusters 

11 γ Different Methods for Manipulating XY Graph 

12 β XY Graph Express VI 

13 δ Video: Timing, Shift Registers, and Case Structures 

14 γ For Loops and While Loop Structures 

15 β Arrays and Clusters 

16 α 
Tutorial: For Loops and While Loops , Different Wiring Tunnels 

with For Loops and While Loops in LabVIEW 

17 γ Average Last Five Values 

18 β Exercise: Arrays and Clusters 

19 γ 
Module 3: Loops , Different Wiring Tunnels with For Loops and 

While Loops in LabVIEW 

20 ε How Does LabVIEW Round and Coerce Values? 

21 α Array Max & Min Function 

22 δ Waveform Chart Does Not Show Multiple Plots in the Display 

23 δ Tutorial: Debugging Tips and Tricks 

24 δ Custom Error Handling In LabVIEW 

25 β Tutorial: Debugging Tips and Tricks 

26 δ Variant Data in LabVIEW -- Mastering a Higher-Level Way to 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7538
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/lvhowto/using_the_probe_tool/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361D-01/glang/feedback_node/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/glang/replace_substring/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/lv/71/lvhelp/String_Shortcut_Menu_Items/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/glang/array_subset/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/glang/array_size/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361F-01/lvconcepts/types_of_graphs_and_charts/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361F-01/lvexpress/build_xy_graph/#examples
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7594
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361F-01/lvconcepts/for_loop_and_while_loop_structures/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7588
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B85025233861378A86256CE700491E34?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B85025233861378A86256CE700491E34?OpenDocument
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-4013
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7508
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7528
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B85025233861378A86256CE700491E34?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/B85025233861378A86256CE700491E34?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4D2D407A00B2E56986256C6F0069A1A3?OpenDocument
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/glang/array_max_and_min/
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/002401A5D75F70E386256558006E0ABD?OpenDocument
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1695
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3209
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1695
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4998
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Work with Data 

27 α Tutorial: Timing, Shift Registers, and Case Structures 

28 δ Error List Window 

29 β Managing Breakpoints 

30 δ Tutorial: Arrays and Clusters 

31 β Exclusive Or Function 

32 β Tutorial: Arrays and Clusters 

33 δ Managing Large Datasets within LabVIEW 

34 β Tutorial: Arrays and Clusters 

35 β Match Pattern Function 

36 α 

The Tick Count (ms) function returns the value of the millisecond 

timer when it is called. Calling it twice and taking the difference 

will yield elapsed time in milliseconds between the calls. In this 

code snippet, SubVI is called between the two calls of the Tick 

Count (ms) function, therefore A is the correct answer. 

37 δ 

Even though automatic error handling is enabled, all of the 

functions have error clusters wired to their outputs. This prevents 

LabVIEW from interrupting execution and displaying a dialog to 

the user even though an error has occurred. If any of the functions 

had no error cluster wired to their outputs, then LabVIEW would 

display a dialog and suspend execution. 

38 α 

A single Boolean value uses one byte of memory in LabVIEW. 

Answer A is the correct answer because the Boolean Array to 

Number converts 8 Boolean values, or 8 bytes, into a single 8-bit 

integer value, or 1 Byte. Thus the total amount of data written is 1 

byte. Answer B writes 1 byte for each Boolean value, and answers 

C and D write strings. Each character in a string uses 1 byte, so 

answers C and D each write multiple bytes of data to the file. 

39 β 

Key Navigation is a property of controls that allows the 

programmer to assign keyboard actions to controls. Key Focus is 

a property that determines if a control is currently selected or not. 

A radix is a display component of integer controls which allows 

the user to select between decimal, binary, octal, and hexadecimal 

display. Distribute Objects is a tool for organizing the front panel. 

40 β 

By passing control references to other VIs, programmers allow 

SubVIs access to the properties and methods of objects in the 

main VI. 

41 γ Feedback nodes function very similarly to shift registers. In this 

code snippet, the feedback node is initialized with a value of 4. It 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7592
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/lvdialog/error_list_dialog_box/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361F-01/lvhowto/breakpoints/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361E-01/glang/exclusive_or/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3625
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361F-01/glang/match_pattern/
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iterates once and the value 4 is added to the value stored in the 

feedback node, giving a resulting value of 8. 

42 γ 

Answers A and B report the error, but do not stop. Answer D 

stops but does not report the error. Answer C is the only 

acceptable option. 

43 β 

A functional global variable will not work since it does not 

directly have a means for manipulating a front panel control. Data 

Value References do not apply in this situation. Setting the 

desired value as default is not a programmatic means of updating 

the control. Option B is the only feasible answer. 

44 α 
Property Nodes always execute from top to bottom. Plot 1 is 

selected and modified first so it will change color first. 

45 γ 

Notify events simply inform LabVIEW that an event has occurred 

and been processed. Filter events allow the user to 

programmatically decide to discard events. 

46 γ 

By default, the Dequeue Element function waits until data is 

available. It returns when data becomes available or the queue 

reference is destroyed. This functionality is important to the 

Producer/Consumer design pattern. 

47 γ 

Sequence locals store data between frames of Stacked Sequence 

structures. The sequence local is only written to in frame 0. Thus 

frame 1 has no impact on frame 2. The value in Result F2 is 8 

times 5, which is 40. 

48 δ 
The Default case executes because the input to the case selector 

does not fit any of the other cases. Thus, the answer is 62, or 36. 

49 γ 

It is not necessary to inline functional global variables into their 

calling VIs. In fact, inlining requires that the subVI be reentrant, 

which is forbidden for functional global variables. 

50 γ 

Strip charts start plotting from left to right and continue to scroll 

while plotting. Scope charts start plotting from left to right and 

continue until the chart is full. Then the chart is cleared, and 

plotting resumes at the left. Sweep charts behave similarly to 

scope charts, except that once the chart is full, sweep charts start 

plotting at the left and progressively overwrite previously plotted 

data. There is no such thing as a Step chart in LabVIEW. 

51 δ 

Implicit Property Nodes are explicitly linked to their owning 

control or indicator. No reference wires are needed. Explicit 

Property Nodes require a reference wire to determine which 

control the Property Node is manipulating. Data Value References 

have nothing to do with Property Nodes. 

52 γ The count terminal indicates how many times a For Loop will 

execute. The Conditional Terminal for a While Loop may 
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determine how many times the loop executes, but there is no way 

to directly tell how many iterations will occur. The iteration 

terminal returns the number of iterations that have occurred, 

minus one. 

53 δ 
LabVIEW Projects do not own files like folders do. Projects 

simply organize files that are part of a common application. 

54 γ 

Stacked shift registers remember values written for multiple 

previous iterations. The top node is the most recent iteration. By 

looking at the code snippet, it is apparent that four most recent 

measurements are being averaged and displayed. 

55 γ 
State machines consist of a While Loop, a Case structure, a shift 

register, and code for determining the transition. 

