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Πεξίιεςε 

 
θνπφο ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε δχν γλσζηψλ 

αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο ηνπ HeapSort θαη ηνπ WeakHeapSort  νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο δνκέο δεδνκέλσλ πνπ νλνκάδνληαη ζσξνί.   

Αθφηνπ γίλεη κία επηγξακκαηηθή πεξηγξαθή ησλ γλσζηφηεξσλ αιγνξίζκσλ 

ηαμηλφκεζεο θαη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή , ζα πξνρσξήζνπκε ζηελ πεξηγξαθή ησλ ζσξψλ 

θαη ζηνλ ηξφπν εηζαγσγήο θαη δηαγξαθήο ζηνηρείσλ ζηηο δνκέο ζσξψλ. ηε ζπλέρεηα ζα 

γίλεη κία αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή ησλ δχν γλσζηψλ αιγνξίζκσλ αξρίδνληαο απφ ηνλ 

HeapSort, κε έλα παξάδεηγκα, ηελ πινπνίεζή ηνπ ζε θψδηθα θαη ηελ επεμήγεζή ηνπ 

θαζψο θαη ηελ αλάιπζε πνιππινθφηεηάο ηνπ. Σν ίδην ζα γίλεη θαη κε ηνλ αιγφξηζκν 

Weak HeapSort ν νπνίνο απνηειεί εμέιημε ηνπ HeapSort. 

Σέινο ζα γίλεη κία ππνινγηζηηθή κειέηε ησλ δχν απηψλ αιγνξίζκσλ ε νπνία ζα 

αθνξά ησλ αξηζκφ επαλαιήςεσλ, ην ρξφλν επεμεξγαζίαο θαη ηε κέηξεζε ησλ βαζηθψλ 

πξάμεσλ πνπ επηηεινχληαη. Αθφηνπ έρνπλ πινπνηεζεί ζε Java θαη νη δχν αιγφξηζκνη, ζα 

εηζάγνπκε ζηα πξνγξάκκαηα απηά ζηνηρεία κε ηε ρξήζε ςεπδνγελλήηξησλ ζπλαξηήζεσλ 

θαη ζα παξνπζηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο. 
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Abstract 
 

The main aim of this thesis is to study two well-known sorting algorithms, 

HeapSort and WeakHeapSort, which use specific data structures called heaps. 

After a peer review of the most well-known sorting algorithms, this thesis 

describes the data structure heap and its basic operations, i.e. insert and delete of an 

element. Then, a detailed presentation of the two sorting algorithms will follow. 

Furthermore, these algorithms are implemented in code and then their complexity is 

analyzed.  

Finally, this thesis presents a computational study of these algorithms. This 

computational study includes the number of comparisons, the execution time and the 

number of the basic operations. The algorithms are implemented in Java and data from 

pseudorandom functions are inserted in order to execute the algorithms. Finally, the 

conclusions of the thesis are presented. 
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1. Δηζαγσγή 

 

1.1 Αληηθείκελν Δξγαζίαο 

 

Ζ εχξεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ αιγνξίζκσλ θαη ε ππνινγηζηηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά απνηειεί έλα απφ ηα πην ζεκειηψδε δεηήκαηα ζηελ επηζηήκε ηεο 

πιεξνθνξηθήο. Τπάξρνπλ ηξία είδε ζεσξεηηθήο πνιππινθφηεηαο: (1) ε αλάιπζε 

ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο, (2) ε αλάιπζε θαιχηεξεο πεξίπησζεο θαη (3) ε αλάιπζε κέζεο 

πεξίπησζεο (Sedgewickand et al., 1996). Αλ θαη ε ζεκαζία ηεο ζεσξεηηθήο 

πνιππινθφηεηαο είλαη αδηακθηζβήηεηε, εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε κειέηε ηεο 

ππνινγηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αιγνξίζκσλ. Αιγφξηζκνη, φπσο απηνί ηεο ηαμηλφκεζεο 

είλαη απφ ηνπο πην βαζηθνχο θαη δηδάζθνληαη ζε φια ζρεδφλ ηα ηκήκαηα Πιεξνθνξηθήο. 

Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ αιγνξίζκσλ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

αλάπηπμε λέσλ αιγνξίζκσλ ή κε ηε βειηίσζε ήδε ππαξρφλησλ.  

Κάζε θνξά, φκσο, πνπ αλαπηχζζεηαη έλαο λένο αιγφξηζκνο, γηα λα ζπγθξηζεί σο 

πξνο ηελ ππνινγηζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ κε ηνπο ήδε ππάξρνληεο απαηηείηαη κηα 

ρξνλνβφξα θαη επίπνλε δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία απηή αλαθέξεηαη σο ππνινγηζηηθή 

κειέηε. Πνιιέο εξγαζίεο έρνπλ γξαθηεί γηα ην πσο πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ηα πεηξάκαηα 

θαη πσο πξέπεη λα δηελεξγνχληαη νη ππνινγηζηηθέο κειέηεο (Hooker, 1994; Rardin et al., 

2001). Γηα ηελ ππνινγηζηηθή ζχγθξηζε δηαθφξσλ αιγνξίζκσλ, απαξαίηεηε είλαη ε 

πνιιαπιή εθηέιεζε φισλ ησλ αιγνξίζκσλ ζε ζπιινγέο απφ δεδνκέλα. Γηα ηελ εμαγσγή 

αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αιγνξίζκσλ, ηα δεδνκέλα 

απηά πξέπεη λα πιεξνχλ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα είλαη 

κεγάιεο δηάζηαζεο, λα δεκηνπξγνχληαη απφ γελλήηξηεο ηπραίσλ αξηζκψλ θαη γηα θάζε 

δηάζηαζε λα ιχλνληαη απφ ηνπο αιγνξίζκνπο 10 ή θαη πεξηζζφηεξα ζηηγκηφηππα. 

Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία ηπραίσλ ζπιινγψλ απφ δεδνκέλα 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ αλαθνξά (Hall, 2001).  

Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δεηθηψλ απφδνζεο είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο 

ζε κηα ππνινγηζηηθή κειέηε (Crowder, 1979). Οη δείθηεο απφδνζεο πξέπεη λα είλαη, φζν 
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ην δπλαηφλ, πην αλεμάξηεηνη απφ ηελ ππνινγηζηηθή κειέηε. Γείθηεο απφδνζεο πνπ έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζφηεξν ζηηο ππνινγηζηηθέο κειέηεο είλαη:  

 Ο ρξφλνο επεμεξγαζίαο  

 Ο αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ  

 Ζ κέηξεζε ησλ βαζηθψλ πξάμεσλ  

Αλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα ππνινγηζηηθή κειέηε ν ρξφλνο επεμεξγαζίαο σο 

δείθηεο απφδνζεο, πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη κέζνδνη γηα ηελ φκνηα ηππνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

Αλαιπηηθφηεξεο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν δηελέξγεηαο ππνινγηζηηθψλ κειεηψλ 

θαζψο θαη γηα ηα ζπρλφηεξα εκθαληδφκελα ιάζε, κπνξεί θαλείο λα βξεη ζηελ εξγαζία 

(Coffin et al., 2000).  

Οη αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο είλαη αιγφξηζκνη πνπ ηνπνζεηνχλ ηα ζηνηρεία κίαο 

ιίζηαο κε ζπγθεθξηκέλε ζεηξά, απφ ηηο νπνίεο νη πην γλσζηέο είλαη ε αξηζκεηηθή θαη ε 

ιεμηθνγξαθηθή ζεηξά. Όζνλ αθνξά ηελ ηαμηλνκεκέλε ιίζηα πνπ πξνθχπηεη πξέπεη λα 

ηεξνχληαη δχν θαλφλεο:  

 Σα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε αχμνπζα ζεηξά.  

 Σν απνηέιεζκα λα πεξηέρεη φια ηα ζηνηρεία ηεο αξρηθήο ιίζηαο, κφλν πνπ 

είλαη ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά.  

Οη αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πιεξνθνξηθή 

ηαμηλνκνχληαη κε βάζε:  

 Σελ ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα (worst, average and best behaviour) 

ησλ ζπγθξίζεσλ ησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ άπνςε ηνπ κεγέζνπο ηεο ιίζηαο 

(n). Γηα ραξαθηεξηζηηθνχο αιγφξηζκνπο ηαμηλφκεζεο ε θαιή ζπκπεξηθνξά 

είλαη O(n log n) θαη ε θαθή ζπκπεξηθνξά είλαη Χ(n
2
). Ζ ηδαληθή 

ζπκπεξηθνξά γηα κία ηαμηλφκεζε είλαη O(n). Αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο νη 

νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ κφλν έλα αθεξεκέλν θιεηδί γηα ιεηηνπξγίεο 

ζχγθξηζεο ρξεηάδνληαη πάληα ηνπιάρηζηνλ Χ(n log n) ζπγθξίζεηο θαηά 

κέζνλ φξν.  



 9 

 Σελ ππνινγηζηηθή πνιππινθφηεηα ησλ αληαιιαγψλ (γηα "in place" 

αιγνξίζκνπο).  

 Σε ρξήζε κλήκεο θαη άιισλ ππνινγηζηψλ πφξσλ. Δηδηθφηεξα, κεξηθνί 

αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο είλαη "in place", έηζη ψζηε λα έρνπλ ρσξηθή 

πνιππινθφηεηα κφλν O(1) ή O(log n) πέξα απφ ηα ζηνηρεία πνπ 

ηαμηλνκνχληαη, ελψ άιινη πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο βνεζεηηθέο ζέζεηο 

γηα ηα ζηνηρεία πνπ απνζεθεχνληαη πξνζσξηλά.  

 Σελ επαλαιεπηηθφηεηα. Μεξηθνί αιγφξηζκνη είλαη είηε 

επαλαιακβαλφκελνη είηε κε επαλαιακβαλφκελνη, ελψ άιινη κπνξνχλ λα 

είλαη θαη ηα δχν.  

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε ηνπο αιγνξίζκνπο HeapSort θαη 

WeakHeapSort. Ζ κέζνδνο WeakHeapSort πξνηάζεθε απφ ηνλ Dutton ην 1993 (Dutton, 

1993). Ο αιγφξηζκνο απηφο ρξεζηκνπνηεί κία δνκή δεδνκέλσλ, πνπ νλνκάδνληαη 

WeakHeaps (Dutton, 1992). Οη ζσξνί απηνί κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε n - 1 

ζπγθξίζεηο. Ο αξηζκφο ζπγθξίζεσλ ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη n log n 

- 2log n + n - log n <  n log n + 0.1n (Edelkamp et al., 2000). ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο 

είλαη λα αλαιχζεη ζε βάζνο ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηνπ αιγφξηζκνπ WeakHeapSort. 

 

1.2 Γηάξζξσζε ηεο Δξγαζίαο 

 

Ζ εξγαζία απηή έρεη νξγαλσζεί σο εμήο: ζην θεθάιαην 2 γίλεηαη κηα ηζηνξηθή 

αλαδξνκή ησλ αιγφξηζκσλ ηαμηλφκεζεο θαη παξνπζηάδνληαη νη πην επξέσο δηαδεδνκέλνη 

απφ απηνχο. ην θεθάιαην 3 παξνπζηάδνληαη νη δνκέο δεδνκέλσλ ζσξφο θαη weak heap 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο αιγφξηζκνπο heapsort θαη wekheapsort, πνπ 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηα θεθάιαηα 4 θαη 5. Γηα θάζε αιγφξηζκν παξνπζηάδεηαη ν 

ςεπδνθψδηθαο ηνπ, έλα αλαιπηηθφ παξάδεηγκα θαη ε αλάιπζε πνιππινθφηεηάο ηνπ. 

