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Γενικές Πληροφορίες για το 

Moodle(Πηγή:Wikipedia) 

 

Το Moodle (Modular Object Oriented Developmental Learning 

Environment) είναι ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων 

(Course Management System), ένα σύστημα διαχείρισης 

μάθησης Learning Management System (LMS) ή ένα σύστημα 

εικονικής μάθησης (Virtual Learning Environment – VLE), ή 

πιο απλά ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή 

ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης. 

Δημιουργήθηκε το 1999 από τον Αυστραλό Martin Dougiamas 

ως τμήμα του PhD του και σύμφωνα με αυτόν, έχει 

δημιουργηθεί πάνω στη φιλοσοφία του κοινωνικού δομητισμού. 

Το Moodle παρέχεται δωρεάν ως ελεύθερο λογισμικό-λογισμικό 

ανοικτού κώδικα (κάτω από την GNU Public License) και 

μπορεί να τρέξει σε οποιοδήποτε σύστημα που υποστηρίζει 

PHP, ενώ έχει τη δυνατότητα να συνδυάζεται με πολλούς 

τύπους βάσεων δεδομένων (ιδιαίτερα MySQL). 

Χρησιμοποιείται κύριως για τις ανάγκες της ασύγχρονης 

τηλεκπαίδευσης. Μέχρι στιγμής έχει περισσότερους από 

200.000 εγγεγραμμένους χρήστες και διατίθεται μεταφρασμένο 

σε περισσότερες από 75 γλώσσες. 

 

Τι καινοτόμο υπάρχει στην χρήση του Moodle; 

Το Moodle δεν βρίσκεται στην αιχμή της καινοτομίας στις 

τεχνολογίες της εκπαίδευσης (φτιαγμένο από τον Αυστραλό 

Martin Dougiamas, υπάρχει ήδη από το 1999, ενώ από το 2010 

έχει πάνω από 50.000 εγγεγραμμένα sites με περισσότερους από 

37 εκατομμύρια χρήστες). Παρ' ότι όμως τεχνολογικός 
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Μαθουσάλας, είναι μια μοναδική εκπαιδευτική πλατφόρμα, που 

συνεχώς εξελίσσεται και ενσωματώνει νέα χαρακτηριστικά. 

Εδραζόμενο θεωρητικά στην κονστρουκτιβιστική 

(εποικοδομιστική) θεωρία της μάθησης, με τα εργαλεία που 

περιέχει προσανατολίζει την ενέργεια του μανθάνειν σε 

τέσσερις κύριους άξονες: (Α) Την ποικίλη προσέγγιση του 

εκπαιδευτικού υλικού μέσα από διαφορετικές γλώσσες 

επικοινωνίας (κείμενα, εικόνες πολυμέσα) και τον 

προσανατολισμό της διδασκαλίας στην δημιουργία 

περιεχομένου, (Β) Την ενεργή στάση του μαθητή απέναντι στο 

εκπαιδευτικό υλικό, την αυτοδιδασκαλία και τη μαθησιακή του 

αυτονόμηση, (Γ) Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και (Δ) 

Την ανάπτυξη της συνεργατικότητας και της ευελιξίας στην 

ανάληψη ποικίλων ρόλων στο πλαίσιο μιας ερευνητικής 

ομάδας. Έτσι, η τάξη μετατρέπεται σε εργαστήριο και ο 

μαθητής, ασκούμενος στην επικοινωνία σε μια πληθώρα 

γλωσσών αποκτά ολοένα περισσότερες ικανότητες ερμηνείας 

και αναπαράστασης του κόσμου. Η γνώση που αποκτάται μ' 

αυτό τον τρόπο δεν είναι στείρα πληροφορία, αλλά γεμάτη 

νόημα εμπειρία του κόσμου, ο οποίος βήμα-βήμα γίνεται 

ολοένα και πιο οικείος, πιο γνωστός. Εδώ, ανιχνεύεται η πρώτη 

καινοτόμος διάσταση της χρήσης του Moodle: η 

επιστημολογική διαφοροποίηση στην αναπαράσταση της 

γνώσης, η οποία παραδοσιακά περιορίζεται στην γραπτή 

κειμενική μορφή των σχολικών εγχειριδίων. Ο δάσκαλος, σαν 

εγγυητής της επάρκειας των εκπαιδευτικών πόρων, φροντίζει 

για την πολλαπλή -μέσω του Moodle- ανανέωση αυτής της 

αναπαράστασης αναδιατάσσοντας το υλικό και εμπλουτίζοντάς 

το με διαφορετικές γλώσσες. Οι μαθητές, από την μεριά τους, 

επεμβαίνουν στο εκπαιδευτικό υλικό και, δημιουργώντας νέο 

περιεχόμενο, το οικειοποιούνται, χτίζοντας σταδιακά την δική 

τους εικόνα του κόσμου, την προσωπική τους κοσμοαντίληψη. 
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Η δεύτερη καινοτομία είναι θεσμική: από κατασκευή του το 

Moodle επιβάλλει στους χρήστες την ανάληψη ρόλων στο 

πλαίσιο των μαθημάτων. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει κάποιον 

ρόλο στα μαθήματα ή ενότητες που είναι εγγεγραμμένος. Οι 

ρόλοι -και μαζί τα προνόμια που τους συνοδεύουν- 

εναλλάσσονται στον βαθμό που ο μαθητής-χρήστης 

δημιουργώντας περιεχόμενο αναβαθμίζεται στο πλαίσιο του 

συστήματος. Αν το Moodle εισέλθει πετυχημένα στην τάξη, η 

εικονική ανάληψη διαφορετικών ρόλων συνοδεύεται από μια 

ανάλογη εναλλαγή ρόλων στην πραγματικότητα. 

Τοιουτοτρόπως, ο απλός εγγεγραμμένος μαθητής μπορεί να 

αναβαθμισθεί σε δημιουργό μαθήματος, ή υπεύθυνο για την 

διδασκαλία μιας ενότητας, ενώ ο δάσκαλος μπορεί να είναι 

διαχειριστής ή και μαθητής στο ίδιο αυτό μάθημα. 