56 α - 

57 στ - 

58 γ - 

59 β - 

60 α - 

61 δ - 

62 δ - 

63 β - 

64 α - 

65 γ - 

66 β - 

67 β - 

68 β - 

69 β - 

70 δ - 

71 γ - 

72 δ - 

73 γ - 

74 δ - 

75 δ - 

76 γ - 
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77 β - 

78 γ - 

79 ε - 

80 α - 

81 α - 

82 δ - 

83 δ - 

84 β - 

85 δ - 

86 α - 

87 γ 

The only answer option that can be passed from calling VI to 

subVI is the control reference. The reference can then be 

used with Property Nodes and Invoke Nodes to call 

properties and methods, respectively. The data type is a 

property of the control.  

88 γ 

An empty array is wired to the For Loop using an auto-

indexing tunnel. This causes the For Loop to iterate once for 

every element in the array, which, in this case, is zero. 

However, the value 5 is written to the shift register before 

loop execution, and since the loop iterates zero times, the 

same value of 5 is present at the output shift register.  

89 β 

Code containing breakpoints executes like normal until data 

is passed on a wire that contains a breakpoint. Then, 

LabVIEW suspends execution. In order for the breakpoint to 

activate, the section of code containing it must be called. 

With a Case structure, only one case executes each time it is 

called. Since, in this case, the case containing the breakpoint 

was not called, the execution was not paused.  

90 β 

Strict property nodes require precise knowledge of the 

numeric representation. Since the question asks for the 

means to change the text color of any control, a strict 

Property Node does not suffice. An implicit Property Node 

(C), can only be used locally. Answer D shows a property 

that is not even relevant to the question. Thus, option B is 

the best answer.  

91 α 

Strip charts start plotting from left to right and continue to 

scroll while plotting. Scope charts start plotting from left to 

right and continue until the chart is full. Then the chart is 

cleared, and plotting resumes at the left. Sweep charts 
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behave similarly to scope charts, except that once the chart is 

full, sweep charts start plotting at the left and progressively 

overwrite previously plotted data. There is no such thing as a 

Step chart in LabVIEW.  

92 γ 

A state machine can be used to achieve the same 

functionality as a sequence structure. However, state 

machines allow the developer to programmatically 

determine the sequence at run-time. This makes the state 

machine implementation more scalable.  

93 α 
Because LabVIEW is a Dataflow language, we can trace the 

flow of data in the block diagram to see which operations 

execute first, second, and so forth.  

94 δ 

Since automatic error handling is enabled in the main VI, 

and the error terminals of the subVI are not wired, 

LabVIEW automatically handles the error by displaying a 

dialog.  

95 α, δ 
Auto-indexing is a feature for loops interacting with arrays. 

Array functions themselves do not have iterative auto-

indexing features.  

96 α 
You can place critical data or sections of code in functional 

global variables. Since functional global variables are non-

reentrant VIs, the possibility of race conditions is eliminated.  

97 γ 

Since the indicator terminal is not isolated from the data 

being written by any structures, there is no reason not to wire 

the data directly to the indicator instead of using a Property 

Node. It is always best practice to wire directly when 

possible, because using variables or Property Nodes to 

update values can cause race conditions if not used carefully.  

98 α 

Answers B and D are incorrect because the Wait Until Next 

ms Multiple function executes before loop iterations 

terminate, not after. Answer C is incorrect, because it 

describes the functionality of the Wait (ms) function.  

99 β 

Answer C is incorrect because semaphores cannot pass data. 

Answer A is incorrect because notifiers pass data, but they 

can only pass one element at a time. Data is overwritten and 

lost if the program writes to the notifier twice before data is 

read. Answer D is incorrect because local variables have no 

mechanism for determining when data is updated, so there is 

no way to tell if data is newly-acquired or not. Queues 

support multiple elements and operate using a FIFO 

principle, guaranteeing that no data is lost or overwritten.  

100 α Arrays are not accepted by the case selector terminal 

because the case selector terminal requires a scalar value.  
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101 δ 

LabVIEW represents arrays as a list of bytes containing a 

header and array data. The header contains a 4-byte integer 

for each dimension that specifies the length of that 

dimension. Following the header is the actual array data. In 

the question, the array has two dimensions. There are 4 bytes 

in the header for each dimension for a total of 8 bytes in the 

header. Since the array is composed of 8-bit, or 1-byte 

integers, there is a total of 9 bytes of actual array data. This 

makes a total of 17 bytes being written to file.  

102 β 
The sequence local is first written to in frame 1. Thus, in 

frame zero, no data is available to read since no data has yet 

been written.  

103 α Rings can use any numeric representation while enums can 

use only unsigned integers.  

104 γ 

The event case shown handles two events: the Mouse Down 

event on the Button control, and the Mouse Down Event on 

the pane, or front panel. These two events occur 

simultaneously, so the event structures queues them up, and 

handles one and then the other. Thus two iterations occur, 

and the value in the shift register is incremented twice.  

105 β 
Functions and VIs execute as soon as all of their inputs have 

data. Thus, it is the flow of data through the program that 

determines the order of execution.  

106 β 

The integers shown are unsigned 8-bit integers. The range 

for 8-bit integers is 0-255. The product of 2 times 128 is 

256, one more than the maximum allowable value for an 

unsigned 8-bit integer. Thus, the value wraps around to 0.  

107 γ 

Since the mechanical action is set to Switch Until Released, 

two events are generated when a user clicks and releases. 

The first event is the FALSE to TRUE transition, and the 

second is the TRUE to FALSE transition. Latch actions are 

specifically designed to reset the value of the button after the 

change is read without generating a second event.  

108 β - 

109 γ - 

110 α - 

111 γ - 

112 β - 

113 δ - 

114 δ - 
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115 δ - 

116 δ - 

117 β - 

118 α - 

119 γ - 

120 δ - 

121 δ - 

122 δ - 

123 γ - 

124 α - 

125 δ - 

126 β - 

127 β - 

128 γ - 

129 α - 

130 α - 

131 δ - 

132 δ - 

133 γ 

LabVIEW help Filter events allow you to validate or change 

the event data before LabVIEW performs the default action 

associated with that event. 

134 γ 

The initialized register increments by one for each Trigger 

"value change" event when the Trigger new value is True 

and displays the new Count value after the event occurs. A 

counts every value change, not just true. B polls resulting in 

constant increments when the switch changes value to 

TRUE. D would count every value change if it had a shift 

register. 

135 α 

The For Loop executes 4 times. Starting with the value of 1, 

the result of the previous iteration is multiplied by 2. Thus, 

the value in the indicator after 4 iterations is equivalent to 

2x2x2x2, or 16. 

136 δ Uninitialized shift register retains value. 

137 γ Loop runs 1 time, use data flow to calculate the values. 



Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

 

 

 160 

138 β 
Dataflow and correct steps, track shift register and index to 

get answer. 

139 α Dataflow and correct steps. 

140 γ 

Polymorphic response, the addition only occurs if there are 

elements in each location, based on the index number. The 

extra elements in on array are ignored. 

141 β 
"access" input terminal on the Open/Create/Replace File 

function is set to "read-only", so file cannot be written to. 

142 γ Data Flow 

143 γ 

Use the index number of the outer loop to set the number of 

iterations of the inner loop, including zero. For a zero 

number of iterations the inner shift register passes its value. 

