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Περίληψη 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τη δημιουργία και υλοποίηση 

ενός λογισμικού οπτικοποίησης (visualization), η χρήση του οποίου μπορεί να 

διευκολύνει την κατανόηση βασικών αλγορίθμων αναζήτησης και ταξινόμησης.  

Λογισμικό οπτικοποίησης είναι ένα λογισμικό το οποίο μετατρέπει πληροφορίες 

σε μία οπτική αναπαράσταση με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Ένας 

αλγόριθμος αναζήτησης έχει στόχο την εύρεση ενός στοιχείου-κλειδιού ανάμεσα σε μία 

συλλογή στοιχείων, ενώ ένας αλγόριθμος ταξινόμησης τη διάταξη των στοιχείων μιας 

λίστας, είτε σε αύξουσα είτε σε φθίνουσα σειρά. 

Όσον αφορά τον σκοπό, η παρούσα εργασία προορίζει τη χρήση του λογισμικού 

για εκπαιδευτικούς λόγους ώστε ο χρήστης να μελετήσει βασικούς αλγορίθμους μέσω 

της παράλληλης οπτικοποίησης και εκτέλεσης του ψευδοκώδικα. Εν συνεχεία, στόχος 

της μελέτης είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου λογισμικού 

οπτικοποίησης χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java.  

Παρόλο που το λογισμικό αναπτύχθηκε σε Java, για την προσπέλαση του δε 

χρειάζεται κάποιο ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξης (IDE), καθώς φιλοξενείται 

στον ιστότοπο “mai1408.github.io”. Η ιστοσελίδα του λογισμικού οπτικοποίησης 

περιλαμβάνει μικροεφαρμογές (Applets) και αριθμητικά παραδείγματα για τον εκάστοτε 

αλγόριθμο. 

 Τέλος, τα δύο βασικά συμπεράσματα που καθιστούν το λογισμικό επαρκές είναι 

η επισήμανση της εκάστοτε γραμμής του ψευδοκώδικα παράλληλα με την εκτέλεση του 

αλγορίθμου και ο πλήρης έλεγχος από τον χρήστη με κατάλληλα πλήκτρα ελέγχου. 

Συγκεκριμένα για τον έλεγχο, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει στοιχεία όπως 

επίσης και να μεταβεί σε οποιοδήποτε σημείο της εκτέλεσης με τα κατάλληλα πλήκτρα. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Λογισμικό Οπτικοποίησης, Οπτικοποίηση Αλγορίθμων, 

Αλγόριθμοι Αναζήτησης, Αλγόριθμοι Ταξινόμησης, Αναδρομικοί Αλγόριθμοι, Java, 

Java Applets 
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Abstract 

This master thesis deals with the creation and implementation of a software 

visualization, the use of which may facilitate the understanding of basic searching and 

sorting algorithms. 

Software visualization is a software that transforms information in a visual 

representation, in a way to a better understanding. A searching algorithm aims to find a 

target key in a collection of elements, while a sorting algorithm the ordinance of a list of 

items in an ascending or descending order. 

As to the purpose, this paper has intention to use this software for educational 

purposes, so the user can study basic algorithms through the visualization and running of 

pseudocode concurrently. Furthermore, the aim is to design and develop an integrated 

software visualization using the Java programming language. 

Despite of the fact that the software was developed in Java language, the use of 

an Integrated Development Environment (IDE) is not necessary, as it is hosted in the 

website “mai1408.github.io”. This website includes Java Applets and illustrative 

examples for each algorithm. 

In conclusion, two points which make the software sufficient are the labeling of 

each pseudocode’s line and running of the algorithm simultaneously, and the user’s 

complete control. Specifically for the second point, the user is able to input his own 

values, as well as going over the entire running of the algorithm step by step with the 

proper buttons. 

 

Keywords: Software Visualization, Algorithm Visualization, Searching 

Algorithms, Sorting Algorithms, Recursive Algorithms, Java, Java Applets 
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 1 Εισαγωγή 

 1.1  Οριοθέτηση του πεδίου 
Οπτικοποίηση καλείται η χρήση οπτικών ή οπτικοακουστικών μέσων για την 

καλύτερη παρουσίαση ενός θέματος και χρησιμοποιείται κυρίως ως συμπληρωματικό 

βοήθημα στην κλασική διδασκαλία. Η οπτικοποίηση είναι μία τεχνική για τη δημιουργία 

εικόνων, διαγραμμάτων ή κινούμενων εικόνων (animation) με σκοπό την επικοινωνία 

και την κατανόηση κάποιου μηνύματος.  Παραδείγματα όπου η οπτικοποίηση 

χρησιμοποιήθηκε στην αρχαιότητα είναι οι ζωγραφιές στις σπηλιές, τα Αιγυπτιακά 

ιερογλυφικά και η Ελληνική γεωμετρία. Σήμερα η οπτικοποίηση χρησιμοποιείται σε 

πολλούς τομείς της επιστήμης, όπως στην εκπαίδευση, στη μηχανική και στην ιατρική. 

Σύνηθες παράδειγμα εφαρμογής οπτικοποίησης είναι το πεδίο των γραφικών 

υπολογιστών. 

 Στη σημερινή εποχή η οπτικοποίηση πληροφοριών[1] είναι ένας κλάδος που 

μελετάει τη διαδραστική οπτική αναπαράσταση αφηρημένων δεδομένων για την 

ενίσχυση της ανθρώπινης γνωστική λειτουργίας. Τέτοια δεδομένα είναι αριθμητικά και 

μη, όπως κείμενο και γεωγραφικές πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα η οπτικοποίηση 

δεδομένων η οποία δεν αποτελεί υποκατηγορία της οπτικοποίησης πληροφοριών αλλά 

σχετίζεται, περιλαμβάνει τη δημιουργία και μελέτη οπτικών αναπαραστάσεων 

δεδομένων. Κύριος στόχος της είναι η διαβίβαση πληροφοριών με απλό και αποδοτικό 

τρόπο μέσω στατιστικών γραφημάτων, γραφικών αναπαραστάσεων και πληροφοριακών 

γραφημάτων. Τέλος η οπτικοποίηση αλγορίθμων και δομών δεδομένων, που αποτελεί 

τον κύριο στόχο της παρούσας εργασίας, κάνει χρήση των παραπάνω τεχνικών και 

μεθόδων με σκοπό την κατανόηση της εκάστοτε λειτουργίας. 

Στις επόμενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου διατυπώνονται ο σκοπός και ο 

στόχος της εργασίας καθώς και η βασική ορολογία που χρησιμοποιείται στα επόμενα 

κεφάλαια. Τέλος γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση αυτών που θα ακολουθήσουν. 

 1.2  Σκοπός – Στόχος 
Σκοπός της παρούσας εργασίας, στα πλαίσια της οποίας θα αναπτυχθεί ένα 

λογισμικό οπτικοποίησης, είναι η χρήση του λογισμικού για εκπαιδευτικούς λόγους 

βοηθώντας τους φοιτητές οποιουδήποτε τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών, 
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Πληροφορικής, Μαθηματικών αλλά και αρχάριους που απλώς ενδιαφέρονται να 

κατανοήσουν βασικούς αλγορίθμους αναζήτησης και ταξινόμησης μέσω της 

οπτικοποίησης και της εκτέλεσης του ψευδοκώδικα βήμα βήμα. 

Στόχος της μελέτης είναι η σχεδίαση και ανάπτυξη ενός λογισμικού 

οπτικοποίησης χρησιμοποιώντας τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Η υλοποίηση θα 

γίνει σε Java Applets για να είναι εύκολη η πρόσβαση οποιουδήποτε μέσω ενός 

φυλλομετρητή ιστοσελίδων. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο ώστε ο 

χρήστης να κατανοήσει πλήρως μέσω της οπτικοποίησης, τη διαδικασία που 

ακολουθείται από κάθε αλγόριθμο. 

 1.3  Βασική Ορολογία 
Λογισμικό οπτικοποίησης[1] είναι ένα λογισμικό το οποίο μετατρέπει 

πληροφορίες σε μία οπτική αναπαράσταση με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων. 

 Δύο βασικές κατηγορίες αλγορίθμων είναι η αναζήτηση και η ταξινόμηση. Όσον 

αφορά τους αλγορίθμους αναζήτησης ο μοναδικός σκοπός τους είναι η εύρεση κάποιου 

στοιχείου σε ένα σύνολο. Η αναζήτηση ορισμένες φορές εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι 

το σύνολο μπορεί να είναι ταξινομημένο για να πετύχει το στόχο της. Τέτοιοι αλγόριθμοι 

εφαρμόζουν την τεχνική διαίρει και βασίλευε και πιο συγκεκριμένα την τεχνική της 

διχοτόμησης, διότι μετά από κάθε σύγκριση επιλέγουν ένα από περισσότερα διακριτά 

υποσύνολα. Οι αλγόριθμοι ταξινόμησης έχουν στόχο την διάταξη των στοιχείων ενός 

συνόλου σε σειρά ως προς την τιμή που λαμβάνουν. Στο τέλος η διάταξη των στοιχείων 

μπορεί να είναι σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά ανάλογα με την επιλογή του αλγορίθμου. 

Η ταξινόμηση επιτυγχάνεται είτε με συγκρίσεις μεταξύ των στοιχείων είτε με πράξεις 

που εφαρμόζονται στα κλειδιά που αντιστοιχούν σε κάθε στοιχείο. Ένας ακόμη 

διαχωρισμός ως προς τον τρόπο ταξινόμησης είναι η τοποθέτηση των ταξινομημένων 

στοιχείων στο αποτέλεσμα. Αυτό μπορεί να γίνει είτε απευθείας στον αρχικό πίνακα με 

αντικατάσταση των στοιχείων είτε κάνοντας χρήση επιπλέον δομής δεδομένων για το 

χτίσιμο του ταξινομημένου συνόλου χωρίς την εμπλοκή με μη ταξινομημένα στοιχεία. 

 Μία σημαντική κατηγορία αλγορίθμων, που διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους 

ως προς τη φύση της εκτέλεσης και όχι ως προς τον στόχο που επιτυγχάνει, είναι οι 

αναδρομικοί αλγόριθμοι. Ονομάζονται αναδρομικοί διότι καλούν τον εαυτό τους και 

επιστρέφουν το αποτέλεσμα αναδρομικά. Τέτοιοι αλγόριθμοι επιλύουν προβλήματα με 



12 

την τεχνική «διαίρει και βασίλευε», διαιρώντας το πρόβλημα σε μικρότερα προβλήματα 

και επιλύοντας το καθένα χωριστά. 

Java Applet είναι μία μικροεφαρμογή η οποία μπορεί να ενσωματωθεί σε κάποια 

ιστοσελίδα με σκοπό την πρόσβαση οποιουδήποτε με χρήση ενός φυλλομετρητή 

ιστοσελίδων μέσω του διαδικτύου. 

 1.4  Διάρθρωση της μελέτης 
Στο δεύτερο κεφάλαιο αρχικά ορίζεται η έννοια του λογισμικού οπτικοποίησης 

και στη συνέχεια αναφέρονται λίγα λόγια για τη χρήση και τη σημαντικότητα των 

λογισμικών οπτικοποίησης. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται συνοπτικά 

υπάρχοντα λογισμικά οπτικοποίησης επισημαίνοντας τα θετικά και τα αρνητικά του 

καθενός. Η σχεδίαση του λογισμικού από την πλευρά του προγραμματιστή 

αναπτύσσεται στο τρίτο κεφάλαιο. Εδώ γίνεται ανάλυση του προγραμματισμού του 

λογισμικού όσον αφορά τις κλάσεις και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Τέλος το 

κείμενο συνοδεύουν και κάποια τμήματα κώδικα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον και 

αποτελούν σημαντικό βήμα στην εξέλιξη του λογισμικού. Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται 

ανάλυση όλων των αλγορίθμων. Στην αρχή μία σύντομη επισκόπηση του καθενός, εν 

συνεχεία ακολουθεί ο ψευδοκώδικας και τέλος ένα αριθμητικό παράδειγμα εκτέλεσης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το λογισμικό από πλευράς χρήστη, αναλύοντας 

όλες τις λειτουργίες του και παραθέτοντας έναν πλήρη οδηγό για την ορθή εκτέλεση. 

Τέλος τα συμπεράσματα της μελέτης, η χρησιμότητα του συγκεκριμένου λογισμικού 

καθώς και οι μελλοντικές επεκτάσεις συνοψίζονται στο τελευταίο (έκτο) κεφάλαιο. 
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 2 Λογισμικά Οπτικοποίησης 

 2.1  Λογισμικό οπτικοποίησης 

 2.1.1 Ορισμός 
Ο όρος Λογισμικό Οπτικοποίησης[1] αποδίδεται στην οπτικοποίηση 

πληροφοριών, επιστημονικών, γεωγραφικών, στατιστικών, μέσω ενός λογισμικού με 

σκοπό την εύκολη κατανόηση και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Όλοι οι 

τύποι οπτικοποίησης μοιράζονται έναν κοινό στόχο, τη μετατροπή πληροφοριών σε μία 

χρήσιμη οπτική αναπαράσταση από την οποία ο παρατηρητής μπορεί να κατανοήσει 

πολλά περισσότερα. 

 2.1.2 Εφαρμογές λογισμικών οπτικοποίησης 
Λογισμικό οπτικοποίησης ονομάζεται ένα σύνολο γραφικών υπολογιστή που 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία γραφικών απεικονίσεων για εφαρμογές λογισμικού. 

Κάτι τέτοιο μπορεί να περιλαμβάνει διαγράμματα, γραφήματα αλλά και εμφάνιση 

δεδομένων για τη διευκόλυνση του χρήστη. Κυρίως σε τέτοιες εφαρμογές γίνεται χρήση 

της πλατφόρμας Java, .Net και C++ για υλοποίηση σε desktop περιβάλλον ή 

διαδικτυακές εφαρμογές. Τα λογισμικά οπτικοποίησης χρησιμοποιούνται σε αρκετούς 

τομείς όπως στις μεταφορές, τηλεπικοινωνίες και στην άμυνα για την εμφάνιση 

πληροφοριών με απλό, κατανοητό τρόπο. Επιπροσθέτως η εκπαίδευση αποτελεί ένα 

κύριο λόγο ύπαρξης των λογισμικών οπτικοποίησης. Στην επόμενη ενότητα αναλύονται 

τέσσερα λογισμικά οπτικοποίησης που προορίζονται για εκπαιδευτικούς λόγους και 

καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα αλγορίθμων της επιστήμης των υπολογιστών. 

 2.2  Υπάρχοντα λογισμικά οπτικοποίησης 

 2.2.1 Java Applets Center (R. Mukundan) 
Ο αναπληρωτής καθηγητής Ramakrishnan Mukundan του Τμήματος Επιστήμης 

Υπολογιστών και Τεχνολογίας Λογισμικού του Πανεπιστημίου του Canterbury της Νέας 

Ζηλανδίας έχει αναπτύξει μία διαδικτυακή πλατφόρμα[4] η οποία φιλοξενεί σε μορφή 

applet πληθώρα βασικών αλγορίθμων. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει κατηγορίες 

αλγορίθμων όπως αναζήτηση, ταξινόμηση, αναδρομή αλλά και βασικές δομές 

δεδομένων όπως στοίβες, ουρές, συνδεδεμένες λίστες και άλλες. Η εκτέλεση γίνεται σε 
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ξεχωριστό applet για τον κάθε αλγόριθμο αποφεύγοντας συγχύσεις και διατηρώντας το 

περιβάλλον λιτό. 

Αποτέλεσμα αυτής της απλότητας όμως είναι η απουσία των βασικών πλήκτρων 

ελέγχου αλλά και ο περιορισμός του προγραμματισμού μόνο σε Java. Ένα σημαντικό 

μειονέκτημα είναι η απουσία επισήμανσης του ψευδοκώδικα κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης του αλγορίθμου. Η υλοποίηση των αλγορίθμων αναζήτησης γίνεται χωρίς τη 

χρήση ράβδων για την απεικόνιση των στοιχείων. Τέλος δεν υφίσταται επεξήγηση 

(βοηθητικά σχόλια) κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του κώδικα. 

 

Πλεονεκτήματα 

• Πληθώρα αλγορίθμων 
• Κάλυψη αρκετών κατηγοριών αλγορίθμων 
• Εκτέλεση αλγορίθμων ανεξάρτητα 

 

Μειονεκτήματα 

• Δεν υπάρχουν πλήκτρα ελέγχου 
• Δεν απεικονίζεται η εκτέλεση του ψευδοκώδικα σε πραγματικό χρόνο 
• Προγραμματισμένο μόνο σε Java 
• Στους αλγορίθμους αναζήτησης δεν απεικονίζονται τα στοιχεία με ράβδους 
• Δεν υπάρχει επεξήγηση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

 

 2.2.2 Sort Animation (Rameen Mohammadi) 
Το Sort Animation[5] είναι ένα Java applet το οποίο έχει προγραμματίσει ο 

αναπληρωτής καθηγητής Rameen Mohammadi του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών 

του State University of New York στο Oswego. Το applet σε σύγκριση με το 

προηγούμενο λογισμικό διαθέτει τα στοιχειώδη πλήκτρα ελέγχου (έναρξη, τερματισμός) 

καθώς και την επιλογή της ταχύτητας εκτέλεσης του animation. Το σημαντικότερο 

πλεονέκτημα είναι η επισήμανση με κόκκινο χρώμα της εκάστοτε γραμμής του 

ψευδοκώδικα που εκτελείται σε πραγματικό χρόνο. 

Μολονότι καταφέρνει να μετατρέψει δύο σημαντικά μειονεκτήματα του 

προηγούμενου λογισμικού σε πλεονεκτήματα, δεν καλύπτει άλλες κατηγορίες 

αλγορίθμων πέραν της ταξινόμησης. Ο προγραμματισμός κι εδώ πραγματοποιείται σε 

Java καθιστώντας δυνατή την εκτέλεση μόνο μέσω φυλλομετρητών που υποστηρίζουν 

applets. Ίσως το σημαντικότερο μειονέκτημα να είναι η έλλειψη απεικόνισης των 
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στοιχείων με ράβδους, κάτι που θα διευκόλυνε περισσότερο την κατανόηση από τον 

χρήστη. Ειδικά στο συγκεκριμένο λογισμικό που περιλαμβάνει μόνο αλγορίθμους 

ταξινόμησης θα ήταν απαραίτητη τέτοιου είδους οπτικοποίηση καθώς θα γινόταν άμεσα 

αντιληπτή η διαφορά μεγέθους των στοιχείων. Το κείμενο που εμφανίζεται κατά τη 

διαδικασία της ταξινόμησης περιορίζεται σε λίγες φράσεις αναφέροντας ότι η 

ταξινόμηση ξεκίνησε, σταμάτησε και τερματίστηκε. 

 

Πλεονεκτήματα 

• Στοιχειώδη πλήκτρα ελέγχου 
• Χειρισμός ταχύτητας εκτέλεσης 
• Απεικόνιση αντίστοιχης γραμμής ψευδοκώδικα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

 

Μειονεκτήματα 

• Κάλυψη μόνο των βασικών αλγορίθμων ταξινόμησης 
• Προγραμματισμένο μόνο σε Java 
• Εμφάνιση των στοιχείων χωρίς τη χρήση ράβδων 
• Δεν υπάρχει επεξήγηση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

 

 2.2.3 Data Structure Visualizations (David Galles) 
Στην ιστοσελίδα του αναπληρωτή καθηγητή David Galles του Τμήματος 

Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου του San Francisco βρίσκεται ένα λογισμικό 

οπτικοποίησης[6] με διαδραστικά animations για πληθώρα δομών δεδομένων και 

αλγορίθμων. Το εργαλείο οπτικοποίησης έχει προγραμματιστεί σε Java, flash και 

Javascript με την έκδοση της Java να υπάρχει ως αρχειακό υλικό καθώς οι περισσότεροι 

αλγόριθμοι έχουν ενημερωθεί σε Javascript ώστε να εκτελούνται χωρίς κανένα 

πρόβλημα σε όλους τους σύγχρονους φυλλομετρητές. Μία εξαιρετική προσθήκη στο 

εργαλείο είναι τα πλήκτρα ελέγχου που δίνουν τον πλήρη έλεγχο του animation στον 

χρήστη καθώς και την αλλαγή μεγέθους του καμβά. 

