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1 Sorting and Searching
1.1 Sorting
Γράψτε ένα απλό πρόγραµµα το οποίο ταξινοµεί µια λίστα µε ακεραίους. Επιβεϐαιώστε την ορθή λειτουργία του µε έναν ελεγκτή ορθότητας1 .
Bonus: Κάντε το παραπάνω µε δύο τρόπους. Οι πιο απλοί τρόποι ίσως να
είναι insertion sort, bublesort, quicksort.
Υπόδειξη : Ως ελεγκτής ορθότητας µπορεί να χρησιµοποιηθεί ένα προγραµµα
που κάνει iterate πάνω από τα ταξινοµένα στοιχεία και επιβεβαιώνει ότι κάθε
στοιχείο i είναι µικρότερο ή ίσο από το i + 1 συγκρίνοντας τα.

1.2 Searching
Υλοποιήστε τον αλγόριθµο binary search. Ο αλγόριθµος αυτός δέχεται ως είσοδο
ένα ταξινοµένο πίνακα (ή λίστα) και ελέγχει πάντα το µεσαίο στοιχείο των (υπολειπόµενων) στοιχείων. Αναλόγως µε το αποτέλεσµα της σύγκρισης συνεχίζεται ο
έλεγχος για την αναζήτηση της τιµής στόχου µέχρι να ϐρεθεί η επιθυµητή τιµή.
Πιο επίσηµα, παρατίθεται ο αλγόριθµος 1.
Σε έρευνα που έγινε σε επαγγελµατίες προγραµµατιστές, µετά από αρκετές
ώρες δουλειάς, διαπιστώθηκε πως το αρκετά ένα µεγάλο ποσοστό (άνω του 90%)
δεν κατάφερε να υλοποιήσει σωστά τον αλγόριθµο. Για αυτό ϐέβαια οφείλονται
και δυσκολίες που σε ένα πρώτο επίπεδο δεν είναι τόσο εµφανείς.
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Υπεύθυνος ΄Ασκησης : ∆ηµήτρης Λεβεντέας
΄Ενα πρόγραµµα το οποίο επιβεβαιώνει ότι η λίστα είναι ταξινοµηµένη
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Algorithm 1 Binary Search
Require: Sorted list a of comparable elements. Length of list n. Value x of an
element.
Ensure: The index that corresponds to the value x. If it does not exist, then
return failure
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:

L=0
R=n+1
R−L
c
p=b
2
while p 6= 0 do
R−L
c
p=b
2
p=L+p
if a[p] < x then
L=p
else if a[p] > x then
R=p

else
return p
13:
end if
14: end while
15: return fail
11:
12:
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∆οµές ∆εδοµένων

2.1 Dictionaries
2.1.1

Τηλεφωνικός Κατάλογος

∆ηµιουργήστε δυο λίστες µε n στοιχεία. Η πρώτη ϑα έχει n ονόµατα ενώ η δεύτερη
ϑα έχει n τηλέφωνα. Στην συνέχεια, γράψτε µια συνάρτηση που συνδιάζει αυτές
τις δύο λίστες και παράγει µέσω µιας δοµής dictionary έναν τηλεφωνικό κατάλογο.
2.1.2

Υπολογισµός Μ.Ο. Μαθηµάτων

Ζητήστε από τον χρήστη να εισάγει ένα όνοµα µαθήµατος και το ϐαθµό που πήρε
σε αυτό. ΄Υστερα µε την χρήση λεξικού, ϑεωρήστε ως :
• Κλειδί (key) το όνοµα του µαθήµατος
• Τιµή (value) το ϐαθµό σε αυτό το µάθηµα
και αποθηκεύστε τα στην δοµή.
Στην συνέχεια, αφού τυπώσετε ως επιβεβαίωση τα δεδοµένα που εισήγαγε ο
χρήστης διατρέχοντας το λεξικό, υπολογίστε τον µέσο όρο (Μ.0.) µε ακρίβεια δυο
ψηφίων και τυπώστε τον.
2