Η τρίτη καινοτομία αφορά την δικτύωση. Οι μαθητές και ο 

δάσκαλος χωρίζονται συγκυριακά σε ομάδες, ανταλλάσσουν 

μέσα από την πλατφόρμα μηνύματα, μοιράζονται πόρους, ή -

ακόμη- συνδιαμορφώνουν περιεχόμενο μέσα από τα 

ενσωματωμένα wikis του Moodle. Στην συνέχεια, καλούν άλλες 

τάξεις του σχολείου τους (ή και άλλου σχολείου) να μοιραστούν 

την εργασία τους και να συμμετάσχουν στην έρευνά τους. Το 

σχολείο εκμεταλλεύεται αυτά τα δίκτυα για να έρθει σε επαφή 

με άλλα σχολεία και να συνεργασθεί μαζί τους.  
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Ξεκινώντας με το Moodle 
 

Αφού πληκτρολογήσεις την διεύθυνση 

https://software.ee.duth.gr/moodle/ στην μπάρα του browser θα 

εμφανιστεί η ακόλουθη σελίδα: 

 

 

 

 

 

 

Θα δεις σημειωμένα 3 στοιχεία που αφορούν τις κινήσεις σου 

στην πλατφόρμα Moodle. Όσον αφορά το εν λόγω μάθημα 

πρέπει απλώς να επιλέξεις το όνομά του και θα μεταφερθείς στη 

σελίδα όπου θα πρέπει να δώσεις τα στοιχεία σου. 

https://software.ee.duth.gr/moodle/
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Στην επόμενη σελίδα πρέπει απλώς να εγγραφείς στο μάθημα 

χωρίς την απαιτηση κωδικού. 

 

 

Αν διερωτάσαι για το πώς συμβαίνει να είσαι γνωστός στην 

πλατφόρμα, αυτή δουλεύει σαν το γνωστό eclass. Είσαι ήδη 
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γνωστός με τον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σου και μπορείς να 

συνδεθείς και έπειτα να κάνεις εγγραφή στα μαθήματα. 

Θα έπρεπε όμως να σημειώσω ότι υπάρχει και ένας άλλος 

τρόπος κίνησης. Έστω ότι δεν έχει γίνει τίποτα από όσα 

προαναφέρθηκαν. Σε ενημερώνω ότι στην πάνω δεξιά γωνία της 

αρχικής σελίδας εμφανιζεται ένα ίσως δυσδιάκριτο «Είσοδος». 

Αν το επιλέξεις θα βρεθείς στην σελίδα που απαιτεί τα στοιχεία 

σου. Με την είσοδό σου θα βρεθείς σε  μια σελίδα που σε 

ενημερώνει για τα μαθήματα στα οποία έχεις κάνει εγγραφή. 

Έχοντας λοίπον «εισέλθει» και αν δεν έχεις 

ξαναχρησιμοποιήσει το moodle θα συναντήσεις μια κένη σελίδα 

(όπως και στο eclass). Γενικά η σελίδα είναι η ακόλουθη με 

φανερή διαφορά ότι στην περίπτωση του χρήστη έχει γίνει ήδη 

εγγραφή σε δύο μαθήματα. Χωρίς ωστόσο βλάβη της 

γενικότητας μπόρεις να πατήσεις την επιλογή «Όλα τα 

μαθήματα». 

 



Εισαγωγή στο Moodle-Εργασία 2  2013

 

 9  

 

 

Η σελίδα που εμφανίζεται είναι ο κατάλογος όλων των 

μαθημάτων που βρίσκονται στο moodle. Πρέπει να 

ακολουθήσεις την ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε αρχικά, με 

την διαφόρα ότι τώρα δε θα σου ξαναζητήσει τα στοιχεία σου . 

Αυτές είναι και οι βασικές πληροφορίες για να ξεκινήσεις με το 

moodle. 
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Επεξεργασία των ασκήσεων 
 

Για να ασχολήθουμε με το φλέγον ζήτημα πρέπει να αναφέρω 

ότι έχουμε να πραγματοποιήσουμε μια σειρα από τεστ (quiz) τα 

οποία το σύστημα τα φανερώνει με την εικόνα . Για να μην 

γίνει καμία σύγχυση αναφέρω ότι δεν χρειάζεται να 

ασχοληθούμε με τα quiz άμεσα αλλά εμείς θα επεξεργαστούμε 

αρχικά  τα projects που βρίσκονται στον φάκελο   Eclipse 

Projects Εργασίας 2. Το πρώτο project είναι μία απλή εργασία. 

Τα βήματα που θα ακολουθηθούν  για την επεξεργασία του θα 

επαναληφθούν και για τα υπόλοιπα. 

 

Θα προσπεράσω την περιγραφή για το import ενός project διότι 

αυτό πρέπει να σου είναι ήδη γνωστό εφόσον διαβάζεις αυτές 

τις σημειώσεις. 

Πρώτα θα επεξεργαστούμε το  

student-hello_world.zip 

Αφού, λοιπόν, έχεις κάνει import μπορείς να διαβάσεις την 

περιγραφή της άσκησης στο description (βλέπε εικόνα).  
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Από τα αρχεία που βρίσκονται στο src θα πρέπει να 

επεξεργαστούμε τον κώδικα που βρίσκεται στο 1
ο
 package 

(στην περίπτωσή μας είναι το ByeByeWorld.java).  Το δεύτερο 

package περιέχει αρχεία που εξυπηρετούν την εκτέλεση κώδικα 

τοπικά. 

Επειδή είναι απλώς μια εισαγωγική άσκηση χωρίς ιδιαίτερη 

προγραμματιστική απαίτηση θα την επιλύσουμε με τον 

απλούστερο από τους διάφορους τρόπους που υπάρχουν. 

Αρχικά, θα ανοίξουμε το ByeByeWorld.java.  
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Ο κώδικας αυτός πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιλύει το 

πρόβλημα.  

Στην περίπτωση αυτή απλώς αλλάζουμε την εντολή  

return “”; 

με την εντολή 

return “30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bye Bye World!”; 

Δεν ξεχνάμε να σώσουμε το αρχείο. 

Σε αυτό το σημείο, έχοντας δηλαδή τελειώσει με την επίλυση 

της άσκησης πρέπει να ελέγξουμε αν όντως πετύχαμε το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό γίνεται, όπως προανέφερα, με το 

eclipse χωρίς να πρέπει να κάνουμε καμία ενέργεια στο moodle. 

Για να ξεκινήσουμε με τον έλεγχο θα πρέπει να τρέξουμε το             

testing-framework-common.jar     

που βρίσκεται στον κατάλογο Referenced Libraries ως JUnit 

test. 

Οι εικόνες δείχνουν την διαδικασία. 

Λεπτομέρεια  

προγράμματος 
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Ας παρατηρήσουμε το νέο παράθυρο που ανοίγει 
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Κατ’αρχάς βλέπουμε την πράσινη λωρίδα. Αυτή υποδεικνύει 

σωστή επίλυση και το μόνο που μένει είναι η υποβολή στο 

moodle. Η διαδικασία θα αναπτυχθεί παρακάτω. 

