
Εργασία 2 - Frequently Asked Questions (FAQ)

Υποβολή απαντήσεων στο Moodle:

Η εργασία περιλαμβάνει 2 δοκιμαστικά ερωτήματα και 7 κανονικά ερωτήματα. Όλα τα ερωτήματα 
είναι τύπου “OUnit”. Κάθε ένα από τα ερωτήματα “OUnit” είναι ένα αυτόνομο Quiz στο Moodle.

1. Πόσες προσπάθειες επιτρέπονται για κάθε ερώτημα;
Επιτρέπονται τρεις προσπάθειες για κάθε ερώτημα OUnit. Εάν εξαντληθούν οι τρεις προσπάθειες 
μπορείτε να υποβάλετε από την αρχή το συγκεκριμένο Quiz. Μπορείτε να υποβάλετε κάθε 
συγκεκριμένο Quiz μέχρι 10 φορές.
ΠΡΟΣΟΧΗ όμως: Θα πρέπει να ετοιμάσετε προσεκτικά τον κώδικά σας τοπικά στον υπολογιστή 
σας χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο project Eclipse που υπάρχει για κάθε ερώτημα. Ο ρόλος του 
συστήματος Moodle είναι να δέχεται τις υποβολές των απαντήσεων και να ελέγχει και να 
βαθμολογεί αυτόματα κάθε απάντηση. ΔΕΝ είναι κατάλληλο για online ανάπτυξη κώδικα. 

2. Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή για να υποβάλετε τις απαντήσεις σας. Είναι πιθανό λόγω 
μεγάλου φόρτου να καθυστερεί το σύστημα.

3. Για απορίες που δεν έχουν καλυφθεί στο μάθημα και στο φροντιστήριο μπορείτε να υποβάλετε 
απορίες στο αντίστοιχο θέμα που έχει δημιουργηθεί στο Forum deece. Εάν έχετε ενδείξεις ότι 
υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα με το Moodle μπορείτε να στείλετε e-mail στον Άρη (akoutsia - 
at - ee.duth.gr) και σε μένα (pefraimi - at – ee.duth.gr).

4. Το σύστημα αξιολόγησης δεν δέχεται απαντήσεις/λύσεις όπου ο κώδικας ή τα σχόλια περιέχουν 
μη-λατινικούς χαρακτήρες (π.χ. Ελληνικά). Αν υποβληθεί απάντηση με Ελληνικούς χαρακτήρες 
βγάζει το μήνυμα:
An error occurred while processing your responses (looks like we got no XML document). Click 
continue to return to the page you were on and try again.
Για να μπορέσετε να υποβάλλετε τον κώδικα, αφαιρέστε τα Ελληνικά. Καμμία άσκηση δεν απαιτεί 
την χρήση τους. Το Eclipse δεν έχει τέτοιο περιορισμό και γι' αυτό δεν θα σας βγάλει μήνυμα 
λάθους.

5. Για την υλοποίηση των ασκήσεων κατεβάστε μία από τις εκδόσεις του Eclipse που περιλαμβάνει 
τα εργαλεία για ανάπτυξη προγραμμάτων Java:

•  Eclipse IDE for Java EE Developers

•  Eclipse IDE for Java Developers

Διευκρινίσεις για τα ερωτήματα της εργασίας 2:

1. contiguous integer search : Θα πρέπει ο αλγόριθμός σας να εντοπίζει ομάδα με K ή 
περισσότερα στοιχεία. Αν, για παράδειγμα, είσοδος είναι ο πίνακας:

Θέση 0 1 2 3 4 5 6 7

Τιμή 7 12 9 13 14 15 16 20

Τότε για τα ζητηθέντα μεγέθη ομάδας, οι απαντήσεις είναι:



Ζητηθέν Μέγεθος Ομάδας
Σωστή Απάντηση / 

Θέση Πρώτου Στοιχείου Ομάδας

2 3

3 3

4 3

5 -1

2. graph traversals : Το μέγεθος του πίνακα int[] που επιστρέφεται ως απάντηση θα πρέπει να έχει 
μέγεθος ακριβώς όσο είναι το πλήθος των κόμβων του γραφήματος. Αν δηλαδή η διάτρεξη περνά 
από 10 διαφορετικούς/διακριτούς κόμβους τότε ο πίνακας που επιστρέφεται πρέπει να έχει μέγεθος 
ακριβώς 10.
Δυστυχώς, οι πίνακες στην Java δεν υποστηρίζουν αυτόματη επέκταση. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς 
να φτιάξει ένα άδειο πίνακα, χωρίς να ορίσει μέγεθος και απλά να προσθέτει στοιχεία και ο πίνακας
αυτόματα να αναπροσαρμόζεται για να χωρέσουν τα νέα στοιχεία. Αυτή η δυνατότητα προσφέρεται
από τον κλάση java.util.ArrayList 
(δείτε http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/ArrayList.html για περισσότερες 
πληροφορίες).
Προσοχή: Εάν αποθηκεύεται στη λίστα με τους κόμβους σε ένα αντικείμενο τύπου 
ArrayList<Integer> θα πρέπει προτού τερματίσει ο κώδικάς σας να μετατρέπει το αποτέλεσμα από 
ArrayList<Integer> σε int[] κατάλληλου μεγέθους και να επιστρέφει αυτό ως απάντηση. 

Δείτε τα παρακάτω παραδείγματα κώδικα για το πως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ArrayList.

// στην αρχή του αρχείου κάνετε import την κλάση
import java.util.ArrayList; 

Εντός της μεθόδου σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κώδικα ως εξής:

int[] exampleMethod(){
// Κατασκευή ενός άδειου αρχικά “πίνακα” τύπου ArrayList
// που περιέχει Integers
ArrayList<Integer> explored= new ArrayList<Integer>();

// ... άλλοι υπολογισμοί

// Παράδειγμα επανάληψης εντός της οποίας προστίθενται στοιχεία 
// στον πίνακα κατά την διάτρεξη
while(traversalNotCompleted){

// ο τρέχων κόμβος είναι ο τάδε
Node currentNode = .... 

// ... άλλοι υπολογισμοί
// πρόσθεσε το ID του τρέχοντα κόμβου 
// στο τέλος του “πίνακα” explored
explored.add( currentNode.getId() ); 

}

// ... άλλοι υπολογισμοί

// Μετατροπή του ArrayList<Integer> σε int[] για επιστροφή
// ως αποτέλεσμα

// Κατασκευάζουμε ένα νέο πίνακα int[] μεγέθους όσο είναι το

http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/ArrayList.html


// μέγεθος του “πίνακα” explored (το μέγεθος του πίνακα explored
// επιστρέφεται από την μέθοδό του size() )
int[] result = new int[explored.size()];

// Περνάμε πάνω από κάθε στοιχείο εντός του explored
for (int i = 0; i < result.length; i++){

// παίρνουμε το i-οστό στοιχείο με την μέθοδό του get(i)
// και το αποθηκεύουμε στο  i-οστό στοιχείο του πίνακα result
result[i] = explored.get(i).getId();

}

// Επιστρέφουμε τον πίνακα result
return result;

}