ην θεθάιαην 6 παξνπζηάδεηαη ε ππνινγηζηηθή κειέηε πνπ αλαπηχρζεθε γηα ηνπο 

δχν απηνχο αιγνξίζκνπο, ελψ ζην θεθάιαην 7 αθνινπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

εξγαζίαο. 
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1.3 Δπραξηζηίεο 

 

 ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνλ θαζεγεηή κνπ θχξην 

ακαξά Νηθφιαν θαζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηε βνήζεηα , ηε ζπκπαξάζηαζε , ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

θαζνδήγεζή ηνπ φιε απηή ηελ πεξίνδν πνπ ήηαλ πνιχ δχζθνιε γηα εκέλα. Δπίζεο ζα 

ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ , ηνπο θίινπο κνπ θαη θπξίσο ηα παηδηά κνπ 

γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ππνκνλή ηνπο αιιά θαη έλαλ αθφκε άλζξσπν πνπ 

κε βνήζεζε πνιχ θαη δε βξίζθεηαη πιένλ ζηε δσή ηνλ θχξην Παπαξξίδν Κσλζηαληίλν , 

ηνλ άλζξσπν πνπ κε έθαλε λα αγαπήζσ ηελ επηζηήκε ησλ αιγνξίζκσλ. 
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2. Αιγόξηζκνη Ταμηλόκεζεο 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 

 

Τπάξρνπλ πνιινί αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο νη νπνίνη κάιηζηα δηαηξνχληαη ζε 

θαηεγνξίεο. Οη πην γλσζηέο θαηεγνξίεο είλαη νη: 

1. Exchange sorts 

a. Bubble sort 

b. Quick sort 

2. Selection sorts 

a. Selection sort 

b. Heap sort 

3. Insertion sorts 

a. Insertion sort 

b. Shell sort 

4. Merge sorts 

a. Merge sort 

5. Distribution sorts 

a. Bucket sort 

b. Counting sort 

c. Radix sort 

Οη αιγφξηζκνη ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο βαζίδνληαη ζηελ αληαιιαγή δχν ζηνηρείσλ, 

φηαλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα λα επέιζεη ηειηθά ε 

δηάηαμε. Οη αιγφξηζκνη ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο βαζίδνληαη ζηελ επηινγή θάζε θνξά 

ηνπ κεγαιχηεξνπ/κηθξφηεξνπ ζηνηρείνπ απφ φζα έκεηλαλ αηαμηλφκεηα, ψζηε λα 
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ηνπνζεηεζεί ζηε ζσζηή ζέζε κέρξη λα ηαμηλνκεζνχλ φια. Οη αιγφξηζκνη ηεο ηξίηεο 

θαηεγνξίαο, εηζαγάγνπλ θάζε θνξά έλα ζηνηρείν ζηε ζέζε πνπ ζα έρεη ζηελ ηειηθή 

δηάηαμε. Οη αιγφξηζκνη ηεο ηέηαξηεο θαηεγνξίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηερληθή ηνπ δηαίξεη 

θαη βαζίιεπε δειαδή, δηαηξνχλ ηελ αξρηθή ιίζηα ζηνηρείσλ ζε κηθξφηεξεο, ηηο 

δηαηάζζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο ελνπνηνχλ. Σέινο, νη αιγφξηζκνη ηεο πέκπηεο 

θαηεγνξίαο αμηνπνηνχλ πιεξνθνξία ζρεηηθή κε ηελ θαηαλνκή ησλ ηηκψλ πνπ έρνπλ ηα 

ζηνηρεία.  

Πεξαηηέξσ, νη αιγφξηζκνη ηαμηλφκεζεο θαηαηάζζνληαη ζε επζηαζείο θαη ζε κε-

επζηαζείο. Έλαο αιγφξηζκνο ηαμηλφκεζεο ραξαθηεξίδεηαη επζηαζήο φηαλ ζηελ ηειηθή 

δηαηεηαγκέλε ιίζηα,  ζηνηρεία ηα νπνία είραλ ίδηα ηηκή, δηαηεξνχλ πάληα ηε ζρεηηθή ηνπο 

δηάηαμε, ελψ κε-επζηαζήο είλαη έλαο αιγφξηζκνο φηαλ ε ζρεηηθή δηάηαμε ίδησλ ζηνηρείσλ 

δελ δηαηεξείηαη θαη' αλάγθε. Οη πεξηζζφηεξνη αιγφξηζκνη, κπνξνχλ λα ηξνπνπνηεζνχλ 

ψζηε λα γίλνπλ επζηαζείο.  

Έλαο άιινο δηαρσξηζκφο είλαη ε απαίηεζε ησλ αιγνξίζκσλ ζε κλήκε. 

πλνςίδνληαο φια ηα παξαπάλσ, κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε ηνλ πίλαθα 1 (Cormen 

et al., 1990): 

 

Πίλαθαο 1: Σπγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Αιγόξηζκσλ Ταμηλόκεζεο 

Αιγόξηζκνο 

Πνιππινθόηεηα 

θαιύηεξεο 

πεξίπησζεο 

Πνιππινθόηεηα 

κέζεο 

πεξίπησζεο 

Πνιππινθόηεηα 

ρεηξόηεξεο 

πεξίπησζεο 

Απαηηήζεηο 

κλήκεο 
Δπζηαζήο Καηεγνξία 

Bubble 

Sort 
O(n) O(n

2
) O(n

2
) O(1) Ναη Exchange 

Quick Sort O(n logn) O(n logn) O(n
2
) O(n) Δμαξηάηαη Exchange 

Selection 

Sort 
O(n

2
) O(n

2
) O(n

2
) O(1) Όρη Selection 

Heap Sort O(n logn) O(n logn) O(n logn) O(1) Όρη Selection 

Insertion O(n) O(n
2
) O(n

2
) O(1) Ναη Insertion 
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Sort 

Shell Sort O(n) Δμαξηάηαη O(n log
2
n) O(n) Όρη Insertion 

Merge Sort O(n logn) O(n logn) O(n logn) O(n) Ναη Merge 

Bucket 

Sort 
- O(n+k) O(n2-k) O(n-k) Ναη Distribution 

Counting 

Sort 
Ο(n+r) O(n+r) O(n+r) O(n+r) Ναη Distribution 

Radix Sort O(nk/d) O(nk/d) O(nk/d) O(n) Ναη Distribution 

 

Όπνπ:  

 n είλαη ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ πξνο ηαμηλφκεζε, 

 k είλαη ην κέγεζνο ησλ ζηνηρείσλ θαη 

 r είλαη ην εχξνο ησλ ζηνηρείσλ. 

Παξαθάησ, γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο πην ζεκαληηθνχο αιγνξίζκνπο ηαμηλφκεζεο. Ο 

ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα επηζθεθζεί ηελ ζειίδα (Sorting Algorithms, 2012) γηα κηα 

γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ησλ πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο αιγνξίζκνπο ηαμηλφκεζεο, ελψ γηα 

πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηνπο αιγνξίζκνπο ηαμηλφκεζεο κπνξεί λα 

ζπκβνπιεπζεί ηα (Knuth, 1998; Παπαξξίδνο, 2008). 

 

2.2 Bubble Sort 

 

Σαμηλφκεζε θπζαιίδαο (bubble sort) είλαη ην φλνκα ελφο αιγφξηζκνπ 

ηαμηλφκεζεο, ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ζπγθξίλνληαο βεκαηηθά ηα ζηνηρεία κηαο ιίζηαο θαη 

ελαιιάζζνληαο ηα ψζηε λα βξεζνχλ ζε ζσζηή ζεηξά. Σα βήκαηα επαλαιακβάλνληαη 

κέρξη λα ηαμηλνκεζεί νιφθιεξε ε ιίζηα. Σν φλνκα ηνπ αιγφξηζκνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

ηξφπν ηαμηλφκεζεο: ηα κεγαιχηεξα ζηνηρεία θαηεπζχλνληαη πξνο ην ηέινο, φπσο νη 

θπζαιίδεο πνπ αλαδχνληαη ζηελ επηθάλεηα. Αλ θαη απιφο, ν αιγφξηζκνο θπζαιίδαο είλαη 
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πνιχ αλαπνηειεζκαηηθφο. Ζ πνιππινθφηεηα θαιχηεξεο πεξίπησζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

αιγφξηζκνπ είλαη O(n) θαη ηεο ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο O(n
2
), φπνπ n είλαη ην κέγεζνο ηεο 

ιίζηαο. 

Ζ ηαμηλφκεζε θπζαιίδαο έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 απιή πινπνίεζε 

 απνηειεζκαηηθφο γηα κηθξά ζχλνια δεδνκέλσλ 

 επζηαζήο (stable) 

 πξνζαξκνζηηθή (adaptive) 

 επηηφπηνο (in-place) 

 βειηηψλεηαη ε απφδνζε ηνπ φηαλ ηα ζηνηρεία είλαη ήδε ηαμηλνκεκέλα 

 γεληθή κέζνδνο αληαιιαγήο 

 πνιππινθφηεηα ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο O(n
2
) 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ν ςεπδνθψδηθαο ηνπ αιγφξηζκνπ: 

 

 

Δηθόλα 1: Χεπδνθώδηθαο αιγόξηζκνπ Bubble Sort 
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ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηαμηλφκεζεο ελφο πίλαθα 5 

ζηνηρείσλ ζε αχμνπζα ζεηξά ζχκθσλα κε ηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ. 

 

 
Δηθόλα 2: Παξάδεηγκα ηαμηλόκεζεο κε ηνλ αιγόξηζκν Bubble Sort 

 

2.3 Selection Sort 

 

Έλαο άιινο απιφο αιγφξηζκνο ηαμηλφκεζεο είλαη ν αιγφξηζκνο επηινγήο 

(selection sort) πνπ έρεη βειηησκέλε απφδνζε ζε ζρέζε κε ηνλ αιγφξηζκν θπζαιίδαο. Ζ 

ηαμηλφκεζε επζείαο επηινγήο έρεη πνιππινθφηεηα Θ(n
2
) γεγνλφο πνπ ηελ θάλεη 

αλαπνηειεζκαηηθή ζε κεγάιεο ιίζηεο. Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ αιγνξίζκσλ 

ηαμηλφκεζεο πνπ είλαη in-place, δειαδή γηα ηελ ηαμηλφκεζε ελφο πίλαθα δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ θάπνην βνεζεηηθφ πίλαθα ίδηνπ ηχπνπ αιιά εθηεινχλ ηελ ηαμηλφκεζε 

θάλνληαο ρξήζε ησλ ίδησλ ζέζεσλ ηνπ πίλαθα. Ο αιγφξηζκνο επηινγήο βαζίδεηαη ζηηο 

αθφινπζεο δπν αξρέο:  

i) επηινγή ηνπ ζηνηρείνπ κε ην ειάρηζην θιεηδί (γηα αχμνπζα ζεηξά)  
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ii) αληαιιαγή απηνχ ηνπ ζηνηρείνπ κε ην πξψην ζηνηρείν ηνπ πίλαθα.  

Απηέο νη ιεηηνπξγίεο επαλαιακβάλνληαη γηα ηα ππφινηπα n-1 ζηνηρεία κέρξη ζην 

ηέινο λα απνκείλεη ην κεγαιχηεξν ζηνηρείν. 

