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∆οµές ∆εδοµένων & Ανάλυση Αλγορίθµων 

Ασκήσεις Πράξης: Επανάληψη

Δημοσθένης Σταμάτης

http:/www.iee.ihu.gr/~demos

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων

ΑΣΚΗΣΗ

Στην κλάση της συνδεδεµένης λίστας (της Άσκησης Πράξης 3), προσθέστε µία µέθοδο η

οποία να διαγράφει το δεύτερο κόµβο, εφόσον αυτός υπάρχει, και να επιστρέφει το

περιεχόµενό του. Αν ο κόµβος δεν υπάρχει θα πρέπει η µέθοδος να ρίχνει σχετική

εξαίρεση. ∆ώστε ένα πλήρες πρόγραµµα για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της

µεθόδου σας.
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ΑΣΚΗΣΗ

Θεωρήστε ότι δίνεται η δοµή δεδοµένων στοίβα (stack), η οποία είναι υλοποιηµένη µε τη

βοήθεια πίνακα (κλάση ArrayStack της Ασκησης Πράξης 2). Θεωρήστε επίσης ότι έχει

δηµιουργηθεί µία στοίβα στην οποία έχει εισαχθεί ένας αριθµός από δεδοµένα τύπου

φοιτητή. Να γράψετε µία µέθοδο count8s η οποία να µετρά πόσοι από τους φοιτητές που

βρίσκονται στη στοίβα έχουν βαθµολογηθεί µε 8. ∆ώστε ένα πλήρες πρόγραµµα για τον

έλεγχο της ορθής λειτουργίας της µεθόδου σας.

Περιορισµοί: (α) Η στοίβα µετά την ολοκλήρωση της καταµέτρησης θα πρέπει να έχει

ακριβώς την ίδια µορφή µε την αρχική. (β) ∆εν επιτρέπεται να τροποποιήσετε την κλάση

υλοποίησης της στοίβας ArrayStack.
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ΑΣΚΗΣΗ

∆ίνεται το interface “LabInterface” που περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του

Εργαστηριακού Τµήµατος (Άσκηση Πράξης 1). Να υλοποιήσετε το “LabInterface” µε

µία κλάση στην οποία να χρησιµοποιήσετε µία συνδεδεµένη λίστα (όπως αυτή ορίζεται

στην Άσκηση Πράξης 3) αντί του πίνακα που είχε χρησιµοποιηθεί αρχικά.
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ΑΣΚΗΣΗ

Θεωρήστε ότι δίνεται η δοµή δεδοµένων συνδεδεµένη λίστα (linked list) (όπως είναι

υλοποιηµένη στην Ασκηση Πράξης 3). Θεωρήστε επίσης ότι έχει δηµιουργηθεί µία

συνδεδεµένη λίστα στην οποία έχει εισαχθεί ένας αριθµός από δεδοµένα τύπου φοιτητή.

Να γράψετε µία µέθοδο succeeded η οποία να µετρά πόσοι από τους φοιτητές που

βρίσκονται στη συνδεδεµένη λίστα έχουν περάσει το µάθηµα (βαθµός >=5). ∆ώστε ένα

πλήρες πρόγραµµα για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας της µεθόδου σας.

Περιορισµοί: (α) Η λίστα µετά την ολοκλήρωση της καταµέτρησης θα πρέπει να έχει

ακριβώς την ίδια µορφή µε την αρχική. (β) ∆εν επιτρέπεται να τροποποιήσετε την κλάση

υλοποίησης της συνδεδεµένης λίστας.
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ΑΣΚΗΣΗ

Θεωρήστε ότι δίνεται η δοµή δεδοµένων στοίβα (stack), η οποία είναι υλοποιηµένη

µε τη βοήθεια συνδεδεµένης λίστας (σχετική κλάση της Ασκησης Πράξης 4). Στην

κλάση υλοποίησης προσθέστε µία boolean µέθοδο η οποία δοθέντος ενός

αντικειµένου να επιστρέφει true εάν αυτό υπάρχει µέσα στη στοίβα και false στην

αντίθετη περίπτωση. ∆ώστε ένα πλήρες πρόγραµµα για τον έλεγχο της ορθής

λειτουργίας της µεθόδου σας.
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