Τώρα θα σου δείξω τι συμβαίνει σε περίπτωση λάθους. 

Θα αλλάξω επίτηδες το 29 με τον αριθμό 5 στο string που θα 

επιστραφεί. Δηλαδή γράφω: 

return “30 5 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bye Bye World!”; 

Τρέχω πάλι το testing-framework-common.jar με την ίδια 

διαδικασία. 

Τώρα εμφανίζεται το παράθυρο ως εξής: 



Εισαγωγή στο Moodle-Εργασία 2  2013

 

 15  

 

 

 

Το πλαίσιο τώρα είναι κόκκινο. Αυτό υποδεικνύει το λάθος. 

Ωστόσο η εφαρμογή σε καθοδηγεί στη λύση. Ας προσέξουμε 

πρώτα το κόκκινο βελάκι(βρίσκεται στο κάτω μέρος της 

εικόνας). Η μπάρα που είναι τονισμένη λέει ότι το πρόγραμμα 

περίμενε άλλη λύση (την οποία και εμφανίζει) και γράφει την 

λύση που έδωσες περικλείοντας σε αγκύλες το λάθος. 

Ένας ακόμη τρόπος εύρεσης του λάθους είναι να πατήσεις το 

εικονίδιο που βρίσκεται στην εικόνα σε πράσινο κύκλο. 

Εμφανίζεται τότε η εικόνα 

 

Πλέον είναι φανερό το λάθος που έχει γίνει. 
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Αναφέρω επιπλέον ότι κάθε επίλυση που θα δώσεις σε 

αντίστοιχη άσκηση θα πρέπει να περνάει μια σειρά από τεστ 

που εκτελούνται αυτόματα από το σύστημα όταν εσύ 

πραγματοποιήσεις τη διαδικασία που μόλις περιγράψαμε. 

Ανάλογα το λάθος (και συνεπώς τον αριθμό των τεστ που 

πετυχαίνουμε) η άσκηση βαθμολογείται στην κλίμακα του 10. 

Οπότε και μία άσκηση που βγάζει κόκκινη γραμμή μπορεί να 

κερδίσει κάποια από τα τεστ που εφαρμόζονται. Τα τεστ που 

έχουν αποτύχει έχουν το εξής σύμβολο .Ενώ όσα τεστ είναι 

περασμένα εμφανίζονται ως . Τα τεστ που για κάποιον λόγο 

δεν εκτελέστηκαν σωστά φέρουν το σύμβολο . Η τελευταία 

περίπτωση περιλαμβάνει τις φορές που ο χρόνος εκτέλεσης έχει 

ξεπεράσει τα 200ms θα πρέπει να ξανακοιτάξεις το πρόγραμμα 

μήπως και βρεις κάποιον ατέρμονα βρόγχο για παραδειγμα. Η 

βοήθεια που σου δίνει η εφαρμογή για να βρεις τα λάθη σου 

ενεργοποιείται μονάχα αν έχεις λάβει  και όχι αν πάρεις . 

Γενικά μην διστάσεις να υποβάλλεις οποιοδήποτε καλύτερη 

λύση που θα βρεις, ακόμα και αν κερδίζει 1/10. Η αξιολόγηση 

θα είναι μάλλον αρκετά επιηκής και γενικά δεν υπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος να κοπείς, αν στείλεις άσκηση. Πιθανότητα 

Bonus δεν έχει διευκρινιστεί παρά μόνο για την Τρίτη εργασία. 
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Υποβολή στο Moodle 
Όταν πλέον έχεις γράψει τον κώδικα σου θα πρέπει να 

ακολουθήσεις την παρακάτω διαδικασία για να τον υποβάλλεις: 

1. Αρχικά κάνε copy ΟΛΟ το πρόγραμμα που έχεις μπροστά 

σου (πχ στο ByeByeWorld.java) 

2. Άνοιξε το https://software.ee.duth.gr/moodle/ και κάνε 

είσοδο με τα στοιχεία σου όπως έχει επεξηγηθεί. 

3. Από τους καταλόγους που υπάρχουν στο μάθημα των 

Δομών Δεδομένων άνοιξε το Quiz που θέλεις να επιλύσεις 

(στην περίπτωσή μας ByeByeWorld).

 

4. Επειδή η επιλεγμένη γλώσσα είναι η ελληνική θα πατήσεις 

στην επιλογή «Προσπάθεια κουιζ τώρα» 

5. Στο παράθυρο που εμφανίζεται υπάρχει το description και 

στην επόμενη καρτέλα ο χώρος που θα γράψεις το 

https://software.ee.duth.gr/moodle/
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πρόγραμμα.

 
6. Αντικατέστησε το πρόγραμμα που εικονίζεται με το δικό 

σου(κάνε paste) 

7. Πάτα Submit for Testing

(Παρατήρησε ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που 

συναντήσαμε και στο παράθυρο του Eclipse) 

8. Πάτα Επόμενο 
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9. Στην επιφάνεια που εμφανίζεται και για να λήξει 

το κουιζ πατάμε Υποβολή όλων και τέλος 

 
10. Έχοντας ολοκληρώσει πλέον το τεστ στη σελίδα 

αυτή βλέπουμε μία σύνοψη (βαθμολογία, χρόνος 

εκτέλεσης κλπ).Τονίζεται ότι από αυτή τη στιγμή το τεστ 

έχει  περατωθεί. Αφού δουμε τις πληροφορίες που 

αναγράφονται απλώς πατάμε Τερματισμός Ανασκόπησης.

 
11. Έπειτα μπορείς να δεις τη σύνοψη πατώντας 

Αναθεώρηση ή να ξανακάνεις το κουίζ πατώντας 

Επαναπροσπάθεια του κουίζ. Αυτό γίνεται είτε άμεσα είτε 

αν ξαναεπιστρέψεις στο κουίζ 

ΠΡΟΣΟΧΗ Το κουίζ μπορεί να εκτελεστεί μόνο 3 φορές. 

Πρέπει να διευκρινιστεί επίσης ότι μπορείς να ανοίξεις το 

κουίζ χωρίς να κάνεις υποβολή και να προσμετρηθεί ως 

προσπάθεια. 

Αυτό γίνεται ως εξής: 

Αφού ανοίξεις το κουίζ μπορείς να διαβάσεις το descrip-

tion. 
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Έπειτα κλικάρεις στο sql

Όταν επιστρέψεις το state δείχνει In progress και μπορείς 

να συνεχίσεις την προσπάθειά σου. Ο χρόνος όμως 

εκτέλεσης συνεχίζει να μετράει. 
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Γενικές παρατηρήσεις πάνω σε κάθε 

εργασία 
 

Παρακάτω δίνονται οι εκφωνήσεις κάθε εργασίας με 

κάποια σχόλια σε λίγες από αυτές. 