Ζ ηαμηλφκεζε επηινγήο έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 απιή πινπνίεζε 

 απνηειεζκαηηθφο γηα κηθξά ζχλνια δεδνκέλσλ 

 αζηαζήο (unstable) 

 επηηφπηνο 

 γεληθή κέζνδνο επηινγήο 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ν ςεπδνθψδηθαο ηνπ αιγφξηζκνπ: 

 

 

Δηθόλα 3: Χεπδνθώδηθαο αιγόξηζκνπ Selection Sort 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηαμηλφκεζεο ελφο πίλαθα 9 

ζηνηρείσλ ζε αχμνπζα ζεηξά ζχκθσλα κε ηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ. 
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Δηθόλα 4: Παξάδεηγκα ηαμηλόκεζεο κε ηνλ αιγόξηζκν Selection Sort 

 

2.4 Insertion Sort 

 

Ζ ηαμηλφκεζε εηζαγσγήο (insertion sort) είλαη έλαο πνιχ απιφο αιγφξηζκνο 

ηαμηλφκεζεο ηεο θαηεγνξίαο ησλ αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο κε ζπγθξίζεηο. χκθσλα κε 

ηελ ηαμηλφκεζε εηζαγσγήο ηα ζηνηρεία ρσξίδνληαη ζρεκαηηθά ζε κηα αθνινπζία 

πξννξηζκνχ table[1], table[2],..., table[i-1] θαη ζε κηα αθνινπζία πεγήο table[i], ...., 

table[n]. ε θάζε βήκα αξρίδνληαο κε i=2 θαη απμάλνληαο δηαδνρηθά ην i θαηά 1, ην 

ζηνηρείν κε δείθηε i ιακβάλεηαη θαη κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηεο αθνινπζίαο 

πξννξηζκνχ. Έηζη ζε θάζε βήκα απμάλεηαη ε αθνινπζία πξννξηζκνχ θαηά έλα θαη 

κεηψλεηαη ε αθνινπζία πεγήο θαηά έλα. 
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Ζ ιεηηνπξγία ηεο εηζαγσγήο είλαη, φκσο, «αθξηβή» γηαηί απαηηεί ηε κεηαηφπηζε 

ησλ ππφινηπσλ ζηνηρείσλ κία ζέζε αξηζηεξά (shift left). Ο ελ ιφγσ αιγφξηζκνο έρεη 

πνιππινθφηεηα θαιχηεξεο πεξίπησζεο Ο(n) θαη ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο Ο(n
2
). 

Δίλαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφο ζε κεγάινπο πίλαθεο απφ φηη άιινη αιγφξηζκνη 

ηαμηλφκεζεο φπσο ε γξήγνξε ηαμηλφκεζε, ε ηαμηλφκεζε ζσξνχ, ε ηαμηλφκεζε 

ζπλέλσζεο άιια ε ηαμηλφκεζε εηζαγσγήο έρεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

 απιή πινπνίεζε 

 απνηειεζκαηηθφο γηα κηθξά ζχλνια δεδνκέλσλ 

 πξνζαξκνζηηθφο 

 είλαη επζηαζήο (stable) 

 επηηφπηνο (in place) 

 Γεληθή κέζνδνο εηζαγσγή 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ν ςεπδνθψδηθαο ηνπ αιγφξηζκνπ: 

 

 

Δηθόλα 5: Χεπδνθώδηθαο αιγόξηζκνπ Insertion Sort 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηαμηλφκεζεο ελφο πίλαθα 6 

ζηνηρείσλ ζε αχμνπζα ζεηξά ζχκθσλα κε ηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ. 
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Δηθόλα 6: Παξάδεηγκα ηαμηλόκεζεο κε ηνλ αιγόξηζκν Insertion Sort 

 

2.5 Radix Sort 

 

Ζ πην γλσζηή κε γεληθή κέζνδνο ηαμηλφκεζεο. πγθξίλεη ηα ζηνηρεία θνκκάηη-

θνκκάηη θαη ηα ρσξίδεη ζε νκάδεο. ην ηέινο ν ρσξηζκφο έρεη γίλεη έηζη ψζηε ηα ζηνηρεία 

λα είλαη ηαμηλνκεκέλα. Γειαδή νη δπαδηθνί αξηζκνί είλαη αθνινπζίεο απφ bit, ηα 

αιθαξηζκεηηθά είλαη αθνινπζίεο ραξαθηήξσλ θαη νη δεθαδηθνί αξηζκνί είλαη αθνινπζίεο 

ςεθίσλ. 

Τπάξρνπλ δχν παξαιιαγέο απηνχ ηνπ ηχπνπ ηνπ αιγνξίζκνπ: ε πξψηε 

παξαιιαγή ηαμηλνκεί ηνπο αξηζκνχο αξρίδνληαο απφ ην πην ζεκαληηθφ ςεθίν θαη ε 

δεχηεξε παξαιιαγή απφ ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ςεθίν. Ο αιγφξηζκνο ηαμηλφκεζεο 

βάζεο έρεη ζεσξεηηθή πνιππινθφηεηα Ο(n*k), φπνπ n είλαη ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

ιίζηαο θαη k ην κέγεζνο ζε bit ηεο αλαπαξάζηαζεο ησλ αξηζκψλ. 

Ζ ηαμηλφκεζε βάζεο έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 επζηαζήο 
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 κλήκε Ο(n) 

 πνιππινθφηεηα Ο(n*k) 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ν ςεπδνθψδηθαο ηνπ αιγφξηζκνπ: 

 

 

Δηθόλα 7: Χεπδνθώδηθαο αιγόξηζκνπ Radix Sort 

 

2.6 Count Sort 

 

Απηή ε κέζνδνο βαζίδεηαη ζην εχξνο ησλ ηηκψλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζέινπκε λα 

ηαμηλνκήζνπκε. Μεηξάεη πφζεο θνξέο εκθαλίδεηαη θάζε ηηκή ζηνλ πίλαθα θαη ζην ηέινο 

απιά ηνλ δεκηνπξγεί απφ ηελ αξρή ηαμηλνκεκέλν. Δίλαη πνιχ βνιηθή κέζνδνο γηα 

πίλαθεο αθεξαίσλ κε κηθξφ εχξνο ηηκψλ. Ο αιγφξηζκνο πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ αθνξά 

αθέξαηνπο θαη ην k ζηελ πνιππινθφηεηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ κέγηζηνπ θαη ειάρηζηνπ 

ζηνηρείνπ. 

O Count sort έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 πνιχ βνιηθή κέζνδνο γηα πίλαθεο αθεξαίσλ κε κηθξφ εχξνο ηηκψλ 

 επζηαζήο 

 κλήκε Ο(k) 

 πνιππινθφηεηα κέζεο θαη ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο Ο(n+k) 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ν ςεπδνθψδηθαο ηνπ αιγφξηζκνπ: 
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Δηθόλα 8: Χεπδνθώδηθαο αιγόξηζκνπ Count Sort 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηαμηλφκεζεο ελφο πίλαθα 8 

ζηνηρείσλ ζε αχμνπζα ζεηξά ζχκθσλα κε ηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ. 
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Δηθόλα 9: Παξάδεηγκα ηαμηλόκεζεο κε ηνλ αιγόξηζκν Count Sort 

 

2.7 Bucket Sort 

 

Ο αιγφξηζκνο bucket sort έρεη θαηψηεξν κέζν ρξφλν απφ ην θάησ θξάγκα ηνπ 8(n 

logn) γηα ηαμηλφκεζε βαζηδφκελε ζε ζπγθξίζεηο. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη ν αιγφξηζκνο 

ζεσξεί φηη ηα n ζηνηρεία πξνο ηαμηλφκεζε θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζην δηάζηεκα [a, 

b). Απηφο ν αιγφξηζκνο θαιείηαη bucket sort θαη εθηειείηαη σο εμήο: Σν δηάζηεκα [α, b) 

δηαηξείηαη ζε m ίζα ππφ-δηαζηήκαηα πνπ θαινχληαη θάδνη (buckets). Κάζε ζηνηρείν 

ηνπνζεηείηαη ζην θαηάιιειν θάδν. Δπεηδή ηα n ζηνηρεία θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα ζην 

δηάζηεκα [a, b), ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ζε θάζε θάδν είλαη πεξίπνπ n/m. 

O Bucket sort έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 επζηαζήο 

 επηπιένλ κλήκε Ο(n*k) 

 πνιππινθφηεηα ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο Ο(n
2
*k) 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ν ςεπδνθψδηθαο ηνπ αιγφξηζκνπ: 
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Δηθόλα 10: Χεπδνθώδηθαο αιγόξηζκνπ Bucket Sort 
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3. Σσξνί θαη Γνκή WeakHeap 

 

3.1 Γέλδξα 

 

΄Δλα δέλδξν είλαη κηα δνκή δεδνκέλσλ ε νπνία κπνξεί λα είλαη είηε έλα αηνκηθφ 

δέλδξν (έλα θχιιν), είηε έλαο θφκβνο θαη κηα αθνινπζία απφ ππνδέλδξα. Οη θφκβνη ελφο 

δέλδξνπ δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθνχο θφκβνπο θαη θχιια. Σα θχιια είλαη θφκβνη νη 

νπνίνη δελ έρνπλ παηδηά. Δπηπξφζζεηα, ην βάζνο ελφο θφκβνπ είλαη ην κήθνο ηνπ 

κνλνπαηηνχ ην νπνίν ελψλεη ηνλ θφκβν απηφ κε ηε ξίδα. Καηά ζχκβαζε ζεσξνχκε πάληα 

φηη ε ξίδα έρεη βάζνο 0. Σν χςνο ελφο θφκβνπο είλαη ην κήθνο ηνπ κεγαιχηεξνπ 

κνλνπαηηνχ πνπ ελψλεη ηνλ θφκβν κε ηα θχιια. Σν χςνο ηνπ δέλδξνπ είλαη ην χςνο ηεο 

ξίδαο. 

Μηα εηδηθή θαηεγνξία δέλδξσλ είλαη ηα δπαδηθά δέλδξα ζηα νπνία θάζε θφκβνο 

έρεη ην πνιχ δχν παηδηά. Αλ δηαηξέζνπκε ην ζχλνιν ησλ θφκβσλ ελφο ηέηνηνπ δέλδξνπ ζε 

γξακκέο αθνινπζψληαο ηα βάζε ηνπο, ζα έρνπκε κηα γξακκή (ηε γξακκή 0) ε νπνία 

πεξηέρεη ηε ξίδα (2
0
), κηα γξακκή (ηε γξακκή 1) ε νπνία πεξηέρεη ην πνιχ 2 θφκβνπο (2

1
) 

θ.ν.θ. Γεληθά ε γξακκή i πεξηέρεη ην πνιχ 2
i
 θφκβνπο. ρεδφλ πιήξεο θαιείηαη έλα 

δπαδηθφ δέλδξν φηαλ φιεο νη γξακκέο, εθηφο ίζσο απφ ηελ ηειεπηαία, πεξηέρνπλ ην 

κέγηζην αξηζκφ θφκβσλ (δειαδή 2
i
). Δπηπιένλ ηζρχεη κηα ζεηξά απφ ηδηφηεηεο φπσο: 

 Σα θχιια ηεο ηειεπηαίαο γξακκήο είλαη φια αξηζηεξά 

 Σα θχιια βξίζθνληαη φια ζηελ ηειεπηαία θαη ελδερνκέλσο ζηελ 

πξνηειεπηαία γξακκή 

 Οη εζσηεξηθνί θφκβνη είλαη φινη δπαδηθνί, εθηφο απφ ην δεμηφηεξν ηεο 

πξνηειεπηαίαο γξακκήο, ν νπνίνο κπνξεί λα κελ έρεη δεμηφ παηδί. 