Όσον αφορά τις ελλείψεις του λογισμικού εμφανίζονται σε λεπτομέρειες αλλά 

γίνονται αντιληπτές. Στους αλγορίθμους αναζήτησης (γραμμική, δυαδική) τα στοιχεία 

εμφανίζονται αριθμητικά ενώ με τη χρήση ράβδων θα γινόταν αντιληπτή η διαφορά 

μεγέθους μεταξύ των στοιχείων. Στους αλγορίθμους ταξινόμησης δεν απεικονίζεται το 

κομμάτι του ψευδοκώδικα που εκτελείται σε πραγματικό χρόνο όπως σε άλλες 

περιπτώσεις. Τέλος δεν υπάρχει επεξήγηση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης πέραν της 
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κατάστασης του αλγορίθμου. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε αφορούν μόνο την 

εκτέλεση και τον τερματισμό του animation. 

 

Πλεονεκτήματα 

• Πληθώρα αλγορίθμων 
• Εκτέλεση σε Java, flash και Javascript 
• Πλήρης έλεγχος του animation, αλλαγή μεγέθους καμβά 

 

Μειονεκτήματα 

• Στους αλγορίθμους αναζήτησης δεν απεικονίζονται τα στοιχεία με ράβδους 
• Στους αλγορίθμους ταξινόμησης δεν φαίνεται η εκτέλεση του κώδικα σε 

πραγματικό χρόνο 
• Δεν υπάρχει επεξήγηση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

 

 2.2.4 The Animation of Recursion (John McHugh) 
The Animation of Recursion[7] είναι το λογισμικό του John McHugh το οποίο 

επικεντρώνεται στην αναδρομή καλύπτοντας πλήθος αναδρομικών αλγορίθμων, 

χωρίζοντας τους σε κατηγορίες βάσει δυσκολίας. Στο συγκεκριμένο λογισμικό 

παρατηρείται η προσθήκη πληροφοριών σχετικά με την εκτέλεση του κώδικα σε κάθε 

βήμα βοηθώντας τον χρήστη να κατανοήσει την οπτικοποίηση. Το τελευταίο 

πλεονέκτημα είναι το σημαντικότερο διότι δεν περιλαμβάνεται σε κανένα από τα 

προαναφερθέντα λογισμικά. 

Όσον αφορά τα αρνητικά, το λογισμικό έχει προγραμματιστεί σε Java και η 

υλοποίηση πραγματοποιείται με χρήση applet. Ίσως το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι η 

έλλειψη πλήκτρων ελέγχου για τον χειρισμό του animation πέραν της επιλογής της 

ταχύτητας. 

 

Πλεονεκτήματα 

• Πληθώρα αναδρομικών αλγορίθμων 
• Επισήμανση της γραμμής κώδικα που εκτελείται σε πραγματικό χρόνο 
• Πληροφορίες σχετικά με την εκτέλεση του κώδικα σε κάθε βήμα 

 

Μειονεκτήματα 

• Περιορισμός σε αναδρομικούς αλγορίθμους 
• Προγραμματισμός μόνο σε Java 
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• Έλλειψη πλήκτρων χειρισμού του animation 

 

 2.2.5 Συμπέρασμα 
Το συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει ένα λογισμικό το οποίο να καλύπτει όλες 

τις ατέλειες και τα αρνητικά των προαναφερθέντων. Κάτι τέτοιο θα περιλάμβανε 

βασικούς και προχωρημένους αλγορίθμους αναζήτησης, ταξινόμησης και αναδρομής, 

προγραμματισμό σε περισσότερες γλώσσες και ένα πλήρες περιβάλλον χρήστη. Το 

λογισμικό πρέπει να απεικονίζει με τον κατάλληλο τρόπο τον αντίστοιχο αλγόριθμο, 

παρέχοντας στον χρήστη πλήκτρα ελέγχου του animation, πληροφορίες σχετικά με την 

εκτέλεση του κώδικα και επισήμανση της εκάστοτε εντολής κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης. Ο συνδυασμός των παραπάνω διατηρώντας όλα τα πλεονεκτήματα θα 

αποτελούσε το υπερ-λογισμικό που αναζητούμε.  
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 3 Σχεδίαση  λογισμικού 

 3.1  Πρόλογος κεφαλαίου 
Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται οι μέθοδοι με τις οποίες έγινε η σχεδίαση 

του λογισμικού. Σε πρώτο επίπεδο γίνεται ανάλυση του προγραμματισμού του 

λογισμικού ως προς τις τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν και όχι ως προς τον κάθε 

αλγόριθμο ξεχωριστά, διότι ορισμένοι αλγόριθμοι μοιράζονται τις ίδιες διαδικασίες. Εν 

συνεχεία θα αναλυθούν οι διαδικασίες οι οποίες διαφέρουν σε επίπεδο αλγορίθμου. 

 3.2  Το Applet 
Όλα τα applets σε γενικό πλαίσιο ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία ως προς την 

οπτικοποίηση, τον διαχωρισμό του applet σε επιμέρους τμήματα και τις μεθόδους που 

απεικονίζουν και επιδρούν σε κάθε τμήμα. Το applet χωρίζεται σε τέσσερα τμήματα τα 

οποία είναι, 

i) το τμήμα οπτικοποίησης, 

ii) το τμήμα του ψευδοκώδικα, 

iii) το τμήμα με τις πληροφορίες εκτέλεσης και τα πεδία εισαγωγής, 

iv) τα πλήκτρα ελέγχου. 

Σε μεγάλο βαθμό τα τμήματα παραμένουν ίδια ως προς τον προγραμματισμό σε όλους 

τους αλγορίθμους εκτός από το τμήμα της οπτικοποίησης στο οποίο εμφανίζονται οι 

μεγαλύτερες διαφορές. Αποτέλεσμα του παραπάνω είναι οι αλγόριθμοι αναζήτησης και 

ταξινόμησης να μοιράζονται την ίδια διάταξη ως προς τις κλάσεις της Java και τις 

μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν. Κάθε applet των δύο παραπάνω κατηγοριών περιέχει 

τις κλάσεις Animation, Bar και Pseudocode. Στους αναδρομικούς αλγορίθμους 

υπάρχει διαφορετική διάταξη κλάσεων λόγω των αναγκών των αλγορίθμων κάτι που θα 

αναλυθεί σε επόμενη ενότητα. 

Στη Java κάθε applet για να υλοποιηθεί πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες 

μεθόδους. Συνήθως γίνεται χρήση νήματος (thread) για την παρακολούθηση των 

κινήσεων και τον περιορισμό του χρονικού διαστήματος εκτέλεσης στην οθόνη. Οι 

απαραίτητες μέθοδοι για την παραπάνω υλοποίηση είναι οι init, start, run και 

paint. Σε αυτές τις μεθόδους υλοποιείται η οπτικοποίηση των αλγορίθμων, οι οποίες 

αποτελούν το μεγαλύτερο τμήμα  της κλάσης Animation. 
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 3.2.1 Τμήμα οπτικοποίησης 

Η οπτικοποίηση πραγματοποιείται κυρίως στη μέθοδο run της κλάσης 

Animation, καθώς είναι υπεύθυνη για αναθέσεις τιμών σε μεταβλητές, προσθήκη 

στοιχείων σε δομές δεδομένων και σύγκριση συνθηκών ελέγχου ως προς την επιλογή ή 

την επανάληψη. Ο κώδικας περικλείεται από μία δομή επανάληψης while η οποία είναι 

άμεσα συνδεδεμένη με τη διάρκεια ζωής του νήματος. Στο εσωτερικό υλοποιείται ο 

κώδικας του εκάστοτε αλγορίθμου διατηρώντας τις δομές ελέγχου και επανάληψης. Στα 

κατάλληλα σημεία γίνεται αλλαγή των τιμών των μεταβλητών όπως για παράδειγμα η 

μεταβλητή που αφορά την επισήμανση της εκάστοτε γραμμής κώδικα, των πληροφοριών 

που τυπώνονται κατά την εκτέλεση στην οθόνη αλλά και τα αντίστοιχα χρώματα και 

θέσεις που αφορούν το τμήμα οπτικοποίησης. Με τις παραπάνω αλλαγές γίνεται και η 

αντίστοιχη ειδοποίηση της μεθόδου paint ώστε να απεικονίσει σωστά και έγκαιρα τα 

δεδομένα. Τέλος αλλάζει η τιμή μιας λογικής μεταβλητής (boolean) σε false ώστε να 

δηλώσει το πέρας του αλγορίθμου και να σταματήσει η εκτέλεση του νήματος. 

Επιπλέον μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι checktopaint, waiting 

και update και αφορούν μεθόδους που δημιούργησε ο προγραμματιστής και δεν είναι 

απαραίτητες για την υλοποίηση ενός applet. Η μέθοδος checktopaint υλοποιείται 

στην κλάση Animation και εκτελείται στη μέθοδο run, αφορά όμως τα πλήκτρα 

ελέγχου previous και next. Όπως φαίνεται και από τον κώδικα παρακάτω αν δεν 

πατηθούν τα πλήκτρα previous και next τότε εκτελείται ο αλγόριθμος και η μέθοδος 

paint εφαρμόζεται κανονικά. Σε διαφορετική περίπτωση, αναλόγως πιο πλήκτρο έχει 

πατηθεί εξετάζεται διαφορετική συνθήκη και γίνεται παύση του αλγορίθμου καθώς και 

αλλαγή της τιμής της εκάστοτε λογικής μεταβλητής. 

 
public void checktopaint() { 

 if(!previouspressed && !nextpressed) { 

  waiting(); 

 } 

 else { 

  if(previouspressed) { 

   if(counter==tempcounter-1) { 

    waiting(); 

    previouspressed=false; 

    pause();      

   } 
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  } 

  if(nextpressed) { 

   if(counter==tempcounter+1) { 

    waiting(); 

    nextpressed=false; 

    pause(); 

   } 

  }    

 } 

} 

 

Η μέθοδος waiting είναι πολύ απλή στην υλοποίηση της διότι αναλαμβάνει 

δύο λειτουργίες, την κλήση της μεθόδου paint και την αναμονή του νήματος για το 

χρονικό διάστημα που έχει επιλέξει ο χρήστης. Ο αρχικός χρόνος αναμονής που έχει 

επιλεγεί από τον προγραμματιστή είναι το ένα δευτερόλεπτο. Τέλος στον παρακάτω 

κώδικα η μέθοδος update αφορά μία υλοποίηση για την ομαλή κίνηση των 

αντικειμένων και τη συχνή ανανέωση της εικόνας στο applet χωρίς την αίσθηση του 

συρσίματος (image stuttering). 

 
public void update(Graphics g) { 

 if (i == null) { 

  i=createImage(this.getSize().width, this.getSize().height); 

   doubleG = i.getGraphics(); 

  } 

 doubleG.setColor(getBackground()); 

 doubleG.fillRect(0,0,this.getSize().width,this.getSize().height); 

 doubleG.setColor(getForeground()); 

 paint(doubleG); 

 g.drawImage(i, 0, 0, this); 

} 

 

Οι υπόλοιπες μέθοδοι, όπως για παράδειγμα η paint αναλαμβάνει την 

απεικόνιση στην οθόνη ανάλογα με τις τιμές που λαμβάνει από τη μέθοδο run. Στη 

μέθοδο paint βρίσκονται και οι εντολές που αφορούν την απεικόνιση των άλλων 

τμημάτων του applet. Η μέθοδος init αφορά την προετοιμασία του applet πριν την 

πρώτη εκτέλεση της μεθόδου start και καλείται κατά τη φόρτωση στον browser. Στη 

μέθοδο start γίνεται η δημιουργία των πινάκων, των αντικειμένων άλλων κλάσεων 
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αλλά και του νήματος. Επιπροσθέτως γίνεται χρήση και κάποιων βοηθητικών κλάσεων 

όπως η Bar και η Ring. Η πρώτη χρησιμοποιείται στους αλγορίθμους αναζήτησης και 

ταξινόμησης ενώ η δεύτερη μόνο στους Πύργους του Hanoi (Tower of Hanoi).  

 Η κλάση Bar στην πράξη αφορά τις ράβδους που απεικονίζονται στο τμήμα 

οπτικοποίησης και δημιουργήθηκε για την αποφυγή επανάληψης κώδικα καθώς όλες οι 

ράβδοι κληρονομούν κοινές ιδιότητες και μοιράζονται ίδιες μεθόδους. Η κλάση Bar 

στους αλγορίθμους αναζήτησης είναι υπεύθυνη και για την απεικόνιση του ζητούμενου 

στοιχείου (κλειδί). Είναι απλή στην υλοποίηση καθώς περιλαμβάνει δύο μεταβλητές για 

τον προσδιορισμό της θέσης στο επίπεδο, δύο μεταβλητές για το πλάτος και το ύψος και 

δύο ακόμη μεταβλητές για τη θέση στον πίνακα και το χρώμα της ράβδου. Ο 

constructor αναλαμβάνει τη δημιουργία της ράβδου με χρήση τριών μεταβλητών (x, 

y, height) καθώς το πλάτος παραμένει σταθερό ενώ η μέθοδος paint απεικονίζει τη 

ράβδο στην οθόνη με το κατάλληλο χρώμα. Τέλος οι υπόλοιπες μέθοδοι αφορούν τους 

getters και setters για όλες τις παραπάνω μεταβλητές. 

 Η κλάση Ring χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των δίσκων στους Πύργους 

του Hanoi. Η δημιουργία ενός αντικειμένου τύπου Ring απαιτεί την ύπαρξη τεσσάρων 

μεταβλητών, x, y, width και color. Οι πρώτες είναι για την τοποθέτηση του δίσκου στο 

επίπεδο, η επόμενη για το πλάτος και η τελευταία για το χρώμα του εκάστοτε δίσκου. Το 

ύψος των δίσκων είναι κοινό και είναι ίσο με 20. Μόλις δημιουργηθεί ένα αντικείμενο 

Ring μπορεί να αλλάξει μόνο η θέση του στο επίπεδο κάτι το οποίο πραγματοποιείται 

μέσω των αντίστοιχων setters. Τελευταία αλλά και σημαντικότερη είναι η μέθοδος 

paint της κλάσης Ring, μέσω της οποίας γίνεται η απεικόνιση στην οθόνη ορίζοντας 

το κατάλληλο χρώμα και διαστάσεις. Όλα τα παραπάνω μπορούν να γίνουν αντιληπτά 

στο επόμενο τμήμα κώδικα. 

 
public Ring(int i, int j, int w, Color c) { 

 x = i; 

 y = j; 

 width = w; 

 color = c; 

} 

  

public void setX(int i) { 

 x = i;   

} 
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public void setY(int j) { 

 y = j;   

}  

  

public void paint(Graphics g) { 

 g.setColor(color); 

 g.fillRect(x , y, width, height); 

} 
 

 3.2.2 Τμήμα ψευδοκώδικα 
 Το τμήμα που εμφανίζεται ο ψευδοκώδικας παραμένει ίδιο ως προς την 

υλοποίηση σε όλους ανεξαιρέτως τους αλγορίθμους. Η κλάση που ευθύνεται για τη 

σωστή απεικόνιση του ψευδοκώδικα είναι η Pseudocode. Στη συγκεκριμένη κλάση 

περιλαμβάνονται δύο μέθοδοι, ο constructor και η μέθοδος paint.  

Στην πρώτη χρειάζονται τρεις μεταβλητές εισόδου, ένα μονοδιάστατο διάνυσμα 

String και δύο ακέραιοι. Στο διάνυσμα περιλαμβάνεται ο ψευδοκώδικας ενώ οι ακέραιοι 

αναφέρονται στις διαστάσεις x και y του επιπέδου όπου θα εφαρμόσει η μέθοδος 

paint. 

Η μέθοδος paint είναι υπεύθυνη για την απεικόνιση της κάθε γραμμής του 

ψευδοκώδικα στη σωστή θέση και της αντίστοιχης εσοχής που απαιτείται ανάλογα με το 

επίπεδο εκτέλεσης. Ο πυρήνας της μεθόδου βρίσκεται στο παρακάτω τμήμα κώδικα. 

 
for(int i=0;i<code.length;i++) { 

 if(i==2 || i==4 || i==5 )  // Level 4 

  g.drawString(code[i], x + 50, y + linespace*i); 

 else if (i==3)  // Level 3 

  g.drawString(code[i], x + 75, y + linespace*i); 

 else if (i==0 || i==8)  // Level 1 

  g.drawString(code[i], x, y + linespace*i); 

 else  // Level 2 

  g.drawString(code[i], x + 25, y + linespace*i); 

} 
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Τέλος στη μέθοδο paint της κλάσης Animation εκτελείται ο παρακάτω 

κώδικας στον οποίο γίνεται κλήση της μεθόδου paint της κλάσης Pseudocode και 

επισημαίνεται η εκάστοτε γραμμή κώδικα που εκτελείται με τιρκουάζ (Cyan) χρώμα. 

 
// Pseudocode panel 

 // Active row indicator 

 g.setColor(Color.CYAN); 

 g.fillRect(getWidth() / 2, activeRow * 30, getWidth() / 2, 30); 

 // Pseudocode text 

 g.setColor(Color.BLACK); 

linearPseudocode.paint(g); 

 

 3.2.3 Πλήκτρα ελέγχου 
 Τα πλήκτρα ελέγχου εκτελούν τις ίδιες ακριβώς λειτουργίες σε όλους τους 

αλγόριθμους ανεξαιρέτως γι’ αυτό και ο προγραμματισμός τους παραμένει ίδιος. Η 

υλοποίηση γίνεται μέσω της κλάσης Animation και αφορά τα πλήκτρα restart, pause, 

previous, next, exit και την μπάρα κύλισης speed.  Στη μέθοδο init της κλάσης 

Animation πραγματοποιείται η δημιουργία και η προσθήκη των παραπάνω πλήκτρων 

καθώς και η ανάλογη προσθήκη ActionListener και AdjustmentListener. Κάθε πλήκτρο 

υλοποιεί τη λειτουργία του στην εκάστοτε ομώνυμη μέθοδο. Στη μέθοδο restart 

γίνεται αρχικοποίηση των τιμών όλων των μεταβλητών και δημιουργία εκ νέου του 

νήματος που είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση του applet. Στη μέθοδο pause γίνεται 

παύση και συνέχιση του νήματος ανάλογα με την πρότερη κατάσταση.  

Η μέθοδος exit περιορίζεται μόνο στο κλείσιμο του applet, ενώ οι μέθοδοι 

previous και next αναλαμβάνουν τη μετάβαση του αλγορίθμου κατά ένα βήμα προς 

τα πίσω ή προς τα εμπρός. Αυτό επιτυγχάνεται με δύο επιπλέον μεταβλητές, τις counter 

και tempcounter. Η πρώτη μετρά τις κινήσεις που έγιναν στο applet ενώ στη δεύτερη 

ανατίθεται ο αριθμός των κινήσεων την στιγμή που πατήθηκε το αντίστοιχο πλήκτρο. 

