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Τμήμα ΗΜΜΥ 

Τομέας Λογισμικού 

 

Μάθημα: Δομές Δεδομένων 2013-14 

Εργασία 1 (v1.1) 
 

Θέμα: Δημιουργία αλγορίθμου/παίκτη για το FacilityGame και εκτέλεση ενός online παιχνιδιού. 

 

Σκοπός: Εξοικείωση με τη γλώσσα Java και το περιβάλλον προγραμματισμού Eclipse. Δημιουργία μιας 

κλάσης/παίκτη στο project FacilityGame. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενός απλού αλγορίθμου. Εκτέλεση 

παιχνιδιού με online παίκτη στο server του εργαστηρίου. 

 

Ατομική/ομαδική εργασία: Η εργασία είναι ατομική. Κάθε φοιτητής θα υποβάλει τη δική του 

υλοποίηση. 

 

Σημείωση: Η επιτυχής παράδοση όλων των εργασιών του εξαμήνου είναι προϋπόθεση για να 

πετύχει κάθε φοιτητής στο εργαστήριο και να κατοχυρώσει το δικαίωμα συμμετοχής στη γραπτή 

εξέταση του μαθήματος. Δεν θα υπάρξει επαναληπτική εξέταση της εργασίας 1.  
 

Ζητούμενα: 

 

1. Να δημιουργήσετε μία κλάση/παίκτη για το project FacilityGame. 

2. Να δοκιμάσετε τον παίκτη/αλγόριθμο που θα υλοποιήσετε με τους παίκτες που θα υπάρχουν 

online σε server του εργαστηρίου. 

3. Ο παίκτης θα πρέπει να υπερτερεί του αλγορίθμου/παίκτη “SIMPLE_PLAYER_1” και του  

“SIMPLE_PLAYER_2” ώστε να περάσετε την εργασία αυτή για το εργαστήριο του μαθήματος. 

4. Όσοι καταφέρουν να κερδίσουν τους πιο προηγμένους παίκτες FPLAYER_201213A και 

FPLAYER_201213B θα έχουν βαθμολογικό bonus στον τελικό βαθμό του μαθήματος ανάλογο 

με το πόσο “ισχυρός” είναι ο αλγόριθμος που υλοποίησαν και το πόσοι θα το καταφέρουν. 

 

Οδηγίες για την εκτέλεση του κώδικα: 

 

 Δοκιμαστικές εκτελέσεις των παικτών μπορούν να γίνουν οποιαδήποτε στιγμή και όσες φορές 

θέλετε. 

 Για να καταχωρηθεί η επιτυχής εκτέλεση του αλγορίθμου θα πρέπει να εκτελέσετε τον παίκτη 

που θα υλοποιήσετε το διάστημα 28/11/2013 00:00:00 μέχρι 03/12/2013 23:59:59 κόντρα 

τουλάχιστον στους “SIMPLE_PLAYER_1” και “SIMPLE_PLAYER_2” του server. 

 Στον αλγόριθμο ή τους αλγορίθμους που θα χρησιμοποιήσετε θα πρέπει να συμπληρώσετε σωστά 

τις τιμές των μεταβλητών που ορίζονται στην αρχή του πηγαίου κώδικα των παικτών. 

static int afm = 11111; // Ο πενταψήφιος ΑΜ στη μορφή 5XXXX 

static String firstname = "Όνομα"; // Το όνομα 
static String lastname = "Επίθετο"; // Το επώνυμο 

Με τα παραπάνω στοιχεία θα καταγραφεί η επίσημη εκτέλεση του αλγορίθμου κόντρα στον 

online παίκτη του server. 

 Οι παράμετροι για την επίσημη εκτέλεση δίνονται στον παρακάτω πίνακα. Είναι έξι (6) 

διαφορετικά παιχνίδια, το καθένα με το δικό συνδυασμό n και seed. Θα πρέπει ο παίκτης σας να 

κερδίζει τον SIMPLE_PLAYER_1 και τον SIMPLE_PLAYER_2, τον καθένα και στις έξι 

παρτίδες.  

