Ταξινόμηση

Ταξινόμηση
Ταξινόμηση ευθείας ανταλλαγής (Φυσαλίδα)
1) Να ταξινομηθεί ο πίνακας Α[Ν] σε αύξουσα σειρά με τη μέθοδο της φυσαλίδας.
Για i από 2 µέχρι Ν
Για j από N µέχρι i µε_βήµα -1
Αν (Α[j] < Α[j-1]) τότε
tmp <-- Α[j]
Α[j] <-- Α[j-1]
Α[j-1] <-- tmp
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης
2) Να ταξινομηθεί ο πίνακας Β[Ν] σε φθίνουσα σειρά διατηρώντας την αντιστοιχία με τον πίνακα
ΟΝ[Ν]. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων στοιχείων στον πίνακα Β[Ν], τότε να
εμφανίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία του ΟΝ[Ν] με αλφαβητική σειρά.
Για i από 2 µέχρι Ν
Για j από N µέχρι i µε_βήµα -1
Αν (Β[j] > Β[j-1]) τότε
tmp1 <-- Β[j]
Β[j] <-- Β[j-1]
Β[j-1] <-- tmp1

! Διαφορετικό tmp για κάθε
! πίνακα διαφορετικού τύπου
! δεδοµένων.

tmp2 <-- ΟΝ[j]
ΟΝ[j] <-- ΟΝ[j-1]
ΟΝ[j-1] <-- tmp2
Αλλιώς_αν (Β[j] = Β[j-1]) τότε
Αν (ΟΝ[j] < ΟΝ[j-1]) τότε
tmp2 <-- ΟΝ[j]
ΟΝ[j] <-- ΟΝ[j-1]
ΟΝ[j-1] <-- tmp2
Τέλος_Αν
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης

! Οι βαθµοί δεν χρειάζονται
! αντιµετάθεση, καθώς είναι
! ίσοι.

3) Να ταξινομηθεί ο πίνακας Β[Ν] σε αύξουσα σειρά. Σε περίπτωση που η ταξινόμηση έχει
ολοκληρωθεί σε λιγότερες (από Ν-1) σαρώσεις, τότε η φυσαλίδα να σταματάει (έξυπνη φυσαλίδα).
Αρχή_Επανάληψης
πλ <-- 0
! πλ = πλήθος αντιµεταθέσεων κάθε
i <— 2
! σάρωσης. Εάν παραµείνει 0 µετά
Για j από N µέχρι i µε_βήµα -1 ! από κάποια σάρωση, τότε ο
Αν (Α[j] < Α[j-1]) τότε
! πίνακας είναι πλέον
πλ <-- πλ + 1
! ταξινοµηµένος.
tmp <-- Α[j]
Α[j] <-- Α[j-1]
Α[j-1] <-- tmp
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
i <-- i + 1
Μέχρις_Ότου (i > N Ή πλ = 0)

!
!
!
!

