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1. Εισαγωγή 

Στην επιστήμη της πληροφορικής, ένας αλγόριθμος ταξινόμησης 

είναι μία διαδικασία η οποία τοποθετεί τα στοιχεία μιας λίστας σε 

συγκεκριμένη σειρά-διάταξη. Οι περισσότερο χρησιμοποιημένες διατάξεις 

είναι οι αριθμητικές και οι λεξικογραφικές. Η αποτελεσματική ταξινόμηση 

είναι σημαντική για την βελτιστοποίηση της χρήσης άλλων αλγορίθμων 

(όπως οι αλγόριθμοι αναζήτησης και συγχώνευσης) οι οποίοι απαιτούν τη 

σωστή λειτουργία ταξινομημένων λιστών. Είναι επίσης χρήσιμη για 

κανονικοποίηση δεδομένων και παραγωγή αποτελεσμάτων ευανάγνωστων 

για τον άνθρωπο. Τυπικά, η έξοδος πρέπει να ικανοποιεί δυο συνθήκες: 

1. Η έξοδος να είναι σε μη φθίνουσα σειρά(κάθε στοιχείο να μην είναι 

μικρότερο από το προηγούμενο του, σύμφωνα με την επιθυμητή 

τελική διάταξη) 

2. Η έξοδος να είναι μια μετάλλαξη ή αναδιάταξη της εισόδου. 

Από τα πρώτα βήματα των υπολογιστών, το πρόβλημα της 

ταξινόμησης έχει ερευνηθεί πολύ, ίσως λόγω της πολυπλοκότητας της 

αποτελεσματικής του λύσης. Για παράδειγμα, ο bubblesort ανακαλύφθηκε 

το 1956. Αν και πολλοί το θεωρούν λυμένο πρόβλημα, νέοι χρήσιμοι 

αλγόριθμοι ταξινόμησης ανακαλύπτονται ακόμα (απόδειξη ο αλγόριθμος 

υπό ανάλυση ο οποίος ανακαλύφθηκε το 2007). Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης 

επικρατούν στα μαθήματα εισαγωγής στην επιστήμη των υπολογιστών, 

όπου η αφθονία τους παρέχει μια απαλή εισαγωγή σε μια ποικιλία βασικών 

αλγοριθμικών εννοιών, όπως το μεγάλο Ο, οι αλγόριθμοι διαίρει και 

βασίλευε, οι δομές δεδομένων, οι πιθανοθεωρητικοί(randomized) 

αλγόριθμοι, η ανάλυση καλύτερης, χειρότερης και μέσης περίπτωσης κ.α. 

Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται στην 

πληροφορική συχνά κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω 

κριτήρια:  

1. Την υπολογιστική πολυπλοκότητα (συμπεριφορά καλύτερης, μέσης 

και χειρότερης περίπτωσης) βασικών συγκρίσεων σε σχέση με το 

μέγεθος της λίστας (n). Καλή συμπεριφορά τυπικών αλγορίθμων 

ταξινόμησης είναι η Ο(nlogn) και κακή η Ω(n2). Ιδανική 

πολυπλοκότητα είναι η Ο(n). Αλγόριθμοι οι οποίοι έχουν πρόσβαση 

στη λίστα μόνο μέσω μιας συγκριτικής διαδικασίας, χρειάζονται 

πάντα Ω(nlogn) συγκρίσεις στη χειρότερη περίπτωση. 

2. Την υπολογιστική πολυπλοκότητα των ανταλλαγών (swaps) (για τους 

λεγόμενους «in place» αλγόριθμους) 
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3. Την χρήση της μνήμης (και άλλων υπολογιστικών πόρων). 

Συγκεκριμένα, μερικοί αλγόριθμοι ταξινόμησης είναι «in place». 

Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται μόνο Ο(1) ή Ο(logn) μνήμη και δεν 

χρειάζονται επιπλέον μνήμη για προσωρινή αποθήκευση των 

δεδομένων, όπως άλλοι αλγόριθμοι ταξινόμησης. 

4. Την αναδρομή (recursion). Μερικοί αλγόριθμοι είναι αναδρομικοί ή 

μη αναδρομικοί, ενώ άλλοι μπορεί να είναι και τα δυο (mergesort). 

5. Την ευστάθεια (stability). Οι ευσταθείς αλγόριθμοι ταξινόμησης 

διατηρούν τη σχετική διάταξη εγγραφών με ίσα κλειδιά (τιμές). 

6.  Το αν είναι ή όχι συγκριτικοί (comparison sort). Ένας συγκριτικός 

αλγόριθμος ταξινόμησης εξετάζει τα στοιχεία μόνο μέσω σύγκρισης 

δυο στοιχείων με τη χρήση συγκριτικού τελεστή.  

7. Γενικές μέθοδοι: εισαγωγή, ανταλλαγή, συγχώνευση, κ.α. Στους 

αλγόριθμους ανταλλαγής περιλαμβάνονται οι bubblesort και 

quicksort. Στους αλγόριθμους επιλογής περιλαμβάνονται οι 

shakersort και heapsort. 

8. Προσαρμοστικότητα (adaptability). Κατά πόσο επηρεάζεται ο χρόνος 

εκτέλεσης των αλγορίθμων από το αν είναι ήδη ταξινομημένα τα 

δεδομένα εισόδου. Οι αλγόριθμοι που λαμβάνουν αυτό υπόψη τους 

λέγονται προσαρμοστικοί (adaptive).[1]  

Παρακάτω παρατίθενται μερικά στοιχεία για τους πιο γνωστούς 

αλγορίθμους ταξινόμησης: 

Bubblesort[1, 2]  

Ο Bubblesort είναι ο πιο απλός αλλά και ο πιο αργός αλγόριθμος 

ταξινόμησης. Η πρώτη αναφορά στον αλγόριθμο (αν και όχι με αυτό το 

όνομα αλλά με το όνομα «ταξινόμηση με ανταλλαγή»(sorting by exchange)) 

γίνεται το 1956 σε μία δημοσίευση του Friend . Η πρώτη χρήση του 

ονόματος bubblesort γίνεται το 1962 από τον Iverson. Ο αλγόριθμος αρχίζει 

από το πρώτο στοιχείο της λίστας. Συγκρίνει τα δυο πρώτα στοιχεία και αν 

το πρώτο είναι μεγαλύτερο από το δεύτερο(αύξουσα διάταξη), τα 

εναλλάσσει. Συνεχίζει να κάνει το ίδιο για τα επόμενα ζευγάρια μέχρι το 

τέλος της λίστας. Επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία μέχρι να μην έχουν 

γίνει καθόλου ανταλλαγές στο προηγούμενο πέρασμα.  

Insertion sort[1] 

Ο αλγόριθμος αυτός είναι σχετικά αποτελεσματικός για μικρές λίστες 

και λίστες με πολλά δεδομένα τους ήδη ταξινομημένα και πολλές φορές 

χρησιμοποιείται σαν μέρος πιο πολύπλοκων αλγορίθμων. Παίρνει τα 



 

Κυρόπουλος Κωνσταντίνος 3 

στοιχεία της λίστας ένα- ένα και τα εισάγει σε μια νέα ταξινομημένη λίστα. 

Σε περίπτωση πίνακα, η νέα λίστα μπορεί να μοιράζεται το χώρο με την 

αρχική, αλλά η εισαγωγή είναι «ακριβή» γιατί απαιτεί ολίσθηση όλων των 

υπόλοιπων στοιχείων κατά ένα. 

Shell sort[1] 

Εφευρέθηκε από τοn Donald Shell το 1959. Είναι βελτιωμένος σε 

σχέση με τους bubble και insertion sort γιατί μετακινεί τα μη ταξινομημένα 

στοιχεία περισσότερες από μια θέσεις τη φορά. Τακτοποιεί την ακολουθία 

των στοιχείων σε ένα δισδιάστατο πίνακα και ταξινομεί έπειτα τις στήλες 

του πίνακα χρησιμοποιώντας τον insertion sort. Αν και αυτή η μέθοδος είναι 

ανεπαρκής για μεγάλα σύνολα στοιχείων, είναι ένας από τους 

γρηγορότερους αλγορίθμους για την ταξινόμηση μικρών συνόλων 

στοιχείων.  

Merge sort[3]  

Ανακαλύφθηκε από τον John von Neumann το 1945. Εκμεταλλεύεται 

την ευκολία της συγχώνευσης ταξινομημένων λιστών σε μια νέα 

ταξινομημένη λίστα. Ξεκινά συγκρίνοντας κάθε ζευγάρι στοιχείων και τα 

ανταλλάσσει ανάλογα με την επιθυμητή διάταξη. Στη συνέχεια, συγχωνεύει 

κάθε λίστα των δυο σε λίστες των τεσσάρων, έπειτα συγχωνεύει αυτές και 

ούτω καθεξής, μέχρι δύο λίστες να συγχωνευθούν σε μια τελική. Είναι ο 

πρώτος σε σχέση με τους προηγούμενους που δουλεύει καλά με πολύ 

μεγάλες λίστες, επειδή η πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης του είναι 

Ο(nlogn). 

Bucket sort[1] 

Ο Bucket sort δουλεύει διαχωρίζοντας ένα πίνακα σε ένα αριθμό 

ακολουθιών (buckets). Κάθε bucket ταξινομείται ξεχωριστά, είτε 

χρησιμοποιώντας διαφορετικό αλγόριθμο, ή εφαρμόζοντας κατ’ επανάληψη 

τον bucket sort. Μία παραλλαγή αυτής της μεθόδου, ο single buffered count 

sort , είναι πιο γρήγορη από τον quicksort και εκτελείται περίπου στον ίδιο 

χρόνο για κάθε σύνολο στοιχείων. 

Radix-sort[4]  

Ανακαλύφθηκε το 1889 από τον Herman Hollerith. Αρχικά 

χρησιμοποιήθηκε για ταξινόμηση διάτρητων καρτών. Ο radix sort είναι ένας 

γρήγορος και ευσταθής (stable) αλγόριθμος ταξινόμησης ο οποίος ταξινομεί 

λίστες αριθμών μήκους k σε Ο(nk) χρόνο τους οποίους μεταχειρίζεται σαν 

ακολουθίες bit. Πρώτα ταξινομεί τη λίστα σύμφωνα με το λιγότερο 

σημαντικό ψηφίο ενώ διατηρεί τη σχετική τους διάταξη χρησιμοποιώντας 

ευσταθή ταξινόμηση. Στη συνέχεια, ταξινομεί τους αριθμούς σύμφωνα με 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_von_Neumann
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το επόμενο bit, και ούτω καθ’ εξής από αριστερά προς τα δεξιά, μέχρι η 

λίστα να ταξινομηθεί πλήρως.   

Comb sort[5]  

Ένας σχετικά απλός αλγόριθμος ο οποίος σχεδιάστηκε από τον 

Wlodek Dobosiewicz το 1980. Αποτελεί βελτίωση του bubble sort και 

ανταγωνίζεται σε ταχύτητα πολυπλοκότερους αλγόριθμους όπως ο 

quicksort. Η βασική ιδέα είναι η εξάλειψη των «χελώνων», μικρών δηλαδή 

τιμών στο τέλος της λίστας, γιατί αυτές προκαλούν την επιβράδυνση του 

bubblesort. Αντίθετα, οι «λαγοί», μεγάλες τιμές στην αρχή της λίστας δεν 

τον επηρεάζουν. 

Στον bubblesort, όταν συγκρίνονται δυο οποιαδήποτε στοιχεία, έχουν 

πάντα απόσταση μεταξύ τους 1. Στον combsort, η απόσταση αρχικά είναι το 

μήκος της λίστας διαιρεμένο με τον λεγόμενο shrink factor που συνήθως 

είναι 1.3. Η ταξινόμηση επομένως γίνεται με αυτή την απόσταση μεταξύ 

ζευγαριών στοιχείων. Στη συνέχεια η απόσταση διαιρείται ξανά και η λίστα 

ξαναταξινομείται. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι η απόσταση να 

γίνει 1. Τέλος, η ταξινόμηση συνεχίζεται με απόσταση 1 μέχρι η λίστα να 

έχει πλήρως ταξινομηθεί.   

Quick sort  

Ανακαλύφθηκε από τον Sir Charles Antony Richard Hoare το 1960 

[6, 7]. Ανήκει στην κατηγορία διαίρει και βασίλευε και βασίζεται σε μια 

διαδικασία διαχωρισμού: επιλέγει ένα στοιχείο, το λεγόμενο pivot (bound 

κατά τον Hoare), και στη συνέχεια μετακινεί όλα τα μικρότερα του στοιχεία 

πριν από αυτό και όλα τα μεγαλύτερα μετά. Αυτό γίνεται αποτελεσματικά 

σε γραμμικό χρόνο και εσωτερικά (in place). Έπειτα, ταξινομεί τις δυο 

λίστες. Αποτελεσματικές υλοποιήσεις του quicksort είναι τυπικά ασταθείς 

(unstable) και πολύπλοκες, αλλά είναι από τους πιο γρήγορους αλγόριθμους 

στην πράξη. Αυτό μαζί με την Ο(logn) χρήση χώρου, κάνουν τον quicksort 

έναν από τους πιο δημοφιλείς αλγορίθμους ταξινόμησης, διαθέσιμο σε 

πολλές βιβλιοθήκες. Το πιο πολύπλοκο στον αλγόριθμο είναι η επιλογή ενός 

καλού pivot στοιχείου. Κακές επιλογές των pivots μπορεί να έχουν συνέπεια 

δραματικά πιο αργές επιδόσεις Ο(n2), αλλά αν σε κάθε βήμα επιλέγουμε τον 

μέσο ως pivot, τότε δουλεύει σε Ο(nlogn). Επειδή ακριβώς είναι από τους 

πιο γρήγορους και πρακτικούς αλγόριθμους θα γίνει μια πιο εκτεταμένη 

περιγραφή του. Παρακάτω, παρουσιάζεται η υλοποίηση του αλγόριθμου σε 

ψευδογλώσσα με τη μορφή συνάρτησης. 

Quicksort(a, lo, hi) // δέχεται ως είσοδο τον πίνακα προς ταξινόμηση a, την  

// χαμηλότερη θέση lo και την υψηλότερη hi. 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wlodek_Dobosiewicz&action=edit&redlink=1
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i lo 

jhi 

xa[(lo+hi)/2] // ως pivot κάθε φορά επιλέγεται το μεσαίο στοιχείο του 

πίνακα 

Επανάλαβε 

 Όσο a[i]<x 

  ii+1 

 Όσο a[j]>x 

  jj-1 

 Αν i<=j 

  Εναλλαγή a[i], a[j] 

  ii+1 

  jj+1 

μέχρι i >j 

Αν lo<j 

 Quicksort(a, lo, j) //καλείται αναδρομικά με υψηλότερο δείκτη τον j,  

     // δηλαδή για το τμήμα αριστερά του pivot 

Αν i<hi 

 Quicksort(a, i, hi) //καλείται αναδρομικά με χαμηλότερο δείκτη τον i,  

     // δηλαδή για το τμήμα δεξιά του pivot 

Η παραπάνω υλοποίηση θα εφαρμοστεί σε ένα συγκεκριμένο σύνολο 

ακεραίων για να παρουσιαστεί βήμα προς βήμα η εκτέλεση του αλγορίθμου. 

a[]= 

   

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

6 3 5 7 2 4 10 9 
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Η είσοδος αρχικά είναι ο πίνακας a και οι δείκτες lo=0, hi=7. Άρα, 

i=0, j=7 και x=a[3] (ο αριθμός 7).  

 

 

 

 

 

Το i γίνεται διαδοχικά 1, 2, 3 γιατί οι αριθμοί στις θέσεις 0, 1, 2 είναι 

μικρότεροι του x. Το j γίνεται 6 και στη συνέχεια 5, γιατί το 9 και το 10 

είναι μεγαλύτεροι του x, όχι όμως και το 4 (a[5]). Ο αλγόριθμος συνεχίζει 

στον έλεγχο της συνθήκης του Αν. Επειδή το i είναι μικρότερο του j, 

εναλλάσσεται  ο a[i] με τον a[j], δηλαδή ο 7 με τον 4 και ο i αυξάνεται κατά 

1 και ο j μειώνεται κατά 1. Άρα, έχουμε i=4 και j=4. 

Ο πίνακας τώρα έχει ως εξής: 

  

 

 

 

Όπως φαίνεται, όλα τα μικρότερα στοιχεία του 7 (pivot) βρίσκονται 

αριστερά του και όλα τα μεγαλύτερα δεξιά του. Το i δεν είναι μεγαλύτερο 

του j, οπότε γίνεται άλλη μια επανάληψη κατά την οποία η μόνη αλλαγή 

είναι ότι το i=5. Μετά τον τερματισμό της εξωτερικής επανάληψης, 

ελέγχεται αν lo<j (0<4) πράγμα που ισχύει, οπότε έχουμε αναδρομική 

κλήση της συνάρτησης αλλά τώρα σαν υψηλότερο δείκτη έχουμε το j=4. Θα 

εφαρμοστεί δηλαδή ο αλγόριθμος για το τμήμα του πίνακα αριστερά του 

pivot (κίτρινη περιοχή).  

Άρα, i=0, j=4 και x=5 (a[2]) 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

6 3 5 7 2 4 10 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 

6 3 5 4 2 7 10 9 

0 1 2 3 4 

6 3 5 4 2 
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Τα i και j δεν αλλάζουν τιμή γιατί το 6 (a[0]) δεν είναι μικρότερο του 

5 και το 2 (a[4]) δεν είναι μεγαλύτερο του. Επειδή όμως i<=j, 

εναλλάσσονται οι a[0] a[4] και i=1, j=3. 

 

     

 

 

Ο εξωτερικός βρόχος επαναλαμβάνεται, όπου έχουμε i=2 και στη 

συνέχεια εναλλαγή του 5 με το 4 και i=3, j=2. 

 

 

 

 

Επειδή το i είναι μικρότερο του hi, θα γίνει άλλη μια αναδρομική 

κλήση της συνάρτησης (για hi=2), η οποία όμως δεν θα επιφέρει καμία 

αλλαγή στον πίνακα γιατί, όπως φαίνεται, το αριστερό τμήμα του είναι ήδη 

ταξινομημένο. Επομένως, o αλγόριθμος γυρίζει πίσω στην προηγούμενη 

κατάσταση, δηλαδή ο δείκτης hi είναι 4 και ο i=3. Τώρα μένει να κληθεί 

αναδρομικά για το δεξιό τμήμα μέχρι αυτό το τμήμα του αρχικού πίνακα να 

έχει ταξινομηθεί πλήρως. 

 

 

 

 

Αφού ο i είναι μικρότερος του hi, θα κληθεί ο αλγόριθμος 

αναδρομικά για το τμήμα 3-4. 

Άρα, i=3, j=4, x=5 (a[3]) 

0 1 2 3 4 

2 3 5 4 6 

0 1 2 3 4 

2 3 4 5 6 

0 1 2 3 4 

2 3 4 5 6 
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Το i δεν αλλάζει και το j γίνεται 3, επειδή το 6 (a[4]) είναι 

μεγαλύτερο του 5 (x). Το i είναι ίσο με το j, άρα δεν έχουμε καμία εναλλαγή, 

αλλά έχουμε i=4 και j=2. Τερματίζεται ο εξωτερικός βρόχος και επειδή i=hi 

δεν υπάρχει άλλη αναδρομή, οπότε ο αλγόριθμος γυρνάει στην αρχική 

κατάσταση όπου hi=7 και i=5. Ο αλγόριθμος δηλαδή, θα ταξινομήσει τώρα 

το δεξιό τμήμα του αρχικού πίνακα (με τη μπλε σκίαση). 

 

 

   

 

Όντως, επειδή ακριβώς είναι i (5)< hi (7), ο αλγόριθμος θα κληθεί 

αναδρομικά για το τμήμα 5-7, δηλαδή το μοναδικό αταξινόμητο. Έχουμε, 

i=5, j=7, x=10 (a[6]).  

 

 

 

 

Το 7 είναι μικρότερο του x άρα i=6, αλλά το 9 δεν είναι μεγαλύτερο 

του x, οπότε το j δεν αλλάζει. Επειδή i<=j, εναλλάσσεται το 10 με το 9 και 

έχουμε i=7, j=6 και ο πίνακας έχει ως εξής: 

 

 

 

3 4 

5 6 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 10 9 

5 6 7 

7 10 9 

5 6 7 

7 9 10 
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Επειδή ο δείκτης lo (5) είναι μικρότερος του j (6) θα γίνει άλλη μια 

αναδρομική κλήση αλλά δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στο τμήμα αυτό του 

πίνακα το οποίο έχει ταξινομηθεί, και κατά συνέπεια, ολόκληρος ο πίνακας 

πλέον είναι πλήρως ταξινομημένος. 

 

 

 

 

Ο αριθμός των συγκρίσεων που απαιτούνται για τον διαχωρισμό ενός 

πίνακα n στοιχείων, εξαρτάται από τις λεπτομέρειες της μεθόδου που 

χρησιμοποιείται για την επιλογή του pivot, ή τον έλεγχο της ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας του διαχωρισμού. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των 

συγκρίσεων είναι του τύπου n+k, όπου k μπορεί να είναι -1, 0, 1, 2. 

Ο αριθμός των ανταλλαγών ποικίλλει από περίπτωση σε περίπτωση, 

και γι’ αυτό μόνο ο αναμενόμενος αριθμός μπορεί να δοθεί. Πρέπει να γίνει 

η υπόθεση ότι η τιμή του pivot είναι ένα τυχαίο δείγμα από τις τιμές όλων 

των στοιχείων του πίνακα. Αν αυτή η υπόθεση δεν δικαιολογείται από τη 

φύση των δεδομένων προς ταξινόμηση, τότε θα πρέπει να επιλεγεί το 

στοιχείο που αποδίδει τυχαία τιμή στο pivot, έτσι ώστε σε κάθε περίπτωση 

η υπόθεση της τυχαιότητας να είναι έγκυρη.  

Στους παρακάτω υπολογισμούς γίνεται χρήση της αρχής της υπό 

όρους προσδοκίας (conditional expectation). Μελετάται ξεχωριστά η 

περίπτωση όπου ο pivot είναι το r-οστό σε διάταξη μεγέθους από όλα τα 

στοιχεία του πίνακα. Η τιμή της υπό όρους προσδοκίας της ποσότητας που 

ενδιαφέρει εδώ, μπορεί να εκφραστεί πολύ απλά ως συνάρτηση του r. Ο 

κανόνας της υπό συνθήκη προσδοκίας αναφέρει ότι αν κάθε προσδοκία 

πολλαπλασιαστεί με την πιθανότητα εμφάνισης της συνθήκης και 

αθροιστούν όλα τα γινόμενα, το αποτέλεσμα δίνει την άνευ όρων ή απόλυτη 

προσδοκία. Σύμφωνα με την υπόθεση της τυχαιότητας, όλες οι τιμές του r 

μεταξύ του 1 και n είναι εξίσου πιθανές, άρα η κάθε μια έχει πιθανότητα 1/n. 

Αν επομένως, η έκφραση που δίνει την υπό συνθήκη προσδοκία για μια 

υπόθεση ενός δοθέντος r, αθροιστεί ως προς το r και διαιρεθεί με το n, το 

αποτέλεσμα είναι η τιμή της απόλυτης προσδοκίας της υπό εξέταση 

ποσότητας. 

Έστω η κατάσταση κατά το τέλος της διαδικασίας διαχωρισμού, 

όπου το pivot είναι η r-οστή τιμή ως προς το μέγεθος. Ως αποτέλεσμα της 

0 1 2 3 4 5 6 7 

2 3 4 5 6 7 9 10 
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τελευταίας εναλλαγής, το στοιχείο με αυτή την τιμή θα καταλάβει την r-

οστή θέση του πίνακα, και τα r-1 στοιχεία με μικρότερες τιμές θα 

καταλάβουν τις r-1 θέσεις κάτω από αυτή. Ο αριθμός των εναλλαγών που 

γίνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαχωρισμού ισούται με τον 

αριθμό των στοιχείων που είχαν αρχικά καταλάβει τις r-1 θέσεις του 

χαμηλότερου τμήματος, αλλά τα οποία αφαιρέθηκαν επειδή βρέθηκαν να 

έχουν τιμές μεγαλύτερες του pivot. Η πιθανότητα οποιασδήποτε τιμής να 

είναι μεγαλύτερη από το pivot είναι 
n

rn 1
, επομένως ο αναμενόμενος 

αριθμός τέτοιων στοιχείων μεταξύ των r-1 στοιχείων που είχαν αρχικά 

καταλάβει αυτό που ήταν το χαμηλότερο τμήμα είναι 
n

rrn )1)(1( 
. 

Προσθέτοντας ως προς το r, διαιρώντας με το n και προσθέτοντας 

ένα για την τελική εναλλαγή του στοιχείου που έχει την τιμή του pivot, 

βγαίνει ως αποτέλεσμα η απόλυτη προσδοκία του αριθμού των εναλλαγών: 

n

n

6

5

6
 . Ο αριθμός αυτός μπορεί να μειωθεί κατά 1/n αν η τελική εναλλαγή 

παραλείπεται πάντα στην περίπτωση όπου το στοιχείο που παρείχε το pivot 

είναι ήδη στη σωστή θέση. Γενικά, δεν αξίζει πολύ ο έλεγχος για αυτή την 

περίπτωση. 

Δοθέντος του αναμενόμενου αριθμού συγκρίσεων και εναλλαγών, 

είναι εύκολο να υπολογιστεί ο αναμενόμενος χρόνος που χρειάζεται ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα σε ένα συγκεκριμένο υπολογιστή. Ο τύπος για 

τον υπολογισμό του χρόνου που απαιτείται για το διαχωρισμό n 

αντικειμένων είναι 
n

c
ban  , όπου οι συντελεστές a,b και c 

προσδιορίζονται από τον χρόνο των βρόχων του προγράμματος. Ο 

αναμενόμενος χρόνος για την ταξινόμηση n στοιχείων παριστάνεται με Τn. 

Γίνεται η υπόθεση ότι χρησιμοποιείται διαφορετική μέθοδος ταξινόμησης 

για τμήματα μεγέθους μικρότερου από Μ. Οι τιμές του Tr για r < M 

παίρνονται ως έχει. Θα βρεθεί στη συνέχεια, μια αναδρομική σχέση για να 

δοθούν οι τιμές του Tr για Mr  . 

Γίνεται η υπόθεση ότι η τιμή του pivot που επιλέγεται για τον πρώτο 

διαχωρισμό είναι η r-οστή στη διάταξη μεγέθους. Τότε ο απαιτούμενος 

χρόνος για την ταξινόμηση ολόκληρου του τμήματος n στοιχείων ισούται με 

το χρόνο που χρειάζεται για να ταξινομηθούν τα r-1 στοιχεία του 

κατώτερου τμήματος, συν τον χρόνο που χρειάζεται για την ταξινόμηση των 

n-r-1 στοιχείων του ανώτερου τμήματος. Αυτός ο ισχυρισμός θα πρέπει να 

είναι επίσης αληθής για τους αναμενόμενους χρόνους Tn=Tr+Tn-r+an+b+c/n, 

με την προϋπόθεση ότι το πρώτο pivot είναι το r-οστό. Αθροίζοντας ως 

προς το r και διαιρώντας με το n βγαίνει η άνευ όρων προσδοκία 
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n
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Η ακριβής λύση αυτής της επαναληπτικής εξίσωσης είναι 

an
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)1(

)1(

)1(2

1

1

1

. 

Η εγκυρότητα της λύσης μπορεί να αποδειχθεί με αντικαταστάσεις 

στην αρχική εξίσωση και δείχνοντας ότι το αποτέλεσμα είναι μια αλγεβρική 

ταυτότητα. Για λόγους απλότητας, οι συντελεστές 
1

1

M

rT , c, b a εξετάζονται 

χωριστά. Η ορθότητα των τριών πρώτων συντελεστών αποδεικνύεται 

εύκολα. Για την επαλήθευση του συντελεστή a, χρησιμοποιούνται οι 

ακόλουθες ταυτότητες. Γράφοντας Wn για 
1

2

1

21

1 





 Mnr

n

M

 και Vk για τον 

συντελεστή a στον Tn, είναι 

nnn WnnWnnV )1()2)(1( 1     (1) 

nWnn
n

n  )1(
2

 

nV
n

n

M

r  
12

.  από την (1) 

Ενδιαφέρον προκαλεί η σύγκριση του μέσου όρου των συγκρίσεων 

που απαιτούνται για την ταξινόμηση n στοιχείων, όπου το n είναι πολύ 

μεγάλο, με τον θεωρητικό ελάχιστο αριθμό συγκρίσεων. Θεωρείται η 

περίπτωση Μ=2, και βρίσκεται ο αναμενόμενος αριθμός συγκρίσεων 

βάζοντας a=1, b=c=T1=0 στον τύπο της τελευταίας παραγράφου. Όταν το n 

είναι πολύ μεγάλο, όλοι οι όροι εκτός του μεγαλύτερου μπορούν να 

αγνοηθούν. Ο τύπος που λαμβάνεται για τον αναμενόμενο αριθμό 

συγκρίσεων είναι 

nn
r

n e

n

log2
1

2
1

 . 

