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ВСТУП 

 

Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт з навчальної 

дисципліни «Теорія алгоритмів» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки бакалавра зі спеціальності 122 – «Комп’ютерні науки» за 

освітньою програмою «Інформаційні управляючі системи та технології». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Теорія алгоритмів» є опис 

різноманітних підходів до розробки алгоритмів. Викладення матеріалу 

побудовано від простого до складного. Використовується велика кількість 

прикладів що сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Крім того, в методичних 

вказівках надані всі відомості, необхідні для виконання лабораторних робіт, що 

дають змогу зрозуміти принципи розробки. 

Міждисциплінарні зв’язки 

Навчальна дисципліна «Теорія алгоритмів» базується на вивченні таких 

дисциплін «Вища математика», «Дискретна математика», «Алгоритмізація та 

програмування».  

Навчальна дисципліна забезпечує засвоєння курсів «Проектування 

інформаційних систем», «Методи та системи штучного інтелекту» та виконання 

дипломного проектування. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія алгоритмів» є 

створення фундаменту математичної освіти спеціаліста, формування 

математичного рівня абстракції поняття алгоритму та теорії представлення 

знань, навчання студента основним методам теорії алгоритмів, розвиток 

навичок творчого дослідження та математичного моделювання різних задач; 

навчання методам розв’язку математично формалізованих задач. 

Основними завданнями навчальної дисципліни «Теорія алгоритмів» є 

надати студенту теоретичний матеріал та практичні навички ефективного 

використання методів і алгоритмів що дозволяють розв’язувати складні та 

багаторозмірні обчислювальні задачі. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати:  

− різні визначення алгоритму; 

− співвідношення між ними та структурами даних; 

− мови представлення алгоритмів; 

− класифікацію алгоритмів; 

− основні алгоритми; 

− методи представлення знань; 

− застосування алгоритмів та математичних моделей знань в 

інтелектуальних системах; 

уміти: 

− використовувати свої знання під час розв’язування конкретних 

практичних задач; 

− конструювати алгоритми; 

− визначати та констатувати мови представлення алгоритмів та знань; 

− конструювати бази знань у логічній формі; 

− будувати формальні процедури маніпулювання знаннями. 
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1 ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТІВ  

З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Звіт про виконання лабораторних робіт (далі  звіт) має бути написаний 

студентом власноруч, розбірливим почерком, чисто й охайно, однаковим 

чорнилом (синіми чи фіолетовими) чи пастою на аркушах білого папера 

форматом А4 (210×297 мм) чи комп’ютерним способом (за допомогою 

комп’ютерної техніки) шрифтом Tіmes New Roman, розміром 14 пунктів на 

одному боці аркуша.  

Зміст звіту 

За підсумками роботи кожен студент групи оформлює індивідуальний 

звіт, що включає: 

 титульний лист (із зазначенням номера та теми роботи, прізвища й 

ініціалів виконавця, шифру групи); 

 тема роботи; 

 мета роботи; 

 завдання на самостійне опрацювання за варіантом; 

 тексти написаних програм; 

 графік залежності; 

 отримані результати; 

 відповіді на контрольні питання; 

 висновки щодо отриманих результатів. 

Підготовка до виконання лабораторної роботи 

Для виконання лабораторної роботи студент має ознайомитися з теорією 

використовуючи конспект лекцій та теоретичну частину методичних вказівок 

для лабораторної роботи. Після попередньої бесіди з викладачем, у разі 

задовільного опрацювання матеріалу, отримати допуск до лабораторної роботи. 
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2 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Метод грубої сили. Сортування вибором 

Мета роботи: ознайомитися з основними прийомами застосування 

алгоритмів сортування, що належать до класу методів застосування грубої 

сили. Вивчити типи сортування, і їх застосування в роботі з масивами та 

списками. 

