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Στην έβδοµη εργαστηριακή άσκηση καλείστε να υλοποιήσετε τους αλγόριθµους ταχείας ταξινόµησης 
(quicksort) και αναζήτησης µε παρεµβολή (interpolation search). 
Ζήτηµα 1. Να υλοποιήσετε την πιθανοτική εκδοχή του αλγόριθµου ταχείας ταξινόµησης (µε χρήση 
τυχαία επιλεγµένου στοιχείου σαν στοιχείου διαχωρισµού, pivot) και να εφαρµόσετε τον αλγόριθµο 
σε πίνακα n στοιχείων. Το πρόγραµµα θα διαβάζει το µέγεθος n του πίνακα και θα εκτελεί 10 φορές 
τα εξής: 
1. Αρχικοποίηση του πίνακα µε n τυχαίους ακέραιους αριθµούς στο διάστηµα [1, 30000]. 
2. Ταξινόµηση του πίνακα (σε αύξουσα σειρά) µε τον αλγόριθµο ταχείας ταξινόµησης. 
Το πρόγραµµα θα επιστρέφει το µέσο αριθµό συγκρίσεων µεταξύ στοιχείων του πίνακα και το µέσο 
χρόνο ταξινόµησης. 
Ζητούµενα: (α) Να εκτελέσετε το πρόγραµµα για n = 2000, 5000, 10000, και 15000 και να 
συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

n Μέσος 
#συγκρίσεων 

Μέσος χρόνος 
ταξινόµησης 

2000   

5000   

10000   

15000   

(β) Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις του µέσου αριθµού συγκρίσεων και του µέσου χρόνου 
ταξινόµησης σαν συνάρτηση του αριθµού των στοιχείων n. (γ) Πώς µεταβάλλεται ο µέσος αριθµός 
συγκρίσεων και ο µέσος χρόνος ταξινόµησης σαν συνάρτηση του n ; Συµφωνούν τα αποτελέσµατα σας 
µε τη θεωρητική ανάλυση; (δ) Να συγκρίνετε τις µετρήσεις σας µε τις αντίστοιχες µετρήσεις για την 
ταξινόµηση σωρού και την ταξινόµηση µε συγχώνευση (από την 5η και την 6η εργαστηριακή άσκηση 
αντίστοιχα). Τι συµπεράσµατα βγάζετε για την ταχύτητα των τριών αλγόριθµων; 
Χώρος απάντησης:  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ζήτηµα 2. Να υλοποιήσετε τους αλγόριθµους αναζήτησης µε παρεµβολή (interpolation search) και 
δυαδικής αναζήτησης (τον έχετε ήδη υλοποιήσει στην 1η άσκηση) και να τους εφαρµόσετε σε πίνακα 
n στοιχείων. Το πρόγραµµα θα διαβάζει το µέγεθος n του πίνακα, θα αρχικοποιεί τον πίνακα µε n 
τυχαίους ακέραιους αριθµούς στο διάστηµα [1, 30000], και θα ταξινοµεί τον πίνακα (σε αύξουσα 
σειρά) µε τον αλγόριθµο ταχείας ταξινόµησης (ή οποιονδήποτε άλλο αλγόριθµο ταξινόµησης αν είχατε 
δυσκολίες στο 1ο ζήτηµα). Στη συνέχεια, το πρόγραµµα θα εκτελεί n φορές τα παρακάτω βήµατα: 
1. Επιλογή τυχαίου ακέραιου αριθµού r στο διάστηµα [1, 30000]. 
2. Αναζήτηση του r στον ταξινοµηµένο πίνακα µε δυαδική αναζήτηση. 
3. Αναζήτηση του r στον ταξινοµηµένο πίνακα µε αναζήτηση µε παρεµβολή. 
Το πρόγραµµα θα επιστρέφει το µέσο αριθµό συγκρίσεων που εκτελούνται κατά τη δυαδική 
αναζήτηση και την αναζήτηση µε παρεµβολή. 
Ζητούµενα: (α) Να εκτελέσετε το πρόγραµµα για n = 2000, 5000, 10000, και 15000 και να 
συµπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα: 

n 

Μέσος 
#συγκρίσεων 
για δυαδική 
αναζήτηση 

Μέσος 
#συγκρίσεων 
για αναζήτηση 
µε παρεµβολή 

2000   

5000   

10000   

15000   

(β) Ποια µέθοδος επιτυγχάνει τον µικρότερο αριθµό συγκρίσεων; Συµφωνούν τα αποτελέσµατα σας 
µε τη θεωρητική ανάλυση; 
Χώρος απάντησης:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παραδοτέα: (α) ο πηγαίος κώδικας σε δισκέτα όπου θα αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία σας, (β) 
το φυλλάδιο εκφώνησης συµπληρωµένο, και (γ) οι γραφικές παραστάσεις.  
Υποδείξεις. Η εργασία είναι ατοµική. Τα προγράµµατα πρέπει να υλοποιηθούν σε γλώσσα C ή 
C++. Για να επιλέξετε τους τυχαίους αριθµούς και να µετρήσετε τους χρόνους εκτέλεσης, να 
χρησιµοποιήσετε τις υποδείξεις της 1ης άσκησης. Να αρχικοποιήσετε τη γεννήτρια τυχαίων αριθµών 
µε τον Αριθµό Μητρώου σας.  