Ο θεωρητικός ελάχιστος μέσος αριθμός συγκρίσεων που χρειάζεται 

για την ταξινόμηση n άνισων τυχαία διατεταγμένων στοιχείων μπορεί να 

εκτιμηθεί βάσει θεωρητικών σκέψεων. Ως αποτέλεσμα μιας δυαδικής 

σύγκρισης, η μέγιστη εντροπία (entropy) η οποία μπορεί να καταστραφεί 

είναι –log2, ενώ η αρχική εντροπία των τυχαία διατεταγμένων δεδομένων 

είναι –logn!. Η τελική εντροπία των ταξινομημένων δεδομένων είναι μηδέν. 
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Ο ελάχιστος αριθμός των συγκρίσεων που απαιτούνται για να επιτευχθεί 

αυτή η μείωση στην εντροπία είναι 

nnn
n

log!log
2log

!log





. 

Ο μέσος αριθμός συγκρίσεων που χρειάζεται ο Quicksort είναι 

μεγαλύτερος του θεωρητικού ελάχιστου κατά ένα παράγοντα του 

2loge21.4. Αυτός ο παράγοντας μπορεί να μειωθεί, χρησιμοποιώντας το 

τέχνασμα της επιλογής για pivot κάθε διαχωρισμού, τον διάμεσο από ένα 

μικρό τυχαίο δείγμα των στοιχείων του τμήματος. Είναι πολύ δύσκολο να 

εκτιμηθεί η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από αυτό, και είναι πιθανό να 

μη δικαιολογείται η επιπλέον πολυπλοκότητα του προγράμματος. Πιο 

αξιόλογη είναι πιθανότατα η προσπάθεια να μειωθεί όσο γίνεται 

περισσότερο ο πραγματικός χρόνος που απαιτείται από τον πιο εσωτερικό 

κύκλο συγκρίσεων. 

Κατά την υλοποίηση ενός αλγορίθμου ταξινόμησης σε ένα 

συγκεκριμένο υπολογιστή, είναι συχνά πιθανό να γίνονται προσαρμογές οι 

οποίες εξασφαλίζουν τη βελτιστοποίηση των εσωτερικών βρόχων. Ο 

Quicksort αποδεικνύεται εξαιρετικά ευέλικτος. Παρακάτω περιγράφονται 

μερικές πιθανές παραλλαγές του. Η επιλογή της παραλλαγής που θα 

υιοθετηθεί σε κάθε υπολογιστή, εξαρτάται φυσικά από τα χαρακτηριστικά 

του υπολογιστή. Για την απόφαση αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η 

θεωρητική εκτίμηση του απαιτούμενου χρόνου για διάφορες τιμές των a, b, 

c, και Μ. Δεν είναι απαραίτητο να γραφτούν και να δοκιμαστούν πολλά 

διαφορετικά προγράμματα. 

Σε μερικούς υπολογιστές η λειτουργία της ανταλλαγής περιλαμβάνει 

αντιγραφή ενός από τα στοιχεία στο χώρο εργασίας (workspace), ενώ το 

άλλο στοιχείο επικαλύπτει τη θέση την οποία το πρώτο κατείχε. Σε τέτοιους 

υπολογιστές θα ήταν πρακτικό να αποφεύγεται εντελώς η ανταλλαγή και 

μια μέθοδος για να επιτυγχάνεται αυτό περιγράφεται παρακάτω. 

Το στοιχείο που επιλέγεται ως pivot θα πρέπει πάντα να είναι αυτό το 

οποίο κατέχει τις θέσεις με τις υψηλότερες διευθύνσεις στο τμήμα το οποίο 

πρόκειται να διαχωριστεί. Αν υπάρχει φόβος ότι αυτό θα έχει επιβλαβές όχι 

τυχαίο αποτέλεσμα, ένα τυχαία επιλεγμένο στοιχείο θα πρέπει αρχικά να 

τοποθετείται στις υψηλότερες διευθύνσεις. Το στοιχείο το οποίο απέδωσε το 

pivot αντιγράφεται στο workspace. Μετά, ο ανώτερος και ο κατώτερος 

δείκτης τίθενται στις αρχικές τους  τιμές, και ο χαμηλότερος δείκτης αρχίζει 

την σάρωση προς τα πάνω. Όταν βρει ένα στοιχείο μεγαλύτερο του pivot, 

αυτό το στοιχείο αντιγράφεται στη θέση στην οποία δείχνει τώρα ο 

ανώτερος δείκτης. Ο ανώτερος δείκτης στη συνέχεια κατεβαίνει προς τα 

κάτω, και συνεχίζει την προς τα κάτω σάρωση των δεδομένων. Όταν 
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βρίσκει ένα στοιχείο μικρότερο του pivot, το στοιχείο αυτό αντιγράφεται 

στις θέσεις στις οποίες δείχνει ο κατώτερος δείκτης. Τότε ο κατώτερος 

δείκτης ανεβαίνει προς τα πάνω, και η διαδικασία συνεχίζεται μέχρι και οι 

δυο δείκτες να αναφέρονται στο ίδιο στοιχείο. Τότε το στοιχείο που είχε 

παρέχει το pivot αντιγράφεται από το χώρο εργασίας στις θέσεις στις οποίες 

δείχνουν οι δείκτες. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, ο στατικός 

δείκτης δείχνει στις τοποθεσίες των οποίων τα περιεχόμενα έχουν 

αντιγραφεί αλλού, ενώ ο κινούμενος δείκτης ψάχνει για το στοιχείο που θα 

αντιγραφεί σ’ αυτές τις θέσεις. Ο αναμενόμενος αριθμός των λειτουργιών 

αντιγραφής είναι προφανώς διπλάσιος του αντίστοιχου αριθμού 

ανταλλαγών. 

Σε ένα υπολογιστή με εντολές μιας διεύθυνσης, ο οποίος έχει την 

ευχέρεια να ανταλλάσσει τα περιεχόμενα του καταχωρητή και της μνήμης, 

είναι πιο οικονομικό να εκτελούνται μακρές ακολουθίες ανταλλαγών σε ένα 

χρόνο. Μια λειτουργία ανταλλαγής περιλαμβάνει διάβασμα του 

καταχωρητή, ανταλλαγή με τη μνήμη, και γράψιμο στη μνήμη, δίνοντας 3n 

εντολές για να εκτελεστούν n ανταλλαγές. Αν αυτές οι ανταλλαγές 

εκτελούνται κυκλικά όλες την ίδια στιγμή, μια εντολή ανταλλαγής μπορεί 

να πάρει τη θέση μιας εντολής διαβάσματος και μιας εντολής γραψίματος 

σε όλες τις ανταλλαγές εκτός από την πρώτη και την τελευταία. Άρα, μόνο 

μια εντολή διαβάσματος, μια εντολή γραψίματος, και 2n-1 ανταλλαγές 

απαιτούνται. Περισσότερη οικονομία επιτυγχάνεται στην περίπτωση 

στοιχείων πολλαπλών λέξεων από το γεγονός ότι η καταμέτρηση των 

λέξεων που ανταλλάσσονται χρειάζεται να ελεγχθεί μόνο μια φορά κάθε n-

οστή ανταλλαγή κάθε λέξης του στοιχείου. 

Η μέθοδος του Quicksort επιτρέπει σε όλες τις ανταλλαγές να 

κρατούνται μέχρι το τέλος της διαδικασίας διαχωρισμού, όπου μπορούν να 

εκτελεστούν μαζί σε μια κυκλική κίνηση. Στην πράξη, οι τιμές των δεικτών 

τη στιγμή που σταματάνε αποθηκεύονται σε μια λίστα για επόμενες 

ανταλλαγές. Ο αριθμός των θέσεων που μπορούν να διατεθούν για να 

κρατηθεί αυτή η λίστα περιορίζει το κέρδος της αποτελεσματικότητας. 

Οι περισσότεροι αλγόριθμοι ταξινόμησης απαιτούν να γίνεται ένας 

έλεγχος κάθε φορά που μετακινείται ένα δείκτης, για διαπιστωθεί αν έχει 

ξεπεράσει το δυνατό του φάσμα. Ο Quicksort είναι ένας από τους 

αλγορίθμους που μπορούν να αποφύγουν αυτή την απαίτηση με τη χρήση 

των «φρουρών» (sentinel). Πριν να ξεκινήσει η διαδικασία ταξινόμησης, 

φρουροί με τη μορφή στοιχείων με αδύνατα μεγάλες και μικρές τιμές 

τοποθετούνται σε κάθε άκρη του συνόλου δεδομένων προς ταξινόμηση. 

Τώρα είναι δυνατό να αφαιρεθεί ο δείκτης ελέγχου από τον κύκλο 

συγκρίσεων. Ο έλεγχος γίνεται μόνο όταν και οι δυο δείκτες σταματήσουν 

και η ανταλλαγή πρόκειται να γίνει. Αν, σ’ αυτή τη στιγμή, οι δείκτες δεν 

έχουν συναντηθεί, η ανταλλαγή γίνεται και η διαδικασία διαχωρισμού 
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συνεχίζεται. Αν έχουν διασταυρωθεί, η διαδικασία διαχωρισμού 

τερματίζεται. 

Αν η τιμή του pivot είναι η μεγαλύτερη ή η μικρότερη (ή και τα δυο) 

των τιμών των στοιχείων του τμήματος που διαχωρίζεται, τότε ο ένας (ή και 

οι δυο) δείκτης μετακινείται εκτός του τμήματος. Αλλά δεν υπάρχει καμία 

κακή εξέλιξη, υπό την προϋπόθεση ότι κανένας δείκτης δεν μετακινείται 

έξω από την περιοχή στην οποία ολόκληρο το σύνολο των δεδομένων είναι 

αποθηκευμένο. Ο ανώτερος φρουρός, ο οποίος έχει αναγκαστικά τιμή 

μεγαλύτερη του pivot, θα σταματήσει τον κατώτερο δείκτη, ενώ ο 

κατώτερος φρουρός θα σταματήσει τον ανώτερο δείκτη. Το γεγονός ότι δυο 

επιπλέον συγκρίσεις γίνονται σε κάθε εφαρμογή της διαδικασίας 

διαχωρισμού, αντισταθμίζεται με το παραπάνω σε σχετικά μεγάλα τμήματα 

από την παράλειψη των συγκρίσεων των δεικτών από τον εσωτερικό κύκλο. 

Όταν τα κλειδιά, ως προς τα οποία γίνεται η ταξινόμηση, εκτείνονται 

σε περισσότερες από μια λέξεις υπολογιστή, τότε είναι πιθανό να ξοδεύεται 

πολύς χρόνος για τη σύγκριση της δεύτερης και των ακολούθων λέξεων του 

κλειδιού. Αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα, επειδή συμβαίνει συχνά μεγάλος 

αριθμός στοιχείων να έχει πολύ λίγες τιμές για τις πρώτες λέξεις των 

κλειδιών τους. Το πρόβλημα επιδεινώνεται όταν τα στοιχεία είναι σχεδόν 

ταξινομημένα, και είναι απαραίτητο να γίνουν πολλές συγκρίσεις μεταξύ 

κλειδιών που είναι πανομοιότυπα εκτός της τελευταίας τους λέξης. Η 

μέθοδος που θα περιγραφεί παρακάτω οφείλεται στον Shackleton. 

Η αρχή της μεθόδου είναι να συγκρίνεται μόνο μια λέξη των 

κλειδιών σε κάθε εφαρμογή της διαδικασίας διαχωρισμού. Όταν είναι 

γνωστό ότι ένα τμήμα περιέχει όλα τα στοιχεία, και μόνο αυτά τα στοιχεία, 

τα οποία έχουν τιμές κλειδιών πανομοιότυπες με μια δεδομένη τιμή στις 

πρώτες n λέξεις τους, τότε κατά το διαχωρισμό του τμήματος, γίνεται 

σύγκριση για τη (n+1)-στη λέξη των κλειδιών. Μια παραλλαγή αυτής της 

μεθόδου διαχωρισμού υιοθετείται για να εξασφαλιστεί ότι όλα τα στοιχεία 

με ίδιες τιμές κλειδιού στη λέξη που αυτή τη στιγμή συγκρίνεται (και κατά 

συνέπεια ίδιες και σε προηγούμενες λέξεις των κλειδιών τους) 

συγκεντρώνονται μαζί σε ένα τμήμα όσο γίνεται πιο γρήγορα. 

Η παραλλαγή συνίσταται στην αλλαγή των κριτηρίων τα οποία 

προσδιορίζουν το σταμάτημα των δεικτών. Αν εξασφαλιστεί ότι όλα τα 

στοιχεία με τιμές κλειδιών ίσες με την τιμή του pivot είναι τοποθετημένα 

στο ανώτερο από τα εξαγόμενα τμήματα, τότε μπορεί να συσχετισθεί με 

κάθε τμήμα η λεγόμενη χαρακτηριστική αξία, η οποία είναι η μεγαλύτερη 

τιμή που ισούται ή είναι μικρότερη από όλες τις τιμές του τμήματος 

(χρησιμοποιώντας την έκφραση τιμή κλειδιού εννοείται η τιμή της λέξης 

του κλειδιού η οποία θα συγκριθεί όταν το τμήμα διαχωριστεί). 
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Επιπλέον, κάθε τμήμα πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία με τιμές 

κλειδιών ίσες με τη χαρακτηριστική τιμή του τμήματος. Αυτό επιτυγχάνεται 

εύκολα κάνοντας τον κατώτερο δείκτη να σταματάει όποτε βρίσκει στοιχείο 

με τιμή ίση με την τιμή του pivot, και μεταφέροντας αυτό το στοιχείο στο 

ανώτερο τμήμα. Η τιμή του pivot μπορεί προφανώς να ληφθεί ως η 

χαρακτηριστική τιμή του ανώτερου τμήματος, ενώ η χαρακτηριστική αξία 

του κατώτερου τμήματος είναι η ίδια με την τιμή του αρχικού τμήματος από 

το οποίο προήλθε. Όταν αυτός ο κανόνας δεν ορίζει τις χαρακτηριστικές 

τιμές (όπως στην περίπτωση του αρχικού συνόλου δεδομένων), τότε δεν 

είναι επιβλαβές να επιλέγεται ως χαρακτηριστική τιμή η μικρότερη δυνατή 

τιμή της λέξης του κλειδιού. 

Όποτε ένα τμήμα πρόκειται να διαχωριστεί, η τιμή που επιλέγεται ως 

pivot συγκρίνεται με τη χαρακτηριστική τιμή του τμήματος. Αν είναι 

μεγαλύτερη, ο διαχωρισμός εκτελείται με την τροποποίηση της τελευταίας 

παραγράφου. Αν όμως είναι ίσες, τότε ο άνω δείκτης αναγκάζεται να 

σταματήσει όταν συναντά στοιχείο με τιμή κλειδιού ίση με το pivot. Έτσι, 

όλα τα στοιχεία με τιμές κλειδιού ίσες με τη χαρακτηριστική τιμή 

συγκεντρώνονται στο κάτω εξαγόμενο τμήμα, και όταν το τμήμα αυτό 

πρόκειται να διαχωριστεί, μπορεί να γίνει σύγκριση της επόμενης λέξης των 

κλειδιών (αν υπάρχουν). 

Η υιοθέτηση αυτής της αναθεώρησης σημαίνει ότι όταν η 

επεξεργασία ενός τμήματος αναβάλλεται, η θέση της λέξης του κλειδιού η 

οποία θα ελεγχθεί αμέσως μετά, και η χαρακτηριστική τιμή του τμήματος, 

πρέπει να αποθηκευτούν μαζί με τις θέσεις του πρώτου και του τελευταίου 

στοιχείου. Σε πολλούς υπολογιστές, η επιπλέον αποθήκευση δικαιολογείται 

από τη βελτιστοποίηση του εσωτερικού βρόχου.    

Η παρούσα εργασία θα ασχοληθεί με ένα νέο αλγόριθμο τον 

RankHeapsort, μια παραλλαγή του Heapsort, ο οποίος κάνει λιγότερες 

συγκρίσεις από όλους τους αλγόριθμους  και ανακαλύφθηκε από τους Xiao 

Dong Wang και Ying-Jie Wu to 2007. Στη δεύτερη ενότητα θα περιγραφεί ο 

Heapsort και οι διάφορες παραλλαγές του. Στην τρίτη ενότητα θα 

περιγραφεί ο RankHeapsort λεκτικά και με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα 

και επίσης θα γίνει ανάλυση της πολυπλοκότητας του. Τέλος, στην τέταρτη 

ενότητα θα γίνει πειραματική μελέτη του αλγορίθμου για να μετρηθεί ο 

χρόνος της cpu που απαιτείται και ο αριθμός των συγκρίσεων που κάνει. 

Σύμφωνα με αυτά τα κριτήρια, θα συγκριθεί με τους αλγορίθμους Heapsort 

και Quicksort.    
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2. Ο αλγόριθμος Heapsort και οι παραλλαγές του.  
 

2.1 Heapsort 
 

2.1.1 Λεκτική περιγραφή 

Προτάθηκε από τον J.W.J. Williams το 1964[8] και βελτιώθηκε από 

τον R.W floyd[9] Ο Heapsort είναι ένας συγκριτικός, in-place αλγόριθμος ο 

οποίος βασίζεται σε μια δομή δεδομένων που λέγεται σωρός (heap)[10], 

από την οποία πήρε το όνομα του. Ο σωρός είναι ένα ισοζυγισμένο 

(balanced), σχεδόν πλήρες δυαδικό δέντρο, δηλαδή όλα τα επίπεδα του είναι 

πλήρη εκτός από το τελευταίο το οποίο γεμίζει από αριστερά προς τα δεξιά 

(left- justified). Υπάρχουν δυο είδη σωρού: Ο σωρός ελαχίστου και ο σωρός 

μεγίστου. Στο σωρό μεγίστου, κάθε κόμβος είναι μεγαλύτερος ή ίσος από τα 

παιδιά του, ενώ αντίθετα στο σωρό ελαχίστου, κάθε κόμβος είναι 

μικρότερος ή ίσος από τα παιδιά του. Ανάλογα με την ταξινόμηση που μας 

ενδιαφέρει, αύξουσα ή φθίνουσα, επιλέγουμε τον κατάλληλο.  

Ο αλγόριθμος παίρνει ως είσοδο μια ακολουθία αριθμών. 

Υποθέτουμε εδώ ότι οι αριθμοί αποθηκεύονται σε πίνακα. Αρχικά, 

μετατρέπει τη λίστα των αριθμών σε σωρό. Στη συνέχεια, επαναλαμβάνει 

την εξής διαδικασία: εντοπίζει το μεγαλύτερο στοιχείο του σωρού και το 

αφαιρεί μέχρι ο σωρός να αδειάσει. Κάθε φορά αποθηκεύει το κάθε 

στοιχείο στον πίνακα από το τέλος προς την αρχή. 

Σημειώνεται ότι κάθε φύλλο είναι σωρός, αφού το φύλλο έχει δυο 

άδεια υποδέντρα. Επίσης, αν κάθε παιδί ενός κόμβου είναι είτε φύλλο ή 

άδειο, τότε ο κόμβος θεωρείται ημισωρός (semiheap). 

Η πρώτη ενέργεια του αλγόριθμου είναι η μετατροπή του πίνακα σε 

σωρό. Για να μετατρέψει τον πίνακα σε σωρό επαναλαμβάνει την παρακάτω 

διαδικασία, η οποία περιγράφεται σε ψευδογλώσσα, αρχίζοντας από τον 

πατέρα του τελευταίου κόμβου (που είναι ρίζα ενός ημισωρού) και 

συνεχίζει για κάθε προηγούμενο του (καθένας από τους οποίους γίνεται ρίζα 

ημισωρού). Θυμίζουμε ότι σε μια αναπαράσταση ενός δέντρου βασισμένη 

σε πίνακα, ο πατέρας ενός κόμβου στη θέση i, βρίσκεται στη θέση (i-1)/2. 

Αφού ο τελευταίος κόμβος σε ένα πίνακα βρίσκεται στη θέση n-1, τότε η 

διαδικασία αρχίζει από τον κόμβο στη θέση (n-2)/2=n/2 -1. Το σύμβολο 

// χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ύπαρξη σχολίων. 

Είσοδος: πίνακας a με n στοιχεία. 

Για i από n/2-1 μέχρι 0  με βήμα -1 // για τον πατέρα του τελευταίου και  

 rebuildHeap(a, i, n)     // όλους τους προηγούμενους του 

http://www.ics.uci.edu/~eppstein/161/people.html
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rebuildHeap( a[ ],  root,  n )  

 child    2 * root + 1 // θέτει στη μεταβλητή child τη θέση του  

            // αριστερού παιδιού  

     Αν child < n // υπάρχει το αριστερό παιδί 

          rightChild    child + 1 

           Αν rightChild < n ΚΑΙ a[rightChild ] > a[child] // υπάρχει το  

    // δεξί και είναι μεγαλύτερο από το αριστερό 

               child  rightChild; // η child δηλώνει το μεγαλύτερο παιδί 

           Αν a[root]< a[child] //ο πατέρας είναι μικρότερος από το  

            // μεγαλύτερο παιδί 

              Εναλλαγή a[root], a[child] 

               rebuildHeap( a,  child,  n )//επανάκληση με ρίζα την child  

   

Αφού μετατραπεί ο πίνακας των στοιχείων σε σωρό, το επόμενο 

βήμα του Heapsort είναι να αφαιρεί επαναληπτικά το μεγαλύτερο στοιχείο 

του σωρού και να το αποθηκεύει στον πίνακα από το τέλος προς την αρχή, 

μέχρι ο σωρός να αδειάσει. Σ’ αυτό το σημείο χρειάζεται προσοχή στο πώς 

αφαιρείται από το σωρό και αποθηκεύεται στο τέλος του πίνακα το κάθε 

στοιχείο, έτσι ώστε να μη χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί επιπλέον μνήμη. 

Η μεταβλητή last αντιπροσωπεύει τη θέση του τελευταίου κόμβου 

στο σωρό. Αρχικά, ο σωρός είναι στη μορφή a[0..last], όπου last =n-1. 

a. Μετακίνηση του μεγαλύτερου στοιχείου του σωρού στην αρχή της 

ταξινομημένης περιοχής (αρχικά άδεια) του a εναλλάσσοντας το a[0] 

με το a[last] (σε μια σωρό μεγίστου η ρίζα είναι πάντα το μεγαλύτερο 

στοιχείο). 

b. Μείωση της last κατά 1. Ο a[0] τώρα είναι ρίζα του ημισωρού 

a[0..last], και η ταξινομημένη περιοχή είναι η a[last+1…n-1] 

c. Κλήση της rebuildHeap στον ημισωρό με ρίζα τον a[0] για να 

μετατραπεί σε σωρό. Μείωση κατά 1 της last. 

d. Επανάληψη των βημάτων a-c μέχρι η last να πάρει την τιμή 0. Τότε, 

όλα τα στοιχεία του πίνακα a θα έχουν ταξινομηθεί. 
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Lastn-1 

Όσο last > 0 

   Εναλλαγή a[0] με a[last] 

   Lastlast-1 

   rebuildHeap(a,0,last) 

2.1.2 Ολοκληρωμένο παράδειγμα 

 

 

 

 

 

 

Έστω έχουμε τα παραπάνω στοιχεία ως είσοδο. Μπορούμε να τα 

αναπαραστήσουμε με το δέντρο δεξιά του. Tο αριστερό παιδί κάθε κόμβου 

στη θέση i βρίσκεται στη θέση 2*i+1, το δεξί στη θέση 2*i+2, και ο πατέρας 

κάθε κόμβου i βρίσκεται στη θέση (i-1)/2. 

Τα φύλλα 2,4,9,10 είναι σωροί ενώ οι κόμβοι 5 και 7 είναι ημισωροί. 

Ο αλγόριθμος αρχίζει καλώντας τη συνάρτηση rebuildHeap για τον πατέρα 

του τελευταίου κόμβου. Υπάρχει μόνο αριστερό παιδί(9) το οποίο είναι 

μεγαλύτερο από τον πατέρα, άρα αλλάζουν θέσεις. Η αναδρομική κλήση 

της συνάρτησης δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή, γιατί ο 9 τώρα είναι φύλλο. 

child    2 * root + 1 // θέση 7 (κόμβος 9) 

Αν child  <  n // αληθεύει 

    rightChild    child + 1 // θέση 8 () 

    Αν rightChild  <  n  ΚΑΙ  a[ rightChild ]  >  a[ child ] // δεν αληθεύει 

        child  rightChild;   

    Αν a[ root ]  <  a[ child ] //αληθεύει 

 7  2  4  10 

 9 

 3  5 

 6 

5 4 3 2 1 0 

4 2 7 5 3 6         

7 6 

9 10 
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        Εναλλαγή a[root], a[child]  

        rebuildHeap( a,  child,  n )  

          

       

 

 

  

 

Τώρα, οι κόμβοι 2,4,7,9,10 είναι ρίζες σωρών και οι κόμβοι 3,5 είναι 

ρίζες ημισωρών. Η rebuildHeap καλείται για τον κόμβο που προηγείται του 

9, δηλαδή τον 5. Επίσης, δεν έχουμε αλλαγή με την αναδρομική κλήση της 

συνάρτησης με ρίζα τη θέση 6 γιατί ο κόμβος είναι φύλλο. 

     

    child    2 * root + 1 // θέση 5 (κόμβος 4) 

    Αν child  <  n // αληθεύει 

          rightChild    child + 1 // θέση 6 (κόμβος 10) 

          Αν rightChild  <  n  ΚΑΙ  a[ rightChild ]  >  a[ child ] // αληθεύει 

            child  rightChild; // θεση 6 (κόμβος 10)     

         Αν a[ root ]  <  a[ child ] //αληθεύει 

            Εναλλαγή a[root], a[child]  

            rebuildHeap( a,  child,  n ) //επανάκληση με ρίζα τη θέση child  

                

 

 

 

 

5 4 3 2 1 0 

4 2 9 5 3 6         

7 6 

7 10 

 9  2  4  10 

 7 

 3  5 

 6 

 9  2  4  5 

 7 

 3  10 

 6 

5 4 3 2 1 0 

4 2 9 5 3 6   10 9     

7 6 

7 5 
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Οι κόμβοι 2,4,5,7,9,10 είναι ρίζες σωρών ενώ ο κόμβος 3 είναι ρίζα 

ημισωρού.  Η rebuildHeap καλείται τώρα για τον κόμβο 3. 

child    2 * root + 1 // θέση 3 (κόμβος 9) 

    Αν child  <  n // αληθεύει 

          rightChild    child + 1 // θέση 4 (κόμβος 2) 

          Αν rightChild  <  n  KAI a[ rightChild ]  >  a[ child ] // δεν αληθεύει 

            child  rightChild;   

          Αν a[ root ]  <  a[ child ] //αληθεύει 

            Εναλλαγή a[root], a[child] 

            rebuildHeap( a,  child,  n )  

          

      

       

 

 

 

 

 

Οι κόμβοι 2,4,5,7,10 είναι ρίζες σωρών και ο κόμβος 3 ρίζα 

ημισωρού. Τώρα θα κληθεί αναδρομικά η rebuildHeap με ρίζα τη θέση 3. 

child    2 * root + 1 // θέση 7 (κόμβος 7) 

    Αν child  <  n // αληθεύει 

          rightChild    child + 1 // θέση 8 () 

          Αν rightChild  <  n  KAI a[ rightChild ]  >  a[ child ] // δεν αληθεύει 

             child  rightChild;   

5 4 3 2 1 0 

4 2 3 10 9 6   10      

7 6 

7 5 

 3  2  4  5 

 7 

 9  10 

 6 
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          Αν a[ root ]  <  a[ child ] //αληθεύει 

            Εναλλαγή a[root], a[child] 

            rebuildHeap( a,  child,  n ) // εδώ η κλήση της δεν θα επιφέρει 

αλλαγή  

          

 

 

 

 

 

 

 Τώρα οι κόμβοι 2,3,4,5,7,9,10 είναι ρίζες σωρών και μόνο ο 6 

είναι ρίζα ημισωρού. Έμεινε μία επανάληψη μόνο για τον κόμβο 6 

(προηγούμενος του κόμβου 9). 

child    2 * root + 1 // θέση 1 (κόμβος 9) 

    Αν child  <  n // αληθεύει 

          rightChild    child + 1 // θέση 2 (κόμβος 10) 

          Αν rightChild  <  n  KAI a[ rightChild ]  >  a[ child ] // αληθεύει 

            child  rightChild; // θέση 2 (κόμβος 10)  

          Αν a[ root ]  <  a[ child ] //αληθεύει 

            Εναλλαγή a[root], a[child] 

            rebuildHeap( a,  child,  n ) // δεν θα επιφέρει αλλαγή γιατί ο 6 είναι 

μεγαλύτερος  

           

 

      

  

5 4 3 2 1 0 

4 2 7 10 9 6   10      

7 6 

3 5 

 7  2  4  5 

 3 

 9  10 

 6 
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Ο κόμβος 10 είναι τώρα η ρίζα του σωρού. Ο πίνακας μετατράπηκε 

σε σωρό. Στη συνέχεια, έχει σειρά ταξινόμηση του πίνακα.  