 

Κάθε εργασία μπορούμε να πούμε γενικά ότι περιγράφεται 

από την είσοδο και την έξοδο που δίνεται στο description. 

Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψιν όταν θα γράψεις τον 

κώδικα. 

 

 Εύρεση θέσης μέγιστου αριθμού μέσα σε πίνακα 

ακεραίων 

Σύνοψη 

Σε αυτή την άσκηση πρέπει να γράψετε κώδικα που θα 

επιστρέφει την θέση του μέγιστου ακεραίου από έναν πίνακα με 

ακεραίους.  

Περιγραφή 

Στο πρόγραμμα θα συμπληρώσετε την μέθοδο findMaxIndex 

στην κλάση FindMaxIndex στο πακέτο 

gr.duth.ee.euclid.datastructures.find_max_index.  

Η μέθοδος πρέπει να επιστρέφει έναν ακέραιο (int) με τιμή ίση 

με την θέση (αρχίζοντας από το 0) του μέγιστου ακεραίου που 

υπάρχει στον πίνακα που δίνεται ως όρισμα.  
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Ο πίνακας που δίνεται ως όρισμα θα έχει πάντα μέγεθος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 1 και δεν χρειάζεται να ελέγξετε 

περιπτώσεις όπου το μέγεθος είναι 0 ή το όρισμα null. Αν 

υπάρχουν περισσότερες από μια εμφανίσεις του μέγιστου 

αριθμού, επιστρέφετε την πρώτη (δηλ. την πιο 

χαμηλή/μικρή) θέση όπου εμφανίστηκε ο μέγιστος αριθμός.  

Είσοδος 

Ένας μη κενός πίνακας ακεραίων (int[]) με τιμές στοιχείων στο 

κλειστό διάστημα [-1000, 1000]. 

Έξοδος 

Επιστροφή της θέσης του μέγιστου ακεραίου. 

Παράδειγμα 

int[] values = new int[]{5, 100, -5, 100,-100}; 

//values[0]=5, values[1]=100, values[2]=-5, //values[3]=100, 

values[4]=-100 

int foundMaxIndex = 

gr.duth.ee.euclid.datastructures.find_max_index.FindMaxIndex.

findMaxIndex(values); 

assert(foundMaxIndex == 1);  
Το assert σημαίνει: αυτό που πρέπει να ισχύει. 

Ότι δηλαδή η θέση του μεγίστου αριθμού είναι η δεύτερη 

(η 1). 

Είσοδος είναι ο πίνακας values με τιμές [5,100,-5,100,-

100] 

Αυτός έχει την πρώτη εμφάνιση του μέγιστου αριθμού 

(100) στη θέση 1(Η αρίθμηση ξεκινάει από το 0). 
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 Αναζήτηση διαδοχικών ακεραίων σε πίνακα 

ακεραίων. 

Σύνοψη 

Σε αυτή την άσκηση πρέπει να γράψετε κώδικα που θα 

πραγματοποιεί αναζήτηση για διαδοχικούς ακεραίους σε έναν 

πίνακα ακεραίων.  

Περιγραφή 

Στο πρόγραμμα θα συμπληρώσετε την μέθοδο 

contiguousIntegerSearch στην κλάση ContiguousIntegerSearch 

στο πακέτο 

gr.duth.ee.euclid.datastructures.contiguous_integer_search. 

Η μέθοδος πρέπει να επιστρέφει έναν ακέραιο (int) που 

αποτελεί τη θέση έναρξης (η θέση του πρώτου στοιχείου) της 

ομάδας διαδοχικών ακεραίων τιμών που αναζητείται μέσα στον 

πίνακα (η θέση αρχίζει από το μηδέν). 

Αν δεν βρεθεί μια ομάδα διαδοχικών ακεραίων κατάλληλου 

μήκους πρέπει να επιστραφεί η θέση -1. 

Μια διαδοχική ομάδα n ακεραίων αποτελείται από ένα τμήμα 

του πίνακα με τιμές k, k+1, k+2, ..., k + n-1 σε διαδοχικές 

θέσεις του πίνακα i, i+1, i+2, ..., i + n-1. 

 Ο πίνακας που δίνεται ως όρισμα θα έχει πάντα μέγεθος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 5 και δεν χρειάζεται να ελέγξετε 

περιπτώσεις όπου το μέγεθος είναι 5 ή το όρισμα null. 

 Ο πίνακας που δίνεται ως όρισμα μπορεί να έχει 

πολλαπλές φορές το ίδιο στοιχείο και θα πρέπει ο 

αλγόριθμος να δουλεύει και σε αυτές τις περιπτώσεις. 

 Το απαιτούμενο μέγεθος ομάδας ακεραίων δίνεται ως 

παράμετρος και είναι μεγαλύτερη ή ίση του 2 και πάντα 

μικρότερη ή ίση του μεγέθους του πίνακα. 

Αυτές οι παράμετροι σε βγάζουν από τη δύσκολη θέση 

ελέγχου ακραίων περιπτώσεων. 
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Είσοδος 

1. Ένας μη κενός πίνακας ακεραίων (int[]) με τιμές 

στοιχείων στο κλειστό διάστημα [0, 9999] και μεγέθους Ν, 

με 5 ≤ Ν ≤ 1000. 

2. Ένας ακέραιος (int) στο κλειστό διάστημα [2, N] ο οποίος 

προσδιορίζει το απαιτούμενο μέγεθος της της ομάδας 

διαδοχικών ακεραίων που πρέπει να βρεθεί. Προσοχή: 

πρέπει να βρεθεί μια ομάδα ακριβώς αυτού του μεγέθους. 

Έξοδος 

Η θέση του του πρώτου στοιχείου της πρώτης ευρεθείσας 

ομάδας (αρχίζοντας από την αρχή του πίνακα) ζητούμενου 

μεγέθους ή -1 αν δεν βρίσκεται μια τέτοια ομάδα εντός του 

πίνακα. 

