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Sortowanie i przeszukiwanie
tabel

TEMATYKA

9.1 Algorytm sortowania bąbelkowego

9.2 Algorytm sortowania przez wybieranie

9.3 Algorytm sortowania przez wstawianie

9.4 Algorytm wyszukiwania binarnego

9.1. Algorytm sortowania bąbelkowego

9.1 Algorytm sortowania bąbelkowego

WYJAŚNIENIE: Zadaniem algorytmu sortowania jest uporządkowanie elementów
tablicy w określonej kolejności. Przykładem prostego algorytmu sor-
towania jest algorytm sortowania bąbelkowego.

Algorytmy sortowania

W wielu zadaniach programistycznych trzeba uporządkować dane zawarte w tablicy tak,
aby występowały one w określonej kolejności. Przykładowo lista klientów jest zazwyczaj
posortowana w kolejności alfabetycznej, oceny uczniów mogą być posortowane od naj-
wyższej do najniższej, a identyfikatory produktów — w taki sposób, aby produkty w takim
samym kolorze znajdowały się obok siebie. Aby posortować dane zawarte w tablicy,
programista musi skorzystać z odpowiedniego algorytmu sortowania. Algorytm sortowania
to technika polegająca na prześledzeniu elementów tablicy i uporządkowaniu ich w okre-
ślonej kolejności.

Dane w tablicy można uporządkować w kolejności rosnącej lub malejącej. W tablicy,
w której elementy uporządkowane są w kolejności rosnącej, wartości zapisane są od naj-
mniejszej do największej. W tablicy, w której elementy są uporządkowane w kolejności
malejącej, wartości zapisane są od największej do najmniejszej. W niniejszym rozdziale

9
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390 Rozdział 9. Sortowanie i przeszukiwanie tabel

przedstawię trzy algorytmy sortowania, za pomocą których można uporządkować elementy
w tablicy: sortowanie bąbelkowe, sortowanie przez wybieranie i sortowanie przez wsta-
wianie. W tym podrozdziale zajmę się algorytmem sortowania bąbelkowego.

Sortowanie bąbelkowe

Za pomocą algorytmu sortowania bąbelkowego można bardzo łatwo uporządkować
elementy tablicy w kolejności rosnącej lub malejącej. Nazwa tego algorytmu wynika stąd,
że wykonujemy w nim kolejne przejścia względem całej tablicy, porównując ze sobą war-
tości elementów i przesuwając niektóre z nich w kierunku końca tablicy — przypomina
to przemieszczanie się bąbelków w napoju gazowanym. Przykładowo, gdy skorzystamy
z tego algorytmu, aby uporządkować elementy w kolejności rosnącej, wówczas elementy
tablicy o większej wartości będą się przesuwały w kierunku jej końca. W przypadku
sortowania w kolejności malejącej w kierunku końca tablicy będą się przesuwały jej
elementy o mniejszej wartości. W tym podrozdziale pokażę, jak za pomocą algorytmu
sortowania bąbelkowego można uporządkować elementy tablicy w kolejności rosnącej.

Załóżmy, że mamy do czynienia z tablicą taką jak na rysunku 9.1. Spójrzmy teraz, jak za
pomocą sortowania bąbelkowego możemy uporządkować jej elementy w kolejności rosnącej.

Rysunek 9.1. Tablica

Sortowanie bąbelkowe zaczynamy od porównania ze sobą dwóch pierwszych elementów
tablicy. Jeżeli element o indeksie 0 jest większy od elementu o indeksie 1, zamieniamy
je miejscami. Tablica będzie teraz wyglądała jak na rysunku 9.2.

Rysunek 9.2. Zamienione miejscami elementy 0 i 1

Następnie powtarzamy tę operację, ale tym razem porównujemy ze sobą elementy o indek-
sach 1 i 2. Jeżeli element o indeksie 1 jest większy od elementu o indeksie 2, zamieniamy
je miejscami. Tablica będzie teraz wyglądała jak na rysunku 9.3.
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Rysunek 9.3. Zamienione miejscami elementy 1 i 2

Następnie porównujemy elementy 2 i 3. W przypadku naszej tablicy elementy te są
ustawione w prawidłowej kolejności (element o indeksie 2 jest mniejszy od elementu
o indeksie 3), więc nie zamieniamy ich miejscami. W następnej kolejności porównujemy
elementy o indeksach 3 i 4 i w tym przypadku również nie musimy ich przestawiać.

Kiedy jednak porównamy elementy o indeksach 4 i 5, będziemy je musieli zamienić
miejscami, ponieważ element o indeksie 4 ma większą wartość niż element o indeksie 5.
Tablica będzie teraz wyglądała jak na rysunku 9.4.

Rysunek 9.4. Zamienione miejscami elementy 4 i 5

Po tym kroku zakończyliśmy pierwsze przejście przez całą tablicę, a jej największa wartość,
równa 9, znajduje się już na właściwym miejscu, ale inne elementy nie są jeszcze upo-
rządkowane. Algorytm wykona więc kolejne przejście przez tablicę, porównując ze sobą
sąsiadujące elementy. Jednak w tym przypadku porównywanie zakończymy na przedostat-
nim elemencie, ponieważ ostatni znajduje się już na właściwym miejscu.

Drugie przejście przez tablicę też zaczniemy od elementów o indeksach 0 i 1. Elementy
te ustawione są w prawidłowej kolejności, więc nie zamieniamy ich miejscami. Następnie
porównujemy elementy o indeksach 1 i 2 i ponownie okazuje się, że nie trzeba ich zamie-
niać. Dzieje się tak do momentu, gdy porównamy ze sobą elementy o indeksach 3 i 4.
Ponieważ element o indeksie 3 ma większą wartość niż element o indeksie 4, zamie-
niamy je miejscami. Element o indeksie 4 jest ostatnim elementem, który porównujemy
podczas tego przejścia. Tablica będzie teraz wyglądała jak na rysunku 9.5.

Po drugim przejściu przez tablicę na właściwym miejscu znajdą się dwa ostatnie elementy.
Rozpoczynamy trzecie przejście, znów porównując ze sobą sąsiadujące elementy —
jednak tym razem pomijamy dwa ostatnie, ponieważ zostały one już posortowane. Po
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Rysunek 9.5. Zamienione miejscami elementy 3 i 4

zakończeniu trzeciego przejścia na właściwym miejscu znajdą się trzy ostanie elementy,
co przedstawiłem na rysunku 9.6.

Rysunek 9.6. Tablica po trzecim przejściu

Po każdym przejściu przez tablicę liczba porównywanych elementów zmniejsza się o 1,
a jedna z wartości trafia na właściwe miejsce. Kiedy algorytm wykona już wszystkie
przejścia, tablica będzie wyglądała jak na rysunku 9.7.

Rysunek 9.7. Tablica z posortowanymi elementami

Zamienianie elementów miejscami

Jak miałeś okazję zauważyć, algorytm sortowania bąbelkowego zamienia miejscami nie-
które elementy tablicy. Omówmy więc krótko, jak wygląda sam proces zamiany dwóch
elementów w pamięci komputera. Załóżmy, że w programie występują takie deklaracje
zmiennych:

Declare Integer a = 1
Declare Integer b = 9

Powiedzmy, że chcemy zamienić wartości w tych zmiennych tak, aby w zmiennej a znalazła
się wartość 9, a w zmiennej b znalazła się wartość 1. Na pierwszy rzut oka mogłoby się
wydawać, że wystarczy, jeśli przypiszemy po prostu jedną zmienną do drugiej, w następu-
jący sposób:
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// BŁĄD! Ten kod nie spowoduje zamiany wartości w zmiennych
Set a = b
Set b = a

Prześledźmy ten kod, aby zrozumieć, dlaczego nie zadziała on prawidłowo. Pierwsze
polecenie to Set a = b. Po jego wykonaniu do zmiennej a zostanie przypisana wartość 9.
Ale co się stało z wartością 1, uprzednio zapisaną w zmiennej a? Przypominam, że po
przypisaniu do zmiennej nowej wartości zastąpi ona poprzednią wartość przypisaną do tej
zmiennej. Tak więc poprzednia wartość, równa 1, zostanie po prostu usunięta. Następne
polecenie to Set b = a. Ponieważ w zmiennej a jest teraz zapisana wartość 9, do
zmiennej b także zostanie przypisana wartość 9. Po wykonaniu tych poleceń zarówno
zmienna a, jak i zmienna b będą równe 9.

Aby prawidłowo zamienić wartości dwóch zmiennych, będziemy potrzebować trzeciej
zmiennej, która posłuży jako tymczasowe miejsce zapisu:

Declare Integer temp

Teraz możemy przystąpić do zamiany wartości dwóch zmiennych w następujący sposób:
 do zmiennej temp przypisujemy wartość zmiennej a;
 do zmiennej a przypisujemy wartość zmiennej b;
 do zmiennej b przypisujemy wartość zmiennej temp.

Na rysunku 9.8 przedstawiłem wartości, jakie znajdą się w zmiennych podczas każdego
z tych kroków. Zwróć uwagę, że po wykonaniu ostatniego kroku wartości zmiennych
a i b są już zamienione.

Rysunek 9.8. Zamiana wartości zmiennych a i b

Stwórzmy więc moduł o nazwie swap, który będzie zamieniał ze sobą dwie zmienne. Sko-
rzystamy z tego modułu w algorytmie sortowania bąbelkowego. Na rysunku 9.9 widoczny
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Rysunek 9.9. Schemat blokowy modułu swap

jest schemat blokowy modułu swap. Zwróć uwagę, że w module znajdują się dwa parametry
typu referencyjnego o nazwach a i b. Podczas wywołania tego modułu przekażemy do niego
jako argumenty dwie zmienne (lub dwa elementy tablicy). Gdy moduł zakończy działanie,
wartości zostaną zamienione.

UWAGA: Bardzo ważne jest, aby w module swap zadeklarować parametry typu refe-
rencyjnego, ponieważ moduł musi mieć możliwość modyfikacji zmiennych przeka-
zanych jako argumenty.

Oto pseudokod modułu swap:

Module swap(Integer Ref a, Integer Ref b)
   // Tymczasowa zmienna lokalna
   Declare Integer temp

   // Zamieniamy ze sobą wartości w zmiennych a i b
   Set temp = a
   Set a = b
   Set b = temp
End Module
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Zaprezentowana wersja modułu swap będzie zamieniała tylko zmienne typu Integer.
Jeżeli będziemy chcieli zamieniać wartości innych typów, będziemy musieli zmienić typ
parametrów a i b oraz typ zmiennej temp.

Projektowanie algorytmu sortowania bąbelkowego

Algorytm sortowania bąbelkowego zazwyczaj umieszcza się w jednym z modułów pro-
gramu. Kiedy zechcesz posortować tablicę, wystarczy, że przekażesz ją do modułu, a on ją
posortuje. Na rysunku 9.10 widoczny jest schemat blokowy modułu bubbleSort, którego
zadaniem jest posortowanie tablicy zawierającej liczby Integer. Na listingu 9.1 przedsta-
wiłem pseudokod tego modułu (zauważ, że na listingu 9.1 znajduje się tylko pseudokod
modułu i nie stanowi on kompletnego programu).