Γηα ηελ αξίζκεζε ησλ θφκβσλ ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο παξαθάησ θαλφλεο: Κάζε 

θφκβνο έρεη ηνλ παηέξα ηνπ ζηε ζέζε i / 2   , ην αξηζηεξφ παηδί ηνπ θφκβνπ i, είλαη ν 

θφκβνο 2i θαη ην δεμηφ παηδί ηνπ θφκβνπ i είλαη ην 2i+1. Δπίζεο ζε έλα δπαδηθφ δέλδξν 

κε m θφκβνπο θαη χςνο n ηζρχεη: 
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2log 1m n m    

 

 

Δηθόλα 11: Σρεδόλ πιήξεο δπαδηθό δέληξν 
 

3.2 Σσξνί 

 
Ο ζσξφο είλαη κηα δελδξηθή δνκή θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία νπξψλ 

πξνηεξαηφηεηαο (priority queues) (Atkinson et al., 1986). Ζ ξίδα ηνπ δέληξνπ 

πεξηιακβάλεη ην κηθξφηεξν-κεγαιχηεξν ζηνηρείν ηνπ, αλαιφγσο αλ έρνπκε ζσξφ 

ειαρίζησλ ή κεγίζησλ. Σα επφκελα δχν ζηνηρεία ηνπ δέλδξνπ είλαη ηα παηδηά ηνπ. 

Γεληθφηεξα αλ ν παηέξαο είλαη ζηε ζέζε i ηα παηδηά ηνπ ζα είλαη ζηελ ζέζε 2i (αξηζηεξφ 

παηδί) θαη 2i+1 (δεμί παηδί) αληίζηνηρα. Αλ i ε ζέζε ελφο παηδηνχ i/2 είλαη ε ζέζε ηνπ 

παηέξα ηνπ. Κάζε ζσξφο κε n ζηνηρεία έρεη χςνο log2n. Ο ζσξφο, φπσο θαη ηα δέληξα 

γεληθφηεξα, κπνξεί λα πινπνηεζεί κε πίλαθα, ζηνλ νπνίν εηζάγνληαη ηα θιεηδηά ηνπ 

ζσξνχ απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά θαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. ηελ εηθφλα 1 θαίλεηαη 

έλαο ζσξφο θαη ε αληίζηνηρε πινπνίεζή ηνπ ζε πίλαθα: 
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Δηθόλα 12: Υινπνίεζε ζσξνύ κε πίλαθα 

 

Τπάξρνπλ δχν είδε ζσξψλ: 

 Οη ζσξνί κεγίζηνπ (maxheap)  

σξφο κεγίζησλ είλαη έλα δέλδξν, ην νπνίν ηθαλνπνηεί δχν ζπλζήθεο:  

o Ζ ηηκή ηνπ θιεηδηνχ θάζε θφκβνπ είλαη κεγαιχηεξε ή ίζε απφ ηηο 

ηηκέο ησλ θιεηδηψλ ησλ παηδηψλ ηνπ.  

o Δίλαη έλα ζπκπιεξσκέλν δέληξν, πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ έλα πιήξεο δέληξν αθαηξψληαο έλαλ αξηζκφ 

ζηνηρείσλ απφ ην ηέινο.  

 Οη ζσξνί ειαρίζησλ (minheap)  

σξφο ειαρίζησλ είλαη έλα δέλδξν, ην νπνίν ηθαλνπνηεί δχν ζπλζήθεο:  

o Ζ ηηκή ηνπ θιεηδηνχ θάζε θφκβνπ είλαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ ηηο 

ηηκέο ησλ θιεηδηψλ ησλ παηδηψλ ηνπ.  
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o Δίλαη έλα ζπκπιεξσκέλν δέληξν, πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα 

πξνθχςεη απφ έλα πιήξεο δέληξν αθαηξψληαο έλαλ αξηζκφ 

ζηνηρείσλ απφ ην ηέινο.  

Έλα παξάδεηγκα ζσξνχ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα. 

 

 

Δηθόλα 13: Έλαο ζσξόο θαη ε πινπνίεζή ηνπ κε πίλαθα 

 

Ζ αλαπαξάζηαζε κε ζσξφ καο επηηξέπεη λα θάλνπκε ηηο πξάμεηο ηεο αλαδήηεζεο 

ηνπ κέγηζηνπ ζηνηρείνπ, ηεο εηζαγσγήο θαη ηεο δηαγξαθήο ζε ρξφλν O(log n). 

Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ηδηφηεηαο ηεο ζσξνχ, φηαλ απηή δελ ηζρχεη εμ αηηίαο ηεο 

ηηκήο θάπνηνπ θιεηδηνχ, κπνξεί λα γίλεη κε δπν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηελ άλνδν θαη ηελ 

θάζνδν. Με ηηο ιεηηνπξγίεο απηέο κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε πνιιέο άιιεο πξάμεηο, 

φπσο γηα παξάδεηγκα, ηελ εηζαγσγή λένπ ζηνηρείνπ, ηε δηαγξαθή ζηνηρείνπ, θ.ιπ. 

Γηεπθξηλίδνπκε φηη φηαλ ιέκε φηη ε ηδηφηεηα ηεο ζσξνχ δελ ηζρχεη εμ αηηίαο ηνπ θιεηδηνχ 

H(i) ελλννχκε ην εμήο. Πξηλ ν θφκβνο i πάξεη ην θιεηδί H(i) είρε έλα άιιν θιεηδί ην 

νπνίν ηθαλνπνηνχζε ηελ ηδηφηεηα ηεο ζσξνχ. 
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Πίλαθαο 2: Χεπδνθώδηθαο κεζόδνπ heapifyup 

Αλγόριθμος : heapifyup 

Δεδομένα : H, i 

Αποηελέζμαηα : H 

1 

2 

3 

4 

5

k  i/2 

όσο k ≥ 1 και H(k) < H(i) 

   [H(k),H(i)]  εναλλαγή(H(k),H(i)) 

   i  k 

   k  i/2

 

Ζ άλνδνο εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ ην θιεηδί Ζ(i) ηνπ θφκβνπ i είλαη 

κεγαιχηεξν ηνπ θιεηδηνχ H(i/2) ηνπ παηέξα ηνπ. Αλ ελαιιάμνπκε ηηο ζέζεηο ησλ 

θιεηδηψλ Ζ(i) θαη H(i/2), ηφηε ην ππνδέλδξν κε ξίδα ηνλ θφκβν H(i/2) είλαη ζσξφο. 

Σψξα είλαη δπλαηφλ λα παξαβηάδεηαη ε ηδηφηεηα ηεο ζσξνχ εμαηηίαο ηνπ θιεηδηνχ ηνπ 

θφκβνπ i/2, πνπ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θιεηδί ηνπ παηέξα ηνπ H(i/2/2) = H(i/4). 

Γηα λα απνθαηαζηαζεί ε ηδηφηεηα ηεο ζσξνχ, πξέπεη λα ελαιιαγεί ην θιεηδί ηνπ θφκβνπ 

i/2 κε ην θιεηδί ηνπ παηέξα ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο αλφδνπ είλαη ηψξα πξνθαλήο θαη 

πεξηγξάθεηαη σο θψδηθαο, heapifyup. Γηα παξάδεηγκα, αληηθαζηζηψληαο ζηελ 

πξνεγνχκελε ζσξφ Ζ Ζ(9) = 18 θαηαζθεπάδεηαη ε ζσξφο ηεο παξαθάησ εηθφλαο. 

Δθαξκφδνληαο ζηε ζπλέρεηα ηελ πξάμε heapifyup παξάγνληαη δηαδνρηθά νη ζσξνί b) θαη 

c) ηεο παξαθάησ εηθφλαο. Βιέπνπκε φηη ην θιεηδί Ζ(9) = 18 αλέξρεηαη έλα έλα ηνπο 

θφκβνπο ηνπ δξφκνπ πνπ ζπλδέεη ηε ξίδα κε ηνλ θφκβν i = 9. 
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Δηθόλα 14: Παξάδεηγκα ηεο πξάμεο ηεο αλόδνπ. 

 

Έζησ φηη ε πξάμε ηεο αλφδνπ εθαξκφδεηαη ζην θιεηδί Ζ(i). Δπεηδή ζε θάζε 

επαλάιεςε ηνπ βξφρνπ ηνπ φζν ηίζεηαη i  i/2, ην πιήζνο επαλαιήςεψλ ηνπ είλαη 

Θ(1) ζηελ θαιχηεξε θαη Θ(ινδi) ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε. Δπεηδή θάζε εθηέιεζε ηνπ 

βξφρνπ παίξλεη ρξφλν Θ(1), ε πνιππινθφηεηα ηνπ αιγφξηζκνπ είλαη Θ(1, ινδi). ηελ 

πεξίπησζε i = n ε πνιππινθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη Θ(1, ινδn). ηηγκηφηππα 

ρεηξφηεξεο θαη θαιιίηεξεο πεξίπησζεο ππνινγίδνληαη εχθνια. Δπνκέλσο ε άλνδνο είλαη 

έλαο κε νκνγελήο αιγφξηζκνο. 
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Πίλαθαο 3: Χεπδνθώδηθαο κεζόδνπ heapifyup 

Αλγόριθμος : heapifydown 

Δεδομένα : H, n, i 

Αποηελέζμαηα : H 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

όσο 2i+1≤ n 

   imax  2i 

   αν H(imax) < H(2i+1) 

      imax  2i+1   

   αν H(i) ≥ H(imax) 

      stop 

   αλλιώς 

      [H(i),H(imax)]  εναλλαγή(H(i),H(imax)) 

      i  imax 

αν 2i = n και H(i) < H(n) 

   [H(i),H(2i)]  εναλλαγή(H(i),H(2i))

 

Ζ θάζνδνο εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε, πνπ ην θιεηδί θάπνηνπ θφκβνπ i γίλεη 

κηθξφηεξν ηνπ κεγαιχηεξνπ θιεηδηνχ ησλ παηδηψλ ηνπ. Φπζηθά, ηψξα ην θιεηδί ηνπ 

παηέξα ελαιιάζζεηαη κε ην κεγαιχηεξν θιεηδί ησλ παηδηψλ ηνπ. Ζ πξάμε ηεο θαζφδνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηνλ θψδηθα heapifydown. ηνλ θψδηθα απηφ ε κεηαβιεηή imax είλαη ν 

δείθηεο ηνπ παηδηνχ (ηνπ θφκβνπ i) κε ην κεγαιχηεξν θιεηδί. Δληνπίδεηαη πξψηα ν 

δείθηεο imax ηνπ παηδηνχ κε ην κεγαιχηεξν θιεηδί ζηηο γξακκέο 2 - 4. Με ηελ επφκελε 

εληνιή αλ, γξακκέο 5 - 9, ζηακαηνχκε ηνπο ππνινγηζκνχο κε ηελ εληνιή stop (γξακκή 

6), αλ ε ηδηφηεηα ηεο ζσξνχ έρεη απνθαηαζηαζεί ή ελαιιάζζνπκε ηα θιεηδηά ηνπ παηέξα 

θαη ηνπ κεγαιχηεξνπ παηδηνχ ηνπ. Ζ εληνιή αλ ησλ γξακκψλ 10 - 11 είλαη απαξαίηεηε 

γηαηί θαιχπηεη ηελ πεξίπησζε, πνπ ν ηειεπηαίνο θφκβνο παηέξαο έρεη έλα κφλν παηδί, ηνλ 

θφκβν n. Μηα εθαξκνγή ηεο θαζφδνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα κε i = 2. 
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Δηθόλα 15: Παξάδεηγκα ηεο πξάμεσο ηεο θαζόδνπ. 

