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Εργασία 2
Προθεσμία: 12 Οκτωβρίου 2009
Άσκηση 1(3 μονάδες):
Περιγραφή
Μία ομάδα μαθητών ετοιμάζεται να τρέξει σε μαραθώνιο. Η επίδοση τους (σε λεπτά) είναι όπως
φαίνεται πιο κάτω:
John 243
Elena 341
Thomas 273
Hamilton 278
Suzie 329
Phil 445
Matt 402
Alex 388
Emma 275
James 334
Jane 412
Emily 393
Daniel 299
Neda 343
Aaron 317
Kate 265
Πρόβλημα
Βρείτε ποιός/ά είναι ο πρώτος καλύτερος. Μετά βρείτε ποιος είναι ο δεύτερος καλύτερος. Σε κάθε
περίπτωση, τυπώστε το όνομα του/ης μαθητή/τριας και την επίδοσή τους (σε λεπτά).
Οδηγίες
Γράψτε μία κλάση Marathon που να περιέχει δύο μεθόδους: findFirst και findSecond. Η μέθοδος
findFirst πρέπει να παίρνει σαν παραμέτρους ένα πίνακα από αριθμούς και να επιστρέφει το δείκτη
(index) που αντιστοιχεί στο στοιχείο του πίνακα με τη μεγαλύτερη τιμή. Η μέθοδος findSecond πρέπει
να χρησιμοποιεί την μέθοδο findFirst και να επιστρέφει το δείκτη(index) που αντιστοιχεί στο στοιχείο
του πίνακα με τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή. Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να τυπώνετε το όνομα και
την επίδοση του πρώτου και δεύτερου μαθητή/τριας.

Χρησιμοποιείστε το σκελετό της κλάσης Marathon που δίνεται πιο κάτω:

Το αποτέλεσμα του πιο πάνω κώδικα είναι το ακόλουθο:

Το αποτέλεσμα του τελικού κώδικα πρέπει να είναι το ακόλουθο:

Άσκηση 2 (7 μονάδες):
Περιγραφή
Οι βιβλιοθήκες μίας μικρής πόλης χρειάζονται ένα καινούργιο σύστημα ενοικίασης βιβλίων. Στην πόλη
υπάρχουν δύο βιβλιοθήκες οι οποίες έχουν διάφορα βιβλία. Οι πελάτες πρέπει να μπορούν να
τυπώνουν λίστες με τα διαθέσιμα βιβλία, να ενοικιάζουν και να επιστρέφουν βιβλία.
Πρόβλημα
Σας παρέχονταιι δύο κλάσεις: Book και Library, οι οποίες μαζί παρέχουν την λειτουργικότητα για μία
βάση δεδομένων βιβλίων. Πρέπει εσείς να συμπληρώσετε τις μεθόδους που λείπουν.
Πρώτο μέρος
Χρειαζόμαστε μία κλάση για τα βιβλία. Δημιουργείστε μία κλάση που λέγεται Book. Αντιγράψτε τον
κώδικα που ακολουθεί. Η κλάση αυτή περιέχει μεθόδους για να δίνεται ο τίτλος του βιβλίου, να
ελέγχεται αν ένα βιβλίο είναι διαθέσιμο, και για να επιστρέφεται ένα βιβλίο. Συμπληρώστε τον κώδικα
που λείπει ώστε να παρέχεται η λειτουργικότητα που περιγράφετε. Η μέθοδος main μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να ελέγξετε τις μεθόδους σας.

Το αποτέλεσμα του τελικού κώδικα πρέπει να είναι:

Δεύτερο μέρος
Χρειαζόμαστε μία κλάση για τις βιβλιοθήκες. Η κλάση αυτή περιέχει μεθόδους για την διαχείριση μιας
συλλογής βιβλίων. Οι ώρες λειτουργίας των βιβλιοθηκών είναι οι ίδιες: 9 πμ. με 5 μ.μ. Οι δύο
βιβλιοθήκες έχουν διαφορετικές διευθύνσεις και διαφορετικές συλλογές βιβλίων (π.χ. Πίνακες με
αντικείμενα Book). Δημιουργείστε μία κλάση που λέγεται Library. Αντιγράψτε τον κώδικα που
ακολουθεί. Σας παρέχεται η μέθοδος main η οποία δημιουργεί δύο βιβλιοθήκες και καλεί ορισμένες
μεθόδους. Συμπληρώστε τον κώδικα που λείπει ώστε να παρέχεται η λειτουργικότητα που
περιγράφετε.

Το αποτέλεσμα του τελικού κώδικα πρέπει να είναι το ακόλουθο:

Σημειώσεις:
1. Μερικές μέθοδοι πρέπει να είναι static και άλλες instance.
2. Προσοχή όταν συγκρίνεται τα περιεχόμενα δύο αντικειμένων τύπου String.
3. Μην κάνετε μετατροπές στις μεθόδους main.
Παράδοση:
1. Το αρχείο Marathon.java
2. Το αρχείο Book.java
3. Το αρχείο Library.java
4. Η παράδοση να γίνει μέσω του συστήματος BlackBoard.