 

 

 

 

 

last=n-1 (7) 

Εναλλαγή a[0] με a[last] // 10 με 3 

last=last-1 (6) 

 

 

 

 

 

 

Ο ημισωρός τώρα είναι ο a[0..6] και ο a[7] είναι η ταξινομημένη 

περιοχή. Καλείται η rebuildHeap στον a[0] (3). 

 

  

 

 

Αναδρομική κλήση της rebuildHeap. 

5 4 3 2 1 0 

4 2 7 6 9 10 10        

7 6 

3 5 

 7  2  4  5 

 3 

 9  6 

 10 

4 2 7 6 9 10         

5 4 3 2 1 0 7 6 

3 5 a[ ]: 

Σωρός 

 7  2  4  5 

 3 

 9  6 

 10 

4 2 7 6 9 3         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 5 a[ ]
: 

Ημι σωρός 
 7  2  4  5 

 9  6 

 3 

 7  2  4  5 

 3  6 

 9 

4 2 7 6 3 9         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 5 a[ ]: 

Μετατροπή σε σωρό 
ταξι ν
. 

ταξι νομημέν
η 
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Ο σωρός τώρα είναι ο a[0..6].  

Εναλλαγή a[0] με a[last] // 9 με 3 

last=last-1 (5)  

 

 

 

  

 

 

rebuildHeap(a,0,last) 

 

 

 

 

Εναλλαγή a[0] με a[last] // 7 με 4 

Last=last-1 (4) 

 

 

 

4 2 3 6 5 7         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 9 a[ ]: 
Σωρός ταξι ν 

4 2 3 6 7 9         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 5 a[ ]: 

Σωρός 

 3  2  4  5 

 7  6 

 9 

ταξι ν
. 

4 2 3 6 7 5         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 9 a[ ]: 

ταξι ν
. 

 3  2  4 

 7  6 

 5 

 3  2  4 

 5  6 

 7 

Ημι σωρός 
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rebuildHeap(a,0,last) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εναλλαγή a[0] με a[last] // 6 με 2 

Last=last-1 (3) 

 

 

 

  

 

 

rebuildHeap(a,0,last) 

 

 

 

7 2 3 6 5 4         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 9 a[ ]: 

Ημι σωρός ταξι ν 

 3  2 

 5  6 

 4 

7 2 3 4 5 6         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 9 a[ ]: 

ταξι ν 

 3  2 

 5  4 

 6 

Σωρός 

7 6 3 4 5 2         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 9 a[ ]: 

ταξι ν Ημι σωρός 

 3 

 5  4 

 2 
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Αναδρομική κλήση της rebuildHeap 

 

 

 

 

 

 

Εναλλαγή a[0] με a[last] // 5 με 2 

Last=last-1 (2) 

 

 

 

rebuildHeap(a,0,last) 

 

 

 

 

Εναλλαγή a[0] με a[last] // 4 με 2 

Last=last-1 (1) 

7 6 3 4 2 5         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 9 a[ ]: 

Sorted 
Μετατροπή σε σωρό 

 3 

 2  4 

 5 

7 6 2 4 3 5         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 9 a[ ]: 

ταξι ν 

 2 

 3  4 

 5 

7 6 5 4 3 2         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 9 a[ ]: 

ταξι ν Ημι σωρός 

 3  4 

 2 

7 6 5 2 3 4         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 9 a[ ]: 

Σωρός ταξι ν 

 3  2 

 4 

Σωρός 



 

Κυρόπουλος Κωνσταντίνος 26 

 

 

 

 

 

rebuildHeap(a,0,last) 

 

 

  

 

 

Εναλλαγή a[0] με a[last] // 3 με 2 

Last=last-1 (0) 

 

 

  

 

rebuildHeap(a,0,last) //δεν κάνει τίποτα 

 

Ο πίνακας έχει ταξινομηθεί 

 

 

 

7 6 5 4 3 2         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 9 a[ ]: 

Ημι σωρός ταξι ν 

 3 

 2 

7 6 5 4 2 3         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 9 a[ ]: 

Σωρός ταξι ν 

 2 

 3 

7 6 5 4 3 2         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 9 a[ ]: 

Σωρός ταξι ν  2 

7 6 5 4 3 2         

5 4 3 2 1 0 7 6 

10 9 a[ ]: 

ταξι ν 
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2.1.3 Ανάλυση Πολυπλοκότητας[11] 

Η συνάρτηση rebuildHeap() καλείται n/2  φορές για να μετατρέψει 

ένα πίνακα n στοιχείων σε σωρό. Στη συνέχεια, καλείται n-1 φορές για να 

μετατρέψει το σωρό σε ταξινομημένο πίνακα. Η κατασκευή του σωρού 

χρειάζεται Ο(logn) χρόνο στη χειρότερη, καλύτερη και μέση περίπτωση. 

Άρα, ο Heapsort χρειάζεται Ο([n/2 + n-1] * logn ) =O(nlogn) σε όλες τις 

περιπτώσεις. Έχει τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης (growth rate) με τον Mergesort 

σε όλες τις περιπτώσεις, και στην καλύτερη και μέση με τον Quicksort. 

Σύμφωνα με την ανάλυση του Donald Knuth, στη μέση περίπτωση, ο 

Heapsort απαιτεί διπλάσιο χρόνο από τον Quicksort, και 1.5 φορά 

περισσότερο χρόνο από τον Mergesort. 

2.2 Smooth sort [13] 

Ο αλγόριθμος Smoothsort είναι μια παραλλαγή του Heapsort ο 

οποίος αναπτύχθηκε από τον Edsger W. Dijkstra το 1981. Όπως και στον 

Heapsort, το άνω όριο είναι Ο(nlogn). Επίσης, όπως ο Heapsort, ο 

Smoothsort είναι και αυτός εσωτερικός αλγόριθμος, δηλαδή δεν 

χρησιμοποιεί επιπλέον μνήμη. Το πλεονέκτημα του smoothsort είναι ότι 

πλησιάζει τον Ο(n) χρόνο αν τα δεδομένα εισόδου είναι μερικώς 

ταξινομημένα, ενώ ο Heapsort έχει κατά μέσο όρο Ο(nlogn) ανεξάρτητα 

από την κατάσταση της εισόδου. Λόγω της πολυπλοκότητας του, ο 

smoothsort χρησιμοποιείται σπάνια. 

2.3 Weak-Heapsort 

Ο αλγόριθμος αυτός, ο οποίος ανακαλύφθηκε από τον Ronald D. 

Dutton[14] και δημοσιεύθηκε το 1993, βασίζεται σε μια δομή δεδομένων η 

οποία ονομάζεται αδύναμος σωρός (weak heap). Ένας αδύναμος σωρός 

χρησιμοποιεί μια πιο χαλαρή έκδοση της κανονικής ιδιότητας σωρού η 

οποία περιγράφηκε πρώτη φορά από τον Williams για τον αλγόριθμο 

Heapsort. Ένα δέντρο του οποίου κάθε κόμβος έχει τιμή μεγαλύτερη ή ίση 

της τιμής των παιδιών του, θεωρείται ότι έχει την ιδιότητα του σωρού. 

Κόμβοι οι οποίοι έχουν λιγότερο από δυο παιδιά εμφανίζονται στα 

τελευταία δυο επίπεδα του δέντρου με αυτά του τελευταίου επιπέδου να 

εμφανίζονται όσο πιο αριστερά είναι δυνατόν. Ένας αδύναμος σωρός 

ορίζεται ως ένα δυαδικό δέντρο στο οποίο ισχύουν οι εξής ιδιότητες: 

• Η τιμή κάθε κόμβου είναι μεγαλύτερη ή ίση από την τιμή 

οποιουδήποτε κόμβου του δεξιού του υποδέντρου. 

• Η ρίζα δεν έχει αριστερό υποδέντρο. 
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• Κόμβοι οι οποίοι έχουν λιγότερο από δυο παιδιά, εκτός από τη ρίζα, 

εμφανίζονται στα τελευταία δυο επίπεδα του δέντρου. 

Οι αδύναμοι σωροί δεν απαιτούν τα φύλλα να βρίσκονται όσο πιο 

αριστερά γίνεται ούτε να υπάρχει μια σχέση μεταξύ της τιμής ενός κόμβου 

και των τιμών των κόμβων του αριστερού του υποδέντρου. Αφού η ρίζα δεν 

έχει αριστερό υποδέντρο, εξασφαλίζεται ότι θα έχει τη μεγαλύτερη τιμή. 

Επίσης, κάθε κόμβος i και το δεξί του υποδέντρο, είναι ένας αδύναμος 

σωρός.  

Σε ένα αδύναμο σωρό υπάρχει ένα σύνολο S το οποίο, για κάθε 

κόμβο i, περιέχει το δεξί του παιδί και όλους τους κόμβους με τους οποίους 

αυτό επικοινωνεί χρησιμοποιώντας αριστερά κλαδιά, με τον κόμβο i να 

είναι ο πρόγονος (grandparent) όλων των κόμβων που ανήκουν στο S. Η 

σημασία του συνόλου S έγκειται στο ότι, όταν η ρίζα αφαιρείται, τα 

στοιχεία του μετατρέπονται σε ρίζες μιας λίστας αδύναμων σωρών οι οποίοι 

πρέπει να αναδομηθούν ή να συγχωνευθούν σε ένα μοναδικό αδύναμο σωρό. 

Η συγχώνευση δυο αδύναμων σωρών γίνεται σε δυο στάδια: Πρώτον, η 

ρίζα με τη μεγαλύτερη τιμή γίνεται η ρίζα του συγχωνευμένου δέντρου και 

δεύτερον, η ρίζα με τη μικρότερη τιμή γίνεται το δεξί παιδί της ρίζας, και 

εξασφαλίζει ως αριστερό παιδί της το αρχικό δεξί υποδέντρο της ρίζας. 

Η συγχώνευση παράγει ένα δυαδικό δέντρο το οποίο ικανοποιεί τους 

πρώτους δυο όρους του ορισμού του αδύναμου σωρού, αλλά όχι 

απαραίτητα τον τρίτο. Για να παραχθεί αδύναμος σωρός, θα πρέπει όλες οι 

αποστάσεις από κόμβους με λιγότερο από δυο παιδιά προς τους 

αντίστοιχους τους κόμβους ρίζες , να είναι μια από δυο διαδοχικές τιμές. 

Τέτοια ζεύγη αδύναμων σωρών ονομάζονται συμβατά. 

Για να υλοποιηθεί η διαδικασία συγχώνευσης που περιγράφηκε πιο 

πάνω χρησιμοποιώντας ένα μονοδιάστατο πίνακα, απαιτείται οι τιμές στα 

διαδοχικά υποδέντρα να εναλλαχθούν. Είναι αρκετό να διατηρείται ένα 

επιπλέον bit, ή μια λογική μεταβλητή, για κάθε κόμβο για να δείχνει ποιο 

από τα παιδιά του είναι η ρίζα του δεξιού του υποδέντρου. Όταν 

εναλλάσσεται το αριστερό με το δεξί υποδέντρο, απλά αλλάζει η τιμή του 

bit ή της λογικής μεταβλητής. Σημειώνεται ότι η εναλλαγή των υποδέντρων 

δεν επηρεάζει την απόσταση κανενός κόμβου από τη ρίζα. Έτσι, αν οι 

αρχικές δομές ήταν αδύναμοι σωροί, η δομή που προκύπτει θα είναι και 

αυτή αδύναμος σωρός. 

Οι n τιμές του αδύναμου σωρού που δηλώνουν τους κόμβους 0,1..n-1, 

σύμφωνα με την κατά πλάτος αναζήτηση από τη ρίζα, διατηρούνται στις 

πρώτες n θέσεις ενός μονοδιάστατου πίνακα h[0..n], όπου η τιμή του 

κόμβου i είναι η h[i]. Ο κόμβος 0, ή h[0], περιέχει τη μεγαλύτερη τιμή και 

τα παιδιά του κόμβου i είναι οι κόμβοι 2i και 2i+1. Το ποιο από αυτά 

βρίσκεται στον αδύναμο σωρό με ρίζα τον κόμβο i, δηλαδή το δεξί παιδί 
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του, δηλώνεται από την i-οστή καταχώρηση ενός λογικού πίνακα 

Reverse[0..n-1]. Αν η τιμή Reverse[i] είναι αληθής, τότε είναι ο κόμβος 2i, 

ενώ αν είναι ψευδής, είναι ο 2i+1. Η πληροφορία θα μπορούσε, όπως 

επισημάνθηκε πιο πάνω, να αποθηκευτεί σε ένα επιπλέον bit σε κάθε κόμβο 

χωρίς να χρειάζεται ο πίνακας Reverse[]. Όπως είναι προφανές, δεν 

χρειάζεται η διατήρηση λογικών μεταβλητών για τους κόμβους φύλλα, αλλά 

το να περιλαμβάνονται δεν είναι λάθος και μάλιστα αυτό απλοποιεί τον 

αλγόριθμο. 

Ο αλγόριθμος αρχίζει κατασκευάζοντας ένα αδύναμο σωρό από ένα 

σύνολο δοσμένων τυχαίων τιμών. Στη συνέχεια, αφαιρεί τη ρίζα την οποία 

μετακινεί στη θέση n του πίνακα h, και συγχωνεύει τους εναπομείναντες 

αδύναμους σωρούς. Κάθε φορά, η νέα ρίζα (με τη μεγαλύτερη τιμή) 

μετακινείται στη θέση h[i]. Το i την πρώτη φορά είναι n-1 και μειώνεται 

μέχρι να γίνει 1. Σε κάθε επανάληψη η ρίζα μετακινείται στη θέση h[i] και 

οι αδύναμοι σωροί συγχωνεύονται. Στο τέλος, μένει η μικρότερη τιμή η 

οποία βρίσκεται στη θέση h[1]. 

Ο αλγόριθμος παρουσιάζεται παρακάτω σε ψευδογλώσσα: 

WeakHeapsort(n) 

 WeakHeapify(n) 

 h[n]h[0]  // η τιμή της ρίζας μεταφέρεται στη θέση h[n] 

 Για i από n-1 μέχρι 2 με βήμα -1 

  MergeForest(i) // συγχώνευση του δάσους των αδύναμων 

σωρών 

 

Η WeakHeapify() μετατρέπει σε αδύναμο σωρό ένα σύνολο τυχαίων 

τιμών. Στη συνέχεια, η ρίζα μεταφέρεται στη θέση h[n] και συγχωνεύονται 

οι υπόλοιποι αδύναμοι σωροί. 

Ο αλγόριθμος υποθέτει ότι όλες οι τιμές του λογικού πίνακα Reverse 

έχουν τεθεί σε false και ότι δίνεται ένας αρχικός πίνακας h[0…n-1] τυχαίων 

τιμών. Στη συνέχεια, αναδιατάσσει τις τιμές αυτές στον h[1..n] σε αύξουσα 

σειρά. Οι συναρτήσεις WeakHeapify() και MergeForest() καλούν δυο άλλες 

συναρτήσεις, τις Gparent() και Merge(), οι οποίες εξηγούνται παρακάτω. Η 

συνάρτηση Gparent(j) επιστρέφει τον πρόγονο του κόμβου j>0. Η 

συνάρτηση odd(j) επιστρέφει true αν ο j είναι μονός αριθμός. 

Gparent(j) 
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 Όσο odd(j)=Reverse[  2/j ]  

  j  2/j  

 επέστρεψε  2/j  

Ο επόμενος αλγόριθμος, η συνάρτηση Merge(), συγχωνεύει δυο 

αδύναμους σωρούς με ρίζες τους κόμβους i και j αντίστοιχα, σε έναν, με 

ρίζα τον i. Οι αδύναμοι αυτοί σωροί είναι ήδη συμβατοί όταν καλείται η 

Merge(). 

Merge(i, j) 

 Αν h[i]<h[j] 

  Ενάλλαξε τους i,j 

  Reverse[j]ΟΧΙ(Reverse[j]) 

 

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η λειτουργία του αλγορίθμου 

WeakHeapify. Ο αλγόριθμος διαχωρίζει ένα δυαδικό δέντρο με τις ιδιότητες 

του αδύναμου σωρού σε δύο μικρότερα δυαδικά δέντρα, τα οποία έχουν και 

αυτά τις ιδιότητες του αδύναμου σωρού. Στη συνέχεια, για κάθε ένα 

καλείται αναδρομικά η WeakHeapify. Τέλος, τα συγχωνεύει πάλι σε ένα 

δέντρο. Τα υποπροβλήματα σε κάθε επίπεδο αναδρομής είναι ανεξάρτητα, 

πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να επιλυθούν με οποιαδήποτε σειρά. Ο 

μόνος περιορισμός είναι ότι υποπροβλήματα σε κατώτερα επίπεδα πρέπει 

να επιλύονται πριν από εκείνα των υψηλότερων επιπέδων. Έτσι, μπορούν 

να επιλυθούν από κάτω προς τα πάνω, με μια επαναληπτική διαδικασία από 

το n-1 μέχρι το 1. Επιπλέον, τα δεξιά υποδέντρα των ριζών των αδύναμων 

σωρών που συγχωνεύονται είναι στην ουσία τα δυο υποδέντρα του κόμβου j. 

Άρα, οι δυο αδύναμοι σωροί είναι συμβατοί. Σημειώνεται επίσης, ότι σε 

υποπροβλήματα κατωτέρου επιπέδου δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί ξανά η 

WeakHeapify εφόσον έχει επιλυθεί πρόβλημα ανωτέρου επιπέδου, σε 

αντίθεση με τον αλγόριθμο κατασκευής σωρού σε αλγορίθμους που 

χρησιμοποιούν αυτή τη δομή δεδομένων, όπως ο Heapsort. 

WeakHeapify(n) 

 Για i από n-1 μέχρι 1 με βήμα -1 

Merge(Gparent(j), j) // ο πίνακας h έχει την ιδιότητα του 

αδύναμου σωρού  

        // και ο πίνακας Reverse θεωρείται false 
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Αφού κάθε κλήση της Merge() εκτελεί μια σύγκριση και η Gparent() 

δεν εκτελεί καμία, η WeakHeapify() απαιτεί ακριβώς n-1 συγκρίσεις. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο αλγόριθμος Mergeforest, όπου οι τιμές  

του πίνακα h[1…m] αναπαριστούν ένα δάσος αδύναμων σωρών. Η εντολή 

επανάλαβε-μέχρι προκαλεί την άνοδο του x προς τα πάνω στο δέντρο. Κάθε 

κόμβος που συναντάται, εκτός από τον κόμβο 1, είναι το αριστερό παιδί 

(σύμφωνα με τον ορισμό του αδύναμου σωρού) του πατέρα του, δηλαδή, 2x 

αν το Reverse[x] είναι false, και 2x+1 αν είναι true. Ο κόμβος m αρχικά 

συγχωνεύεται με τον x έτσι ώστε το υποκείμενο (underlying) δέντρο να 

είναι ισορροπημένο. Αυτό εγγυάται επίσης ότι τα ζεύγη των αδύναμων 

σωρών που συγχωνεύονται, κατά την άνοδο προς τη ρίζα, είναι συμβατά. 

Σύμφωνα με την έως τώρα περιγραφή, ο MergeForest τοποθετεί τον 

προκύπτων αδύναμο σωρό στον h[0..m-1]. Στη συνέχεια, ο WeakHeapsort 

θα πρέπει να μετακινήσει την τιμή h[0]  στην h[m] πριν την επόμενη κλήση 

στον MergeForest. Για να εξαλειφθεί αυτή η πλεονάζουσα μεταφορά 

δεδομένων, ο MergeForest απλά θεωρεί τον κόμβο m ως ρίζα του αδύναμου 

σωρού ο οποίος κατασκευάζεται από την εντολή όσο. 

 

MergeForest(m) 

 x1 

 Reverse[  2/m ]false 

 Αν m 3  

  Επανάλαβε 

x2x+Reverse[x] 

  μέχρι 2x+Reverse[x] i  

 όσο x>0 

  Merge(m,x) 

  x  2/x  

Αν ο h[1..m] παριστάνει ένα δάσος αδύναμων σωρών, τότε η 

MergeForest προκαλεί   1)1log( m  ή  )1log( m  συγκρίσεις δεδομένων. 

Όταν το m είναι δύναμη του 2, γίνονται πάντα   1)1log( m  συγκρίσεις, 

αλλιώς είναι πιθανές και οι δυο τιμές. Η σημασία αυτού έγκειται στο 

γεγονός ότι, κατά τη φάση της ταξινόμησης, εξασφαλίζεται ότι ο 
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MergeForest θα αναγνωρίσει τουλάχιστον ένα βραχύ μονοπάτι σε κάθε 

επίπεδο. Άρα, αφού γίνονται n-1 κλήσεις στον MergeForest, και υπάρχουν 

 nlog  επίπεδα, η διαφορά μεταξύ ελάχιστου και μέγιστου αριθμού 

συγκρίσεων είναι ακριβώς  nn log1 . 

Μετά την επιστροφή από την WeakHeapify(), η μεγαλύτερη τιμή 

h[0], μετακινείται αμέσως στην h[n]. Αυτή η ενέργεια αφαιρεί τη ρίζα του 

αδύναμου σωρού με αποτελεσματικό τρόπο. Στη συνέχεια, η MergeForest() 

επαναλαμβάνει τη λειτουργία της κατασκευής αδύναμου σωρού και 

μετακινεί τη νέα ρίζα στη θέση h[i], όπου την πρώτη φορά i=n-1. 

Επαναληπτικά μειώνεται το i και καλείται η  MergeForest(), μέχρι το i να 

γίνει μικρότερο του 2. Σ’ αυτό το σημείο, μένει μόνο μια τιμή, η μικρότερη, 

και αυτή βρίσκεται στη θέση h[1]. 

2.3.1 Ανάλυση πολυπλοκότητας 

Το μέτρο της πολυπλοκότητας είναι ο αριθμός των αμφίδρομων 

συγκρίσεων δεδομένων. Αγνοούνται οι ακέραιες διαιρέσεις και οι 

πολλαπλασιασμοί με το 2 που απαιτούνται για το ανέβασμα και το 

κατέβασμα σε ένα δυαδικό δέντρο. Αυτά τα τμήματα του αλγορίθμου θα 

μπορούσαν να κωδικοποιηθούν σε χαμηλότερου επιπέδου γλώσσα 

προγραμματισμού, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντολές 

καταχωρητών μετατόπισης (shift registers) για να μειώσουν το χρόνο αυτών 

των λειτουργιών κατά ένα παράγοντα στο χρόνο εκτέλεσης. Εξάλλου, όταν 

τα δεδομένα είναι περισσότερο πολύπλοκα, αυτές οι λειτουργίες γίνονται 

όλο και λιγότερο σημαντικές από τη διαχείριση των δεδομένων. 

Θεώρημα 1. Ο μέγιστος αριθμός συγκρίσεων δεδομένων που απαιτεί 

ο αλγόριθμος Weak-heapsort για οποιοδήποτε αριθμό n 1 τιμών, είναι 

μικρότερος από nnn 086013.0log)1(  . 

Απόδειξη: Πρώτα εξάγεται ένα άνω όριο για τον ελάχιστο αριθμό 

συγκρίσεων που απαιτούνται, και στη συνέχεια συζητείται το ότι ο μέγιστος 

είναι το πολύ   1log  nn  περισσότερο από αυτό το αποτέλεσμα. Δεν 

γίνεται καμία σύγκριση όταν το n είναι ίσο με 1, άρα μπορεί να υποτεθεί ότι 
kk n 22 1  , για θετικό ακέραιο k. Τότε,  nk log  είναι ο αριθμός του 

επιπέδου των κόμβων στο κάτω μέρος του δέντρου με τη ρίζα στο επίπεδο 0, 

το δεξί παιδί της στο επίπεδο 1, κλπ. Καθώς οι κόμβοι ρίζες αφαιρούνται, η 

MergeForest καλείται διαδοχικά για n-1, n-2, …, 2 κόμβους. Καθώς το i 

μειώνεται από το n-1 στο 2, ο ελάχιστος συνολικός αριθμός συγκρίσεων, 

εκτός της WeakHeapify, είναι 

 





1

21

.22)1)1log((
n

k nnki     
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  Αφού η WeakHeapify χρησιμοποιεί ακριβώς n-1 συγκρίσεις 

δεδομένων, ο γενικός αριθμός συγκρίσεων στην καλύτερη περίπτωση είναι 

.12  knk   

Ο αριθμός των συγκρίσεων της χειρότερης περίπτωσης, είναι ο 

αριθμός των συγκρίσεων της καλύτερης περίπτωσης συν 

  )1,(log1  knήnn , συνολικά δηλαδή, .2 knnk k  Για κάθε 1n , 

υπάρχει ένας πραγματικός αριθμός x, 10  x , τέτοιος ώστε k=logn+x. 

Τότε, 

 .)12(log)1(log2log2 xxnnnxnnnnxnnknnk xxk   

Η έκφραση 12  xx φράσσεται άνω από το 0.086013 και είναι μηδέν 

όταν x=0. Έτσι, ο συνολικός αριθμός συγκρίσεων είναι αυστηρά μικρότερος 

από .086013.0log)1( nnn   

Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης 

που δημοσίευσε ο Dutton στο άρθρο του. Έδωσε ως είσοδο ακριβώς τα ίδια 

σύνολα αριθμών που χρησιμοποίησε για τον Weak-Heapsort σε 

διαφορετικούς αλγορίθμους, και μέτρησε τον αριθμό συγκρίσεων για 

διαφορετικά πλήθη. Για κάθε n, ο αριθμός συγκρίσεων είναι ο μέσος όρος 

των συγκρίσεων από 20 εκτελέσεις του κάθε αλγόριθμου, με τα ίδια σύνολα 

τυχαίων αριθμών. Στην πρώτη γραμμή παρουσιάζεται ο μέσος όρος 

συγκρίσεων του Weak-Heapsort, στη δεύτερη ο αριθμός των συγκρίσεων 

μιας παραλλαγής του Quicksort, όπου σαν pivot επιλέγεται ο μεσαίος τριών 

τυχαίων αριθμών, και στην τρίτη και τέταρτη οι συγκρίσεις του Bottom 

up_Heapsort και μιας παραλλαγής του, των McDiarmid-Reed[]. 

 10 50 100 500 1000 5000 10000 50000 

Weak-Heapsort 26 254 614 4247 9497 59222 128465 758835 

Quicksort 28 260 624 4543 10142 64207 140570 850962 

Bottom up_Heapsort 32 293 696 4650 10312 63309 136648 799741 

McDiarmid-Reed 

Heapsort 

31 283 669 4507 10032 61862 133719 785982 

Πίνακας 1. Αριθμός συγκρίσεων για διάφορα πλήθη δεδομένων 
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Όπως φαίνεται στον πίνακα, για κάθε n, ο αλγόριθμος Weak-

Heapsort κάνει τις λιγότερες συγκρίσεις από όλους τους υπόλοιπους. Ο 

Weak-Heapsort παρουσιάζει επίσης ένα πλεονέκτημα σε σχέση με άλλους 

αλγορίθμους, την απλότητα στον ορισμό της δομής δεδομένων.  

2.4 Παραλλαγές βασισμένες στον  Weak-Heapsort 

Παρακάτω παρουσιάζονται κάποιες παραλλαγές του Weak-Heapsort 

τις οποίες δημοσίευσαν οι Stefan Edelkamp και Patrick Stiegeler το 

2002[15]. Με κάποιες μετατροπές στον αλγόριθμο Weak-Heapsort, 

πετυχαίνουν λιγότερες συγκρίσεις ή λιγότερες εκκρεμούσες μετατοπίσεις 

στοιχείων, ανάλογα με την παραλλαγή.  