Τέλος γίνεται επανεκτέλεση του αλγορίθμου και μόλις ο μετρητής λάβει την τιμή 

του tempcounter ο αλγόριθμος σταματάει. Έτσι επιτυγχάνεται η μετάβαση κατά ένα 

βήμα προς τα πίσω χωρίς την αποθήκευση όλων των ενδιάμεσων αναθέσεων και 

κινήσεων του αλγορίθμου. 

 
private void previous() { 
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  tempcounter = counter; 

  if(tempcounter>1) { 

   previouspressed = true; 

   restart(); 

  } 

} 

 

Το παρακάτω τμήμα κώδικα αφορά τη μέθοδο next. Η διαφορά που 

παρατηρείται με τη μέθοδο previous, είναι ότι η συνθήκη ελέγχου εξετάζει το πλήθος 

των γραμμών του ψευδοκώδικα για να αποφασίσει το σημείο τερματισμού του 

αλγορίθμου άρα και την απουσία επόμενου βήματος. 

 
private void next() { 

  tempcounter = counter; 

  if (activeRow < 8) { 

   nextpressed = true; 

   restart(); 

  } 

} 

 3.2.4 Πληροφορίες εκτέλεσης 
 Όσον αφορά το τμήμα στο οποίο απεικονίζονται οι πληροφορίες κατά την 

εκτέλεση του αλγορίθμου παραμένει λιτό και υλοποιείται στην κλάση Animation του 

εκάστοτε αλγορίθμου. Οι οδηγίες τυπώνονται στην οθόνη ως String με την εντολή 

drawstring στη μέθοδο paint. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται για τις πληροφορίες 

κατά την εκτέλεση αλλά και τα μηνύματα σφάλματος που εμφανίζονται κατά τη 

λανθασμένη εισαγωγή τιμών από τον χρήστη. Για την τροφοδοσία των κατάλληλων 

πληροφοριών κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου υπεύθυνη είναι η μέθοδος run όπως 

συμβαίνει και με τα υπόλοιπα τμήματα. Τέλος κάθε αλγόριθμος διαθέτει τα αντίστοιχα 

πεδία εισαγωγής τιμών για την εκτέλεση από το χρήστη. Η δημιουργία και η προσθήκη 

γίνεται στη μέθοδο init, ενώ η απεικόνιση στη μέθοδο paint. Η μέθοδος 

actionPerformed αναλαμβάνει τον έλεγχο των τιμών εισόδου και σε περίπτωση 

έγκρισης, την ανάθεση της τιμής στις υπόλοιπες μεθόδους για την έναρξη του 

αλγορίθμου. Παρακάτω φαίνεται η μέθοδος που καλείται στους Πύργους του Hanoi όταν 

εισάγεται ο αριθμός των δίσκων από τον χρήστη. 
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if (e.getSource() == ringsTextfield) { 

 numberofRings = Integer.parseInt(ringsTextfield.getText()); 

 if (numberofRings > 0 && numberofRings < 7) 

  restart(); 

 else { 

  if (numberofRings <= 0) 

   infoWarning = "Please input positive number of 

disks"; 

  else 

   infoWarning = "Please input smaller number of disks"; 

  repaint(); 

 } 

} 
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 4 Παρουσίαση Αλγορίθμων 

 4.1  Αλγόριθμοι αναζήτησης 

 4.1.1 Γραμμική αναζήτηση (Linear search) 

 4.1.1.1 Επισκόπηση 

 Η γραμμική ή ακολουθιακή αναζήτηση[3] είναι μία μέθοδος εύρεσης μιας 

συγκεκριμένης τιμής σε μία λίστα η οποία ελέγχει κάθε στοιχείο ακολουθιακά μέχρι να 

βρεθεί το επιθυμητό στοιχείο ή να εξαντληθεί η λίστα. Δεν είναι απαραίτητη η 

ταξινόμηση της λίστας. 

 Η γραμμική αναζήτηση είναι ο απλούστερος αλγόριθμος αναζήτησης και ανήκει 

στην κατηγορία της τυφλής (brute-force) ή εξαντλητικής αναζήτησης. Η πολυπλοκότητα 

χειρότερης περίπτωσης είναι ανάλογη με τον αριθμό των στοιχείων της λίστας δηλαδή 

( )ΝΟ . Το μειονέκτημα σε σχέση με τη δυαδική αναζήτηση είναι ότι σε περίπτωση 

ταξινομημένης λίστας δεν το εκμεταλλεύεται, όπου και είναι καταδικασμένη να εξετάσει 

ολόκληρη τη λίστα. 

 4.1.1.2 Επαναληπτικός ψευδοκώδικας 
1.LinearSearch(A[0..N-1], value)     

2. for i=0:N-1 

3.  if (A[i] = value) 

4.   return i 

5.  end if 

6.  i ← i + 1 

7. end for 

8. return -1 

9.end 

 4.1.1.3 Παράδειγμα 

Έστω ο πίνακας A=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10] με μήκος Ν=10. Θέλουμε να αναζητήσουμε αν 

ο ακέραιος 9 αποτελεί στοιχείο του Α. 

Επανάληψη 1 

i=0, A[0]=1, 1≠9 

Το i παίρνει την τιμή 0 και το στοιχείο Α[0] ισούται με 1, το οποίο όμως διαφέρει από το 

ζητούμενο έτσι ο δείκτης i αυξάνεται κατά μία μονάδα. 
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Επανάληψη 2 

i=1, A[1]=2, 2≠9 

Το επόμενο στοιχείο του πίνακα είναι το 2 και είναι διαφορετικό από το 9. 

… 

Επανάληψη 9 

i=8, A[8]=9, 9=9 

Το επιθυμητό αποτέλεσμα έρχεται στην 9η επανάληψη όπου ο δείκτης i παίρνει την τιμή 

8. 

 4.1.2 Δυαδική αναζήτηση (Binary search) 

 4.1.2.1 Επισκόπηση 

 Ο αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης[3] έχει στόχο την εύρεση της θέσης ενός 

ζητούμενου στοιχείου (κλειδί) μέσα από ένα ταξινομημένο μονοδιάστατο σύνολο 

στοιχείων. Το σύνολο μπορεί να είναι ταξινομημένο είτε σε αύξουσα είτε σε φθίνουσα 

σειρά. Παρακάτω γίνεται αναφορά σε μία αύξουσα ακολουθία στοιχείων. Σε κάθε βήμα 

ο αλγόριθμος συγκρίνει την τιμή του κλειδιού με την τιμή του μεσαίου στοιχείου του 

συνόλου. Αν οι τιμές συμπίπτουν τότε βρέθηκε το ζητούμενο στοιχείο και επομένως και 

η θέση του. Διαφορετικά αν η τιμή του κλειδιού είναι μικρότερη από την τιμή του 

μεσαίου στοιχείου τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία στο υποσύνολο που βρίσκεται 

αριστερά της μεσαίας τιμής ή αν είναι μεγαλύτερη στο υποσύνολο που βρίσκεται δεξιά. 

Αν το σύνολο που προκύπτει είναι κενό τότε η ζητούμενη τιμή δεν βρίσκεται στο αρχικό 

σύνολο. 

 Η δυαδική αναζήτηση είναι ένας αλγόριθμος αναζήτησης διαίρει και βασίλευε ή 

πιο συγκεκριμένα αλγόριθμος διχοτόμησης διότι μετά από κάθε σύγκριση θα επιλέξει 

ένα από τα δύο διακριτά υποσύνολα. Όσον αφορά τη χρονική πολυπλοκότητα, είναι 

λογαριθμική ως προς το μέγεθος της εισόδου. Σε κάθε επανάληψη υποδιπλασιάζει τον 

αριθμό των στοιχείων που πρόκειται να εξεταστούν, έτσι για τον εντοπισμό ενός 

συγκεκριμένου στοιχείου ή για τον προσδιορισμό της απουσίας του χρειάζεται 

λογαριθμικό χρόνο. Στην καλύτερη περίπτωση θα εκτελέσει τουλάχιστον μία σύγκριση 

ενώ στη χειρότερη όσο είναι ο λογάριθμος του Ν, δηλαδή 2(log )NΟ . 

 4.1.2.2 Επαναληπτικός ψευδοκώδικας 
 1.BinarySearch(A[0..N-1], value) 

 2. low ← 0 
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 3. high ← N – 1 

 4. while (low ≤ high) 

 5.  mid ← 
2

low high+ 
  

  

 6.  if (A[mid] > value) 

 7.   high ← (mid – 1) 

 8.  else if (A[mid] < value) 

 9.   low ← (mid + 1) 

10.  else 

11.   return mid 

12.  end if 

13. end while 

14. return -1 

15.end 

 4.1.2.3 Παράδειγμα 

Εφαρμόζοντας το παράδειγμα της γραμμικής αναζήτησης στη συγκεκριμένη περίπτωση 

παρατηρούμε ότι η δυαδική αναζήτηση είναι πιο αποδοτική. Έστω ο πίνακας A=[1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10] και value=9 είναι ο ακέραιος που αναζητάμε. Υπολογίζουμε αρχικά τις 

μεταβλητές low και high με τιμές 0 και 9 αντίστοιχα. Η συνθήκη του βρόχου while 

πληρείται (0 ≤ 9) και έτσι εκτελείται το επόμενο κομμάτι του κώδικα. 

mid= 0 9 9 4
2 2
+   = =      

 

Το στοιχείο του Α με δείκτη 4 είναι ο ακέραιος 5 (A[4] = 5), που είναι μικρότερος από 

το 9, έτσι σύμφωνα με τη γραμμή 8 του ψευδοκώδικα υπολογίζεται ξανά το low 

λαμβάνοντας την τιμή 5. Η συνθήκη δίνει αληθές αποτέλεσμα (5 ≤ 9) και συνεχίζεται η 

επανάληψη. 

mid= 5 9 14 7
2 2
+   = =      

 

Το στοιχείο με δείκτη 7 είναι το 8 (Α[7] = 8), το οποίο είναι μικρότερο του 9 και πάλι 

εκτελείται η γραμμή 8 του ψευδοκώδικα. Το low λαμβάνει τη νέα τιμή (low = 8) και εν 

συνεχεία εξετάζεται η συνθήκη του βρόχου (8 ≤ 9) δίνοντας αληθές αποτέλεσμα για 

ακόμη μία φορά. 

mid= 8 9 17 8
2 2
+   = =      
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Το mid λαμβάνει την τιμή 8 το οποίο μας δίνει το ζητούμενο στοιχείο στον πίνακα Α 

(Α[8] = 9). 

 4.1.3 Τριαδική αναζήτηση (Ternary search) 

 4.1.3.1 Επισκόπηση 

Η τριαδική αναζήτηση είναι μία γενίκευση της δυαδικής, με την έννοια ότι αντί 

για ένα ενδιάμεσο σημείο χρησιμοποιούμε δύο ενδιάμεσους, χωρίζοντας το σύνολο σε 

τρία υποσύνολα. Σε κάθε επανάληψη γίνονται δύο συγκρίσεις αποφασίζοντας σε ποιο 

τρίτο του συνόλου θα συνεχίσει την εκτέλεση ο αλγόριθμος. Η λίστα των στοιχείων 

πρέπει να είναι ταξινομημένη είτε κατά αύξουσα είτε κατά φθίνουσα σειρά. 

Η τριαδική αναζήτηση ανήκει στην κατηγορία «διαίρει και βασίλευε» και μπορεί 

πολύ εύκολα να γενικευτεί σε k-αδική αναζήτηση χωρίζοντας το σύνολο σε k 

υποσύνολα. Η πολυπλοκότητα είναι λογαριθμική και ανάλογη προς το μέγεθος της 

εισόδου με βάση του λογαρίθμου, το k. Στη συγκεκριμένη περίπτωση παρόλο που σε 

κάθε επανάληψη απορρίπτονται τα δύο τρίτα της λίστας, η τριαδική αναζήτηση δεν είναι 

πιο αποδοτική από τη δυαδική. Αυτό συμβαίνει διότι σε κάθε βήμα γίνονται δύο 

συγκρίσεις έναντι μίας στη δυαδική με αποτέλεσμα 32 log (1)N⋅ + Ο συγκρίσεις οι οποίες 

είναι περισσότερες από τις 2log (1)Ν +Ο . 

 4.1.3.2 Επαναληπτικός ψευδοκώδικας 
 1.TernarySearch(A[0..N-1], value) 

 2. left ← 0 

 3. right ← N – 1 

 4. while (left ≤ right) 

 5.  leftThird ← left + 
right lef

3
t− 

  
 

 6.  rightThird ← right - 
right lef

3
t− 

  
 

 7.  if (Α[leftThird] = value)    

 8.   return leftThird 

 9.  else if (A[rightThird] = value) 

10.   return rightThird 

11.  else if (A[leftThird] > value) 

12.   right ← (leftThird – 1) 

13.  else if (A[rightThird] < value) 
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14.   left ← (rightThird + 1) 

15.  else 

16.   left ← (leftThird + 1) 

17.   right ← (rightThird - 1) 

18.  end if 

19. end while 

20. return -1 

21.end 

 4.1.3.3 Παράδειγμα 

Έστω ο πίνακας A=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10], και value=9 το ζητούμενο στοιχείο. 

Υπολογίζουμε τα left και right με τιμές 0 και 9 αντίστοιχα. Επειδή 0 ≤ 9 εκτελούνται οι 

εντολές του βρόχου while. 

leftThird 9 0 3
3
− = =  

, rightThird 9 09 9 3 6
3
− = − = − =  

 

Υπολογίζουμε τα Α[leftThird] και Α[rightThird] και εξετάζουμε αν ισχύει κάποια από 

τις συνθήκες ελέγχου if. 

A[3]=4, 4≠9 

A[6]=7, 7≠9 

A[3]=4, 4≤9 

A[6]=7, 7<9, left=7 

Παρατηρούμε ότι ισχύει η 4η συνθήκη και υπολογίζουμε τη νέα τιμή του left. Η συνθήκη 

left ≤ right είναι αληθής (7 ≤ 9) και επαναλαμβάνεται η προηγούμενη διαδικασία 

δίνοντας τα παρακάτω αποτελέσματα. 

leftThird 9 7 27 7 7
3 3
−   = + = + =      

, rightThird 9 7 29 9 9
3 3
−   = − = − =      

 

A[7]=8, 8≠9 

A[9]=10, 10≠9 

A[7]=8, 8<=9 

A[9]=10, 10>=9 

left=8, right=8 

Αυτή τη φορά δεν ικανοποιήθηκε καμία από τις συνθήκες ελέγχου με αποτέλεσμα να 

αλλάξουν τιμή και οι δύο μεταβλητές. Οι εντολές του βρόχου while θα εκτελεστούν για 

μία ακόμη φορά (8 ≤ 8) και θα καταλήξουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 
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leftThird 8 88 8
3
− = + =  

, rightThird 8 89 8
3
− = − =  

 

A[8]=9, 9=9 

 4.2  Αλγόριθμοι ταξινόμησης 

 4.2.1 Βελτιστοποιημένη ταξινόμηση φυσαλίδας (Bubble sort optimized) 

 4.2.1.1 Επισκόπηση 

 Η ταξινόμηση φυσαλίδας[2] είναι ένας απλός αλγόριθμος ταξινόμησης, ο οποίος 

διατρέχει επανειλημμένα τη λίστα που πρόκειται να ταξινομηθεί συγκρίνοντας κάθε 

ζευγάρι γειτονικών στοιχείων και ανταλλάσσοντας τα σε περίπτωση που βρίσκονται σε 

λανθασμένη σειρά. Το πέρασμα διαμέσου της λίστας επαναλαμβάνεται μέχρις ότου να 

μη χρειάζεται ανταλλαγή στοιχείων, το οποίο υποδηλώνει ότι η λίστα έχει ταξινομηθεί 

ως προς κάποια διάταξη. Ο αλγόριθμος πήρε το όνομα του από τον τρόπο που τα 

στοιχεία με πολύ μικρές τιμές αναδύονται στην κορυφή της λίστας όπως οι φυσαλίδες 

στην επιφάνεια του νερού. 

Αν και είναι απλός αλγόριθμος, είναι αργός και καθόλου πρακτικός στις 

περισσότερες περιπτώσεις ακόμη κι αν συγκριθεί με την ταξινόμηση με εισαγωγή. Όσον 

αφορά την απόδοση του αλγορίθμου η πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης είναι 
2(N )Ο , όπου Ν είναι ο αριθμός των στοιχείων προς ταξινόμηση. Υπάρχουν άλλοι 

αλγόριθμοι ταξινόμησης πιο αποδοτικοί αλλά ακόμα και η ταξινόμηση με εισαγωγή, που 

έχει την ίδια πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης, τις περισσότερες φορές έχει 

καλύτερα αποτελέσματα από την ταξινόμηση φυσαλίδας. Επομένως η ταξινόμηση 

φυσαλίδας δεν αποτελεί πρακτική λύση όταν το Ν είναι μεγάλος αριθμός. 

Ο αλγόριθμος της φυσαλίδας μπορεί εύκολα να βελτιστοποιηθεί παρατηρώντας ότι το 

Ν-οστό πέρασμα βρίσκει το Ν-οστό μεγαλύτερο στοιχείο και το τοποθετεί στην τελική 

του θέση. Έτσι ο εσωτερικός βρόχος μπορεί να αποφύγει τον έλεγχο των Ν-1 τελευταίων 

στοιχείων όταν τρέχει για Ν-οστή φορά. Γενικότερα, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί αν 

περισσότερα στοιχεία έχουν τοποθετηθεί στην τελική τους θέση. Ειδικότερα όλα τα 

στοιχεία μετά την τελευταία ανταλλαγή είναι ταξινομημένα και δε χρειάζεται να 

ελεγχθούν ξανά. Αυτό επιτρέπει στον βελτιστοποιημένο αλγόριθμο να προσπεράσει 

αρκετά στοιχεία με αποτέλεσμα να μειωθούν κατά 50% οι συγκρίσεις στη χειρότερη 

περίπτωση.  
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 4.2.1.2 Επαναληπτικός ψευδοκώδικας 
 1.BubbleSortOptimized(A[0..N-1]) 

 2. n ← N 

 3. do 

 4.  changes ← 0 

 5.  for i=1:n-1 

 6.   if (A[i-1] > A[i]) 

 7.    swap(A[i], A[i-1]) 

 8.    changes ← i 

 9.   end if 

10.   i ← i + 1 

11.  end for 

12.  n ← changes 

13. while (n ≠ 0) 

14. return A  

15.end 

 4.2.1.3 Παράδειγμα 

Έστω ο πίνακας ακεραίων A=[15 1 7 3 2 25 20 18 30 250] με στόχο να ταξινομήσουμε 

τα στοιχεία σε αύξουσα σειρά. Το n=10 και το changes=0.  

Επανάληψη 1 

Ο δείκτης i θα πάρει την τιμή 1 και θα ελέγξουμε αν ισχύει η συνθήκη για τα πρώτα δύο 

στοιχεία του Α. 

i=1, A[0]=15, A[1]=1, 15>1  

Η συνθήκη ισχύει, τα στοιχεία αλλάζουν θέσεις μεταξύ τους και η μεταβλητή changes 

παίρνει την τιμή 1. 

15↔1, changes=1 

Ο πίνακας Α έχει την ακόλουθη μορφή μετά την πρώτη επανάληψη. 

A=[1 15 7 3 2 25 20 18 30 250] 

Επανάληψη 2 

Ο δείκτης i γίνεται 2 και η συνθήκη ισχύει ξανά οπότε γίνεται ανταλλαγή των δύο 

στοιχείων με τη μεταβλητή changes να κρατάει τη θέση της τελευταίας ανταλλαγής. 

i=2, A[1]=15, A[2]=7, 15>7 15↔7, changes=2 

Ο πίνακας Α πλέον έχει πάρει την ακόλουθη μορφή. 