144 γ 
By definition, control references are placed on the block 

diagram of the "calling" or existing VI. 

145 α 
A is an Enum and a Type Def, which are the requirements 

for the case selector inputs of a FGV. 

146 γ 
An enum is not required to be the case selector of a state 

machine (but it is best practice). 

147 β 

This producer loop does not have an Events Structure, this 

producer consumer design pattern would be used for data 

handling. 

148 γ 

The front panel control is read by the property node, so 

changes to the control take effect in the For Loop. The value 

to be displayed in the Numeric Indicator only depends on the 

final iteration, when the value of the numeric is read and 

incremented. 

149 β 

Due to FIFO, and since i=4 is the fifth iteration of the loop, 

the fifth element in the queue will be read. The queue is 

filled in order with element 1 and then element 2, then 3, 

repeatedly. 

150 δ 

The first loop never stops because False is wired to the 

conditional terminal. Since the first loop never stops, the 

second loop can't start as it does not have all its inputs. 

151 β 

The Send Notification function sends a message to all 

functions waiting on a notifier. The notifiers are not 

buffered. 

152 β 
The single step debugging tools are used when execution is 

paused. 

153 β 

Step Out is not a single step command. Finish VI or Finish 

Block Diagram are both available in the SubVI depending 

on where the VI execution is paused. 

154 δ Since the order of execution of the write to Output actions 
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cannot be verified, it is not clear what value will result in 

Output. 

155 α 

Definition of Latched in LabVIEW. Can not be Latch when 

released, the question only describes the action of the button 

being pressed, not released. 

156 β 

Since the display index value for columns is '2', that means 

there are two columns not show (4 elements), along with the 

6 visible elements, this array has exactly 10 elements. 

157 γ 
Data is coerced to the widest data type input to minimize 

loss of information. 

158 δ 
Rounds towards positive value without changing the 

datatype. 

159 δ 
String comparisons and searches in LabVIEW are case-

sensitive and exact. 

160 γ 
Graph 4 points , starting with index 1 (Drop the 0 index 

element). Values of points in order are: 3,6,9,12,15. 

161 α 
When constant is set to "\" codes display, "\s" is a space 

character, otherwise in normal display "\s" is literally \s. 

162 γ 

The maximum positive number that a I8 can represent is 

127. When the sum of two I8 number is greater than 127, the 

answer wraps around to -128. 

163 δ 

Because we are starting with an empty string, the output of 

the "Concatenate Strings" function is purely the 

concatenation of the iterations, displayed with two digit 

precision with no spaces and converted into text. The loop 

runs 4 times (until i=3), so first time is 0.00, second time 

1.00, etc. 

164 δ 

The Merge Errors VI does not display any dialog. The One 

Button Dialog function has no error input, and would 

therefore require additional coding. The Generate Front 

Panel Activity function does not generate a dialog. Therefore 

the Simple Error Handler is the best choice because it 

accepts an error cluster as an input and displays a dialog to 

the user in the event of an error. 

165 γ 

A has the logic in the wrong case. B will only clear errors, 

will not clear warnings. D will clear any error or warning 

with a code value of 2 or less (which includes negative 

codes). C is the only one that fulfills all the stated 

requirements 

166 δ 
Race conditions exist because there is no coordination 

between the loops. 

167 β 
An Application Reference allows the program to identify an 

application for an action, but by itself does not change 
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anything. Both the "user interface events" and "User events" 

require input from the user and additional code. An invoke 

node has a native "renitialize all to default values" action, 

thus may be used to fulfill the requirements 

168 δ 

Drag a control into the front panel control refnum control to 

remove the original control and create a strictly typed 

control refnum. Strictly typed control refnums accept only 

control refnums of exactly the same data type. 

169 α Developing User Documentation 

170 β Parallel FOR Loops 

171 β Creating Tab Controls 

172 α Control References: Overview 

173 γ How Does LabVIEW Round and Coerce Values? 

174 γ Tutorial: For Loops and While Loops 

175 α Application Design Patterns: Master/Slave 

176 δ Tutorial: For Loops and While Loops 

177 α Control References: Overview 

178 γ Formula Node Syntax 

179 β Tutorial: Front Panel 

180 γ Tutorial: Arrays and Clusters 

181 α How to Concatenate Multiple Arrays in LabVIEW 

182 α Tutorial: Arrays and Clusters 

183 β Application Design Patterns: State Machines 

184 β Tutorial: For Loops and While Loops 

185 δ Mechanical Action of Buttons 

186 α What Is the Difference Between Graphs and Charts in LabVIEW? 

187 β Tutorial: Debugging Tips and Tricks 

188 β Creating Custom Controls, Indicators, and Type Definitions 

189 γ 
Tutorial and Video: Dataflow, SubVI, and Parallelism in NI 

LabVIEW 

190 γ Tutorial: Timing, Shift Registers, and Case Structures 

191 β Chart Update Modes in LabVIEW and Measurement Studio 

192 α Are LabVIEW global variables good or bad, and when is it OK to 

http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361D-01/lvdevconcepts/developing_user_documentation/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9393
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361B-01/lvhowto/creating_tab_controls/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3159
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/4D2D407A00B2E56986256C6F0069A1A3?OpenDocument
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7588
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3022
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7588
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3159
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361B-01/lvhowto/formula_node_syntax/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7566
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F0D6E603E1E247428625733A0069CAAA?OpenDocument
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3024
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7588
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/F069E2D7A745C5DC86256F02007F2C66?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/95FEE9F5B252507E862562BA00007657?OpenDocument
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1695
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361D-01/lvconcepts/custom_cont_ind_type/#Type_Definitions_and_Strict_Type_Definitions
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1694
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1694
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7592
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/29353B4D8E4CC95C86256B9F007D1AD2?OpenDocument
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/5317


Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

 

 

 163 

use them? 

193 γ Timing VIs and Functions 

194 β Tutorial: For Loops and While Loops 

195 γ 
Creating Custom Controls, Indicators, and Type Definitions, 

Tutorial: Arrays and Clusters 

196 α Event-Driven Programming in LabVIEW 

197 δ Tutorial: Local Variable, Global Variable, and Race Conditions 

198 α 
Appending Data to an Excel Spreadsheet Using Write to 

Spreadsheet File.vi Does Not Update the File. 

199 γ Tutorial: Arrays and Clusters 

200 δ 
Tutorial and Video: Dataflow, SubVI, and Parallelism in NI 

LabVIEW 

201 α Tutorial: Arrays and Clusters 

202 γ Application Design Patterns: State Machines 

203 γ Tutorial: For Loops and While Loops 

204 β Tutorial: Timing, Shift Registers, and Case Structures 

205 α Array Functions, For Loop and While Loop Structures 

206 γ, δ 
Tutorial and Video: Dataflow, SubVI, and Parallelism in NI 

LabVIEW 

207 α, β, γ, δ Property Node 

208 α,δ 
Tutorial and Video: Dataflow, SubVI, and Parallelism in NI 

LabVIEW 

209 α - 

210 β - 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361F-01/glang/time_dialog_and_error_func/
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7588
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361D-01/lvconcepts/custom_cont_ind_type/#Type_Definitions_and_Strict_Type_Definitions
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3331
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7585
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D1629D863F0442CC86256A0200558A15?OpenDocument
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/D1629D863F0442CC86256A0200558A15?OpenDocument
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1694
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1694
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7571
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3024
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7588
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7592
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361F-01/glang/array_functions/
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361D-01/lvconcepts/for_loop_and_while_loop_structures/
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1694
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1694
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/371361F-01/glang/property_node/
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1694
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-1694
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Ερώτηση Απάντηση Παραπομπές/Τεκμηρίωση 

211 α  και δ 
Implenting a VI pptx. 