Короткі теоретичні відомості 

Сортування вибором 

Сортування вибором починається з пошуку найменшого елемента в 

списку і обміну його з першим елементом (таким чином, найменший елемент 

поміщається в остаточну позицію у відсортованому списку). Потім сканується 

список, починаючи з другого елемента, у пошуках найменшого серед 

залишитися n–1 елементів і обмінюється знайдений найменший елемент з 

другим, тобто поміщається другий найменший елемент в остаточну позицію у 

відсортованому списку.  

В загальному випадку, при i-ому проході за списком (0   i   n–2) 

алгоритм шукає найменший елемент серед останніх n–i елементів і обмінює 

його Ai; 

Після виконання n–1 проходів список виявляється відсортований. Ось 

псевдокод даного алгоритму, в якому для простоти передбачається, що список 

реалізований у вигляді масиву. 

// Алгоритм SelectionSort (А[0..n - 1])  

// Сортування масиву методом вибору  

// Вхідні дані:  Масив А[0..n – 1] елементів, що впорядковуються 

// Вихідні дані: Масив А[0..n – 1], впорядкованих елементів 

for i = 0 to n – 2 do 

min = i 

for j = i + 1 to n – 1 do 
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if A[j] < A[min] 

min = j 

Обмін A[i] и A[min] 

Як приклад на рисунку 1.1 наведено сортування вибором наступного 

списку: 89, 45, 68, 90, 29, 34, 17. З рисунка зрозуміло, що кожний рядок 

відповідає одній ітерації алгоритму, тобто скануванню частини списку 

праворуч від вертикальної риси. Напівжирним шрифтом виділені найменші 

елементи, що виявляються при скануванні. Елементи праворуч від вертикальної 

риси знаходяться в остаточних позиціях і не скануються 

 

Рисунок 1.1 – Сортування вибором списку 89, 45, 68, 90, 29, 34, 17 

 

Аналіз сортування вибором виконується достатньо просто. Розмір 

вхідних даних визначається кількістю n елементів в списку. Базовою операцією 

алгоритму є порівняння ключів А[j] < А[min]. Загальна кількість порівняння 

залежить тільки від розміру масиву і визначається наступною сумою: 
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Таким чином, для будь-яких вхідних даних алгоритм сортування вибором 

належить  (n2). Помітимо, проте, що кількість обмінів елементів масиву рівна 

(n), точніше, рівно n–1, тобто по одному для кожної ітерації циклу i. Ця 

властивість відрізняє сортування вибором від багатьох інших алгоритмів 

сортування. 
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Порядок виконання роботи 

Реалізувати на довільній мові програмування алгоритм сортування 

вибором та перевірити його на декількох масивах. Побудувати графік 

залежності кількості порівнянь від розміру масиву. 

Контрольні питання 

1. Дайте загальну характеристику методів грубої сили. 

2. Механізм сортування вибором. 

3. Чи стійке сортування вибором?  

4. Чи можна реалізувати сортування вибором для зв’язаних списків з тією 

ж ефективністю, що і для масивів? 

Література: [1–6]. 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Метод грубої сили. Бульбашкове сортування 

Мета роботи: ознайомитися з основними прийомами застосування 

алгоритмів сортування, що належать до класу методів застосування грубої 

сили. Вивчити типи сортування, та 

 їх застосування в роботі з масивами та списками. 

Короткі теоретичні відомості 

Бульбашкове сортування 

Ще одне застосування методу грубої сили до задачі сортування полягає в 

порівнянні сусідніх елементів і їхньому обміні, якщо вони знаходяться не в 

належному порядку. Неодноразово виконуючи цю дію, ми примушуємо 

найбільший елемент «спливати» до кінця списку. Наступний прохід наведе до 

спливання другого найбільшого елемента, і так до тих пір, поки після n–1 

ітерації список не буде повністю відсортований. 

Нижче наведений псевдокод даного алгоритму. 