Rysunek 9.10. Schemat blokowy algorytmu sortowania bąbelkowego
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Listing 9.1. Moduł bubbleSort
(to nie jest pełny program)

 1  Module bubbleSort(Integer Ref array[], Integer arraySize)
 2     // Zmienna maxElement będzie zawierała indeks ostatniego elementu tablicy,
 3     // który ma zostać porównany
 4     Declare Integer maxElement
 5
 6     // Zmienna index służy jako licznik
 7     // w pętli wewnętrznej
 8     Declare Integer index
 9
10     // Pętla zewnętrzna ustawia zmienną maxElement na wartość równą
11     // ostatniemu indeksowi tablicy, który ma zostać porównany w danym
12     // przejściu. Na samym początku zmienna maxElement będzie równa
13     // indeksowi ostatniego elementu tablicy. Podczas każdej kolejnej iteracji
14     // będzie ona dekrementowana o 1
15     For maxElement = arraySize - 1 To 0 Step -1
16
17        // Pętla wewnętrzna śledzi tablicę i porównuje
18        // sąsiadujące ze sobą elementy. Porównywane są
19        // elementy o indeksach od 0 do maxElement.
20        // Jeżeli kolejność elementów jest nieprawidłowa,
21        // zostają one zamienione miejscami
22        For index = 0 To maxElement - 1
23
24           // Porównujemy dwa sąsiadujące elementy
25           // i jeśli trzeba, zamieniamy je miejscami
26           If array[index] > array[index + 1] Then
27              Call swap(array[index], array[index + 1])
28           End If
29        End For
30     End For
31  End Module

W liniach 4. i 8. deklaruję następujące zmienne:
 maxElement — zapisuję w niej indeks ostatniego elementu, który w pętli ma zostać

porównany z elementem sąsiednim;
 index — zapisuję w niej indeks tablicy w jednej z pętli.

W module pojawiają się dwie pętle For — jedna z nich jest zagnieżdżona w drugiej.
Pętla zewnętrzna rozpoczyna się w linii 15. od następującego polecenia:

For maxElement = arraySize - 1 To 0 Step -1

Pętla ta wykona po jednej iteracji dla każdego elementu tablicy. Zmienna maxElement
będzie przybierała wartości, począwszy od najwyższego indeksu tablicy do indeksu 0. Po
zakończeniu każdej iteracji zmienna maxElement jest dekrementowana o 1.

Druga pętla, zagnieżdżona w pierwszej, rozpoczyna się w linii 22.:

For index = 0 To maxElement - 1
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Wykonuje ona iterację dla każdego nieposortowanego elementu tablicy. Licznik index
przybiera wartości od 0 do maxElement - 1. W każdej iteracji sprawdzany jest następujący
warunek w linii 26.:

If array[index] > array[index + 1] Then

Za pomocą instrukcji If porównujemy element[index] z elementem sąsiednim array[index
+ 1]. Jeżeli element sąsiedni jest większy, zamieniamy je miejscami w linii 27. (moduł
swap należy umieścić w każdym programie, w którym będziemy korzystać z modułu
bubbleSort). W sekcji „W centrum uwagi” pokazałem, jak można wykorzystać algorytm
sortowania bąbelkowego w pełnym programie.

W centrum uwagi
Korzystanie z algorytmu
sortowania bąbelkowego

Gdy Kasia wystawi już oceny ze sprawdzianów, chciałaby, aby program wyświetlił je
uporządkowane od najniższej do najwyższej. Poprosiła Cię więc o zaprojektowanie pro-
gramu, który umożliwi jej wprowadzenie wyników ze sprawdzianów, a następnie wyświetli
w kolejności rosnącej posortowaną listę tych wyników. Oto poszczególne kroki algorytmu
takiego programu:

 1. Pobierz od użytkownika serię wyników ze sprawdzianów i zapisz je w tablicy.

 2. Posortuj tablicę w kolejności rosnącej.

 3. Wyświetl zawartość tablicy.

Aby przetestować program, prosisz Kasię, aby sprawdziła go na swojej najmniej licznej
klasie, składającej się z zaledwie sześciu uczniów. Jeśli będzie zadowolona z programu,
zmodyfikujesz go, aby działał także w przypadku liczniejszych klas. Kasia zgodziła się na
takie rozwiązanie.

Na listingu 9.2 znajduje się pseudokod programu, który podzieliłem na moduły. Nie
pokazałem go jednak w całości, gdyż każdy moduł omówię oddzielnie. Na początek przyj-
rzyjmy się modułowi main.

Listing 9.2. Program sortujący wyniki w kolejności malejącej: moduł main

 1  Module main()
 2     // Stała równa rozmiarowi tablicy
 3     Constant Integer SIZE = 6
 4
 5     // Tablica, w której zapiszemy wyniki ze sprawdzianów
 6     Declare Integer testScores[SIZE]
 7
 8     // Pobieramy wyniki ze sprawdzianów
 9     getTestScores(testScores, SIZE)
10
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11     // Sortujemy wyniki ze sprawdzianów
12     bubbleSort(testScores, SIZE)
13
14     // Wyświetlamy wyniki ze sprawdzianów
15     Display "Oto wyniki ze sprawdzianów"
16     Display "uporządkowane od najniższego do najwyższego:"
17     showTestScores(testScores, SIZE)
18  End Module
19

W linii 3. deklaruję stałą SIZE i zapisuję w niej rozmiar tablicy. W linii 6. deklaruję tablicę
testScores, w której zapiszę wyniki ze sprawdzianów. W linii 9. przekazuję do modułu
getTestScores tablicę arrayScores i stałą SIZE. Jak za chwilę zobaczysz, tablicę przekazuję
przez referencję. Zadaniem modułu jest pobranie od użytkownika wyników ze spraw-
dzianów i zapisanie ich w tablicy.

W linii 12. przekazuję tablicę testScores i stałą SIZE do modułu bubbleSort (przez refe-
rencję). Po wywołaniu modułu elementy tablicy zostaną uporządkowane w kolejności
rosnącej.

W linii 17. przekazuję tablicę testScores i stałą SIZE do modułu showTestScores. Zada-
niem modułu jest wyświetlenie zawartości tablicy.

Następnie omówię moduł getTestScores.

Listing 9.2. Program sortujący wyniki w kolejności malejącej (kontynuacja):
moduł getTestScores

20  // Moduł getTestScores prosi użytkownika
21  // o wprowadzenie wyników ze sprawdzianów i zapisuje je w tablicy
22  // przekazanej jako argument
23  Module getTestScores(Integer Ref array[], Integer arraySize)
24     // Zmienna licznikowa
25     Declare Integer index
26
27     // Pobieramy wyniki ze sprawdzianów
28     For index = 0 to arraySize - 1
29        Display "Wprowadź wynik ze sprawdzianu numer ", index + 1
30        Input array[index]
31     End For
32  End Module
33

Moduł getTestScores ma dwa parametry:
 array[] — tablica liczb typu Integer przekazywana przez referencję;
 arraySize — zmienna typu Integer wskazująca rozmiar przekazywanej tablicy.

Zadaniem tego modułu jest pobranie od użytkownika wyników ze sprawdzianów i zapi-
sanie ich w tablicy przekazanej przez argument array.
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W następnej kolejności przedstawię moduły bubbleSort i swap. Wyglądają one tak samo
jak te, które przestawiłem wcześniej w tym rozdziale.

Listing 9.2. Program sortujący wyniki w kolejności malejącej (kontynuacja):
moduły bubbleSort i swap

34  // Moduł bubbleSort przyjmuje jako argumenty tablicę liczb typu Integer
35  // i rozmiar tej tablicy. Gdy moduł zakończy działanie,
36  // wartości zapisane w tablicy będą posortowane w kolejności
37  // rosnącej
38  Module bubbleSort(Integer Ref array[], Integer arraySize)
39     // Zmienna maxElement będzie zawierała indeks ostatniego elementu tablicy,
40     // który ma zostać porównany
41     Declare Integer maxElement
42
43     // Zmienna index służy jako licznik
44     // w pętli wewnętrznej
45     Declare Integer index
46
47     // Pętla zewnętrzna ustawia zmienną maxElement na wartość równą
48     // ostatniemu indeksowi tablicy, który ma zostać porównany w danym
49     // przejściu. Na samym początku zmienna maxElement będzie równa
50     // indeksowi ostatniego elementu tablicy. Podczas każdej kolejnej iteracji
51     // będzie ona dekrementowana o 1
52     For maxElement = arraySize - 1 To 0 Step -1
53
54        // Pętla wewnętrzna śledzi tablicę i porównuje
55        // sąsiadujące ze sobą elementy. Porównywane są
56        // elementy o indeksach od 0 do maxElement.
57        // Jeżeli kolejność elementów jest nieprawidłowa,
58        // zostają one zamienione miejscami
59        For index = 0 To maxElement - 1
60
61           // Porównujemy dwa sąsiadujące elementy
62           // i jeśli trzeba, zamieniamy je miejscami
63           If array[index] > array[index + 1] Then
64              Call swap(array[index], array[index + 1])
65           End If
66        End For
67     End For
68  End Module
69
70  // Moduł swap przyjmuje dwa argumenty typu Integer
71  // i zamienia ich wartości
72  Module swap(Integer Ref a, Integer Ref b)
73     // Tymczasowa zmienna lokalna
74     Declare Integer temp
75
76     // Zamieniamy wartości w zmiennych a i b
77     Set temp = a
78     Set a = b
79     Set b = temp
80  End Module
81
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Na końcu programu pojawia się definicja modułu showTestScores.

Listing 9.2. Program sortujący wyniki w kolejności malejącej (kontynuacja):
moduł showTestScores

82  // Moduł showTestScores wyświetla zawartość
83  // tablicy przekazanej jako argument
84  Module showTestScores(Integer array[], Integer arraySize)
85     // Zmienna licznikowa
86     Declare Integer index
87
88     // Wyświetlamy wyniki ze sprawdzianów
89     For index = 0 to arraySize - 1
90        Display array[index]
91     End For
92  End Module

Moduł showTestScores ma dwa parametry:
 array[] — tablica liczb typu Integer przekazywana przez referencję;
 arraySize — zmienna typu Integer wskazująca rozmiar przekazywanej tablicy.

Zadaniem tego modułu jest wyświetlenie zawartości tablicy przekazanej przez argument
array.

Wynik działania programu (pogrubione linie to dane wprowadzone przez użytkownika)
Wprowadź wynik ze sprawdzianu numer 1
88 [Enter]
Wprowadź wynik ze sprawdzianu numer 2
92 [Enter]
Wprowadź wynik ze sprawdzianu numer 3
73 [Enter]
Wprowadź wynik ze sprawdzianu numer 4
69 [Enter]
Wprowadź wynik ze sprawdzianu numer 5
98 [Enter]
Wprowadź wynik ze sprawdzianu numer 6
79 [Enter]
Oto wyniki ze sprawdzianów
uporządkowane od najniższego do najwyższego:
69
73
79
88
92
98
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Sortowanie tablicy zawierającej łańcuchy znakowe

W rozdziale 4. wspomniałem, że w większości języków programowania można sprawdzić,
czy dany łańcuch znakowy jest większy, mniejszy, równy czy różny od drugiego łańcucha
znakowego. Dzięki temu algorytm sortowania bąbelkowego można także zastosować do
porządkowania łańcuchów znakowych — na przykład aby posortować je w porządku
alfabetycznym. Na listingu 9.3 pokazałem przykład. Zauważ, że moduły bubbleSort i swap
dostosowałem tak, aby działały na tablicach zawierających łańcuchy znakowe String.