212 1δ, 2β, 3γ, 4 α 

213 

 

Implenting a VI pptx. 

214 α  και β 

                       Labview academy   

 

215 1β, 2δ, 3α, 4 γ 

216 στ 

217 α 

218 α, β, γ  Control, δVI 

219 - 

220 β 

LVUG 10-11-11 pptx  

221 γ 

222 α 

223 δ 

224 β 

225 δ 

226 δ 

227 δ 

228 - 

229 β 

230 β 
 Δεν μπορείτε να σταματήσετε την 

εκτέλεση στη μέση μιας ακολουθίας. 

231 ε 
Week 6-LabView student 

Ambassadors_v1  

232 β 

 Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε 

μεταβλητές μόνο όταν είναι απαραίτητο. 

Χρησιμοποιήστε συνδέσεις (Wires) για 

τη μεταφορά δεδομένων όποτε είναι 

δυνατόν 

233 α, β 
Week 6-LabView student 

Ambassadors_v1 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib_7mL26LXAhUD_qQKHegdCPsQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Ffusion.polsl.pl%2FDownload%2Fcourses%2FLabVIEW%2Fzajecia2%2F2.Implementing_a_VI.pptx&usg=AOvVaw2f0t9EYF9rqaUJNAzs4-0I
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib_7mL26LXAhUD_qQKHegdCPsQFgguMAE&url=http%3A%2F%2Ffusion.polsl.pl%2FDownload%2Fcourses%2FLabVIEW%2Fzajecia2%2F2.Implementing_a_VI.pptx&usg=AOvVaw2f0t9EYF9rqaUJNAzs4-0I
http://www.sze.hu/~herno/labview/prezentaciok/Lva.12.event.propery.node.pdf
https://forums.ni.com/t5/St-Louis-LabVIEW-User-Group/LabVIEW-Quiz-LVUG-10-11-2011/gpm-p/3388194
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV5q_x5qLXAhUO6qQKHf0zBygQFghHMAM&url=http%3A%2F%2Fweb.cas.suffolk.edu%2Ffaculty%2Flshatz%2Fece310s2_2016%2FLabview%2520for%2520students%2FWeek%25206%2520-%2520LabVIEW%2520Student%2520Ambassadors_v1.pptx&usg=AOvVaw2zdnfyrwg66XwfKTFers3J
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV5q_x5qLXAhUO6qQKHf0zBygQFghHMAM&url=http%3A%2F%2Fweb.cas.suffolk.edu%2Ffaculty%2Flshatz%2Fece310s2_2016%2FLabview%2520for%2520students%2FWeek%25206%2520-%2520LabVIEW%2520Student%2520Ambassadors_v1.pptx&usg=AOvVaw2zdnfyrwg66XwfKTFers3J
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV5q_x5qLXAhUO6qQKHf0zBygQFghHMAM&url=http%3A%2F%2Fweb.cas.suffolk.edu%2Ffaculty%2Flshatz%2Fece310s2_2016%2FLabview%2520for%2520students%2FWeek%25206%2520-%2520LabVIEW%2520Student%2520Ambassadors_v1.pptx&usg=AOvVaw2zdnfyrwg66XwfKTFers3J
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV5q_x5qLXAhUO6qQKHf0zBygQFghHMAM&url=http%3A%2F%2Fweb.cas.suffolk.edu%2Ffaculty%2Flshatz%2Fece310s2_2016%2FLabview%2520for%2520students%2FWeek%25206%2520-%2520LabVIEW%2520Student%2520Ambassadors_v1.pptx&usg=AOvVaw2zdnfyrwg66XwfKTFers3J


Εκμάθηση LabVIEW μέσω ερωταπαντήσεων 

 

 

 165 

 

Ερώτηση Απάντηση Παραπομπές/Τεκμηρίωση 

234 γ  

http://techteach.no/quiz/labview/ 

 

235 γ 

236 β 

237 γ 

238 α 

239 β 

240 α 

241 β 

242 α 

243 β 

244 α 

245 β 

246 β 

247 α 

248 γ 

249 α 

250 γ 

251 γ 

252 β 

253 γ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://techteach.no/quiz/labview/
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Ερώτηση Απάντηση Παραπομπές/Τεκμηρίωση 

254 Σωστό Το LabVIEW διαβάζει την τιμή του Boolean πριν εισέλθει σε 

οποιοδήποτε βρόχο. 

255 Λάθος Πρέπει να τοποθετήσετε ένα τερματικό εντός του βρόχου έτσι ώστε 

το τερματικό να ενημερωθεί για κάθε επανάληψη βρόχου 

256 Λάθος Ο καταχωρητής ολίσθησης θα πρέπει να αρχικοποιηθεί, εκτός εάν 

υπάρχει συγκεκριμένος λόγος να μην γίνει. Ο καταχωρητής 

ολίσθησης μπορεί να αρχικοποιηθεί με την σύνδεση  του σε μια 

εξωτερική σταθερή τιμή. 

257 Σωστό Ένας καταχωρητής ολίσθησης μπορεί να έχει οποιοδήποτε τύπο 

δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των αριθμητικών, Boolean, 

array και string. Είναι μια τοπική μεταβλητή που συγκρατεί και 

μεταδίδει την τιμή μεταξύ της επανάληψης βρόχων. 

258 Λάθος Ο καταχωρητής ολίσθησης μπορεί να χωρέσει όσες προηγούμενες 

τιμές μπορεί να χωρέσει το αριστερό περιθώριο του βρόχου. 

259 Σωστό Η απόφαση για δομές Case  εξαρτάται από την Boolean ή το 

αριθμητικό scalar που συνδέεται  στο terminal selector. Αν μια 

Boolean είναι συνδεδεμένη στον terminal selector, η δομή έχει δύο 

περιπτώσεις. Διαφορετικά έχει έως και 2e15-1 περιπτώσεις.  

260 Λάθος Είναι αλήθεια ότι τα δεδομένα σε όλα τα τερματικά είναι διαθέσιμα 

σε όλες τις Cases.  Αλλά αν κάποια Case παρέχει δεδομένα εξόδου, 

όλες  οι υπόλοιπες Cases πρέπει παρέχουν και αυτές δεδομένα 

εξόδου, διαφορετικά, η σήραγγα γίνεται λευκή και εμφανίζεται το 

broken run  κουμπί λειτουργίας. 