2.4.1 External-Weak-Heapsort 

Πριν να εξηγηθεί ο αλγόριθμος παρουσιάζονται τρεις διαφορετικές 

περιπτώσεις οι οποίες μπορούν να προκύψουν κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του αλγορίθμου MergeForest. Στην πρώτη περίπτωση, ο κόμβος 

x βρίσκεται στο κατώτερο επίπεδο του δέντρου. Στη δεύτερη, ο κόμβος m 

βρίσκεται στο ειδικό μονοπάτι, και η κάθε διαφορετική κατάσταση ανήκει 

στην τρίτη περίπτωση. Στην πρώτη περίπτωση απαιτούνται  )1log( m  

συγκρίσεις, ενώ στη δεύτερη και στην τρίτη απαιτούνται  

  1)1log( m συγκρίσεις. Η εκτίμηση της έκφρασης 

 





1

2

)1)1log((1
n

m

mn  παράγει το παρακάτω θεώρημα: 

Θεώρημα 2. Έστω  nk log . Ο αριθμός των συγκρίσεων του 

Weak-heapsort στην καλύτερη περίπτωση ισούται με 

.913.0log12 nnnnk k   Ο αριθμός των εκχωρήσεων είναι n+1 και ο 

αριθμός των μετατοπίσεων φράσσεται από τον αριθμό των συγκρίσεων. 

 

Εικόνα 1. Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις για τη συνάρτηση MergeForest 
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Εδώ προτείνεται μια προέκταση a[n…2n-1] στον αρχικό πίνακα των 

δεδομένων. Αυτό παραβιάζει την ιδιότητα που χαρακτηρίζει τους 

εσωτερικούς αλγορίθμους ταξινόμησης και βάζει τον αλγόριθμο πιο κοντά 

στην κατηγορία των παραλλαγών του Mergesort οι οποίοι χρειάζονται 

επιπλέον χώρο μεγέθους Ω(n).  

Στον External-Weak-Heapsort επινοήθηκε και ένας λογικός πίνακας 

active, του οποίου κάθε τιμή αρχικοποιείται με το 1, για τη διατήρηση των 

ενεργών θέσεων των κόμβων (valid index positions). Αφού τα reverse bit 

είναι αναγκαία μόνο στους εσωτερικούς κόμβους του δέντρου, μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν στα φύλλα για να υλοποιηθεί ο πίνακας active. Αν 

το στοιχείο active[0] γίνει 0, τότε ο κόμβος στη θέση i εναλλάσσεται στην 

περιοχή a[n..2n-1] και παραμένει ανενεργός (άκυρος) για τον τρέχων 

αδύναμο σωρό. Οι κόμβοι της εξόδου ελέγχονται από μια μεταβλητή call. Ο 

αλγόριθμος περιγράφεται παρακάτω σε ψευδογλώσσα: 

External_Weak_Heapsort() 

 WeakHeapify 

 a[2n-1]a[0] 

 in-1 

 call1 

 Όσο i >1 

      Όσο active[i]=0 KAI i > 1 

           ii-1 

      callcall+1 

      MergeForest(i)       

      

MergeForest(m) 

 x1 

 Όσο 2x+Reverse[x] < m 

      X2x+Reverse[x] 

 Αν active[x]=0 

      xx/2 
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 Αν depth(x)=depth(m) 

      tempx 

      xx/2 

 Αλλιώς 

      tempm 

 Όσο x > 0 

      Merge(temp, x) 

      xx/2 

 active[temp]0 

 a[2n-call]a[temp] 

Αν ισχύει η πρώτη περίπτωση, η μεταβλητή temp δηλώνει τη νέα 

θέση της ρίζας και το ειδικό μονοπάτι μειώνεται κατά ένα. Το μέγιστο 

στοιχείο μετακινείται στην τελική του θέση και η θέση του 

απενεργοποιείται. Από τη στιγμή που επιβάλλεται η πρώτη και η δεύτερη 

περίπτωση για κάθε κλήση της MergeForest, εξάγεται το ακόλουθο 

αποτέλεσμα: 

Θεώρημα 3. Έστω  .lognk   Ο αλγόριθμος External-Weak-

Heapsort είναι ένας αυξητικός εξωτερικός αλγόριθμος με 12  knk  

συγκρίσεις στην καλύτερη, χειρότερη και μέση περίπτωση. Ο αριθμός των 

μετατοπίσεων φράσσεται από το 12  knk  και ο αριθμός των εκχωρήσεων 

είναι n. 

2.4.2 Index-Weak-Heapsort 

Μπορεί να φανεί από τα παραπάνω ότι χάνεται πληροφορία όταν 

τοποθετείται στη ρίζα ένας κόμβος που δεν ανήκει στο ειδικό μονοπάτι, γι’ 

αυτό είναι προτιμότερο αντί αυτού να κονταίνουμε το μονοπάτι. Ο 

αλγόριθμος που παρουσιάζεται εδώ, είναι στην ουσία η μετατροπή του 

External-Weak-Heapsort από εξωτερικό σε εσωτερικό αλγόριθμο αλλά 

επιπλέον, εδώ χρησιμοποιείται και ένα ευρετήριο ταξινόμησης για το 

σύνολο των δεδομένων. 

Παρακάτω παρατίθεται η υλοποίηση του αλγορίθμου σε 

ψευδογλώσσα: 

Index_Weak_Heapsort 
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 WeakHeapify 

 index[0]n-1 

 workidxn-2 

 in-1 

 Όσο i >1 

      Όσο active[i]=0 ΚΑΙ i > 1 

           ii-1 

      Αν i > 1 

           MergeForest(i) 

           workidxworkidx-1 

 Ενάλλαξε 0, 1 

index[1]index[0] 

i1 

Όσο i < 1 

     Ενάλλαξε i, index[i] 

     tmpindex[i] 

     index[i]index[index[i]] 

     index[tmp]-1 

     Όσο index[i]=-1 ΚΑΙ i < n 

          ii+1 

MergeForest(m) 

 x1 

 Όσο 2x+Reverse[x] < m 

      x2x+Reverse[x] 

 Αν active[x]=0 
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      xx/2 

 Αν depth(x)=depth(m) 

      tempx 

      xx/2 

 Αλλιώς 

      tempm 

 Όσο x > 0 

      Merge(temp, x) 

      xx/2 

 active[temp]0 

 index[temp]workidx 

Κάθε στοιχείο προς κατέβασμα (flush) ξετσεκάρεται και η τελική του 

θέση αποθηκεύεται στο ευρετήριο. Γι’ αυτό, το πολύ n μετατοπίσεις 

δεδομένων χρειάζονται για την ταξινόμηση του πίνακα. 

Θεώρημα 4.  Έστω  .lognk   Ο αλγόριθμος Index-Weak-Heapsort 

ταξινομεί εσωτερικά το σύνολο των δεδομένων με 12  knk  συγκρίσεις 

στη χειρότερη, καλύτερη και μέση περίπτωση. Ο αριθμός των μετατοπίσεων 

δεδομένων είναι το πολύ .12)1(  kkn  Ο Index-Weak-Heapsort παράγει 

ένα ευρετήριο για το σύνολο των δεδομένων με τον ίδιο αριθμό συγκρίσεων. 

Εκτελώντας κυκλικές μετατοπίσεις στον τελευταίο βρόχο, μπορούν 

να εξοικονομηθούν μερικές εκχωρήσεις ευρετηρίου. Αφού η χειρότερη 

περίπτωση επιβάλλει πάντα την πρώτη περίπτωση (από τις τρεις που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω), εκτός από μια φορά που ισχύει σε κάθε επίπεδο η 

δεύτερη, ο αριθμός των πρόσθετων δεικτών μπορεί να μειωθεί κατά το 

ήμισυ, κάνοντας όλες τις εναλλαγές σε πλήρες επίπεδο. Ωστόσο, στη μέση 

περίπτωση, ο αριθμός των ενεργών στοιχείων είναι σημαντικά μικρότερος. 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αλγόριθμοι οι οποίοι εκτελούν τις 

μετατοπίσεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, αποδίδοντας μια μικρή ουρά 

εκκρεμών μετατοπίσεων. 

2.4.3 Relaxed-Weak-Heapsort 

Επειδή η κατανομή των στοιχείων σε ένα σωρό, μετά τη διαγραφή 

μερικών ριζών, είναι δύσκολο να προβλεφθεί, είναι δύσκολο να 
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καθιερωθούν θεωρητικά αποτελέσματα για τον μέσο αριθμό βραχέων 

μονοπατιών στον αλγόριθμο Weak-Heapsort. Αφού έχει εκτιμηθεί ότι στη 

χειρότερη περίπτωση ο Weak-Heapsort κάνει nlogn+d(n)n  συγκρίσεις, με 

]42.0,47.0[)( nd , ο αναμενόμενος αριθμός συγκρίσεων είναι κοντά στο 

μέσο όρο της χειρότερης περίπτωσης (nlogn+0.1n) και στην καλύτερη 

περίπτωση (nlogn-0.9n). Γι’ αυτό, μπορεί να γίνει η υπόθεση ότι στον 

αλγόριθμο MergeForest η πιθανότητα ο m να είναι στο ίδιο βάθος με τον x, 

είναι ίδια με το να μην είναι στο ίδιο βάθος. Έτσι, η πιθανότητα ο m να γίνει 

ανενεργός σε ένα βήμα της MergeForest είναι περίπου ½ και οι δυσκολίες 

των μετατοπίσεων στο τέλος του πίνακα είναι πιθανό να εξαλειφθούν νωρίς 

στη διαδικασία ταξινόμησης. 

Στον Relaxed-Weak-Heapsort, διατηρούνται δυο δομές δεδομένων 

στις οποίες αποθηκεύονται πληροφορίες τοποθέτησης: Το στοιχείο to[i] 

είναι ο δείκτης που δηλώνει τη θέση στην οποία πρέπει να τοποθετηθεί ο 

κόμβος της θέσης i, και το στοιχείο from[i] περιέχει τον δείκτη του 

στοιχείου το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί στη θέση i, λειτουργώντας ως 

διπλά συνδεδεμένη λίστα. Ο λογικός σηματοδότης (flag) active δηλώνει 

ποιο στοιχείο περιέχει πρόσθετες πληροφορίες τοποθέτησης. Αν στον κύριο 

βρόχο η τιμή του active[0] γίνει 0, εναλλάσσονται τα στοιχεία from[i] και i 

και προσαρμόζονται οι δείκτες κατάλληλα (εικόνα 2). 

 

Εικόνα 2. Τροποποίηση δεικτών κατά την μετακίνηση δεδομένου στον αλγόριθμο Relaxed-weak-

Heapsort. Κάθε κόμβος παριστάνει ένα στοιχείο του πίνακα. Σχεδιάζεται μια ακμή από ένα 

κόμβο σε άλλο, αν ο τελευταίος βρίσκεται στην τελική θέση του πρώτου. Η έντονη ακμή δείχνει 

την εναλλαγή που θα γίνει επειδή και οι δυο κόμβοι είναι ανενεργοί. 

Μια επιλογή υλοποίησης των from και to, για εξευγενισμένη 

κατανάλωση χώρου, είναι με hash πίνακες. Αφού κατάλληλοι hash πίνακες 

έχουν γραμμικές απαιτήσεις χώρου και πρόσβαση σταθερού χρόνου 

(constant time access) κατά μέσο όρο, το πρόσθετο βάρος είναι μικρό. Ο 

αλγόριθμος σε ψευδογλώσσα είναι ο εξής: 

Relaxed_Weak_Heapsort 

 WeakHeapify 

 From[n-1]0 

 to[0]n-1 
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 workidxn-2 

 in-1 

 Όσο i >1 

      Όσο active[i]=0 ΚΑΙ i > 1 

           From[to[i]]from[i] 

           to[from[i]]to[i] 

           Ενάλλαξε from[i], i 

           ii-1 

      Αν i > 1 

           MergeForest(i) 

           workidxworkidx-1 

 Ενάλλαξε 0, 1 

MergeForest(m) 

 x1 

 Όσο 2x+Reverse[x] < m 

      x2x+Reverse[x] 

 Αν active[x]=0 

      xx/2 

 Αν depth(x)=depth(m) 

      tempx 

      xx/2 

 Αλλιώς 

      tempm 

 Όσο x > 0 

      Merge(temp, x) 
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      xx/2 

 from[workidx]temp 

 to[temp]workidx 

 active[temp]0 

Μια ελαφρώς πιο κομψή λύση είναι να χρησιμοποιηθεί μια ουρά q, 

στην οποία θα κρατούνται όλα τα εκκρεμή στοιχεία. Συγκεκριμένα, το k-

οστό στοιχείο στην ουρά q είναι η θέση του k μεγαλύτερου και όχι ακόμα 

σωστά τοποθετημένου στοιχείου του πίνακα a. Αντί των αρχικών πινάκων 

from και to, κάθε στοιχείο της ουράς περιέχει διπλά συνδεδεμένη 

πληροφορία. 

Εκτός των συνηθισμένων συναρτήσεων enqueue, dequeue, head και 

tail, η δομή δεδομένων πρέπει να παρέχει επίσης και συναρτήσεις 

πρόσβασης σταθερού χρόνου, όπως η last(k) για το αντίστοιχο k-ιοστό 

στοιχείο, το οποίο είναι πλησιέστερο(immediate) σε μια κυκλικά 

δομημένη(ring-structured) υλοποίηση πίνακα. Είναι προφανές ότι, εκτός 

από το qindex, όλη η πληροφορία αποθηκεύεται τοπικά με απαιτήσεις 

σταθερού χρόνου και χώρου για κάθε εκκρεμές στοιχείο. Το qindex απαιτεί 

μια χαρτογράφηση των εκκρεμών στοιχείων από τους αρχικούς δείκτες του 

πίνακα σε αυτούς της ουράς. Η υλοποίηση με ουρά περιγράφεται παρακάτω 

σε ψευδογλώσσα: 

Relaxed_Weak_Heapsort 

 WeakHeapify 

 enqueue(0) 

 from[tail]to[tail] 

work[idx]n-2  

 in-1 

 Όσο i >1 

      Όσο active[i]=0 ΚΑΙ i > 1 

           Αν to[head]   

                Αν from[head]    

                     to[from[head]]to[head] 
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                from[to[head]]from[head] 

                q[to[head]]<q[head] 

                qindex[q[head]]to[head] 

           Ενάλλαξε dequeue(), i  

           ii-1 

      Αν i > 1 

           MergeForest(i) 

           workidxworkidx-1 

 Ενάλλαξε 0, 1 

MergeForest(m) 

 x1 

 Όσο 2x+Reverse[x] < m 

      x2x+Reverse[x] 

 Αν active[x]=0 

      xx/2 

 Αν depth(x)=depth(m) 

      tempx 

      xx/2 

 Αλλιώς 

      tempm 

 Όσο x > 0 

      Merge(temp, x) 

      xx/2 

 from[tail]to[tail] 

 Αν ΟΧΙ (active[workidx]) 
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      from[qindex[workidx]]tail 

      to[tail]qindex[workidx] 

 Αν temp > workidx 

      to[last(temp-workidx)]tail 

      from[tail]last(temp-workidx) 

 Αλλιώς 

      qindex[temp]tail 

 enqueue(temp) 

 active[temp]0 

2.4.4 Greedy-Weak-Heapsort 

Μια ακόμη βελτίωση στον επιπλέον χώρο που χρειάζεται ο 

αλγόριθμος Relaxed-Weak-Heapsort είναι να εκπληρώνεται κάθε επιθυμία 

όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αντί να περιμένει να γίνει ανενεργό το ενεργό 

στοιχείο με τον υψηλότερο δείκτη, ο αλγόριθμος αναδιατάσσει συχνά τη 

δομή των συνδέσμων όπως φαίνεται στην ψευδογλώσσα : 

Greedy_Weak_Heapsort 

 WeakHeapify 

 From[n-1]0 

 to[0]n-1 

 workidxn-2 

 in-1 

 Όσο i >1 

      Όσο active[i]=0 ΚΑΙ i > 1 

           collapse(i) 

           ii-1 

      Αν i > 1 

           MergeForest(i) 
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           workidxworkidx-1 

 Ενάλλαξε 0, 1 

MergeForest(m) 

 x1 

 Όσο 2x+Reverse[x] < m 

      x2x+Reverse[x] 

 Αν active[x]=0 

      xx/2 

 Αν depth(x)=depth(m) 

      tempx 

      xx/2 

 Αλλιώς 

      tempm 

 Όσο x > 0 

      Merge(temp, x) 

      xx/2 

 from[workidx]temp 

 to[temp]workidx 

 active[temp]0 

   collapse(temp) 

Η συνάρτηση collapse(i) ελέγχει αν κάποιο στοιχείο μπορεί να 

τοποθετηθεί στη θέση i, αν η θέση στόχος για το στοιχείο της θέσης i είναι 

ελεύθερη, ή και τα δυο, και ρυθμίζει τους δείκτες κατάλληλα. Όπως 

φαίνεται στην εικόνα 3, μια κυκλική μετατόπιση εξοικονομεί μερικές 

εκχωρήσεις. Αφού η collapse συρρικνώνει τη δομή της διπλά συνδεδεμένης 

λίστας, ο αλγόριθμος Greedy-Weak-Heapsort καταναλώνει λιγότερες 

πρόσθετες συνδέσεις δεδομένων από τον Relaxed-Weak-Heapsort με το 

τίμημα μερικών πρόσθετων συγκρίσεων συνδέσμων. 
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Εικόνα 3. Τροποποίηση δεικτών, ικανοποιώντας δυο αιτήσεις τη φορά. Οι έντονες ακμές 

δηλώνουν μετατοπίσεις που πρόκειται να εκτελεστούν. 

Μπορεί να βγει το συμπέρασμα ότι ο Greedy-Weak-Heapsort και ο 

Relaxed-Weak-Heapsort μπορούν αποτελεσματικά να τοποθετήσουν 

στοιχεία στις θέσεις προορισμού χρησιμοποιώντας μικρές ουρές εκκρεμών 

στοιχείων. 

2.4.5 Quick-Weak-Heapsort 

Ο Quick-Heapsort[16] είναι ένας αποτελεσματικός υβριδικός 

αλγόριθμος ταξινόμησης που βασίζεται στο συνδυασμό της ιδέας του 

διαίρει και βασίλευε για το διαχωρισμό του πίνακα, που χρησιμοποιείται 

στον Quicksort, με τον Heapsort. Ο αλγόριθμος διαχωρίζει τον πίνακα 

ανάλογα με το pivot P, αλλά με αντίστροφο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, ο 

πίνακας a[1..n] διαχωρίζεται σε δυο πίνακες: a[1..p-1] και a[p+1..n]. Σ’ 

αυτούς τους πίνακες, όπου a[p]=P, τα στοιχεία a[1..p-1] πρέπει να είναι 

μεγαλύτερα ή ίσα από το P και τα στοιχεία a[p+1..n] πρέπει να είναι 

μικρότερα ή ίσα από το P. 

Στη συνέχεια, ο αλγόριθμος External-Heapsort εφαρμόζεται στον 

υποπίνακα με το μικρότερο πλήθος στοιχείων. Αν αυτός είναι το πρώτο 

τμήμα του πίνακα, ο αλγόριθμος Quick-Heapsort θα κατασκευάσει ένα 

σωρό μεγίστου, αλλιώς θα κατασκευάσει σωρό ελαχίστου. Η κατασκευή 

του σωρού γίνεται ακριβώς όπως στον παραδοσιακό Heapsort. Αν κατά τη 

φάση ταξινόμησης εξαχθεί μια ρίζα r, αντικαθίσταται επανειλημμένα με το 

μεγαλύτερο παιδί μέχρι να φτάσει σε θέση φύλλου. Στη συνέχεια, σε αυτή 

τη θέση μπορεί να τοποθετηθεί το στοιχείο που βρίσκεται στην τελευταία 

θέση της r, αφού θα είναι μικρότερο ή ίσο του pivot. Αν τερματιστεί η φάση 

ταξινόμησης του External-Heapsort, η νέα φάση διαχωρισμού καταλήγει σε 

τρεις υπο-πίνακες: Τα στοιχεία στα δυο πρώτα τμήματα είναι μικρότερα ή 

ίσα του pivot, και η δεξιότερη περιοχή περιέχει τα στοιχεία τα οποία 

προηγουμένως βρίσκονταν στις θέσεις a[1..p-1] σε αύξουσα σειρά. Άρα, ο 

pivot μετακινείται στη σωστή θέση του και η αριστερά πλευρά του πίνακα 

ταξινομείται αναδρομικά. 

Οι Cantone και Cincotti εξήγαγαν, σαν όριο χειρότερης περίπτωσης, 

nlogn+3n συγκρίσεις κατά μέσο όρο. O Quick-Weak-Heapsort είναι 

αποτέλεσμα μιας αλλαγής στον Quick-Heapsort. Αντί του External-
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Heapsort χρησιμοποιείται ο  External-Weak-Heapsort. Αφού το ειδικό 

μονοπάτι, που αποτελείται από τα μικρότερα παιδιά, σε ένα σωρό μεγέθους 

n είναι μήκους  nlog  ή   1log n , η μεγάλη βελτίωση από τη 

χρησιμοποίηση της παραλλαγής του Weak-Heapsort είναι ο βέλτιστος 

χρόνος κατασκευής σε n-1 συγκρίσεις. Ακολουθεί η ανάλυση από την οποία 

εξάγεται το αποτέλεσμα των nlogn+0.2n+o(n) συγκρίσεων το πολύ στη 

μέση περίπτωση. 

Λήμμα 1. Έστω annnnC  log)(  και )(),( 21 nfnf  συναρτήσεις 

τύπου )(non  για όλα τα Nn  και ., R  Η λύση στις ακόλουθες 

επαναληπτικές εξισώσεις, με αρχικές συνθήκες C(1)=0 και C(2)=1: 

)],()1()1()12()12[(
2

1
)2( 1 nfnCnCnCn

n
nC       (1) 

)]()()()2()22[(
12

1
)12( 2 nfnCnCnCn

n
nC 


      (2)  

για όλα τα Nn , είναι C(n)=nlogn+(α+β-2.8854)n+o(n). 

Για τον Quick-Weak-Heapsort είναι α=-0.9139 και β=4. Άρα, ο 

αριθμός των συγκρίσεων στη μέση περίπτωση φράσσεται από 

nlogn+0.2n+o(n), όπως δηλώνεται στο ακόλουθο θεώρημα: 

Θεώρημα 5. Στη μέση περίπτωση, ο Quick-Weak-Heapsort 

ταξινομεί n στοιχεία με το πολύ nlogn+0.2n+o(n) συγκρίσεις. 

Απόδειξη: Έστω     12log)(
log

 n
nnnC ο αριθμός συγκρίσεων του 

External-Weak-Heapsort και C(n) ο αριθμός συγκρίσεων του Quick-Weak-

Heapsort στη μέση περίπτωση. Τότε, C(1)=0, C(2)=1 και 
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Η αφαίρεση του 2nC(2n) από το (2n+1)C(2n+1) οδηγεί στο 

(2n+1)C(2n+1)-2nC(2n)=(2n+1)(2n+2)-2n(2n+1)+C*(n)+C(n)-C(n)-

C(n)=4n+2+C*(n)-C(n). Οπότε, 

 .24)()()2()22(
12

1
)12( 


  nnCnCnCn
n

nC   

Παρόμοια, αφαιρώντας (2n-2)C(2n-2) από (2n-1)C(2n-1) εξάγεται το  
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 .4)1()1()12()12(
2

1
)2( nnCnCnCn

n
nC     

Από το Λήμμα 1 C(n)=nlogn+(α+β-2.8854)n+o(n) με α=-0.9139 και 

β=4. Άρα, η C(n) φράσσεται από nlogn+0.2n+o(n). 

Αν στη φάση του διαχωρισμού εφαρμοστεί η στρατηγική του 

μεσαίου των τριών, αποκτώνται οι παραλλαγές Clever-Quick-Heapsort και 

Clever-Quick-Weak-Heapsort. 

2.5 Bottom up-Heapsort 

Ο αλγόριθμος Bottom up-Heapsort είναι μια παραλλαγή του 

αλγορίθμου Heapsort, η οποία βασίζεται σε ένα διαφορετικό τρόπο 

κατασκευής σωρού. Ανακαλύφθηκε το 1989 από τον Ingo Wegener και 

δημοσιεύθηκε το 1993[17]. Ο αλγόριθμος αυτός είναι καλύτερος από τον 

Quicksort όταν το πλήθος των στοιχείων προς ταξινόμηση είναι μεγαλύτερο 

του 400 και από τον Clever Quicksort, μια παραλλαγή του Quicksort όπου ο 

pivot επιλέγεται ως ο μεσαίος τριών τυχαίων αριθμών, όταν τα στοιχεία 

είναι πάνω από 16000. Στη χειρότερη περίπτωση, το πλήθος των 

συγκρίσεων του είναι 1.5logn+O(n). Ένα άλλο πλεονέκτημα του Bottom 

up- Heapsort είναι ότι η νέα διαδικασία κατασκευής του σωρού βελτιώνει 

τη διαδικασία διαγραφής στη δομή του σωρού για όλα τα n. 

Στον Heapsort, αν το υποδέντρο σε μια δεδομένη στιγμή έχει βάθος d, 

η συνάρτηση rebuildHeap() χρειάζεται το πολύ 2d συγκρίσεις και d 

εναλλαγές. Σε ένα σωρό μεγίστου, οι μικρές τιμές τείνουν να βρίσκονται 

κοντά στα φύλλα. Επίσης, σε ένα δυαδικό δέντρο, οι περισσότεροι κόμβοι 

είναι κοντά σε φύλλα. Κατά τη φάση της κατασκευής σωρού, η ρίζα του 

δέντρου περιέχει ένα τυχαίο στοιχείο. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η 

rebuildHeap να πρέπει να κατέβει σε μια θέση κοντά στα φύλλα. Κατά τη 

φάση της ταξινόμησης (μετά την κατασκευή του σωρού), η ρίζα περιέχει 

ένα στοιχείο που πριν ήταν φύλλο. Άρα, η πιθανότητα ο αλγόριθμος να 

χρειαστεί να κατέβει σε μια θέση κοντά στα φύλλα είναι μεγαλύτερη από 

ότι στην περίπτωση της φάσης της κατασκευής σωρού. 

Ο Heapsort χρησιμοποιεί 2nlogn+Θ(n) συγκρίσεις στη χειρότερη και 

στην καλύτερη περίπτωση. Ο παράγοντας 2 υπάρχει γιατί ο αλγόριθμος 

χρειάζεται 2 συγκρίσεις για να βρει τον μέγιστο μεταξύ του πατέρα και των 

παιδιών του στη συνάρτηση rebuildHeap. Ο αλγόριθμος Bottom up γλιτώνει 

τη μία από τις δυο συγκρίσεις και ψάχνει απευθείας εκείνο το φύλλο του 

υποδέντρου στο οποίο φτάνει πηγαίνοντας πάντα στο παιδί με τη 

μεγαλύτερη τιμή. Το φύλλο αυτό καλείται ειδικό φύλλο. Παρακάτω 

παρουσιάζεται μια συνάρτηση που κάνει ακριβώς αυτό σε ψευδογλώσσα: 

Leaf_Search(a, n, i) // a πίνακας n ακεραίων  
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 ji 

 Όσο 2j+1<n-1 

      Αν a[2j+1]>a[2j+2] //αν το αριστερό παιδί είναι μεγαλύτερο του 

δεξιού 

             J2j+1 

      Αλλιώς 

           J2j+2 

 Αν 2j+1=n-1 

      Jn-1 

 επέστρεψε j 

Η συνάρτηση Leaf_Search επιστρέφει τη θέση του ειδικού φύλλου. 

Το μονοπάτι που χρησιμοποιείται ονομάζεται ειδικό μονοπάτι. Αν το υπό 

εξέταση υποδέντρο έχει βάθος d, η Leaf_Search κάνει είτε d-1 συγκρίσεις, 

οπότε το ειδικό μονοπάτι λέγεται βραχύ, ή d συγκρίσεις, οπότε το ειδικό 

μονοπάτι λέγεται μακρύ, και δεν κάνει καθόλου εναλλαγές. 