Παράδειγμα 

int[] values = new int[]{3, 2, 2, 3, 4, 12};//values[0]=3, val-

ues[1]=2, values[2]=2, values[3]=3, values[4]=4, values[5]=12 

 

//Πρώτη εκτέλεση 

int valueLengthToFind1 = 3; 

int valuePosition1 = 

gr.duth.ee.euclid.datastructures.contiguous_integer_search.Conti

guousIntegerSearch.contiguousIntegerSearch(values, val-

ueLengthToFind1); 

assert(valuePosition1 == 2); // 2, 3, 4 

 

//Δεύτερη εκτέλεση 

int valueLengthToFind2 = 4; 

int valuePosition2 = 

gr.duth.ee.euclid.datastructures.contiguous_integer_search.Conti

guousIntegerSearch.contiguousIntegerSearch(values, val-

ueLengthToFind2); 

assert(valuePosition2 == -1); // Not found  

Το τεστ καθορίζει τον πίνακα προς επεξεργασία (δεν τον 

ξέρουμε εξαρχής) και το πόσοι είναι οι διαδοχικοί 

ακέραιοι που πρέπει να εντοπίζονται. 
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Στο Παράδειγμα στην 1
η
 εκτέλεση δηλώνεται για 

διδακτικούς σκοπούς ο πίνακας:[3,2,2,3,4,12] και ότι οι 

συνεχόμενοι ακέραιοι πρέπει να είναι 3 

Συνεπώς οι αριθμοί αυτοί είναι οι 2,3,4 με το 2 που μας 

αφορά να βρίσκεται στην 3
η
 θέση (2) Είναι δηλαδή το 2

ο
 

δυάρι όπως διαβάζουμε τον πίνακα. 

Στη δεύτερη εκτέλεση ανέρχεται το σύνολο των 

ζητουμένων διαδοχικών ακεραίων στους τέσσερεις. Στον 

πίνακα όμως δεν υπάρχουν τόσοι. Άρα η απάντηση (βλέπε 

assert) είναι -1. 

ΠΡΟΣΟΧΗ δεν ξέρουμε ούτε τον πίνακα ούτε και τον 

αριθμό, που είναι άλλωστε και τα ορίσματα, κατά την 

διάρκεια της συγγραφής του προγράμματος. Ωστόσο 

μπορείς να πάρεις μία ιδέα της μορφής που έχουν τα 

ορίσματα. Αυτό γίνεται αν τρέξεις στο Eclipse τον JUnit 

test. Στο παράθυρό του φαίνεται, όπως είπαμε, το κάθε 

τεστ αλλά και με τις παραμέτρους του. 

 

 Μετασχηματισμός/Αναστροφή πίνακα 

προτιμήσεων.  

Πρόκειται για τρόπο σκέψης που εμφανίζεται στη σελίδα 43 

του βιβλίου «Σχεδιασμός Αλγορίθμων» ,John Kleinberg, Eva 

Tardos. 

Σύνοψη 

Σε αυτή την άσκηση πρέπει να γράψετε κώδικα που θα 

μετασχηματίζει ένα πίνακα προτιμήσεων σε ένα ισοδύναμο 

αλλά ανεστραμμένο (inverted) πίνακα προτιμήσεων.  

Περιγραφή 

Στο πρόγραμμα θα συμπληρώσετε την μέθοδο 

preferenceTableTransformation στην κλάση 

PreferenceTableTransformation στο πακέτο 
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gr.duth.ee.euclid.datastructures.preference_table_transformation

.  

Η μέθοδος πρέπει να επιστρέφει έναν πίνακα ακεραίων (int[]) 

που να περιέχει τις τιμές του πίνακα που δίνεται ως όρισμα, 

αλλά μετασχηματισμένες/ανεστραμμένες σύμφωνα με τον 

τρόπο που περιγράφεται στην υλοποίηση του αλγόριθμου Gale 

Shapley για το πρόβλημα του Ευσταθούς Ταιριάσματος 

(Stable Marriage).  

Για παράδειγμα, δεδομένου του πίνακα προτιμήσεων:  

Θέση/Index 1 2 3 4 5 

Προτιμώμενο Άτομο 3 5 1 2 4 

ο μετασχηματισμός του στον αντίστροφο πίνακα δίνει το 

αποτέλεσμα:  

Προτιμώμενο Άτομο 1 2 3 4 5 

Θέση/Index 3 4 1 5 2 

 

Ο πίνακας που δίνεται ως όρισμα θα έχει πάντα μέγεθος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 1 και δεν χρειάζεται να ελέγξετε 

περιπτώσεις όπου το μέγεθος είναι 0 ή το όρισμα null. Ο 

πίνακας που δίνεται ως όρισμα δεν θα έχει πολλαπλές φορές το 

ίδιο στοιχείο και δεν χρειάζεται να ελέγξετε αν όντως τα 

στοιχεία είναι μοναδικά.  

Είσοδος 

Ένας μη κενός πίνακας ακεραίων (int[]) με τιμές στοιχείων στο 

κλειστό διάστημα [0, n-1], με n ≤ 1000. Προσοχή: οι τιμές 

αρχίσουν από το 0 και όχι από το 1 όπως στις 

σημειώσεις και στο παραπάνω παράδειγμα. 
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Οι πίνακες έχουν αρίθμηση στην Java ξεκινώντας από 

0. 

Έξοδος 

Ο πίνακας της εισόδου μετασχηματισμένος/ανεστραμμένος. 

Παράδειγμα 

int[] values = new int[]{2, 4, 0, 1, 3};//values[0]=2, values[1]=4, 

values[2]=0, values[3]=1, values[4]=3 

int[] invertedValues = 

gr.duth.ee.euclid.datastructures.preference_table_transformation

.PreferenceTableTransformation.preferenceTableTransformatio

n(values); 

assert(invertedValues[0] == 2);  

assert(invertedValues[1] == 3);  

assert(invertedValues[2] == 0);  

assert(invertedValues[3] == 4);  

assert(invertedValues[4] == 1);  

Τα στοιχεία του πίνακα που θα δίνεται ταιριάζουν 

με τις θέσεις του πίνακα που δημιουργείται.(Δεν 

υπάρχει περίπτωση πχ να υπάρξει στοιχείο με τιμή 6 

ενώ ο πίνακας έχει διάσταση 5.) 

 Διάτρεξη Γραφημάτων Πρώτα σε Πλάτος και Πρώτα 

σε Βάθος.  

Σύνοψη 

Σε αυτή την άσκηση πρέπει να γράψετε κώδικα που διατρέχει 

ένα γράφημα:  

1. Πρώτα σε Πλάτος - Breadth First Search (BFS) 

2. Πρώτα σε Βάθος - Depth First Search (DFS) 
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Περιγραφή 

Στο πρόγραμμα θα συμπληρώσετε τις μεθόδους bfsTraversal, 

dfsTraversal στην κλάση SimpleGraphTraversals στο πακέτο 

gr.duth.ee.euclid.datastructures.simple_graph_traversals .  

