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Άσκηση 1.1  
 
∆ηµιουργήστε την Student class, η οποία περιγράφει αφαιρετικά ένα φοιτητή. Τα στοιχεία που 
θέλουµε να κρατήσουµε είναι:  
 

• αριθµός µητρώου φοιτητή (int) 

• όνοµα (string) 

• επίθετο (string) 

• ηλικία (double) 

• φύλο (char) 

• αριθµός απουσιών στο µάθηµα (int) 

• βαθµός (double) 
 
Στη συνέχεια δηµιουργήστε την Lab class η οποία περιγράφει αφαιρετικά ένα Τµήµα κάποιου 
εργαστηριακού µαθήµατος. Η κλάση αυτή πρέπει να υλοποιεί τις παρακάτω µεθόδους: 
 

• Εισαγωγή φοιτητή στο εργαστηριακό τµήµα 

• ∆ιαγραφή φοιτητή από το τµήµα 

• Αναζήτηση φοιτητή µε βάση το αριθµό µητρώου 

• Εκτύπωση παρουσιολόγιου για το τµήµα ( α.µ. φοιτητή - επώνυµο και όνοµα φοιτητή– 
αριθµός παρουσιών – βαθµός) 

• Να βρίσκει και να επιστρέφει το πλήθος τον φοιτητών του εργαστηριακού τµήµατος 
που πέτυχαν στο µάθηµα  

• Να βρίσκει και να επιστρέφει το πλήθος τον φοιτητών του εργαστηριακού τµήµατος 
που απέτυχαν στο µάθηµα  

• Να βρίσκει και να επιστρέφει το µέσο όρο βαθµολογίας των φοιτητών του 
εργαστηριακού τµήµατος 
 

 
∆ηµιουργήστε µια testing class για να δοκιµάσετε τη λειτουργία όλων των παραπάνω. 
 
Υ̟όδειξη: Η Lab class θα ̟εριέχει ένα ̟ίνακα στον ο̟οίο και θα α̟οθηκεύονται αντικέιµενα της 
Student class. 
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Άσκηση 1.2 
  
Υποθέστε τώρα ό,τι πρέπει να καταχωρήσουµε τους φοιτητές που παρακολουθούν το 
εργαστήριακό µάθηµα µε τίτλο «∆οµές ∆εδοµένων». ∆ηµιουργήστε την LaboratoryCourse 
class η οποία και περιγράφει ένα εργαστηριακό µάθηµα. Η κλάση αυτή περιέχει όλα τα 
εργαστηριακά τµήµατα που πραγµατοποιούνται πχ Τ1,Τ2,Τ3,.. τα οποία φυσικά είναι 
αντικείµενα της Lab class και περιέχουν τους φοιτητές που είναι εγγεγραµµένοι στο αντίστοιχο 
εργαστήριο. 
 
Η LaboratoryCourse class πρέπει: 
 

• να εκτυπώνει το συνολικό πλήθος των φοιτητών που παρακολουθούν το εργαστηριακό 
µάθηµα 

• να εκτυπώνει το πλήθος τον φοιτητών που πέτυχαν-απέτυχαν στο µάθηµα ανά 
εργαστήριο και συνολικά για το εργαστηριακό µαθηµα 

• να εκτυπώνει το µέσο όρο του βαθµού των φοιτητών ανά εργαστήριο και το συνολικό 
µέσο όρο για το µάθηµα 

• να εκτυπώνει τα ποσοστά επιτυχίας και αποτυχίας ανά εργαστήριο και συνολικά για το 
µάθηµα 

 
Υ̟όδειξη: Η LaboratoryCourse class θα ̟εριέχει ένα ̟ίνακα στον ο̟οίο και θα α̟οθηκεύονται 
αντικείµενα της Lab class. 
 
Για ε̟ι̟λέον Εξάσκηση 
 
∆ηµιουργήστε µια Management class  που θα εµφανίζει ένα κεντρικό µενού από το οποίο θα 
µπορούµε να εκτελέσουµε όλες τις λειτουργίες της LaboratoryCourse class και επιπλέον: 

• να εισαγάγουµε κάποιο φοιτητή σε ένα τµήµα της αρεσκείας του (εφόσον υπάρχουν 
διαθέσιµες θέσεις) 

• να διαγράψουµε κάποιο φοιτητή δίνοντας ως παράµετρο µόνο τον αριθµό µητρώου 

• να αναζητήσουµε ένα φοιτητή µε παράµετρο µόνο τον αριθµό µητρώου 
 
Στη συνέχεια . . . 
Επεκτείνετε το πληροφοριακό σας σύστηµα ώστε να µπορείτε να διαχειριστείτε όλα τα 
εργαστηριακά µαθήµατα του Τµήµατος Πληροφορικής του ΑΤΕΙΘ 
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ΠΠίίνναακκεεςς  
  

 
‘Ασκηση 2.1 – Ζάρια (Μονοδιάστατοι ̟ίνακες) 
 
Γράψτε ένα πρόγραµµα προσοµοίωσης της ρίψεως 2 ζαριών. Η ρίψη κάθε ζαριού πρέπει να 
προσοµοιώνεται µε χρήση της µεθόδου Math.random και το άθροισµα των αποτελεσµάτων 
των 2 ζαριών να αποθηκεύεται σε ένα ̟ίνακα αποτελεσµάτων. Η «διάρκεια» της προσοµοίωσης 
είναι 30000 ρίψεις. Με την ολοκλήρωση της προσοµοίωσης να εκτυπώνεται ο πίνακας 
αποτελεσµάτων. 
 