Έστω b(1), …, b(r) οι τιμές του ειδικού μονοπατιού, b(0)=  , 

b(r+1)=   και x η τιμή της ρίζας. Από τη στιγμή που οι ιδιότητες του 

σωρού ικανοποιούνται για όλες τις θέσεις εκτός της ρίζας, 

)1()(..)1()0(  rbrbbb . Η συνάρτηση rebuildHeap () βρίσκει το 

μικρότερο l για το οποίο είναι )1()(  lbxlb . Στο τέλος της  rebuildHeap(), 

το x μετακινείται στη θέση του l, και τα b(1),..b(l) τοποθετούνται στις 

θέσεις των πατέρων τους. Ο Bottom up κάνει περίπου το αντίθετο. Ψάχνει 

το μεγαλύτερο l για το οποίο είναι )1()(  lbxlb . Αν όλες οι τιμές είναι 

διαφορετικές, το l είναι ίδιο με αυτό που υπολογίζει η rebuildHeap(). Επειδή 

αναμένεται το l να είναι μικρό, πιθανότατα ίσο με r, η καλύτερη μέθοδος 

είναι από κάτω προς τα πάνω. 

Bottom_up_Search(a, i, j) // όπου j είναι η έξοδος της Leaf_search 

 Όσο a[i]>a[j] 

      j  12/ j  

 Επέστρεψε j 

Αν και το μονοπάτι δεν έχει αποθηκευτεί, μπορεί να ακολουθηθεί 

από κάτω προς τα πάνω. Ο πατέρας κάθε κόμβου μπορεί να υπολογιστεί απ’ 
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ευθείας. Η Bottom_up_Search βρίσκει το μεγαλύτερο l για το οποίο είναι 

)1()(  lbxlb . Μπορεί εύκολα να αποφευχθεί η σύγκριση του a[i] με τον 

εαυτό του, ελέγχοντας αν είναι i=j. Κατά μέσο όρο, ο αριθμός των 

συγκρίσεων κατά τη διάρκεια των  κλήσεων της Bottom_up_Search είναι 

κατά ένα μικρό μόνο παράγοντα μεγαλύτερος από τον αριθμό των κλήσεων. 

Η τελική διαδικασία μετά από αυτά, είναι η ταξινόμηση των στοιχείων. Η 

ρίζα παίρνει τη θέση του b(l) και οι b(1),.., b(l) παίρνουν τις θέσεις των 

πατέρων τους. Οι πραγματικές θέσεις των b(1),..,b(l) είναι οι  12/ lj , …, j 

αντίστοιχα και l είναι το βάθος του j για τη ρίζα i. Άρα, το l ισούται με 

 )/log( ij . Η συνάρτηση που κάνει την ταξινόμηση είναι η Interchange: 

Interchange(a, i, j) // όπου j είναι η έξοδος της συνάρτησης  

Bottom_up_search 

 l  )/log( ij  

 xa[j] 

 a[j]a[i] 

 Όσο j>1 

      Ενάλλαξε a[  12/ j ] , x 

      j  12/ j  

Ο Bottom up Heapsort δουλεύει ακριβώς όπως ο Heapsort, αλλά η 

rebuildHeap αντικαθίσταται από τη συνάρτηση Bottom_up_Reheap. 

Bottom_up_Reheap(a, n, i) 

 jLeaf_Search(a, n, i) // επιστρέφει το j 

 kBottom_up_Search(a, i, j) // δέχεται το j και επιστρέφει το k 

 Interchange(a, i, k)  

Είναι προφανές, ότι αν στον πίνακα με θέσεις 0,.., n-1, 

ικανοποιούνται οι ιδιότητες του σωρού για όλους τους κόμβους του 

υποδέντρου με ρίζα τον i εκτός της ρίζας, τότε η  Bottom_up_Reheap(n, i) 

επιστρέφει ένα σωρό για αυτό το υποδέντρο. Αν όλες οι τιμές είναι 

διαφορετικές, επιστρέφει τον ίδιο σωρό με την rebuildHeap.  

2.4.1 Ανάλυση μέσης περίπτωσης 

Η ανάλυση μέσης περίπτωσης υποθέτει ότι οι a(1), …a(n) (αν η 

αρίθμηση αρχίζει από το 1) είναι τυχαίοι πραγματικοί αριθμοί που 
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επιλέγονται ανεξάρτητα από το διάστημα [0, 1]. Έχει αποδειχθεί ότι η 

υπόθεση αυτή είναι ισοδύναμη με την υπόθεση ότι οι (a(1),.., a(n)) είναι μια 

τυχαία μετάθεση (permutation) των (1,..n). Συγκεκριμένα, η πιθανότητα να 

ισχύει a(i)=a(j) για κάποια ji   ισούται με μηδέν. 

Η ανάλυση αρχίζει με τη φάση κατασκευής σωρού. Κατά τη φάση 

αυτή, όπως και στον Heapsort, δημιουργούνται τυχαίοι σωροί. 

Λήμμα 2. Ο αριθμός των συγκρίσεων κατά τη διάρκεια των κλήσεων 

της συνάρτησης Leaf_Search και της φάσης κατασκευής σωρού είναι 

τουλάχιστον     1log)1log(  nnn  και το πολύ n-2. 

Απόδειξη: Η συνάρτηση Leaf_Search καλείται για τα   )1,(),..,2/,( nnn . 

Σαρώνεται ολόκληρος ο πίνακας και κάθε εσωτερικός κόμβος του δέντρου 

είναι για μια φορά ρίζα στη Leaf_Search. Η συνάρτηση προχωράει από 

αυτή τη ρίζα μέχρι κάποιο φύλλο. 

Αποδεικνύεται πρώτα ότι ο αριθμός των συγκρίσεων ισούται με  

 )1log(  nn  για n=2k-1. Οι 2k-(l+1) εσωτερικοί κόμβοι, όπου 

11  kl προκαλούν l συγκρίσεις ο καθένας. Συνολικά ο αριθμός των 

συγκρίσεων ισούται με  )1log(122
11

11 


 nnkl k

kl

k
.  

Στη συνέχεια γεμίζει το επόμενο επίπεδο του δέντρου από αριστερά 

προς τα δεξιά με κόμβους, δηλαδή λαμβάνονται υπόψη οι περιπτώσεις 

n=2k,..2k+1-1. Έστω )12(  kni είναι ο αριθμός των κόμβων στο k επίπεδο. 

Υπενθυμίζεται ότι καμία νέα σύγκριση δεν απαιτείται για i=1. Υπάρχουν 

 2/)1( i  νέοι εσωτερικοί κόμβοι στο k-1 βάθος, καθένας εκ των οποίων 

προκαλούν μια νέα σύγκριση, και  ri 2/)1(   εσωτερικοί κόμβοι στο k-r 

βάθος, kr 2 , ο καθένας εκ των οποίων προκαλεί στη χειρότερη 

περίπτωση ακόμα μια σύγκριση. Άρα, στη χειρότερη περίπτωση, ο αριθμός 

των επιπλέον συγκρίσεων ισούται με   kii
kr

r  
22/)1(

1
. 

Ο αριθμός των συγκρίσεων στη χειρότερη περίπτωση φράσσεται άνω 

από 22)12(12212  nnkik kkk . Ο αριθμός αυτός 

επίσης δεν είναι μικρότερος από  )1log(  nn . Μόνο αν η ρίζα της 

Leaf_Search βρίσκεται στο μονοπάτι από το 1 έως το n, μπορεί να 

αποφευχθεί, στην καλύτερη περίπτωση, μια σύγκριση. Το μονοπάτι αυτό 

δεν περιέχει, αν kn 2 , πάνω από   1log n  εσωτερικούς κόμβους, και μόνο 

εσωτερικοί κόμβοι είναι ρίζες της Leaf_Search. 

Στη συνέχεια, εξετάζονται οι κλήσεις της κατά τη φάση της 

κατασκευής σωρού. Έστω b(1),.., b(d) είναι οι κόμβοι του ειδικού 

μονοπατιού εκτός της ρίζας, b(0)=  , b(d+1)=  , και x είναι η ρίζα. Αν 
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b(j)<x<b(j+1), ο Heapsort κάνει 2(j+1) συγκρίσεις αν j<d, και 2d συγκρίσεις 

αν j=d. Αν b(j)<x<b(j+1), η  Bottom_up_Search κάνει d-j+1 συγκρίσεις αν 

j>0, και d συγκρίσεις αν j=0. Έστω lHS οι μισές συγκρίσεις του Heapsort και 

lBUS ο αριθμός των συγκρίσεων που κάνει η συνάρτηση Bottom_up_Search. 

Ισχύει ότι 

lHS+ lBUS=d+2 αν 0<j<d 

και  

 lHS+ lBUS=d+1 αν j=0 ή j=d. 

Για να εκτιμηθεί η μέση τιμή του lBUS , χρησιμοποιείται το παρακάτω 

θεώρημα του Doberkat. 

Θεώρημα 6. Έστω ai= 


j

ij

1
)12( . Η φάση κατασκευής σωρού 

του Heapsort χρησιμοποιεί, κατά μέσο όρο, 

)(log)22( 21 nnaa  συγκρίσεις και )(log)2( 21 nnaa  εναλλαγές. 

a1=1.6066951…, a2=1.1373387.. 

Πρέπει να γίνουν  2/n κλήσεις της Bottom_up_Search. LBUS, LHS και 

D, είναι οι τυχαίες μεταβλητές οι οποίες είναι το άθροισμα όλων των lBUS, l-

HS και d αντίστοιχα. Η τιμή ενδιαφέροντος είναι  η μέση τιμή E(LBUS). Είναι 

γνωστό από το Λήμμα 2 και Θεώρημα 6 ότι  

 E(D)=n+Θ(logn) 

Και 

 E(LHS)=(a1/2+a2-1)n+Θ(logn). 

Έστω T η τυχαία μεταβλητή η οποία μετράει τις κλήσεις της 

Bottom_up_Search όπου lHS+lBUS=d+1. Τότε,  

E(LBUS)= E(D)+   ).(log)()2/3()()(2/2 21 nTEnaaLETEn HS   

Το j είναι ίσο με μηδέν όταν η τιμή της ρίζας είναι η μικρότερη στο 

συγκεκριμένο υποδέντρο. Αν το υποδέντρο περιέχει r κόμβους, η 

πιθανότητα να είναι j=0 ισούται με 1/r, αφού η ρίζα δεν έχει ελεγχθεί ακόμα 

και οι υπόλοιποι κόμβοι του υποδέντρου μετατίθενται (permuted). Από τη 

στιγμή που επιτρέπεται ένα σφάλμα της τάξης Θ(logn), μπορεί να γίνει η 

υπόθεση ότι n/4 υποδέντρα έχουν 3 αντικείμενα, n/8 υποδέντρα έχουν 7 

αντικείμενα και γενικά, n/2h υποδέντρα έχουν 2h-1αντικείμενα. Άρα, ο 

αναμενόμενος αριθμός καταστάσεων όπου είναι j=0 ισούται με βn+Θ(logn), 

όπου  
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β= 1066952.0)]12(2[
2

1 




h

hh ..   

Στη συνέχεια λαμβάνεται υπόψη το γεγονός j=d. Ο κόμβος b(j) 

καλείται ειδικός κόμβος. Το γεγονός j=d ισούται με το γεγονός ότι ο ειδικός 

κόμβος δεν έχει καθόλου παιδιά. Έστω c ο αριθμός των συγκρίσεων που 

χρησιμοποιεί η συνάρτηση rebuildHeap, i ο αριθμός των εναλλαγών και s ο 

αριθμός των παιδιών του ειδικού κόμβου. Τότε c=2i+s. 

Έστω επίσης C, I, S οι τυχαίες μεταβλητές οι οποίες αναπαριστούν το 

άθροισμα όλων των c, i, s αντίστοιχα. Από το θεώρημα 6, 

E(S)=E(C)-2E(I)=(2-a1)n+Θ(logn). 

Μόνο για  nlog  κλήσεις της rebuildHeap μπορεί να συμβεί s=1. 

Αλλιώς, }2,0{s . Η πιθανότητα να είναι s=2 μπορεί να υπολογιστεί από  

(E(S)/  2/n )/2=2-a1+Θ(n-1logn)=0.3933049.. 

Άρα, η πιθανότητα να είναι s=0 ισούται με 

a1-1+ Θ(n-1logn)=0.6066951.. 

Οπότε, ο αναμενόμενος αριθμός καταστάσεων όπου ισχύει j=d 

ισούται με 

(a1-1+Θ(n-1logn))   2/n (a1/2-1/2)n+Θ(logn). 

Συνδυάζοντας τα προηγούμενα αποτελέσματα,  

E(LBUS)=(7/2-a1-a2-β)n+ Θ(logn). 

Θεώρημα 7. O Bottom up-Heapsort χρησιμοποιεί, κατά μέσο όρο, 

για τη φάση κατασκευής σωρού (9/2-a1-a2-β)n+ Θ(logn)  1.649271n 

συγκρίσεις. Ο μέσος αριθμός εκχωρήσεων (assignments) ισούται με (a1+a2-

1-2β) n + Θ(logn) 1.5306434n. 

Απόδειξη: Ο αριθμός των συγκρίσεων προκύπτει από την πρόσθεση 

του αριθμού των συγκρίσεων της Leaf_Search και της Bottom_up_Search. 

Η συνάρτηση Bottom_up_Reheap παράγει τον ίδιο σωρό που παράγει και η 

rebuildHeap. Αν η rebuildHeap χρησιμοποιεί i>0 εναλλαγές, η Interchange 

κάνει i+2 εκχωρήσεις. Αν i=0, η Interchange δεν κάνει καθόλου εκχωρήσεις. 

Το αποτέλεσμα απορρέει από το Θεώρημα 6, αφού γίνονται  2/n  

επανακατασκευές σωρού (reheaps). 
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Η εξέταση της φάσης της ταξινόμησης είναι πιο δύσκολη, αφού δεν 

είναι δυνατό να προκύψει τυχαίος σωρός διαγράφοντας τη ρίζα τυχαίου 

σωρού και εφαρμόζοντας την  rebuildHeap ή την Bottom_up_Reheap. 

Λήμμα 3. Ο αριθμός των συγκρίσεων της Leaf_Search κατά τη φάση 

της ταξινόμησης ισούται, για n 3 , με 

      2)2log(22)2log(
)2log(




nnn
n . 

Απόδειξη: Η συνάρτηση Leaf_Search καλείται για ((n-1, 1),.., (2, 1)). 

Ο αριθμός συγκρίσεων στη χειρότερη περίπτωση για τη Leaf_Search(i, 1) 

ισούται με  .)1log( i  Ο αριθμός των συγκρίσεων στη χειρότερη περίπτωση 

για όλες της κλήσεις της Leaf_Search ισούται με 
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Το    )2log(
22)2log(




n
nn  εκφράζεται ως nlogn-c(n)n. Άρα, 

    nnnnc
n

/22))2log((log)(
)2log( 

 . 

Λαμβάνεται υπόψη το μεσοδιάστημα I=[ 12,22 1  kk ], έτσι ώστε 

  kx  )2log(  για Ix .  

Έστω 

112log)(  xkxxf k  

kkk xxxxf 2)2ln2(2ln202)2(ln)( 12111   . 

Φαίνεται ότι η c(n) παίρνει τη μέγιστη τιμή της, περίπου 2, αν το n 

είναι δύναμη του 2, και παίρνει την ελάχιστη τιμή της αν 
kkn 2386.12)2ln2(  . Σ’ αυτή την περίπτωση,  

.91393.12ln)2ln2log()2)2ln2/((22)2ln2log()( 1  kkkknc  

Για τους περισσότερους αλγορίθμους όπως ο Clever Quicksort, ο 

αναμενόμενος αριθμός συγκρίσεων μπορεί να υπολογιστεί αρκετά καλά από 

το ncncn log  για κάποιες σταθερές cκαι c  . Για τον Bottom up-Heapsort, 

είναι c=1 και, σύμφωνα με τα παραπάνω, η c εξαρτάται από το n. 
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Κατά τη φάση της ταξινόμησης, υπάρχουν πολλές πιθανότητες τα 

ειδικά μονοπάτια να είναι βραχέα, δηλαδή η Leaf_Search(i, 1) κάνει 

  1)1log( i  συγκρίσεις αντί για  )1log( i . Η πιθανότητα για ένα βραχύ 

μονοπάτι είναι 0 για i=2k  και σχεδόν 1 για i=2k+1.  

Οι τυχαίοι σωροί έχουν οριστεί από τον Carlsson[]. Έχουν την 

παρακάτω ιδιότητα. Αν το αριστερό υποδέντρο του κόμβου x έχει i κόμβους 

και το δεξί υποδέντρο έχει j κόμβους, η πιθανότητα το ειδικό μονοπάτι να 

ακολουθήσει το αριστερό παιδί ισούται με i/(i+j).  

Για τυχαίους σωρούς, αναμένονται μόνο 0.279n βραχέα μονοπάτια 

για n=2k-1. Αυτή η τιμή απέχει πολύ από τα αποτελέσματα των πειραμάτων. 

Γίνεται η υπόθεση ότι ο σωρός περιέχει τους κόμβους 1,…, n. Έστω 

n=2k-1+2k-1 . Τα επίπεδα 0,..k-1 και οι πιο αριστερές 2k-1 θέσεις του 

επιπέδου k είναι γεμάτα. Το αριστερό υποδέντρο είναι δυο φορές 

μεγαλύτερο από το δεξί υποδέντρο, δηλαδή το ειδικό μονοπάτι διαλέγει το 

αριστερό υποδέντρο με πιθανότητα 2/3. Κάθε κλήση της 

Bottom_up_Reheap εξαλείφει ένα κόμβο, αρχικά μόνο στο αριστερό 

υποδέντρο. Οι κόμβοι με τις μικρότερες τιμές διαγράφονται από το δέντρο 

και πρώην φύλλα, δηλαδή κόμβοι με μεγάλες τιμές, «βυθίζονται» μέσα στο 

σωρό. Αν ο κόμβος i 3/n  δεν είναι φύλλο του αριστερού υποδέντρου, το 

iοστό ειδικό μονοπάτι επιλέγει εκείνο το υποδέντρο στο οποίο ο κόμβος i 

έχει τοποθετηθεί κατά την αρχή της φάσης της ταξινόμησης. Η πιθανότητα 

αυτό να είναι το αριστερό υποδέντρο ισούται με 2/3. Αλλά το αριστερό 

υποδέντρο περιέχει τη δεδομένη στιγμή μόνο 2(n-1)/3-i κόμβους. Αν ο 

σωρός είναι τυχαίος, η πιθανότητα το ειδικό μονοπάτι να διαλέξει το 

αριστερό υποδέντρο ισούται με  
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Οι παραπάνω συλλογισμοί οδηγούν στο ακόλουθο απλό μοντέλο. Η 

πιθανότητα το ειδικό μονοπάτι να επιλέξει το αριστερό παιδί του κόμβου x 

δεν αλλάζει κατά τη φάση της ταξινόμησης. 

Έστω n=2k-1+a2k και 10  a . Στο επίπεδο l < k, οι  la2  πιο 

αριστεροί κόμβοι σχηματίζουν την «κακή» περιοχή, αφού όλα τα μονοπάτια 

που περνούν από αυτούς είναι μακριά μονοπάτια. Μετά από αυτούς μπορεί 

να υπάρχει ένας κόμβος που οδηγεί σε βραχέα και μακριά μονοπάτια και οι 

υπόλοιποι (δεξιοί) κόμβοι σχηματίζουν την «καλή» περιοχή και οδηγούν 

μόνο σε βραχέα μονοπάτια. Ένα πλήρες δυαδικό δέντρο βάθους D είναι 

περίπου δυο φορές μεγαλύτερο από ένα πλήρες δυαδικό δέντρο βάθους D-1. 

Στην αρχή της φάσης ταξινόμησης, ο σωρός είναι τυχαίος. Άρα, η 
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πιθανότητα να οδηγηθούμε στην κακή περιοχή είναι 2a/(1+a), και η 

πιθανότητα να οδηγηθούμε στην καλή (1-a)/(1+a).  

Στη συνέχεια λαμβάνονται υπόψη οι πρώτες a2k κλήσεις της 

Bottom_up_Reheap. Αν ο αλγόριθμος έχει οδηγηθεί στην καλή περιοχή, το 

ειδικό μονοπάτι είναι βραχύ. Αν οδηγηθεί στην κακή περιοχή, το ειδικό 

μονοπάτι δεν είναι απαραίτητα μακρύ. Ίσως έχουν ήδη εξαλειφθεί αρκετά 

φύλλα έτσι ώστε το μονοπάτι να είναι βραχύ. Κατά μέσο όρο, οι μισές 

διευθύνσεις στην κακή περιοχή οδηγούν σε βραχέα μονοπάτια. Ο 

αναμενόμενος αριθμός βραχέων μονοπατιών ισούται με 
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Για τις υπόλοιπες kk 212  διαγραφές, η κακή περιοχή προσεγγίζεται, 

κατά μέσο όρο, από [2a/(1+a)]2k  αντικείμενα. Αν το δέντρο περιέχει στο 

τελευταίο επίπεδο, βάθους d, περισσότερους από a2d κόμβους, το ειδικό 

μονοπάτι είναι μακρύ. Στις μισές από τις υπόλοιπες περιπτώσεις, το ειδικό 

μονοπάτι είναι βραχύ. Αυτό οδηγεί σε περίπου 
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βραχέα μονοπάτια. Οι υπόλοιποι [(1-a)/(1+a)]2k κόμβοι προσεγγίζουν τη 

καλή περιοχή. Αν το δέντρο περιέχει στο τελευταίο επίπεδο λιγότερους από 

a2d κόμβους, το ειδικό μονοπάτι είναι βραχύ. Στις μισές από τις υπόλοιπες 

περιπτώσεις, το ειδικό μονοπάτι είναι βραχύ. Αυτό οδηγεί σε περίπου  
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βραχέα μονοπάτια. Συνολικά, ο αριθμός των βραχέων ειδικών μονοπατιών 

υπολογίζεται από 
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Με αυτό το απλό μοντέλο, αναμένονται n/2 βραχέα μονοπάτια. Για 

να είναι όμως πιο ρεαλιστικό, λαμβάνονται υπόψη δυο όψεις: Πρώτον, 

υπερεκτιμάται ο αριθμός των βραχέων μονοπατιών. Έστω n=2k. Συνήθως τα 

φύλλα περιέχουν μεγάλες τιμές. Μερικά φύλλα όμως είναι κόμβοι i με 

μικρές τιμές, i 2/n . Τέτοια φύλλα έχουν πολλές πιθανότητες να ανέβουν 

προς τα πάνω στο σωρό κατά την κλήση της Bottom_up_Reaheap πριν να 

εναλλαχθούν με τη ρίζα. Αυτή η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη στα 

αριστερότερα φύλλα, επειδή μεσολαβεί περισσότερος χρόνος μέχρι να 

εναλλαχθούν με τη ρίζα. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο μοντέλο, αν ένα 
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τέτοιο φύλλο εναλλαχθεί με τη ρίζα, έχει πιθανότητα ½ να «βυθιστεί» στο 

άλλο υποδέντρο. Άρα, κατά μέσο όρο, περισσότεροι από n/4 κόμβοι i 

2/n θα φύγουν από το σωρό μέσω του αριστερού υποδέντρου. Αυτό 

οδηγεί σε μια χαλαρή τάση των ειδικών μονοπατιών προς τα αριστερά.  

Δεύτερον, υποτιμάται ο αριθμός των ειδικών μονοπατιών αν το n δεν 

είναι δύναμη του 2. Σύμφωνα με το μοντέλο, η πιθανότητα για την κακή 

περιοχή είναι 2a/(1+a). Φύλλα με μεγάλες τιμές είναι πιθανό να αλλάξουν 

τις θέσεις τους από δεξιά στα αριστερά ή αντίστροφα πριν αφήσουν το 

σωρό. Αν 2k-1-1 κόμβοι βρίσκονται αριστερά στο σωρό, πολλοί από αυτούς 

έχουν εναλλαχθεί με τη ρίζα και έχουν ξαναμπεί στο σωρό. Ο σωρός 

μοιάζει περισσότερο με τυχαίο σωρό παρά με το σωρό που θεωρείται από 

το μοντέλο. Υπερεκτιμάται αυτή η οπτική και θεωρείται ότι ο σωρός είναι 

τυχαίος αν 2k-1 κόμβοι βρίσκονται αριστερά. Τότε αναμένονται λιγότερα 

από 2k-2 βραχέα μονοπάτια αντί των 
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Ο παράγοντας (a-a2)/(4(1+a)2) παίρνει τη μέγιστη τιμή του, 

1/32 0.03, για a=1/3. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο λαμβάνοντας υπόψη 

τις δυο παραπάνω οπτικές, περιγράφεται αρκετά καλά η συμπεριφορά του 

Bottom up-Heapsort. Ο αριθμός των βραχέων μονοπατιών είναι, για n2k , 
Nk   και 2000n , μεταξύ 0.469n και 0.471n.  

2.4.2 Ανάλυση χειρότερης περίπτωσης 

Ο αριθμός των συγκρίσεων στη χειρότερη περίπτωση φράσσεται από 

το 2nlogn+O(n). Μπορεί να αλλαχθεί η συνάρτηση Bottom_up_Search, για 

να μειωθεί ο αριθμός των συγκρίσεων σε nlogn+O(nloglogn), με τον 

ακόλουθο τρόπο. Ακολουθεί προς τα πάνω το ειδικό μονοπάτι μόνο για 

(έστω) 10 βήματα και εφαρμόζει, αν δεν είναι επιτυχής η αναζήτηση για τον 

ειδικό κόμβο, δυαδική αναζήτηση στο ειδικό μονοπάτι. Αυτή η αλλαγή του 

αλγορίθμου είναι αντίθετη με τη φιλοσοφία του Bottom up-Heapsort, αφού 

η Bottom_up_Search δείχνει να είναι άριστη (optimal) κατά μέσο όρο. 

Θεώρημα 8. Ο Bottom up-Heapsort δεν χρειάζεται περισσότερες από 

1.5nlogn+O(n) συγκρίσεις. 

Απόδειξη: από το Λήμμα 2, ο αριθμός των συγκρίσεων κατά τη φάση 

κατασκευής σωρού δεσμεύεται από το 2n. Από το Λήμμα 3, ο αριθμός των 

συγκρίσεων της Leaf_Search στη φάση ταξινόμησης δεσμεύεται από το 
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nlogn-c(n)n. Μένει να ερευνηθούν οι κλήσεις της Bottom_up_Search κατά 

τη φάση της ταξινόμησης. 

Έστω n=2k-1+a2k για κάποια  .1,0a  Τα επίπεδα 0,.., k-1 είναι 

πλήρη και το επίπεδο k περιέχει a2k κόμβους. Ο αριθμός των φύλλων είναι 

 2/n . Γίνεται η υπόθεση ότι ο σωρός περιέχει τους κόμβους 1,..,n. Οι 

κόμβοι 1,..,  2/n καλούνται μικροί και οι υπόλοιποι μεγάλοι. Εξετάζονται 

οι πρώτες  2/n κλήσεις της Bottom_up_Search οι οποίες εξαλείφουν τα 

φύλλα. Έτσι, ο σωρός περιέχει μόνο τους μεγάλους κόμβους. 

Οι ιδιότητες του σωρού εξασφαλίζουν ότι όλοι οι πρόγονοι των 

μικρών κόμβων είναι μικροί και όλοι οι απόγονοι των μεγάλων κόμβων 

είναι μεγάλοι. Άρα, το πολύ  4/n  φύλλα είναι μικροί κόμβοι. Από αυτό 

απορρέει επίσης, ότι για το πολύ  4/n κλήσεις της Bottom_up_Search, η 

ρίζα είναι μικρός κόμβος. Για  4/n κλήσεις της Bottom_up_Search, μεταξύ 

των οποίων και όλες οι κλήσεις με μικρές ρίζες, εκτιμάται ο αριθμός των 

συγκρίσεων της Bottom_up_Search από το τρέχον βάθος d(t) του σωρού. 

