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ο Διιiρκεια 2 <bρεq
ο Nα απαντηΘoδν oΛA (4) τα θ6ματα.
. Καλf επιτυ21iα.

Θ6μα 1o

Nα δημoυργηθεi η oτατικη μ6θoδoq orderlnMatrix() η oπoiα δε1εται ω; παραμετρo 6vα διoδιdoτατo πiνακα (6oτω a)
απ6 ακεραioυg και tναν ακ6ραιo x και επιoτρ6φει το πληΘo; τωι, oτoιχεiων τoυ πiνακα τα oπoiα εiναι μιικρoτερα τoυ x.
'oλεg oι γραμμεζ τoιl πivακα a περι61oυν τov iδιo αριθμo oτoι1εiιυν.

ΘG1ια2o
Δiνεται ι1 κλdol1 Person (ιivθρωπoq) η oπoiα 1ρηoιμιoπoιεiται στl1ν μoντελoπoiηoη ενog ανΘρiυπoυ. KdΘε αντικεiμιενo

ηq κλαoη6 Person υλoπoιεi τιq μεΘ6δoυq:

Person (String naπe, int yeaΞofBirth) Καταoκευαoτι1-c. Θ6τει τo oνoμα και το ετoq

γε\γησηc.
void setName (String neτρΝame) Θετει τo ιiιιlμα
void seξYearofBirth (int newYoB) Θiτει το ετoq γ6rvηoη_c.
String getNaπe ( ) Επιoτρiφει τι'l ιivομα.
int getYeaτofBirth ( ) , Επιoτριlφει τo iτog γειι,l1oηc.
stΞing tostΞing ( ) ]s Eκτιlπιilι,ει τιrι, ανΘριrπο (oε iιirr γραμμη

εξoδου)

f Να γραφεi η oτατικη μ6Θoδo9 oldestPersons() η oπoiα δ61εται ιυg παoαμετρo ενα διι1νιloμα απ6 αντικεiιιενα nlπoιl
,j Ι'erson και ψΞ! τoυq γηραιoτερoυ; (δηλαδη 6λoυ; αυτoυζ πoυ εχoυν γεvνηθεi στo πιo (μικρo) 6τo9 πoιl

εμφανiζεται oτo διirνυo1ια .

Θ€μα 3o
Να υλoπoιt1Θεi η κλdoη Circle η oπoiα 61ει oκoπo vα μovτελoπoιliσει ενα κυκλo. o κdθε κυκλoq oρiζεται απ6 τo κ6ντρo
τoυ (τιiπoυ Point oτιg διio διαoταoειζ) και την ακτiνα τoυ (τδπoυ double).
Αντικεiμενα τηq κλιiol1g Circle υπooτηρiζουν τιg παρακd,τιυ μεθ6δoυq:

1. Circle(Point a, double radius) Καταoκευαζει ενα κυκλo με κεντρo τo a και ακτivα radius.
2. εetCenter() Επιoτρεφει τo κεντρo τoυ κυκλoυ (τυπoυ Point)
3. getRadius Επιoτρεφει τl]v ακτivα τoυ κυκλoυ.
,4. Contains(Circle c) Επιoτρεφει true εαν o κδκλoq περιε1ει στo εoιυτερικo τoυ oλ6κληρo

τoν κυκλo c, false διαφoρετικα.

Δiνεται η κλdoη Point η oπoiα μoντελoπoιεi 6vα oημεio oτo επiπεδo (καΘoριoμθνo απo δυo ακεραιεq oυvτεταγμιlνεq) και
υπooτηρiζει τιq μεΘ6δoυ9:

l. Point( int x' int y). Καταoκευαζει τo oημεi<, (x,y)
2. setΧ(inι x) Θθτευ μετατρεπει τηv Χ-oυι,τεταγμfι,η τoυ oημεioυ
3. setY(int y) Θετε/μετατρεπει την Y-oυντεταγμι6νη τoυ oημεioυ
4. getx() Επιoτρεφει τηv X-oυντεταγμ6νη τoυ oημεioυ
5. getY() Επιoτρεφει τηv Y-oυvτεταγμι6νη τoυ ol1μεioυ
6' distanceFrom(Point p)Επιoτρεφει τl1ν απ6oταoη τo oημεio απ6 τo oημεio πoυ δiνεται ωq παραμετρoq.
7. toString() Επιoτρεφει τo oημεio oε εκτυπωoιμη μoρφιi (ωg string)

Θ6μα 4o
Nα γραφεi η oτατικη μι1θoδog mostZerοesRow() l οπoiα δ6xεται ω9 παρdμετρο θνα διoδιαoτατo διdvυoμα απ6 ακεραiιlυq
και επιoτρεφει τoν αριθμo τηg γραμμηg (εdν υπdρ1ει) η oπoiα περι6xει τoν μεγαλδτερo αριθμ6 απo μιl1δ6v. Εiιν δεν υπdρ1ει
τετoια γραμμιη, επιoτρ6φει τo -l.
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