Listing 9.3

 1  Module main()
 2     // Stała równa rozmiarowi tablicy
 3     Constant Integer SIZE = 6
 4
 5     // Tablica łańcuchów znakowych
 6     Declare String names[SIZE] = "Dawid", "Anna", "Maria",
 7                                  "Beata", "Jurek", "Damian"
 8
 9     // Zmienna licznikowa
10     Declare Integer index
11
12     // Wyświetlamy elementy w pierwotnej kolejności
13     Display "Pierwotna kolejność:"
14     For index = 0 To SIZE - 1
15        Display names[index]
16     End For
17
18     // Sortujemy imiona
19     Call bubbleSort(names, SIZE)
20
21     // Wstawiamy pustą linię
22     Display
23
24     // Wyświetlamy posortowaną tablicę
25     Display "Posortowane imiona:"
26     For index = 0 To SIZE - 1
27        Display names[index]
28     End For
29  End Module
30
31  // Moduł bubbleSort przyjmuje jako argumenty tablicę łańcuchów znakowych
32  // i rozmiar tej tablicy. Gdy moduł zakończy działanie,
33  // wartości zapisane w tablicy będą posortowane w kolejności
34  // alfabetycznej
35  Module bubbleSort(String Ref array[], Integer arraySize)
36     // Zmienna maxElement będzie zawierała indeks ostatniego elementu tablicy,
37     // który ma zostać porównany
38     Declare Integer maxElement
39
40     // Zmienna index służy jako licznik
41     // w pętli wewnętrznej
42     Declare Integer index
43
44     // Pętla zewnętrzna ustawia zmienną maxElement na wartość równą

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/pkpro4
http://helion.pl/rt/pkpro4


402 Rozdział 9. Sortowanie i przeszukiwanie tabel

45     // ostatniemu indeksowi tablicy, który ma zostać porównany w danym
46     // przejściu. Na samym początku zmienna maxElement będzie równa
47     // indeksowi ostatniego elementu tablicy. Podczas każdej kolejnej iteracji
48     // będzie ona dekrementowana o 1
49     For maxElement = arraySize - 1 To 0 Step -1
50
51        // Pętla wewnętrzna śledzi tablicę i porównuje
52        // sąsiadujące ze sobą elementy. Porównywane są
53        // elementy o indeksach od 0 do maxElement.
54        // Jeżeli kolejność elementów jest nieprawidłowa,
55        // zostają one zamienione miejscami
56        For index = 0 To maxElement - 1
57
58           // Porównujemy dwa sąsiadujące elementy
59           // i jeśli trzeba, zamieniamy je miejscami
60           If array[index] > array[index + 1] Then
61              Call swap(array[index], array[index + 1])
62           End If
63        End For
64     End For
65  End Module
66
67  // Moduł swap przyjmuje dwa argumenty typu String
68  // i zamienia ich wartości
69  Module swap(String Ref a, String Ref b)
70     // Tymczasowa zmienna lokalna
71     Declare String temp
72
73     // Zamieniamy wartości w zmiennych a i b
74     Set temp = a
75     Set a = b
76     Set b = temp
77  End Module

Wynik działania programu (pogrubione linie to dane wprowadzone przez użytkownika)
Pierwotna kolejność:
Dawid
Anna
Maria
Beata
Jurek
Damian

Posortowane imiona:
Anna
Beata
Damian
Dawid
Jurek
Maria

WSKAZÓWKA: Wszystkie przedstawione w tym rozdziale algorytmy sortowania
możesz wykorzystać do sortowania łańcuchów znakowych pod warunkiem, że będziesz
pisać program w języku, który umożliwia porównywanie łańcuchów znakowych.
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Sortowanie w kolejności malejącej

Algorytm sortowania bąbelkowego można w bardzo prosty sposób zmodyfikować tak,
aby porządkował elementy w kolejności malejącej — od największej wartości do najmniej-
szej. Na listingu 9.4 przedstawiłem zmodyfikowaną wersję programu z listingu 9.3. Pro-
gram sortuje tablicę names w odwróconym porządku alfabetycznym. Jedyna modyfikacja
programu ma miejsce w linii 60.: zmieniłem instrukcję porównania, aby sprawdzała, czy
element array[index] jest mniejszy od elementu array[index + 1].

Listing 9.4

 1  Module main()
 2     // Stała równa rozmiarowi tablicy
 3     Constant Integer SIZE = 6
 4
 5     // Tablica łańcuchów znakowych
 6     Declare String names[SIZE] = "Dawid", "Anna", "Maria",
 7                                  "Beata", "Jurek", "Damian"
 8
 9     // Zmienna licznikowa
10     Declare Integer index
11
12     // Wyświetlamy elementy w pierwotnej kolejności
13     Display "Pierwotna kolejność:"
14     For index = 0 To SIZE - 1
15        Display names[index]
16     End For
17
18     // Sortujemy imiona
19     Call bubbleSort(names, SIZE)
20
21     // Wstawiamy pustą linię
22     Display
23
24     // Wyświetlamy posortowaną tablicę
25     Display "Imiona posortowane w odwrotnej kolejności:"
26     For index = 0 To SIZE - 1
27        Display names[index]
28     End For
29  End Module
30
31  // Moduł bubbleSort przyjmuje jako argumenty tablicę łańcuchów znakowych
32  // i rozmiar tej tablicy. Gdy moduł zakończy działanie,
33  // wartości zapisane w tablicy będą posortowane w kolejności
34  // alfabetycznej
35  Module bubbleSort(String Ref array[], Integer arraySize)
36     // Zmienna maxElement będzie zawierała indeks ostatniego elementu tablicy,
37     // który ma zostać porównany
38     Declare Integer maxElement
39
40     // Zmienna index służy jako licznik
41     // w pętli wewnętrznej
42     Declare Integer index
43
44     // Pętla zewnętrzna ustawia zmienną maxElement na wartość równą
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45     // ostatniemu indeksowi tablicy, który ma zostać porównany w danym
46     // przejściu. Na samym początku zmienna maxElement będzie równa
47     // indeksowi ostatniego elementu tablicy. Podczas każdej kolejnej iteracji
48     // będzie ona dekrementowana o 1
49     For maxElement = arraySize - 1 To 0 Step -1
50
51        // Pętla wewnętrzna śledzi tablicę i porównuje
52        // sąsiadujące ze sobą elementy. Porównywane są
53        // elementy o indeksach od 0 do maxElement.
54        // Jeżeli kolejność elementów jest nieprawidłowa,
55        // zostają one zamienione miejscami
56        For index = 0 To maxElement - 1
57
58           // Porównujemy dwa sąsiadujące elementy
59           // i jeśli trzeba, zamieniamy je miejscami
60           If array[index] < array[index + 1] Then
61              Call swap(array[index], array[index + 1])
62           End If
63        End For
64     End For
65  End Module
66
67  // Moduł swap przyjmuje dwa argumenty typu String
68  // i zamienia ich wartości
69  Module swap(String Ref a, String Ref b)
70     // Tymczasowa zmienna lokalna
71     Declare String temp
72
73     // Zamieniamy wartości w zmiennych a i b
74     Set temp = a
75     Set a = b
76     Set b = temp
77  End Module

Wynik działania programu
Pierwotna kolejność:
Dawid
Anna
Maria
Beata
Jurek
Damian

Imiona posortowane w odwrotnej kolejności:
Maria
Jurek
Dawid
Damian
Beata
Anna
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9.2. Algorytm sortowania przez wybieranie

9.2 Algorytm sortowania przez wybieranie

WYJAŚNIENIE: Algorytm sortowania przez wybieranie jest znacznie bardziej wydajny
od algorytmu sortowania bąbelkowego. W algorytmie sortowania
przez wybieranie każdy element jest od razu przemieszczany w tablicy
na swoje docelowe miejsce.

Algorytm sortowania bąbelkowego jest bardzo prosty, ale także niezbyt wydajny, ponie-
waż wartości w tablicy przemieszczają się na prawidłowe miejsce pojedynczo. Algorytm
sortowania przez wybieranie wykonuje zazwyczaj znacznie mniej operacji zamiany
elementów, ponieważ przemieszcza je od razu na docelowe miejsce. Algorytm sortowania
przez wybieranie działa w następujący sposób: odnajdujemy najmniejszą wartość w tablicy
i przemieszczamy ją do elementu o indeksie 0, następnie znajdujemy kolejną najmniejszą
wartość i przemieszczamy ją do elementu o indeksie 1 itd., aż do momentu, gdy wszystkie
elementy tablicy znajdą się w określonej kolejności. Spójrzmy, jak działa algorytm sor-
towania przez wybieranie na przykładzie tablicy przedstawionej na rysunku 9.11.

Rysunek 9.11. Wartości zapisane w tablicy

Algorytm śledzi całą tablicę, począwszy od elementu o indeksie 0, i odnajduje w niej
element o najmniejszej wartości. Następnie element ten jest zamieniany miejscami z ele-
mentem o indeksie 0. W naszym przykładzie zamienione miejscami zostaną: wartość 1
zapisana w elemencie o indeksie 5 i wartość 5 zapisana w elemencie o indeksie 0. Po
zamianie tablica będzie wyglądała jak na rysunku 9.12.

Rysunek 9.12. Tablica po pierwszej zamianie
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Następnie algorytm powtarza tę operację, ale ponieważ element o indeksie 0 jest już na
prawidłowej pozycji, można go tym razem pominąć. Algorytm prześledzi teraz tablicę od
elementu o indeksie 1. W naszym przykładzie element o indeksie 2 zostanie zamieniony
z elementem o indeksie 1. Po tej operacji tablica będzie wyglądała jak na rysunku 9.13.

Rysunek 9.13. Tablica po drugiej zamianie

Ponownie powtarzamy całą operację, ale tym razem zaczynamy od elementu o indeksie 2.
Okazuje się, że najmniejszą wartość ma element o indeksie 5. Zamieniamy go miejscami
z elementem o indeksie 2, co spowoduje, że tablica będzie wyglądała jak na rysunku 9.14.

Rysunek 9.14. Tablica po trzeciej zamianie

Następnie śledzimy tablicę, począwszy od elementu o indeksie 3, który zamieniamy
z elementem o indeksie 5, dzięki czemu tablica będzie wyglądała jak na rysunku 9.15.

Rysunek 9.15. Tablica po czwartej zamianie
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Na tym etapie pozostały nam do posortowania tylko dwa elementy. Algorytm rozpo-
znaje, że wartość elementu o indeksie 5 jest mniejsza od wartości elementu o indeksie 4,
więc zamienia je miejscami. Tym samym dochodzimy do ostatecznej wersji tablicy, przed-
stawionej na rysunku 9.16.

Rysunek 9.16. Tablica po piątej zamianie

Na rysunku 9.17 przedstawiłem schemat blokowy modułu, w którym zawarty jest algorytm
sortowania przez wybieranie. Moduł przyjmuje argumenty w postaci tablicy liczb typu
Integer (przekazywanej przez referencję) i zmiennej typu Integer wskazującej rozmiar
tablicy. Gdy moduł zakończy działanie, tablica będzie uporządkowana w kolejności rosną-
cej. Na listingu 9.5 przedstawiłem pseudokod modułu selectionSort.