Έστω η mιοστή,    4/2/1 nnm  , από τις υπόλοιπες κλήσεις της 

Bottom_up_Search. Αν η νέα θέση της ρίζας βρίσκεται στο dm επίπεδο, ο 

αριθμός των συγκρίσεων είναι d(t)-dm+1. Αφού οι μεγάλοι κόμβοι 

ανεβαίνουν προς τα πάνω μόνο κατά τις πρώτες  2/n κλήσεις, το άθροισμα 

όλων των dm δεν είναι μικρότερο από το ελάχιστο άθροισμα των βαθών των 

 2/n -  4/n  κόμβων σε  ένα δυαδικό δέντρο. Σ’ αυτή την περίπτωση, τα 

επίπεδα 0,…,k-3 είναι πλήρη και  22 ka  θέσεις στο k-2 επίπεδο είναι 

πλήρεις. Το άθροισμα των βαθών ισούται με 

    4224/)4()2(222)4()2(22 222

30

2  
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Το άθροισμα των  2/n  ελεγμένων τιμών του d(t) ισούται με  

      ).22/(2/)1)(22/(2 kkk anknkanka   

Τέλος, εξάγεται ο όρος  2/n -  4/n  από τον όρο 1 στο d(t)-dm+1. Ο 

αριθμός των συγκρίσεων κατά τις  2/n  κλήσεις της Bottom_up_Search 

δεσμεύεται από 

        4224/)4(4/2/)22/(2/ 2   kanknnankn kk  

  .24/3)4/2/( 1 kanknn k    
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Οι ίδιες εκτιμήσεις ισχύουν για τις εξαλείψεις  των κόμβων που είναι 

τώρα φύλλα και ούτω καθ’ εξής. Συνολικά, ο αριθμός των συγκρίσεων κατά 

τις κλήσεις της Bottom_up_Search κατά τη φάση ταξινόμησης δεσμεύεται 

από 

  ).(log25.2log5.025.125.0log5.0 22 nOnnnkannnn k   

Ο αριθμός των συγκρίσεων του Bottom up-Heapsort στη χειρότερη 

περίπτωση, δεσμεύεται από 1.5nlogn+2.25n+O(log2n). 

2.6 Adaptive heapsort 

Είναι γνωστό ότι απαιτείται Ω(nlogn) χρόνος για την ταξινόμηση n 

στοιχείων στη χειρότερη και στην καλύτερη περίπτωση σε ένα μοντέλο 

βασισμένο σε συγκρίσεις. Παρ’ όλα αυτά, μερικά στιγμιότυπα είναι 

ευκολότερα από άλλα και μπορούν να ταξινομηθούν γρηγορότερα. Για 

παράδειγμα, η ήδη ταξινομημένη ακολουθία ή η συνένωση δυο 

ταξινομημένων ακολουθιών. Η ταξινόμησή τους δεν χρειάζεται την ίδια 

ποσότητα εργασίας με την ταξινόμηση τυχαίων αριθμών. Η ευκολία αυτή 

μερικών στιγμιότυπων εξαρτάται από το κατά πόσο μια ακολουθία είναι 

ήδη ταξινομημένη (προ-ταξινόμηση). 

Έχουν προταθεί διάφορα μέτρα για την προ-ταξινόμηση, όπως ο 

αριθμός των εκτελέσεων και ο αριθμός των αναστροφών (inversions). Έχει 

μελετηθεί επίσης το πρόβλημα του πώς ένας αλγόριθμος μπορεί να 

εκμεταλλευτεί και κατά συνέπεια προσαρμοστεί την υπάρχουσα ταξινόμηση. 

Ένας αλγόριθμος ταξινόμησης λέγεται προσαρμοστικός ως προς ένα μέτρο 

προ-ταξινόμησης, αν ταξινομεί όλες τις ακολουθίες, αλλά αποδίδει 

καλύτερα σε αυτές που έχουν υψηλό βαθμό προ-ταξινόμησης. Όσο πιο προ-

ταξινομημένη είναι η ακολουθία, τόσο πιο γρήγορα θα πρέπει να 

ταξινομηθεί στη χειρότερη περίπτωση. Επιπλέον, ο αλγόριθμος θα πρέπει 

να προσαρμοστεί χωρίς να γνωρίζει εκ των προτέρων το ποσοστό προ-

ταξινόμησης. Σημειώνεται ότι οι περισσότεροι βέλτιστοι, κατά τη χειρότερη 

περίπτωση, αλγόριθμοι όπως ο Heapsort και ο Mergesort, δεν λαμβάνουν 

υπόψη τους την υπάρχουσα σειρά της ακολουθίας εισόδου. 

Στην παρακάτω περιγραφή και ανάλυση, χρησιμοποιείται ένα νέο 

μέτρο προ-ταξινόμησης το οποίο εισήγαγαν οι Levkopoulos και 

Petersson[18], το λεγόμενο Osc, που προέρχεται από την γεωμετρική 

ερμηνεία της ακολουθίας εισόδου. Το Osc μετράει το πόσο ταλαντεύεται η 

ακολουθία και αποδεικνύεται αρκετά ισχυρό, επειδή γενικεύει και τα δυο 

προαναφερθέντα μέτρα, τον αριθμό εκτελέσεων και αντιστροφών, με την 

έννοια ότι συλλαμβάνει την υπάρχουσα διάταξη μετρημένη και από τα δυο 

μέτρα. Ένα άλλο πλεονέκτημα του Osc, σε σχέση με άλλα μέτρα, είναι ότι 

είναι αμετάβλητο ως προς την αναστροφή της ακολουθίας εισόδου. Ως 
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αποτέλεσμα, θεωρεί μια ακολουθία σε φθίνουσα σειρά σχεδόν 

ταξινομημένη. 

Στη συνέχεια δίνονται διάφοροι ορισμοί και συμβολισμοί που 

χρησιμοποιούνται παρακάτω. |Χ| είναι το μήκος μιας ακολουθίας Χ και ||S|| 

το πλήθος των στοιχείων του συνόλου S (cardinality). Το νέο μέτρο προ-

ταξινόμησης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εμπνεύστηκε από τη 

γεωμετρική ερμηνεία της ακολουθίας Χ. Έστω καθορίζεται κάθε στοιχείο xi 

στο σημείο (i, xi) του επιπέδου και σχεδιάζονται ακμές μεταξύ σημείων που 

αντιστοιχούν σε διαδοχικά στοιχεία της Χ. Αυτό δίνει μια πολυγωνική 

αλυσίδα που αντιστοιχεί στην ακολουθία Χ. Το νέο μέτρο Osc, μετράει το 

πόσο η πολυγωνική αλυσίδα ταλαντεύεται. Στη συνέχεια, καθορίζεται κατά 

πόσο ένα στοιχείο συνεισφέρει στην ταλάντωση. 

Για μια ακολουθία Χ μήκους n, 

njjxCross i  1|{)(  και }},max{},min{ 11   jjijj xxxxx , για .1 ni      

Δηλαδή, το Cross(xi) δηλώνει τις ακμές της πολυγωνικής αλυσίδας 

που διχοτομούνται από μια οριζόντια γραμμή διαμέσου του σημείου (i, xi ). 

Το μέτρο Osc είναι ο συνολικός αριθμός ταλαντώσεων: Για μια 

ακολουθία Χ μήκους n, 

Osc(X)=


n

i

ixCross
1

||)(|| . 

Ο αλγόριθμος Adaptive-Heapsort είναι μια παραλλαγή του 

αλγορίθμου Heapsort. Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, ο Heapsort αρχίζει 

κατασκευάζοντας ένα σωρό n στοιχείων και μετά εφαρμόζει n φορές τη 

διαδικασία εξαγωγής του μέγιστου στοιχείου (εδώ θα αναφέρεται ως 

ExtractMax). Ο αριθμός των στοιχείων του σωρού κατά τη διάρκεια των 

περισσότερων εφαρμογών της ExtractMax είναι Θ(n). Αφού ο χρόνος που 

απαιτεί κάθε ExtractMax είναι λογαριθμικός ως προς το μέγεθος του σωρού, 

ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης του Heapsort είναι Θ(nlogn). Ο Adaptive-

Heapsort λειτουργεί επίσης με σωρό. Αντί όμως να αποθηκεύει όλα τα 

στοιχεία στο σωρό, μόνο αυτά τα οποία μπορούν να είναι τα μεγαλύτερα 

των εναπομεινάντων στοιχείων, τα max- υποψήφια, αποθηκεύονται. Αρχικά, 

ξοδεύεται γραμμικός χρόνος προεπεξεργαστή για την κατασκευή μια δομής 

δεδομένων που υποστηρίζει ικανές ανακτήσεις νέων max-υποψηφίων, οι 

οποίοι θα εισαχθούν στο σωρό πριν την εφαρμογή κάθε ExtractMax. Αυτή η 

δομή δεδομένων είναι το Καρτεσιανό δέντρο. Στη συνέχεια, ακολουθεί η 

περιγραφή του αλγορίθμου Adaptive-Heapsort σε ψευδογλώσσα: 

Adaptive_Heapsort (Χ: ακολουθία) 
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Κατασκεύασε το Καρτεσιανό δέντρο β(Χ) 

Εισήγαγε τη ρίζα του β(Χ) σε ένα σωρό 

Για i από 1 μέχρι n 

 Εφάρμοσε την ExtractMax στο σωρό 

 Αν το εξαγόμενο στοιχείο έχει παιδιά στο β(Χ) τότε 

  Ανάκτησε τα παιδιά από το β(Χ) 

  Εισήγαγε τα παιδιά στο σωρό 

Το Καρτεσιανό δέντρο β(Χ) για μια ακολουθία Χ={x1,.., xn}, είναι το 

δυαδικό δέντρο με ρίζα xi=max{x1,.., xn}. Το αριστερό του υποδέντρο είναι 

ένα Καρτεσιανό δέντρο για {x1,.., xi-1} και το δεξί υποδέντρο είναι 

Καρτεσιανό δέντρο για {xi+1,…, xn}. Το Καρτεσιανό δέντρο για την 

ακολουθία μήκους μηδέν είναι το κενό δυαδικό δέντρο (εικόνα ). 

 

Εικόνα 4. Καρτεσιανό δέντρο για {6,3,9,8,4,7,1,11} 

Ένας αλγόριθμος υπολογισμού του Καρτεσιανού δέντρου σε 

γραμμικό χρόνο έχει δοθεί από τους Gabow, Bentley, Louis και Tarjan [19]. 

Ο αλγόριθμός τους κατασκευάζει μια ακολουθία Καρτεσιανών δέντρων β1, 

β2, …, βn όπου βi είναι το Καρτεσιανό δέντρο για την υποακολουθία {x1, 

x2,…, xi}. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, κρατιέται ένας δείκτης προς 

το στοιχείο που εισήχθηκε τελευταίο. Το βi παράγεται από την εισαγωγή του 

xi στο bi-1 με τον ακόλουθο τρόπο. Ξεκινά στο xi-1 και ανεβαίνει κατά μήκος 

του πιο δεξιού μονοπατιού του βi-1 μέχρι να βρεθεί το πρώτο στοιχείο xk που 

είναι μεγαλύτερο του xi. Το δεξιό υποδέντρο του xk γίνεται το αριστερό 

υποδέντρο του xi, και το xi γίνεται το δεξί παιδί του xk. Αν δε βρεθεί κανένα 

στοιχείο μεγαλύτερο του xi, ο αλγόριθμος φτάνει στη ρίζα του βi-1, όπου το 

xi γίνεται η νέα ρίζα, με το βi-1 ως αριστερό υποδέντρο του. Καθώς ένας 

κόμβος αφήνει το δεξί μονοπάτι αμέσως αφού μετατοπιστεί, φαίνεται ότι ο 

αλγόριθμος αυτός εκτελείται σε γραμμικό χρόνο. Στη συνέχεια, 

αποδεικνύεται το ακόλουθο στενό όριο. 
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Λήμμα 4. Ο παραπάνω αλγόριθμος υπολογίζει το Καρτεσιανό δέντρο, 

για μια ακολουθία n στοιχείων, με το πολύ 2n-3 συγκρίσεις. 

Απόδειξη: Έστω ci είναι ο αριθμός των συγκρίσεων των στοιχείων 

που εκτελούνται όταν εισάγεται το στοιχείο xi στο βi-1. Είναι c1=0. Επίσης, 

έστω li ο αριθμός των κόμβων στο δεξιότερο μονοπάτι του βi. Τότε, l1=1. 

Για 2i , είναι 

 21   iii llc ,  (1) 

αφού αν γίνουν ci συγκρίσεις όταν εισάγεται ο xi, τουλάχιστον ci-1 κόμβοι 

αφαιρούνται από το δεξιότερο μονοπάτι του βi-1 και ο κόμβος xi προστίθεται. 

Άρα, η μείωση του μήκους του δεξιότερου μονοπατιού είναι τουλάχιστον ci-

2. 

Ο συνολικός αριθμός των συγκρίσεων που εκτελούνται είναι 

  
  

 
n

i

n

i

n

i

niiii llnllcc
1 2 2

11 .)1(2)2(  (2) 

Μπορεί να υποτεθεί ότι ο xn δεν είναι το μεγαλύτερο στοιχείο στην X. 

(Αν είναι, απλώς εναλλάσσεται ο xn με το δεύτερο μεγαλύτερο στοιχείο, 

πράγμα που δεν αλλάζει το ci, .1 ni  ) Τότε, 2nl  και καθώς l1=1, η (2) 

δίνει ότι ο συνολικός αριθμός των συγκρίσεων φράσσεται από 2n-3. 

Η ακολουθία {n, n-2, n-3, …, 2, 1, n-1} δείχνει ότι το όριο είναι 

σφιχτό (tight) στη χειρότερη περίπτωση.  

Αναφέρθηκε παραπάνω ότι το Καρτεσιανό δέντρο χρησιμοποιείται 

στον αλγόριθμο Adaptive-heapsort για την υποστήριξη αποτελεσματικών 

ανακτήσεων των νέων max-υποψηφίων. Αρχικά, ο μόνος max-υποψήφιος 

είναι η ρίζα του β(Χ), η οποία εισάγεται στον άδειο σωρό. Σε κάθε μια από 

τις ακόλουθες επαναλήψεις, οι νέοι max-υποψήφιοι είναι τα παιδιά στο β(Χ) 

του στοιχείου που εξήχθη τελευταίο από το σωρό. 

Η ορθότητα του Adaptive-heapsort μπορεί να αποδειχθεί μέσω της 

αντίφασης. Είναι αρκετό να αποδειχθεί ότι τα στοιχεία εξάγονται από το 

σωρό σε φθίνουσα σειρά. Έστω ότι όταν η ExtractMax επιστρέφει το 

στοιχείο xi, υπάρχουν στοιχεία στο Καρτεσιανό δέντρο που είναι 

μεγαλύτερα του xi, και δεν έχουν εξαχθεί ακόμα από το σωρό. (Σύμφωνα  

με τον ορισμό της ExtractMax, δεν μπορεί να υπάρξει τέτοιο στοιχείο.) 

Έστω xk το μεγαλύτερο τέτοιο στοιχείο του Καρτεσιανού δέντρου. Αφού ο 

πατέρας του xk στο β(Χ) είναι μεγαλύτερος του xk, έχει ήδη εξαχθεί από το 

σωρό. Αλλά καθώς ένα στοιχείο εισάγεται στο σωρό όταν ο πατέρας του 

εξάγεται, ο xk πρέπει να βρίσκεται στο σωρό, πράγμα που αντιτίθεται στην 

αρχική υπόθεση. 
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Κατά την κατασκευή του Καρτεσιανού δέντρου χρειάζονται δείκτες 

από τα παιδιά προς τους γονείς, αφού μετατοπίζονται προς αυτή την 

κατεύθυνση. Για ευκολία, διατηρούνται δείκτες και προς την αντίθετη 

κατεύθυνση, από τους γονείς προς τα παιδιά. Μόλις το δέντρο 

κατασκευαστεί, οι δείκτες που δείχνουν προς τα πάνω δεν χρειάζονται 

πλέον, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υλοποίηση του σωρού. 

Κατά τη φάση της ταξινόμησης, ένας κόμβος του β(Χ) περιέχει το 

αντίστοιχο στοιχείο του πίνακα και δυο δείκτες προς τα παιδιά. Ο σωρός 

είναι απλώς ένας πίνακας δεικτών προς τους κόμβους του Καρτεσιανού 

δέντρου. Αυτό εγγυάται ότι για το τελευταίο στοιχείο που εξάχθηκε από το 

σωρό, τα παιδιά του στο β(Χ) μπορούν να βρεθούν σε σταθερό χρόνο. 

Συμπεραίνεται ότι ο χώρος που απαιτεί ο Adaptive Heapsort είναι 3n 

δείκτες επιπλέον των στοιχείων εισόδου. 

Λήμμα 5. Για κάθε i, όταν το xi εξάγεται από το σωρό, ο σωρός 

περιέχει το πολύ   22/||)(|| ixCross  στοιχεία. 

Απόδειξη: από τη γεωμετρική πλευρά, μια οριζόντια γραμμή 

διαμέσου του σημείου (i, xi) διαχωρίζει την πολυγωνική αλυσίδα η οποία 

αντιστοιχεί στην ακολουθία Χ σε ένα αριθμό υπο- αλυσίδων. Σε κάθε υπο- 

αλυσίδα, όλα τα σημεία θα είναι κάτω από τη γραμμή ή πάνω από τη 

γραμμή. Με τη λέξη κοιλάδα δηλώνεται η υπο-αλυσίδα στην οποία όλα τα 

στοιχεία βρίσκονται κάτω από τη γραμμή. Κάθε κοιλάδα, πιθανότατα εκτός 

της δεξιότερης και της αριστερότερης, ορίζεται από δυο τομές με την 

πολυγωνική αλυσίδα. Ο αριθμός των αλυσίδων, για αυτό το λόγο, είναι το 

πολύ   .22/||)(|| ixCross  Όταν ο xi εξάγεται από το σωρό, όλα τα άλλα 

στοιχεία του σωρού είναι μικρότερα του xi και γι’ αυτό θα πρέπει να 

προέρχονται από τις κοιλάδες. Το λήμμα δικαιολογείται, αν αποδειχθεί ότι 

κάθε κοιλάδα συνεισφέρει το πολύ ένα στοιχείο στο σωρό τη στιγμή που ο 

xi εξάγεται. 

Έστω ,
1j
x  και 21,2 jjx j  , είναι δυο στοιχεία στο σωρό τα οποία 

προέρχονται από την ίδια κοιλάδα. Έστω 
0j
x ο χαμηλότερος κοινός 

πρόγονος των 
1j
x  και 

2j
x στο β(Χ). Αφού κάποιο στοιχείο εισάγεται στο 

σωρό μόνο όταν ο πατέρας του στο β(Χ) εξάγεται από αυτή, ο 
0j
x  θα πρέπει 

να έχει εξαχθεί νωρίτερα, άρα 
0j
x > ix . Χρησιμοποιώντας το ίδιο επιχείρημα 

υπονοείται ότι 10 jj   και .20 jj   Ο ορισμός του β(Χ) εγγυάται, ωστόσο, 

ότι .201 jjj   Άρα, οι 
1j
x  και 

2j
x  δεν μπορούν να ανήκουν στην ίδια 

κοιλάδα, πράγμα το οποίο αντιτίθεται στην υπόθεση και ολοκληρώνει την 

απόδειξη. 

Λήμμα 6. ο αλγόριθμος Adaptive-Heapsort ταξινομεί μια ακολουθία 

Χ μήκους n σε χρόνο 
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).||)(||log(
1





n

i

ixCrossnO   

Απόδειξη: Σε κάθε επανάληψη εκτελούνται το πολύ δυο λειτουργίες 

στο β(Χ): δυο ανακτήσεις και τρεις στο σωρό: μια ExtractMax και δυο 

εισαγωγές. Δοθέντος του τελευταίου στοιχείου που εξήχθη από το σωρό, οι 

ανακτήσεις από το β(Χ) μπορούν να γίνουν σε σταθερό χρόνο. Η 

πολυπλοκότητα των λειτουργιών επί του σωρού είναι λογαριθμικές ως προς 

τον αριθμό των στοιχείων του σωρού, ο οποίος δεν είναι μεγαλύτερος από 

  22/||)(|| ixCross , από το Λήμμα 5. Αφού η κατασκευή του Καρτεσιανού 

δέντρου γίνεται σε γραμμικό χρόνο, από το Λήμμα 4, και ο συνολικός 

χρόνος για όλες τις ανακτήσεις από το δέντρο είναι γραμμικός, η χρονική 

πολυπλοκότητα του Adaptive-Heapsort είναι 

)||)(||log(
1





n

i

ixCrossnO , πράγμα που ολοκληρώνει την απόδειξη. 

Θεώρημα 9. Ο αλγόριθμος Adaptive-Heapsort ταξινομεί μια 

ακολουθία Χ μήκους n με Osc(X)=k σε χρόνο O(nlog(k/n)), ο οποίος είναι 

βέλτιστος ως προς το Osc. 

Απόδειξη: Δείχνεται ότι το άθροισμα στο Λήμμα 6 φράσσεται από  

O(nlog(k/n)): 
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||)(||log||)(||log||)(||log .  

Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται το γεγονός ότι ο γεωμετρικός μέσος 

δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμητικό μέσο. Οπότε, για 

οποιουσδήποτε θετικούς αριθμούς ri, ni 1 , είναι   


n

i

n

i i

n

i nrr
1 1

/1 /)( . 

Γι’ αυτό, 
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/1 . 

Άρα, ο συνολικός χρόνος που καταναλώνεται από τον αλγόριθμο 

Adaptive-Heapsort είναι O(nlog(k/n)), που είναι βέλτιστος ως προς το Osc.  

Αφού ο Adaptive-Heapsort είναι λίγο πολύ προσαρμοσμένος στο Osc, 

φαίνεται ότι το Θεώρημα 9 εκφράζει επακριβώς την προσαρμοστικότητά 

του. Δεν είναι, ωστόσο, απόλυτα αληθές. Θα δειχθεί στη συνέχεια, ότι αν η 

υλοποίηση των λειτουργιών επί του σωρού γίνει προσεκτικά, ο αλγόριθμος 

είναι βέλτιστος και ως προς ένα άλλο σημαντικό μέτρο της προ-

ταξινόμησης (presortedness), που ονομάζεται Block. Σε μια ακολουθία, ένα 

block είναι μια συνεχής υπο-ακολουθία η οποία εμφανίζεται επίσης και 



 

Κυρόπουλος Κωνσταντίνος 64 

στην ταξινομημένη ακολουθία. Το Block(X) δηλώνει τον αριθμό των block 

σε μια ακολουθία Χ και επίσημα ορίζεται ως: 

Block(X)=  i1{|| |Χ| |x, αποκτά ένα νέο δεξιό γείτονα κατά τη διάρκεια της 

ταξινόμησης}|| +1. 

Η προσαρμοστικότητα ως προς το Block είναι σημαντική γιατί 

υπονοεί προσαρμοστικότητα και ως προς δυο άλλα μέτρα. Για να αναλυθεί 

η απόδοση του Adaprive-Heapsort με όρους του Block χρησιμοποιείται το 

ακόλουθο Λήμμα: 

Λήμμα 7. Έστω H ένας σωρός με |||| H  στοιχεία που πάρθηκαν από 

μια ακολουθία Χ, και έστω xi το μέγιστο στοιχείο στο σωρό. Τότε, η 

εξαγωγή του xi που ακολουθείται από την εισαγωγή του στον Η μπορεί να 

εκτελεστεί με δυο συγκρίσεις αν j=i-1 και αν xi και xi-1 ανήκουν στο ίδιο 

block στη Χ. Αλλιώς, απαιτεί το πολύ ||||log2 H  συγκρίσεις. 

Απόδειξη: Θεωρείται μια εξαγωγή του μέγιστου στοιχείου, 

ακολουθούμενη από μια εισαγωγή. Αντί να αναδιαταχθεί ο σωρός μετά την 

εξαγωγή της ρίζας και να εισαχθεί το νέο στοιχείο από κάτω προς τα πάνω, 

η εισαγωγή γίνεται από πάνω προς τα κάτω, ξεκινώντας από την κενή ρίζα 

και μετατοπίζοντας τη προς τα κάτω στη σωστή θέση εκτελώντας δυο 

συγκρίσεις σε κάθε επίπεδο. 

Έστω ix  και 1 ij xx  ανήκουν στο ίδιο block. Τότε, από τον ορισμό 

του block, όταν ο  ix  έχει εξαχθεί από τον Η, ο 1ix είναι μεγαλύτερος από 

όλα τα στοιχεία που βρίσκονται στον Η. Συνεπώς, όταν ο 1ix  εισαχθεί, θα 

παραμείνει στη ρίζα του Η, και έτσι, η εξαγωγή και η εισαγωγή απαιτούν 

μόνο δυο συγκρίσεις. Αν ο ix  δεν είναι απόγονος του jx  στην ακολουθία Χ 

τότε ο jx  μπορεί να μετατοπιστεί προς τα κάτω μέχρι ένα φύλλο, πράγμα το 

οποίο απαιτεί ||||log2 H  συγκρίσεις. 

Από τον ορισμό του Καρτεσιανού δέντρου, κάθε block στην 

ακολουθία εισόδου προκαλεί μια αριστερή αλυσίδα στο δέντρο, στην οποία 

όλοι οι κόμβοι, πιθανόν εκτός αυτών που αντιστοιχούν στο πρώτο και 

τελευταίο στοιχείο του block, δεν έχουν καθόλου δεξιά παιδιά. Όταν 

εισάγονται δυο στοιχεία στο σωρό, εισάγεται πάντα πρώτα αυτό που 

αντιστοιχεί στο αριστερό παιδί, πράγμα που εξασφαλίζει ότι θα χρειαστεί 

σταθερός χρόνος στην περίπτωση που ανήκει στο ίδιο block με το στοιχείο 

που εξήχθη. Άρα, από το Λήμμα 7, η επεξεργασία το πολύ δυο στοιχείων 

(το πρώτο και το τελευταίο) ανά block μπορεί να χρειαστεί περισσότερο 

από σταθερό χρόνο κατά τη διάρκεια της ταξινόμησης. Επιπλέον, δυο 

στοιχεία του ίδιου block δεν μπορούν να βρίσκονται στο σωρό ταυτόχρονα, 

επειδή το μικρότερο από αυτά δεν εισάγεται στο σωρό αν το μεγαλύτερο 
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δεν έχει εξαχθεί, σύμφωνα με τον ορισμό του Καρτεσιανού δέντρου. Οπότε, 

το μήκος του σωρού δεν μπορεί να ξεπεράσει τον αριθμό των block της 

ακολουθίας εισόδου. Έτσι, ο Adaptive-Heapsort εκτελείται σε 

O(n+Block(X)logBlock(X)) χρόνο. Αφού αυτό το όριο ταιριάζει με το 

κατώτατο όριο που δόθηκε από τους Carlsson, Levkopoulos και Petersson 

[] , αποδείχθηκε το  

Θεώρημα 10.  Ο Adaptive-Heapsort ταξινομεί μια ακολουθία Χ 

μήκους n με Block(X)=b σε χρόνο O(n+blogb), που είναι βέλτιστος ως προς 

το Block. 

Στη συνέχεια, συγκρίνεται το ακριβές όριο χειρότερης περίπτωσης 

του αριθμού των συγκρίσεων του Adaptive-Heapsort με αυτό του αρχικού 

Heapsort. Είναι ξεκάθαρο ότι εκτελούνται n εξαγωγές και n εισαγωγές στο 

σωρό. Αφού το Καρτεσιανό δέντρο είναι δυαδικό, τουλάχιστον n/2 των 

εισαγωγών ακολουθούν άμεσα μια εξαγωγή. Αυτές οι εξαγωγές μαζί με τις 

ακόλουθες εισαγωγές χρειάζονται το πολύ nlogn συγκρίσεις, από το Λήμμα 

7. Οι εναπομείνασες το πολύ n/2 εξαγωγές μπορεί να χρειαστούν 2logn 

συγκρίσεις η κάθε μια, με αποτέλεσμα άλλο ένα παράγοντα nlogn. Τέλος, οι 

εναπομείνασες το πολύ n/2 εισαγωγές χρειάζονται το πολύ logn συγκρίσεις 

η κάθε μια, επειδή μια σύγκριση σε κάθε επίπεδο αρκεί όταν γίνονται από 

κάτω προς τα πάνω. Άρα, μια απλή υλοποίηση του Adaptive-Heapsort 

εκτελείται με το πολύ 2.5nlogn συγκρίσεις. Καθώς η συνηθισμένη 

υλοποίηση του Heapsort χρησιμοποιεί 2nlogn συγκρίσεις, συμπεραίνεται 

ότι ο Adaptive-Heapsort χρησιμοποιεί μόνο 25% περισσότερες συγκρίσεις 

στη χειρότερη περίπτωση. Σημειώνεται όμως, ότι ο Heapsort είναι 

εσωτερικός αλγόριθμος, ενώ ο Adaptive-Heapsort χρησιμοποιεί 3n επιπλέον 

δείκτες.    