// Алгоритм BubbleSort (А[0..n – 1])  

// Сортування масиву бульбашковим сортуванням  

// Вхідні дані:  Масив А[0..n – 1] елементів, що впорядковуються 
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// Вихідні дані: Масив А[0..n – 1], впорядкованих елементів 

for i = 0 to n – 2 do 

for j = 0 + 1 to n – 2 – i  do 

if A[j + 1] < A[j] 

Обмен A[j] и A[j + 1] 

Застосування описуваного алгоритму до списку 89, 45, 68, 90, 29, 34, 17 

показано на рис. 1.2. Кожний новий рядок представляє собою результат обміну 

двох елементів. Елементи праворуч від вертикальної риси знаходяться в 

остаточних позиціях і в подальших ітераціях алгоритму не беруть участь 

 

Рисунок 1.2 – Два перших проходу бульбашкового сортування 

 

Кількість порівнянь ключів в даній версії бульбашкового сортування 

однакова для всіх масивів розміром n. Воно представляється сумою, практично 

ідентичній сумі для сортування вибором: 

 

 

Кількість же обмінів елементів залежить від вхідних даних. В найгіршому 

випадку масиву, що зменшується, воно рівно кількості порівнянь. 
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Часто при використанні методу грубої сили перша версія алгоритму 

можуть бути вдосконалена ціною достатньо скромних зусиль. Зокрема, 

наведену версію бульбашкового сортування можна поліпшити, скориставшись 

наступним спостереженням: якщо при проході за списком не зроблено жоден 

обмін, значить, список відсортований, і виконання алгоритму можна 

припинити. Проте, хоча нова версія і виконується швидше для деяких вхідних 

даних, в найгіршому і середньому випадку вона все одно належить в  (n2).  

Порядок виконання роботи 

Реалізувати на довільній мові програмування алгоритм бульбашкового 

сортування та перевірити його на декількох масивах. Побудувати графік 

залежності кількості порівнянь від розміру масиву. 

Контрольні питання 

1. Дайте загальну характеристику методів грубої сили. 

2. Механізм бульбашкового сортування. 

3.  а) Доведіть, що якщо бульбашкове сортування не робить жодного 

обміну при проході за списком, то список відсортований і алгоритм можна 

завершувати. 

     б) Напишіть псевдокод поліпшеного таким чином алгоритму. 

4. Чи стійке бульбашкове сортування? 

Література: [1–6]. 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема роботи. Метод грубої сили. Сортування гнома 

Мета роботи: ознайомитися з основними прийомами застосування 

алгоритмів сортування, що належать до класу методів застосування грубої 

сили. Вивчити типи сортування та їх застосування в роботі з масивами і 

списками 
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Короткі теоретичні відомості 

Сортування гнома 

Сортування вибором починається з пошуку найменшого елемента в 

списку і обміну його з першим елементом (таким чином, найменший елемент 

поміщається в остаточну позицію у відсортованому списку). Потім сканується 

список, починаючи з другого елемента, у пошуках найменшого серед 

залишитися n–1 елементів і обмінюється знайдений найменший елемент з 

другим, тобто поміщається другий найменший елемент в остаточну позицію у 

відсортованому списку.  

В загальному випадку, при i-ому проході за списком (0   i   n–2) 

алгоритм шукає найменший елемент серед останніх n–i елементів і обмінює 

його Ai; 

Після виконання n–1 проходів список виявляється відсортований. Ось 

псевдокод даного алгоритму, в якому для простоти передбачається, що список 

реалізований у вигляді масиву. 