Listing 9.5

 1  Module main()
 2     // Stała równa rozmiarowi tablicy
 3      Constant Integer SIZE = 6
 4
 5      // Tablica liczb typu Integer
 6      Declare Integer numbers[SIZE] = 4, 6, 1, 3, 5, 2
 7
 8      // Licznik pętli
 9      Declare Integer index
10
11      // Wyświetlamy elementy tablicy w pierwotnej kolejności
12      Display "Pierwotna kolejność:"
13      For index = 0 To SIZE - 1
14          Display numbers[index]
15      End For
16
17      // Sortujemy liczby
18      Call selectionSort(numbers, SIZE)
19
20      // Wstawiamy pustą linię
21      Display
22
23      // Wyświetlamy posortowaną tablicę
24      Display "Posortowane liczby:"
25      For index = 0 To SIZE - 1
26          Display numbers[index]
27      End For
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28  End Module
29
30  // Moduł selectionSort przyjmuje jako argumenty tablicę liczb Integer
31  // i liczbę określającą rozmiar tablicy. Gdy moduł zakończy działanie,
32  // wartości zapisane w tablicy będą posortowane w kolejności
33  // rosnącej
34  Module selectionSort(Integer Ref array[], Integer arraySize)
35      // W zmiennej startScan zapiszemy początkowy indeks
36      Declare Integer startScan
37
38      // W zmiennej minIndex zapiszemy indeks elementu o najmniejszej wartości
39      // znajdującego się w przeszukiwanym fragmencie tablicy
40      Declare Integer minIndex
41
42      // W zmiennej minValue zapiszemy wartość najmniejszego elementu
43      // w przeszukiwanym fragmencie tablicy
44      Declare Integer minValue
45
46      // Zmienna index to licznik, w którym zapiszemy indeks
47      Declare Integer index
48
49      // Pętla zewnętrzna wykonuje iterację dla każdego elementu tablicy
50      // z wyjątkiem ostatniego. Zmienna startScan oznacza indeks,
51      // od którego należy rozpocząć przeszukiwanie
52      For startScan = 0 To arraySize - 2
53
54          // Na początku zakładamy, że to pierwszy element
55          // ma najniższą wartość
56          Set minIndex = startScan
57          Set minValue = array[startScan]
58
59          // Przeszukujemy tablicę, zaczynając od drugiego elementu
60          // w przeszukiwanym obszarze. Poszukujemy w tym obszarze
61          // elementu o najmniejszej wartości
62          For index = startScan + 1 To arraySize - 1
63              If array[index] < minValue Then
64                  Set minValue = array[index]
65                  Set minIndex = index
66              End If
67          End For
68
69          // Zamieniamy miejscami element, w którym jest zapisana najmniejsza wartość,
70          // i pierwszy element w przeszukiwanym obszarze
71          Call swap(array[minIndex], array[startScan])
72      End For
73  End Module
74
75  // Moduł swap przyjmuje dwa argumenty typu Integer
76  // i zamienia ich wartości
77  Module swap(Integer Ref a, Integer Ref b)
78      // Tymczasowa zmienna lokalna
79      Declare Integer temp
80
81      // Zamieniamy wartości w zmiennych a i b
82      Set temp = a
83      Set a = b
84      Set b = temp
85  End Module
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Wynik działania programu
Pierwotna kolejność:
4
6
1
3
5
2

Posortowane liczby:
1
2
3
4
5
6

UWAGA: Zamieniając w następujący sposób operator „mniejsze niż” na operator
„większe niż” w linii 63., można zmodyfikować moduł selectionSort, aby porządkował
elementy w kolejności malejącej:

If array[indeks] > maxValue Then

Zwróć uwagę, że zmieniłem także nazwę zmiennej minValue na maxValue, która
w przypadku sortowania w kolejności malejącej wydaje się bardziej stosowna. Nazwę
tę musisz także zmienić w kilku innych miejscach w module.

9.3. Algorytm sortowania przez wstawianie

9.3 Algorytm sortowania przez wstawianie

WYJAŚNIENIE: Algorytm sortowania przez wstawianie także jest bardziej wydajny
niż algorytm sortowania bąbelkowego. Sortuje on dwa pierwsze ele-
menty tablicy, które utworzą tym samym posortowany fragment
tablicy. Następnie po kolei wstawia pozostałe elementy tablicy
w odpowiednie miejsca posortowanego fragmentu.

Algorytm sortowania przez wstawianie to kolejny przykład algorytmu, który charaktery-
zuje się większą wydajnością od algorytmu sortowania bąbelkowego. Sortowanie przez
wstawianie rozpoczynamy od uporządkowania dwóch pierwszych elementów tablicy.
Elementy te porównujemy i w razie konieczności są zamieniane miejscami. Tworzymy
w ten sposób posortowany fragment tablicy.

Następnym zadaniem jest dołączenie do posortowanego fragmentu tablicy trzeciego
elementu. Robimy to, wstawiając trzeci element tablicy na odpowiednie miejsce względem
dwóch pierwszych elementów. Jeżeli trzeba, algorytm przesuwa pozostałe elementy. Po
wstawieniu trzeciego elementu w prawidłowe miejsce tablicy (względem pozostałych dwóch
elementów) będą one tworzyły nowy, posortowany fragment tablicy.
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Rysunek 9.17. Schemat blokowy modułu selectionSort

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/pkpro4
http://helion.pl/rt/pkpro4


9.3.  Algorytm sortowania przez wstawianie 411

Działanie to powtarzamy z czwartym i każdym kolejnym elementem, aż do momentu,
gdy wszystkie elementy znajdą się na odpowiednich miejscach. Przyjrzyjmy się przykładowi.
Załóżmy, że zaczynamy pracę z tablicą liczb typu Integer, przedstawioną na rysunku 9.18.
Jak widać, wartości pierwszego i drugiego elementu nie są ułożone w kolejności rosnącej,
więc zamieniamy je miejscami.

Rysunek 9.18. Tablica nieuporządkowana

Po zamianie dwóch pierwszych elementów tablicy utworzą one nowy, posortowany frag-
ment tablicy. Następnym zadaniem jest przesunięcie trzeciego elementu tak, aby był on
uporządkowany względem dwóch pierwszych. Jak widać na rysunku 9.19, trzeci element
należy wstawić między pierwszy i drugi.

Rysunek 9.19. Przemieszczamy trzeci element

Po wstawieniu trzeciego elementu w odpowiednie miejsce pierwsze trzy elementy utworzą
nowy, posortowany fragment tablicy. Następnym krokiem jest przeniesienie czwartego
elementu tak, aby znajdował się na odpowiednim miejscu względem trzech pierwszych. Jak
widać na rysunku 9.20, czwarty element należy wstawić między drugi i trzeci.

Po wstawieniu czwartego elementu w odpowiednie miejsce pierwsze cztery elementy utwo-
rzą nowy, posortowany fragment tablicy. Następnym krokiem jest przeniesienie piątego
elementu tak, aby znajdował się na odpowiednim miejscu względem czterech pierwszych.
Jak widać na rysunku 9.21, piąty element należy wstawić między pierwszy i drugi.

Po wstawieniu piątego elementu w odpowiednie miejsce pierwszych pięć elementów
utworzy nowy, posortowany fragment tablicy. Następnym krokiem jest przeniesienie szó-
stego elementu tak, aby znajdował się na odpowiednim miejscu względem pięciu pierwszych.
Jak widać na rysunku 9.22, szósty element należy wstawić na samym początku tablicy.
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Rysunek 9.20. Przemieszczamy czwarty element

Rysunek 9.21. Przemieszczamy piąty element

Rysunek 9.22. Przemieszczamy szósty element

Szósty element jest zarazem ostatnim elementem tablicy. Po wstawieniu go na odpowied-
nie miejsce otrzymamy  posortowaną tablicę. Przedstawiłem ją na rysunku 9.23.

Rysunek 9.23. Wszystkie elementy są już na właściwych miejscach
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Na rysunku 9.24 widoczny jest schemat blokowy modułu, w którym zawarty jest algorytm
sortowania przez wstawianie. Moduł przyjmuje argumenty w postaci tablicy liczb typu
Integer (przekazywanej przez referencję) i zmiennej typu Integer wskazującej rozmiar
tablicy. Gdy moduł zakończy działanie, tablica będzie uporządkowana w kolejności rosną-
cej. Na listingu 9.6 przedstawiłem pseudokod modułu insertionSort.

Listing 9.6

 1  Module main()
 2     // Stała równa rozmiarowi tablicy
 3     Constant Integer SIZE = 6
 4
 5     // Tablica liczb typu Integer
 6     Declare Integer numbers[SIZE] = 4, 6, 1, 3, 5, 2
 7
 8     // Licznik pętli
 9     Declare Integer index
10
11     // Wyświetlamy elementy tablicy w pierwotnej kolejności
12     Display "Pierwotna kolejność:"
13     For index = 0 To SIZE - 1
14        Display numbers[index]
15     End For
16
17     // Sortujemy liczby
18     Call insertionSort(numbers, SIZE)
19
20     // Wstawiamy pustą linię
21     Display
22
23     // Wyświetlamy posortowaną tablicę
24     Display "Posortowane liczby:"
25     For index = 0 To SIZE - 1
26        Display numbers[index]
27     End For
28  End Module
29
30  // Moduł insertionSort przyjmuje jako argumenty tablicę liczb Integer
31  // i liczbę określającą rozmiar tablicy. Gdy moduł zakończy działanie,
32  // wartości zapisane w tablicy będą posortowane w kolejności
33  // rosnącej
34  Module insertionSort(Integer Ref array[], Integer arraySize)
35     // Zmienna licznikowa
36     Declare Integer index
37
38     // Zmienna, za pomocą której będziemy śledzili tablicę
39     Declare Integer scan
40
41     // Zmienna, w której zapiszemy pierwszą nieposortowaną wartość
42     Declare Integer unsortedValue
43
44     // W zmiennej index będą zapisywane w pętli kolejne indeksy,
45     // począwszy od indeksu numer 1, dlatego,
46     // że element o indeksie 0 uważamy za już posortowany
47     For index = 1 To arraySize - 1
48
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49        // Pierwszy element występujący zaraz za posortowanym fragmentem
50        // tablicy to array[index]. W zmiennej unsortedValue zapisujemy
51        // wartość przypisaną do tego elementu
52        Set unsortedValue = array[index]
53
54        // Śledzenie zaczynamy od indeksu pierwszego elementu,
55        // zaraz za posortowanym fragmentem tablicy
56        Set scan = index
57
58        // Przenosimy pierwszy element spoza posortowanego fragmentu
59        // w odpowiednie miejsce posortowanego fragmentu
60        While scan > 0 AND array[scan-1] > unsortedValue
61           Set array[scan] = array[scan-1]
62           Set scan = scan - 1
63        End While
64
65        // Wstawiamy wartość nieposortowaną we właściwe miejsce
66        // posortowanego fragmentu tablicy
67        Set array[scan] = unsortedValue
68     End For
69  End Module

Wynik działania programu
Pierwotna kolejność:
4
6
1
3
5
2

Posortowane liczby:
1
2
3
4
5
6

Punkt kontrolny
9.1. Który z opisanych algorytmów sortowania polega na wielokrotnym śledzeniu całej

tablicy i przesuwaniu kolejnych największych wartości w kierunku końca tablicy?

9.2. Jeden z algorytmów sortowania, które opisałem w tym rozdziale, działa w następujący
sposób: sortowanie rozpoczyna się od uporządkowania dwóch pierwszych elementów
tablicy, które tworzą posortowany fragment tablicy. Następnie na właściwe
miejsce względem dwóch pierwszych elementów przesuwany jest trzeci element.
Po wstawieniu trzeciego elementu otrzymujemy posortowany fragment tablicy
składający się z trzech elementów. Operacja ta powtarzana jest w przypadku
czwartego i dalszych elementów, aż do mementu, gdy cała tablica zostanie
uporządkowana. Jak nazywa się ten algorytm?
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Rysunek 9.24. Schemat blokowy modułu insertionSort
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9.3. Jeden z algorytmów sortowania, które opisałem w tym rozdziale, działa w następujący
sposób: odnajdywany jest element o najmniejszej wartości, a następnie jest
przenoszony do elementu o indeksie 0. W następnym kroku odnajdywany
jest kolejny element o najmniejszej wartości i jest przenoszony do elementu
o indeksie 1. Operacja ta jest powtarzana aż do momentu, gdy wszystkie elementy
znajdą się na właściwych miejscach tablicy. Jak nazywa się ten algorytm?