Η φυσαλίδα τελειώνει, είτε όταν
τελειώσουν οι σαρώσεις, είτε
στην πρώτη σάρωση που θα κάνει
µηδέν (0) αντιµεταθέσεις.
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4) Να ταξινομηθεί ο δισδιάστατος πίνακας Α[Μ, Ν] σε αύξουσα σειρά.
a. Μεταφορά όλων των στοιχείων του δισδιάστατου πίνακα Α[Μ,Ν] σε μονοδιάστατο πίνακα Β,
μεγέθους Μ*Ν
κ <-- 1
Για i από 1 µέχρι Μ
Για j από 1 µέχρι N
Β[κ] <-- Α[i,j]
κ <-- κ + 1
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης
b. Ταξινόμηση του μονοδιάστατου πίνακα Β (με μέγεθος Μ*Ν)
Για i από 2 µέχρι Μ*Ν
Για j από Μ*N µέχρι i µε_βήµα -1
Αν (Β[j] < Β[j-1]) τότε
tmp <-- Β[j]
Β[j] <-- Β[j-1]
Β[j-1] <-- tmp
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης
c. Μεταφορά όλων των στοιχείων του μονοδιάστατου πίνακα Β ξανά πίσω στο δισδιάστατο
πίνακα Α[Μ,Ν]
κ <-- 1
Για i από 1 µέχρι Μ
Για j από 1 µέχρι N
Α[i,j] <-- Β[κ]
κ <-- κ + 1
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης
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5) Να ταξινομηθεί η γραμμή i του δισδιάστατου πίνακα Α[Μ, Ν] σε αύξουσα σειρά.
Για κ από 2 µέχρι Ν
Για j από N µέχρι i µε_βήµα -1
Αν (Α[i, j] < A[i, j-1]) τότε
tmp <-- Α[i, j]
Α[i, j] <-- Α[i, j-1]
Α[i, j-1] <-- tmp
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης
6) Να ταξινομηθεί κάθε γραμμή του δισδιάστατου πίνακα Α[Μ, Ν] σε αύξουσα σειρά.
Για i από 1 µέχρι M
Για κ από 2 µέχρι Ν
Για j από N µέχρι i µε_βήµα -1
Αν (Α[i, j] < A[i, j-1]) τότε
tmp <-- Α[i, j]
Α[i, j] <-- Α[i, j-1]
Α[i, j-1] <-- tmp
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης
Τέλος_Επανάληψης
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Ταξινόμηση με επιλογή
1) Να ταξινομηθεί ο πίνακας Β[Ν] σε αύξουσα σειρά με τη μέθοδο της επιλογής.
Για i από 1 µέχρι Ν - 1
min <— Β[i]
θmin <— i
Για j από i+1 µέχρι Ν
Αν (Β[j] < min) τότε
min <— Β[j]
θmin <— j
Τέλος_ΑΝ
Τέλος_Επανάληψης
tmp <-- Β[θmin]
Β[θmin] <-- Β[i]
Β[i] <-- tmp
Τέλος_Επανάληψης
2) Παραλλαγή χωρίς τη χρήση της μεταβλητής min.
Για i από 1 µέχρι Ν - 1
θmin <— i
Για j από i+1 µέχρι Ν
Αν (Β[j] < Β[θ]) τότε
θmin <— j
Τέλος_ΑΝ
Τέλος_Επανάληψης
tmp1 <-- Β[θmin]
Β[θmin] <-- Β[i]
Β[i] <-- tmp1
Τέλος_Επανάληψης
3) Να ταξινομηθεί ο πίνακας Β[Ν] σε φθίνουσα σειρά διατηρώντας την αντιστοιχία με τον πίνακα
ΟΝ[Ν].
Η μέθοδος είναι ακριβώς ίδια με τις προηγούμενες. Απλά κάθε φορά που αντιμεταθέτουμε κάποιο
στοιχείο του Β, πρέπει να κάνουμε την ίδια αντιμετάθεση (χωρίς να ρωτήσουμε) και στον
παράλληλο πίνακα ΟΝ.
tmp2 <-- ΟΝ[θmin]
ΟΝ[θmin] <-- ΟΝ[i]
ΟΝ[i] <-- tmp2
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4) Να ταξινομηθεί ο πίνακας Β[Ν] σε φθίνουσα σειρά διατηρώντας την αντιστοιχία με τον πίνακα
ΟΝ[Ν]. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων στοιχείων στον πίνακα Β[Ν], τότε να
εμφανίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία του ΟΝ[Ν] με αλφαβητική σειρά.
Για i από 1 µέχρι Ν - 1
min <— Β[i]
θmin <— i
Για j από i+1 µέχρι
Αν (Β[j] < min)
min <— Β[j]
θmin <— j
Αλλιώς_αν (Β[j]
Αν (ΟΝ[j] <
θmin <—
Τέλος_αν
Τέλος_ΑΝ
Τέλος_Επανάληψης

Ν
τότε
= min) τότε
ΟΝ[θmin] τότε
j

tmp1 <-- Β[θmin]
Β[θmin] <-- Β[i]
Β[i] <-- tmp1
tmp2 <-- ΟΝ[θmin]
ΟΝ[θmin] <-- ΟΝ[i]
ΟΝ[i] <-- tmp2
Τέλος_Επανάληψης
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!
!
!
!
!
!