A=[1 7 15 3 2 25 20 18 30 250] 

… 
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Επανάληψη 9 

Ο δείκτης i γίνεται 9, η συνθήκη όμως δεν ισχύει και τα στοιχεία παραμένουν στη θέση 

τους. Η μεταβλητή changes έχει κρατήσει τη θέση της τελευταίας ανταλλαγής στοιχείων. 

i=9, A[8]=30, A[9]=250, 30<250, changes=7 

Ο πίνακας Α είναι ο ακόλουθος. 

A=[1 7 3 2 15 20 18 25 30 250] 

Το n λαμβάνει την τιμή του changes με σκοπό να μειώσει το πλήθος των επαναλήψεων 

(n = 7). Επειδή ισχύει n ≠ 0 επαναλαμβάνονται οι εντολές του βρόχου. 

… 

Στην τελευταία είσοδο του βρόχου while το n θα λάβει την τιμή 2. Η μεταβλητή changes 

μηδενίζεται και ξεκινάει η επανάληψη για i = 1. 

i=1, A[0]=1, A[1]=2, 1<2 changes=0 

i=2, A[1]=2, A[2]=3, 2<3 changes=0 

Δεν ικανοποιείται η συνθήκη σε καμία περίπτωση και τα στοιχεία παραμένουν στις 

θέσεις τους. Το n λαμβάνει την τιμή 0 από το changes και έτσι ικανοποιείται η συνθήκη 

τερματισμού του βρόχου while. Ο πίνακας Α έχει πλέον ταξινομηθεί. 

A=[1 2 3 7 15 18 20 25 30 250] 

 4.2.2 Ταξινόμηση με εισαγωγή (Insertion sort) 

 4.2.2.1 Επισκόπηση 

 Η ταξινόμηση με εισαγωγή[2] είναι ένας απλός αλγόριθμος ταξινόμησης, ο οποίος 

χτίζει την τελική μορφή της ταξινομημένης λίστας αλλάζοντας ένα στοιχείο κάθε φορά. 

Δεν είναι τόσο αποδοτική σε μεγάλες λίστες σε σύγκριση με προηγμένους αλγορίθμους 

ταξινόμησης, όπως η γρήγορη ταξινόμηση (quicksort), η ταξινόμηση σωρού (heapsort) 

και η ταξινόμηση με συγχώνευση (merge sort). Παρόλα αυτά έχει αρκετά 

πλεονεκτήματα όπως είναι η απλή υλοποίηση, η αποτελεσματικότητα σε σχετικά μικρά 

σύνολα δεδομένων αλλά και σε σύγκριση με άλλους πολυωνυμικούς αλγορίθμους 

( 2(N )Ο ) όπως η ταξινόμηση με επιλογή και η ταξινόμηση φυσαλίδας. Ακόμη ο 

αλγόριθμος είναι αποδοτικός για σύνολα δεδομένων που είναι ήδη ταξινομημένα στο 

μεγαλύτερο μέρος τους, με χρονική πολυπλοκότητα ( )O kN  εφόσον κάθε στοιχείο κατά 

την είσοδο δεν απέχει περισσότερες από k θέσεις από τη σωστά ταξινομημένη θέση του. 

Τέλος είναι σταθερός διότι δεν αλλάζει τη σχετική σειρά στοιχείων με ίδια κλειδιά, 
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απαιτεί μία σταθερή ποσότητα (1)O  ως επιπλέον χώρο μνήμης και μπορεί να 

ταξινομήσει μία λίστα καθώς την λαμβάνει. 

 Η ταξινόμηση με εισαγωγή εκτελεί επαναλήψεις, χρησιμοποιώντας ένα στοιχείο 

εισόδου σε κάθε επανάληψη αναπτύσσοντας μία ταξινομημένη λίστα εξόδου. Σε κάθε 

επανάληψη αφαιρεί ένα στοιχείου εισόδου, βρίσκει τη θέση στην οποία ανήκει μέσα 

στην ταξινομημένη λίστα και το εισάγει εκεί. Επαναλαμβάνει μέχρι να μην απομείνουν 

άλλα στοιχεία εισόδου. 

 Στην καλύτερη περίπτωση όπου η λίστα εισόδου είναι ήδη ταξινομημένη ο 

αλγόριθμος έχει γραμμική πολυπλοκότητα (N)O . Σε κάθε επανάληψη το στοιχείο που 

πρόκειται να εισαχθεί συγκρίνεται μόνο με το δεξιότερο στοιχείο του ταξινομημένου 

υποσυνόλου του πίνακα. Η πιο απλή χειρότερη περίπτωση είναι η είσοδος να είναι 

ταξινομημένη με την αντίθετη σειρά. Σε κάθε περίπτωση όπου κάθε στοιχείο είναι το 

μικρότερο από όλα τα προηγούμενα, ο αλγόριθμος πρέπει να ελέγξει και να μετακινήσει 

όλα τα στοιχεία του ταξινομημένου υποσυνόλου σε κάθε επανάληψη. Αυτό συνεπάγεται 

ότι η ταξινόμηση με εισαγωγή έχει πολυωνυμική πολυπλοκότητα 2( )O Ν . Η μέση 

πολυπλοκότητα είναι κι αυτή πολυωνυμική 2( )O Ν  με αποτέλεσμα η ταξινόμηση με 

εισαγωγή να μην αποτελεί πρακτική λύση για ταξινόμηση λιστών με μεγάλο μέγεθος. 

Παρόλα αυτά είναι ένας από τους πιο γρήγορους αλγορίθμους για ταξινόμηση μικρών 

συνόλων, πιο γρήγορος και από τη γρήγορη ταξινόμηση, η οποία σε μερικές υλοποιήσεις 

χρησιμοποιεί την ταξινόμηση με εισαγωγή για πίνακες μικρότερους από ένα 

συγκεκριμένο κατώφλι. 

 4.2.2.2 Επαναληπτικός ψευδοκώδικας 
 1.InsertionSort(A[0..N-1]) 

 2. for i=1:N-1 

 3.  j ← i 

 4.  B ← A[i] 

 5.  while (j > 0 && A[j-1] > B) 

 6.   A[j] ← A[j-1] 

 7.   j ← (j – 1) 

 8.  end while 

 9.  A[j] ← B 

10.  i ← i + 1 

11. end for  

12. return A  
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13.end 

 4.2.2.3 Παράδειγμα 

Έστω ο πίνακας A=[15 1 7 3 2 25 20 18 30 250] μήκους 10. Θέλουμε να ταξινομήσουμε 

τον Α σε αύξουσα σειρά.  

Επανάληψη 1 

i=1, j=1, B=A[i]=1, 

Ο δείκτης i λαμβάνει την τιμή 1, το j γίνεται επίσης μονάδα και στη μεταβλητή Β 

αναθέτουμε το 2ο στοιχείο του Α. Η συνθήκη του βρόχου while εξετάζει αν το j είναι 

θετικό και αν υπάρχει κάποιο από τα προηγούμενα στοιχείο που είναι μεγαλύτερο από το 

τρέχον στοιχείο του Α. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μόνο ένα προηγούμενο 

στοιχείο διότι το τρέχον είναι το 2ο στοιχείο του πίνακα. Το 1ο στοιχείο είναι το 15 και 

είναι μεγαλύτερο από το 1 οπότε θα μεταφερθεί στη θέση 1 και ο δείκτης j θα μειωθεί 

κατά μία μονάδα με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται η συνθήκη j > 0. 

1>0 && A[0]=15>1 -> A[1]=15, j=0 

Στη θέση που έμεινε κενή (δηλ. j = 0) ανατίθεται η τιμή του Β (A[0] = 1) με τον 

πίνακα Α να παίρνει την ακόλουθη μορφή. 

A=[1 15 7 3 2 25 20 18 30 250] 

Επανάληψη 2 

i=2, j=2, B=A[2]=7, 

Στη 2η επανάληψη το i γίνεται 2, το j επίσης και στη μεταβλητή Β ανατίθεται το 3ο 

στοιχείο του πίνακα. Η συνθήκη ισχύει και στη θέση 2 μεταφέρεται η τιμή 15 αλλά το 

τρέχον στοιχείο (Β = 7) είναι μεγαλύτερο από το 1 οπότε δεν γίνεται άλλη αλλαγή και η 

κενή θέση αυτή τη φορά είναι η θέση 1. 

2>0 && A[1]=15>7 -> A[2]=15, j=1 

1>0 && A[0]=1<7 

Στη θέση 1 καταλήγει η τιμή της μεταβλητής Β. 

A[1]=7 

Ο πίνακας με τη 2η επανάληψη είναι ο ακόλουθος. 

A=[1 7 15 3 2 25 20 18 30 250] 

… 

Επανάληψη 9 

Κατά την τελευταία επανάληψη ο πίνακας έχει ήδη ταξινομηθεί με το παρακάτω 

αποτέλεσμα. 



36 

A=[1 2 3 7 15 18 20 25 30 250] 

 4.2.3 Ταξινόμηση με επιλογή (Selection sort) 

 4.2.3.1 Επισκόπηση 

 Η ταξινόμηση με επιλογή[2] είναι ένας αλγόριθμος ταξινόμησης και 

συγκεκριμένα ανήκει στους αλγορίθμους με επιτόπια σύγκριση στοιχείων (in-place 

comparison sort). Τέτοιοι αλγόριθμοι μεταβάλλουν την είσοδο χρησιμοποιώντας μία 

δομή δεδομένων με μικρό, σταθερό αριθμό επιπλέον αποθηκευτικού χώρου. Η είσοδος 

συνήθως αντικαθίσταται από την έξοδο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του αλγορίθμου. Η 

ταξινόμηση με επιλογή έχει χρονική πολυπλοκότητα 2( )O Ν  κάτι που την κάνει 

αναποτελεσματική σε μεγάλες λίστες και γενικότερα αποδίδει χειρότερα από τον 

αντίστοιχο αλγόριθμο ταξινόμησης με εισαγωγή. Εντούτοις φημίζεται για την απλότητα 

του και τα πλεονεκτήματα που έχει όσον αφορά περίπλοκους αλγορίθμους σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις, ειδικότερα όταν η βοηθητική μνήμη είναι περιορισμένη. 

 Ο αλγόριθμος διαιρεί την εισαχθείσα λίστα σε δύο μέρη, το υποσύνολο των 

στοιχείων που έχουν ήδη ταξινομηθεί το οποίο χτίζεται από αριστερά προς τα δεξιά στην 

αρχή της λίστας, και το υποσύνολο των στοιχείων που απομένουν να ταξινομηθούν το 

οποίο καταλαμβάνει την υπόλοιπη λίστα. Αρχικά η ταξινομημένη υπολίστα είναι κενή 

και η αταξινόμητη αποτελείται από ολόκληρη την λίστα εισόδου. Ο αλγόριθμος ενεργεί 

βρίσκοντας το μικρότερο (ή το μεγαλύτερο ανάλογα με τη σειρά ταξινόμησης) στοιχείο 

στην αταξινόμητη υπολίστα, ανταλλάσσοντας το με το πρώτο από αριστερά αταξινόμητο 

στοιχείο (τοποθετώντας το σε σειρά ταξινόμησης) και μετακινώντας τα όρια της 

υπολίστας κατά ένα στοιχείο δεξιά. Ο αλγόριθμος τερματίζει όταν απομείνει ένα μόνο 

στοιχείο στην αταξινόμητη υπολίστα το οποίο είναι και ταξινομημένο. 

 Η ταξινόμηση με επιλογή δεν είναι δύσκολο να αναλυθεί διότι κανένας από τους 

βρόχους επανάληψης δεν εξαρτάται από τα στοιχεία εισόδου. Η εύρεση του μικρότερου 

στοιχείου απαιτεί σάρωση όλων των N στοιχείων (N-1 συγκρίσεις) και στη συνέχεια 

ανταλλαγή με το στοιχείο στην πρώτη θέση. Η εύρεση του επόμενου μικρότερου 

στοιχείου απαιτεί σάρωση των N-1 υπολειπόμενων στοιχείων και ούτω καθεξής. 

Σύμφωνα με τον τύπο της αριθμητικής προόδου χρειάζονται 

2N(N 1)(N 1) (N 2) ... 2 1 (N )
2
−

− + − + + + = ∈Θ  συγκρίσεις και για κάθε σάρωση 

απαιτείται μία ανταλλαγή για N-1 στοιχεία (το τελευταίο βρίσκεται στη σωστή θέση). 
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Συνεπώς η πολυπλοκότητα οποιασδήποτε περίπτωσης (καλύτερης, χειρότερης, μέσης) 

είναι η ίδια και είναι ίση με 2(N )O . 

 4.2.3.2 Επαναληπτικός ψευδοκώδικας 
 1.SelectionSort(A[0..N-1]) 

 2. for i=0:N-2 

 3.  index ← i 

 4.  for j=i+1:N-1 

 5.   if (A[j] < A[index]) 

 6.    index ← j 

 7.   end if 

 8.   j ← j + 1 

 9.  end for 

10.  swap(A[index], A[i]) 

11.  i ← i + 1 

12. end for 

13. return A  

14.end 

 4.2.3.3 Παράδειγμα 

Έστω ο πίνακας A=[15 1 7 3 2 25 20 18 30 250] με στόχο να τον ταξινομήσουμε κατά 

αύξουσα σειρά. 

Επανάληψη 1 κατά i 

Ο δείκτης i γίνεται 0, το ίδιο και η μεταβλητή index. 

Επανάληψη 1 κατά j 

Ο δείκτης j παίρνει την τιμή 1 και ελέγχεται αν το 2ο στοιχείο είναι μικρότερο από το 1ο, 

κάτι που ισχύει οπότε το index γίνεται 1. 

A[1]=1, A[0]=15, 1<15, index=1 

Επανάληψη 2 κατά j 

Το j παίρνει την επόμενη τιμή αυτή τη φορά η συνθήκη ελέγχει αν το στοιχείο στη θέση 

2 είναι μικρότερο από το στοιχείο στη θέση 1 όπου και αποτυγχάνει. 

j=2, A[2]=7, A[1]=1, 7>1 

… 

Επανάληψη 9 κατά j 

Κατά την τελευταία επανάληψη του j δεν αλλάζει η τιμή του index διότι δεν βρέθηκε 

στοιχείο μικρότερο του 1. 
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j=9, A[9]=250, A[1]=1, 250>1 

Μετά την έξοδο από τη δομή επανάληψης γίνεται ανταλλαγή του στοιχείου στη θέση 

index (A[1] = 15) με το στοιχείο στη θέση i (A[0] = 1). Ο πίνακας είναι ο ακόλουθος. 

A=[1 15 7 3 2 25 20 18 30 250] 

Επανάληψη 2 κατά i 

Ο δείκτης i=1 και το index=1 

Επανάληψη 1 κατά j 

Ο δείκτης αρχίζει να μετράει από την τιμή 2 και κατά σειρά ελέγχονται τα επόμενα 

στοιχεία για την εύρεση του μικρότερου το οποίο εντοπίζεται στη θέση 4 με τιμή 2. 

j=2, A[2]=7, A[1]=15, 7<15 index=2 

Επανάληψη 2 κατά j 

j=3, A[3]=3, A[2]=7, 3<7 index=3 

… 

Επανάληψη 8 κατά j 

j=9, A[9]=250, A[4]=2, 250>2 

Έτσι γίνεται ανταλλαγή των στοιχείων 2 και 15 με τον πίνακα Α να ακολουθεί. 

A=[1 2 7 3 15 25 20 18 30 250] 

… 

Επανάληψη 9 κατά i 

Ο δείκτης i γίνεται 8, το index παίρνει την τιμή του i. 

Επανάληψη 1 κατά j 

Το μοναδικό στοιχείο που ελέγχεται είναι το τελευταίο το οποίο βρίσκεται στη σωστή 

θέση και δεν γίνεται καμία αλλαγή. Το αποτέλεσμα είναι το παρακάτω. 

A=[1 2 3 7 15 18 20 25 30 250] 

 4.2.4 Ταξινόμηση μέτρησης (Counting sort) 

 4.2.4.1 Επισκόπηση 

 Στην επιστήμη των υπολογιστών, η ταξινόμηση μέτρησης είναι ένας αλγόριθμος 

ταξινόμησης μιας συλλογής αντικειμένων σύμφωνα με τα κλειδιά τους, που είναι 

ακέραιοι αριθμοί. Ο αλγόριθμος ενεργεί μετρώντας των αριθμό των αντικειμένων που 

έχει κάθε διακριτή τιμή κλειδιού, και κάνοντας χρήση αριθμητικής πάνω σε αυτές τις 

μετρήσεις προσδιορίζει τη θέση της κάθε τιμής κλειδιού στην ακολουθία εξόδου. Ο 

χρόνος εκτέλεσης είναι γραμμικός σε σχέση με τον αριθμό των στοιχείων και τη διαφορά 
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μεταξύ της μεγαλύτερης και της μικρότερης τιμής κλειδιού, γι’ αυτό είναι κατάλληλος 

μόνο σε περιπτώσεις όπου η διαφοροποίηση των κλειδιών δεν είναι πολύ μεγαλύτερη 

από τον αριθμό των στοιχείων. Ωστόσο, συχνά χρησιμοποιείται ως υπορουτίνα σε έναν 

άλλον αλγόριθμο ταξινόμησης, την ταξινόμηση βάσης (radix sort), ο οποίος χειρίζεται 

μεγαλύτερα κλειδιά πιο αποτελεσματικά. 

 Επειδή η ταξινόμηση μέτρησης χρησιμοποιεί τιμές κλειδιών ως δείκτες πινάκων, 

δεν ανήκει στην κατηγορία των αλγορίθμων σύγκρισης και το κάτω όριο (N logN)Ω  δεν 

εφαρμόζεται εδώ. Η ταξινόμηση δοχείου (bucket sort) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

πολλές από τις ίδιες εργασίες που εφαρμόζεται η ταξινόμηση μέτρησης με παρόμοια 

χρονική ανάλυση. Όμως σε σύγκριση με την ταξινόμηση μέτρησης, η ταξινόμηση 

δοχείου απαιτεί συνδεδεμένες λίστες, δυναμικούς πίνακες ή μεγάλο αριθμό 

προκαθορισμένης μνήμης για να αποθηκεύσει το σύνολο των αντικειμένων που 

βρίσκονται σε κάθε δοχείο. Αντιθέτως η ταξινόμηση μέτρησης αποθηκεύει έναν 

μοναδικό αριθμό (το σύνολο των αντικειμένων) ανά δοχείο. 

 Συνοπτικά, ο αλγόριθμος σαρώνει όλα τα αντικείμενα υπολογίζοντας ένα 

ιστόγραμμα με τον αριθμό των φορών που εμφανίζεται κάθε κλειδί στη λίστα εισόδου. 

Στη συνέχεια εκτελεί έναν αθροιστικό (prefix sum) υπολογισμό (δεύτερη σάρωση, στο 

εύρος των πιθανών κλειδιών) για να αποφασίσει, για κάθε κλειδί, την αρχική θέση στον 

πίνακα εξόδου των αντικειμένων που έχουν αυτό το κλειδί. Τέλος, σαρώνει και πάλι τα 

αντικείμενα, μετακινώντας καθένα στην ταξινομημένη θέση στον πίνακα εξόδου. 