Алгоритм GnomeSort (A[0..n – 1])  

// Сортировка массива сортировкой гнома 

// Входные данные:  Массив А[0..n – 1] упорядочиваемых элементов 

// Выходные данные: Массив A[0..n – 1], отсортированный  

//    в неубывающем порядке 

 

    i = 1 

    while i < size 

        if a[i - 1] < a[i]  

            i =  i + 1 

        else 

            Обмен a[i - 1] and a[i] 

            i = i - 1 

            if i == 0 

                i = i + 1 
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Приклад роботи:  

6   2 1 3 5 

2   6   1 3 5 

2   1 6 3 5 

1   2   6   3 5 

1 2   3   6   5 

1 2 3   5   6 

Порядок виконання роботи 

Реалізувати на довільній мові програмування алгоритм сортування гнома 

та перевірити його на декількох масивах. Побудувати графік залежності 

кількості порівнянь від розміру масиву. 

Контрольні питання 

1. Дайте загальну характеристику методів грубої сили. 

2. Механізм сортування гнома. 

3. Чи стійке сортування вибором?  

4. Чи можна реалізувати сортування гнома для зв’язаних списків з тією ж 

ефективністю, що і для масивів? 

Література: [1–6]. 

 

Лабораторна робота № 4 

Тема роботи. Метод грубої сили. Послідовний пошук 

Мета роботи: ознайомитися з основними прийомами застосування 

алгоритмів пошуку, що належать до класу методів застосування грубої сили. 

Вивчити принцип роботи алгоритму послідовного пошуку та його модифікацій. 

Короткі теоретичні відомості 

Послідовний пошук 

Алгоритм послідовного пошуку просто по черзі порівнює елементи 

заданого списку з ключем пошуку до тих пір, поки не буде знайдений елемент з 

вказаним значенням ключа (успішний пошук) або весь список буде 

перевірений, але необхідний елемент не знайдений (невдалий пошук). Часто 
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застосовується простий додатковий прийом: якщо добавити ключ пошуку в 

кінець списку, то пошук обов’язково буде успішним, отже, можна прибрати 

перевірку завершення списку в кожній ітерації алгоритму. Далі наведений 

псевдокод такій поліпшеній версії; передбачається, що вхідні дані мають вид 

масиву. 

// Алгоритм SequentialSearch2 (А[0..n], K)  

// Алгоритм реалізує послідовний пошук з використанням ключа пошуку  

// як обмежувач  

// Вхідні дані: Масив А з п елементів і ключ пошуку K  

// Вихідні дані: Позиція першого елемента масиву А[0..n - 1]  

// значення якого співпадає  з К; якщо елемент не знайдений  

// повертається значення -1 

А[п] = К 

i = 0 

while А[i]   K 

i = i + 1 

if i < п  

return i 

else 

return –1 

Якщо початковий список відсортований, можна скористатися ще одним 

удосконаленням: пошук в такому списку можна припиняти, як тільки 

зустрінеться елемент, не менший ключа пошуку. 

Послідовний пошук представляє чудову ілюстрацію методу грубої сили, з 

його характерними сильними (простота) та слабкими (низька ефективність) 

сторонами. Ефективність для стандартної версії послідовного пошуку, дуже 

мало відрізняється від ефективності поліпшеної версії послідовного пошуку, 

так що алгоритм залишається лінійним як в найгіршому, так і в середньому 

випадку.  
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Порядок виконання роботи 

1. Реалізувати на довільній мові програмування алгоритм послідовного 

пошуку, наведений вище (з додатковим прийомом додавання ключу пошуку в 

кінець списку).  

2. Реалізувати алгоритм послідовного пошуку без додавання ключу 

пошуку (так званий «чистий алгоритм»).  

3. Реалізувати удосконалений для відсортованих списків алгоритм 

послідовного пошуку. 

Контрольні питання 

1. Дайте загальну характеристику методів грубої сили. 

2. Механізм послідовного пошуку. 

3. Ефективність алгоритму послідовного пошуку. 

4. Удосконалення алгоритму послідовного пошуку 

Література: [1–6]. 

 

Лабораторна робота № 5 

Тема роботи. Метод грубої сили. Пошук підрядка 

Мета роботи: ознайомитися з основними прийомами застосування 

алгоритмів пошуку, що належать до класу методів застосування грубої сили. 