9.4. Algorytm wyszukiwania binarnego

9.4 Algorytm wyszukiwania binarnego

WYJAŚNIENIE: Algorytm wyszukiwania binarnego jest znacznie bardziej wydajny
od algorytmu wyszukiwania sekwencyjnego, omówionego w roz-
dziale 8. Algorytm wyszukiwania binarnego odnajduje dany element
w tablicy poprzez cykliczne dzielenie jej na pół. Po podzieleniu
tablicy z dalszego wyszukiwania wykluczana jest ta połówka, która
nie zawiera szukanego elementu.

W rozdziale 8. umówiłem algorytm wyszukiwania sekwencyjnego, który przeszukuje całą
tablicę, począwszy od pierwszego elementu. Każdy element porównywany jest z poszu-
kiwaną wartością, a wyszukiwanie kończy się w momencie, gdy element zostanie odna-
leziony lub gdy algorytm dotrze do końca tablicy. Jeśli szukana wartość nie znajduje się
w danej tablicy, tablica zostanie przeszukana w całości, ale wyszukiwanie zakończy się
niepowodzeniem.

Zaletą tego algorytmu jest jego prostota — łatwo jest go zrozumieć i zaimplementować
w programie. Ponadto algorytm ten nie wymaga, aby elementy tablicy znajdowały się
w określonym porządku. Wadą jest niestety jego słaba wydajność. Jeżeli tablica zawiera
20000 elementów, a szukana wartość znajduje się w ostatnim elemencie, algorytm będzie
musiał przeszukać wszystkie 20000 elementów.

W typowym przypadku prawdopodobieństwo tego, że szukany element znajduje się bliżej
początku tablicy, jest takie samo jak prawdopodobieństwo, że element ten znajduje się
bliżej końca tablicy. Jeżeli tablica składa się z n elementów, algorytm odnajdzie szukany
element za n/2 razem. Jeśli więc tablica zawiera 50000 elementów, algorytm wyszukiwa-
nia sekwencyjnego będzie musiał w typowym przypadku porównać 25000 elementów.
Zakładam oczywiście, że poszukiwany element na pewno znajduje się w danej tablicy (n/2
to średnia liczba porównań, a maksymalna liczba porównań jest zawsze równa n).

Jeżeli szukanej wartości nie ma w danej tablicy, algorytm i tak musi porównać każdy
element. W miarę wzrostu liczby nieudanych prób wyszukania wartości rośnie także śred-
nia liczba operacji porównania. Algorytm wyszukiwania sekwencyjnego przydaje się
w przypadku niewielkich tablic, jednak gdy mamy do czynienia z większymi tablicami
i dodatkowo ważna jest szybkość działania programu, należy skorzystać z innego rozwiązania.
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Wyszukiwanie binarne to bardzo sprytny algorytm, który jest znacznie bardziej wydajny
od algorytmu wyszukiwania sekwencyjnego. Wymaga on jedynie, aby elementy tablicy
były uporządkowane w kolejności rosnącej. Zamiast rozpoczynać wyszukiwanie od pierw-
szego elementu algorytm ten najpierw sprawdza środkowy element tablicy. Jeżeli element
ten jest równy szukanej wartości, wyszukiwanie się kończy. W przeciwnym razie wartość
środkowego elementu jest albo większa, albo mniejsza od wartości szukanej. Jeśli jest więk-
sza, wtedy jasne jest, że szukana wartość znajduje się gdzieś w pierwszej połówce tablicy
(oczywiście pod warunkiem, że znajduje się ona w danej tablicy). Jeśli wartość jest mniej-
sza, wtedy szukana wartość znajduje się w drugiej połówce tablicy (o ile w ogóle się w niej
znajduje). W każdym z tych przypadków z dalszych poszukiwań wykluczana jest połowa
tablicy.

Jeżeli szukana wartość nie znajduje się w środkowym elemencie, powtarzamy całą proce-
durę, ale sprawdzamy tylko tę połówkę tablicy, która potencjalnie może zawierać szu-
kany element. Przykładowo, jeżeli do przeszukania została nam druga połówka tablicy,
zaczniemy od sprawdzenia wartości środkowego elementy tej połówki. Jeśli nie jest on
równy szukanej wartości, zawężamy poszukiwania do określonej ćwiartki tablicy, znaj-
dującej się przed albo za środkowym elementem danej połówki. Operację tę powtarzamy
aż do momentu, gdy odnajdziemy szukaną wartość lub zabraknie elementów do sprawdzenia.

Na rysunku 9.25 przedstawiłem schemat blokowy funkcji, która korzysta z algorytmu
wyszukiwania binarnego. Przyjmuje ona jako argumenty tablicę liczb typu Integer, liczbę
Integer równą szukanej wartości oraz liczbę Integer wskazującą rozmiar tablicy. Jeżeli
funkcja odnajdzie w tablicy szukaną wartość, zwraca indeks elementu, w którym ta war-
tość się znajduje. Jeżeli funkcja nie odnajdzie szukanej wartości, zwraca wartość -1. Na
listingu 9.7 widoczny jest pseudokod funkcji binarySearch. Zauważ, że na listingu znaj-
duje się tylko kod funkcji i nie jest on pełnym programem.

W algorytmie do zaznaczania indeksów w tablicy korzystam z trzech zmiennych: first, last
i middle. Zmienne first i last określają przeszukiwany obecnie fragment tablicy. Inicja-
lizuję je wartościami równymi pierwszemu i ostatniemu indeksowi tablicy. Następnie ob-
liczam indeks środkowego elementu, znajdującego się między indeksami first i last,
i zapisuję go w zmiennej middle. Jeżeli element o indeksie równym middle nie jest równy
szukanej wartości, modyfikuję wartość zmiennych first i last tak, aby wskazywały
pierwszy i ostatni indeks fragmentu tablicy, który będę przeszukiwał w kolejnej iteracji.
Dzięki temu po każdej nieudanej próbie odnalezienia wartości dzielimy przeszukiwany
fragment tablicy na pół.

Listing 9.7. Funkcja binarySearch (tylko część programu)

 1  // Funkcja binarySearch przyjmuje jako argumenty tablicę liczb
 2  // Integer, szukaną wartość oraz rozmiar tablicy.
 3  // Gdy wartość zostanie odnaleziona w tablicy, funkcja zwraca
 4  // indeks tego elementu. W przeciwnym razie funkcja zwraca -1,
 5  // co oznacza, że wskazanej wartości nie udało się odnaleźć w tablicy
 6  Function Integer binarySearch(Integer array[], Integer value,
 7                                Integer arraySize)
 8     // Zmienna, w której zapiszemy indeks pierwszego elementu
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 9     Declare Integer first = 0
10
11     // Zmienna, w której zapiszemy indeks ostatniego elementu
12     Declare Integer last = arraySize - 1
13
14     // Indeks elementu, w którym znajduje się szukana wartość
15     Declare Integer position = -1
16
17     // Flaga
18     Declare Boolean found = False
19
20     // Zmienna, w której zapiszemy indeks środkowego elementu
21     Declare Integer middle
22
23     While (NOT found) AND (first <= last)
24        // Obliczamy indeks środkowego elementu
25        Set middle = (first + last) / 2
26
27        // Sprawdzamy, czy szukana wartość jest zapisana w środkowym elemencie...
28        If array[middle] == value Then
29           Set found = True
30           Set position = middle
31
32        // ...jeśli nie, to wartość może się znajdować w pierwszej połówce...
33        Else If array[middle] > value Then
34           Set last = middle - 1
35
36        // ...jeśli nie, to wartość może się znajdować w drugiej połówce tablicy...
37        Else
38           Set first = middle + 1
39        End If
40     End While
41
42     // Zwracamy indeks, pod którym znajduje się szukana wartość, lub -1,
43     // jeśli wartości nie udało się odszukać
44     Return position
45  End Function

Wydajność algorytmu wyszukiwania binarnego

Algorytm wyszukiwania binarnego jest znacznie bardziej wydajny od algorytmu wyszu-
kiwania sekwencyjnego. Po każdym porównaniu i nieudanej próbie odnalezienia szukanej
wartości przeszukiwany obszar tablicy zawęża się o połowę. Załóżmy, że mamy do czynie-
nia z tablicą zawierającą 1000 elementów. Jeżeli algorytm za pierwszym podejściem nie
odnajdzie szukanej wartości, w kolejnej próbie pozostanie do przeszukania tylko 500
elementów. Jeżeli algorytm nie odnajdzie szukanej wartości za drugim podejściem, liczba
elementów do przeszukania zawęzi się do 250. Taka operacja będzie się powtarzała aż do
momentu, gdy algorytm odnajdzie szukaną wartość lub okaże się, że nie ma jej w danej
tablicy. W przypadku tablicy zawierającej 1000 elementów będzie to nie więcej niż 10
operacji porównania (w przypadku algorytmu wyszukiwania sekwencyjnego jest to śred-
nio 500 operacji!).

Poleć książkęKup książkę

http://helion.pl/rf/pkpro4
http://helion.pl/rt/pkpro4


9.4.  Algorytm wyszukiwania binarnego 419

Rysunek 9.25. Schemat blokowy funkcji binarySearch

W centrum uwagi
Korzystanie z algorytmu
wyszukiwania binarnego

Karolina jest dyrektorką szkoły gastronomicznej, w której zatrudnia sześciu nauczycieli.
Poprosiła Cię o zaprojektowanie programu, za pomocą którego będzie mogła wyszukać
numer telefonu do danego nauczyciela. Zdecydowałeś się skorzystać z dwóch tablic
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równoległych: jedna z nich będzie się nazywała names i będzie zawierała nazwiska nauczy-
cieli, a druga będzie się nazywała phones i będzie zawierała numery telefonów nauczycieli.
Oto algorytm programu:

 1. Pobierz od użytkownika nazwisko nauczyciela.

 2. Wyszukaj nazwisko w tablicy names.

 3. Jeżeli nazwisko znajduje się w tablicy, zapisz indeks tego elementu. Posługując się
tym indeksem, wyświetl numer telefonu z tablicy równoległej phones. Jeżeli nazwiska
nie ma w tablicy, wyświetl komunikat informujący o tym.

Na listingu 9.8 znajduje się pseudokod programu. Zauważ, że elementy tablicy są już
uporządkowane w kolejności alfabetycznej. To bardzo ważne, ponieważ do odszukania
danego nazwiska w tablicy names użyję algorytmu wyszukiwania binarnego.