Παράδειγµα εκτέλεσης 
Result 2         : 819   times 
Result 3         : 1705 times 
Result 4         : 2570 times 
Result 5         : 3298 times 
Result 6         : 4186 times 
Result 7         : 4997 times 
Result 8         : 4168 times 
Result 9         : 3300 times 
Result 10       : 2425 times 
Result 11       : 1703 times 
Result 12       : 830   times 
  
Υ̟οδείξεις: Η ̟ιο α̟λή αντιµετώ̟ιση του ̟ροβλήµατος είναι να κατασκευάσουµε µια µέθοδο εξαγωγής 
ενός α̟οτελέσµατος ρίψεως ζαριού.  
 
Ένας ̟ιο κοµψός τρό̟ος ε̟ίλυσης του ̟ροβλήµατος είναι να δηµιουργήσουµε µια die class η ο̟οία και 
̟εριγράφει ένα ζάρι και ̟εριέχει την µέθοδο εξαγωγής α̟οτελέσµατος.. 
 
Προφανώς ένα ζάρι µ̟ορεί να φέρει ως α̟οτέλεσµα ένα φυσικό αριθµό στο διάστηµα [1,6] µε τυχαίο 
τρό̟ο. Α̟ό την κλάση αυτή ̟αράγουµε 2 αντικέιµενα-ζάρια. Τα ζάρια αυτά τα χρησιµο̟οιούµε τόσες 
φορές όσες και η διάρκεια της ̟ροσοµοίωσης (30000 φορές) και κάθε φορά αθροίζουµε το α̟οτέλεσµα της 
ρίψης και ενηµερώνουµε ένα µονοδιάστατο ̟ίνακα α̟οτελεσµάτων. Στο τέλος εκτυ̟ώνουµε τον ̟ίνακα 
α̟οτελεσµάτων και ̟αίρνουµε στην έξοδο ένα α̟οτέλεσµα ̟αρόµοιο µε αυτό του ̟αραδείγµατος 
εκτέλεσης. 
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Άσκηση 2.2 - «Σηµείο της σέλλας» (∆υδιάστατοι ̟ίνακες) 
 
Λέγεται ό,τι ένας δυδιάστατος πίνακας a µεγέθους nxn έχει ένα σηµείο σέλλας άν υπάρχει ένα 
στοιχείο a[i][j] που είναι το µικρότερο στοιχείο της γραµµής i και το µεγαλύτερο στοιχείο της 
στήλης j. Να γραφεί ένα πρόγραµµα που δηµιουργεί ένα δυδιάστατο πίνακα µε τυχαίους 
αριθµούς και να εντοπίζει το σηµείο αυτό (εάν υπάρχει). 
 
Υ̟όδειξη: Θα χρειαστεί να δηµιουργήσετε δύο µεθόδους min(int i) max( int j), οι ο̟οίες θα 
υ̟ολογίζουν αντίστοιχα το µικρότερο στοιχείο της γραµµής i και το µεγαλύτερο της στήλης j.  
 
 
Για ε̟ι̟λέον Εξάσκηση – Magic square 
 
Μαγικό λέγεται ένα τετράγωνο που περιέχει τους ακεραίους από 1 εώς ν2 (το ν είναι περιττός 
αριθµός) σε τέτοιες θέσεις ώστε το άθροισµα των τιµών κάθε γραµµής κάθε στήλης και κάθε 
κύριας διαγωνίου να είναι ο ίδιος αριθµός.  
Η τοποθέτηση των αριθµών στο τετράγωνο γίνεται κατά τον ακόλουθο τρόπο: αρχικά 
τοποθετείται το 1 στην κορυφή της µεσαίας στήλης. Οι αριθµοί 2,3,... τοποθετούνται σε θέσεις 
διαγωνίως επάνω και δεξιά.  
Αν ξεπερασθεί η πρώτη γραµµή τότε η διαδικασία συνεχίζεται στην τελευταία γραµµή ενώ αν 
ξεπερασθεί η τελευταία στήλη τότε η διαδικασία συνεχίζεται στην πρώτη στήλη. Αν η 
επισκεπτόµενη θέση είναι κατειληµµένη τότε η διαδικασία συνεχίζει µια θέση προς τα κάτω 
στην ίδια στήλη. 
 

17 24 1 8 15 
23 5 7 14 16 
4 6 13 20 22 
10 12 19 21 3 
11 18 25 2 9 

 
Στο σχήµα παρουσιάζεται ένα µαγικό τετράγωνο διαστάσεως 5 όπου το άθροισµα των 
στοιχείων κάθε γραµµής, στήλης και κυρίας διαγωνίου είναι 65.  
 
Να γραφεί ένα πρόγραµµα το οποίο : 

• να διαπιστώνει εάν ένα τετράγωνο είναι µαγικό 

• να υπολογίζει και να εκτυπώνει ένα µαγικό τετράγωνο δοθέντος περιττού ακεραίου 
αριθµού (ν) 

 
 

 