Вивчити принцип роботи алгоритму пошуку підрядка. 

Короткі теоретичні відомості 

Пошук підрядка 

Опис задачі пошуку підрядка з: дано символьний рядок довжиною n, який 

називається текстом, і рядок довжиною m (m   n), який називається шаблоном 

(pattern); вимагається знайти в тексті підрядок, відповідний шаблону. Кажучи 

точніше, ми хочемо визначити i – індекс крайнього зліва символу першого 

відповідного шаблону підрядка в тексті – такий, що  

 



16 

 

Якщо вимагається знайти всі такі підрядки, алгоритм пошуку підрядка 

може просто продовжувати роботу до повної перевірки тексту. 

Алгоритм, заснований на грубій силі, очевидний: вирівняємо шаблон з 

початком тексту і почнемо порівнювати відповідні пари символів зліва направо 

до тих пір, поки не переконаємося, що символи у всіх m парах рівні (в цьому 

випадку алгоритм може припиняти роботу), або не зустрінемо пару різних 

символів. В останньому випадку шаблон зміщується на одну позицію вправо, і 

порівняння символів продовжується, починаючи з першого символу шаблона і 

символу у відповідній позиції в тексті. Помітимо, що остання позиція в тексті, 

яка ще може виступати в ролі початку шуканого підрядка це m–n (якщо позиції 

в тексті індексуються значеннями від 0 до n–1). Після цієї позиції в тексті 

залишаються дуже мало символів, щоб вони могли відповідати шаблону. Отже, 

по досягненні указаної позиції алгоритм не повинен робити ніяких порівнянь. 

// Алгоритм BruteForceStriny Match (Т[0..п – 1], Р[0..т – 1])  

// Алгоритм реалізує пошук підрядка методом грубої сили  

// Вхідні дані: масив Т[0..п – 1] з п символів, що представляє текст; 

// масив Р[0..m – 1] з т символів,  що представляє шаблон 

// Вихідні дані: позиція першого символу в тексті  

// з якою починається перший шуканий підрядок, відповідний шаблону;  

// якщо підрядок не знайдений, повертається - 1 

for i = 0 to п – т do 

j = 0 

while j < т and Р[j] = Т[i + j] do 

j = j + 1 

if  j = m 

return i  

return – 1 
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Робота алгоритму проілюстрована на рисунку 1. Символи шаблона, 

порівнювані з символами тексту, виділені напівжирним шрифтом. 

 

Рисунок 1 – Приклад пошуку підрядка з використанням грубої сили. 

 

Зверніть увагу, що в даному прикладі алгоритм практично завжди зміщує 

шаблон після першого ж порівняння символу. Проте найгірший випадок 

набагато неприємніше: алгоритм може виконувати все m порівнянь перед 

зсувом шаблона, і це відбувається в кожній з n – m + 1 спроб. Таким чином, в 

найгіршому випадку алгоритм має час роботи  (nm). Проте у разі типового 

пошуку слова в тексті на природній мові можна чекати, що більшість зсувів 

буде виконуватися після невеликої кількості порівнянь (погляньте на наведений 

приклад). Таким чином, ефективність в середньому випадку повинна бути 

істотно вище ефективності у гіршому разі. Це так і є насправді: можна 

показати, що при пошуку у випадкових текстах ефективність виявляється 

лінійній, тобто рівною  (n + m) =  (n). 

Порядок виконання роботи 

Реалізувати на довільній мові програмування алгоритм пошуку підрядка.  

Контрольні питання 

1. Дайте загальну характеристику методів грубої сили. 

2. Механізм пошуку підрядка з використанням грубої сили. 

3. Ефективність алгоритму пошуку підрядка з використанням грубої сили. 