 Επειδή ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί μόνο απλές επαναληπτικές μεθόδους, χωρίς 

αναδρομή ή κλήση υπορουτίνων, είναι αρκετά εύκολο να αναλυθεί. Η αρχικοποίηση του 

πίνακα Counts και η δεύτερη σάρωση που εκτελεί την άθροιση, καθεμία εκτελεί το πολύ 

1k +  επαναλήψεις, επομένως απαιτείται ( )O k  χρόνος. Οι άλλοι δύο βρόχοι επανάληψης 

και η αρχικοποίηση του πίνακα εξόδου, καθένα χρειάζεται (N)O  χρόνο. Συνεπώς χρόνος 

εκτέλεσης του αλγορίθμου είναι το άθροισμα των παραπάνω βημάτων (N )O k+ . Επειδή 

χρησιμοποιεί πίνακες μήκους 1k +  και N , ο συνολικός χώρος χρήσης του αλγορίθμου 

είναι επίσης (N )O k+ . Για περιπτώσεις που η τιμή του μεγαλύτερου κλειδιού είναι 

αισθητά μικρότερη από τον αριθμό των αντικειμένων, η ταξινόμηση μέτρησης προκύπτει 

αρκετά αποδοτική από θέμα χώρου, διότι ο μοναδικός αποθηκευτικός χώρος που 

χρησιμοποιεί εκτός από τους πίνακες εισόδου και εξόδου είναι ο πίνακας Counts με 

χώρο ( )O k . 
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 4.2.4.2 Επαναληπτικός ψευδοκώδικας 
 1.CountingSort(A[0..N-1],max) 

 2. Create array counts[max+1] 

 3. for i=0:N-1 

 4.  counts[A[i]] ← (counts[A[i]] + 1) 

 5.  i ← i + 1 

 6. end for 

 7. for i=1:counts.length 

 8.  counts[i] ← (counts[i] + counts[i-1]) 

 9.  i ← i + 1 

10. end for 

11. for i=0:N-1 

12.  counts[A[i]] ← counts[A[i]] – 1 

13.  result[counts[A[i]]] ← A[i] 

14.  i ← i + 1 

15. end for 

16. return result 

17.end 

 4.2.4.3 Παράδειγμα 

Έστω ο πίνακας A=[10 9 8 7 6 5 4 3 2 1] και max=10 η μέγιστη τιμή. Δημιουργούμε ένα 

πίνακα 11 θέσεων με το όνομα counts και αρχικές τιμές 0 παντού. 

Επανάληψη 1 

Το 1ο στοιχείο του πίνακα Α είναι το 10, οπότε αυξάνουμε κατά μία μονάδα το στοιχείο 

στη θέση 10 του πίνακα counts. 

counts=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1] 

Επανάληψη 2 

Το επόμενο στοιχείο του Α είναι το 9 άρα προσθέτουμε μία μονάδα στην τιμή του 

στοιχείου 9 στον πίνακα counts. 

counts=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1] 

… 

Επανάληψη 10 

Το τελευταίο στοιχείο του Α είναι το 1 και έτσι το στοιχείο στη θέση 1 του πίνακα 

counts αυξάνεται κατά 1. 

counts=[0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1] 

Στην επόμενη δομή επανάληψης προστίθενται σε κάθε θέση όλες οι προηγούμενες τιμές 

του πίνακα counts με το παρακάτω αποτέλεσμα. 
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counts=[0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10] 

Στην τελευταία δομή επανάληψης ολοκληρώνεται η ταξινόμηση με το αποτέλεσμα να 

εμφανίζεται στον πίνακα result ο οποίος έχει το ίδιο πλήθος στοιχείων με τον Α. 

Επανάληψη 1 

Ο δείκτης i γίνεται 0, το στοιχείο Α[0]=10 μας μεταφέρει στον δείκτη 10 του πίνακα 

counts, έτσι ώστε να αφαιρέσουμε μία μονάδα για να υπολογίσουμε τη θέση που θα 

τοποθετηθεί το πρώτο ταξινομημένο στοιχείο (counts[A[0]]=counts[10]=10-1=9). Έτσι 

στον πίνακα result στη θέση με δείκτη 9 θα τοποθετηθεί το Α[0]=10. Η προηγούμενη 

θέση υπολογίζεται με βάση τη θέση που έχει τοποθετηθεί το στοιχείο 10 στον πίνακα 

counts. 

result[counts[A[0]]] = result[counts[9]] = result[9] = 10 

 

Επανάληψη 2 

Ο δείκτης παίρνει την επόμενη τιμή (i = 1) και το επόμενο στοιχείο του Α (A[1] = 9) 

τοποθετείται στη σωστή θέση με τον παρακάτω υπολογισμό. 

counts[A[1]]=counts[9]=9-1=8 

Και η τοποθέτηση του Α[1]=9 στην αντίστοιχη θέση του πίνακα result. 

result[counts[A[1]]] = result[counts[9]] = result[8] = 9 

… 

Επανάληψη 10 

Ο δείκτης παίρνει την τελευταία τιμή (i = 9) και το μοναδικό στοιχείο που έμεινε να 

τοποθετηθεί είναι το A[9]=1. 

counts[A[9]]=counts[1]=1-1=0 

result[counts[A[9]]] = result[counts[1]] = result[0] = 1 

 

Το αποτέλεσμα είναι το ακόλουθο 

result=[1 2 3 4 5 6 7 8 9 10] 

 

 4.2.5 Ταξινόμηση βάσης (Radix sort) 

 4.2.5.1 Επισκόπηση 

 Ο αλγόριθμος ταξινόμησης βάσης[2] είναι ένας μη συγκριτικός αλγόριθμος 

ταξινόμησης ακεραίων, ο οποίος ταξινομεί δεδομένα με ακέραια κλειδιά, ομαδοποιώντας 
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κλειδιά που μοιράζονται το ίδιο σημαντικό ψηφίο και τιμή. Το θεσιακό σύστημα 

αρίθμησης (positional notation) είναι απαραίτητο, αλλά επειδή οι ακέραιοι μπορεί να 

αντιπροσωπεύουν συμβολοσειρές χαρακτήρων (ονόματα, ημερομηνίες) και ειδικά 

διαμορφωμένους αριθμούς κινητής υποδιαστολής, η ταξινόμηση βάσης δεν περιορίζεται 

στους ακεραίους. 

 Οι περισσότεροι ψηφιακοί υπολογιστές εσωτερικά αντιπροσωπεύουν όλα τους τα 

δεδομένα ως ηλεκτρονικές αναπαραστάσεις δυαδικών αριθμών, έτσι η επεξεργασία των 

ψηφίων των ακεραίων αναπαραστάσεων από ομάδες δυαδικών αναπαραστάσεων είναι 

πιο βολική. Δύο κατηγορίες της ταξινόμησης βάσης είναι η ταξινόμηση βάσης από το 

λιγότερο σημαντικό ψηφίο (LSD) και από το περισσότερο σημαντικό ψηφίο (MSD). Η 

πρώτη επεξεργάζεται τις αναπαραστάσεις ακεραίων αρχίζοντας από το λιγότερο 

σημαντικό ψηφίο και μετακινείται προς το περισσότερο σημαντικό ψηφίο. Η ταξινόμηση 

βάσης MSD εργάζεται με τον αντίθετο τρόπο. 

Ο αλγόριθμος LSD τυπικά χρησιμοποιεί την ακόλουθη σειρά ταξινόμησης, 

μικρότερα κλειδιά τοποθετούνται πριν από τα μεγαλύτερα και κλειδιά ίδιου μήκους 

ταξινομούνται λεξικογραφικά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη συνηθισμένη σειρά 

αναπαράστασης ακεραίων όπως η ακολουθία 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Ο αλγόριθμος MSD χρησιμοποιεί λεξικογραφική ταξινόμηση, η οποία είναι 

κατάλληλη για ταξινόμηση συμβολοσειρών, όπως λέξεις ή αναπαραστάσεις ακεραίων με 

προκαθορισμένο μήκος. Μία ακολουθία όπως η {b, c, d, e, f, g, h, i, j, ba} θα 

ταξινομηθεί λεξικογραφικά ως {b, ba, c, d, e, f, g, h, i, j}. Αν χρησιμοποιηθεί η 

παραπάνω τεχνική για ταξινόμηση ακεραίων, τότε οι αναπαραστάσεις ακεραίων από 1 

μέχρι 10 θα δώσουν το αποτέλεσμα 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, διότι τα μικρότερα κλειδιά 

στοιχίζονται αριστερά και συμπληρώνονται με κενούς χαρακτήρες στα δεξιά ώστε να 

φτάσουν το μήκος των μεγαλύτερων κλειδιών. 

 4.2.5.2 Επαναληπτικός ψευδοκώδικας 
 1.RadixSort(A[0..N-1],maxDigitSymbols) 

 2. mod ← 10 

 3. dev ← 1 

 4. for i=0:maxDigitSymbols 

 5.  for j=0:N-1 

 6.   bucket ← 
mod

dev
A[j] % 
  

 

 7.   counter[bucket].add(A[j]) 
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 8.   j ← j + 1 

 9.  end for 

10.  pos ← 0 

11.  for j=0:N-1 

12.   value ← null 

13.   while (value = counter[j].poll() ≠ null) 

14.    A[pos] ← value 

15.    pos ← pos + 1 

16.   end while 

17.   j ← j + 1 

18.  end for 

19.  dev ← dev * 10 

20.  mod ← mod * 10 

21.  i ← i + 1 

22. end for 

23. return A 

24.end 

 4.2.5.3 Παράδειγμα 

Έστω ο πίνακας A=[9 179 139 38 10 5 36] με μέγιστο αριθμό ψηφίων 

maxDigitSymbols=3. Οι μεταβλητές mod και dev παίρνουν τις τιμές 10 και 1 αντίστοιχα. 

Επανάληψη 1 κατά i 

Το i αντιστοιχεί στο πλήθος των ψηφίων και ξεκινάει από την τιμή 0 για τις μονάδες 

Επανάληψη κατά j 

Ο δείκτης j σαρώνει τον πίνακα Α και υπολογίζει το υπόλοιπο της διαίρεσης κάθε 

στοιχείου του Α με το mod, το αποτέλεσμα διαιρείται με το dev και κρατάμε το ακέραιο 

μέρος το οποίο ανατίθεται στη μεταβλητή bucket. Στη συνέχεια το στοιχείο του Α 

προστίθεται στη λίστα counter[bucket]. 

j=0, bucket=(A[0]%10)/1=9%10=9, counter[9]={9} 

j=1, bucket=(A[1]%10)/1=179%10=9, counter[9]={9, 179} 

… 

j=6, bucket=(A[6]%10)/1=36%10=6, counter[6]={36} 

Η λίστα counter αποτελείται από 10 λίστες και είναι η ακόλουθη. 

counter={ {10}, {}, {}, {}, {}, {5}, {36}, {}, {38}, {9,179,139} } 

Το pos=0 και ξεκινάει η επανάληψη για j=0. 

Επανάληψη κατά j 
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Το value αρχικά γίνεται null και στη συνέχεια λαμβάνει την τιμή του στοιχείου που 

βρίσκεται στην κεφαλή της λίστας counter[j]. Όσο το value είναι διάφορο του null η τιμή 

του value ανατίθεται στο Α[pos] και το pos αυξάνεται κατά 1. 

value=counter[0].poll()=10≠null  A[0]=10 

value=null 

j=1, value=counter[1].poll()=null 

… 

j=9, value=counter[9].poll()=9≠null  A[4]=9 

value=counter[9].poll()=179≠null  A[5]=179 

value=counter[9].poll()=139≠null  A[6]=139 

value=null 

Μετά το πέρας της επανάληψης κατά j ο πίνακας Α έχει ταξινομηθεί με βάση τις 

μονάδες. 

A=[10 5 36 38 9 179 139] 

Επανάληψη 2 κατά i 

Το i γίνεται 1 το οποίο αντιστοιχεί στις δεκάδες, το mod=100 και dev=10. 

Επανάληψη κατά j 

j=0, bucket=(A[0]%100)/10=(10%100)/10=10/10=1, counter[1]={10} 

j=1, bucket=(A[1]%100)/10=(5%100)/10=5/10=0, counter[0]={5} 

… 

j=6, bucket=(A[6]%100)/10=(139%100)/10=39/10=3, counter[3]={36,38,139} 

counter={ {5,9}, {10}, {}, {36,38,139}, {}, {}, {}, {179}, {}, {}} 

pos=0, 

j=0, value=counter[0].poll()=5≠null  A[0]=5 

value=counter[0].poll()=9≠null  A[1]=9 

value=null 

… 

j=9, value=counter[9].poll()=null 

Ο πίνακας Α έχει ταξινομηθεί αλλά ο αλγόριθμος θα συνεχίσει. Αυτό συμβαίνει στο 

συγκεκριμένο παράδειγμα και όχι πάντα. 

A=[5 9 10 36 38 139 179] 

Επανάληψη 3 κατά i 

Το i τέλος γίνεται 2 το οποίο αντιστοιχεί στις εκατοντάδες, το mod=1000 και dev=100. 
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… 

Ο πίνακας Α στο τέλος της 3ης επανάληψης δεν αλλάζει. 

A=[5 9 10 36 38 139 179] 

 4.3  Αναδρομικοί αλγόριθμοι 

 4.3.1 Παραγοντικό (Factorial) 

 4.3.1.1 Επισκόπηση 

 Στα μαθηματικά, το παραγοντικό[3] είναι ένας μη αρνητικός ακέραιος αριθμός N, 

που συμβολίζεται N! και ισούται με το γινόμενο όλων των θετικών ακεραίων που είναι 

μικρότεροι ή ίσοι του N. Για παράδειγμα, 3! 3 2 1 6= ⋅ ⋅ = . Το 0! ισούται με 1 σύμφωνα με 

τη σύμβαση του κενού γινομένου. Το παραγοντικό χρησιμοποιείται σε αρκετούς τομείς 

των μαθηματικών όπως πιθανότητες, στατιστική, άλγεβρα και μαθηματική ανάλυση. 

Εμφανίζεται συνήθως όταν θέλουμε να διατάξουμε N διακριτά αντικείμενα σε μία 

ακολουθία (μεταθέσεις στο σύνολο των αντικειμένων) διότι αυτό επιτυγχάνεται με N! 

διαφορετικούς τρόπους. 

 4.3.1.2 Αναδρομικός ψευδοκώδικας 
1.Factorial(n) 

2. if(n ≤ 1)  

3.  return 1 

4. else 

5.  temp ← n * Factorial(n-1) 

6.  return temp 

7.  end if 

8.end 

 4.3.1.3 Παράδειγμα 

Έστω ότι θέλουμε να υπολογίσουμε το 5! άρα N=5. Δεν ικανοποιείται η συνθήκη 

ελέγχου if οπότε θα εκτελεστεί η εντολή 5 * Factorial(4). Κατά την 2η κλήση του 

αλγορίθμου επίσης δεν ικανοποιείται η συνθήκη οπότε καλείται και πάλι ο αλγόριθμος. 

Αυτό συμβαίνει μέχρι το όρισμα της συνάρτησης Factorial να ισούται με 1, όπου και θα 

λάβει αποτέλεσμα 1. Τότε θα επιστρέψει στην προηγούμενη κλήση και θα 

πολλαπλασιαστεί με 2. Το ίδιο θα συνεχίσει να συμβαίνει μέχρι να επιστρέψει στην 1η 

κλήση του αλγορίθμου όπου το επιμέρους αποτέλεσμα θα πολλαπλασιαστεί με 5. 

Factorial(5)=5*Factorial(4)=? 
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Factorial(4)=4*Factorial(3)=? 

Factorial(3)=3*Factorial(2)=? 

Factorial(2)=2*Factorial(1)=2*1=2 

Factorial(3)=3*Factorial(2)=3*2=6 

Factorial(4)=4*Factorial(3)=4*6=24 

Factorial(5)=5*Factorial(4)=5*24=120 

Το αποτέλεσμα είναι 120. 

 4.3.2 Οι πύργοι του Hanoi (Tower of Hanoi) 

 4.3.2.1 Επισκόπηση 

 Οι πύργοι του Hanoi[3] είναι ένα μαθηματικό παιχνίδι, το οποίο αποτελείται από 

τρεις στύλους και έναν αυθαίρετο αριθμό δίσκων διαφορετικού μεγέθους ο καθένας, οι 

οποίου μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιονδήποτε στύλο. Το παιχνίδι ξεκινάει με τους 

δίσκους να έχουν τοποθετηθεί όλοι σε έναν στύλο, κατά αύξουσα σειρά σε μέγεθος, έτσι 

ώστε ο μικρότερος να είναι στην κορυφή του κωνικού συνόλου που σχηματίζουν. Ο 

στόχος του παιχνιδιού είναι να μεταφερθεί ολόκληρος ο σωρός σε οποιονδήποτε άλλο 

στύλο ακολουθώντας τους παρακάτω απλούς κανόνες: 

1. Μόνο ένας δίσκος μπορεί να μετακινηθεί κάθε φορά. 

2. Σε κάθε κίνηση επιτρέπεται η μεταφορά του πάνω δίσκου από οποιονδήποτε 

σωρό και η τοποθέτηση του πάνω από έναν άλλον σωρό (π.χ. ένας δίσκος μπορεί 

να μετακινηθεί μόνο αν είναι ο πρώτος από πάνω δίσκος ενός σωρού). 

3. Κανένας δίσκος δεν μπορεί να τοποθετηθεί πάνω από κάποιον μικρότερο.  

Με τρεις δίσκους το παιχνίδι λύνεται σε επτά κινήσεις. Ο ελάχιστος αριθμός κινήσεων 

που απαιτείται για να επιλυθεί το παζλ είναι 2 1N − , όπου N είναι ο αριθμός των δίσκων. 

 4.3.2.2 Αναδρομικός ψευδοκώδικας 

1.TowerOfHanoi(n, ‘A’, ‘B’, ‘C’) 

2.  if (topN = 1) 

3.   move "Disk 1 from " from " to " to 

4.  else 

5.   TowerOfHanoi(topN - 1, from, to, inter); 

6.   move "Disk " topN " from " from " to " to 

7.   TowerOfHanoi(topN - 1, inter, from, to); 

8. end if 

9.end 
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 4.3.2.3 Παράδειγμα 

 Έστω οι πύργοι του Hanoi με N=3 δίσκους. Για να μετακινηθούν 3 δίσκοι από τον 

στύλο A στον στύλο C πρέπει να μετακινηθούν 2 δίσκοι στον στύλο Β. Έτσι ο δίσκος με 

τη μεγαλύτερη διάμετρο μένει μόνος του στον στύλο Α και μπορεί να μεταφερθεί στον 

στύλο C. Το πρόβλημα που μένει να επιλυθεί είναι η μεταφορά 2 δίσκων από τον στύλο 

Β στον στύλο C. Αναδρομικά μεταφέρονται 2 δίσκοι από τον στύλο Β στον στύλο C. 

Μετακινείται ο μικρότερος δίσκος από τον στύλο Β στον στύλο Α και έτσι μένει ο 

μεσαίος δίσκος μόνος του στον στύλο Β και μπορεί να μετακινηθεί στον στύλο C πάνω 

στον μεγάλο δίσκο. Τέλος ο μικρός δίσκος μεταφέρεται από τον στύλο Α στον στύλο C. 
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 5 Τεκμηρίωση λογισμικού 

VISU.AL 
VISUalizing ALgorithms through animation 

 
Παρακάτω ακολουθεί εγχειρίδιο με ολοκληρωμένη τεκμηρίωση του λογισμικού 

οπτικοποίησης, το οποίο απευθύνεται στον χρήστη και περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες 

για την πλοήγηση στην ιστοσελίδα “mai1408.github.io” καθώς και την εκτέλεση 

οποιασδήποτε λειτουργίας σε όλους τους αλγορίθμους μέσω των applets.  

 5.1  Αρχική σελίδα 
Στην Εικόνα 1 εμφανίζεται η αρχική σελίδα της ιστοσελίδας που φιλοξενεί το 

λογισμικό οπτικοποίησης VISU.AL το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια της 

διπλωματικής εργασίας «Οπτικοποίηση Αλγορίθμων Αναζήτησης και Ταξινόμησης» και 

βρίσκεται στην ιστοσελίδα “mai1408.github.io”. 