 

Έζησ ηψξα φηη ν θφκβνο Ζ(i) βξίζθεηαη ζε χςνο k. Δπεηδή ζε θάζε επαλάιεςε 

ηνπ βξφρνπ ηνπ φζν ν θφκβνο i θαηέξρεηαη έλα επίπεδν, ε πνιππινθφηεηα ηνπ 

αιγνξίζκνπ είλαη Θ(1, k), αθνχ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζα θαηέιζεη έλα θαη ζηε 

ρεηξφηεξε Θ(k) επίπεδα. Πξνθαλψο, φηαλ i = 1, ε πνιππινθφηεηα ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη 

Θ(1, h) = Θ(1, ινδn). ηηγκηφηππα ρεηξφηεξεο θαη θαιιίηεξεο πεξίπησζεο πνπ 

απνδεηθλχνπλ φηη ε θάζνδνο είλαη έλαο κε νκνγελήο αιγφξηζκνο ππνινγίδνληαη εχθνια. 

 

3.3 Γνκή weakheap 

 
Ζ δνκή Weak-Heap (Dutton, 1992) δεκηνπξγείηαη ραιαξψλνληαο ηνλ φξν ησλ 

ζσξψλ σο εμήο:  

 Κάζε θιεηδί ζην δεμί ππνδέλδξν θάζε θφκβνπ είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε ην 

θιεηδί ηνπ θφκβνπ ηνπ. 

 Ζ ξίδα δελ έρεη θαλέλα αξηζηεξφ παηδί. 

 Tα θχιια βξίζθνληαη ζηα ηειεπηαία δχν επίπεδα ηνπ δέληξνπ κφλν  

ηελ εηθφλα 16 θαίλεηαη ε δνκή κηαο Weak-heap. 
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Δηθόλα 16: Γνκή weakheap 

 

Οη δηάδνρνη απφ έλαλ θφκβν ζηνλ αξηζηεξφ θιάδν ηνπ δεμηνχ ππνδέλδξνπ 

νλνκάδνληαη grandchildren. ηελ πξνεγνχκελε εηθφλα ηα grandchildren απφ ηε ξίδα είλαη 

ην 11, 13, 7 ,3. 

Ζ ιεηηνπξγία αληηζηξνθήο Gparent(x) νξίδεηαη σο Gparent(Parent(x)) ζηελ 

πεξίπησζε πνπ x είλαη έλα αξηζηεξφ παηδί θαη Parent(x) αλ x είλαη έλα δεμί παηδί.  
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4. Αιγόξηζκνο Heapsort 

 

4.1 Χεπδνθώδηθαο Αιγνξίζκνπ 

 

4.1.1 Οι αλγόριθμοι buildheapup και buildheapdown 

 

Μηα πξάμε ιίγν πην ζχλζεηε είλαη ε θαηαζθεπή ηεο αξρηθήο ζσξνχ, δειαδή, ε 

πξάμε ηεο κεηαηξνπήο ελφο νπνηνπδήπνηε δηαλχζκαηνο Ζ ζε ζσξφ. Ζ πξάμε απηή 

κπνξεί λα γίλεη κε δπν ηξφπνπο. ηνλ πξψην θαη πην απιντθφ ηξφπν μεθηλνχκε κε ην 

ζηνηρείν Ζ(1), ην νπνίν κφλν ηνπ είλαη κηα ζσξφο. ηε ζπλέρεηα θάλνπκε δηαδνρηθά 

αλφδνπο ησλ ζηνηρείσλ H(i), φπνπ i = 2, 3, ..., n έηζη ψζηε θάζε θνξά ην δηάλπζκα H(1 : 

i) λα κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ζσξφ. Ο θψδηθαο απηνχ ηνπ αιγφξηζκνπ είλαη ν buildheapup. 

 

Πίλαθαο 4: Χεπδνθώδηθαο αιγόξηζκνπ buildheapup 

Αλγόριθμος : buildheapup 

Δεδομένα : H, n 

Αποηελέζμαηα : H 

1 

2

για i από 2 μέχρι n 

   H(1:i)  heapifyup(H(1:i-1),i) 

 

ην δεχηεξν πην πξνρσξεκέλν αιιά θαη πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν θάλνπκε 

θαζφδνπο ζηνηρείσλ. Απιά θάλνπκε δηαδνρηθά θαζφδνπο ησλ ζηνηρείσλ 

Ζ(n/2),  Ζ(n/2 - 1),  Ζ(n/2 - 2),  …,  Ζ(1) 

 

Πίλαθαο 5: Χεπδνθώδηθαο αιγόξηζκνπ buildheapdown 

Αλγόριθμος : buildheapdown 

Δεδομένα : H, n 

Αποηελέζμαηα : H 

1 

2

για i από n/2  μέχρι 1 βήμα -1 

   H  heapifydown(H,i) 
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Δηθόλα 17: Παξάδεηγκα αιγόξηζκνπ θαηαζθεπήο αξρηθήο ζσξνύ κε θαζόδνπο. 

 

Δξγαδφκελνο επαγσγηθά είλαη εχθνιν λα δεη θάπνηνο φηη, πξηλ γίλεη θάζνδνο ηνπ 

ζηνηρείνπ Ζ(i), ην δπαδηθφ ππνδέληξν, πνπ έρεη ξίδα ην θιεηδί Ζ(i) ηθαλνπνηεί ηελ 

ηδηφηεηα ηεο ζσξνχ εθηφο πηζαλφλ απφ ην θιεηδί ηεο ξίδαο Ζ(i). Ζ θάζνδνο ηνπ θιεηδηνχ 

H(i) απνθαζηζηά ακέζσο ηελ ηδηφηεηα ηεο ζσξνχ ζην ππνδέληξν. Δπνκέλσο, φηαλ γίλεη i 

= 1, ην δηάλπζκα Ζ ζα κεηαηξαπεί ζε ζσξφ. Ο θψδηθαο ηνπ αιγφξηζκνπ απηνχ κπνξεί λα 

γξαθεί, φπσο θαίλεηαη ζηνλ ςεπδνθψδηθα buildheapdown. 

ηελ Δηθφλα 17 θαίλεηαη παξαζηαηηθά ε ιεηηνπξγία ηνπ αιγφξηζκνπ 

buildheapdown. Σν αξρηθφ δηάλπζκα Ζ = [10 20 30 40 50 60] απεηθνλίδεηαη ζηελ Δηθφλα 

17a. Δίλαη n = 6. Αξρίδνληαο απφ i =  6/2 = 3 θάλνπκε δηαδνρηθά θαζφδνπο ησλ 

ζηνηρείσλ Ζ(3), Ζ(2) θαη Ζ(1). ηηο εηθφλεο 17b-e θαίλνληαη ηα ππνδέληξα, πνπ 

ζρεκαηίδνληαη θάζε θνξά, πνπ γίλεηαη κηα ελαιιαγή δπν θιεηδηψλ. 

 

4.1.2 Ο αλγόριθμος Heap Sort 

 

 

Έλαο γλσζηφο αιγφξηζκνο ηαμηλφκεζεο είλαη ν αιγφξηζκνο ηαμηλφκεζεο ζσξνχ, 

πνπ απνηειεί κηα βειηησκέλε παξαιιαγή ηνπ αιγφξηζκνπ επηινγήο, πνπ πεξηγξάθεθε ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. Όπσο θαη ν αιγφξηζκνο επηινγήο, έηζη θαη απηφο ν αιγφξηζκνο 
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δνπιεχεη ςάρλνληαο ην κεγαιχηεξν (ή κηθξφηεξν) ζηνηρείν ηεο ιίζηαο, ηνπνζεηψληαο ην 

ζην ηέινο (ή ζηελ αξρή) θαη ζπλερίδεη κε ην ππφινηπν ηεο ιίζηαο. Ζ δηαθνξά είλαη, φκσο, 

φηη ν αιγφξηζκνο ηαμηλφκεζεο ζσξνχ εθηειεί απηή ηε δηαδηθαζία πην απνηειεζκαηηθά 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα ηχπν δεδνκέλσλ πνπ νλνκάδεηαη ζσξφο, πνπ νπζηαζηηθά είλαη έλαο 

εηδηθφο ηχπνο δπαδηθνχ δέληξνπ. 

Μφιηο ηα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο ζρεκαηίζνπλ ην ζσξφ, ε ξίδα ηνπ δέληξνπ είλαη ην 

κεγαιχηεξν ζηνηρείν. Σφηε αθαηξείηαη θαη ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηεο ιίζηαο θαη 

ζρεκαηίδεη μαλά ην ζσξφ κε απνηέιεζκα ε ξίδα ηνπ δέληξνπ λα είλαη πάιη ην κεγαιχηεξν 

ζηνηρείν. Υξεζηκνπνηψληαο ην ζσξφ γηα λα βξεζεί ην κεγαιχηεξν ζηνηρείν ηεο ιίζηαο 

απαηηείηαη Ο(log n) ρξφλνο αληί γηα Ο(n) πνπ ρξεηάδεηαη γηα κηα ζεηξηαθή ζάξσζε ζηνλ 

απιφ αιγφξηζκν επηινγήο. Απηφ επηηξέπεη ζηελ ηαμηλφκεζε ζσξνχ λα εθηειείηαη ζε 

ρξφλν Ο(nlogn). 

Ζ ηαμηλφκεζε ζσξνχ έρεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 παξαιιαγή ηεο ηαμηλφκεζεο επηινγήο 

 είλαη αζηαζήο (unstable) 

 επηηφπηνο (κε πνιππινθφηεηα ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο Ο(nlνgn)) 

 γεληθή κέζνδνο επηινγή 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ν ςεπδνθψδηθαο ηνπ αιγφξηζκνπ: 

 

Πίλαθαο 6: Χεπδνθώδηθαο αιγόξηζκνπ Heap Sort 

Αλγόριθμος : heapsort 

Δεδομένα : T, n 

Αποηελέζμαηα : H 

1 

2 

3 

4 

H  buildheapdown(T) 

για i από n μέχρι 2 βήμα -1 

   [H(1),H(i)]  εναλλαγή(H(1),H(i)) 

   H(1:i-1)  heapifydown((H(i-1),1)      
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4.2 Παξάδεηγκα 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηαμηλφκεζεο ελφο πίλαθα 6 

ζηνηρείσλ ζε αχμνπζα ζεηξά ζχκθσλα κε ηα βήκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ. 

 

 
Δηθόλα 18: Παξάδεηγκα ηαμηλόκεζεο κε ηνλ αιγόξηζκν Heap Sort 

 

4.3 Αλάιπζε πνιππινθόηεηαο 

 

Γελ γλσξίδνπκε πξνθαηαβνιηθά αλ ν αιγφξηζκνο είλαη νκνγελήο ή φρη. Δπνκέλσο 

ζα θάλνπκε αλάιπζε ρεηξφηεξεο θαη θαιχηεξεο πεξίπησζεο. Πξνο ην ζθνπφ απηφ 

παξαηεξνχκε φηη ε θιήζε ηεο ζπλάξηεζεο buildheapdown ζηε γξακκή 1 έρεη 
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πνιππινθφηεηα Θ(n) θαη ε εληνιή θαηαρψξεζεο ηεο γξακκήο 3 έρεη πνιππινθφηεηα 

Θ(1) ζε θάζε επαλάιεςε ηνπ βξφρνπ ηνπ γηα. 