2.7 New Heapsort  

Η παραλλαγή αυτή του αλγόριθμου Heapsort, η οποία ανακαλύφθηκε 

από τους Xunrang και Yuzhang [20], είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας να 

μειωθεί ο σταθερός παράγοντας της πολυπλοκότητας του Heapsort με 

σκοπό τη μεγαλύτερη αποδοτικότητα. Επειδή είναι προφανώς 

αναποτελεσματική η αναθεώρηση της διαδικασίας της σύστασης του 

αρχικού σωρού, μελετήθηκε η αναθεώρηση της διαδικασίας αναδιάταξης 

του σωρού, η οποία περιγράφεται παρακάτω. 

Όταν η ρίζα αφαιρείται κατά την αναδιάταξη του σωρού, ο κόμβος που 

βρισκόταν στη θέση αυτή ονομάζεται κενός. Ο κόμβος που παίρνει τη θέση 

του, είναι είτε το αριστερό είτε το δεξί παιδί του. Ο Floyd χρησιμοποίησε 

αυτό το γεγονός και πρότεινε τη βελτίωση του Heapsort ως εξής: 

(1)  Συγκρίνοντας το αριστερό με το δεξί παιδί μια φορά, ο μεγαλύτερος  

κόμβος μπορεί να ανέβει ένα επίπεδο. Αυτή η διαδικασία 
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επαναλαμβάνεται έως ότου ο κενός κόμβος (έστω Υ) φτάσει στο 

τελευταίο επίπεδο. 

(2)  Είναι πιθανό γα τον κόμβο Υ να ανέβει προς τα πάνω. Αυτό γίνεται  

απλά με μια σύγκριση με τον πατέρα του κάθε φορά, μέχρι ο πατέρας 

του να είναι μεγαλύτερος. 

Είναι προφανές ότι η καλύτερη περίπτωση θα συμβεί όταν ο κόμβος 

Υ δεν ανεβαίνει προς τα πάνω κατά τη φάση αναδιάταξης του σωρού κάθε 

φορά. Άρα, η πολυπλοκότητα καλύτερης περίπτωσης γίνεται nlog2n + O(n). 

Από την άλλη, στη χειρότερη περίπτωση, ο κόμβος Υ ανεβαίνει προς τα 

πάνω h-1 φορές όταν αναδιατάσσεται ο σωρός (h είναι το ύψος του σωρού 

με j-1 στοιχεία, h=log2(j-1)), ώστε η πολυπλοκότητα γίνεται 

 


n

j
nOnnj

2
)(log2)1)1(log(2 , η οποία είναι η πολυπλοκότητα του 

αρχικού αλγορίθμου Heapsort. Γενικά, ο κόμβος Υ δεν πρόκειται να ανέβει 

πολύ ψηλά, άρα ο αλγόριθμος του Floyd έχει καλύτερη μέση απόδοση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω ιδέες, μελετήθηκε η παρακάτω 

βελτίωση του αλγορίθμου Heapsort. 

Αρχικά, χρησιμοποιείται η (1) ώστε η διαδικασία, σύγκριση 

αριστερού με δεξί παιδί μια φορά και το ανέβασμα επιπέδου του 

μεγαλύτερου, να σταματήσει στο επίπεδο (2/3)h (h είναι το ύψος του 

τρέχοντος σωρού). Στη συνέχεια, το τελευταίο στοιχείο τοποθετείται στη 

θέση του κενού κόμβου με επίπεδο (2/3)h. Όταν ο κόμβος Υ μετακινηθεί 

προς τα πάνω, χρησιμοποιείται η (2). Αλλιώς, αν το απαιτεί η περίσταση, 

χρησιμοποιείται ο αρχικός αλγόριθμος Heapsort ώστε ο κόμβος Υ να 

μετακινηθεί προς τα κάτω κατά μήκος ενός συγκεκριμένου μονοπατιού. 

Ακολουθούν οι περιγραφές των παραπάνω διαδικασιών σε 

ψευδογλώσσα: 

Σύσταση του αρχικού σωρού (η συνάρτηση rebuildHeap όπως 

περιγράφηκε στον Heapsort): 

BuildHeap() 

 Για i από n/2-1 μέχρι 0  με βήμα -1  

   rebuiltHeap(a, i, n)      

rebuildHeap( a[ ],  root,  n )  

 child    2 * root + 1  

 Αν child < n  
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          rightChild    child + 1 

           Αν rightChild < n ΚΑΙ a[rightChild ] > a[child]   

   child  rightChild;  

           Αν a[root]< a[child]   

   Εναλλαγή a[root], a[child] 

               rebuildHeap( a,  child,  n )    

 

Αναδιάταξη του σωρού: 

UpOrDown(a[], i, j) 

Αν i < d 

     a[i]a[k] // k είναι το μεγαλύτερο παιδί του i 

     UpOrDown(k, j) 

Αλλιώς 

     a[i]a[j+1] 

     Αν a[i] <= a[  2/i ]  

                     RebuildHeap(a, i, j) 

     Αλλιώς 

          Όσο a[i]>a[  2/i ] 

               Ενάλλαξε a[i], a[  2/i ] 

               i  2/i  

Ταξινόμηση του σωρού: 

NewHeapsort(a[]) // είσοδος, ένας πίνακας στοιχείων a[i], ni1   

     Για i από n μέχρι 2 με βήμα -1 

          d  )1log()3/2(
2

j     

          Ba[1] 
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          UpOrDown(1, j-1) 

          A[j]B 

2.7.1 Ανάλυση πολυπλοκότητας 

Η διαδικασία αναδιάταξης του σωρού είναι προφανώς σωστή και η 

ορθότητα του αλγορίθμου New-Heapsort μπορεί να αποδειχθεί με επαγωγή 

στον αριθμό των φορών που εκτελείται ο βρόχος Για. 

Θεώρημα 11. Η πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης του 

αλγορίθμου New-Heapsort είναι T(n)=(4/3)nlogn+O(n). 

Απόδειξη: Η πολυπλοκότητα του αλγορίθμου αποτελείται από δυο 

μέρη: 

Κατασκευή του αρχικού σωρού καλώντας τη BuildHeap. Χρειάζεται 

Ο(n) χρόνο. 

Ο χρόνος που απαιτεί ο βρόχος Για να εκτελεστεί. 

Όταν ο βρόχος Για εκτελεστεί, η UpOrDown αναδιατάσσει το σωρό 

με j-1 στοιχεία, του οποίου το ύψος είναι h=log(j-1). Με μια σύγκριση 

μεταξύ των παιδιών, ο μεγαλύτερος κόμβος ανεβαίνει ένα επίπεδο. Η 

διαδικασία σταματάει στο (2/3)h επίπεδο με (2/3)h συγκρίσεις. Το 

τελευταίο, δεξιότερο φύλλο τοποθετείται τότε στη θέση του κενού κόμβου. 

Στη χειρότερη περίπτωση, ο κόμβος Υ του επιπέδου (2/3)h μετακινείται είτε 

προς τα πάνω στη ρίζα με (2/3)h συγκρίσεις, ή προς τα κάτω στο φύλλο με 

2*(1/3)h συγκρίσεις. Άρα, ο αριθμός των συγκρίσεων κάθε αναδιάταξης του 

σωρού είναι: 

)1log()3/4()3/4(
)3/1(*2

)3/2(
)3/2( 





 jh
h

h
h

. 

Φαίνεται καθαρά ο λόγος για τον οποίο επιλέγεται το (2/3)h, επειδή 

είτε ο κόμβος Υ ανεβαίνει προς τα πάνω ή κατεβαίνει προς τα κάτω, ο 

αριθμός των συγκρίσεων κάθε αναδιάταξης του σωρού δεν ξεπερνάει το 

(4/3)h. Διαφορετικά, άσχετα με το αν επιλεγεί αριθμός μικρότερος ή 

μεγαλύτερος του (2/3)h, ο αριθμός των συγκρίσεων θα είναι μεγαλύτερος 

του (4/3)h όταν ο κόμβος Υ μετακινείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 

Άρα, ο χρόνος που απαιτεί ο βρόχος Για για να εκτελεστεί είναι: 

nnj
n

j

log)3/4())1log()3/4((
2


 . 
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Οπότε, η χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου New-Heapsort 

είναι T(n)=O(n)+(4/3)nlogn. 

Γενικά, ο κόμβος Υ δεν πρόκειται να ανέβει ούτε πολύ ψηλά, ούτε να 

κατέβει πολύ χαμηλά. Σε κάθε περίπτωση, η αποτελεσματικότητα του 

αλγορίθμου είναι δυο φορές υψηλότερη από αυτή του Heapsort. Επιπλέον, 

λύνει ριζικά το πρόβλημα που πρότεινε ο Floyd.     

3. RankHeapsort 

3.1 Λεκτική περιγραφή 

Ο αλγόριθμος rankHeapsort είναι μια παραλλαγή του Heapsort που 

παρουσιάστηκε πρόσφατα[21]. Ο νέος αλγόριθμος δεν είναι in-place, καθώς 

χρησιμοποιεί επιπλέον χώρο για την αποθήκευση n στοιχείων. Η βασική 

αρχή είναι ίδια με τον Heapsort, αλλά ο rankHeapsort «ξαναχτίζει» το σωρό 

με άλλο τρόπο. Η κύρια ιδέα στο νέο αλγόριθμο είναι ότι χρησιμοποιεί μόνο 

μια σύγκριση σε κάθε κόμβο. Όπως και ο Heapsort, ο νέος αλγόριθμος 

λειτουργεί σε δυο φάσεις.  

Στην πρώτη φάση, μετατρέπει τον πίνακα εισόδου σε σωρό και στη 

δεύτερη μετατρέπει το σωρό σε ταξινομημένο πίνακα. Η βασική διαφορά 

εδώ, είναι ότι χρησιμοποιείται ένας δεύτερος πίνακας για την κράτηση της 

σειράς των στοιχείων του αρχικού πίνακα. Ο πίνακας αυτός ονομάζεται 

rank. Ο αλγόριθμος αρχίζει μηδενίζοντας όλα τα στοιχεία του πίνακα rank 

εκτός από το πρώτο (rank[0]) στο οποίο δίνει την τιμή n, δηλαδή όσο το 

πλήθος των δεδομένων εισόδου. Στην παρούσα εργασία, για την πρώτη 

φάση, χρησιμοποιείται η ίδια ακριβώς διαδικασία για τη δημιουργία του 

σωρού, με αυτή που χρησιμοποιείται στον αλγόριθμο Heapsort (η 

συνάρτηση rebuildHeap). Σημειώνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

οποιοσδήποτε αλγόριθμος κατασκευής σωρού. Επομένως, κατά την πρώτη 

φάση ο αλγόριθμος,  αρχίζοντας από τον πατέρα του τελευταίου κόμβου και 

συνεχίζοντας για κάθε προηγούμενο του, ελέγχει αν το μεγαλύτερο παιδί 

του κόμβου είναι μεγαλύτερο του. Αν είναι, εναλλάσσει το μεγαλύτερο 

παιδί με τον κόμβο.  

Η δεύτερη φάση, γίνεται σε δυο στάδια: στο πρώτο, ο αλγόριθμος 

χρησιμοποιεί τον πίνακα rank για να «βαθμολογήσει» τους κόμβους, και 

στο δεύτερο, γίνεται ταξινόμηση του πίνακα εισόδου σύμφωνα με τη σειρά 

των στοιχείων που δηλώνεται  από τον πίνακα rank. Η «βαθμολόγηση» 

γίνεται ως εξής: Για κάθε κόμβο i, από τον τελευταίο μέχρι τον δεύτερο, ο 

αλγόριθμος επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία, αρχίζει από τη ρίζα και όσο 

δεν βρίσκεται σε φύλλο, εντοπίζει το μεγαλύτερο παιδί κάθε κόμβου k και 

το τοποθετεί στη θέση του πατέρα του. Δηλαδή, για κάθε κόμβο i 

δημιουργείται ένα ειδικό μονοπάτι και το φύλλο λέγεται ειδικό φύλλο. 
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Μόλις φτάσει σε φύλλο k, τα στοιχεία a[0] και a[k] εναλλάσσονται και ο 

βαθμός του κόμβου k (a[k]) γίνεται i (rank[k]=i). Μόλις ο βαθμός του 

κόμβου i γίνει μεγαλύτερος του 0, τότε το στοιχείο a[i] δεν θεωρείται μέλος 

του τρέχοντα σωρού. Έτσι, ο πίνακας rank χρησιμοποιείται επίσης για να 

δηλώνει τα στοιχεία του σωρού. Ειπώθηκε παραπάνω ότι το στοιχείο rank[0] 

αρχικοποιείται με την τιμή n, άρα το στοιχείο a[0] ποτέ δεν ανήκει στον 

τρέχων σωρό. Ένας κόμβος i θεωρείται εσωτερικός από τον αλγόριθμο 

rankHeapsort, αν k<=n-1 (όπου k η θέση του αριστερού παιδιού) και ο 

βαθμός του k (rank[k])  είναι μηδέν ή k<n-1 και ο βαθμός του k+1 (δεξί 

παιδί) είναι μηδέν. Δηλαδή, ένας κόμβος δεν θεωρείται εσωτερικός όταν δεν 

έχει παιδιά ή τα παιδιά του έχουν ήδη βαθμολογηθεί. Με παρόμοιο έλεγχο 

διαπιστώνεται το μεγαλύτερο παιδί. Εννοείται ότι για να φτάσουμε σε αυτόν 

τον έλεγχο, ο κόμβος πρέπει να είναι εσωτερικός. Το k δηλώνει τη θέση του 

αριστερού παιδιού. Μεγαλύτερο είναι το αριστερό παιδί, εκτός αν: δεν 

ισχύουν τα k<=n-1 και rank[k]=0 ή  ισχύουν αυτά και επίσης ισχύουν k<1 

και rank[k+1]=0 και a[k]<a[k+1] οπότε μεγαλύτερο είναι το δεξί. Δηλαδή, 

θεωρείται μεγαλύτερο το δεξί παιδί, αν υπάρχουν και τα δυο παιδιά και το 

δεξί είναι μεγαλύτερο (προφανώς), ή αν το αριστερό έχει ήδη βαθμολογηθεί. 

Για παράδειγμα, στο διπλανό δέντρο, ο κόμβος 

5 είναι προφανές ότι είναι εσωτερικός. Αν 

όμως οι κόμβοι 4 και 10 έχουν ήδη 

βαθμολογηθεί (rank[5], rank[6]>0), δεν 

ανήκουν πλέον στον τρέχων σωρό, οπότε ο  

κόμβος 5 θεωρείται φύλλο. Στην περίπτωση 

που είναι εσωτερικός (τουλάχιστον ένα παιδί 

δεν έχει βαθμολογηθεί), θα γίνει έλεγχος για το 

μεγαλύτερο παιδί του. Το προφανές είναι ότι το μεγαλύτερο είναι το δεξί 

(10). Αν όμως ο κόμβος 10 έχει ήδη βαθμολογηθεί, σαν μεγαλύτερο ο 

αλγόριθμος θεωρεί το αριστερό παιδί (4).  

Η διαδικασία βαθμολόγησης σταματάει όταν έχει γίνει και για τον 

δεύτερο κόμβο, και αρχίζει το στάδιο της ταξινόμησης. Ο αρχικός πίνακας 

ταξινομείται σύμφωνα με τη σειρά (βαθμό) που έχει κάθε στοιχείο. Η σειρά 

κάθε στοιχείου αποθηκεύεται όπως είδαμε στον πίνακα rank. Επομένως, ο 

πίνακας rank έχει τους αριθμούς από 1 έως n. O αλγόριθμος για κάθε κόμβο 

από τον πρώτο έως τον τελευταίο, επαναλαμβάνει την εξής διαδικασία όσο 

ο βαθμός του κόμβου i είναι διάφορος του i+1: εναλλάσσει τον κόμβο i με 

τον κόμβο στη θέση rank[i]-1 (a [rank[i]-1 ] ) και το στοιχείο rank[i] με το 

στοιχείο rank[rank[i]-1]. Η όλη διαδικασία δηλαδή σταματάει, όταν ο 

πίνακας rank έχει σαν πρώτο στοιχείο (rank[0]) το 1 και σαν τελευταίο 

(rank[n-1]) το n. Αυτό ταυτόχρονα συνεπάγεται ότι ο πίνακας a θα έχει 

ταξινομηθεί με το πρώτο στοιχείο του να είναι το μικρότερο και το 

τελευταίο το μεγαλύτερο. 

 7  2  4  10 

 9 

 3  5 

 6 
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3.2 Περιγραφή σε ψευδογλώσσα και ολοκληρωμένο 

παράδειγμα 

Ο αλγόριθμος δέχεται ως είσοδο τον πίνακα a και το πλήθος του n. 

Αρχικά, δημιουργεί τον πίνακα rank του οποίου μηδενίζει όλα τα στοιχεία 

εκτός από το πρώτο στο οποίο δίνει την τιμή n. 

rankHeapsort(a , n) 

rank[0]n 

Για i από 1 μέχρι n με βήμα 1 

 rank[i]0 

 

// 1η φάση, κατασκευή σωρού 

            Για i από n/2-1 μέχρι 0  με βήμα -1  

rebuiltHeap(a, i, n)    

 // 2η φάση 

Για i από n-1 μέχρι 1 με βήμα -1  // στάδιο βαθμολόγησης 

  shift(i, n, a, rank)     

  

 rearrange()     // στάδιο ταξινόμησης 

 

Συναρτήσεις: 

rebuildHeap( a[ ],  root,  n )  

    child    2 * root + 1 // θέτει στη μεταβλητή child τη θέση του αριστερού 

παιδιού  

    Αν (child<n) // υπάρχει το αριστερό παιδί 

          rightChild    child + 1 

          Αν (rightChild <n και a[rightChild]>a[child] ) // υπάρχει το δεξί και 

είναι μεγαλύτερο από το αριστερό 
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            child  rightChild; // η child δηλώνει το μεγαλύτερο παιδί 

         Αν (a[root]<a[child]) // ο πατέρας είναι μικρότερος από το μεγαλύτερο 

παιδί  

            Εναλλαγή a[root], a[child] 

            rebuildHeap( a,  child,  n ) //επανάκληση με ρίζα τη θέση child  

shift(i, n, a, rank)  // βαθμολόγηση 

 

 k0 

 Όσο internal (k) // όσο ο k είναι εσωτερικός 

 

         kmaxchild(k)//θέσε στο k τη θέση του μεγαλύτερου παιδιού 

του κόμβου k  

         εναλλαγή a[(k-1)/2] με a[k] 

 

 ενάλλαξε a[k] με a[0] 

 rank[k]i // ο βαθμός του κόμβου k γίνεται η θέση του κόμβου i  

    

bool internal(i) //λογική συνάρτηση 

   k2*i+1 // k είναι η θέση του αριστερού παιδιού 

   Επέστρεψε (k<=n-1) και (rank[k]=0) ή (k<n-1) και (rank[k+1]=0) 

//επιστρέφει true αν υπάρχει το αριστερό παιδί και είναι αβαθμολόγητο ή 

υπάρχουν και τα δυο και το δεξί είναι αβαθμολόγητο    

 

maxchild(i)  

    k2*i+1 

    bool left(k<=n-1) και (rank[k]=0), right(k<n-1) και (rank[k+1]=0) 
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    Αν (!left ή left και right και a[k]<a[k+1]) // αν το αριστερό είναι 

βαθμολογημένο ή είναι και τα δυο αβαθμολόγητα και το αριστερό είναι 

μικρότερο 

 k=k+1 

    return k // επιστρέφει τη θέση του μεγαλύτερου παιδιού 

 

rearrange() 

Για i από 0 μέχρι n-1 με βήμα 1 

 Όσο (rank[i] <> i+1) // όσο ο βαθμός του κόμβου i δεν είναι i+1 

  εναλλαγή a[i] με a[rank[i]-1] 

εναλλαγή rank[i] με rank[rank[i]-1]   

Παρακάτω θα εκτελεστεί ο αλγόριθμος rankHeapsort για το ίδιο 

σύνολο δεδομένων τo οποίo χρησιμοποιήθηκε στους αλγόριθμους Heapsort 

και Quicksort. 

Η πρώτη φάση της μετατροπής του πίνακα σε σωρό είναι η ίδια με 

την πρώτη φάση του αλγόριθμου Heapsort. Για λόγους πληρότητας, θα 

περιγραφεί και για τον αλγόριθμο Rankheapsort. Η είσοδος είναι ο ίδιος 

πίνακας που χρησιμοποιήθηκε πιο πάνω για τους αλγόριθμους Quicksort 

και Heapsort. 

 

 

 

 

 

 

 Τα φύλλα 2,4,9,10 είναι σωροί ενώ οι κόμβοι 5 και 7 είναι ημισωροί. 

Ο αλγόριθμος αρχίζει καλώντας τη συνάρτηση rebuildHeap για τον πατέρα 

του τελευταίου κόμβου. Υπάρχει μόνο αριστερό παιδί(9) το οποίο είναι 

μεγαλύτερο από τον πατέρα, άρα αλλάζουν θέσεις. Η αναδρομική κλήση 

της συνάρτησης δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή, γιατί ο 9 τώρα είναι φύλλο. 

child    2 * root + 1 // θέση 7 (κόμβος 9) 

5 4 3 2 1 0 

4 2 7 5 3 6         

7 6 

9 10 

 7  2  4  10 

 9 

 3  5 

 6 



 

Κυρόπουλος Κωνσταντίνος 74 

Αν child  <  n // αληθεύει 

    rightChild    child + 1 // θέση 8 () 

    Αν rightChild  <  n  ΚΑΙ  a[ rightChild ]  >  a[ child ] // δεν αληθεύει 

        child  rightChild;   

    Αν ο a[ root ]  <  a[ child ] //αληθεύει 

        Εναλλαγή a[root], a[child]  

        rebuildHeap( a,  child,  n )  

 

 

 

 

 

 

Τώρα, οι κόμβοι 2,4,7,9,10 είναι ρίζες σωρών και οι κόμβοι 3,5 είναι 

ρίζες ημισωρών. Η rebuildHeap καλείται για τον κόμβο που προηγείται του 

9, δηλαδή τον 5. Επίσης, δεν έχουμε αλλαγή με την αναδρομική κλήση της 

συνάρτησης με ρίζα τη θέση 6 γιατί ο κόμβος είναι φύλλο. 

    child    2 * root + 1 // θέση 5 (κόμβος 4) 

    Αν child  <  n // αληθεύει 

          rightChild    child + 1 // θέση 6 (κόμβος 10) 

          Αν rightChild  <  n  ΚΑΙ  a[ rightChild ]  >  a[ child ] // αληθεύει 

            child  rightChild; // θεση 6 (κόμβος 10)     

         Αν a[ root ]  <  a[ child ] //αληθεύει 

            Εναλλαγή a[root], a[child]  

            rebuildHeap( a,  child,  n ) //επανάκληση με ρίζα τη θέση child  

 

5 4 3 2 1 0 

4 2 9 5 3 6         

7 6 

7 10 

 9  2  4  10 

 7 

 3  5 

 6 
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Οι κόμβοι 2,4,5,7,9,10 είναι ρίζες σωρών ενώ ο κόμβος 3 είναι ρίζα 

ημισωρού. Η rebuildHeap καλείται τώρα για τον κόμβο 3. 

child    2 * root + 1 // θέση 3 (κόμβος 9) 

    Αν child  <  n // αληθεύει 

          rightChild    child + 1 // θέση 4 (κόμβος 2) 

          Αν rightChild  <  n  KAI a[ rightChild ]  >  a[ child ] // δεν αληθεύει 

            child  rightChild;   

          Αν a[ root ]  <  a[ child ] //αληθεύει 

            Εναλλαγή a[root], a[child] 

            rebuildHeap( a,  child,  n )  

 

 

 

 

 

Οι κόμβοι 2,4,5,7,10 είναι ρίζες σωρών και ο κόμβος 3 ρίζα 

ημισωρού. Τώρα θα κληθεί αναδρομικά η rebuildHeap με ρίζα τη θέση 3. 

child    2 * root + 1 // θέση 7 (κόμβος 7) 

    Αν child  <  n // αληθεύει 

          rightChild    child + 1 // θέση 8 () 

 9  2  4  5 

 7 

 3  10 

 6 

5 4 3 2 1 0 

4 2 3 10 9 6   10      

7 6 

7 5 

 3  2  4  5 

 7 

 9  10 

 6 
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          Αν rightChild  <  n  KAI a[ rightChild ]  >  a[ child ] // δεν αληθεύει 

             child  rightChild;   

          Αν a[ root ]  <  a[ child ] //αληθεύει 

            Εναλλαγή a[root], a[child] 

            rebuildHeap( a,  child,  n ) // εδώ η κλήση της δεν θα επιφέρει 

αλλαγή  

 

 

 

 

 

 

Τώρα οι κόμβοι 2,3,4,5,7,9,10 είναι ρίζες σωρών και μόνο ο 6 είναι 

ρίζα ημισωρού. Έμεινε μία επανάληψη μόνο για τον κόμβο 6 

(προηγούμενος του κόμβου 9). 

child    2 * root + 1 // θέση 1 (κόμβος 9) 

    Αν child  <  n // αληθεύει 

          rightChild    child + 1 // θέση 2 (κόμβος 10) 

          Αν rightChild  <  n  KAI a[ rightChild ]  >  a[ child ] // αληθεύει 

            child  rightChild; // θέση 2 (κόμβος 10)  

          Αν a[ root ]  <  a[ child ] //αληθεύει 

            Εναλλαγή a[root], a[child] 

            rebuildHeap( a,  child,  n ) // δεν θα επιφέρει αλλαγή γιατί ο 6 είναι 

μεγαλύτερος 

 

5 4 3 2 1 0 

4 2 7 10 9 6   10      

7 6 

3 5 

 7  2  4  5 

 3 

 9  10 

 6 
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Ο κόμβος 10 είναι τώρα η ρίζα του σωρού. Ο πίνακας μετατράπηκε 

σε σωρό. Αμέσως μετά αρχίζει η δεύτερη φάση του αλγόριθμου η οποία 

είναι στην ουσία η αλλαγή που έγινε εδώ σε σχέση με τον αλγόριθμο 

Heapsort. Μέχρι εδώ, δηλαδή για την κατασκευή σωρού, χρησιμοποιήθηκε 

η ίδια διαδικασία με τον αλγόριθμο Heapsort. Βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποισδήποτε αλγόριθμος κατασκευής σωρού. 

Το πρώτο στάδιο της φάσης αυτής είναι η βαθμολόγηση των 

στοιχείων. Με πράσινο σημειώνονται οι κόμβοι (θέση i) για τους οποίους 

γίνεται η shift() και με κόκκινο οι κόμβοι του ειδικού μονοπατιού (θέση k). 

Με μπλε χρώμα γραμματοσειράς επισημαίνονται στον πίνακα a οι κόμβοι 

που δεν ανήκουν πλέον στον τρέχων σωρό. 

 

Για i από n-1 μέχρι 1 με βήμα -1   

  shift(i, n, a, rank) 

 

 

 

  

 

 

 

 

i=7 // 1η επανάληψη της Για 

k=0 (κόμβος 10) // shift 

4 2 7 6 9 10         

5 4 3 2 1 0 7 6 

3 5 a[ ]: 

 7  2  4  5 

 3 

 9  6 

 10 

4 2 7 6 9 10 8 0 0 0 0 0   

5 4 3 2 1 0 7 6 

0 0 rank
[ ]: 

5 4 3 2 1 0 

4 2 7 6 9 10 10        

7 6 

3 5 

 7  2  4  5 

 3 

 9  6 

 10 
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Ο κόμβος k (10) είναι εσωτερικός γιατί έχει παιδιά και είναι 

αβαθμολόγητα. Το μεγαλύτερο παιδί είναι ο κόμβος 9, άρα το k γίνεται 1 

και εναλλάσσουμε τον 10 με τον 9.  

 

 

 

 

k=1 

Είναι εσωτερικός και το μεγαλύτερο παιδί είναι το 7 (θέση 3). Άρα, 

το k γίνεται 3 και ο 10 εναλλάσσεται με τον 7. 

 

 

 

 

k=3 

 Είναι εσωτερικός γιατί το μοναδικό παιδί του είναι αβαθμολόγητο 

επομένως αυτό είναι κ το μεγαλύτερο του. Άρα, έχουμε k=7 και εναλλαγή 

του 10 με τον 3.  

  

 

  

 

 

k=7 

Ο κόμβος k (θέση 7) πλέον δεν είναι εσωτερικός, άρα η επανάληψη 

σταματάει και εναλλάσσουμε τα στοιχεία a[k], a[0] και ο κόμβος k 

βαθμολογείται με την τιμή i (7). Επίσης, αφού βαθμολογήθηκε, δεν ανήκει 

πλέον στο σωρό. 