Література: [1–6]. 
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Лабораторна робота № 6 

Тема роботи. Метод декомпозиції. Сортування злиттям 

Мета роботи: ознайомитися з основними прийомами застосування 

алгоритмів сортування, що належать до класу методів декомпозиції. Вивчити 

типи сортування, і їх застосування в роботі з масивами і списками 

Короткі теоретичні відомості 

Сортування злиттям 

Сортування злиттям (mergesort) чудовий приклад успішного застосування 

методу декомпозиції. Вона сортує заданий масив А[0..n–1] шляхом розділення 

його на дві половини, А[0..  2/n  –1] і A[  2/n ..n–1], рекурсивного сортування 

кожної половини і злиття двох представляє собою відсортованих половин в 

один відсортований масив. 

Алгоритм Mergesort А[0..n – 1] 

// Рекурсивно сортує масив А[0..n – 1] 

// Вхідні дані: Масив А[0..n – 1] елементів, що впорядковуються 

// Вихідні дані: Масив А[0..n – 1] впорядкованих елементів 

if т > 1 

Копіювати А[0..  2/n  – 1]  в B[0..  2/n  – 1] 

Копіювати A[  2/n ..п – 1] в B[0..  2/n  – 1] 

Mergesort(В[0.. – 1]) 

Mergesort(З[0.. – 1]) 

Merge(В, З, А) 

Злиття двох відсортованих масивів можна виконати таким чином. Два 

покажчики (індекси масивів) після ініціалізації вказують на перші елементи 

масивів, що зливаються. Потім елементи, на які вказують покажчики, 

порівнюються, і менший з них добавляється в новий масив. Після цього індекс 

меншого елемента збільшується, і він вказує на елемент, безпосередньо 

наступний за тільки що скопійованим. Ця операція повторюється до тих пір, 

поки не буде вичерпаний один із масивів, елементи другого масиву, що після 

чого залишилися, просто добавляються в кінець нового масиву. 
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// Алгоритм Merge (B[0..p – 1], (C[0..q – 1], A[0..p + q – 1]) 

// Злиття двох відсортованих масивів в один 

// Вхідні дані: Відсортовані масиви В[0..р – 1]   С[0..q – 1] 

// Вихідні дані: Відсортований масив А[0..р + q – 1]  

// складається з елементів В і С 

i = 0;  j= 0; k = 0; 

while i < p and j < q do  

if В[i]   C[j] 

A[k] =  B[i]; i = i+1; 

 else 

A[k] = C[j]; j = j + 1; 

  k = k + 1; 

if  i = p 

Копіювати C[j..q – 1] в A[k..p + q – 1]  

else 

Копіювати B[i..p – 1] в A[k..p + q – 1] 

Порядок виконання роботи 

Реалізувати на довільній мові програмування алгоритм сортування 

злиттям та перевірити його на декількох масивах. Побудувати графік 

залежності кількості порівнянь від розміру масиву. 

Контрольні питання 

1. Дайте загальну характеристику методів декомпозиції. 

2. Механізм сортування злиттям. 

3. Чи стійке сортування злиттям?  

4. Якими будуть вихідні дані алгоритму сортування злиттям, якщо 

найбільше значення мають декілька елементів? 

Література: [1–6]. 
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Лабораторна робота № 7 

Тема роботи. Метод декомпозиції. Швидке сортування 

Мета роботи: ознайомитися з основними прийомами застосування 

алгоритмів сортування, що належать до класу методів декомпозиції. Вивчити 

типи сортування та їх застосування в роботі з масивами і списками. 

Короткі теоретичні відомості 

Швидке сортування 

Швидке сортування (quicksort) – ще один важливий алгоритм сортування, 

заснований на методі декомпозиції. На відміну від сортування злиттям, яка 

розділяє елементи масиву відповідно до їхнього положення в масиві, швидке 

сортування розділяє елементи масиву відповідно до їхніх значень. Конкретно 

вона виконує перестановку елементів даного масиву А[0..n – 1] для отримання 

розбиття (partition), коли всі елементи до деякої позиції s не перевищують 

елемента А[s], а елементи після позиції s не менше А[s]: 

Очевидно, що після розбиття А[s] знаходиться в остаточній позиції у 

відсортованому масиві, і ми можемо сортувати два підмасиви елементів до і 

після А[s] незалежно (наприклад, тим же самим методом). 