Αλάιπζε θαιχηεξεο πεξίπησζεο. ηα ζηηγκηφηππα ειάρηζηνπ ρξφλνπ ε πξάμε 

heapifydown εθηειείηαη ζε ρξφλν Θ(1). Δπνκέλσο ν βξφρνο ηνπ γηα ζε κηα εθηέιεζε 

παίξλεη ρξφλν Θ(1) + Θ(1) = Θ(1). Δπεηδή ν βξφρνο ηνπ γηα εθηειείηαη n – 1 θνξέο, ε 

πνιππινθφηεηα ηεο θαιχηεξεο πεξίπησζεο είλαη 

Θ(n) + (n – 1)Θ(1) = Θ(n) + Θ(n – 1) = Θ(2n – 1) = Θ(n). 

Αλάιπζε ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο. ηελ i επαλάιεςε ηνπ βξφρνπ ηνπ γηα, ε ζσξφο 

έρεη i ζηνηρεία. ηελ επαλάιεςε απηή, ζηα ζηηγκηφηππα κέγηζηνπ ρξφλνπ ε ζπλάξηεζε 

heapifydown παίξλεη ρξφλν Θ(ινδi). Δπνκέλσο ε πνιππινθφηεηα ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο 

ηνπ βξφρνπ είλαη 

 
n n n

i 2 i 2 i 2

(1) ( i) (1) ( i)
  

           

   
n

i 2

(n 1) i


 
     

 
  

     (n) ((n)!)    

     )n(n)n(   

    )nn(   

Δπνκέλσο ε πνιππινθφηεηα ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο είλαη 

Θ(n) + Θ(nινδn) = Θ(nινδn) 
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5. Αιγόξηζκνο WeakHeapSort 

 

5.1 Χεπδνθώδηθαο Αιγνξίζκνπ 

 

5.1.1 Ο αλγόριθμος Gparent 

 

Ο αιγφξηζκνο Gparent (Dutton, 1993) ελεξγεί σο ιεηηνπξγία πνπ επηζηξέθεη ηνλ 

Grandparent. Ο ςεπδνθψδηθαο πνπ πινπνηεί ηνλ αιγφξηζκν απηφ παξαηίζεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 

 

Πίλαθαο 7: Αιγόξηζκνο Gparent 

 

 

5.1.1 Ο αλγόριθμος Merge 

 

ηνλ αιγφξηζκν Merge (Dutton, 1993), νη weak-heaps πνπ βξίζθνληαη ζην i θαη 

ην j ζπγρσλεχεηαη ζε κία weak-heap πνπ βξίζθεηαη ζην i. Ο ςεπδνθψδηθαο πνπ πινπνηεί 

ηνλ αιγφξηζκν απηφ παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 8: Αιγόξηζκνο Merge 

 

 

5.1.3 Ο αλγόριθμος MergeForest 

 
Ζ δηαδηθαζία MergeForest (Dutton, 1993) επηθαιείηαη ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα h[1... 

m] αλαπαξηζηψληαο έλα δάζνο απφ weak-heaps. Ζ δήισζε επαλέιαβε-κέρξηο φηνπ 

πξνρσξάεη ην x ζηνλ πην αξηζηεξφ θφκβν. Κάζε θφκβνο πνπ κεηξάηαη, εθηφο απφ ηνλ 

θφκβν 1, είλαη ν (weak-heap) αξηζηεξφο γηνο ηνπ παηέξα ηνπ. Ο θφκβνο m ζπγρσλεχεηαη 

αξρηθά κε ηνλ θφκβν x ψζηε ην ειινρεχνλ δπαδηθφ δέληξν λα παξακείλεη ηζνξξνπεκέλν. 

Απηφ επίζεο εγγπάηαη φηη ηα δεπγάξηα ησλ weak-heaps πνπ ζπγρσλεχνληαη, θαζψο 

πεξπαηάκε πίζσ κέρξη ηε ξίδα, είλαη ζπκβαηνί ζσξνί weak-heaps.  

Όπσο πεξηγξάθεηαη σο εδψ ε δηαδηθαζία, ε MergeForest ζα άθελε ηελ 

παξαγφκελε weak-heap ζε έλαλ πίλαθα h[0... m - 1]. Σφηε ν WeakHeapSort ζα πξέπεη λα 

θηλήζεη ηελ ηηκή απφ ην h[0] ζην h[n] πξηλ ηελ επφκελε θιήζε ηεο MergeForest. Γηα λα 

απνβάιεη απηή ηελ πεξηηηή κεηαθνξά δεδνκέλσλ, ε MergeForest απιά εμεηάδεη ηνλ 

θφκβν m σο ηε ξίδα ηεο weak-heap πνπ θαηαζθεπάδεηαη απφ ηελ δήισζε while. Ο 

ςεπδνθψδηθαο πνπ πινπνηεί ηνλ αιγφξηζκν απηφ παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 9: Αιγόξηζκνο MergeForest 

 

  

5.1.4 Ο αλγόριθμος Weak-heapsort 

 
Ο αιγφξηζκνο Weak-heapsort (Dutton, 1993) ρξεζηκνπνηεί ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηα πξνεγνχκελα ππνθεθάιαηα. Ο ςεπδνθψδηθαο πνπ πινπνηεί ηνλ 

αιγφξηζκν απηφ παξαηίζεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 10: Αιγόξηζκνο MergeForest 

 
 

5.2 Παξάδεηγκα 

 
Έζησ φηη έρνπκε ηνλ πίλαθα Α θαη ζέινπκε λα ηνλ ηαμηλνκήζνπκε κε ηνλ 

αιγφξηζκν Weakheapsort: 

A=[ 3, 8, 16, 1, 7, 2 ] 

Οξίδνπκε ηηο ηηκέο ηνπ πίλαθα αληηζηξνθήο R σο false: 

R=[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδεηαη ε απεηθφληζε ηνπ πίλαθα Α κε ηε βνήζεηα 

ηεο δνκήο δεδνκέλσλ weak-heap. 
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Δηθόλα 19: Αξρηθό δέληξν παξαδείγκαηνο 

 

Πξψηα εθηειείηαη ε ζπλάξηεζε Weakheapify γηα i απφ 5 εψο 1: 

Γηα i=5, έρνπκε Gparent(5)=2. 

Άξα ε Merge(2, 5) δίλεη: 

A=[ 3, 8, 16,1, 7, 2 ] θαη R=[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] 
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Γηα i=4, έρνπκε Gparent(4)=0. 

Άξα ε Merge(0,4) δίλεη: 

A=[ 7, 8, 16,1, 3, 2 ] θαη R=[ 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] 

  

 

 

Γηα i=3, Gparent(3)=1  

Άξα ε Merge(1,3) δίλεη: 

A=[ 7, 8, 16,1, 3, 2 ] θαη R=[ 0, 0, 0, 0, 1, 0 ] 
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Γηα i=2, Gparent(2)=0. 

Άξα ε Merge(0,2) δίλεη: 

A=[ 16, 8, 7,1, 3, 2 ] θαη R=[ 0, 0, 1, 0, 1, 0 ] 

 

 
 

Γηα i=1, Gparent(1)=0. 

Άξα ε Merge(0,1) δίλεη: 

A=[ 16, 8, 7,1, 3, 2 ] θαη R=[ 0, 0, 1, 0, 1, 0 ] 
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Α[0]=Α[n]  

A[n]=A[6]=16  

Σν Α[6] θεχγεη απφ ηνλ ζσξφ  

 

 
 

ηε ζπλέρεηα νη ηηκέο απηέο αλαδηαλέκνληαη ζε έλαλ πίλαθα Α[1 ...n]: 

A=[ 8, 7,1, 3, 2, 16 ] θαη R=[ 0, 1, 0, 1, 0, 0 ] 

ηε ζπλέρεηα γηα i απφ 5 κέρξη 2 εθηειείηαη ε ζπλάξηεζε ΜergeForest. 

Γηα i=5, έρνπκε R=[ 0, 0, 0, 1, 0, 0 ] θαη X=4. 

H Merge(5,4) δίλεη:  
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A=[ 8, 7, 1, 2, 3, 16 ] θαη R=[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] 

 

 

 

X=2  

H Merge(5,2) δίλεη: 

A=[ 8, 3, 1, 2, 7, 16 ] θαη R=[ 0, 1, 0, 0, 0, 0 ] 

 

 

 

Υ= Div(x/2)=1  

H Merge(5,1) δίλεη: 
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A=[ 7, 3, 1, 2, 8, 16 ] θαη R=[ 1, 1, 0, 0, 0, 0 ] 

 

 
 

To A[5] αθαηξείηαη απφ ηνλ ζσξφ θαη έρνπκε: 

A=[ 7, 3, 1, 2, 8, 16 ] θαη R=[ 1, 1, 0, 0, 0, 0 ] 

 

 
 

 

Γηα i=4, έρνπκε:  

R=[ 1, 0, 0, 0, 0, 0 ] 
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X=3  

H Merge(4,3) δίλεη:  

A=[ 7, 3, 1, 2, 8, 16 ] θαη R=[ 1, 0, 0, 0, 0, 0 ] 

 

 
 

Υ= Div(x/2)=1  

H Merge(4,1) δίλεη:  

A=[ 2, 3, 1, 7, 8, 16 ] θαη R=[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] 
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Σν Α[4] θεχγεη απφ ηνλ ζσξφ, άξα έρνπκε:  

A=[ 2, 3, 1, 7, 8, 16 ] θαη R=[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] 

 

 

 

Γηα i=3, έρνπκε: 

R=[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ] θαη X=2 

H Merge(3,2) δίλεη:  

A=[ 2, 1, 3, 7, 8, 16 ] θαη R=[ 0, 1, 0, 0, 0, 0 ] 
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Υ= Div(x/2)=1  

H Merge(3,1) δίλεη:  

A=[ 2, 1, 3, 7, 8, 16 ] θαη R=[ 0, 1, 0, 0, 0, 0 ] 

 

 

 

Σν Α[3] θεχγεη απφ ηνλ ζσξφ. 

 

 

 

A=[ 2, 1, 3, 7, 8, 16 ]  

R=[ 0, 1, 0, 0, 0, 0 ]  

Γηα i=2  

X=1  

H Merge(2,1) δίλεη:  

A=[ 1, 2, 3, 7, 8, 16 ] θαη R=[ 1, 1, 0, 0, 0, 0 ] 
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Σν Α[2] θεχγεη απφ ηνλ ζσξφ. 

 

 

 

A=[ 1, 2, 3, 7, 8, 16 ]  

Σν Α[1] θεχγεη απφ ηνλ ζσξφ: 

A=[ 1, 2, 3, 7, 8, 16 ] 

 

5.3 Αλάιπζε πνιππινθόηεηαο 

 

Σν κέηξν ηεο πνιππινθφηεηαο ζα είλαη ν αξηζκφο ζπγθξίζεσλ ζηνηρείσλ κε δχν 

ηξφπνπο. Αγλννχκε ηηο δηαηξέζεηο θαη ηνπο πνιιαπιαζηαζκνχο αθέξαησλ αξηζκψλ δηα 

δχν πνπ απαηηνχληαη γηα λα πεξπαηήζεη πάλσ-θάησ έλα δπαδηθφ δέληξν. Δθείλεο νη 

κεξίδεο απφ ην πξφγξακκα ζα κπνξνχζαλ λα θσδηθνπνηεζνχλ ζε κηα γιψζζα 

ρακειφηεξνπ επηπέδνπ, έηζη ψζηε νδεγίεο θαηαιφγσλ κεηαηφπηζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

γηα λα γίλνπλ απηέο νη δηαδηθαζίεο κηθξφηεξεο θαηά έλαλ παξάγνληα ζην ρξφλν 

εθηέιεζεο. Δπίζεο, φηαλ ηα ζηνηρεία ησλ δεδνκέλσλ είλαη πην ζχλζεηα, απηέο νη 

δηαδηθαζίεο γίλνληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ζηνηρείσλ.  
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Θεώξεκα 1: Ο κέγηζηνο αξηζκφο ζπγθξίζεσλ ζηνηρείσλ πνπ απαηηείηαη απφ ηνλ 

WeakHeapSort γηα νπνηνδήπνηε αξηζκφ n > 1 ηηκψλ είλαη ιηγφηεξνο απφ (n - 1) log(n) +  

0.086013n (Atkinson, 1986).  

