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Εργαστηριακή άσκηση #6 
 
Θέµα: Εξοικείωση µε την χρήση της εντολής επανάληψης (while…), της εντολής διακλάδωσης 
(switch…), χρήση της κλάσης String και των µεθόδων που υποστηρίζει. 
 
Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί στην εξοικείωση µε τη χρήση των εντολών επανάληψης και 
την χρήση της κλάσης String. Θα δηµιουργήσουµε το έργο numberConverter το οποίο περιέχει 
την κλάση NumberConverter. Η κλάση NumberConverter παρέχει στατικές µεθόδους για την 
µετατροπή αριθµών διαφόρων αριθµητικών συστηµάτων ( δυαδικό, δεκαδικό, οκταδικό, δεκαεξαδικό). 
Για την πραγµατοποίηση των παραπάνω γίνεται χρήση του βρόγχου “while…”. Οι δυαδικοί, οι 
οκταδικοί και οι δεκαεξαδικοί αριθµοί αναπαρίστανται µε αντικείµενα της κλάσης String. 
 
Αναπαράσταση αριθµών σε διάφορα συστήµατα.  
Για την αναπαράσταση ενός αριθµού (χωρίς πρόσηµο) στο σύστηµα µε βάση b, χρησιµοποιούνται b 
σύµβολα που αντιστοιχούν στις τιµές 0, 1, 2,…, b-1. Το δυαδικό σύστηµα χρησιµοποιεί τα σύµβολα 0 
και 1. Το οκταδικό τα 0,1,…,7. Το δεκαδικό τα 0,1,2,…,9. Το δεκαεξαδικό τα 0,1,2,…,9, Α(10), Β(11), 
C(12), D(13), E(14), F(15).  
Ο αριθµός   anan-1…a2a1a0  στο σύστηµα µε βάση b αντιστοιχεί στον αριθµό µε τιµή    

an bn + an-1bn-1 + … + a2 b2 + a1b + a0. 
Για παράδειγµα, ο δυαδικός αριθµός «1111» αντιστοιχεί στο (δεκαδικό) 15, ο οκταδικός αριθµός «77» 
αντιστοιχεί στο (δεκαδικό) 63, και ο δεκαεξαδικός «FF» στο (δεκαδικό) 255. 
 
 
1. ∆ηµιουργήστε ένα νέο έργο µε την ονοµασία numberConverter. Για οικονοµία χρόνου, στην 

εργαστηριακή αυτή άσκηση δεν θα εισάγουµε σχόλια στον κώδικα που δηµιουργούµε.  
 
2. ∆ηµιουργήστε την κλάση NumberConverter.  Η κλάση NumberConverter παρέχει τις 

παρακάτω στατικές µεθόδους: 
     

� long bin2Dec(String) Μετατροπή αριθµών από δυαδικό σε δεκαδικό σύστηµα.       
� long oct2Dec(String)         Μετατροπή αριθµών από οκταδικό σε δεκαδικό σύστηµα. 
� long hex2Dec(String)        Μετατροπή αριθµών από δεκαεξαδικό σε δεκαδικό σύστηµα. 
� String dec2Bin(long)         Μετατροπή αριθµών από δεκαδικό σε δεκαδικό σύστηµα. 
� String dec2Oct(long)         Μετατροπή αριθµών από δεκαδικό σε οκταδικό σύστηµα. 
� String dec2Hex(long)         Μετατροπή αριθµών από δεκαδικό σε δεκαεξαδικό σύστηµα. 
� String bin2Oct(String)     Μετατροπή αριθµών από δυαδικό σε οκταδικό σύστηµα. 
� String bin2Hex(String)     Μετατροπή αριθµών από δυαδικό σε δεκαεξαδικό σύστηµα. 
� String oct2Bin(String)      Μετατροπή αριθµών από οκταδικό σε δεκαδικό σύστηµα. 
� String hex2Bin(String)      Μετατροπή αριθµών από δεκαεξαδικό σε δεκαδικό σύστηµα. 

 
3. Υλοποιήστε τις µεθόδους bin2Dec(), oct2Dec(), και hex2Dec(). Καθεµία από τις 

µεθόδους αυτές δέχεται ένα αλφαριθµητικό σαν δεδοµένο το οποίο αναπαριστά έναν αριθµό στο 
δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό σύστηµα, αντίστοιχα. Επιστρέφει τον αριθµό που αντιστοιχεί 
στο δεκαδικό σύστηµα. Στα σχόλια της κάθε µεθόδου να προσδιορίσετε το µέγιστο µήκος του 
αλφαριθµητικού (µε βάση το εύρος των αριθµών που µπορεί να αναπαραστήσει ενας αριθµός 
τύπου long).  
 

4. Οι µεθόδοι dec2Bin(), dec2Oct(), και dec2Hex() θα υλοποιηθουν βασιζοµενες σε 
συνεχεις διαιρέσεις.  Ο κώδικας για τη µεθοδο dec2Bin() ακολουθεί. 

 
   public static String dec2Bin(long decimal) 
    { 
        int base=2; 
        String binary="";; 
        int remainder; // υπόλοιπο διαίρεσης 
        long quotient; // πηλίκο διαίρεσης 
 
        boolean finished=false; 
        while (!finished){ 
            remainder= (int) (decimal % base); 
            quotient=decimal/base; 
            binary= remainder + binary; 
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            if (quotient==0)  
                finished=true; 
            else 
                decimal=quotient; 
        } 
        return binary; 
    }//dec2Bin 
 
Αφού κατανοήσετε τον παραπάνω κώδικα, µε ανάλογο τρόπο να υλοποιήσετε τις µεθόδους 
dec2Oct(), και dec2Hex(. 
 

5. Η µετατροπή από το δυαδικό στο οκταδικό σύστηµα (και αντίστροφα) µπορεί να γίνει χωρίζοντας 
τον δυαδικό αριθµό σε τριάδες και µετατρέποντας την κάθε τριάδα στο αντίστοιχο οκταδικό 
ψηφίο. (Για την µετατροπή δεκαεξαδικών αριθµών σε δυαδικούς, ο δεκαεξαδικός αριθµός 
χωρίζεται σε τετράδες.) Με βάση τη µέθοδο αυτή, να υλοποιηθούν οι µέθοδοι bin2Oct(), 
bin2Hex(), oct2Bin(), και hex2Bin(). Αναγκαία (ίσως) είναι η χρήση των µεθόδων 
charAt() και substring() της κλάσης String. Παρατηρήστε ότι µε την «τµηµατική 
µετατροπή» δεν τίθεται θέµα ορίου του µεγέθους των αλφαριθµητικών.  

 
6. Να εµπλουτιστεί ο κώδικας των κλάσεων µε σχόλια. 