2.2 Hashing
2.2.1

Συνάρτηση Εισόδου Χρήστη

Μέσω του hashing µπορούµε να αντιστοιχίσουµε σε ένα σύνολο τιµών, ένα µικρότερο όσον αφορά την πληθικότητα σύνολο τιµών.
Η συνάρτηση hash() της Python παίρνει ως όρισµα ένα αλφαριθµητικό (string)
και επιστρέφει έναν αριθµό.
Θα χρησιµοποιήσουµε την hash καθώς και το τελεστή υπόλοιπο διαίρεσης
(modulo) σε αυτό το πρόβληµα. Θα έχουµε µια µυστική λέξη (password), στην
οποία ϑα κάνουµε hash και στην συνέχεια modulo κατά έναν τριψήφιο ή τετραψήφιο ακέραιο αριθµό. Αυτός ο αριθµός (KEY ), όπως και η µυστική λέξη
(password), ϑα ορίζονται στην αρχή του προγράµµατος.
Στην συνέχεια ϑα δίνονται 3 ευκαιρίες στον χρήστη να µαντέψει την µυστική
λέξη προκειµένου να του εµφανίσει ένα µήνυµα. Στην λέξη που ϑα εισάγεται από
τον χρήστη, ϑα γίνεται hashing και moduloκαι στην συνέχεια ϑα συγκρίνεται µε
την τιµή που προέκυψε από την πραγµατική µυστική λέξη. Αν οι δυο τιµές ταιϱιάζουν, τότε µε µεγάλη πιθανότητα έχει εισαχθεί η µυστική λέξη. Προαιρετικά,
στην συνέχεια µπορείτε να εξακριβώνεται αν όντως έχει εισαχθεί η σωστή λέξη.

2.3 Tuples
2.3.1

΄Ελεγχος Σύγκρουσης Μπαλλών

Χρησιµοποιόντας πλειάδες, µοντελοποιήστε µπάλλες στις 3 διαστάσεις. Για αυτό
τον σκοπό χρησιµοποιήστε µια πλειάδα (x, y, z) όπου (x, y) δείχνει το κέντρο µιας
µπάλλας, ενώ z την ακτίνα της.
Μια πιθανή σύγκρουση πρέπει να ανιχνεύεται, αν το άθροισµα των ακτινών
z1 +p
z2 τους είναι µεγαλύτερο από την απόσταση που απέχουν τα κέντρα τους
d = (x1 − x2 )2 + (y1 − y2 )2 .
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΄Ελεγχος εισόδου – Σύνθετοι Βρόγχοι Επανάληψης

Οι ϐρόγχοι επανάληψης αποτελούν ένα κύριο µέρος της προγραµµατιστικής ϱουτίνας και είναι τα σηµεία που πρέπει να είµαστε περισσότεροι προσεκτικοί καθώς
συνήθως αποτελούν bottleneck στον κώδικα µας. Για τον σκοπό αυτό λοιπόν,
στην παρούσα άσκηση ϑα υλοποιήσουµε ένα σχετικά απλό παιχνίδι, που όµως
απαιτεί λίγη προσοχή.
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3.1

Παιχνίδι µε Σπίρτα

Υπάρχουν δυο παίκτες. Το παιχνίδι αρχίζει µε 100 σπίρτα. Ο κάθε ένας παίκτης,
µπορεί να τραβήξει από [1, 5] σπίρτα. Νικητής είναι αυτός που τραβάει τραβάει τα
τελευταία σπίρτα. Πρώτα παίζει ο παίκτης A, και ύστερα ο παίκτης B , εναλλάξ.
Υπόδειξη : Υλοποιήστε ένα διπλά εµφολευµένο ϐρόγχο, όπου στον εξωτερικό
ϐρόγχο, συνεχίζεται το παιχνίδι όσο αποµένουν σπίρτα και γίνεται εναλλαγή των
παικτών, ενώ στον εσωτερικό, Ϲητείται έγκυρη είσοδος από τον χρήστη.
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Παρατηρήσεις

Οι απαντήσεις των ασκήσεων ϑα αναρτηθούν την Παρασκευή 1 Μαϊου 2009.
Ο υπεύθυνος για αυτές ϑα καθοριστεί µέσω email µέχρι την Πέµπτη 30 Απριλίου 2009.
Για οποιεσδήποτε απορίες ή υποδείξεις χρησιµοποιήστε το forum.
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