Απόδεημε: Παξάγνπκε αξρηθά έλα αλψηεξν φξην ζηνλ ειάρηζην αξηζκφ 

ζπγθξίζεσλ πνπ απαηηνχληαη. Καηφπηλ ππνζηεξίδνπκε φηη ν κέγηζηνο αξηζκφο 

ζπγθξίζεσλ είλαη ην πνιχ n - log(n) - 1 πεξηζζφηεξνο απφ απηφ ην απνηέιεζκα. Κακία 

ζχγθξηζε δελ εκθαλίδεηαη φηαλ n=1. Έηζη κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη 2k - 1 < n < 2k, 

γηα ζεηηθφ αθέξαην αξηζκφ k. Καηφπηλ, k = log(n) είλαη ν αξηζκφο επηπέδσλ ησλ θφκβσλ 

ζην θαηψηαην ζεκείν ηνπ δέληξνπ κε ηε ξίδα ζην επίπεδν 0, ηνλ δεμηφ γην ηνπ ζην 

επίπεδν 1 θιπ.  

Καζψο νη θφκβνη ξίδαο αθαηξνχληαη, επηθαιείηαη ε MergeForest κε ηηο 

ελαπνκείλαληεο ηηκέο λα θαινχληαη δηαδνρηθά n - 1, n - 2,...,2. Καζψο ην i κεηψλεηαη απφ 

n - 1 σο ην 2, ν ειάρηζηνο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπγθξίζεσλ, απνθιεηζηηθά ηεο 

WeakHeapify, είλαη (Edelkamp et al., 2001).: 

 
1

2

log( 1) 1 2 2.
n

k

i

i nk n




         

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε WeakHeapify ρξεζηκνπνηεί αθξηβψο n – 1 ζπγθξίζεηο 

δεδνκέλσλ, ν γεληθφο αξηζκφο ζπγθξίζεσλ θαιχηεξεο πεξίπησζεο είλαη nk - 2
k
 + 1.  

Απφ ηα πξνεγνχκελα ζρφιηα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπγθξίζεσλ ρεηξφηεξεο 

πεξίπησζεο είλαη ν αξηζκφο θαιχηεξεο πεξίπησζεο ζπλ n – 1 - [logn] δειαδή έλα ζχλνιν 

απφ nk - 2
k
 + n - k. Γηα νπνηνπζδήπνηε n > 1, ππάξρνπλ κεξηθνί πξαγκαηηθνί αξηζκνί x, 

φπνπ 0 < x < 1, έηζη ψζηε k = logn + x.  

Καηφπηλ, nk - 2
k
 + n - k = n logn + nx - n2x + n - logπ - x = (n - 1) log n + n (x -

2x + 1) - x. Ζ ιεηηνπξγία x - 2x + 1 θξάζζεηαη άλσ απφ ην 0.086013 θαη είλαη κεδέλ 

φηαλ x = 0. Καηά ζπλέπεηα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπγθξίζεσλ είλαη απζηεξά ιηγφηεξνο 

απφ (n - 1) logn + 0.086013n.  
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6. Υπνινγηζηηθή Μειέηε 

 

6.1 Δηζαγσγή 

 

Πνιιέο εξγαζίεο ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία πνπ πεξηέρνπλ νδεγίεο γηα ηε 

δηεμαγσγή πεηξακάησλ θαη ππνινγηζηηθψλ κειεηψλ (Hooker, 1998; Rardin and Uzsou, 

2001). Γηα ηε ζχγθξηζε δηαθνξεηηθψλ αιγνξίζκσλ πξέπεη λα εθηειέζνπκε ηνπο 

αιγφξηζκνπο ζε θνηλά ζηηγκηφηππα δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα απηά πξέπεη λα είλαη 

κεγάιεο δηάζηαζεο θαη λα δεκηνπξγνχληαη απφ γελλήηξηεο ηπραίσλ αξηζκψλ. Γηα θάζε 

κία δηάζηαζε νη αιγφξηζκνη πξέπεη λα εθηεινχλ 10 ή θαη πεξηζζφηεξα ζηηγκηφηππα.  

ην θεθάιαην απηφ ζα παξνπζηαζηεί ε ππνινγηζηηθή κειέηε πνπ δηελεξγήζεθε 

ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο απηήο κεηαμχ ησλ δχν αιγνξίζκσλ ηαμηλφκεζεο. Ζ 

ππνινγηζηηθή κειέηε δηελεξγήζεθε ζε έλαλ Intel Core i7 2.2 GHz θαη 6 GB κλήκεο 

RAM κε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Microsoft Windows 7 64 bit. Οη δχν αιγφξηζκνη 

εθηειέζηεθαλ ζε ηπραίνπο αξηζκνχο δηαζηάζεσλ 1000000 – 10000000. Όινη νη αξηζκνί 

δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε γελλήηξηα ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ ηεο Java. Γηα θάζε δηάζηαζε 

εθηειέζηεθαλ 10 ζηηγκηφηππα θαη ππνινγίζηεθε ν κέζνο φξνο. 

Οη αιγφξηζκνη πξνγξακκαηίζηεθαλ ζε γιψζζα Java θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

Netbeans IDE. ην παξάξηεκα ππάξρνπλ νη πεγαίνη θψδηθεο ησλ δχν αιγνξίζκσλ. Ζ 

ππνινγηζηηθή απηή κειέηε θαηαγξάθεη ην ρξφλν εθηέιεζεο (ζε msec), ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπγθξίζεσλ θαη ησλ αλαζέζεσλ. 

 

6.2 Δθηέιεζε πεηξακάησλ 

 

Γηα ηελ δηελέξγεηα ηεο ππνινγηζηηθήο κειέηεο δεκηνπξγήζεθαλ δέθα ζηηγκηφηππα 

γηα θάζε δηάζηαζε (απφ 1000000 κέρξη 10000000 κε βήκα 1000000). Σα ζηηγκηφηππα 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ αθνινπζνχλ ηελ θαλνληθή θαηαλνκή θαη δεκηνπξγήζεθαλ κε ηε 

γελλήηξηα ησλ ςεπδνηπραίσλ αξηζκψλ ηεο Java.  
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ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο, ν αξηζκφο ησλ ζπγθξίζεσλ 

θαη ν αξηζκφο ησλ αλαζέζεσλ ηνπ αιγνξίζκνπ HeapSort ζε θάζε δηάζηαζε (σο ρξφλνο 

ιακβάλεηαη ν κέζνο ρξφλνο απφ ηελ εθηέιεζε θαη ησλ δέθα ζηηγκηφηππσλ): 

 

Πίλαθαο 11: Απνηειέζκαηα αιγνξίζκνπ HeapSort 

Elements 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000 

Cputime 

(msec) 126 282 429 574 751 893 1027 1226 1366 1480 

Assignments 56500223 118957247 183762935 250126307 318168395 386713529 456145883 525804257 595447925 665737283 

Comparisons 17533820 37042516 57562723 78350063 99610627 121680410 142991586 165555996 187701576 209648372 

 

Παξαηεξνχκε, φπσο ήηαλ αλακελφκελo, κηα πνιπσλπκηθή αχμεζε ηνπ ρξφλνπ, 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπγθξίζεσλ θαη ησλ αλαζέζεσλ.  

ην παξαθάησ γξάθεκα απνηππψλεηαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ 

HeapSort. 

 

 

Δηθόλα 20: Φξόλνο εθηέιεζεο αιγόξηζκνπ HeapSort 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα απνηππψλεηαη ν αξηζκφο ζπγθξίζεσλ ηνπ αιγνξίζκνπ 

HeapSort. 
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Δηθόλα 21: Αξηζκόο ζπγθξίζεσλ αιγόξηζκνπ HeapSort 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα απνηππψλεηαη ν αξηζκφο ησλ αλαζέζεσλ ηνπ αιγνξίζκνπ 

HeapSort. 

 

 

Δηθόλα 22: Αξηζκόο αλαζέζεσλ αιγόξηζκνπ HeapSort 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο, ν αξηζκφο ησλ ζπγθξίζεσλ 

θαη ν αξηζκφο ησλ αλαζέζεσλ ηνπ αιγνξίζκνπ WeakHeapSort ζε θάζε δηάζηαζε (σο 

ρξφλνο ιακβάλεηαη ν κέζνο ρξφλνο απφ ηελ εθηέιεζε θαη ησλ δέθα ζηηγκηφηππσλ): 
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Πίλαθαο 12: Απνηειέζκαηα αιγνξίζκνπ WeakHeapSort 

Elements 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 7000000 8000000 9000000 10000000 

Cputime 

(msec) 305 605 948 1293 1635 2010 2357 2718 3100 3476 

Assignments 34474341 70967431 107894279 145906923 183825891 221786056 261003426 299762005 338248698 377696640 

Comparisons 40446763 84897858 130626850 177787425 225367800 273251457 322350214 371562520 420916593 470743753 

 

Παξαηεξνχκε πάιη, φπσο ήηαλ αλακελφκελo, κηα πνιπσλπκηθή αχμεζε ηνπ 

ρξφλνπ, ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπγθξίζεσλ θαη ησλ αλαζέζεσλ.  

ην παξαθάησ γξάθεκα απνηππψλεηαη ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπ αιγνξίζκνπ 

WeakHeapSort. 

 

 

Δηθόλα 23: Φξόλνο εθηέιεζεο αιγόξηζκνπ WeakHeapSort 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα απνηππψλεηαη ν αξηζκφο ζπγθξίζεσλ ηνπ αιγνξίζκνπ 

WeakHeapSort. 
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Δηθόλα 24: Αξηζκόο ζπγθξίζεσλ αιγόξηζκνπ WeakHeapSort 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα απνηππψλεηαη ν αξηζκφο ησλ αλαζέζεσλ ηνπ αιγνξίζκνπ 

WeakHeapSort. 

 

 

Δηθόλα 25: Αξηζκόο αλαζέζεσλ αιγόξηζκνπ WeakHeapSort 

 

 ηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνληαη νη δχν αιγφξηζκνη κεηαμχ ηνπο. Ο αιγφξηζκνο 

HeapSort είλαη θαζαξά πην γξήγνξνο απφ ηνλ WeakHeapSort. Μάιηζηα παξαηεξείηαη φηη 
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ν αιγφξηζκνο HeapSort είλαη πεξίπνπ θαηά κέζν φξν 1,79 γξεγνξφηεξνο ηνπ 

WeakHeapSort. 

 

 

Δηθόλα 26: Σύγθξηζε ρξόλνπ εθηέιεζεο αιγόξηζκσλ HeapSort θαη WeakHeapSort 

 

Ο αιγφξηζκνο HeapSort εθηειεί πνιχ ιηγφηεξεο ζπγθξίζεηο απφ ηνλ 

WeakHeapSort. Μάιηζηα παξαηεξείηαη φηη ν αιγφξηζκνο HeapSort εθηειεί πεξίπνπ θαηά 

κέζν φξν 1,79 ιηγφηεξεο ζπγθξίζεηο ηνπ WeakHeapSort. 
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Δηθόλα 27: Σύγθξηζε αξηζκνύ ζπγθξίζεσλ αιγόξηζκσλ HeapSort θαη WeakHeapSort 

 

Ο αιγφξηζκνο WeakHeapSort εθηειεί πνιχ ιηγφηεξεο αλαζέζεηο απφ ηνλ 

HeapSort. Μάιηζηα παξαηεξείηαη φηη ν αιγφξηζκνο WeakHeapSort εθηειεί πεξίπνπ θαηά 

κέζν φξν 1,38 ιηγφηεξεο αλαζέζεηο ηνπ WeakHeapSort. 