 

n=40 seed=3059  n=1500 seed=3059 

n=40 seed=3060  n=1500 seed=3060 

n=40 seed=3079  n=1500 seed=3079 
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 Στοιχεία για τους online παίκτες:  

 

A/A Όνομα παίκτη server-host server-port Ρόλος 

(Player) 

1 SIMPLE_PLAYER_1 atlas.ee.duth.gr 4465 B 

2 SIMPLE_PLAYER_2 atlas.ee.duth.gr 4466 B 

3 FPLAYER_201112 atlas.ee.duth.gr 4467 Α και Β 

4 FPLAYER_201213A atlas.ee.duth.gr 4468 Α και Β 

5 FPLAYER_201213B atlas.ee.duth.gr 4469 Α και Β 

 

Σημείωση: Τους SIMPLE_PLAYER_A και B θα πρέπει να τους κερδίζετε παίζοντας ο δικός παίκτης ως 

PLAYER_B. Για τους υπόλοιπους, τους πιο προηγμένους παίκτες, θα μετράει το συνολικό σκορ από 

διπλές παρτίδες, όπου o παίκτης σας θα είναι μια φορά PLAYER_A και μια φορά PLAYER_B.  

 

Προθεσμία παράδοσης της εργασίας: 

 

Τρίτη 03/12/2013 

 

Παραδοτέα: 

 

1. Θα πρέπει να γίνει online εκτέλεση online του αλγορίθμου ή των αλγορίθμων που υλοποιήσατε 

τουλάχιστον κόντρα στους “SIMPLE_PLAYER_1” και “SIMPLE_PLAYER_2” του server. Η 

επίσημη εκτέλεση θα πρέπει να γίνει το διάστημα 28/11/2013 00:00:00 έως 03/12/2013 23:59:59. 

Μπορείτε να κάνετε περισσότερες από μία εκτελέσεις εάν χρειαστεί έτσι ώστε να κάνετε πιθανές 

βελτιώσεις στον κώδικά σας. Ως τελική υποβολή θα θεωρηθεί η τελευταία εκτέλεση του 

πραγματοποιήσατε. 

2. Στο eclass - εργασία 1 να ανεβάσετε το αρχείο με κατάληξη “.java” με τον πηγαίο κώδικα Java 

της κλάσης του παίκτη που υλοποιήσατε προσθέτοντας στο τέλος του αρχείου τουλάχιστον 

δώδεκα γραμμές με σχόλια, μία για κάθε seed-εκτέλεση: 

 

// PROOF OF PARTICIPATION: “seed” “xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx” 

 

Σημείωση: Την τιμή που θα πρέπει να συμπληρώσετε θα σας την επιστρέψει ο server και θα 

πρέπει να είναι αυτή της τελευταίας επιτυχούς εκτέλεσης σας για το συγκεκριμένο seed. 

 

Σε περίπτωση που υλοποιήσετε τον κώδικα του αλγορίθμου/παίκτη σε περισσότερα από 

ένα αρχεία Java, να υποβάλλεται ως παραδοτέο ένα αρχείο zip με όλα τα αρχεία που 

εσείς αναπτύξατε. 
 

 

Υποστήριξη: 

 

Επιπλέον λεπτομέρειες για την εργασία θα πούμε στα επόμενα μαθήματα, φροντιστήρια και 

εργαστήρια. Επίσης, μπορείτε να υποβάλλετε απορίες και παρατηρήσεις για την εργασία στο 

χώρο συζητήσεων του μαθήματος στο forum deece: 

 
https://www.deece.edu.gr/forum/viewtopic.php?f=198&t=8445 

 

 
 

https://www.deece.edu.gr/forum/viewtopic.php?f=198&t=8445