 

 
Εικόνα 1 (Αρχική σελίδα). 
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Στην αρχική σελίδα περιλαμβάνονται οι τρεις κατηγορίες αλγορίθμων που 

καλύπτει το λογισμικό και είναι οι ακόλουθες, Αλγόριθμοι Αναζήτησης, Αλγόριθμοι 

Ταξινόμησης και Αναδρομικοί Αλγόριθμοι. Ακόμη στα αριστερά της οθόνης βρίσκεται 

το μενού πλοήγησης στις υποενότητες της ιστοσελίδας με αναδυόμενα υπομενού. 

 5.2  Αλγόριθμοι Αναζήτησης 
 

 
Εικόνα 2 (Επισήμανση της επιλογής “Searching Algorithms”). 

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Searching Algorithms” (Εικόνα 2) είτε από το 

κεντρικό μενού πλοήγησης που βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης είτε από τον 

υπερσύνδεσμο που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της αρχικής σελίδας μεταφερόμαστε 

στη σελίδα της κατηγορίας Αλγόριθμοι Αναζήτησης (Εικόνα 3). 
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Εικόνα 3 (Αλγόριθμοι Αναζήτησης). 

  

Στη σελίδα “Searching Algorithms” περιλαμβάνονται οι κατάλληλοι 

υπερσύνδεσμοι για την πλοήγηση στους τρεις βασικούς αλγορίθμους αναζήτησης. Στο 

κεντρικό τμήμα της οθόνης έχει τοποθετηθεί μία κινούμενη εικόνα (animated gif) ανά 

αλγόριθμο, έτσι ώστε να επισημανθούν οι διαφορές στην εκτέλεση του εκάστοτε 

αλγορίθμου. Στο τέλος υπάρχει ένας πίνακας (Εικόνα 4) στον οποίο συγκρίνονται οι 

τρεις προαναφερθέντες αλγόριθμοι ως προς την πολυπλοκότητα της χειρότερης, της 

καλύτερης και της μέσης περίπτωσης κατά τυχαία εκτέλεση. 

 

 
Εικόνα 4 (Συγκριτικός πίνακας πολυπλοκότητας). 
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 5.2.1 Γραμμική Αναζήτηση 

 

 
Εικόνα 5 (Επισήμανση της επιλογής “Linear Search”). 

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Linear Search” (Εικόνα 5) είτε από το κεντρικό 

μενού πλοήγησης είτε από τον υπερσύνδεσμο στο κεντρικό τμήμα της οθόνης 

μεταφερόμαστε στη σελίδα της Γραμμικής αναζήτησης (Εικόνα 6). 

 



52 

 
Εικόνα 6 (Γραμμική Αναζήτηση). 

 

Σε αυτή τη σελίδα αρχικά, σε μια σύντομη επισκόπηση, παραθέτονται μερικές 

πληροφορίες για τη χρήση του αλγορίθμου καθώς και για την πολυπλοκότητα της 

εκτέλεσης του. Στη συνέχεια βρίσκεται ο ψευδοκώδικας αριθμημένος και απαλλαγμένος 

από κατάλοιπα σύνταξης γλωσσών προγραμματισμού παραμένοντας σε απλουστευμένη 

μορφή. Η εκάστοτε εντολή είναι μετατοπισμένη προς τα δεξιά ανάλογα με το επίπεδο 

του βρόγχου που την επηρεάζει. Το σημαντικότερο σημείο είναι το applet μέσω του 

οποίου γίνεται η οπτικοποίηση. 
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Εικόνα 7 (Applet Γραμμικής Αναζήτησης). 

 

Στο επάνω αριστερό τμήμα του applet υλοποιείται η οπτικοποίηση του 

αλγορίθμου. Με τη χρήση ράβδων εμφανίζονται τα στοιχεία του πίνακα προς αναζήτηση 

καθώς και το στοιχείο κλειδί που αναζητούμε. Ανάλογα με την τιμή του στοιχείου 

διαφέρει και το ύψος της ράβδου. Το στοιχείο κλειδί εμφανίζεται με μπλε χρώμα και δεν 

αλλάζει κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. Τα στοιχεία του πίνακα εμφανίζονται με 

μαύρο χρώμα πριν την εκκίνηση του αλγορίθμου. Κατά την εκτέλεση και ύστερα από τη 

σύγκριση με το στοιχείο κλειδί, το στοιχείο του πίνακα χρωματίζεται πράσινο (Εικόνα 8) 

σε θετική απάντηση και κόκκινο (Εικόνα 9) σε περίπτωση αρνητικής απάντησης.  
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Εικόνα 8 (Το στοιχείο βρέθηκε και έγινε πράσινο). 

 

 
Εικόνα 9 (Το 2ο στοιχείο του πίνακα δεν είναι το ζητούμενο). 

 

Εν συνεχεία το εκάστοτε στοιχείο του πίνακα αλλάζει σε γκρι χρώμα (Εικόνα 10) 

διότι απορρίφθηκε και δεν πρόκειται να ελεγχθεί ξανά. 
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Εικόνα 10 (Το ζητούμενο στοιχείο δεν βρέθηκε ανάμεσα στα στοιχεία του πίνακα). 

 

Στο επάνω δεξιό τμήμα του applet εμφανίζεται ο ψευδοκώδικας με την εκάστοτε 

γραμμή που εκτελείται να επισημαίνεται με τιρκουάζ χρώμα. Η ίδια απεικόνιση 

ακολουθείται και στους υπόλοιπους αλγορίθμους. 

 

 
Εικόνα 11 (Τα στοιχεία πρέπει να έχουν θετική τιμή). 
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Στο κάτω αριστερό τμήμα του applet βρίσκονται οι οδηγίες και τα πεδία για την 

εισαγωγή στοιχείων στον αλγόριθμο από τον χρήστη. Τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να 

είναι πλήθους ένα έως δέκα, ένα για να έχει φυσική υπόσταση ο πίνακας και δέκα για 

λόγους οικονομίας χώρου της οπτικοποίησης. Οι τιμές των στοιχείων πρέπει να είναι 

θετικές (Εικόνα 11) για να έχει υπόσταση η ράβδος αλλά και μικρότερες του 300 

(Εικόνα 12) για λόγους οικονομίας χώρου. Η εισαγωγή των στοιχείων γίνεται στο 

αντίστοιχο πεδίο εισαγωγής διαχωρίζοντας τα στοιχεία μεταξύ τους με ένα κενό και 

πατώντας το πλήκτρο “Enter” γίνεται εκκίνηση του αλγορίθμου με τα επιθυμητά 

στοιχεία.  

 

 
Εικόνα 12 (Οι τιμές των στοιχείων δεν πρέπει να ξεπερνούν το 300). 

 

Λίγο πιο κάτω βρίσκεται το πεδίο εισαγωγής για το στοιχείο κλειδί. Η τιμή για το 

στοιχείο κλειδί έχει τους ίδιους περιορισμούς με τις τιμές των στοιχείων του πίνακα για 

τους ίδιους ακριβώς λόγους. Τέλος σε αυτό το τμήμα του applet εμφανίζονται όλες οι 

απαραίτητες πληροφορίες κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου, όπως οι τιμές που 

λαμβάνουν οι μεταβλητές και γενικότερα όλες οι αναθέσεις, συγκρίσεις, συνθήκες 

ελέγχου και επανάληψης. 
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Εικόνα 13 (Πλήκτρα ελέγχου). 

 

Στο κάτω δεξιό τμήμα του applet βρίσκονται τα πλήκτρα ελέγχου του 

αλγορίθμου (Εικόνα 13). Το πρώτο πλήκτρο που χρειάζεται ο χρήστης είναι το πλήκτρο 

“Start” (Εικόνα 14) με το οποίο εκκινείται ο αλγόριθμος. Κατά την εκτέλεση αλλά και 

μετά το πέρας του αλγορίθμου το πλήκτρο “Start” αλλάζει σε “Restart” για την εκκίνηση 

του αλγορίθμου από την αρχή με τις ίδιες παραμέτρους.  

 

 
Εικόνα 14 (Πλήκτρα ελέγχου πριν την εκκίνηση του αλγορίθμου). 

 

Τα υπόλοιπα πλήκτρα ελέγχου που εμφανίζονται στο applet πριν την εκκίνηση 

του αλγορίθμου (Εικόνα 14) είναι το πλήκτρο “Exit” και η μπάρα κύλισης για την 

ταχύτητα εκτέλεσης. Το πλήκτρο “Exit” περιορίζεται στο κλείσιμο του applet όταν 

εκτελείται από κάποιο IDE και δεν έχει κάποια λειτουργία όταν το applet φορτώνεται σε 

κάποιο browser. Τέλος η μπάρα κύλισης ελέγχει την ταχύτητα εκτέλεσης του 

αλγορίθμου η οποία μπορεί να επιλεχθεί χωρίς απαραίτητα να εκτελείται ο αλγόριθμος. 

Η ταχύτητα επιλέγεται από αριστερά προς τα δεξιά μεταβαίνοντας από γρήγορη προς 

αργή εκτέλεση. 

 

 
Εικόνα 15 (Πλήκτρα ελέγχου κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου). 

 

Όσον αφορά τα πλήκτρα ελέγχου που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση του 

αλγορίθμου είναι το πλήκτρο “Pause/Resume” και τα πλήκτρα “Previous” και “Next”. 
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Το πλήκτρο “Pause/Resume” παίρνει τη μορφή “Pause” (Εικόνα 15) όταν ο αλγόριθμος 

εκτελείται έτσι ώστε να δηλώσει στον χρήστη ότι αν το πατήσει θα παύσει ο αλγόριθμος. 

Η επιγραφή “Resume” (Εικόνα 16) εμφανίζεται όταν ο αλγόριθμος έχει παύσει 

προσωρινά δίνοντας στον χρήστη να καταλάβει ότι πατώντας το θα συνεχίσει η εκτέλεση 

από το σημείο που σταμάτησε. 

 

 
Εικόνα 16 (Πλήκτρα ελέγχου κατά την παύση του αλγορίθμου). 

 

Τα πλήκτρα “Previous” και “Next” αφορούν τη μετάβαση του αλγορίθμου ένα 

βήμα προς τα πίσω και ένα βήμα προς τα εμπρός. Κατά το πάτημα οποιουδήποτε από τα 

δύο πλήκτρα ο αλγόριθμος σταματάει προσωρινά και μεταβαίνει ένα βήμα προς την 

κατεύθυνση της επιλογής του χρήστη. Ταυτόχρονα το πλήκτρο “Pause/Resume” 

μεταβαίνει σε λειτουργία παύσης παίρνοντας τη μορφή “Resume”. Σε οποιοδήποτε 

σημείο της εκτέλεσης ο χρήστης μπορεί να ακολουθήσει τυχαία σειρά επιλογής 

πλήκτρων καθώς για παράδειγμα μετά τη μετάβαση βήμα βήμα προς τα εμπρός μπορεί 

να ακολουθήσει επιστροφή του αλγορίθμου σε αυτόματη εκτέλεση μέχρι το τέλος ή το 

σταμάτημα εκ νέου από τον χρήστη. 

 

 
Εικόνα 17 (Το παράδειγμα της γραμμικής αναζήτησης). 
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Τέλος παρατίθεται ένα παράδειγμα με αναλυτικές οδηγίες στο οποίο εκτελείται 

βήμα βήμα ο αλγόριθμος βάσει του παραπάνω ψευδοκώδικα. 

 5.2.2 Δυαδική Αναζήτηση 
 

 
Εικόνα 18 (Επισήμανση της επιλογής “Binary Search”). 

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Binary Search” (Εικόνα 18) είτε από το κεντρικό 

μενού πλοήγησης είτε από τον υπερσύνδεσμο στο κεντρικό τμήμα της οθόνης 

μεταφερόμαστε στη σελίδα της Δυαδικής αναζήτησης (Εικόνα 19). 
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Εικόνα 19 (Δυαδική Αναζήτηση). 

 

Σε αυτή τη σελίδα αρχικά γίνεται επισκόπηση του αλγορίθμου εξηγώντας με λίγα 

λόγια τη διαδικασία που ακολουθείται. Στη συνέχεια παραθέτονται μερικές πληροφορίες 

για τη κατηγορία διαίρει και βασίλευε καθώς και για την πολυπλοκότητα της εκτέλεσης. 

Παρακάτω βρίσκεται ο ψευδοκώδικας με την κατάλληλη αρίθμηση και διάταξη ώστε να 

γίνεται εύκολα η προσπέλαση του κατά την ανάγνωση. Το σημαντικότερο σημείο είναι 

το applet μέσω του οποίου γίνεται η οπτικοποίηση. 
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Εικόνα 20 (Applet Δυαδικής Αναζήτησης). 

 

Στο επάνω αριστερό τμήμα του applet υλοποιείται η οπτικοποίηση του 

αλγορίθμου. Με τη χρήση ράβδων εμφανίζονται τα στοιχεία του πίνακα προς αναζήτηση 

καθώς και το στοιχείο κλειδί που αναζητούμε. Ανάλογα με την τιμή του στοιχείου 

διαφέρει και το ύψος της ράβδου. Το στοιχείο κλειδί εμφανίζεται με μπλε χρώμα και δεν 

αλλάζει κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. Τα στοιχεία του πίνακα εμφανίζονται με 

μαύρο χρώμα πριν την εκκίνηση του αλγορίθμου. Κατά την εκτέλεση αρχικά 

χρωματίζονται με κόκκινο τα άκρα του συνόλου που πρόκειται να εξετασθεί και ύστερα 

με κίτρινο χρώμα το μεσαίο στοιχείο (Εικόνα 21).  
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Εικόνα 21 (Τα άκρα του συνόλου είναι κόκκινα και το μεσαίο στοιχείο κίτρινο). 

 

 
Εικόνα 22 (Το 37 βρέθηκε στον πίνακα στην πρώτη σύγκριση με το μεσαίο 

στοιχείο). 

 

Κατόπιν της σύγκρισης του εκάστοτε μεσαίου στοιχείου με το στοιχείο κλειδί, το 

μεσαίο στοιχείο του πίνακα χρωματίζεται πράσινο (Εικόνα 22) σε θετική απάντηση, ενώ 



63 

σε διαφορετική περίπτωση το υποσύνολο που απορρίπτεται γίνεται γκρι και το άκρο του 

νέου υποσυνόλου κόκκινο (Εικόνα 23). 

 

 
Εικόνα 23 (Το αριστερό μισό του πίνακα απορρίφθηκε και το αριστερό άκρο του 

νέου υποσυνόλου έγινε κόκκινο). 

 

Tο κάτω αριστερό τμήμα του applet περιέχει τα ίδια πεδία και εφαρμόζονται οι 

ίδιοι περιορισμοί με την περίπτωση της γραμμικής αναζήτησης. Μία διαφορά που 

παρατηρείται είναι ότι οι εισαχθείσες τιμές πρέπει να βρίσκονται σε αύξουσα σειρά για 

την ομαλή λειτουργία του αλγορίθμου κάτι το οποίο ελέγχεται και εμφανίζεται το 

κατάλληλο μήνυμα.  

Οι οδηγίες για τα πλήκτρα ελέγχου που βρίσκονται στο κάτω δεξιό τμήμα του 

applet, δίνονται στο αντίστοιχο τμήμα της γραμμικής αναζήτησης (σελ. 58) για αποφυγή 

επανάληψης. 
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Εικόνα 24 (Το παράδειγμα της δυαδικής αναζήτησης). 

 

Τέλος παρατίθεται ένα παράδειγμα με αναλυτικές οδηγίες στο οποίο εκτελείται 

βήμα βήμα ο αλγόριθμος βάσει του παραπάνω ψευδοκώδικα. 

 5.2.3 Τριαδική Αναζήτηση 

 

 
Εικόνα 25 (Επισήμανση της επιλογής “Ternary Search”). 
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Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Ternary Search” (Εικόνα 25) είτε από το κεντρικό 

μενού πλοήγησης είτε από τον υπερσύνδεσμο στο κεντρικό τμήμα της οθόνης 

μεταφερόμαστε στη σελίδα της Τριαδικής Αναζήτησης (Εικόνα 26). 

 

 
Εικόνα 26 (Τριαδική Αναζήτηση). 

 

Σε αυτή τη σελίδα αρχικά γίνεται επισκόπηση του αλγορίθμου επισημαίνοντας 

τις διαφορές με τη δυαδική αναζήτηση. Στη συνέχεια παραθέτονται μερικές πληροφορίες 

για τη κατηγορία διαίρει και βασίλευε καθώς και για την πολυπλοκότητα της εκτέλεσης. 

Παρακάτω βρίσκεται ο ψευδοκώδικας με την κατάλληλη αρίθμηση και διάταξη ώστε να 

γίνεται εύκολα η προσπέλαση του κατά την ανάγνωση. Το σημαντικότερο σημείο είναι 

το applet μέσω του οποίου γίνεται η οπτικοποίηση. 
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Εικόνα 27 (Applet Τριαδικής Αναζήτησης). 

 

Στο επάνω αριστερό τμήμα του applet υλοποιείται η οπτικοποίηση του 

αλγορίθμου. Με τη χρήση ράβδων εμφανίζονται τα στοιχεία του πίνακα προς αναζήτηση 

καθώς και το στοιχείο κλειδί που αναζητούμε. Ανάλογα με την τιμή του στοιχείου 

διαφέρει και το ύψος της ράβδου. Το στοιχείο κλειδί εμφανίζεται με μπλε χρώμα και δεν 

αλλάζει κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. Τα στοιχεία του πίνακα εμφανίζονται με 

μαύρο χρώμα πριν την εκκίνηση του αλγορίθμου. Κατά την εκτέλεση αρχικά 

χρωματίζονται με κόκκινο τα άκρα του συνόλου που πρόκειται να εξετασθεί και ύστερα 

με κίτρινο χρώμα τα μεσαία στοιχεία (Εικόνα 28).  

 



67 

 
Εικόνα 28 (Τα άκρα του συνόλου είναι κόκκινα και τα μεσαία στοιχεία κίτρινα).  

 

Κατόπιν της σύγκρισης των εκάστοτε μεσαίων στοιχείων με το στοιχείο κλειδί, 

χρωματίζεται πράσινο (Εικόνα 29) το μεσαίο στοιχείο το οποίο ισούται με το κλειδί, ενώ 

σε διαφορετική περίπτωση το υποσύνολο που απορρίπτεται γίνεται γκρι και το άκρο του 

νέου υποσυνόλου κόκκινο (Εικόνα 30). 

 

 
Εικόνα 29 (Το 30 βρέθηκε στον πίνακα κατά τη σύγκριση με το δεύτερο μεσαίο 

στοιχείο). 
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Εικόνα 30 (Τα δύο υποσύνολα του πίνακα απορρίφθηκαν και το δεξιό άκρο του νέου 

υποσυνόλου έγινε κόκκινο). 

 

Tο κάτω αριστερό τμήμα του applet παραμένει ίδιο ως προς την εμφάνιση και τη 

λειτουργία με τον αλγόριθμο της δυαδικής αναζήτησης.  

Οι οδηγίες για τα πλήκτρα ελέγχου που βρίσκονται στο κάτω δεξιό τμήμα του 

applet, δίνονται στο αντίστοιχο τμήμα της γραμμικής αναζήτησης (σελ. 58) για αποφυγή 

επανάληψης. 
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Εικόνα 31 (Το παράδειγμα της τριαδικής αναζήτησης). 

 

Τέλος παρατίθεται ένα παράδειγμα με αναλυτικές οδηγίες στο οποίο εκτελείται 

βήμα βήμα ο αλγόριθμος βάσει του παραπάνω ψευδοκώδικα. 