261 Σωστό Το πλαίσιο ροής ελέγχου είναι όταν καθορίζεται μια σειρά 

εκτέλεσης προγράμματος με την οργάνωση των στοιχείων του σε 

μια συγκεκριμένη σειρά εντολών. Το πρόγραμμα LabVIEW 

εντάσσεται  στη δομή ροής δεδομένων, επομένως χρησιμοποιεί τη 

δομή  sequence για να αποκτήσει ροή ελέγχου όταν η εξάρτηση 

των δεδομένων δεν είναι σημαντική 

262 Σωστό Περνώντας τα δεδομένα από ένα πλαίσιο σε ένα επόμενο πλαίσιο 

μέσα σε μια δομή sequence, χρησιμοποιείται ένα τερματικό που 

ονομάζεται sequence local.  

263 Λάθος Ο Tick Count (ms) χρησιμοποιείται για την επιστροφή της τιμής 

του εσωτερικού ρολογιού σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. 

Χρησιμοποιείται συνήθως για την εύρεση του παρελθόντος χρόνου. 

Το  Wait (ms) αναγκάζει το VI να περιμένει έναν συγκεκριμένο 

αριθμό ms πριν συνεχίσει την εκτέλεση. 

264 Σωστό Οι κυματομορφές που μετρούνται από μια πλακέτα DAQ όπως το 

Lab-PC + συνήθως αποθηκεύονται σε πίνακες, με κάθε σημείο της 

κυματομορφής να περιλαμβάνει ένα στοιχείο του πίνακα. Εάν 

υπάρχουν δύο κυματομορφές που μετρώνται τότε θα αποθηκευτούν 

σε διάταξη 2-D και κάθε στήλη θα αντιστοιχεί σε δεδομένα ενός 

καναλιού. 

265 Σωστό - 

266 Λάθος Η ερώτηση περιγράφει το function  Initialise Array. Η συνάρτηση 
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Build Array  χρησιμοποιείται για να συνδυάσει δύο πίνακες ή να 

προσθέτει επιπλέον στοιχεία σε έναν πίνακα. 

267 Λάθος Η ερώτηση περιγράφει Scope chart. Ένα  Sweep  Chart λειτουργεί 

σαν το Scope chart, αλλά η απεικόνιση δεν είναι κενη όταν τα 

δεδομένα φτάσουν στο δεξιό περιθώριο. Αντίθετα μια κινούμενη 

κατακόρυφη γραμμή σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας κίνησης 

δεδομένων σε όλη την οθόνη καθώς προστίθενται νέα δεδομένα. 

268 Σωστό Χρησιμοποιούμε το γράφημα για να σχεδιάσουμε τους έτοιμους 

πίνακες  δεδομένων ταυτόχρονα. Δύο τύποι γραφημάτων είναι 

διαθέσιμοι. 

 

Το γράφημα κυματομορφής είναι ιδανικό για το σχεδιασμό 

δεδομένων  πινάκων στα οποία τα σημεία είναι ομοιόμορφα 

κατανεμημένα. Το γράφημα T XY είναι ιδανικό για τη χάραξη 

πολλών τιμών, όπως το γράφημα Voltage vs Current 

269 Λάθος Ο πολυμορφισμός θεωρείται η  ικανότητα μιας συνάρτησης να 

προσαρμόζει δεδομένα εισόδου διαφορετικών τύπων δεδομένων. 

270 Σωστό - 

271 Σωστό - 

272 Λάθος Η ερώτηση περιγράφει τη λειτουργία Read Line From File. Η 

λειτουργία  Read Characters From File διαβάζει έναν καθορισμένο 

αριθμό χαρακτήρων από ένα αρχείο που ξεκινάει από ένα 

καθορισμένο χαρακτήρα offset.  

273 Λάθος Όταν επιλεγεί το VI, το Front Panel εμφανίζεται, όταν το VI 

φορτωθεί στη μνήμη σαν SubVI ή σαν κύριο VI. 

274 Σωστό  Αυτή η επιλογή έχει το ίδιο αποτέλεσμα με τη ρύθμιση ενός 

σημείου διακοπής. 

275 Λάθος Το LabVIEW μπορεί να κάνει και χειροκίνητη και προγραμματική 

εκτύπωση. Και οι δύο περιπτώσεις  επιτρέπουν την εκτύπωση 

τυχόν VI ή SubVIs απευθείας από το LabVIEW, ακόμη και με 

δεδομένα  στο Front Panel. 

276 Λάθος Το GPIB σημαίνει General Purpose Interface Bus. Είναι επίσης 

γνωστό ως IEEE 488. Είναι μια μέθοδος επικοινωνίας με αυτόνομα 

όργανα όπως τα πολύμετρα και οι παλμογράφοι. 

277 Λάθος Το Lab-PC + μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγέννηση 

σημάτων όπως και  οποιασδήποτε κυματομορφής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  ΕΛΕΓΧΟΣ  ΓΝΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ  LABVIEW 

 
 

3.1 Περιγραφή κεφαλαίου 

 

Εκτός από την αποστήθιση, και την αυτο-αξιολόγηση, μια βασική διαδικασία της μάθησης 

είναι η αναζήτηση με κριτική σκέψη και η συνεργασία στο πλαίσιο μιας ομάδας ανθρώπων 

που ερευνούν το ίδιο αντικείμενο. 

Σε αυτή τη λογική, ακολουθούν κάποιες εφαρμογές και ασκήσεις χωρίς απάντηση, ώστε ο 

κάθε ενδιαφερόμενος να σκεφτεί δημιουργικά και να υπάρξει ίσως συνεργασία πάνω σε ένα 

κοινό θέμα. Η αναζήτηση των απαντήσεων μπορεί να γίνει σε βιβλία, αναφορές, άρθρα, 

ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, με χρήση του LabVIEW, με δοκιμές  ή να προκύψουν μέσα από 

συζήτηση και ανταλλαγή γνώσεων. 

Στο τέλος του κεφαλαίου παρατίθεται κι ένα τεστάκι με ερωτήσεις χωρίς επιλογή πιθανών 

απαντήσεων, αλλά με ελεύθερο κείμενο. Καθώς επίσης και σχεδίαση εφαρμογών σχετικές με 

το λογισμικό LabVIEW.  
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3.2 Ερωτήσεις προς απάντηση 

 

 

1) Αναφέρετε ένα πλεονέκτημα από τη χρήση For Loop έναντι While Loop, όταν 

δουλεύουμε με πίνακες. 

 

α.  Ένα For Loop μπορεί να πει εκ των προτέρων στο LabVIEW πόσα στοιχεία να 

τοποθετήσει σε ένα Output Array. 

β.  Ένα While Loop αναγκάζει το LabVIEW να αλλάζει το μέγεθος του Output Array 

μετά από κάθε επανάληψη του βρόχου 

γ.  Το α. και το β. 

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 

 

2) Ποιό από τα παρακάτω σχεδιάζει δεδομένα μόνο σε ομοιόμορφα κατανεμημένα 

διαστήματα κατά μήκος του άξονα Χ; 

 

α.  Waveform Graph 

β.  Waveform Chart 

γ.  XY Graph 

δ.  Το α. και το β. 