Listing 9.8

 1  Module main()
 2     // Stała równa rozmiarowi tablicy
 3     Constant Integer SIZE = 6
 4
 5     // Tablica zawierająca nazwiska nauczycieli
 6     // posortowana w kolejności alfabetycznej
 7     Declare String names[SIZE] = "Haręda", "Hibsz",
 8                                  "Hołdys", "Krasiński",
 9                                  "Lipińska", "Piątek"
10
11     // Tablica równoległa zawierająca numery telefonów
12     Declare String phones[SIZE] = "555-678-323", "555-019-459",
13                                   "555-997-674", "555-237-627",
14                                   "555-777-432", "555-171-996"
15
16     // Zmienna, w której zapiszemy szukane nazwisko
17     Declare String searchName
18
19     // Zmienna, w której zapiszemy indeks, pod którym znajduje się nazwisko
20     Declare Integer index
21
22     // Zmienna sterująca pętlą
23     Declare String again = "T"
24
25     While (again == "T" OR again == "t")
26        // Pobieramy szukane nazwisko
27        Display "Wprowadź nazwisko, które chcesz wyszukać."
28        Input searchName
29
30        // Szukamy wskazanego nazwiska
31        index = binarySearch(names, searchName, SIZE)
32
33        If index ! = -1 Then
34           // Wyświetlamy numer telefonu
35           Display "Numer telefonu: ", phones[index]
36        Else
37           // Nie znaleźliśmy nazwiska w tablicy
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38           Display searchName, " nie został znaleziony."
39        End If
40
41        // Wyszukać ponownie?
42        Display "Czy chcesz ponownie wyszukać nazwisko? (T = Tak, N = Nie)"
43        Input again
44     End While
45
46  End Module
47
48  // Funkcja binarySearch przyjmuje jako argumenty tablicę  łańcuchów znakowych  liczb
49  // Integer, szukaną wartość oraz rozmiar tablicy.
50  // Gdy wartość zostanie odnaleziona w tablicy, funkcja zwraca
51  // indeks tego elementu. W przeciwnym razie funkcja zwraca -1,
52  // co oznacza, że wskazanej wartości nie udało się odnaleźć w tablicy
53  Function Integer binarySearch(String array[], String value,
54                                Integer arraySize)
55     // Zmienna, w której zapiszemy indeks pierwszego elementu
56     Declare Integer first = 0
57
58     // Zmienna, w której zapiszemy indeks ostatniego elementu
59     Declare Integer last = arraySize - 1
60
61     // Indeks elementu, w którym znajduje się szukana wartość
62     Declare Integer position = -1
63
64     // Flaga
65     Declare Boolean found = False
66
67     // Zmienna, w której zapiszemy indeks środkowego elementu
68     Declare Integer middle
69
70     While (NOT found) AND (first <= last)
71        // Obliczamy indeks środkowego elementu
72        Set middle = (first + last) / 2
73
74        // Sprawdzamy, czy szukana wartość jest zapisana w środkowym elemencie...
75        If array[middle] == value Then
76           Set found = True
77           Set position = middle
78
79        // ...jeśli nie, to wartość może się znajdować w pierwszej połówce...
80        Else If array[middle] > value Then
81           Set last = middle - 1
82
83        // ...jeśli nie, to wartość może się znajdować w drugiej połówce tablicy...
84        Else
85           Set first = middle + 1
86        End If
87     End While
88
89     // Zwracamy indeks, pod którym znajduje się szukana wartość, lub -1,
90     // jeśli wartości nie udało się odszukać
91     Return position
92  End Function
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Wynik działania programu (pogrubione linie to dane wprowadzone przez użytkownika)
Wprowadź nazwisko, które chcesz wyszukać.
Lipińska [Enter]
Numer telefonu: 555-777-432
Czy chcesz ponownie wyszukać nazwisko? (T = Tak, N = Nie)
T [Enter]
Wprowadź nazwisko, które chcesz wyszukać.
Hibsz [Enter]
Numer telefonu: 555-019-459
Czy chcesz ponownie wyszukać nazwisko? (T = Tak, N = Nie)
T [Enter]
Wprowadź nazwisko, które chcesz wyszukać.
Latański [Enter]
Latański nie został znaleziony.
Czy chcesz ponownie wyszukać nazwisko? (T = Tak, N = Nie)
N [Enter]

Punkt kontrolny
9.4. Wyjaśnij, czym różni się algorytm wyszukiwania sekwencyjnego od algorytmu

wyszukiwania binarnego.

9.5. Ile operacji porównania będzie musiał średnio wykonać algorytm wyszukiwania
sekwencyjnego w przypadku tablicy zawierającej 1000 elementów (przy założeniu,
że szukana wartość znajduje się w tablicy)?

9.6. Ile wynosi maksymalna liczba operacji porównania, jakie będzie musiał wykonać
algorytm wyszukiwania binarnego w przypadku tablicy zawierającej 1000 elementów?
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Pytania kontrolne

Test jednokrotnego wyboru

 1. Algorytmy tego typu służą do ustawiania elementów tablicy w określonej kolejności.
 a) algorytmy wyszukiwania
 b) algorytmy sortowania
 c) algorytmy porządkowania
 d) algorytmy wybierania

 2. Jeśli elementy tablicy są uporządkowane w tej kolejności, to wartości
są uszeregowane od najmniejszej do największej.

 a) kolejność asymptotyczna
 b) kolejność logarytmiczna
 c) kolejność rosnąca
 d) kolejność malejąca

 3. Jeśli elementy tablicy są uporządkowane w tej kolejności, to wartości są uszeregowane
od największej do najmniejszej.

 a) kolejność asymptotyczna
 b) kolejność logarytmiczna
 c) kolejność rosnąca
 d) kolejność malejąca

 4. Algorytm ten wykonuje kilka przejść przez całą tablicę, powodując, że elementy
o większej wartości przesuwają się po każdym przejściu w kierunku końca tablicy.

 a) sortownie bąbelkowe
 b) sortowanie przez wybieranie
 c) sortowanie przez wstawienie
 d) sortowanie sekwencyjne

 5. W algorytmie tym odnajdywany jest element tablicy o najmniejszej wartości,
a następnie jest przenoszony do elementu o indeksie 0. W następnym kroku
odnajdywany jest kolejny element tablicy o najmniejszej wartości i jest przenoszony
do elementu o indeksie 1. Operacja ta jest powtarzana aż do momentu, gdy wszystkie
elementy znajdą się na właściwych miejscach tablicy.

 a) sortownie bąbelkowe
 b) sortowanie przez wybieranie
 c) sortowanie przez wstawienie
 d) sortowanie sekwencyjne

 6. Algorytm ten rozpoczyna się od uporządkowania dwóch pierwszych elementów
tablicy, które tworzą posortowany fragment tablicy. Następnie na właściwe miejsce
względem dwóch pierwszych elementów przesuwany jest trzeci element. Po wstawieniu
trzeciego elementu otrzymujemy nowy, posortowany fragment tablicy, składający się
z trzech elementów. Operacja ta jest powtarzana w przypadku czwartego i dalszych
elementów tablicy, aż do momentu, gdy tablica zostanie w całości posortowana.

Pytania kontrolne
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 a) sortownie bąbelkowe
 b) sortowanie przez wybieranie
 c) sortowanie przez wstawienie
 d) sortowanie sekwencyjne

 7. W tym algorytmie wyszukiwania każdy element tablicy porównywany jest z wartością
szukaną.

 a) algorytm wyszukiwania sekwencyjnego
 b) algorytm wyszukiwania binarnego
 c) algorytm wyszukiwania naturalnego
 d) algorytm wyszukiwania przez wybieranie

 8. W algorytmie tym sukcesywnie dzieli się przeszukiwany fragment tablicy na pół.
 a) algorytm wyszukiwania sekwencyjnego
 b) algorytm wyszukiwania binarnego
 c) algorytm wyszukiwania naturalnego
 d) algorytm wyszukiwania przez wybieranie

 9. Ten algorytm wyszukiwania sprawdza się w przypadku niewielkich tablic.
 a) algorytm wyszukiwania sekwencyjnego
 b) algorytm wyszukiwania binarnego
 c) algorytm wyszukiwania naturalnego
 d) algorytm wyszukiwania przez wybieranie

 10. Algorytm ten wymaga, aby zawartość tablicy była uporządkowana.
 a) algorytm wyszukiwania sekwencyjnego
 b) algorytm wyszukiwania binarnego
 c) algorytm wyszukiwania naturalnego
 d) algorytm wyszukiwania przez wybieranie

Prawda czy fałsz?

 1. Dane posortowane w kolejności rosnącej to takie dane, które są uporządkowane
od najmniejszej wartości do największej.

 2. Dane posortowane w kolejności malejącej to takie dane, które są uporządkowane
od najmniejszej wartości do największej.

 3. W każdym języku programowania można uporządkować łańcuchy znakowe za pomocą
algorytmu sortowania bąbelkowego.

 4. W algorytmie wyszukiwania sekwencyjnego średnia liczba operacji porównania
w tablicy zawierającej n elementów jest równa n/2 (przy założeniu, że szukana wartość
znajduje się w tablicy).

 5. W algorytmie wyszukiwania sekwencyjnego maksymalna liczba operacji porównania
w tablicy zawierającej n elementów jest równa n/2 (przy założeniu, że szukana
wartość znajduje się w tablicy).
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Krótka odpowiedź

 1. Ile elementów będzie musiała odczytać funkcja korzystająca z algorytmu wyszukiwania
sekwencyjnego, aby odnaleźć wartość znajdującą się na samym końcu tablicy
składającej się z 10000 elementów?

 2. Ile razy funkcja wykorzystująca algorytm wyszukiwania sekwencyjnego będzie
w typowym przypadku musiała odczytać wartości w tablicy zawierającej n elementów,
aby odszukać określoną wartość?

 3. Załóżmy, że za pomocą funkcji korzystającej z algorytmu wyszukiwania binarnego
szukamy pewnej wartości, która znajduje się dokładnie w środkowym elemencie
tablicy. Ile razy funkcja ta będzie musiała odczytać wartości elementów tablicy,
zanim odnajdzie szukaną wartość?

 4. Jaka jest maksymalna liczba operacji porównania w przypadku wyszukiwania wartości
w tablicy zawierającej 1000 elementów za pomocą algorytmu wyszukiwania
binarnego?

 5. Dlaczego algorytm sortowania bąbelkowego w przypadku bardzo dużych tablic jest
mało wydajny?

 6. Dlaczego w przypadku dużych tablic algorytm sortowania przez wybieranie jest
bardziej wydajny od algorytmu sortowania bąbelkowego?

 7. Wymień kroki, które będzie musiał wykonać algorytm sortowania przez wybieranie
dla następującej listy wartości: 4, 1, 3, 2.

 8. Wymień kroki, które będzie musiał wykonać algorytm sortowania przez wstawianie
dla następującej listy wartości: 4, 1, 3, 2.

Warsztat projektanta algorytmów

 1. Zaprojektuj moduł swap, który będzie przyjmował dwa argumenty typu Real
i zamieniał ich wartości.

 2. Który algorytm został zaimplementowany w poniższym pseudokodzie?
Declare Integer maxElement
Declare Integer index

For maxElement = arraySize - 1 To 0 Step -1
   For index = 0 To maxElement - 1
      If array[index] > array[index + 1] Then
         Call swap(array[index], array[index + 1])
      End If
   End For
End For

 1. Który algorytm został zaimplementowany w poniższym pseudokodzie?
Declare Integer index
Declare Integer scan
Declare Integer unsortedValue

For index = 1 To arraySize - 1
   Set unsortedValue = array[index]

Pytania kontrolne
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   Set scan = index

   While scan > 0 AND array[scan-1] < array[scan]
      Call swap(array[scan-1], array[scan])
      Set scan = scan - 1
   End While

   Set array[scan] = unsortedValue
End For

 4. Który algorytm został zaimplementowany w poniższym pseudokodzie?
Declare Integer startScan

Declare Integer minIndex
Declare Integer minValue
Declare Integer index

For startScan = 0 To arraySize - 2
   Set minIndex = startScan
   Set minValue = array[startScan]

   For index = startScan + 1 To arraySize - 1
      If array[index] < minValue
         Set minValue = array[index]
         Set minIndex = index
      End If
   End For

   Call swap(array[minIndex], array[startScan])
End For

Ćwiczenia z wykrywania błędów
 1. Załóżmy, że razem z poniższym modułem main w programie pojawia się także funkcja
binarySearch, którą przedstawiłem w tym rozdziale. Dlaczego pseudokod w module
main nie zadziała prawidłowo?

