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Άσκηση 3.1  
 
Για να υλοποιήσετε µια απλά συνδεδεµένη λίστα, δηµιουργώντας τις δύο παρακάτω κλάσεις: 
 

• Node class η οποία περιγράφει ένα κόµβο µιας απλά συνδεδεµένης λίστας  

• LinkedList class που υλοποιεί το List interface  
 

∆ίνεται η κλάση Node (ηµιτελής), το List interface και η εξαίρεση ListEmptyException: 
 

public class Node { 
  // Instance fields  
 private Object data; 
 private Node next;  

// Instance methods 
 public Object getItem( ) 
 public Node getNext( ) 
 public void setItem(Object d) 
 public void setNext(Node n) 
 public String toString( ) 
} 

  

public interface List {  
public boolean isEmpty( ); 

 public int size( ); 
 public void insertFirst(Object data); 
 public void insertLast(Object data); 
 public Object removeFirst( ) throws ListEmptyException; 
 public Object removeLast( ) throws ListEmptyException; 
} 

 

public class ListEmptyException extends RuntimeException { 
 public ListEmptyException(String err) 
   { super(err); } 
} 
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Άσκηση 3.2 
 
Προσθέστε στην κλάση LinkedList τις παρακάτω µεθόδους και ελέγξτε αν λειτουργούν σωστά: 

• Object maxOfList( ) 
// Βρίσκει και επιστρέφει το µέγιστο στοιχείο της λίστας 

• Boolean exists(Object Data) 
// Επιστρέφει true εάν στη λίστα υπάρχει κόµβος µε περιεχόµενο Data 

• void sort( ) 
// Ταξινοµεί τα στοιχεία της λίστας σε αύξουσα τάξη 

• void bubbleSort( ) 
// Ταξινοµεί τα στοιχεία της λίστας σε αύξουσα τάξη µε την τεχνική της φυσαλίδας 

 
 
Άσκηση 3.3 
 
∆ηµιουργήστε µία απλά συνδεδεµένη λίστα η οποία να περιέχει σπουδαστές µε τον βαθµό που 
έχουν πετύχει στις εξετάσεις του µαθήµατος (µπορείτε να χρησιµοποιήσετε την κλάση Student 
από προηγούµενη άσκηση). 
Στη συνέχεια γράψτε πρόγραµµα το οποίο να βρίσκει και να επιστρέφει (α) το σπουδαστή που 
πέτυχε τη µεγαλύτερη βαθµολογία και (β) το σπουδαστή µε τη µικρότερη βαθµολογία. 
(Μπορεί µία µέθοδος να επιστρέφει και τους δύο σπουδαστές ταυτόχρονα και πώς;) 
  
 
Άσκηση 3.4 
 
Να γραφεί πρόγραµµα (κλάση ListManagement.java) για την διαχείριση µίας λίστας, η 
οποία να περιέχει Strings, ώστε να ελέγχετε τις µεθόδους που δηµιουργήσατε για την απλά 
συνδεδεµένη λίστα. Η διαχείριση µπορεί να γίνεται µέσω ενός µενού όπως το παρακάτω: 
 
********** LINKED LIST MANAGEMENT ********** 
1- INSERT ELEMENT AT THE BEGINNING OF THE LIST 
2- INSERT ELEMENT AT THE END OF THE LIST 
3- DELETE FROM THE BEGINNING OF THE LIST 
4- DELETE FROM THE END OF THE LIST 
5- LIST LENGTH 
6- IS THE LIST EMPTY? 
7- PRINT LIST 
8- SORT THE LIST 
0- EXIT 
INPUT YOUR CHOICE (π.χ. 5):  
 
 