Αν ξαναβρούµε στοιχείο ίσο
µε το min, τότε κρατάµε
τη δική του θέση, εφόσον
το όνοµα σε αυτήν την θέση
είναι µικρότερο από το
όνοµα στην τρέχουσα θmin.

Ταξινόμηση

Ταξινόμηση με παρεμβολή
1) Να ταξινομηθεί ο πίνακας Β[Ν] σε αύξουσα σειρά με τη μέθοδο της παρεμβολής.
Σημείωση:
Η μέθοδος είναι πιο εύκολα κατανοητή όταν φανταστούμε ότι πρέπει να παρεμβάλλουμε το
στοιχείο i του πίνακα Β, στον ήδη ταξινομημένο (από τις προηγούμενες σαρώσεις) υπό-πίνακα
Β[1 έως i-1].
Για i από 2 µέχρι Ν
key <— Β[i]

! key = το στοιχείο που θέλουµε να παρεµβάλουµε
! στον ήδη ταξινοµηµένο πίνακα Β[1 έως i-1]

stop <— Ψευδής
j <— i - 1
Όσο (j >= 1) και (stop = Ψευδής) επανάλαβε
Αν (key < Β[j]) τότε
Β[j+1] <— Β[j]
j <— j - 1
Αλλιώς
stop <— Αληθής
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Β[j+1] <— key
Τέλος_Επανάληψης
2) Να ταξινομηθεί ο πίνακας Β[Ν] σε φθίνουσα σειρά διατηρώντας την αντιστοιχία με τον πίνακα
ΟΝ[Ν].
Η μέθοδος είναι ακριβώς ίδια με την παραπάνω. Απλά κάθε φορά που ένα στοιχείο του Β
μετακινείται κατά μία θέση προς τα δεξιά, πρέπει να κάνουμε την ίδια μετακίνηση (χωρίς να
ρωτήσουμε) και στον παράλληλο πίνακα ΟΝ.
Για i από 2 µέχρι Ν
key1 <— Β[i]
key2 <— ΟΝ[i]

! key1 = το στοιχείο του Β που θα παρεµβάλουµε
! key2 = το στοιχείο του ΟΝ που θα παρεµβάλουµε

stop <— Ψευδής
j <— i - 1
Όσο (j >= 1) και (stop = Ψευδής) επανάλαβε
Αν (key1 < Β[j]) τότε
Β[j+1] <— Β[j]
ΟΝ[j+1] <— ΟΝ[j]
j <— j - 1
Αλλιώς
stop <— Αληθής
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Β[j+1] <— key1
ΟΝ[j+1] <— key2
Τέλος_Επανάληψης
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3) Να ταξινομηθεί ο πίνακας Β[Ν] σε φθίνουσα σειρά διατηρώντας την αντιστοιχία με τον πίνακα
ΟΝ[Ν]. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων στοιχείων στον πίνακα Β[Ν], τότε να
εμφανίζονται τα αντίστοιχα στοιχεία του ΟΝ[Ν] με αλφαβητική σειρά.
Για i από 2 µέχρι Ν
key1 <— Β[i]
key2 <— ΟΝ[i]