// Алгоритм Quicksort (А[l..r]) 

// Сортує масив методом швидкого сортування  

// Вхідні дані: Підмасив А[1..r] масиву А[0..п – 1] 

// визначуваний початковим і кінцевим індексами l і r 

// Вихідні дані: Подмассив А[l..r], відсортований в неубуваючому порядку 

if l<r 

s = Partition(A[l..r])   //  s – позиція розбиття 

Quicksort(A[l..s – 1]) 

Quicksort(A[s + 1..r]) 

Розбиття масиву А[0..n–1] і, в загальному випадку, його підмасиву  

А[l..r] (0   l < r   n–1) можна виконати таким чином. Спочатку обирається 

елемент, відносно якого буде виконуватися розбиття. Через важливість ролі 

цього елемента він називається опорним (pivot). Є ряд різних стратегій для 
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вибору опорного елемента (ми повернемося до цього питання при розгляді 

ефективності алгоритму). А поки що скористаємося найпростішою стратегією – 

виберемо як опорне перший елемент підмасива: р = А[l]. 

Є також ряд різних процедур перестановки елементів для розбиття. Тут 

нами буде використовуватися ефективний метод, заснований на двох проходах 

підмасиву – зліва направо і справа наліво, і при кожному проході елементи 

масиву будуть порівнюватися з опорним елементом.  

Прохід зліва направо починається з другого елемента. Оскільки ми 

хочемо, щоб елементи, менші опорного, знаходилися в першій частині 

підмасиву, перший прохід пропускає елементи менші опорного і зупиняється 

зустрівши перший елемент, які не менше опорного.  

Прохід справа наліво починається з останнього елемента підмасиву. 

Оскільки треба, щоб всі елементи, більші опорного, знаходилися в другій 

частині підмасиву, при цьому проході опускаються всі елементи, більші 

опорного, і прохід зупиняється, зустрівши перший елемент, що не перевищує 

опорний. 

Залежно від того, чи перетнулися індекси сканування, можливі три 

ситуації:  

1) якщо індекси сканування i та j не перетнулися, тобто i < j, то ми просто 

обмінюємо елементи А[i] і А[j] і продовжуємо сканування шляхом збільшення i 

та зменшення j; 

2) якщо при скануванні відбувся перетин індексів, тобто i > j виконуємо 

розбиття, обмінюючи опорний елемент з А[j]. 

3) якщо при скануванні індекси зупинилися на одному елементі, тобто i = 

j, то значення цього елемента повинне бути рівно р.  

Останній випадок можна об’єднати з випадком перетину індексів (i > j), 

обмінюючи опорний елемент з А[j] при i   j. 

Псевдокод, що реалізує описану процедуру розбиття. 
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// Алгоритм Partition (А[l..r]) 

// Розбиває підмасив з використанням першого елемента як опорного 

// Вхідні дані: підмасив А[1..r] масиву А[0..п - 1], що визначається  

// лівим і правим індексами l і r (l < r) 

// Вихідні дані: розбиття А[l..r]; при цьому позиція розбиття  

// повертається як значення функції 

p = А[l] 

i = l;  j = r +1;  

repeat 

repeat 

i = i + 1; 

until A[i]    p 

repeat 

j = j – 1 

until A[j]   p 

swap(A[i],A[j]) 

until i   j 

siuap(A[i], A[j])   // Відміна останнього обміну при i   j 

swap(A[l],A[j]) 

return j 

Помітимо, що в такому псевдокоді можливий вихід індексу i за межі меж 

підмасиву. Замість того щоб при кожному збільшенні i перевіряти, чи не 

вийшов індекс за межі, можна добавити до масиву А[0..n – 1] «обмежувач», 

який не дозволить індексу i вийти за межі n. Помітимо також, що вибір 

опорного елемента в кінці підмасиву робить обмежувач непотрібним. 