4 2 7 6 9 10 9 10       

5 4 3 2 1 0 7 6 

3 5 a[ ]: 

 7  2  4  5 

 3 

 10  6 

 9 

4 2 7 6 9 10 9 7  10 
 

    

5 4 3 2 1 0 7 6 

3 5 a[ ]: 

 10  2  4  5 

 3 

 7  6 

 9 

 2  4  5  3 

 7  6 

 9 

4 2 7 6 9 10 9 7  3 
 

    

5 4 3 2 1 0 7 6 

 5 a[ ]: 10 

 10 
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i=6 // 2η επανάληψη της Για 

k=0 

Ο κόμβος k είναι εσωτερικός και το μεγαλύτερο παιδί είναι ο κόμβος 

7 (θέση 1). Άρα k=1 και  τους εναλλάσσουμε. 

  

 

 

 

Ο κόμβος k είναι εσωτερικός και το 

μεγαλύτερο παιδί είναι ο κόμβος 3 (θέση 3). Άρα 

k=3 και εναλλαγή 10 με 3. 

 

 

 

 

 

 

Ο κόμβος k τώρα είναι φύλλο, άρα, εναλλάσσουμε το a[0] (7) με a[k] 

(10) και ο βαθμός του κόμβου k γίνεται i (rank[3]=6). Επομένως, και ο 

κόμβος 7 (θέση 3) βρίσκεται πλέον εκτός σωρού. 

4 2 7 6 9 10  7  3 
 

    

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

5 a[ ]: 10 

4 2 7 6 9 10 8 0 0 0 0 0   

5 4 3 2 1 0 7 6 

7 0 rank
[ ]: 

 3  2  4  5 

 7  6 

 10 

4 2 7 6 9 10  10  3 
 

    

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

5 a[ ]: 7 

 3  2  4  5 

 10  6 

 7 

4 2 7 6 9 10  3  10 
 

    

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

5 a[ ]: 7 

 10  2  4  5 

 3  6 

 7 
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i=5 //3η επανάληψη της Για 

k=0 

Ο κόμβος k είναι εσωτερικός και το μεγαλύτερο παιδί του είναι ο 

κόμβος 6 (θέση 2). Άρα, k=2 και εναλλάσσεται ο κόμβος 10 με τον 6. 

 

 

 

Ο κόμβος k είναι εσωτερικός και το 

μεγαλύτερο παιδί είναι το 5 (θέση 6). Επομένως, k=6 και εναλλαγή κόμβου 

10 με 5. 

 

 

 

 

 

Φτάσαμε σε φύλλο, άρα σταματάει η επανάληψη και έχουμε, 

εναλλαγή a[k] (κόμβος 10) με a[0] (κόμβος 6) και rank[6]=5. Ο κόμβος 6 

βρίσκεται στη θέση 6, που μόλις βαθμολογήθηκε, άρα βγαίνει εκτός σωρού. 

 

4 2 7 6 9 10  3  7 
 

    

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

5 a[ ]: 10 

 2  4  5 

 3  6 

4 2 7 6 9 10 8 0 0 6 0 0   

5 4 3 2 1 0 7 6 

7 0 rank
[ ]: 

4 2 7 6 9 10  3 10 7 
 

    

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

5 a[ ]: 6 

 2  4  5 

 3  10 

 6 

4 2 7 6 9 10  3 5 7 
 

    

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

10  a[ ]: 6 10 

 2  4 

 5 
 3 

 6 

 10 

 10 
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i=4 //4η επανάληψη της Για 

k=0 

Ο κόμβος 10 είναι εσωτερικός και το μεγαλύτερο παιδί του είναι ο 

κόμβος 5, άρα το k γίνεται 2 και οι κόμβοι εναλλάσσονται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στη θέση 2 τώρα ο κόμβος 10 εξακολουθεί να είναι εσωτερικός και 

το μοναδικό του παιδί είναι ο κόμβος 4,  οπότε το  k γίνεται 5 και οι κόμβοι 

εναλλάσσονται. 

 

 

 

4 2 7 6 9 10  3 5 7 
 

    

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

10

6 a[ ]:  10 

 2  4 

 5 
 3 

4 2 7 6 9 10 8 0 0 6 0 0   

5 4 3 2 1 0 7 6 

7 5 rank
[ ]: 

 10  10 

4 2 7 6 9 10  3  7 
 

    

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

10

6 a[ ]: 5 10 

 2  4 

 3  10 

 5 

4 2 7 6 9 10  3 4 7 
 

    

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

10

6 a[ ]: 5 10 

 2 

 4 
 3 

 10 

 5 
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Στη θέση αυτή, ο κόμβος 10 είναι φύλλο, άρα σταματάει η 

επανάληψη και έχουμε εναλλαγή του κόμβου 10 (a[k]) με τον κόμβο 5 (a[0]) 

και βαθμολόγηση του κόμβου στη θέση 5, ο οποίος είναι τώρα ο 5, με την 

τιμή 4 (rank[5]=4). Άρα, και ο κόμβος 5 μόλις βγήκε εκτός σωρού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

i=3 // 5η επανάληψη της Για 

k=0 

Ο κόμβος k (10) είναι εσωτερικός και το μεγαλύτερο παιδί του είναι 

ο κόμβος 4. Οπότε το k παίρνει σαν τιμή την θέση του κόμβου 4, δηλαδή το 

2 και εναλλάσσονται οι κόμβοι 10 και 4. 

 

  

 

 

 

 

Ο κόμβος είναι εσωτερικός, οπότε εναλλάσσουμε a[0] με a[k] 

(δηλαδή τον 4 με τον 10), και βαθμολογούμε τον κόμβο στη θέση 2 με την 

τιμή 3 (rank[k]=i). Επίσης, βγαίνει και ο κόμβος 4 από το σωρό. 

4 2 7 6 9 10  3 4 7 
 

 5   

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

10

6 a[ ]:  10 

 2 

 4 
 3 

 10 

4 2 7 6 9 10 8 0 0 6 0 4   

5 4 3 2 1 0 7 6 

7 5 rank
[ ]: 

4 2 7 6 9 10  3  7 
 

 5   

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

10

6 a[ ]: 4 10 

 2 

 4 

 3  10 
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i=2 // 6η επανάληψη της Για 

k=0 

 

Ο κόμβος 10 είναι εσωτερικός, και αφού το μοναδικό παιδί είναι ο 

κόμβος 3, k=1 και οι κόμβοι εναλλάσσονται.  

 

 

 

 

 

 

Και εδώ είναι εσωτερικός, και σαν αποτέλεσμα έχουμε k=4 και 

εναλλαγή του μοναδικού παιδιού του με αυτόν. 

 

 

 

 

 

 

 

4 2 7 6 9 10  3 4 7 
 

 5   

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

10

6 a[ ]:  10 

 2 

 3 

 10 

4 2 7 6 9 10 8 0 3 6 0 4   

5 4 3 2 1 0 7 6 

7 5 rank
[ ]: 

4 2 7 6 9 10   4 7 
 

 5   

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

10

6 a[ ]: 3 10 

 2 

 10 

 3 

4 2 7 6 9 10  2 4 7 
 

 5   

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

10

6 a[ ]: 3 10  2 

 10 

 3  3 
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Έχουμε φτάσει πλέον σε φύλλο, άρα εναλλάσσουμε τον 10 με τον 3, 

ο 3 βαθμολογείται με την τιμή 2, και επιπλέον αφαιρείται και από το σωρό.  

 

 

 

 

 

i=1 // 7η επανάληψη της Για, και τελευταία. 

k=0 

Ο κόμβος είναι εσωτερικός και το μεγαλύτερο (σαν μοναδικό) παιδί 

είναι το 2, οπότε k=1 και έχουμε εναλλαγή τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φτάσαμε για τελευταία φορά σε φύλλο, οπότε αλλάζουμε τον 10 με 

τον 2, ο οποίος βαθμολογείται με την τιμή 1 και αφαιρείται από το σωρό. 

 

 

 

 

 

4 2 7 6 9 10  2 4 7 
 

3 5   

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

10

6 a[ ]:  10 

4 2 7 6 9 10 8 0 3 6 2 4   

5 4 3 2 1 0 7 6 

7 5 rank
[ ]: 

 2 

 10 

4 2 7 6 9 10   4 7 
 

3 5   

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

10

6 a[ ]: 2 10  2 

 10 

4 2 7 6 9 10   4 7 
 

3 5   

5 4 3 2 1 0 7 6 

9
 10  

10

6 a[ ]: 2 10 

4 2 7 6 9 10 8 1 3 6 2 4   

5 4 3 2 1 0 7 6 

7 5 rank
[ ]: 
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Είχε σημειωθεί στην αρχή, ότι ο κόμβος a[0] ποτέ δεν ανήκε στο 

σωρό, οπότε το στάδιο της «βαθμολόγησης» τελείωσε. Στη συνέχεια, έχει 

σειρά το στάδιο της ταξινόμησης, όπου σύμφωνα με τις τιμές του πίνακα 

rank, τα στοιχεία του πίνακα a θα μπουν στη σωστή σειρά. Η συνάρτηση 

rearrange() επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία για όλα τα στοιχεία του 

πίνακα. 

 

i=0 

Ο βαθμός του πρώτου στοιχείου δεν είναι 1(i+1), οπότε 

εναλλάσσουμε τον a[0] με τον a[rank[0]-1] (a[7]), και τον rank[0] με τον 

rank[rank[0]-1] (rank[7]).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Εξακολουθεί να μην είναι ίσο το rank[i] με το i+1, οπότε εναλλάσσουμε το 

a[0] με το a[rank[0]-1] (a[6]) και τους rank[0], rank[rank[0]-1] (rank[6]). 

 

 

 

 

 

 

4 2 7 6 9 10 9  4 7 
 

3 5   

5 4 3 2 1 0 7 6 

 10  
10

6 a[ ]: 2 

4 2 7 6 9 10 7 1 3 6 2 4   

5 4 3 2 1 0 7 6 

8 5 rank
[ ]: 

10 

4 2 7 6 9 10 6  4 7 
 

3 5   

5 4 3 2 1 0 7 6 

 10   10  
10

9 a[ ]: 2 
10 

4 2 7 6 9 10 5 1 3 6 2 4   

5 4 3 2 1 0 7 6 

8 7 rank
[ ]: 



 

Κυρόπουλος Κωνσταντίνος 86 

rank[0] διάφορο του 1, άρα τώρα εναλλάσσονται τα στοιχεία a[0], a[4] και 

rank[0], rank[4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 Άλλη μια επανάληψη, και αλλάζουν a[0], a[1] και 

rank[0],rank[1]. 

 

  

 

 

 

 

 

Πλέον, rank[i]=i+1, οπότε η επανάληψη σταματάει για το πρώτο 

στοιχείο και αρχίζει για το δεύτερο. 

i=1 

Εδώ, έχουμε rank[i]=i+1, οπότε το i γίνεται 2 όπου επίσης δεν ισχύει 

η συνθήκη. Άρα, συνεχίζουμε με i=3. Εδώ βλέπουμε ότι ισχύει η 

απαραίτητη συνθήκη, οπότε εναλλάσσουμε a[i] (7) με a[rank[i]-1] (5) και 

rank[i] (6) με rank[rank[i]-1] (4). 
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Βλέπουμε ότι πλέον για κάθε i από δω και πέρα, δεν ισχύει η 

συνθήκη rank[i] <>i+1, και όπως φαίνεται ο πίνακας έχει ταξινομηθεί 

πλήρως. 

3.3 Ανάλυση πολυπλοκότητας για αριθμό συγκρίσεων 

3.3.1 Ανάλυση χειρότερης περίπτωσης 

Έστω ο αριθμός των συγκρίσεων του νέου αλγόριθμου για n στοιχεία 

είναι T(n)=build(n)+sort(n), όπου build(n) είναι ο αριθμός των συγκρίσεων 

κατά τη φάση δημιουργίας του σωρού και sort(n) ο αριθμός των 

συγκρίσεων κατά τη φάση της ταξινόμησης. Έστω f(n) το άθροισμα των 

βαθών των ψευδοσωρών που ελέγχονται κατά το στάδιο της βαθμολόγησης. 

Αποδεικνύεται αμέσως μετά ότι 

f(n)=(n+1)  logn -2logn+1 +2 (1) 

Απόδειξη: Σε ένα ψευδοσωρό, το βάθος του στοιχείου a[i] ισούται με  logi. 

Το άθροισμα όλων των  logi,  2 i  n ισούται με  
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Παρακάτω αποδεικνύεται ότι στη χειρότερη περίπτωση ο sort(n) φράσσεται 

από  

f(n)-   3413928.2log)1(2/  nnnn  (2) 

Ο αλγόριθμος shift χρησιμοποιεί μόνο μια σύγκριση σε κάθε κόμβο 

με δυο παιδιά. Κατά τη φάση της βαθμολόγησης, κάθε μονοπάτι από το a[0] 

στο a[i] 11  ni , ελέγχεται ως ειδικό μονοπάτι μια φορά. Αν κάθε κόμβος 
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στο ειδικό μονοπάτι έχει δυο παιδιά, τότε ο αριθμός των συγκρίσεων θα 

ισούται με το βάθος του ειδικού μονοπατιού. Το άθροισμα των βαθών των 

ψευδοσωρών κατά το στάδιο της βαθμολόγησης είναι f(n). Από την αρχή 

της φάσης ταξινόμησης, υπάρχουν ακριβώς  2/)1( n  κόμβοι με δυο παιδιά. 

Είναι προφανές ότι αυτοί οι κόμβοι θα γίνουν κόμβοι με ένα παιδί σε ένα 

τουλάχιστον ειδικό μονοπάτι. Γι’ αυτό, ο sort(n) έχει άνω όριο το f(n)-  2/n . 

Για όλους τους ακεραίους n, υπάρχει x στο [0, 1] για το οποίο ισχύει: 
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Είναι εύκολο να δειχθεί ότι η συνάρτηση g(x)=x+21-x παίρνει το 

μέγιστο της για x=0.1,  και το ελάχιστο της για x=log(2ln2)=0.471234, όπου 

913928.1)2(ln)2ln2log())2ln2(log( 1  g  

Άρα, στη χειρότερη περίπτωση,  

 
3413928.2log)1(
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Ο πιο γρήγορος αλγόριθμος κατασκευής σωρού είναι ο αλγόειθμος 

των Gonnet και Munro [αναφορά]. Ο αλγόριθμος αυτός χρειάζεται 1.625n 

συγκρίσεις στη χειρότερη περίπτωση. Αν η συνάρτηση buildheap() 

χρησιμοποιούσε αυτόν τον αλγόριθμο, τότε στη χειρότερη περίπτωση, o 

αριθμός των συγκρίσεων T(n) του αλγόριθμου Rankheapsort για n στοιχεία 

θα ήταν περίπου nlogn-0.788928n. Ο αριθμός των μετακινήσεων στοιχείων 

στη φάση της ταξινόμησης είναι προφανώς 2913928.1log)1()(  nnnnf   

3.3.2 Ανάλυση καλύτερης περίπτωσης 

Το (1) είναι επίσης άνω όριο στη μέση περίπτωση του νέου 

αλγόριθμου. Η ανάλυση χειρότερης περίπτωσης υπονοεί ότι ο νέος 

αλγόριθμος μπορεί να γλιτώσει συγκρίσεις επειδή οι κόμβοι με ένα παιδί 

στα ειδικά μονοπάτια κατά το στάδιο της βαθμολόγησης μπορεί να μειωθεί. 

Ο αριθμός των κόμβων με ένα παιδί στα ειδικά μονοπάτια μπορεί να 

μειωθεί σημαντικά στην καλύτερη περίπτωση.  

Στην καλύτερη περίπτωση, o sort(n), ο αριθμός των συγκρίσεων του 

νέου αλγορίθμου κατά τη φάση της βαθμολόγησης μπορεί να είναι μέχρι 

f(n)/2 όταν n=2k-1 , και .1k  (3) 
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Η απόδειξη είναι η εξής: Έστω best(i) ο αριθμός των συγκρίσεων που 

απαιτούνται στον κόμβο i στην καλύτερη περίπτωση. Τότε, μπορεί να 

αποδειχθεί με επαγωγή ότι για κάθε ακέραιο i  2/)1(  n  έχουμε, 

)12()2()12(

)12()2()}12(),2(min{)(
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ibestibestisizeisizeibest
 

όπου size(i) είναι το μέγεθος του υποδέντρου με ρίζα τον κόμβο i. 

Από την παραπάνω ανισότητα συμπεραίνεται ότι ο best(i), ο αριθμός 

των συγκρίσεων του νέου αλγορίθμου κατά το στάδιο της βαθμολόγησης 

φράσσεται κάτω από το 
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Για κάθε ακέραιο j >0, έστω n0(j) είναι ο αριθμός των μηδενικών 

στη δυαδική αναπαράσταση του j, και n1(j) ο αριθμός των άσσων. Αν η 

δυαδική αναπαράσταση του j ιδωθεί ως μονοπάτι από τη ρίζα μέχρι τον 

κόμβο j, τότε μια διάσχιση από τη ρίζα μέχρι τον κόμβο j πηγαίνει δεξιά 

ακριβώς n1(j)-1 φορές, και αριστερά ακριβώς n0(j) φορές. Άρα, η 

συνεισφορά του κόμβου j στο άθροισμα
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Οπότε, 
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Για ένα σύνολο ακεραίων S(n)={1, 2,…, n}, ο ακόλουθος 

αλγόριθμος κατασκευάζει έναν ειδικό σωρό ο οποίος πετυχαίνει την 

καλύτερη περίπτωση. 

best(i, x) 

a[i]x 

Αν size(i)>1 

Αν size(2i+1)>0 

  Best(2i+1, x-1) 

 best(2i, x-size(2i+1)-1) 

Η κλήση της best(1, n) δημιουργεί το σωρό με 
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isize συγκρίσεις κατά τη φάση της βαθμολόγησης. Γι’ αυτό, 
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συμπεραίνεται ότι στην καλύτερη περίπτωση, ο αριθμός των συγκρίσεων 

του νέου αλγόριθμου κατά τη φάση της βαθμολόγησης είναι: 
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Για κάθε ακέραιο j ισχύει   1log)(1)(0  jjnjn , άρα, 
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Αποδεικνύεται εύκολα ότι για κάθε ακέραιο n,  
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Η ισότητα ισχύει όταν n=2k-1, k=1, 2,… 

4. Πειραματική υπολογιστική μελέτη 

Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των 

πειραματικών μελετών που έγιναν στον αλγόριθμο Rank-heapsort και στους 

αλγόριθμους Heapsort και Quicksort με τους οποίους συγκρίνεται. Οι 

μετρήσεις οι οποίες έγιναν αφορούν τον αριθμό συγκρίσεων που κάνουν οι 

αλγόριθμοι για διάφορα πλήθη αριθμών και τον χρόνο ΚΜΕ τον οποίο 

απαιτούν. Οι υπολογιστικές μελέτες εκτελέστηκαν σε PC με επεξεργαστή 

PENTIUM στα 1.7 GHz, με μνήμη 512 ΜΒ. Το λειτουργικό σύστημα ήταν 

Microsoft Windows XP Home Edition με Service Pack 3. Η υλοποίηση των 

αλγορίθμων έγινε στο υπολογιστικό περιβάλλον της Microsoft Visual C++ 

6.0. Για κάθε διάσταση n χρησιμοποιήθηκαν μήτρες παραγωγής τυχαίων 

αριθμών στο εύρος [0, 1000].    

4.1 Χρόνος ΚΜΕ 

 Για τη μέτρηση του χρόνου της ΚΜΕ εκτελέστηκαν και οι τρεις 

αλγόριθμοι για το ίδιο πλήθος δεδομένων κάθε φορά και τα αποτελέσματα 

είναι οι μέσοι χρόνοι σε δευτερόλεπτα από 30 εκτελέσεις για κάθε 

αλγόριθμο. 
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 100 1000 10000 100000 

Quicksort 0 0 0.0016 0.0292 

Heapsort 0 0.0021 0.0167 0.2915 

Rank-Heapsort 0 0.0026 0.025 0.3882 

Πίνακας 2. Μέσοι χρόνοι σε δευτερόλεπτα των αλγορίθμων ταξινόμησης από 30 εκτελέσεις. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2 και οι τρεις αλγόριθμοι έχουν μέσο 

χρόνο που τείνει στο μηδέν για n=100. Δηλαδή, ο χρόνος που απαιτούν για 

να ταξινομήσουν 100 τυχαίους αριθμούς είναι αμελητέος. Κρίνοντας όμως 

από τα υπόλοιπα μεγέθη βλέπουμε ότι για κάθε n ο αλγόριθμος Quicksort 

απαιτεί το λιγότερο χρόνο από τους τρεις, ενώ ακολουθεί ο αλγόριθμος 

Heapsort με χρόνο ελάχιστα μικρότερο από αυτό του Rank-Heapsort, ο 

οποίος απαιτεί τον περισσότερο χρόνο για την ταξινόμηση. Φαίνεται επίσης, 

ότι και για n=1000 o Quicksort απαιτεί σχεδόν μηδενικό χρόνο.  

Τα αποτελέσματα αυτά είναι αναμενόμενα, κυρίως επειδή ενώ οι δυο 

πρώτοι αλγόριθμοι είναι εσωτερικοί, δεν χρησιμοποιούν δηλαδή επιπλέον 

χώρο στη μνήμη, ο Rank-Heapsort χρησιμοποιεί επιπλέον χώρο για την 

αποθήκευση του πίνακα Rank, και κατά συνέπεια επιπλέον επεξεργασία, 

όπως είναι οι ανταλλαγές μεταξύ των στοιχείων του πίνακα. Μια άλλη 

επεξεργασία που δεν λήφθηκε υπόψη κατά τις μετρήσεις, είναι και η 

αρχικοποίηση του πίνακα Rank. Όπως περιγράφηκε πιο πάνω, πριν να 

αρχίσει η φάση της κατασκευής σωρού οι n-1 τιμές του πίνακα Rank 

αρχικοποιούνται με το μηδέν και η τιμή Rank[0] γίνεται n. Άρα, συνολικά ο 

χρόνος που απαιτεί ο Rank-Heapsort θα είναι μεγαλύτερος. Παρακάτω, στο 

γράφημα 1, παρουσιάζονται διαγραμματικά οι χρόνοι ΚΜΕ για την 

ευκολότερη κατανόηση της διαφοράς των τριών αλγόρίθμων. 
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Γράφημα 1. Μέσοι χρόνοι σε δευτερόλεπτα των αλγορίθμων ταξινόμησης από 30 εκτελέσεις. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιαστεί άλλη μια σύγκριση των χρόνων, αλλά 

τώρα πιο αναλυτικά, ανά 1000 αριθμούς, στο διάστημα [10000- 20000]. 

Επειδή η διαφορά εδώ είναι αμελητέα για τον Quicksort, η σύγκριση γίνεται 

μόνο για τους αλγορίθμους Heapsort και Rank-Heapsort για να φανεί η 

διαφορά μεταξύ της παραλλαγής και του αρχικού αλγορίθμου. 

 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Heapsort 0.0167 0.0193 0.0203 0.0239 0.0249 0.0255 0.026 0.0261 0.0287 0.0313 0.0339 

Rank-

Heapsort 0.025 0.0286 0.0318 0.0369 0.0370 0.0406 0.0417 0.0469 0.05 0.0547 0.0599 

Πίνακας 3. Μέσοι χρόνοι ΚΜΕ για n από το διάστημα [10000-20000]. Τα n είναι σε χιλιάδες. 
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Γράφημα 2. Χρόνοι ΚΜΕ των Heapsort και Rank-Heapsort για πλήθη δεδομένων από 10000 έως 

20000. 

Όπως φαίνεται και από αυτή τη σύγκριση, η παραλλαγή αυτή του 

Heapsort καταναλώνει περισσότερο χρόνο ΚΜΕ για οποιοδήποτε πλήθος 

τυχαίων αριθμών. 

4.2 Αριθμός συγκρίσεων 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων που 

έγιναν ως προς τον αριθμό συγκρίσεων που κάνει ο κάθε αλγόριθμος, στην 

προσπάθεια να αποδειχθεί ότι ο νέος αλγόριθμος, ο Rank-Heapsort, κάνει 

τις λιγότερες συγκρίσεις για την ταξινόμηση n δεδομένων, πράγμα το οποίο 

δηλώνεται από τη θεωρητική ανάλυση. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται οι 

συγκρίσεις που κάνει κάθε αλγόριθμος για διάφορα πλήθη δεδομένων.  

 100 1000 10000 100000 

Heapsort 908 15654 223332 2898724 

Quicksort 728 11831 161165 2078841 

Rank-Heapsort 550 8779 121732 1550094 

Πίνακας 4. Μέσος αριθμός συγκρίσεων για τυχαίους αριθμούς από 30 εκτελέσεις. 
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Όντως, βλέποντας τα αποτελέσματα των μετρήσεων φαίνεται καθαρά 

ότι για κάθε πλήθος τυχαίων αριθμών ο αλγόριθμος Rank-Heapsort κάνει 

λιγότερες συγκρίσεις από τους υπόλοιπους. Ακολουθεί ο Quicksort και μετά 

ο Heapsort ο οποίος κάνει τις περισσότερες συγκρίσεις. 

Ακολουθεί μια σύγκριση των Heapsort και Rank-Heapsort για το ίδιο 

διάστημα πληθών δεδομένων [10000 - 20000] που χρησιμοποιήθηκε 

παραπάνω για το χρόνο ΚΜΕ. 

 10  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Heapsort 223332 248861 274496 300329 326236 352278 378355 405015 432106 459331 486613 

Rank-

Heapsort 121732 135559 149375 163153 176993 190821 204589 219053 233880 248677 263509 

Πίνακας 5. Μέσος αριθμός συγκρίσεων για n από το διάστημα [10000-20000]. Τα n είναι σε 

χιλιάδες. 
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Γράφημα 3. Μέσος αριθμός συγκρίσεων για n από το διάστημα [1000-20000]. 

Παρακάτω παρουσιάζεται ο αριθμός συγκρίσεων του αλγορίθμου 

Rank - Heapsort στη χειρότερη, μέση και καλύτερη περίπτωση.  
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 100 1000 10000 100000 

Καλύτερη 

περίπτωση 533 8738 121591 1549767 

Μέση 

περίπτωση 

550 8779 121732 1550094 

Χειρότερη 

περίπτωση 560 8804 121923 1550573 

Πίνακας 6. Αριθμός συγκρίσεων του Rank-Heapsort στην καλύτερη, μέση και χειρότερη 

περίπτωση, από 30 εκτελέσεις. 

5. Επίλογος 

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολήθηκε με την περιγραφή και 

ανάλυση ενός νέου αλγορίθμου, του Rank-Heapsort, ο οποίος είναι μια 

παραλλαγή του αλγορίθμου Heapsort. Στην αρχή, έγινε μια εισαγωγή στο 

πρόβλημα της ταξινόμησης και στους περισσότερους αλγορίθμους που 

έχουν ανακαλυφθεί για την επίλυσή του. Περιγράφηκαν αναλυτικά και 

υλοποιήθηκαν σε ψευδογλώσσα οι πιο γνωστοί από αυτούς, ο αλγόριθμος 

Quicksort και ο αλγόριθμος Heapsort. Για κάθε έναν περιγράφηκε βήμα 

προς βήμα η εκτέλεση του για ένα συγκεκριμένο σύνολο αριθμών και 

επίσης αναλύθηκε η πολυπλοκότητα του. Στη συνέχεια, περιγράφηκε 

λεκτικά αλλά και σε ψευδογλώσσα ο νέος αλγόριθμος και εκτελέστηκε και 

αυτός βήμα προς βήμα για το ίδιο σύνολο αριθμών που χρησιμοποιήθηκε 

για τους δυο πρώτους. Τέλος, έγινε πειραματική υπολογιστική μελέτη του 

αλγορίθμου με την οποία αποδείχθηκε ότι η νέα παραλλαγή του Heapsort 

χρησιμοποιεί λιγότερες συγκρίσεις από τον αρχικό αλγόριθμο αλλά και από 

τον Quicksort. Επιπλέον η μελέτη έδειξε ότι ο αλγόριθμος Rank-Heapsort 

αύξησε σημαντικά τον χρόνο ΚΜΕ λόγω της πρόσθετης επεξεργασίας του 

δεύτερου πίνακα. Η παραλλαγή αυτή λοιπόν, του αλγορίθμου Heapsort 

θυσίασε τον χρόνο εκτέλεσης χάριν του αριθμού των συγκρίσεων 

δεδομένων.    
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