Το μέγεθος του γραφήματος σε κόμβους ανήκει στο κλειστό 

διάστημα [3, 100] και δεν χρειάζονται έλεγχοι για να 

διαπιστωθεί αν είναι όντως σε αυτό το διάστημα.  

Για την αναπαράσταση του γραφήματος χρησιμοποιείτε 

υποχρεωτικά την έτοιμη υλοποιημένη κλάση Node στο πακέτο 

gr.duth.ee.euclid.datastructures.simple_graph_traversals .  

Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίησή της, παρά μόνο κατά 

την φάση της ανάπτυξης, αν είναι απαραίτητο για λόγους 

αποσφαλμάτωσης. Κατά την υποβολή αξιολόγησης, πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί η αρχική της μορφή.  

Παρακάτω δίνονται οι περιγραφές των μεθόδων: 

 public static int[] bfsTraversal(Node startNode) :  

Η μέθοδος αυτή πρέπει να υλοποιεί την διάτρεξη πρώτα 

σε πλάτος (BFS), με έναρξη από τον κόμβο startNode που 

δίνεται ως όρισμα.  

Η μέθοδος πρέπει να επιστρέφει έναν πίνακα ακεραίων ( 

int[] ) που να περιέχει τα IDs των κόμβων σε διάτρεξη 

BFS.  

Το όρισμα startNode ποτέ δεν θα είναι null δεν 

χρειάζονται έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν είναι όντως όχι 

null.  

 public static int[] dfsTraversal(Node startNode) :  

Η μέθοδος αυτή πρέπει να υλοποιεί την διάτρεξη πρώτα 

σε βάθος (DFS), με έναρξη από τον κόμβο startNode που 

δίνεται ως όρισμα.  

Η μέθοδος πρέπει να επιστρέφει έναν πίνακα ακεραίων ( 

int[] ) που να περιέχει τα IDs των κόμβων σε διάτρεξη 

DFS.  

Το όρισμα startNode ποτέ δεν θα είναι null δεν 
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χρειάζονται έλεγχοι για να διαπιστωθεί αν είναι όντως όχι 

null.  

Η βοηθητική κλάση Node  

public class Node { 

    private int id; // Αποθηκεύει το ID του κόμβου 

    private Node[] neighbors; // Αποθηκεύει τους γειτονικούς 

κόμβους 

     

    // Κατασκευάζει έναν κόμβο με ID id. 

    public Node(int id) { 

        this.id = id; 

    } 

     

    // Επιστρέφει το ID του κόμβου 

    public int getId() { 

        return id; 

    } 

     

    // Θέτει τους γείτονες αυτού του κόμβου 

    // ΠΡΟΣΟΧΗ: η σειρά με την οποία εισάγονται οι neighbors 

έχει σημασία 

    // καθώς λαμβάνεται υπόψιν στην    διάτρεξη 

    public void setNeighbors(Node[] neighbors) { 

        this.neighbors = neighbors; 

    } 

     

    // Επιστρέφει τους γείτονες αυτού του κόμβου 

    public Node[] getNeighbors() { 

        return neighbors; 

    } 

} 

   

Η χρήση αυτής της κλάσης θα παρουσιαστεί σε ένα παράδειγμα 

παρακάτω .  

Για παράδειγμα, δεδομένου του πίνακα προτιμήσεων: 
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Είδος 

Διάτρ

εξης 

Γράφημα Διάτρεξη 

Εναλλακτι

κή 

Διάτρεξη 

Καμμ

ία 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: η σειρά με 

την οποία εισάγονται οι 

neighbors έχει σημασία 

καθώς λαμβάνεται 

υπόψιν στην διάτρεξη. 

Στα γραφήματα που 

δίνονται ως είσοδο στις 

υλοποιήσεις σας, η 

σειρά των neighbors 

είναι πάντα κατά 

αύξοντα IDs. Αν, όμως, 

η σειρά των γειτόνων 

του κόμβου 4 αντί 2, 3 

δινόταν ως 3, 2 θα 

προέκυπταν οι 

διατρέξεις:  

Πρώ

τα 

κατά 

Πλάτ

ος 

(BFS

)  

B

F

S

1 

B

F

S

2 

B

F

S

3 

B

F

S

4 

B

F

S

5 

4 2 3 0 1 

 

4 3 2 0 1 

 

Πρώ

τα 

κατά 

Βάθο

ς 
(DFS) 

 

D

F

S

1 

D

F

S

2 

D

F

S

3 

D

F

S

4 

D

F

S

5 

4 2 0 1 3 

 

4 3 2 0 1 

(κατά 

σύμπτωση 

είναι ίδια 

με BFS)  

Είσοδος 

Ένας κόμβος έναρξης της διάτρεξης. 
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Έξοδος 

Ένας πίνακας ακεραίων ( int[] ) που να περιέχει τα IDs των 

κόμβων σε κατάλληλη διάτρεξη.  

Παράδειγμα (με το απεικονιζόμενο γράφημα) 

Node node0 = new Node(0); 

Node node1 = new Node(1); 

Node node2 = new Node(2); 

Node node3 = new Node(3); 

Node node4 = new Node(4); 

node0.setNeighbors(new Node[]{node1, node2}); 

node1.setNeighbors(new Node[]{node0, node2}); 

node2.setNeighbors(new Node[]{node0, node1}); 

node3.setNeighbors(new Node[]{node4}); 

node4.setNeighbors(new Node[]{node2, node3}); 

 

// ΠΡΟΣΟΧΗ: η σειρά με την οποία εισάγονται οι neighbors 

έχει σημασία καθώς λαμβάνεται υπόψιν στην διάτρεξη: 

// Αν αντί για node4.setNeighbors(new Node[]{node2, node3}) 

δινόταν node4.setNeighbors(new Node[]{node3, node2}) 

// θα προέκυπτε η διάτρεξη:  

// BFS: 4, 3, 2, 0, 1 

// DFS: 4, 3, 2, 0, 1 (κατά σύμπτωση είναι ίδια με BFS) 

// Στα γραφήματα που δίνονται ως είσοδο στις υλοποιήσεις σας, 

η σειρά των neighbors είναι πάντα κατά αύξοντα 

// IDs, όπως σε αυτό το παράδειγμα. 