 5.3  Αλγόριθμοι Ταξινόμησης 

 

 
Εικόνα 32 (Επισήμανση της επιλογής “Sorting Algorithms”). 
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Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Sorting Algorithms” (Εικόνα 32) είτε από το 

κεντρικό μενού πλοήγησης που βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης είτε από τον 

υπερσύνδεσμο που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της αρχικής σελίδας μεταφερόμαστε 

στη σελίδα της κατηγορίας Αλγόριθμοι Ταξινόμησης (Εικόνα 33). 

 

 
Εικόνα 33 (Αλγόριθμοι Ταξινόμησης). 

 

 Στη σελίδα “Sorting Algorithms” περιλαμβάνονται οι κατάλληλοι υπερσύνδεσμοι 

για την πλοήγηση στους πέντε αλγορίθμους ταξινόμησης. Στο κεντρικό τμήμα της 

οθόνης έχει τοποθετηθεί μία κινούμενη εικόνα (animated gif) ανά αλγόριθμο, έτσι ώστε 

να επισημανθούν οι διαφορές στην εκτέλεση του εκάστοτε αλγορίθμου. Στο τέλος 

υπάρχει ένας πίνακας (Εικόνα 34) στον οποίο συγκρίνονται οι πέντε προαναφερθέντες 

αλγόριθμοι ως προς την πολυπλοκότητα της χειρότερης, της καλύτερης και της μέσης 

περίπτωσης κατά τυχαία εκτέλεση. 
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Εικόνα 34 (Συγκριτικός πίνακας πολυπλοκότητας). 

 5.3.1 Ταξινόμηση Φυσαλίδας 

 

 
Εικόνα 35 (Επισήμανση της επιλογής “Bubble Sort”). 

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Bubble Sort” (Εικόνα 35) είτε από το κεντρικό 

μενού πλοήγησης είτε από τον υπερσύνδεσμο στο κεντρικό τμήμα της οθόνης 

μεταφερόμαστε στη σελίδα της Ταξινόμησης Φυσαλίδας (Εικόνα 36). 
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Εικόνα 36 (Ταξινόμηση Φυσαλίδας). 

 

Σε αυτή τη σελίδα αρχικά γίνεται επισκόπηση του αλγορίθμου, αναφέρονται 

μερικές πληροφορίες για την πολυπλοκότητα της εκτέλεσης και τέλος γίνεται αναφορά 

σε πιθανές βελτιώσεις. Παρακάτω υπάρχει μία κινούμενη εικόνα (animated gif) με την 

αναπαράσταση του αλγορίθμου σε αριθμητικό παράδειγμα.  

 

 
Εικόνα 37 (Ψευδοκώδικας). 
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Στο επόμενο τμήμα βρίσκεται ο ψευδοκώδικας (Εικόνα 37) με την κατάλληλη 

αρίθμηση και διάταξη ώστε να γίνεται εύκολα η προσπέλαση του κατά την ανάγνωση. 

Το σημαντικότερο σημείο είναι το applet μέσω του οποίου γίνεται η οπτικοποίηση. 

 

 
Εικόνα 38 (Applet Ταξινόμησης Φυσαλίδας). 

 

Στο επάνω αριστερό τμήμα του applet υλοποιείται η οπτικοποίηση του 

αλγορίθμου. Με τη χρήση ράβδων εμφανίζονται τα στοιχεία του πίνακα προς 

ταξινόμηση. Ανάλογα με την τιμή του στοιχείου διαφέρει και το ύψος της ράβδου. Τα 

στοιχεία του πίνακα εμφανίζονται με μαύρο χρώμα πριν την εκκίνηση του αλγορίθμου. 

Κατά την εκτέλεση χρωματίζονται με κόκκινο τα στοιχεία που συγκρίνονται αλλά δεν 

ανταλλάζουν θέσεις (Εικόνα 39), ενώ με πράσινο χρώμα στην περίπτωση ανταλλαγής 

των θέσεων (Εικόνα 40).  
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Εικόνα 39 (Τα στοιχεία συγκρίνονται και δεν ανταλλάζουν θέσεις). 

  

 
Εικόνα 40 (Έγινε η σύγκριση των στοιχείων και αντάλλαξαν θέσεις). 

 

 Ύστερα από την τελευταία ανταλλαγή στοιχείων σε κάθε πέρασμα του πίνακα, 

όλα τα επόμενα στοιχεία γίνονται γκρι δηλώνοντας ότι έχουν ήδη ταξινομηθεί (Εικόνα 

41). 
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Εικόνα 41 (Η τελευταία αλλαγή έγινε στη θέση 8 οπότε τα επόμενα στοιχεία είναι 

ταξινομημένα). 

 

 
Εικόνα 42 (Όλα τα στοιχεία ταξινομήθηκαν). 

 

Στο κάτω αριστερό τμήμα του applet βρίσκονται οι οδηγίες και τα πεδία για την 

εισαγωγή στοιχείων στον αλγόριθμο από τον χρήστη. Τα στοιχεία του πίνακα πρέπει να 

είναι πλήθους δύο έως δέκα, δύο για να υπάρχει λόγος ταξινόμησης και δέκα για λόγους 
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οικονομίας χώρου της οπτικοποίησης. Οι τιμές των στοιχείων ακολουθούν τους ίδιους 

περιορισμούς με τους αλγορίθμους αναζήτησης. Το ίδιο συμβαίνει με την εισαγωγή των 

στοιχείων και τις πληροφορίες που εμφανίζονται κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου. 

Οι οδηγίες για τα πλήκτρα ελέγχου που βρίσκονται στο κάτω δεξιό τμήμα του 

applet, δίνονται στο αντίστοιχο τμήμα της γραμμικής αναζήτησης (σελ. 58) για αποφυγή 

επανάληψης. 

 

 
Εικόνα 43 (Παράδειγμα της Ταξινόμησης Φυσαλίδας). 

 

Τέλος παρατίθεται ένα παράδειγμα με αναλυτικές οδηγίες στο οποίο εκτελείται 

βήμα βήμα ο αλγόριθμος βάσει του παραπάνω ψευδοκώδικα. 
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 5.3.2 Ταξινόμηση με Εισαγωγή 

 

 
Εικόνα 44 (Επισήμανση της επιλογής “Insertion Sort”). 

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Insertion Sort” (Εικόνα 44) είτε από το κεντρικό 

μενού πλοήγησης είτε από τον υπερσύνδεσμο στο κεντρικό τμήμα της οθόνης 

μεταφερόμαστε στη σελίδα της Ταξινόμησης με Εισαγωγή (Εικόνα 45). 
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Εικόνα 45 (Ταξινόμηση με Εισαγωγή). 

 

Σε αυτή τη σελίδα αρχικά γίνεται επισκόπηση του αλγορίθμου και σύγκριση με 

τους υπόλοιπους συγκριτικούς αλγορίθμους ταξινόμησης. Στη συνέχεια αναλύεται η 

πολυπλοκότητα καλύτερης, χειρότερης και μέσης περίπτωσης. 

 

 
Εικόνα 46 (Ψευδοκώδικας). 

 

Στο επόμενο τμήμα υπάρχει μία κινούμενη εικόνα (animated gif) με την 

αναπαράσταση του αλγορίθμου σε αριθμητικό παράδειγμα και ο ψευδοκώδικας (Εικόνα 
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46) με την κατάλληλη αρίθμηση και διάταξη ώστε να γίνεται εύκολα η προσπέλαση του 

κατά την ανάγνωση. Το σημαντικότερο σημείο είναι το applet μέσω του οποίου γίνεται η 

οπτικοποίηση. 

 

 
Εικόνα 47 (Applet Ταξινόμησης με Εισαγωγή). 

 

Στο επάνω αριστερό τμήμα του applet υλοποιείται η οπτικοποίηση του 

αλγορίθμου. Με τη χρήση ράβδων εμφανίζονται τα στοιχεία του πίνακα προς 

ταξινόμηση. Ανάλογα με την τιμή του στοιχείου διαφέρει και το ύψος της ράβδου. Τα 

στοιχεία του πίνακα εμφανίζονται με μαύρο χρώμα και δεν αλλάζουν, διότι κανένα 

στοιχείο δεν βρίσκεται με σιγουριά στη σωστή θέση μέχρι το πέρας του αλγορίθμου. 

Κατά την εκτέλεση χρωματίζεται με κόκκινο το στοιχείο που εξετάζεται αλλά παραμένει 

στην ίδια θέση (Εικόνα 48), ενώ με πράσινο χρώμα στην περίπτωση που πρόκειται να 

αλλάξει θέση (Εικόνα 49).  
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Εικόνα 48 (Το στοιχείο 128 δεν αλλάζει θέση). 

 

 
Εικόνα 49 (Το στοιχείο 79 εξάγεται από τον πίνακα και περιμένει τη σωστή θέση 

εισαγωγής). 

 

 Το στοιχείο προς εξέταση παραμένει εκτός πίνακα μέχρι να βρεθεί η σωστή θέση 

ώστε να γίνει εισαγωγή στον πίνακα (Εικόνα 50). 
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Εικόνα 50 (Η σωστή θέση για εισαγωγή του στοιχείου βρέθηκε). 

 

 
Εικόνα 51 (Όλα τα στοιχεία ταξινομήθηκαν). 

 

Tο κάτω αριστερό τμήμα του applet παραμένει ίδιο ως προς την εμφάνιση και τη 

λειτουργία με τον αλγόριθμο της ταξινόμησης φυσαλίδας.  
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Οι οδηγίες για τα πλήκτρα ελέγχου που βρίσκονται στο κάτω δεξιό τμήμα του 

applet, δίνονται στο αντίστοιχο τμήμα της γραμμικής αναζήτησης (σελ. 58) για αποφυγή 

επανάληψης. 

 

 
Εικόνα 52 (Παράδειγμα της Ταξινόμησης με Εισαγωγή). 

 

Τέλος παρατίθεται ένα παράδειγμα με αναλυτικές οδηγίες στο οποίο εκτελείται 

βήμα βήμα ο αλγόριθμος βάσει του παραπάνω ψευδοκώδικα. 
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 5.3.3 Ταξινόμηση με Επιλογή 
 

 
Εικόνα 53 (Επισήμανση της επιλογής “Selection Sort”). 

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Selection Sort” (Εικόνα 53) είτε από το κεντρικό 

μενού πλοήγησης είτε από τον υπερσύνδεσμο στο κεντρικό τμήμα της οθόνης 

μεταφερόμαστε στη σελίδα της Ταξινόμησης με Επιλογή (Εικόνα 54). 
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Εικόνα 54 (Ταξινόμηση με Επιλογή). 

 

Σε αυτή τη σελίδα αρχικά γίνεται επισκόπηση του αλγορίθμου και σύγκριση με 

την ταξινόμηση με εισαγωγή. Στη συνέχεια αναλύεται η πολυπλοκότητα καλύτερης, 

χειρότερης και μέσης περίπτωσης. 

 

 
Εικόνα 55 (Ψευδοκώδικας). 

 

Στο επόμενο τμήμα υπάρχει μία κινούμενη εικόνα (animated gif) με την 

αναπαράσταση του αλγορίθμου σε αριθμητικό παράδειγμα και ο ψευδοκώδικας (Εικόνα 

55) με την κατάλληλη αρίθμηση και διάταξη ώστε να γίνεται εύκολα η προσπέλαση του 

κατά την ανάγνωση. Το σημαντικότερο σημείο είναι το applet μέσω του οποίου γίνεται η 

οπτικοποίηση. 
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Εικόνα 56 (Applet Ταξινόμησης με Επιλογή). 

 

Στο επάνω αριστερό τμήμα του applet υλοποιείται η οπτικοποίηση του 

αλγορίθμου. Με τη χρήση ράβδων εμφανίζονται τα στοιχεία του πίνακα προς 

ταξινόμηση. Ανάλογα με την τιμή του στοιχείου διαφέρει και το ύψος της ράβδου. Τα 

στοιχεία του πίνακα εμφανίζονται με μαύρο χρώμα. Κατά την εκτέλεση δύο στοιχεία 

γίνονται πράσινα (Εικόνα 57) όταν βρεθεί το ελάχιστο και θα αλλάξει θέση με το πρώτο 

αταξινόμητο στοιχείο. Κατά την εκτέλεση χρωματίζεται με κόκκινο (Εικόνα 58) το 

στοιχείο που είναι το ελάχιστο του μη ταξινομημένου υποσυνόλου και βρίσκεται ήδη 

στη σωστή θέση.  
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Εικόνα 57 (Το στοιχείο 10 είναι το ελάχιστο και θα αλλάξει θέση με το 232). 

  

 
Εικόνα 58 (Το στοιχείο 227 είναι το ελάχιστο του μη ταξινομημένου υποσυνόλου 

αλλά βρίσκεται ήδη στη σωστή θέση). 

  

 Τα στοιχεία που έχουν επιλεχθεί τοποθετούνται στο αριστερό τμήμα του πίνακα 

και αλλάζουν σε γκρι χρώμα διότι έχουν ταξινομηθεί (Εικόνα 59). 
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Εικόνα 59 (Τα πρώτα 4 στοιχεία του πίνακα έχουν ταξινομηθεί). 

 

 
Εικόνα 60 (Όλα τα στοιχεία ταξινομήθηκαν). 

 

Tο κάτω αριστερό τμήμα του applet παραμένει ίδιο ως προς την εμφάνιση και τη 

λειτουργία με τον αλγόριθμο της ταξινόμησης φυσαλίδας.  
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Οι οδηγίες για τα πλήκτρα ελέγχου που βρίσκονται στο κάτω δεξιό τμήμα του 

applet, δίνονται στο αντίστοιχο τμήμα της γραμμικής αναζήτησης (σελ. 58) για αποφυγή 

επανάληψης. 

 

 
Εικόνα 61 (Παράδειγμα της Ταξινόμησης με Επιλογή). 

 

Τέλος παρατίθεται ένα παράδειγμα με αναλυτικές οδηγίες στο οποίο εκτελείται 

βήμα βήμα ο αλγόριθμος βάσει του παραπάνω ψευδοκώδικα. 

 5.3.4 Ταξινόμηση Μέτρησης 

 

 
Εικόνα 62 (Επισήμανση της επιλογής “Counting Sort”). 

 



89 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Counting Sort” (Εικόνα 62) είτε από το κεντρικό 

μενού πλοήγησης είτε από τον υπερσύνδεσμο στο κεντρικό τμήμα της οθόνης 

μεταφερόμαστε στη σελίδα της Ταξινόμησης Μέτρησης (Εικόνα 63). 

 

 
Εικόνα 63 (Ταξινόμηση Μέτρησης). 

 

Σε αυτή τη σελίδα αρχικά αναφέρονται οι χρήσεις του αλγορίθμου μέτρησης ως 

ανεξάρτητη διαδικασία αλλά και ως υπορουτίνα σε άλλους αλγορίθμους. Στη συνέχεια 

ακολουθεί μία συνοπτική επισκόπηση και γίνεται ανάλυση της πολυπλοκότητας ως προς 

τον χρόνο εκτέλεσης αλλά και τον αποθηκευτικό χώρο. 

 

 
Εικόνα 64 (Ψευδοκώδικας). 
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Στο επόμενο τμήμα βρίσκεται ο ψευδοκώδικας (Εικόνα 64) με την κατάλληλη 

αρίθμηση και διάταξη ώστε να γίνεται εύκολα η προσπέλαση του κατά την ανάγνωση. 

Το σημαντικότερο σημείο είναι το applet μέσω του οποίου γίνεται η οπτικοποίηση. 

 

 
Εικόνα 65 (Applet Ταξινόμησης Μέτρησης). 

 

Στο επάνω αριστερό τμήμα του applet υλοποιείται η οπτικοποίηση του 

αλγορίθμου. Με τη χρήση ράβδων εμφανίζονται τα στοιχεία του πίνακα προς 

ταξινόμηση. Ανάλογα με την τιμή του στοιχείου διαφέρει και το ύψος της ράβδου. Τα 

στοιχεία του πίνακα εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.  
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Εικόνα 66 (Δημιουργία του πίνακα counts μεγέθους max+1). 

 

Με την εκκίνηση του αλγορίθμου δημιουργείται ο πίνακας counts μήκους max+1 

(Εικόνα 66). Κατά την εκτέλεση γίνεται καταμέτρηση των στοιχείων στον πίνακα 

counts, η οποία επισημαίνεται με πράσινο χρώμα, ενώ με μπλε δίνεται στον χρήστη να 

καταλάβει τη συσχέτιση των δύο πινάκων (Εικόνα 67). Μόλις γίνει καταμέτρηση 

κάποιου στοιχείου αλλάζει σε γκρι χρώμα.  
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Εικόνα 67 (Γίνεται καταμέτρηση του στοιχείου 26 στον πίνακα counts). 

  

 
Εικόνα 68 (Η καταμέτρηση των στοιχείων ολοκληρώθηκε). 

  

 Στη συνέχεια εκτελείται η ρουτίνα prefix sum στα στοιχεία του πίνακα counts 

(Εικόνα 69). 
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Εικόνα 69 (Η ρουτίνα prefix sum στα στοιχεία του counts ολοκληρώθηκε). 

 

Κατά την τρίτη δομή επανάληψης γίνεται συσχέτιση μεταξύ των τριών πινάκων 

(A, counts, result) πρώτα αφαιρώντας μία μονάδα από τη θέση του counts όπου 

καταμετρήθηκε το στοιχείο του αρχικού πίνακα (Εικόνα 70) και στη συνέχεια 

τοποθετώντας το στοιχείο στη θέση του result σύμφωνα με την τιμή που πήρε το 

αντίστοιχο στοιχείο του counts (Εικόνα 71). 
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Εικόνα 70 (Συσχέτιση του counts με τον αρχικό πίνακα και αφαίρεση μιας 

μονάδας). 

 

 
Εικόνα 71 (Συσχέτιση του result με τον counts και τοποθέτηση του πρώτου 

στοιχείου στη σωστή θέση). 
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Εικόνα 72 (Όλα τα στοιχεία ταξινομήθηκαν). 

 

Tο κάτω αριστερό τμήμα του applet παραμένει ίδιο ως προς την εμφάνιση και τη 

λειτουργία με τον αλγόριθμο της ταξινόμησης φυσαλίδας. Η μοναδική διαφορά που 

υφίσταται αφορά τις τιμές των στοιχείων, οι οποίες πρέπει να είναι θετικές για να έχει 

υπόσταση η ράβδος αλλά και μικρότερες του 40 για λόγους οικονομίας χώρου. 

Οι οδηγίες για τα πλήκτρα ελέγχου που βρίσκονται στο κάτω δεξιό τμήμα του 

applet, δίνονται στο αντίστοιχο τμήμα της γραμμικής αναζήτησης (σελ. 58) για αποφυγή 

επανάληψης. 

 

 
Εικόνα 73 (Παράδειγμα της Ταξινόμησης Μέτρησης). 
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Τέλος παρατίθεται ένα παράδειγμα με αναλυτικές οδηγίες στο οποίο εκτελείται 

βήμα βήμα ο αλγόριθμος βάσει του παραπάνω ψευδοκώδικα. 

 

 5.3.5 Ταξινόμηση Βάσης 

 

 
Εικόνα 74 (Επισήμανση της επιλογής “Radix Sort”). 

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Radix Sort” (Εικόνα 74) είτε από το κεντρικό 

μενού πλοήγησης είτε από τον υπερσύνδεσμο στο κεντρικό τμήμα της οθόνης 

μεταφερόμαστε στη σελίδα της Ταξινόμησης Βάσης (Εικόνα 75). 
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Εικόνα 75 (Ταξινόμηση Βάσης). 

 

Σε αυτή τη σελίδα αρχικά αναφέρονται οι χρήσεις του αλγορίθμου ταξινόμησης 

αλλά και οι παραλλαγές του. Στη συνέχεια ακολουθεί μία συνοπτική επισκόπηση με ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα για τη διαφορετική προσέγγιση που ακολουθεί ο 

αλγόριθμος στις δύο παραλλαγές του. 