// Program za pomocą funkcji binarySearch wyszukuje w tablicy imię.
// Zakładamy, że funkcja binarySearch
// została już zdefiniowana
Module main()
   Constant Integer SIZE = 5

   Declare String names[SIZE] = "Zenon", "Jurek", "Patrycja",
                                "Marek", "Sylwia"
   Declare String searchName
   Declare Integer index
   Display "Wprowadź imię, którego szukasz."
   Input searchName

   Set index = binarySearch(names, searchName, SIZE)

   If index != -1 Then
      Display "Znalazłem ", searchName
   Else
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      Display "Nie znalazłem ", searchName
   End If
End Module

Ćwiczenia programistyczne
 1. Posortowane wyniki gry w golfa

Zaprojektuj program, który będzie prosił użytkownika o wprowadzenie 10 wyników
gry w golfa. Wyniki zapisz w tablicy liczb typu Integer. Następnie posortuj tablicę
w kolejności rosnącej i wyświetl jej zawartość na ekranie.

 2. Posortowana lista imion
Zaprojektuj program, który umożliwi użytkownikowi wprowadzenie 20 imion do
tablicy zawierającej łańcuchy znakowe String. Posortuj tablicę w kolejności rosnącej
(alfabetycznej) i wyświetl jej zawartość.

 3. Modyfikacja programu do obliczania opadów deszczu
Przypomnij sobie ćwiczenie programistyczne 3. z rozdziału 8. Poprosiłem Cię tam
o zaprojektowanie programu, w którym użytkownik będzie mógł wprowadzić do
tablicy poziom opadów deszczu w każdym z 12 miesięcy. Program powinien obliczać
roczny poziom opadów, średni miesięczny poziom opadów oraz miesiące z najmniej-
szymi i największymi opadami. Rozwiń ten program tak, aby dodatkowo porząd-
kował elementy tablicy w kolejności rosnącej i wyświetlał zawartość tablicy.

 4. Wyszukiwanie imienia
Zmodyfikuj program stworzony w ćwiczeniu 2. tak, aby użytkownik mógł wyszukać
w tablicy określone imię.

 5. Sprawdzanie kodu doładowującego telefon
Przypomnij sobie ćwiczenie programistyczne 5. z rozdziału 8. Poprosiłem Cię tam
o zaprojektowanie programu, który będzie sprawdzał kod doładowujący. Program
powinien sprawdzać, czy wprowadzony kod jest prawidłowy, porównując go z listą
predefiniowanych kodów. Zmodyfikuj ten program tak, aby wyszukiwał kod za pomocą
algorytmu wyszukiwania binarnego zamiast algorytmu wyszukiwania sekwencyjnego.

 6. Wyszukiwanie numeru telefonu
Przypomnij sobie ćwiczenie programistyczne 7. z rozdziału 8. Poprosiłem Cię tam
o zaprojektowanie programu zawierającego dwie tablice równoległe: tablicę łań-
cuchów znakowych o nazwie people i tablicę łańcuchów znakowych o nazwie
phoneNumbers. Program umożliwiał wyszukanie określonej osoby w tablicy people.
Jeżeli osoba została odnaleziona, program wyświetlał jej numer telefonu. Zmodyfikuj
program tak, aby wyszukiwał osobę za pomocą algorytmu wyszukiwania binarnego
zamiast algorytmu wyszukiwania sekwencyjnego

Pytania kontrolne
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 7. Test wydajności algorytmów wyszukiwania
Zaprojektuj program, w którym znajdzie się tablica zawierająca co najmniej 20 liczb
typu Integer. Program powinien następnie wywołać moduł, który będzie wyszukiwał
w tablicy określoną wartość za pomocą algorytmu wyszukiwania sekwencyjnego.
Moduł ten powinien zapisać liczbę operacji porównania, które musiał wykonać,
zanim odszukał w tablicy wartość. Następnie program powinien wywołać kolejny
moduł, w którym do odszukania wartości wykorzystany będzie algorytm wyszukiwania
binarnego. Ten moduł także powinien zapisać liczbę operacji porównania. Na końcu
wyświetl na ekranie obie liczby.

 8. Test wydajności algorytmów sortowania
Zmodyfikuj moduły służące do sortowania bąbelkowego, sortowania przez wybie-
ranie i sortowania przez wstawienie, które zaprezentowałem w tym rozdziale, tak,
aby zapisywały liczbę operacji zamiany miejscami dwóch elementów tablicy.

Następnie zaprojektuj program, w którym znajdą się trzy identyczne tablice zawiera-
jące co najmniej 20 liczb typu Integer. Program powinien wywołać po kolei każdy
moduł i przekazać do niego kolejne tablice, a następnie wyświetlić liczbę ope-
racji zamiany miejscami elementów, jakie wykonał dany algorytm.
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A
adres obiektu, 590
akcesory, 591
akumulator, 251
alfabet Morse’a, 553
algorytm, 52

sortowania
bąbelkowego, 389, 397
przez wybieranie, 405, 409
przez wstawianie, 409
w kolejności malejącej, 403
wyszukiwania binarnego, 416
wydajność, 418

algorytmy rekurencyjne, 562
argument, 129, 132
arkusze kalkulacyjne, 430
ASCII, 29, 649
asembler, 33

B
bajt, 26
binarny system liczbowy, 27
bit, 26
błąd

logiczny, 50
składniowy, 38

błędne dane, 313
błędy, 316

off-by-one, 340

C
centralna jednostka obliczeniowa, 21
chmura, 24
ciało funkcji, 278
ciasteczka, 430
ciąg Fibonacciego, 564
CPU, 21
cykl rozkazowy, 33
czarna skrzynka, 270

D
dane

cyfrowe, 30
puste, 322
wejściowe, 25, 57, 61, 66
odczyt wstępny, 315, 655
pętla walidacji, 315, 317
walidacja, 313
wyjściowe, 25
wyświetlanie, 654

debugowanie, 50
definiowanie

funkcji, 662
klasy, 664
modułów, 114, 121, 661

deklarowanie
obiektu reprezentującego plik, 433
tablicy dwuwymiarowej, 370
zmiennej, 85
zmiennej obiektowej, 589

dekrementacja, 242
diagram

interfejsu użytkownika, 630
klasy, 595, 597

dodawanie rekordów, 457
dokumentowanie programu, 93
dołączanie danych do pliku, 440
dostęp

do pliku, 432
do pola, 586

dysk
DVD, 24
SSD, 24

działanie programu, 31
dziedziczenie, 608, 615
dzielenie całkowite, 89

E
edytory graficzne, 430
elementy tablicy, 331
EOF, end-of-file, 436
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F
flaga, 200
formatowanie

danych liczbowych, 299
numeru telefonu, 542

funkcja, 269, 662
abs, 296
append, 300, 531
binarySearch, 419
contains, 303, 532
cos, 296
isDigit, 536
isInteger, 304, 532
isLetter, 536
isLower, 536
isReal, 304, 532
isUpper, 536
isWhiteSpace, 536
length, 300, 531
numberDigits, 540
pow, 295
random, 271, 275
round, 296
sin, 296
sqrt, 294
stringToInteger, 303, 532
stringToReal, 303, 532
substring, 301, 532
tan, 296
toInteger, 297
toLower, 300, 532
toReal, 297
toUpper, 300, 532

funkcje
biblioteczne, 270, 293
ciało, 278
do konwertowania typów danych, 295, 297
do przetwarzania łańcuchów
znakowych, 299
formatujące, 299
lista parametrów, 278
łańcuchowe, 531
matematyczne, 293, 296
nagłówek, 278
nazwa, 278
sprawdzające znaki, 535
tabelki IPO, 284
typ zwracanych wartości, 278
walidacyjne, 318

G
generowanie liczb losowych, 269
głębokość rekurencji, 558
graficzny interfejs użytkownika, GUI, 627
grupowanie, 77
gry, 430
GUI, graphical user interface, 627

H
hermetyzacja, 580

I
IDE, integrated development environment, 39, 631
indeks, 331
inicjalizowanie

tablicy, 340
zmiennych, 87

inkrementacja, 238
instancja klasy, 584, 665
instrukcja

For, 235, 241
If-Then, 165, 656
If-Then-Else, 169, 543, 657
If-Then-Else If, 184
przypisania, 68
Return, 281
Select Case, 188, 657

interfejs
użytkownika, 627
wiersza poleceń, 627

interpretery, 37
iteracje, 244

J
język

asemblera, 33
maszynowy, 32
programowania, 36
UML, 595
wysokiego poziomu, 35
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K
klasa, 583, 664

Car, 604
CellPhone, 595
Customer, 603
FinalExam, 612
ServiceQuote, 606, 607

klasy
bazowe, 610
dziedziczenie, 608
instancja, 584
metody, 613
modyfikator dostępu, 586
nazwa, 586
pochodne, 610
pola, 613
projektowanie, 595
składowe, 585
tworzenie, 585
wyznaczanie, 597
zakres obowiązków, 602

kod źródłowy, 38
kolejność działań, 75
komentarze, 655

blokowe, 93
liniowe, 94

kompatybilność typów danych, 88
kompilatory, 37
komponenty, 631

GUI, 633
nazwy, 634
właściwości, 634

komunikat dla użytkownika, 66
konserwacja, 113
konstruktory, 591

domyślne, 594
kontrolki, 633
konwertowanie typów danych, 295
kopiowanie tablicy, 355
krok, 238

L
liczby

losowe, 271, 276
postać binarna, 667
postać dziesiętna, 667

licznik, 233

lista
inicjalizacyjna, 340
parametrów, 133
rozkazów procesora, 32

literały
liczbowe, 88
łańcuchowe, 60

lokalizacja, 299

Ł
łańcuch znakowy, 60, 66, 291

moduły, 541
porównywanie, 172, 175
przetwarzanie, 299, 531, 533
usuwanie znaków, 541
sortowanie, 401
walidacja, 321
wstawianie znaków, 541

łączenie struktur, 159
łączniki schematów blokowych, 54

M
menu programu, 485

modularyzacja programu, 493
ponowne wyświetlanie, 500
projektowanie programu, 505
walidowanie wybranej operacji, 488
wielopoziomowe, 519
wybieranie pozycji, 486

metody, 580
prywatne, 582
publiczne, 582

mikroprocesor, 22
mnemonika, 34
mnożenie rekurencyjne, 576
model dziedziny, 598
modularyzacja kodu, 493

funkcje, 285
pętle, 221

modulo, 79
moduł, 111, 661

delete, 541
insert, 541
message, 557
rekurencyjny, 555

moduły
definiowanie, 115, 121
główne, 116
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moduły
nazwy, 114
przekazywanie argumentów, 129, 134
schemat blokowy, 118
wywoływanie, 115, 121, 661
zalety, 113

modyfikator dostępu, 586, 596
modyfikowanie rekordów, 462
mutatory, 591

N
nagłówek funkcji, 278
największy wspólny dzielnik, 565
napęd USB, 24
narzędzia do tworzenia oprogramowania, 41
narzut, 558
nawiasy, 77
nazwa

pliku, 664
komponentu, 634
modułu, 114
zmiennej, 63

niezainicjalizowane zmienne, 87
numer telefonu, 542

O
obiekty, 581

adres, 590
stan, 590
tworzenie, 589

obliczanie
opłat, 72
premii, 287
procentów, 73
silni, 559
sumy bieżącej, 251
średniej, 78

obsługa
błędu, 316
zdarzenia, 638

odczytywanie
danych wejściowych, 655
rekordów, 455
wstępne, 315
z pliku, 429, 436, 663

okna dialogowe, 628

okno, 632, 635
szkic, 636
tworzenie, 635
z wyświetlonym wynikiem, 643

określanie wartości wyrażenia, 194
operandy, 71
operator, 37

!=, 163
<=, 162
==, 162
>, 177
>=, 162
AND, 192, 193
kropki, 590
NOT, 192, 194
OR, 192, 193

operatory
logiczne, 192, 656
sprawdzanie przedziału liczbowego, 197
matematyczne, 70, 79, 655
relacji, 161, 656

opis modelu dziedziny, 598
oprogramowanie, 20

systemowe, 40
użytkowe, 42

optymalizacja określania wartości wyrażenia, 194
otwieranie pliku, 662
oznaczanie dziedziczenia, 615