 

 

int[] bfsTraversalIDs = 

    

gr.duth.ee.euclid.datastructures.simple_graph_traversals.Simple

GraphTraversals.bfsTraversal(node4); 

assert(bfsTraversalIDs[0] == 4); 

assert(bfsTraversalIDs[1] == 2); 

assert(bfsTraversalIDs[2] == 3); 

assert(bfsTraversalIDs[3] == 0); 

assert(bfsTraversalIDs[4] == 1); 
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int[] dfsTraversalIDs = 

    

gr.duth.ee.euclid.datastructures.simple_graph_traversals.Simple

GraphTraversals.dfsTraversal(node4); 

assert(dfsTraversalIDs[0] == 4); 

assert(dfsTraversalIDs[1] == 2); 

assert(dfsTraversalIDs[2] == 0); 

assert(dfsTraversalIDs[3] == 1); 

assert(dfsTraversalIDs[4] == 3); 

 

//Αν κατά την υλοποίηση των μεθόδων 

χρειαστεί να πάρετε όλους τους γείτονες ενός κόμβου στη 

σειρά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την απλοποιημένη for: 

for(Node neighbor: node4.getNeighbors()){ 

    // Do something with neighbor 

    System.out.println(neighbor.getId()); 

} 
   

Στο παράδειγμα αρκεί να γίνει κατανοητή η 

συμβολική γλώσσα που χρησιμοποιείται: 

Η εντολή 

Node node0 = new Node(0); 

ορίζει τον κόμβο με ID 0. 

node0.setNeighbors(new Node[]{node1, node2}); 

Αυτή η εντολή ορίζει ότι ο κόμβος node0 με id 0 

συνδέεται γραφικά με τους κόμβους node1 με id 1 

node2 με id 2. 

 

Μετά τα σχόλια ξεκινάει η εκτέλεση του 

προγράμματος. Κατά bfs αρχικός κόμβος  είναι ο 

node4 με id 4. Οι εντολές assert υποδηλώνουν τα 

στοιχεία του πίνακα που πρέπει να επιστραφούν. 

Ομοίως κατά dfs. 
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Πρέπει να γραφεί κώδικας και για τις δύο μεθόδους. 

Για την bfs ο κωδικάς θα γραφεί μέσα στην κλάση 

bfsTraversal και ο dfs στην dfsTraversal. 

  

Πρόκειται για την απαιτητικότερη από τις ασκήσεις. 

 Δυαδική αναζήτηση σε πίνακα ακεραίων.  

Σύνοψη 

Σε αυτή την άσκηση πρέπει να γράψετε κώδικα που θα 

πραγματοποιεί δυαδική αναζήτηση σε έναν ταξινομημένο 

πίνακα ακεραίων.  

 

Περιγραφή 

Στο πρόγραμμα θα συμπληρώσετε την μέθοδο 

simpleIntegerBinarySearch στην κλάση 

SimpleIntegerBinarySearch στο πακέτο 

gr.duth.ee.euclid.datastructures.simple_integer_binary_search.  

Η μέθοδος πρέπει να επιστρέφει έναν ακέραιο (int) που 

αποτελεί τη θέση της τιμής που αναζητείται μέσα στον πίνακα 

(η θέση αρχίζει από το μηδέν). Αν η τιμή δεν βρεθεί πρέπει να 

επιστραφεί η θέση -1.  

Ο πίνακας που δίνεται ως όρισμα θα έχει πάντα μέγεθος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 1 και δεν χρειάζεται να ελέγξετε 

περιπτώσεις όπου το μέγεθος είναι 0 ή το όρισμα null. Ο 

πίνακας που δίνεται ως όρισμα θα είναι πάντα ταξινομημένος σε 

αύξουσα σειρά και δεν χρειάζεται να ελέγξετε αν όντως είναι 

ταξινομημένος. Ο πίνακας που δίνεται ως όρισμα δεν θα έχει 

πολλαπλές φορές το ίδιο στοιχείο και δεν χρειάζεται να ελέγξετε 

αν όντως τα στοιχεία είναι μοναδικά.  
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Είσοδος 

1. Ένας μη κενός και ταξινομημένος σε αύξουσα σειρά 

πίνακας ακεραίων (int[]) με τιμές στοιχείων στο κλειστό 

διάστημα [-1000, 1000]. 

2. Ένας ακέραιος (int) στο κλειστό διάστημα [-1000, 1000] 

του οποίου η θέση εντός του πίνακα ζητείται. 

Έξοδος 

Η θέση του ζητούμενου ακεραίου εντός του πίνακα ή -1 αν δεν 

βρίσκεται εντός του πίνακα. 

Παράδειγμα 

int[] values = new int[]{-100, -5, 5, 100, 150};//values[0]=-100, 

values[1]=-5, values[2]=5, values[3]=100, values[4]=150 

 

int valueToFind1 = 100; 

int valuePosition1 = 

gr.duth.ee.euclid.datastructures.simple_integer_binary_search.Si

mpleIntegerBinarySearch.simpleIntegerBinarySearch(values, 

valueToFind1); 

assert(valuePosition1 == 3); 

 

int valueToFind2 = 99; 

int valuePosition2 = 

gr.duth.ee.euclid.datastructures.simple_integer_binary_search.Si

mpleIntegerBinarySearch.simpleIntegerBinarySearch(values, 

valueToFind2); 

assert(valuePosition2 == -1);  

Για να μην υπάρχει κάποια σύγχυση δίνω τον αλγόριθμο της 

δυαδικής αναζήτησης. Αν και στην πραγματικότητα δεν 

εξετάζεται ο τρόπος εύρεσης της θέσης και άρα μπορείς να 

εκτελέσεις όποιον αλγόριθμο θέλεις. 

Δυαδική αναζήτηση  

Αλγόριθμος: Σε κάθε βήμα επιλέγουμε ένα στοιχείο P του 

πίνακα και το συγκρίνουμε με το ζητούμενο στοιχείο Χ  
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εάν P < X, επαναλαμβάνουμε την αναζήτηση με το μέρος του 

πίνακα με τα στοιχεία που είναι μικρότερα του Χ  

εάν P = X, τερματίζει η διαδικασία εάν P > X, 

επαναλαμβάνουμε την αναζήτηση με το μέρος του πίνακα με τα 

στοιχεία που είναι μεγαλύτερα του Χ  

Τερματισμός: Η διαδικασία τερματίζει  

όταν βρεθεί το στοιχείο  

ή  

όταν δεν απομείνει μέρος του πίνακα για να εξεταστεί  

 

 Ταξινόμηση πίνακα ακεραίων.  

Σύνοψη 

Σε αυτή την άσκηση πρέπει να γράψετε κώδικα που θα 

ταξινομεί έναν πίνακα ακεραίων.  

Περιγραφή 

Στο πρόγραμμα θα συμπληρώσετε την μέθοδο 

simpleIntegerSorting στην κλάση SimpleIntegerSorting στο 

πακέτο gr.duth.ee.euclid.datastructures.simple_integer_sorting.  