! key1 = το στοιχείο του Β που θα παρεµβάλουµε
! key2 = το στοιχείο του ΟΝ που θα παρεµβάλουµε

stop <— Ψευδής
j <— i - 1
Όσο (j >= 1) και (stop = Ψευδής) επανάλαβε
Αν (key1 < Β[j]) τότε
Β[j+1] <— Β[j]
ΟΝ[j+1] <— ΟΝ[j]
j <— j - 1
Αλλιώς_αν (key1 = Β[j]) τότε
Αν (key2 < ΟΝ[j]) τότε
Β[j+1] <— Β[j]
ΟΝ[j+1] <— ΟΝ[j]
j <— j - 1
Τέλος_Αν
Αλλιώς
stop <— Αληθής
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Β[j+1] <— key1
ΟΝ[j+1] <— key2
Τέλος_Επανάληψης
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Αναζήτηση
1) Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος σε έναν μονοδιάστατο μη ταξινομημένο πίνακα Α με μέγεθος
Ν, θα αναζητά την πρώτη εμφάνιση του στοιχείου key. Σε περίπτωση που βρεθεί το στοιχείο key, η
αναζήτηση πρέπει να τερματίζεται.
toBrika <— Ψευδής
i <— 1
Όσο (i <= Ν) και (toBrika = Ψευδής) επανέλαβε
Αν (Α[i] = key) τότε
toBrika <— Αληθής
θ <— i
Αλλιώς
i <— i + 1
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Αν (toBrika = Αληθής) τότε
Γράψε ‘Το στοιχείο’, key, ‘βρέθηκε στη θέση’, θ
Αλλιώς
Γράψε ‘Το στοιχείο’, key, ‘δεν υπάρχει στον πίνακα’
Τέλος_Αν
Παραλλαγή:
2) Αν ζητηθεί η τελευταία εμφάνιση του στοιχείου key και όχι η πρώτη, τότε απλά ξεκινάμε τη
σειριακή αναζήτηση από το τέλος προς την αρχή.
toBrika <— Ψευδής
i <— Ν
Όσο (i >= 1) και (toBrika = Ψευδής) επανέλαβε
Αν (Α[i] = key) τότε
toBrika <— Αληθής
θ <— i
Αλλιώς
i <— i - 1
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Αν (toBrika = Αληθής) τότε
Γράψε ‘Το στοιχείο’, key, ‘βρέθηκε στη θέση’, θ
Αλλιώς
Γράψε ‘Το στοιχείο’, key, ‘δεν υπάρχει στον πίνακα’
Τέλος_Αν
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3) Να γραφεί αλγόριθμος ο οποίος σε έναν μονοδιάστατο ταξινομημένο (με αύξουσα ταξινόμηση)
πίνακα Α με μέγεθος Ν, θα αναζητά την πρώτη εμφάνιση του στοιχείου key. Σε περίπτωση που
βρεθεί το στοιχείο key, η αναζήτηση πρέπει να τερματίζεται.
Σημείωση:
Αυτό που αλλάζει είναι ότι, λόγω της ταξινόμησης, μπορούμε να σταματήσουμε την αναζήτηση,
μόλις βρεθεί ένα στοιχείο μεγαλύτερο από αυτό που ψάχνουμε.
toBrika <— Ψευδής
i <— 1
Όσο (i <= Ν) και (toBrika = Ψευδής) επανέλαβε
Αν (Α[i] = key) τότε
toBrika <— Αληθής
θ <— i
Αλλιώς_αν (Α[i] > key) τότε
i <— Ν + 1
! Κάνοντας το i = N + 1
Αλλιώς
! τερµατίζουµε πρόωρα την
i <— i + 1
! επανάληψη
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Αν (toBrika = Αληθής) τότε
Γράψε ‘Το στοιχείο’, key, ‘βρέθηκε στη θέση’, θ
Αλλιώς
Γράψε ‘Το στοιχείο’, key, ‘δεν υπάρχει στον πίνακα’
Τέλος_Αν
Παραλλαγή:
Αν ζητηθεί η τελευταία εμφάνιση του στοιχείου key και όχι η πρώτη, τότε πρέπει να αφαιρέσουμε
από τη συνθήκη το τμήμα (toBrika = Ψευδής) ώστε να συνεχιστεί η αναζήτηση ακόμη και αν
βρεθεί το πρώτο στοιχείο. Δηλαδή:
toBrika <— Ψευδής
i <— 1
Όσο (i <= Ν) επανέλαβε
Αν (Α[i] = key) τότε
toBrika <— Αληθής
! Όταν βρεθεί το στοιχείο
θ <— i
! δεν σταµατάµε
i <— i + 1
Αλλιώς_αν (Α[i] > key) τότε
i <— Ν + 1
! Κάνοντας το i = N + 1
Αλλιώς
! τερµατίζουµε πρόωρα την
i <— i + 1
! επανάληψη
Τέλος_Αν
Τέλος_Επανάληψης
Αν (toBrika = Αληθής) τότε
Γράψε ‘Το τελευταίο στοιχείο’, key, ‘βρέθηκε στη θέση’, θ
Αλλιώς
Γράψε ‘Το στοιχείο’, key, ‘δεν υπάρχει στον πίνακα’
Τέλος_Αν