ε.  Το β. και το γ. 

 

 

3) Τι θα γίνει όταν ο παρακάτω κώδικας εκτελεστεί; 

 

 
 

α.  Ο βρόχος θα συνεχίσει να επαναλαμβάνεται μέχρι ο χρήστης να πατήσει το κουμπί 

Stop. 

β.  Ο βρόχος θα εκτελέσει 4 επαναλήψεις και μετά θα σταματήσει, αν ο χρήστης δεν έχει 

πατήσει μέχρι τότε το κουμπί Stop 

γ.  Ο βρόχος θα εκτελεστεί μια φορά και μετά θα σταματήσει 

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 
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4) Ποιό από τα παρακάτω γραφήματα ταιριάζει με το αποτέλεσμα στο Array Graph μετά 

την εκτέλεση του κώδικα; 

 
 

α.  

β.  

γ.  
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5) Σχόλια πρέπει να προστίθενται στο Block Diagram: 

α.  για να περιγράφουν άγνωστες λειτουργίες (Functions) 

β.  για να περιγράφουν βασικές λειτουργίες 

γ.  για να περιγράφουν κάθε λειτουργία 

δ.  Τα σχόλια είναι αχρείαστα, αφού το LabVIEW τα προσθέτει αυτόματα 

 

6) Η λειτουργία Index Array που φαίνεται παρακάτω: 

 

α.  επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων σε κάθε διάσταση (Dimension) του πίνακα 

β.  μπορεί να έχει το μέγιστο δυο Index Terminals 

γ.  επιστρέφει ένα μόνο στοιχείο ή υπο-πίνακα (Sub-Array) ενός πίνακα Ν διαστάσεων, 

ξεκινώντας από το καθορισμένο Index 

δ.  συνενώνει πολλαπλούς πίνακες ή προσαρτά στοιχεία σε ένα N-dimensional Array 

 

7) Ποιά από τις προτάσεις αληθεύει όσον αφορά το παρακάτω σχήμα; 

 

α.  ΤοAuto-Indexing είναι απενεργοποιημένο 

β.  Μόνο η 10
η
 τιμή που παράγεται μεταφέρεται στο For-loop 

γ.  Η έξοδος (Output) του For Loop είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας 10 στοιχείων 

δ.  Το α. και το β. 

ε.  Το α. και το γ. 

 

8) Ποιός τύπος VI είναι καλύτερος για την αποθήκευση κώδικα που επιτελεί μια λειτουργία 

(π.χ. υπολογισμός, μετατροπή, τροποποίηση δεδομένων), σε ένα SubVI, για χρήση σε 

μεγαλύτερες εφαρμογές; 

α.  Simple VI 

β.  General VI 

γ.  State Machine 

δ.  None of the above 
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9) Τι είναι η έξοδος κόμβου offset past match της λειτουργίας Match Pattern VI; 

 

 

α.  Δείκτης του επόμενου ταιριάσματος (Match), στο προηγούμενο ταίριασμα της 

εισόδου string, αν υπάρχουν πολλοί συσχετισμοί 

β.  Δείκτης στην είσοδο string, του πρώτου χαρακτήρα της εξόδου after substring του 

κόμβου  

γ.  Δείκτης στην είσοδο string, του πρώτου χαρακτήρα της εξόδου match substring του 

κόμβου 

δ.  Δείκτης του επόμενου ταιριάσματος, στον πρώτο χαρακτήρα της εισόδου string 

(συμβολοσειρά) , αν υπάρχουν πολλοί συσχετισμοί 

 

     

 

10) Το LabVIEW εκτελεί τον κώδικα του Block Diagram βασισμένο σε ποιά διάταξη 

προγραμματισμού; 

α.  Control flow, η διαδοχική σειρά των στοιχείων ενός προγράμματος καθορίζει τη 

σειρά εκτέλεσης του προγράμματος 

β.  Dataflow model, το Block Diagram εκτελείται σύμφωνα με τη ροή των δεδομένων 

γ.  Top-to-bottom, το πρόγραμμα εκτελείται ξεκινώντας από το πάνω τμήμα του Block 

Diagram και μετακινείται προς τα κάτω 

δ.  Left-to-right, το πρόγραμμα εκτελείται ξεκινώντας από το αριστερό μέρος του Block 

Diagram και κινείται προς τα δεξιά  

 

11) Ποιά θα είναι η τιμή στο K μετά την εκτέλεση του παρακάτω κώδικα; 

 
α.  140 

β.  30 

γ.  200 

δ.  270 
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12) Πού είναι το καλύτερο μέρος για να ρυθμίσετε το κέρδος (Gain) για ένα DAQ Channel; 

α.  Στο Measurement and Automation Explorer (MAX) 

β.  Στο Gain Input Terminal του DAQ Assistant 

γ.  Στο Set Gain VI, που βρίσκεται στην παλέτα DAQmx 

δ.  Στο Input Specifications όταν στήνουμε τον DAQ Assistant 

 

13) Ποιό γράμμα αντιστοιχεί στο εργαλείο Probe; 

 
 α.  A 

 β.  D 

 γ.  C 

 δ.  B 

 

14) Για να εισάγετε ένα SubVI σε ένα ανώτερο (Τop-level) VI, θα πρέπει: 

α.  να σύρετε το εικονίδιο του SubVI στο Block Diagram-στόχο 

β.  να πλοηγηθείτε στο Select a VI , μέσα στο Functions Palette  

γ.  Το α. και το β. 

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 

 

15) Ένα Waveform Cluster περιέχει καθένα από τα παρακάτω στοιχεία: 

α.  t0, dt, Y. 

β.  X, Y, dt. 

γ.  X, Y, t0. 

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 

 

16) Ένα SubVI μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι πόσα τερματικά στοιχεία (Terminals); 

α.  12 

β.  20 

γ.  28 

δ.  36 
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17) Στο παρακάτω σχήμα, η τιμή του H μετά την πρώτη επανάληψη θα είναι: 

 
 α.  3 

 β.  1 

 γ.  2 

 δ.  4 

 

18) Η τοποθέτηση  ενός Express VI στο Block Diagram  θα επιλεγεί από το : 

α.  Functions Palette 

β.  Controls Palette 

γ.  Icon Palette 

δ.  Tools Palette 

  

19) Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα στο Array αφότου εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας ; 

 
 

α.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {3, 3, 4} 

β.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {7, 3, 4} 

γ.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {5, 1, 7} 

δ.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {3, 5, 1} 
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20) Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν δισδιάστατο πίνακα χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες μεθόδους, εκτός από : 

α.  Δεξί κλικ σε έναν υπάρχων πίνακα στο  Front Panel και επιλογή Add Dimension από 

το Shortcut Menu. 

β.  Χρήση δυο ένθετων (Nested) For Loops με ενεργοποιημένη την αυτόματη 

ταξινόμηση (Auto-Indexing). 

γ.  Χρήση του Positioning Tool για την αλλαγή μεγέθους του Index Display. 

δ.  Τοποθέτηση ενός πίνακα στο Front Panel και σύρσιμο ενός άλλου  πίνακα μέσα σε 

αυτόν. 

