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Ππογπαμμαηιζηική άζκηζη #1 

 

 

Πποθεζμία παπάδοζηρ: Δεςηέπα 3 Μαΐος (ζην Δξγαζηήξην Η/Υ, ή ζην κάζεκα). Μεηά ηε ιήμε 

ηεο πξνζεζκίαο, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο εξγαζίεο. 

 

Οι άζκηζη είναι αηομική. Οη θνηηεηέο κπνξνύλ λα ζπδεηήζνπλ κεηαμύ ηνπο ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηελ άζθεζε αιιά δελ επηηξέπεηαη λα αληηγξάςνπλ ηελ ιύζε ή κέξε απηήο.  

 

Θέμα: Πειπαμαηική ζύγκπιζη μεθόδων ηαξινόμηζηρ. 

 

Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεηξακαηηθή ζύγθξηζε ησλ κεζόδσλ ηαμηλόκεζεο. Θα ππνινγίζνπκε, 

γηα κία ζπιινγή από κεζόδνπο ηαμηλόκεζεο,  ην πνηέ  (δειαδή γηα πνία κεγέζε εηζόδνπ) 

ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο θάζε κεζόδνπ. Οη αιγόξηζκνη ζηνπο νπνίνπο ζα επηθεληξσζνύκε είλαη νη 

παξαθάησ: 

 Insertion sort 

 Selection sort 

 Bubble sort 

 Merge sort 

 Quick sort 

 

Θα πεηξακαηηζηνύκε κε δηαλύζκαηα από πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο (ηύπνπ double).  Λόγσ ηνπ όηη 

γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο είλαη ε πξώηε θνξά πνπ πξνγξακκαηίδεηαη ζε Java, είλαη δηαζέζηκνο 

θώδηθαο γηα ηηο πεξηζζόηεξεο από απηέο ηηο κεζόδνπο. Η πξνγξακκαηηζηηθή άζθεζε ζα 

επηθεληξσζεί ζηελ πινπνίεζε ηεο κεζόδνπ quicksort  θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ πεηξακάησλ. 

 

1. Από ηελ ζειίδα ηνπ καζήκαηνο «Δηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό» θαη αθνινπζώληαο 

ηνπο ζπλδέζκνπο «εξγαζηήξηα/ αζθήζεηο» θαη «θώδηθαο», λα κειεηήζεηε ηελ 

εξγαζηεξηαθή άζθεζε 8 θαη ηνλ θώδηθα πνπ ηελ ζπλνδεύεη. Ο θώδηθαο πεξηέρεη 

πινπνηήζεηο γηα όινπο ηνπο αιγόξηζκνπο ηαμηλόκεζεο εθηόο από ηελ quicksort. Όιεο νη 

κέζνδνη είλαη ζηαηηθέο θαη έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζηελ θιάζε Sorter. Ο θώδηθαο επίζεο 

πεξηέρεη ηελ θιάζε TestSorter ε νπνία θαιεί ηηο κεζόδνπο ηαμηλόκεζεο γηα λα θάλεη κηα 

επίδεημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  Βεβαιωθείηε όηι καηαλαβαίνεηε ηον κώδικα. Υπάξρεη 

θώδηθαο γηα άιιεο ρξήζηκεο κεζόδνπο, πρ.,  δεκηνπξγία ηπραίνπ δηαλύζκαηνο. 

 

2. Να πινπνηήζεηε ηελ κέζνδν quicksort (θαη λα ειέγμεηε ηε ζσζηή ηεο ιεηηνπξγία). 

 

3. Να εκπινπηηζηεί ν θώδηθαο ησλ κεζόδσλ ηαμηλόκεζεο έηζη ώζηε λα επηζηξέθεη ηνλ αξηζκό 

ησλ ζπγθξίζεσλ κεηαμύ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δηαλύζκαηνο εηζόδνπ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε 

θάζε κέζνδνο. 

 

4. Να νξγαλσζεί πείξακα όπνπ θάζε κέζνδνο εθηειείηαη γηα 100 ηπραία δηαλύζκαηα κήθνπο 

n=5, 10, 15, ... θαη θαηαγξάθεηαη ν κέζνο αξηζκόο ησλ ζπγθξίζεσλ πνπ εθηειείηαη γηα ηελ 

ηαμηλόκεζε ελόο δηαλύζκαηνο ζπγθεθξηκέλνπ κεγέζνπο. Τα απνηειέζκαηα ησλ 

πεηξακάησλ λα απνζεθεπηνύλ ζε έλα δηάλπζκα θαη λα εθηππσζνύλ. (Δάλ ρξεηαδόζαζηε 

πξόηππν θώδηθα γηα δηζδηάζηαηα δηαλύζκαηα, δείηε ηελ εξγαζηεξηαθή αζθεζε-9 ηνπ 

καζήκαηνο «εηζαγσγή ζηνλ πξνγξακκαηηζκό».) 

 

5. Να γξαθεί ζύληνκε αλαθνξά (ζε word) ε νπνία πεξηέρεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο. 

Δάλ είλαη δπλαηό, λα δνζεί γξαθηθή παξάζηαζε. 
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6. [Πξναηξεηηθό]. Αληί λα κεηξάκε ηηο ζπγθξίζεηο, κπνξνπκε λα κεηξάκε ηνλ ρξόλν πνπ ν 

ππνινγηζηήο ρξεηάζηεθε γηα λα εθηειέζεη ηνλ αιγόξηζκν ηαμηλόκεζεο. Να βξείηε από ηελ 

βηβιηνζήθε ηεο java ηηο έηνηκεο θιάζεηο πνπ καο παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηνπ 

ρξόλνπ πνπ αθηεξώζεθε ζηελ εθηέιεζε κηαο κεζόδνπ θαη λα επαλαιάβεηε ην πείξακα. 

(Βεβαησζείηε όηη ρξεζηκνπνηείηε ηε ζσζηή θιάζε.) Δίλαη ηα απνηειέζκαηα ίδηα;  

 

 

 

Το παπαδοηέο ζαρ γηα ηελ άζθεζε απηή είλαη θάκελορ πνπ απνηειείηαη από: 

1. CD πνπ πεξηέρεη ην έξγν (project) πνπ πινπνηήζαηε κε ην BlueJ. Από ην CD ν ππεύζπλνο 

ηνπ εξγαζηεξίνπ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δεη ηνλ θώδηθα πνπ γξάςαηε θαη λα ηνλ εθηειέζεη. 

Σην αξρείν κε ηα ζρεηηθά κε ην  έξγν ζρόιηα, θαζώο θαη ζε θάζε θιάζε, ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ην όλνκα ζαο θαη ν αξηζκόο κεηξώνπ ζαο.  

2. εκηύπωζη ηνπ θώδηθα ησλ θιάζεσλ 

3. εθηύπσζε ηεο αλαθνξάο ζαο κε ηα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακάησλ ζαο.  

 

Ο θάκελορ, η διζκέηα, και οι εκηςπώζειρ να αναγπάθοςν ηο 

όνομα και ηον απιθμό μηηπώος ζαρ. 

 

 