 

 

Δηθόλα 28: Σύγθξηζε αξηζκνύ αλαζέζεσλ αιγόξηζκσλ HeapSort θαη WeakHeapSort 
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7. Σπκπεξάζκαηα 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία παξνπζηάζηεθαλ θαη αλαιχζεθαλ δηεμνδηθά νη 

αιγφξηζκν HeapSort θαη WeakHeapSort. Όζνλ αθνξά ηηο δνκέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

δχν αιγφξηζκνη, ν αιγφξηζκνο HeapSort ρξεζηκνπνηεί ζσξνχο, ελψ ν WeakHeapSort 

ρξεζηκνπνηεί ηνπο weak ζσξνχο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηνπο πξψηνπο ζηα εμήο ζεκεία: 

 Κάζε θιεηδί ζην δεμί ππνδέλδξν θάζε θφκβνπ είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε ην 

θιεηδί ηνπ θφκβνπ ηνπ. 

 Ζ ξίδα δελ έρεη θαλέλα αξηζηεξφ παηδί. 

 Tα θχιια βξίζθνληαη ζηα ηειεπηαία δχν επίπεδα ηνπ δέληξνπ κφλν  

Ο αιγφξηζκνο HeapSort δνπιεχεη ςάρλνληαο ην κεγαιχηεξν (ή κηθξφηεξν) 

ζηνηρείν ηεο ιίζηαο, ηνπνζεηψληαο ην ζην ηέινο (ή ζηελ αξρή) θαη ζπλερίδεη κε ην 

ππφινηπν ηεο ιίζηαο. Μφιηο ηα ζηνηρεία ηεο ιίζηαο ζρεκαηίζνπλ ην ζσξφ, ε ξίδα ηνπ 

δέληξνπ είλαη ην κεγαιχηεξν ζηνηρείν. Σφηε αθαηξείηαη θαη ηνπνζεηείηαη ζην ηέινο ηεο 

ιίζηαο θαη ζρεκαηίδεη μαλά ην ζσξφ κε απνηέιεζκα ε ξίδα ηνπ δέληξνπ λα είλαη πάιη ην 

κεγαιχηεξν ζηνηρείν. Υξεζηκνπνηψληαο ην ζσξφ γηα λα βξεζεί ην κεγαιχηεξν ζηνηρείν 

ηεο ιίζηαο απαηηείηαη Ο(log n) ρξφλνο. Απηφ επηηξέπεη ζηελ ηαμηλφκεζε ζσξνχ λα 

εθηειείηαη ζε ρξφλν Ο(nlogn).  

Ο αιγφξηζκνο WeakHeapSort, πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Dutton ην 1993 απνηειεί 

κηα παξαιιαγή ηνπ αιγφξηζκνπ HeapSort θαη ρξεζηκνπνηεί ηε δνκή δεδνκέλσλ weak 

heap, φπσο αλαθέξζεθε ήδε. Οη ζσξνί απηνί κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε n - 1 

ζπγθξίζεηο. Ο αξηζκφο ζπγθξίζεσλ ρεηξφηεξεο πεξίπησζεο ηνπ αιγνξίζκνπ είλαη n log n 

- 2log n + n - log n <  n log n + 0.1n.  

Δπίζεο, ζηελ εξγαζία απηή πινπνηήζεθε κηα ππνινγηζηηθή κειέηε ησλ δχν 

αιγνξίζκσλ ζε ηπραία ζηηγκηφηππα θαζνξηζκέλσλ δηαζηάζεσλ θαη βξέζεθε φηη ν 

αιγφξηζκνο HeapSort είλαη αξθεηά γξεγνξφηεξνο ηνπ αιγφξηζκνπ WeakHeapSort (θαηά 

1,79 θνξέο θαηά κέζν φξν) θαη εθηειεί ιηγφηεξεο ζπγθξίζεηο απφ ηνλ αιγφξηζκν 

WeakHeapSort (θαηά 1,79 θνξέο θαηά κέζν φξν). Αληίζεηα, ν αιγφξηζκνο 
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WeakHeapSort εθηειεί ιηγφηεξεο αλαζέζεηο απφ ηνλ αιγφξηζκν HeapSort (θαηά 1,38 

θνξέο θαηά κέζν φξν). 
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Παξάξηεκα: Κώδηθαο εθαξκνγήο 

 

Π.1 Κιάζε HeapSort 

 

 

package heapweakheap; 

 

// ε θιάζε HeapSort 

public class HeapSort { 

     

    private int array[]; // πίλαθαο πξνο ηαμηλφκεζε 

    private int comparisons; // ζπγθξίζεηο 

    private int assignments; // αλαζέζεηο 

     

    // θαηαζθεπαζηήο 

    public HeapSort(int arr[]){ 

        this.array = arr; 

        this.comparisons = 0; 

        this.assignments = 0; 

    } 

     

    // βνεζεηηθή κέζνδνο 

    public void HeapAdjust(int s, int m) 

    { 
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        int temp = array[s]; 

        increaseAssignments(); 

        for(int j = 2 * s + 1; j < m; j = j * 2 + 1) 

        { 

            if(j + 1 < m && array[j] > array[j+1]){ 

                j++; 

                increaseComparisons(); 

                increaseComparisons(); 

            } 

                 

            if(temp < array[j]){ 

                increaseComparisons(); 

                break; 

            } 

            array[s] = array[j]; 

            increaseAssignments(); 

            s = j; 

            increaseAssignments(); 

            array[s] = temp; 

            increaseAssignments(); 

        } 

    } 

     

    // κέζνδνο ηαμηλφκεζεο 
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    public void sort() 

    { 

        int temp; 

        for(int i = (array.length / 2 - 1); i >= 0; --i) 

        { 

            HeapAdjust(i, array.length); 

        } 

         

        for(int j = array.length - 1; j > 0; --j) 

        { 

            temp = array[0]; 

            increaseAssignments(); 

            array[0] = array[j]; 

            increaseAssignments(); 

            array[j] = temp; 

            increaseAssignments(); 

            HeapAdjust(0,j); 

        } 

    } 

     

    // αχμεζε ζπγθξίζεσλ θαηά 1 

    public void increaseComparisons(){ 

        this.comparisons++; 

    } 
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    // αχμεζε αλαζέζεσλ θαηά 1 

    public void increaseAssignments(){ 

        this.assignments++; 

    } 

 

    // επηζηξνθή αλαζέζεσλ 

    public int getAssignments() { 

        return assignments; 

    } 

 

    // επηζηξνθή ζπγθξίζεσλ 

    public int getComparisons() { 

        return comparisons; 

    } 

     

} 

 

Π.2 Κιάζε WeakHeapSort 

 

 

package heapweakheap; 

 

public class WeakHeapSort { 
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    private int r[]; // πίλαθαο αηαμηλφκεηνο 

    private int a[]; // πίλαθαο ηαμηλνκεκέλνο 

    private int comparisons; // ζπγθξίζεηο 

    private int assignments; // αλαζέζεηο 

     

    // θαηαζθεπαζηήο 

    public WeakHeapSort(int arr[]) {  

        a = arr;  

        r = new int[arr.length];  

        this.comparisons = 0; 

        this.assignments = 0; 

    } 

     

    // κέζνδνο gparent 

    public int gparent(int j) {  

        while ((j & 1) == r[j / 2]){  

            j /= 2;  

            increaseComparisons(); 

        } 

        return (j / 2);  

    } 

     

    // κέζνδνο merge 
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    public void merge(int i, int j) { 

        int temp; 

        if (a[j] > a[i]) {  

            increaseComparisons(); 

            r[j] = 1 - r[j]; 

            increaseAssignments(); 

            temp = a[i]; 

            increaseAssignments(); 

            a[i] = a[j]; 

            increaseAssignments(); 

            a[j] = temp; 

            increaseAssignments(); 

        } 

    } 

     

    // κέζνδνο mergeForest 

    public void mergeForest(int m) { 

        int x=1; 

        while (2* x + r[x] < m) { 

            increaseComparisons(); 

            x = 2*x + r[x]; 

            increaseAssignments(); 

        } 

        while (x > 0) {  



 70 

            increaseComparisons(); 

            merge(0, x);  

            x /= 2;  

        } 

    } 

     

    // κέζνδνο heapify 

    public void heapify() {  

        for (int i = a.length - 1; i >= 1; i--)  

            merge(gparent(i), i);  

    } 

     

    // κέζνδνο ηαμηλφκεζεο 

    public void sort() { 

        int temp; 

        heapify(); 

        for (int i = a.length - 1; i >= 2; i--) {  

            temp = a[0]; 

            increaseAssignments(); 

            a[0] = a[i]; 

            increaseAssignments(); 

            a[i] = temp; 

            increaseAssignments(); 

            mergeForest(i);  
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        } 

        if (a.length > 1){ 

            increaseComparisons(); 

            temp = a[0]; 

            increaseAssignments(); 

            a[0] = a[1]; 

            increaseAssignments(); 

            a[1] = temp; 

            increaseAssignments(); 

        } 

    } 

     

    // αχμεζε ζπγθξίζεσλ θαηά 1 

    public void increaseComparisons(){ 

        this.comparisons++; 

    } 

     

    // αχμεζε αλαζέζεσλ θαηά 1 

    public void increaseAssignments(){ 

        this.assignments++; 

    } 

 

    // επηζηξνθή αλαζέζεσλ 

    public int getAssignments() { 
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        return assignments; 

    } 

 

    // επηζηξνθή ζπγθξίζεσλ 

    public int getComparisons() { 

        return comparisons; 

    } 

} 

 

Π.3 Κιάζε HeapWeakHeap 

 

 

package heapweakheap; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.util.Arrays; 

import java.util.Collections; 

 

public class HeapWeakHeap { 

     

    public static void main(String[] args) throws IOException { 
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        long start, stop; 

        BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); 

        int minbound = 1; 

        int maxbound = 1000000000; 

         

        for(int n = 1000000; n <= 10000000; n = n + 1000000){ 

            System.out.println("--------------------------------"); 

            System.out.println("Number of elements: " + n); 

            int array[] = new int[n]; 

            for(int i = 0; i < n; i++){ 

                array[i] = (int) (maxbound * Math.random()); 

            } 

            Collections.shuffle(Arrays.asList(array)); 

 

            start = System.currentTimeMillis(); 

            HeapSort hsort=new HeapSort(array); 

            hsort.sort(); 

            stop = System.currentTimeMillis(); 

            System.out.println("Cputime: " + (stop-start)); 

            System.out.println("Assignments: " + hsort.getAssignments()); 

            System.out.println("Comparisons: " + hsort.getComparisons()); 

 

            start = System.currentTimeMillis(); 

            WeakHeapSort w = new WeakHeapSort(array);  
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            w.sort(); 

            stop = System.currentTimeMillis(); 

            System.out.println("Cputime: " + (stop-start)); 

            System.out.println("Assignments: " + w.getAssignments()); 

            System.out.println("Comparisons: " + w.getComparisons()); 

            System.out.println("--------------------------------"); 

        } 

    } 

     

} 

 

 

 