 

21) Τα σχόλια σχετικά με τη λειτουργικότητα ενός προγράμματος θα πρέπει να 

περιλαμβάνονται στο: 

α.  Block Diagram. 

β.  Front Panel. 

γ.  Στο α. και στο β. 

δ.  Σε κανένα από τα παραπάνω. Τα σχόλια δεν χρειάζονται στο γραφικό 

προγραμματισμό. 

 

22) Σε ποια από τις ακόλουθες λειτουργίες ο αριθμός των ακροδεκτών εξόδου εξαρτάται 

αποκλειστικά από τον αριθμό των στοιχείων της συστάδας (Cluster) εισόδου; 

α.  Unbundle 

β.  Bundle 

γ.  Unbundle by Name 

δ.  Bundle by Name 

 

23) Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα στο subarray αφότου εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας ; 

 

 

 

α.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {6, 8, 10} 

β.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {4, 6, 8} 

γ.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {8, 16, 32} 

δ.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {2, 4, 6}  
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24) Ποιά αρχιτεκτονική VI επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί ταυτόχρονα πολλές διεργασίες 

(Tasks); 

α.  Multiple Case Structure VI 

β.  Parallel Loop VI 

γ.  State Machine VI 

δ.  Καμία από τις παραπάνω 

 

25) Το κουμπί STOP που φαίνεται παρακάτω είναι ένα παράδειγμα του τύπου δεδομένων; 

 
α.  Letter 

β.  Boolean 

γ.  String 

δ.  Numeric 

 

26) Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα στο Output array αφότου εκτελεστεί ο παρακάτω 

κώδικας; 

 

 

 

α.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {4, 6, 3, 5, 7, 9, 1} 

β.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {6, 3, 5, 7, 9, 1} 

γ.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {6, 7, 9, 1} 

δ.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {4, 7, 9, 1}  

 

27) Ποιο από τα παρακάτω θα σας επιτρέψει την εκτελέση κώδικα που βασίζεται σε κείμενο 

στο LabVIEW; 

α.  Δομή Case  

β.  Formula Node 

γ.  Δομή Event  

δ.  Δομή Sequence    
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28) Στο παράθυρο Detailed Context Help, τα στοιχεία (Terminals) ενός SubVI: 

α.  εμφανίζονται με έντονους χαρακτήρες για τους απαιτούμενους ακροδέκτες. 

β.  εμφανίζονται ως απλό κείμενο για τους προαιρετικούς ακροδέκτες. 

γ.  εμφανίζονται με αχνά γράμματα για τους συνιστώμενους ακροδέκτες. 

δ.  Όλα τα παραπάνω. 

 

29) Ποιά θα είναι η τιμή του Length αφότου εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας ; 

 
 α.  13 

 β.  12 

 γ.  11 

 δ.  10 

 

30) Ποιό από τα παρακάτω θα εμφανίζει συνεχώς πολλαπλά διαγράμματα στο ίδιο 

Waveform Chart μέχρι να πατηθεί το κουμπί διακοπής Stop; 

 

α.   

β.   
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γ.   

δ.   

 

 

31) Εάν ένας χρήστης χρειάζεται να εισάγει ένα όνομα στο Front Panel και στη συνέχεια 

θέλει να χρησιμοποιήσει το όνομα στο VI, θα χρειαστεί ένα: 

α.  αριθμητικό στοιχείο (Numeric Control) 

β.  στοιχείο ASCII (ASCII Control) 

γ.  στοιχείο συμβολοσειράς (String Control) 

δ.  στοιχείο Boolean (Boolean Control) 

 

32) Ποιό DAQ Board επιτρέπει την ανίχνευση αλλαγής της τάξεως 2,1 mV σε ένα σήμα, αν 

το εύρος που έχει επιλεγεί είναι 0-10 volt ; 

α.  Η πλακέτα των 12-bit 

β.  Η πλακέτα των 16-bit  

γ.  Το α. και το β. 

δ.  Καμία από τις παραπάνω  
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33) Ποιά από τις προτάσεις είναι αληθής όσον αφορά την χρήση των Clusters; 

α. Το πρώτο αντικείμενο που τοποθετείται σε μια συστάδα ορίζεται ως στοιχείο μηδέν. 

β.  Αν διαγράψετε ένα στοιχείο σε μια συστάδα, θα πρέπει να διαβάσετε ακριβώς τη 

σειρά των στοιχείων χειροκίνητα.  

γ.  Τα στοιχεία της συστάδας ταξινομούνται με βάση τη θέση τους στο κέλυφος (Shell) 

δ.  Το α. και το β. 

ε.  Το β. και το γ. 

 

34) Ποία θα είναι η έξοδος της λειτουργίας Build Array αφότου εκτελεστεί ο παρακάτω 

κώδικας ; 

 
 

α.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {4, 8, 3, 3, 6, 4} 

β.  Ο δισδιάστατος πίνακας {{4, 2, 0}, {3, 6, 4}} 

γ.  Ο δισδιάστατος πίνακας {{4, 8, 3}, {3, 6, 4}}  

δ.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {4, 2, 3, 6, 4}  

 

35) Ποια θα είναι η έξοδος της λειτουργίας Build Array στο παρακάτω διάγραμμα, όταν δεν 

είναι επιλεγμένο το Concatenate Inputs; 

 
 

α.  Ο δισδιάστατος πίνακας {{2, 4}, {6, 3}} 

β.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {2, 4, 7, 6, 3} 

γ.  Ο δισδιάστατος πίνακας  {{2, 4, 7}, {6, 3, 0}} 

δ.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {6, 3, 2, 4, 7}  
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36) Ποιό θα είναι το αποτέλεσμα στο Array αφότου εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας ; 

 
 

α.  Ένας μονοδιάστατος πίνακας 7 τυχαίων αριθμών. 

β.  Ένας δισδιάστατος πίνακας αποτελούμενος από 4 σειρές και 3 στήλες τυχαίων 

αριθμών. 

γ.  Ένας δισδιάστατος πίνακας αποτελούμενος από 3 σειρές και 4 στήλες τυχαίων 

αριθμών. 

δ.  Ένας μονοδιάστατος πίνακας 12 τυχαίων αριθμών. 

 

37) Πού μπορεί να τοποθετηθεί μια αριθμητική σταθερά (Numeric Constant); 

α.  Στο Front Panel 

β.  Στο Block Diagram 

γ.  Στο α. και το β. 

δ.  Σε κανένα από τα παραπάνω 

 

38) Αν το N είναι 6, ποια είναι η τιμή του T όταν εκτελεστεί ο παρακάτω κώδικας; 

 

 
 α.  24 

 β.  6 

 γ.  16 

 δ.  20 
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39) Αν ένα Error Cluster εμφανίζει έναν μη μηδενικό κωδικό σφάλματος συνδυασμένο με 

μια κατάσταση FALSE, αυτό σηματοδοτεί: 

α.  Μια προειδοποίηση. 

β.  Ένα σημαντικό σφάλμα. 

γ.  Ένα μη- σημαντικό σφάλμα. 

