ano

Ω(n) O(n2) θ(n2)

ano

ano

ano

ano

ne

ano

in/out of place

datově citlivý,
přiorzený (rychleji
zpracuje částečně
seřazenou
posloupnost)

ano

složitost průměr θ

stabilní (zachovává
pořadí stejných
prvků)

Ω(n) O(n2) θ(n2)

složitost min Ω

popis

složitost max O

algoritmus

- iterativní algoritmus
- porovná první dvě hodnoty
- projde celé pole
- po každém průchodu umístíme
max prvek
- poslední prvek není nutno řadit (je
triviálně seřazen)
- po n-1 průchodech je pole
seřazeno

in place

- pokud je b > a, pak swap
Bubble sort
(bublinkové
řazení)

- optimalizace Bubble sortu
- dtto Bubble sort, ale řadí oběma
směry

Ω(n)

O(n2)

=

- často bývá doplňkem u merge
nebo quick sort k seřazení malých
polí
- dokud pole obsahuje neseřazené
prvky, tak GOTO: 2
- použití - tam, kde není na vstupu
celá posloupnost; data přicházejí
postupně

θ(n2)

in place

- v každém kroku je seřazeno o
jeden prvek víc než v předchozím
Insertion sort
(řazení
- u téměř seřazených polí dochází
vkládáním)
pouze k průchodu = n náročnost

T(n) = an2 + bn + c

- iterativní algoritmus
- lze řadit z L nebo z P
- najde menší/větší prvek než
předchozí
- umístí ho = přesnune, na správné
místo posloupnosti, tzn. prvky
posune, není to swap

T(n) < k * n2, event. přesněji

Shaker sort
(obousměrný
bubble sort)

in place

- kratší čas než Bubble sort

- rychlejší než bubble, ale pomalejší
než insertion sort

in place

O(n2)

ne

- lze řadit z L nebo z P
- najde min/max prvek a prohodí ho
Selection sort
s a[0]/a[n]
2
2
2
(řazení
Ω(n ) O(n ) θ(n )
výběrem)

ne

θ(n.log n

- rekurzí volají samy sebe na menší
podproblémy
- sestaví výsledné řešení

=

- rozdělí P na menší podproblémy
Merge sort
(řazení
sléváním)

Ω(n.log n)

obecně alg. rozděl a panuj

O(n.log n)

- typ rozděl a panuj (rekurze)
- půlení pole až jsou jen dvojice, ty
seřadí
- slévání již seřazených částí pole
- hloubka je log n, protože vždy pole
půlíme
- mergujeme n prvků

T(n) < k * n log n

ano

ano,
pokud se
to ošetří

ano

out of place

- je rychlejší
- vezme 1 a n-tý prvek a zařadí, pak 2
a n-1 a zařadí, pak 3 a n-2...
- nejvýkonnější kvadratický
algoritmus

out of place

Shell sort
(řazení se
snižujícím se
přírůstkem)

in place

- optimalizace Insertion sortu

implementace

příklad

ano

ano

ne

in/out of place

datově citlivý,
přiorzený (rychleji
zpracuje částečně
seřazenou
posloupnost)

složitost průměr θ

stabilní (zachovává
pořadí stejných
prvků)

složitost min Ω

popis

složitost max O

algoritmus

O(n )

θ(n.log n

ne

Ω(n)

O(n)

θ(n)

ano

- seřadí podle posledního znaku, pak
Ω(n)
podle znaku n-1, pak n-2 atd.

O(n)

θ(n)

ano

ne

out of place

θ(n.log n

ano

ne

out of place

- postupně se takto projde celé pole,
po průchodu jsou na L straně prvky
menší než pivot, na P větší

2

in place

Ω(n.log n)

Quick sort

- nejprve hledá z L, když najde prvek
větší než pivot, prohodí je a tím se
dostává pivot na jiný index
Ω(n) O(n2) θ(n2)
- další průchod je z P a když najde
prvek menší než pivot, tak je
prohodí

O(n.log n)

Bubble sort
(bublinkové
řazení)

in place

- typ rozděl a panuj (rekurze)
- záleží na volbě pozice pivota

- max složitost nastává při špatné
volbě pivota

- pracuje na bázi výpočtu výskytu
hodnot, tzn. neporovnává hodnoty
- známe přesné univerzum
- prvků je omezený počet

- přepočte na pole "posledních
indexů = index i značí pozici
posledního výskytu daného prvku v
Counting sort
seřazeném poli
(ultra sort, math
- např. při zařazení obcí do kraje
sort)
nejprve spočtu obce v jednotlivých
krajích a pak spočtu indexy pro
jednotlivé kraje a setřídím obce do
jednoho pole

out of place

- vytvoří pole četností (= kolikrát je
daná hodnota zastoupena v poli)

- používá se zejména k řazení řetězů
stejné délky
- pokud řadíme podle A a pak podle
B, tak je seřazeno podle B, kde jsou
struktury seřazeny podle klíče A
Radix Sort
(přihrádkové
řazení)

- musí být pouze celá čísla
- mohou být čísla libovolné poziční
soustavy, ale musíme vědět jaké
- lineární, protože na řazení je použit
Counting sort (univerzum 0-9 u
desítkové soustavy)
- konstantní délka řazení řetězců
- známe předem universum, tzn.
známe MIN a MAX řazených prvků

Bucket sort (bin
sort,
přihrádkové
třídění, kýbl
sort)

- na každou přihrádku je zavolán
vhodný třídící algoritmus pro
setřídění (zpravidla Insertion sort)
- nakonec jsou všechna data
nakopírována do výstupního pole
- s lineární složitostí lze použít pokud
bude rovnoměrné rozložení prvků v
"kýblech", tzn. předem známe
universum a předem můžeme určit
intervaly pro přidělení "kýblů"

Ω(n.log n)

- vstupní pole rozdělíme
rovnoměrně na několik bucketů
(kýblů), v každé přihrádce je n/d
prvků (d = počet kýblů)

implementace

příklad