 

 
Εικόνα 76 (Ψευδοκώδικας). 
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Στο επόμενο τμήμα βρίσκεται ο ψευδοκώδικας (Εικόνα 76) με την κατάλληλη 

αρίθμηση και διάταξη ώστε να γίνεται εύκολα η προσπέλαση του κατά την ανάγνωση. 

Το σημαντικότερο σημείο είναι το applet μέσω του οποίου γίνεται η οπτικοποίηση. 

 

 
Εικόνα 77 (Applet Ταξινόμησης Βάσης). 

 

Στο επάνω αριστερό τμήμα του applet υλοποιείται η οπτικοποίηση του 

αλγορίθμου. Με τη χρήση ράβδων εμφανίζονται τα στοιχεία του πίνακα προς 

ταξινόμηση. Ανάλογα με την τιμή του στοιχείου διαφέρει και το ύψος της ράβδου. Τα 

στοιχεία του πίνακα εμφανίζονται με μαύρο χρώμα.  
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Εικόνα 78 (Τοποθέτηση του στοιχείου 171 στην ουρά των 1). 

 

Με την εκκίνηση του αλγορίθμου δημιουργούνται οι δέκα ουρές που 

αντιστοιχούν στα ψηφία 0 έως 9. Κατά την εκτέλεση γίνεται κατάλληλος υπολογισμός 

για την τοποθέτηση των στοιχείων στην αντίστοιχη ουρά. Κάθε στοιχείο τοποθετείται σε 

μία ουρά με το πλήθος των στοιχείων της εκάστοτε ουράς να γίνεται πράσινο 

δηλώνοντας αυτή την αύξηση (Εικόνα 78). Μόλις γίνει τοποθέτηση κάποιου στοιχείου 

σε ουρά αλλάζει σε γκρι χρώμα.  
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Εικόνα 79 (Τοποθέτηση του 53 στον πίνακα και μείωση του πλήθους της ουράς). 

  

 Στον επόμενο βρόγχο επανάληψης γίνεται η τοποθέτηση, των στοιχείων που 

ταξινομήθηκαν ως προς το λιγότερο σημαντικό ψηφίο, στον αρχικό πίνακα και η μείωση 

του πλήθους της εκάστοτε ουράς (Εικόνα 79). 
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Εικόνα 80 (Η ταξινόμηση των στοιχείων ως προς τις μονάδες ολοκληρώθηκε). 

  

 Στη συνέχεια η διαδικασία επαναλαμβάνεται για το επόμενο σημαντικό ψηφίο 

(Εικόνα 81). 
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Εικόνα 81 (Η ταξινόμηση των στοιχείων ως προς τις δεκάδες ολοκληρώθηκε). 

 

Τέλος αν δεν υπάρχει άλλο σημαντικό ψηφίο ο πίνακας έχει ήδη ταξινομηθεί και 

εμφανίζεται το αποτέλεσμα (Εικόνα 82). 
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Εικόνα 82 (Όλα τα στοιχεία ταξινομήθηκαν). 

 

Tο κάτω αριστερό τμήμα του applet παραμένει ίδιο ως προς την εμφάνιση και τη 

λειτουργία με τον αλγόριθμο της ταξινόμησης φυσαλίδας.  

Οι οδηγίες για τα πλήκτρα ελέγχου που βρίσκονται στο κάτω δεξιό τμήμα του 

applet, δίνονται στο αντίστοιχο τμήμα της γραμμικής αναζήτησης (σελ. 58) για αποφυγή 

επανάληψης. 

 

 
Εικόνα 83 (Παράδειγμα της Ταξινόμησης Βάσης). 

 

Τέλος παρατίθεται ένα παράδειγμα με αναλυτικές οδηγίες στο οποίο εκτελείται 

βήμα βήμα ο αλγόριθμος βάσει του παραπάνω ψευδοκώδικα. 



104 

 

 5.4  Αναδρομικοί Αλγόριθμοι 

 

 
Εικόνα 84 (Επισήμανση της επιλογής “Recursive Algorithms”). 

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Recursive Algorithms” (Εικόνα 84) είτε από το 

κεντρικό μενού πλοήγησης που βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης είτε από τον 

υπερσύνδεσμο που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της αρχικής σελίδας μεταφερόμαστε 

στη σελίδα της κατηγορίας Αναδρομικοί Αλγόριθμοι (Εικόνα 85). 
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Εικόνα 85 (Αναδρομικοί Αλγόριθμοι). 

 

Στη σελίδα “Recursive Algorithms” περιλαμβάνονται οι κατάλληλοι 

υπερσύνδεσμοι για την πλοήγηση στους δύο αναδρομικούς αλγορίθμους. Στο κεντρικό 

τμήμα της οθόνης έχει τοποθετηθεί μία κινούμενη εικόνα (animated gif) ανά αλγόριθμο. 

Στο τέλος υπάρχει ένας πίνακας (Εικόνα 85) στον οποίο συγκρίνονται οι δύο αλγόριθμοι 

ως προς την πολυπλοκότητα της χειρότερης, της καλύτερης και της μέσης περίπτωσης 

κατά τυχαία εκτέλεση. 

 5.4.1 Παραγοντικό 

 

 
Εικόνα 86 (Επισήμανση της επιλογής “Factorial”). 

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Factorial” (Εικόνα 86) είτε από το κεντρικό μενού 

πλοήγησης είτε από τον υπερσύνδεσμο στο κεντρικό τμήμα της οθόνης μεταφερόμαστε 

στη σελίδα του Παραγοντικού (Εικόνα 87). 
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Εικόνα 87 (Παραγοντικό). 

 

Σε αυτή τη σελίδα αρχικά εξηγείται η συνάρτηση του παραγοντικού και στη 

συνέχεια γίνεται αναφορά στους τομείς των Μαθηματικών που χρησιμοποιείται. 

Παρακάτω βρίσκεται ο ψευδοκώδικας με την κατάλληλη αρίθμηση και διάταξη ώστε να 

γίνεται εύκολα η προσπέλαση του κατά την ανάγνωση. Το σημαντικότερο σημείο είναι 

το applet μέσω του οποίου γίνεται η οπτικοποίηση. 

 

 
Εικόνα 88 (Applet Παραγοντικού). 

 

Στο επάνω αριστερό τμήμα του applet υλοποιείται η οπτικοποίηση του 

αλγορίθμου. Με τη χρήση ορθογωνίων παραλληλογράμμων εμφανίζονται οι 
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αναδρομικές κλήσεις. Ανάλογα με το επίπεδο της αναδρομικής κλήσης γίνεται και η 

αντίστοιχη απεικόνιση σε διαφορετική στήλη όπου υπάρχει η απαιτούμενη αρίθμηση. Τα 

παραλληλόγραμμα χρωματίζονται με πράσινο όταν γίνεται κλήση της συνάρτησης 

αναδρομικά ή για πρώτη φορά (Εικόνα 89).  

 

 
Εικόνα 89 (Τελευταία (εσωτερική) αναδρομική κλήση του Factorial). 

 

Αντίστοιχα αλλάζουν σε κόκκινο χρώμα όταν επιστρέφει μία αναδρομική κλήση 

(Εικόνα 90). 
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Εικόνα 90 (Επιστροφή της εσωτερικής αναδρομικής κλήσης με τιμή 1). 

 

 Παρακάτω (Εικόνα 91) φαίνεται η επιστροφή μιας ενδιάμεσης αναδρομικής 

κλήσης και το αποτέλεσμα που επιστρέφει το οποίο χρησιμοποιείται για τον τελικό 

υπολογισμό. 

  

 
Εικόνα 91 (Επιστροφή μιας ενδιάμεσης αναδρομικής κλήσης με προσωρινό 

αποτέλεσμα 24). 
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Εικόνα 92 (Επιστροφή (τελευταία) της πρώτης (εξωτερικής) αναδρομικής κλήσης 

με αποτέλεσμα 720). 

 

Τέλος επιστρέφεται η πρώτη κατά σειρά αναδρομική κλήση έχοντας υπολογίσει 

πλέον το τελικό απότέλεσμα (Εικόνα 92). 

 

 
Εικόνα 93 (Τελικό αποτέλεσμα). 
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Στο κάτω αριστερό τμήμα του applet βρίσκονται οι οδηγίες και το πεδίο 

εισαγωγής της τιμής στον αλγόριθμο από τον χρήστη. Η τιμή πρέπει να είναι μεγαλύτερη 

ή ίση με το μηδέν για να έχει νόημα η συνάρτηση. Υπάρχει ένας ακόμη περιορισμός στο 

άνω άκρο του συνόλου, έτσι η τιμή εισόδου δεν πρέπει να ξεπερνά το 12 για οικονομία 

χώρου της οπτικοποίησης των αναδρομικών κλήσεων. Αφού πατηθεί το πλήκτρο “Enter” 

γίνεται εκκίνηση του αλγορίθμου με το επιθυμητό στοιχείο. Τέλος σε αυτό το τμήμα του 

applet εμφανίζονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες κατά την εκτέλεση του 

αλγορίθμου, όπως οι τιμές που λαμβάνουν οι μεταβλητές και γενικότερα όλες οι 

αναθέσεις, συγκρίσεις, συνθήκες ελέγχου και επανάληψης. 

Οι οδηγίες για τα πλήκτρα ελέγχου που βρίσκονται στο κάτω δεξιό τμήμα του 

applet, δίνονται στο αντίστοιχο τμήμα της γραμμικής αναζήτησης (σελ. 58) για αποφυγή 

επανάληψης. 

 

 
Εικόνα 94 (Παράδειγμα του Παραγοντικού). 

 

Τέλος παρατίθεται ένα παράδειγμα με αναλυτικές οδηγίες στο οποίο εκτελείται 

βήμα βήμα ο αλγόριθμος βάσει του παραπάνω ψευδοκώδικα 
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 5.4.2 Πύργοι του Hanoi 

 

 
Εικόνα 95 (Επισήμανση της επιλογής “Tower of Hanoi”). 

 

Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Tower of Hanoi” (Εικόνα 95) είτε από το κεντρικό 

μενού πλοήγησης είτε από τον υπερσύνδεσμο στο κεντρικό τμήμα της οθόνης 

μεταφερόμαστε στη σελίδα των Πύργων του Hanoi (Εικόνα 96). 

 

 
Εικόνα 96 (Πύργοι του Hanoi). 

 

Σε αυτή τη σελίδα αρχικά εξηγείται το παιχνίδι πύργοι του Hanoi και στη 

συνέχεια δίνεται ο ψευδοκώδικας με την κατάλληλη αρίθμηση και διάταξη ώστε να 
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γίνεται εύκολα η προσπέλαση του κατά την ανάγνωση. Το σημαντικότερο σημείο είναι 

το applet μέσω του οποίου γίνεται η οπτικοποίηση. 

 

 
Εικόνα 97 (Applet Πύργοι του Hanoi). 

 

Στο επάνω αριστερό τμήμα του applet υλοποιείται η οπτικοποίηση του 

αλγορίθμου. Με τη χρήση ορθογωνίων παραλληλογράμμων εμφανίζονται οι 

αναδρομικές κλήσεις. Ανάλογα με το επίπεδο της αναδρομικής κλήσης γίνεται και η 

αντίστοιχη απεικόνιση σε διαφορετική στήλη όπου υπάρχει η απαιτούμενη αρίθμηση. Τα 

παραλληλόγραμμα χρωματίζονται με πράσινο όταν γίνεται κλήση της συνάρτησης 

αναδρομικά ή για πρώτη φορά.  
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Εικόνα 98 (Ο μικρότερος δίσκος μετακινείται από τον στύλο Α στον στύλο C κατά 

την πρώτη κίνηση). 

 

Για να πραγματοποιηθεί η πρώτη κίνηση στους δίσκους θα πρέπει να 

σταματήσουν οι αναδρομικές κλήσεις (Εικόνα 98). Ύστερα συνεχίζει η εκτέλεση του 

αλγορίθμου από το σημείο που έγινε η αναδρομική κλήση μέχρι την επόμενη κλήση. Για 

να μετακινηθεί ο μεγαλύτερος δίσκος πρέπει να επιστρέψουν όλες οι αναδρομικές 

κλήσεις πέραν της αρχικής κλήσης (Εικόνα 99). 
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Εικόνα 99 (Πρώτη κίνηση του μεγαλύτερου δίσκου). 

  

 
Εικόνα 100 (Όλοι οι δίσκοι μετακινήθηκαν στον στύλο C). 

  

Tο κάτω αριστερό τμήμα του applet παραμένει ίδιο ως προς την εμφάνιση και τη 

λειτουργία με τον αλγόριθμο του παραγοντικού. Η μοναδική διαφορά που εμφανίζεται,  
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αφορά τον περιορισμό στην ανώτερη τιμή εισόδου, όπου εφαρμόζεται στην τιμή 6 για 

οικονομία χώρου της οπτικοποίησης των αναδρομικών κλήσεων αλλά και των δίσκων 

στην περίπτωση που βρεθούν όλοι σε έναν στύλο. 

Οι οδηγίες για τα πλήκτρα ελέγχου που βρίσκονται στο κάτω δεξιό τμήμα του 

applet, δίνονται στο αντίστοιχο τμήμα της γραμμικής αναζήτησης (σελ. 58) για αποφυγή 

επανάληψης. 

 

 
Εικόνα 101 (Παράδειγμα των Πύργων του Hanoi). 

 

Τέλος παρατίθεται ένα παράδειγμα με αναλυτικές οδηγίες στο οποίο εκτελείται 

βήμα βήμα ο αλγόριθμος βάσει του παραπάνω ψευδοκώδικα. 

 5.5  About 
 

 
Εικόνα 102 (Επισήμανση της επιλογής “About”) 
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Κάνοντας κλικ στην επιλογή “About” (Εικόνα 102) από το κεντρικό μενού 

πλοήγησης που βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης μεταφερόμαστε στη σελίδα “About” 

(Εικόνα 103). 

 

 
Εικόνα 103 (About). 

 

 Στην Εικόνα 103 φαίνονται πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας με τον 

προγραμματιστή και τον επιβλέποντα καθηγητή. 

 

 5.6  Contact 
 

 
Εικόνα 104 (Επισήμανση της επιλογής “Contact”). 
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Κάνοντας κλικ στην επιλογή “Contact” (Εικόνα 104) από το κεντρικό μενού 

πλοήγησης που βρίσκεται στα αριστερά της οθόνης μεταφερόμαστε στη σελίδα 

“Contact” (Εικόνα 105). 

 

 
Εικόνα 105 (Φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα “Contact”). 

 

 Στη φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στη σελίδα “Contact” (Εικόνα 105) ο 

χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον προγραμματιστή. Προς το παρόν κάτι τέτοιο 

δεν είναι εφικτό λόγω του ιστοτόπου github όπου φιλοξενείται το λογισμικό. 
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 6 Επίλογος 

Στις επόμενες ενότητες διατυπώνονται τα συμπεράσματα και οι μελλοντικές 

επεκτάσεις του λογισμικού. 

 6.1  Σύνοψη και συμπεράσματα 
Συμπερασματικά το λογισμικό οπτικοποίησης που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, 

περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει 

περιθώρια βελτίωσης. Το λογισμικό διαθέτει πλήρη έλεγχο από τον χρήστη ως προς την 

εκτέλεση και προς τις δύο χρονικές κατευθύνσεις. Επισημαίνει την γραμμή του 

ψευδοκώδικα που εκτελείται ανά πάσα στιγμή ώστε να μπορεί να κατανοήσει ο χρήστης 

τον αλγόριθμο και τις λειτουργίες που επιτελεί. Εφαρμόζει την κατάλληλη οπτική 

αναπαράσταση ανάλογα με την εντολή που επιτάσσει ο αλγόριθμος και παρέχει τις 

κατάλληλες πληροφορίες κατά την εκτέλεση ώστε ο χρήστης να μπορέσει να ανατρέξει 

στους ενδιάμεσους υπολογισμούς. 

Κάτι που ίσως επιδέχεται αλλαγή είναι η βελτιστοποίηση των λειτουργιών των 

πλήκτρων ελέγχου, κάνοντας πιο γρήγορη τη μετάβαση σε προηγούμενα ή επόμενα 

βήματα. Επιπλέον μπορεί να υλοποιηθεί κίνηση των στοιχείων στο τμήμα 

οπτικοποίησης, καθώς και εισαγωγή μενού για τη προσθήκη νέων λειτουργιών χωρίς την 

υπερφόρτωση του περιβάλλοντος χρήστη. Όλα τα παραπάνω μειονεκτήματα θα 

καλυφθούν σε μελλοντικές επεκτάσεις του λογισμικού κάτι που αναφέρεται και στην 

επόμενη ενότητα. 

Όσον αφορά τη σύγκριση του υπάρχοντος λογισμικού με τα υπόλοιπα που 

αναφέρθηκαν και παρουσιάστηκαν στο δεύτερο κεφάλαιο, να σημειωθεί ότι έγινε 

αξιόλογη προσπάθεια να  καλυφθούν τα μειονεκτήματα και να διατηρηθούν τα 

πλεονεκτήματα. Στους περισσότερους τομείς επιτεύχθηκε το παραπάνω αλλά και σε 

αυτούς που δεν έγινε εφικτή η υλοποίηση, όπως τον προγραμματισμό σε περισσότερες 

γλώσσες, θα επιτευχθεί σε μελλοντική επέκταση. 

 6.2  Μελλοντικές Επεκτάσεις 
Σε πρώτο επίπεδο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υλοποίηση του λογισμικού και ο 

προγραμματισμός από την αρχή στη γλώσσα προγραμματισμού Javascript. Κάτι τέτοιο 

θα διευκόλυνε την οπτικοποίηση με πιο ενδιαφέροντα οπτικά μέσα και διαδραστικά 
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γραφικά. Ακόμη θα διεύρυνε το πλήθος των συσκευών που έχουν πρόσβαση στο 

λογισμικό κάνοντας εφικτή την εκτέλεση σε φορητές συσκευές. Άλλωστε είναι 

ξεκάθαρη η μετάβαση των εφαρμογών ιστού από την Java στην Javascript αφού 

αποτελεί τη γλώσσα προγραμματισμού του μέλλοντος. 

Μελλοντική επέκταση θα μπορούσε να αποτελέσει η προσθήκη περισσότερων 

αλγορίθμων. Κύρια επιθυμία του προγραμματιστή για μελέτη είναι οι συγκριτικοί 

αλγόριθμοι ταξινόμησης quicksort[3] (γρήγορη ταξινόμηση), merge sort[3] (ταξινόμηση 

με συγχώνευση), heapsort[2] (ταξινόμηση σωρού), shell sort (γενίκευση της ταξινόμησης 

φυσαλίδας) και cocktail shaker sort[2] (ταξινόμηση αναμικτήρα, αμφίδρομη παραλλαγή 

της ταξινόμησης φυσαλίδας). Ο εμπλουτισμός της κατηγορίας ταξινόμησης θα μπορούσε 

να συντελέσει στην επέκταση του λογισμικού με την προσθήκη ενός νέου 

χαρακτηριστικού. Η σύγκριση των αλγορίθμων ταξινόμησης ως προς την εκτέλεση και 

την ταχύτητα επίτευξης του στόχου θα βοηθούσε στην εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων ως προς την καταλληλότητα του εκάστοτε αλγορίθμου ανάλογα με τα 

δεδομένα εισόδου. 

Τέλος προσθήκη αλγορίθμων μπορεί να γίνει και στην κατηγορία αναδρομικών 

αλγορίθμων. Δύο αλγόριθμοι που παρουσιάζουν ενδιαφέρον είναι η αντιστροφή ενός 

αλφαριθμητικού και το αισθητά δυσκολότερο αναδρομικό πρόβλημα των Ν βασιλισσών. 
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