δ.  Κανένα σφάλμα 

 

40) Ποιό από τα παρακάτω μπορεί να περιέχει ένα “μείγμα” Controls και Indicators ; 

α.  Array 

β.  Cluster 

γ.  Το α. και το β. 

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 

 

41) Η λειτουργία Array Size που απεικονίζεται παρακάτω :  

 

α.  Δέχεται πίνακες n-διαστάσεων μόνο τύπου συμβολοσειράς (String) ή αριθμητικών 

(Numeric) δεδομένων. 

β.  Δέχεται πολλαπλούς πίνακες εισόδου. 

γ.  Επιστρέφει τον αριθμό των στοιχείων σε κάθε διάσταση του πίνακα 

δ.  Για έναν τρισδιάστατο πίνακα εισόδου, επιστρέφει έναν μονοδιάστατο πίνακα που 

αποτελείται από δύο στοιχεία και έναν δείκτη. 

 

42) Μία διαφορά μεταξύ των Arrays και των Clusters είναι:  

α. Τα Clusters  μπορούν να περιέχουν πολλούς τύπους δεδομένων, ενώ τα Arrays  

περιορίζονται σε έναν τύπο δεδομένων. 

β.  Τα στοιχεία ενός Array ταξινομούνται, αντίθετα τα δεδομένα των Cluster δεν έχουν 

αυτήν τη δυνατότητα. 

γ.  Τα Arrays δε μπορούν να περιέχουν και Controls και Indicators, αντίθετα τα Clusters 

έχουν αυτήν τη δυνατότητα. 

δ.  Τα Clusters δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μεταφέρουν δεδομένα σε ένα 

SubVI, σε αντίθεση με τα Arrays. 
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43) Το παρακάτω σχήμα είναι ενός τύπου δεδομένων που αντιπροσωπεύεται από το χρώμα: 

 
α.  Ροζ 

β.  Καφέ  

γ.  Πράσινο  

δ.  Μπλέ 

 

44) Κατά τη δημιουργία ενός εικονιδίου SubVI, ο αριθμός των τερματικών εισόδου πρέπει 

να ταιριάζει με τον αριθμό των:  

α.  τερματικών εξόδου 

β.  Controls 

γ.  Indicators 

δ.  Κανένα από τα παραπάνω 

 

45) Ποιό είναι το αποτέλεσμα της παρακάτω πρόσθεσης ; 

 
 

α.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {12, 4, 15} 

β.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {20, 12, 15} 

γ.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {20} 

δ.  Ο μονοδιάστατος πίνακας {20, 4, 7}  

 

46) Αν στο τερματικό στοιχείο Error In ενός VI φθάσει ένα σφάλμα, τότε: 

α.  Το σφάλμα θα περάσει στον επόμενο κόμβο, χωρίς να εκτελέσει τον κώδικα στο 

σημείο το οποίο συνέβη το σφάλμα. 

β.  Το πρόγραμμα θα “παγώσει” και θα περιμένει την αλληλεπίδραση του χρήστη. 

γ.  Θα εμφανιστεί αμέσως ένα αναδυόμενο παράθυρο που θα περιγράφει το σφάλμα. 

δ.  Η εκτέλεση θα συνεχιστεί κανονικά. 
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47) Ποιός από τους παρακάτω ακροδέκτες δε μπορεί να ελέγξει πόσες φορές εκτελείται ένα 

For loop ; 

α.   

β.   

γ.   

δ.   
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3.3  Τεστ ερωτήσεων ανάπτυξης 

  

 

1. Για ποιό λόγο χρησιμοποιείται το μπλοκ διάγραμμα στο LabVIEW; 

 

2. Σε τι διαφέρει το Block Diagram από το Front Panel; 

 

3. Αν θέλετε να εμφανίσετε ένα μέσο όρο στο Front Panel του προγράμματος, τι είδος 

αντικειμένου του LabVIEW θα χρησιμοποιήσετε (Control, Indicator, Boolean Stop 

Button κλπ) ; 

 

4. Με βάση τις παρακάτω εικόνες, απαντήστε στις ερωτήσεις: 

 

 
α.   Ποιές είναι οι τιμές των r, q ; 

 

β.   Ποιές είναι οι τιμές των r2, q2 ; 

 

γ.   Ποιές είναι οι τιμές των r3, q3 ; 

 

δ.   Ποιές είναι οι τιμές των r4, q4 ; 

 

5. Σχεδιάστε με το χέρι το διάγραμμα για ένα πρόγραμμα που απεικονίζει μια μέτρηση 

(Count) από το 0 ως το 10. Το πρόγραμμα χρειάζεται 5 δευτερόλεπτα για να τρέξει. 

Χρησιμοποιήστε ένα For-loop. 
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6. Σχεδιάστε με το χέρι το διάγραμμα για ένα πρόγραμμα που απεικονίζει μια μέτρηση από 

το 0 ως το 100, ανά δεκάδα. Το πρόγραμμα χρειάζεται 5 δευτερόλεπτα για να τρέξει. 

Χρησιμοποιήστε ένα While-loop κι ένα Shift Register.  

 

7. Σχεδιάστε με το χέρι το διάγραμμα για ένα πρόγραμμα που απεικονίζει μια μέτρηση που 

προσαυξάνεται 4 φορές το δευτερόλεπτο, μέχρι ο χρήστης να πατήσει ένα κουμπί Stop. 

Όταν η μέτρηση είναι ζυγός αριθμός (Even), θα ανάβει ένα λαμπάκι τύπου Boolean. Η 

μέτρηση ξεκινάει από το 0. 

 

8. Με βάση την παρακάτω εικόνα, απαντήστε στις ερωτήσεις: 

 

 

α.  Βάλτε ετικέτες (Labels) σε όλα τα τμήματα αυτού του διαγράμματος. Βεβαιωθείτε 

οτι κατονομάσατε τις δομές (Structures) και το είδος των αντικειμένων Control. 

 

  β.  Αν είναι  mass = 5, acc = 2, vel = 3, time = 3, ποιές θα είναι οι τιμές των: 

 

i. dist 

 

ii. force 

 

iii. work 

 

 γ.  Ξανασχεδιάστε το διάγραμμα χρησιμοποιώντας στοιχεία από το Numeric Palette 
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9.  Γράψτε ένα πρόγραμμα που θα δέχεται σαν είσοδο τη βαθμολογία των φοιτητών σε ένα 

test και θα κάνει ταξινόμηση με βάση την πανεπιστημιακή κλίμακα βαθμών (άριστα το 

100%). Συγκεκριμένα, αν ο χρήστης εισάγει τιμή 90 ή παραπάνω, θα πρέπει να ανάβει 

ένα λαμπάκι (Light) που θα δείχνει οτι ο βαθμός είναι A, για 80-89 βαθμός Β, και ούτω 

καθεξής προς τα κάτω. Τα δεδομένα θα μπορούν να εισάγονται μέχρι να πατηθεί ένα 

Stop Button.  

 

  A  90 - 100 

B  80 - 89 

C  70 - 79 

D  60 - 69 

F(ail)   0 - 59 
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