Ερώτηση:
Αν ο πίνακας είναι ταξινομημένος με φθίνουσα σειρά, τότε τι πρέπει να αλλάξουμε;
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1. Στους αγώνες ταχύτητας της Formula 1, οι οδηγοί συμμετέχουν σε 15 αγώνες ο καθένας στη
διάρκεια της χρονιάς. Για κάθε αγώνα, κάθε οδηγός λαμβάνει μία βαθμολογία από το 1 έως το 12.
Από τις 15 βαθμολογίες που λαμβάνει κάθε οδηγός αφαιρούνται οι 4 χαμηλότερες και το άθροισμα
των υπολοίπων αποτελεί την τελική βαθμολογία του οδηγού. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:
a. Για κάθε οδηγό που έλαβε μέρος στους αγώνες:
i. Να διαβάζει το όνομά του
ii. Να διαβάζει τη βαθμολογία που έλαβε σε καθέναν από τους 15 αγώνες και να
υπολογίζει την τελική του βαθμολογία
Το διάβασμα των οδηγών και των βαθμολογιών τους να συνεχίζεται μέχρι να δοθεί ως όνομα
οδηγού η λέξη “ΤΕΛΟΣ”
b. Να εμφανίζει το όνομα του οδηγού με την υψηλότερη βαθμολογία
c. Να εμφανίζει το όνομα του οδηγού με τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία
d. Να εμφανίζει το όνομα του αδηγού με την τρίτη υψηλότερη βαθμολογία
2. Μία ομάδα 10 επιτυχημένων τριαθλητών θα βραβευθούν από την ITU (International triathlon Union)
σε ειδική εκδήλωση. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι αθλητές θα παραλάβουν τα βραβεία τους
ξεκινώντας από αυτόν με την μεγαλύτερη ετήσια βαθμολογία και συνεχίζοντας με τους υπόλοιπους
αθλητές σε φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία τους. Ο υπεύθυνος της εκδήλωσης θα επιλέξει
τη σειρά των αθλητών ακολουθώντας την εξής μέθοδο. Πρώτα θα πάρει τον αθλητή με τη
μεγαλύτερη βαθμολογία και θα τον τοποθετήσει πρώτο στη σειρά για βράβευση. Στην συνέχεια από
τους υπόλοιπους αθλητές, θα διαλέξει αυτόν με τη μεγαλύτερη βαθμολογία και θα τον τοποθετήσει
δεύτερο στη σειρά για βράβευση. Θα επαναλάνει αυτή τη διαδικασία μέχρι να τοποθετήσει στη
σωστή σειρά όλους τους αθλητές. Να γραφεί πρόγραμμα το οποίο:
a. Θα διαβάζει το όνομα και τη βαθμολογία κάθε αθλητή και θα τα αποθηκεύει σε κατάλληλους
μονοδιάστατους πίνακες
b. Θα τοποθετεί τους αθλητές στη σωστή σειρά, ως προς τη βαθμολογία τους, με τη μέθοδο
που περιγράφηκε πιο πάνω, διατηρώντας την αντιστοιχία με τα ονόματά τους
c. Θα εμφανίζει τα ονόματα των αθλητών με τη σειρά με την οποία πρόκειται να βραβευθούν
και δίπλα τη βαθμολογία τους
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