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Klasserom

Oppgave 1 (Mergesort og quicksort) Sorter sekvensen fra oppgave 5.4 ved hjelp av
mergesort og quicksort.

Solution:
Må i quicksort ha en strategi for å velge pivot-element. Bruk feks midten-av-tre (hva må
du da gjøre i de dypeste rekursive kallene?).

Oppgave 2 (Sorterte sekvenser) Fra læreboken: C-8.3

Solution: Flett A og B til en ny sekvens C hvor det bare legges til elementer som er
ekte større enn det forrige som ble lagt til.

Oppgave 3 (Fargesortering) Fra læreboken: C-8.5

Solution: Med to farger: Gjør partisjonering på samme måte som ved quicksort, hvor
det fra venstre letes etter røde elementer og fra høyre letes etter blå elementer, og gale
elementer byttes. Sorteringen er ferdig etter første gjennomløp, og det er ikke behov for
rekursive kall.

Med tre farger: Kjør algoritmen over to ganger. Først for å få alle elementene i en farge
først, deretter for å bytte om de to resterende fargene på samme måte. Forskjellen er at
letingen fra venstre i runde 2 starter der den stoppet i runde 1.

Oppgave 4 (Quicksort) Hvilken endring i quicksort-algoritmen skal til for å enklest
mulig finne det k’te minste elementet (dvs quickselect)?

Solution: Vanlig quicksort plasserer dette elementet i A[k] (eller A[k-1] i Java). Nå
trenger imidlertid ikke resten av arrayen sorteres. Kan droppe den ene rekursjonen ved
å sjekke verdien av k mot indeksen l (indeksen til pivot-elementet etter partisjoneringen).
Fortsatt (O(n2)) i worst-case, men blir nå bare O(n) i gjennomsnitt (beviset for dette er
ikke pensum).
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Oppgave 5 (Stabile sorteringsalgoritmer) Er disse sorteringsalgoritmene stabile?

• Flettesortering

• Quicksort

• Bøttesortering

• Radix-sortering

Solution:

Flettesortering: Ja

Quicksort: Nei

Bøttesortering: Ja (men krever at det i Algoritme 9.2 presiseres at elementene fra S og B
alltid skal tas ut forfra.

Radix-sortering: Ja

Termstue

Oppgave 6 (Valgvinner) Fra læreboken: A-8.2

Solution: Sorter sekvensen på ID. Gå så gjennom den sorterte sekvensen og lagre
foreløpig max-antall og antallet til aktuell ID underveis. Når du møter på en ny ID, sjekk
mot nåværende max og erstatt hvis nødvendig.

Oppgave 7 (Inverterte filer) Fra læreboken: A-9.2

Solution: Bruk radix-sortering i rekkefølgen (w,r,d). Denne vil ha kjøretid O(n).
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