Η μέθοδος πρέπει να επιστρέφει έναν πίνακα ακεραίων (int[]) 

που να περιέχει τις τιμές του πίνακα που δίνεται ως όρισμα, 

αλλά σε αύξουσα σειρά (δηλ. ταξινομημένες από το μικρότερο 

στοιχείο στο μεγαλύτερο).  

Ο πίνακας που δίνεται ως όρισμα θα έχει πάντα μέγεθος 

μεγαλύτερο ή ίσο του 1 και δεν χρειάζεται να ελέγξετε 

περιπτώσεις όπου το μέγεθος είναι 0 ή το όρισμα null. Αν 

υπάρχουν περισσότερες από μια εμφανίσεις του ίδιου αριθμού, 

ο αλγόριθμος τους εμφανίζει διαδοχικά στον ταξινομημένο 

πίνακα.  
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Είσοδος 

Ένας μη κενός πίνακας ακεραίων (int[]) με τιμές στοιχείων στο 

κλειστό διάστημα [-1000, 1000]. 

Έξοδος 

Ο πίνακας της εισόδου ταξινομημένος σε αύξουσα σειρά. 

Παράδειγμα 

int[] values = new int[]{5, 100, -5, 100,-100};//values[0]=5, val-

ues[1]=100, values[2]=-5, values[3]=100, values[4]=-100 

int[] sortedValues = 

gr.duth.ee.euclid.datastructures.simple_integer_sorting.SimpleIn

tegerSorting.simpleIntegerSorting(values); 

assert(sortedValues[0] == -100);  

assert(sortedValues[1] == -5);  

assert(sortedValues[2] == 5);  

assert(sortedValues[3] == 100);  

assert(sortedValues[4] == 100);  

Έχουμε κάνει διάφορους αλγορίθμους ταξινόμησης μέσα 

στην αίθουσα. Στην ιστοσελίδα του μαθήματος έχουμε και 

σχηματική σύγκριση της απόδοσης των διαφόρων 

μεθόδων. Ωστόσο η απόδοση δεν εξετάζεται και μπορείς 

να χρησιμοποιήσεις όποιον αλγόριθμο θέλεις.(π.χ quick-

sort, insertion sort, bubble sort κλπ) 

 

 Στοίβα ακεραίων.  

Σύνοψη 

Σε αυτή την άσκηση πρέπει να γράψετε κώδικα που να υλοποιεί 

μια απλή δομή δεδομένων: μια στοίβα ακεραίων.  

Περιγραφή 

Στο πρόγραμμα θα συμπληρώσετε τις μεθόδους 

SimpleIntegerStack, push, pop, top στην κλάση 

SimpleIntegerStack στο πακέτο 
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gr.duth.ee.euclid.datastructures.simple_integer_stack.  

Θα χρειαστεί επίσης να κατασκευάσετε κατάλληλες 

μεταβλητές/δηλώσεις δεδομένων εντός της κλάσης 

SimpleIntegerStack.  

Παρακάτω δίνονται οι περιγραφές των μεθόδων:  

 public SimpleIntegerStack(int maxSize): 

Αρχικοποιήστε την στοίβα με μέγιστο μέγεθος maxSize 

(π.χ. τον δείκτη που δείχνει στην κορυφή της στοίβας, τον 

πίνακα που αποθηκεύει τα στοιχεία της στοίβας). Η 

παράμετρος maxSize παίρνει τιμές στο κλειστό διάστημα 

[3, 1000] και δεν χρειάζονται έλεγχοι για να διαπιστωθεί 

αν είναι όντως σε αυτό το διάστημα.  

 public void push(int element): 

Αυτή η μέθοδος βάζει το στοιχείο με τιμή element στην 

κορυφή της στοίβας αν η στοίβα δεν είναι ήδη γεμάτη.  

Αν η στοίβα είναι ήδη γεμάτη, δεν μεταβάλλει καθόλου 

την στοίβα και δεν κάνει τίποτα με το στοιχείο. Οι τιμές 

που μπορούν να δοθούν ως παράμετρος element ανήκουν 

στο κλειστό διάστημα [0, 999] και δεν χρειάζονται έλεγχοι 

για να διαπιστωθεί αν είναι όντως σε αυτό το διάστημα.  

 public void pop(): 

Αυτή η μέθοδος βγάζει/αφαιρεί το στοιχείο από την 

κορυφή της στοίβας αν η στοίβα δεν είναι άδεια.  

Αν η στοίβα είναι άδεια, δεν μεταβάλλει καθόλου την 

στοίβα.  

 public int top(): 

Αυτή η μέθοδος επιστρέφει το στοιχείο στην κορυφή της 

στοίβας αν η στοίβα δεν είναι άδεια.  

Αν η στοίβα είναι άδεια, επιστρέφει την τιμή -1.  

Λειτουργία 

Αν ξεκινήσουμε με μία κενή στοίβα μέγιστου μεγέθους 3, και 

χρωματίζοντας με μπλε το στοιχείο στην κορυφή της στοίβας:  

Στοίβα:       (κενή) 

Μετά από: push(10)  
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Στοίβα: 10     

Μετά από: push(5)  

Στοίβα: 10 5   

Μετά από: push(42)  

Στοίβα: 10 5 42 

Μετά από: push(99)  

Στοίβα: 10 5 42 
(καμμία μεταβολή γιατί είναι ήδη 

γεμάτη) 

Μετά από: pop()  

Στοίβα: 10 5   

Μετά από: pop()  

Στοίβα: 10     

Μετά από: pop()  

Στοίβα:       (κενή) 

Μετά από: pop()  

Στοίβα:       
(καμμία μεταβολή γιατί είναι ήδη 

κενή) 

Μετά από: push(78)  

Στοίβα: 78     
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Παράδειγμα 

SimpleIntegerStack stack = new SimpleIntegerStack(3); 

assert(stack.top() == -1); 

 

stack.push(10); 

assert(stack.top() == 10); 

 

stack.push(5); 

assert(stack.top() == 5); 

 

stack.push(42); 

assert(stack.top() == 42); 

 

stack.push(99); 

assert(stack.top() == 42); 

 

stack.pop(); 

assert(stack.top() == 5); 

 

stack.pop(); 

assert(stack.top() == 10); 

 

stack.pop(); 

assert(stack.top() == -1); 

 

stack.pop(); 

assert(stack.top() == -1); 

 

stack.push(78); 

assert(stack.top() == 78); 

Είναι η μόνη εργασία που δε δίνει κάποια είσοδο και να 

ζητά κάποια έξοδο. Έτσι το μόνο που πρέπει να γίνει είναι 

να υλοποιηθούν οι μέθοδοι που ζητά. 