P
pamięć

flash, 24
główna, 22
RAM, 23
ROM, 23

parametr, 129, 132, 661
zasięg widoczności, 132

pendrive, 24
pętla

Do-Until, 229, 659
Do-While, 223, 659
projektowanie, 227
For, 660
For Each, 343, 660
walidacji, 315, 317
While, 213, 246, 658
sprawdzanie warunku na początku, 216
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pętle
licznikowe, 233
moduły, 221
nieskończone, 219
odczytywanie pliku, 443
ponowne wyświetlanie menu, 500
przetwarzanie plików, 442
rekurencja, 572
śledzenie tablicy, 334
wartownik, 255
warunek sprawdzający na końcu, 318
warunkowe, 213
wybór odpowiedniego rodzaju, 231
zagnieżdżone, 257, 377

piksel, 30
pliki

binarne, 432
deklaracja OutputFile, 433
dodawanie rekordów, 457
dołączanie danych, 440
dostęp sekwencyjny, 432
dostęp swobodny, 432
korzystanie, 446, 451
metody dostępu, 432
modyfikowanie rekordów, 462
odczytywanie, 663
danych, 436
rekordów, 455
w pętli, 443
otwieranie, 430, 662, 663
przetwarzanie, 431, 442
rekordy, 452
rozszerzenia, 433
separatory, 436
specyfikacja, 456
tekstowe, 432
tworzenie, 432
usuwanie, 664
usuwanie rekordów, 468
wejściowe, 430
wewnętrzny wskaźnik, 437
wyjściowe, 430
wykrywanie końca, 663
wyszukiwanie rekordu, 460
wyświetlanie rekordów, 457
zamykanie, 431, 434, 437
zapisywanie, 662
danych, 432, 433
rekordu, 453
zmienianie nazwy, 664
znacznik EOF, 436

podłańcuch, 301
pola, 452, 580

prywatne, 582, 591
polimorfizm, 616
porównywanie łańcuchów znakowych, 172, 175
potęgowanie, 79
praca w zespołach, 114
procedura, 579

obsługi zdarzenia, 638
proces tworzenia programu, 50
procesor, 31

tekstowy, 430
program, 19, 31

do obliczania premii, 287
do obliczania średniego wyniku, 360
do obliczania wynagrodzenia, 54
do sprawdzania zdolności kredytowej, 196
dokumentacja, 93
schemat blokowy, 136
schemat hierarchiczny, 134
skuteczność odbijania piłki, 97
sortujący wyniki, 399

programowanie
defensywne, 322
obiektowe, 579
proceduralne, 579
sterowane za pomocą menu, 485
sterowane zdarzeniami, 627, 629

programy
narzędziowe, 41
z GUI, 629

projektowanie
„od ogółu do szczegółu”, 119
algorytmu sortowania bąbelkowego, 395
interfejsu użytkownika, 631
klas, 595
okna, 635
pętli
licznikowej, 241, 246
walidacji, 317
While, 218
programu, 50, 505

próbka, 30
przeglądarki internetowe, 430
przekazywanie

argumentów, 129, 132
do modułu, 134
przez referencję, 138, 140
przez wartość, 137
tablicy, 356, 357
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przetwarzanie
danych, 57
elementów tablicy, 336, 350
łańcuchów znakowych, 299
plików, 442
rekordów, 452
tekstu, 531, 533

przypadek
bazowy, 559
rekurencyjny, 559

przypisywanie wartości, 68
pseudokod, 52, 653

modułu swap, 394
pętla Do-Until, 230
pętla Do-While, 224
pętla While, 214
procedury obsługi zdarzenia, 642
struktura warunkowa, 160

pułapka na błędy, 316
puste dane, 322

R
RAM, random-access memory, 22
refaktoryzacja, 141
referencja, 590
rekordy, 452
rekurencja, 555

bezpośrednia, 562
ciąg Fibonacciego, 564
głębokość, 558
mnożenie rekurencyjne, 576
największy wspólny dzielnik, 565
obliczanie silni, 559
pętle, 572
pośrednia, 562
rozwiązywanie zadań, 558
sumowanie fragmentu tablicy, 562
wieże Hanoi, 569

relacja, 161
typu „jest”, 609

reprezentacja liczby, 26
ręczne śledzenie, 91
ROM, read-only memory, 23
rozmiar tablicy, 330
rozmieszczanie znaków, 475
rozszerzenia plików, 433

S
schemat blokowy, 53

algorytmu
sortowania bąbelkowego, 395
wyszukiwania, 354, 355
funkcji, 281
binarySearch, 419
determineCommissionRate, 290
getAdvancedPay, 289
getLowest, 363
getSales, 288
getTotal, 362
modułu, 124
addRecord, 510
deleteRecord, 517
displayMenu, 508
displayRecords, 518
getTestScores, 361
inventoryReport, 524
insertionSort, 415
main, 173, 225, 359, 504
modifyRecord, 514
printDetails, 476
saleOrReturn, 522
searchRecord, 512
selectionSort, 410
showRetail, 317, 319
swap, 394
updateInventory, 523
pętli, 376
pętli zagnieżdżonej, 377
programu, 136
struktury decyzyjnej, 190
symbole, 651
z symbolami łączników, 55, 56

schemat hierarchiczny, 120, 134, 170
zmodyfikowany, 140

sekwencyjne przeszukiwanie tablicy, 345
separatory, 436

sterowania, 469, 472
silnia, 559
składnia, 37
składowe klasy, 585
sortowanie

bąbelkowe, 389, 397
przez wstawianie, 409
przez wybieranie, 405, 409
w kolejności malejącej, 403

specyfikacja pliku, 456
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sprawdzanie
hasła, 537
przedziału liczbowego, 197
warunków, 182
zakresu indeksu, 340

sprzęt, hardware, 20
SSD, solid state drive, 24
stałe

globalne, 145
nazwane, 90, 654

stan obiektu, 590
struktury

cykliczne, 211
decyzyjne, 186, 189
sekwencyjne, 60
warunkowe, 157, 486
podwójnego wyboru, 168
zagnieżdżone, 179–182
wyboru, 158

suma bieżąca, 251
sumowanie, 562
symbol wywołania modułu, 118
symbole
łączników zewnętrznych, 55
na schematach blokowych, 651

system
liczbowy, 27
operacyjny, 40
zapisu camelCase, 64

szkic okna, 636

Ś
śledzenie

programu, 91
tablicy, 334

środowisko
NetBeans, 632
Visual Studio, 632

T
tabelki IPO, 57, 284
tablica kodów, 649
tablice, 329, 654

dwuwymiarowe, 368, 370, 373, 654
elementy, 331
indeksy, 331

inicjalizowanie, 340
jednowymiarowe, 368
kopiowanie, 355
łańcuchów znakowych, 347
odwoływania do elementów, 371
pętla For Each, 343
przekazywanie, 356
przetwarzanie elementów, 336, 350
przypisywanie wartości, 332
równoległe, 364
sekwencyjne przeszukiwanie, 345
sortowanie
bąbelkowe, 390
łańcuchów znakowych, 401
przez wstawianie, 409
przez wybieranie, 405
stosowanie rekurencji, 562
sumowanie wartości elementów, 350
trójwymiarowe, 378
uśrednianie wartości elementów, 351
w wyrażeniach matematycznych, 336
wprowadzanie danych, 333
wypełnione częściowo, 341
wyszukiwanie binarne, 416
wyszukiwanie elementu, 352, 353
wyświetlanie  wartości, 333
zakres indeksu, 340

technika short-circuit evaluation, 194
tekst, 531
testowanie, 113
tworzenie

funkcji walidacyjnych, 318
instancji klasy, 665
klasy, 585
modelu dziedziny, 598
obiektu, 589
okna, 632, 635
pliku, 432
procedury obsługi zdarzenia, 638
programu z GUI, 629
struktury warunkowej, 160
własnych funkcji, 278

typy
danych, 30, 84
argumentu, 132
kompatybilne, 88
parametru, 132
plików, 432
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U
UML, Unified Modeling Language, 595

diagram klasy, 595, 597
oznaczanie dziedziczenia, 615
zapis modyfikatorów dostępu, 596
zapis parametrów metod, 596
zapis typów danych, 596

Unicode, 30, 649
urządzenia

cyfrowe, 30
fizyczne, 20
wejściowe, 25
wyjściowe, 25

USB, universal serial bus drive, 24
usuwanie

formatowania, 542
pliku, 664
rekordów, 468

uzupełnienie do 2, 30

W
walidacja danych, 318

danych wejściowych, 313, 322
łańcuchów znakowych, 321
operacji, 488
operacji wybranej, 488

wartości typu Boolean, 291
wartownik, 255
widżety, 633
wielokrotne

używanie obiektów, 581
wykorzystanie kodu, 113

wieże Hanoi, 569
właściwości komponentów, 634
wskaźnik wewnętrzny pliku, 437
wybór rodzaju pętli, 231
wykonywanie obliczeń, 70
wykrywanie znacznika EOF, 443
wyrażenia

algebraiczne, 81
boolowskie, 161
matematyczne, 71

wyszukiwanie
binarne, 416
rekordu, 460

wyświetlanie
danych wyjściowych, 654
elementów, 65
liczb losowych, 273

ponowne menu, 500
rekordów, 457
wyniku, 58

wywoływanie modułów, 114, 661
wyznaczanie klas, 597
wzór matematyczny, 80

Z
zagnieżdżone struktury warunkowe, 179, 181
zakres

indeksu, 340
obowiązków klasy, 602

zamiana liczb dziesiętnych, 667
zapisywanie

do pliku, 429, 433, 662
liczb, 26, 30
modyfikatorów dostępu, 596
parametrów metod, 596
rekordu, 453
typów danych, 596
zmiennoprzecinkowe, 30
znaków, 29

zarządzanie rekordami, 457
zasięg widoczności

parametru, 132
zmiennej, 126

zdarzenie
procedura obsługi, 638

zintegrowane środowisko programistyczne, IDE, 39, 631
zmienne, 61, 653

boolowskie, 200
deklarowanie, 85
globalne, 142
inicjalizowanie, 87
licznikowe, 233, 236
lokalne, 125
nadawanie nazwy, 63
niezainicjalizowane, 87
obiektowe, 589
przypisywanie wartości, 68
sterujące, 471
typu referencyjnego, 138
zasięg widoczności, 126
zdublowane nazwy, 127

znacznik EOF, 436
znaki

funkcje sprawdzające, 535
schematy rozmieszczania, 475

zwracanie
łańcuchów znakowych, 291
wartości typu Boolean, 291
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