Приклад сортування масиву за допомогою алгоритму швидкого 

сортування показаний на рисунку 3.2. 

Виходячи з важливості швидкого сортування, багато років робилися 

спроби поліпшити базовий алгоритм. Серед інших удосконалень, відкритих 

різними дослідниками, – поліпшені методи вибору опорного елемента 
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(наприклад, розбиття на основі медіани трьох елементів, коли як опорний 

елемент використовується медіана крайнього зліва, справа і середнього 

елементів масиву), перемикання на більш просте сортування для малих 

підмасивів, видалення рекурсії (так зване нерекурсивне швидке сортування). 

Згідно експерта ведучого в області швидкого сортування Седжвіку  

(R. Sedgewick), всі разом ці поліпшення можуть понизити час роботи алгоритму 

на 20–25%. 

Потрібно також відзначити, що ідея розбиття може виявитися корисній і в 

інших додатках, не тільки для сортування. Зокрема, вона лежить в основі 

швидкого алгоритму для важливої задачі вибору. 

Порядок виконання роботи 

Реалізувати на довільній мові програмування алгоритм швидкого 

сортування та перевірити його на декількох масивах. Побудувати графік 

залежності кількості порівнянь від розміру масиву. 

Контрольні питання 

1. Дайте загальну характеристику методів декомпозиції. 

2. Механізм швидкого сортування. 

3. Чи стійке швидке сортування?  

4. Для описаної версії швидкого сортування: 

а) що собою представляє масив з однакових елементів - найгірший 

випадок, найкращий випадок або ані те, ані інше? 

б) що собою представляє масив із елементів, що строго убувають – 

найгірший випадок, найкращий випадок або ані те, ані інше? 

5. Передбачимо, що в алгоритмі використовується згадане в тексті 

розбиття на основі медіани трьох елементів: 

а) що в цьому випадку представляє собою масив із зростаючих елементів 

- якнайгірший випадок, якнайкращий випадок або ані те, ані інше? 

б) дайте відповідь на те ж питання для масиву з елементів, що убувають. 

Література: [1–6]. 
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Лабораторна робота № 8 

Тема роботи. Метод декомпозиції. Бінарний пошук 

Мета роботи: ознайомитися з основними принципами бінарного пошуку. 

Навчитися застосувати його в роботі. 

Короткі теоретичні відомості 

Бінарний пошук 

Бінарний пошук представляє собою надзвичайно ефективний алгоритм 

для пошуку у відсортованому масиві. Він працює шляхом порівняння ключа, 

який шукають, К з середнім елементом масиву А[m]. Якщо вони рівні, 

алгоритм припиняє роботу. Інакше та ж операція рекурсивно повторюється для 

першої половини масиву, якщо К < А[m], і для другої, якщо К > А[m]. 

Як приклад знайдемо ключ К = 70, застосовуючи алгоритм бінарного 

пошуку до масиву 

 

Ітерації алгоритму показані на рисунку 2.2 

 

Рисунок 2.2 – Ітерації алгоритму бінарного пошуку 

 

Хоча ясно, що бінарний пошук заснований на рекурсії, його дуже легко 

реалізувати як нерекурсивний алгоритм. Ось псевдокод нерекурсивної версії 

АЛГОРИТМ Binary Search (А[0..п – 1], К) 

// Реалізує нерекурсивний бінарний пошук  

// Вхідні дані: Масив А[0..п – 1], відсортований  

// в зростаючому порядку, і ключ, який шукається, К 

// Вихідні дані: Індекс елемента масиву, рівного К 

// або –1, якщо такого елемента немає 
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l = 0;  r = n – 1 

while l   r do  

т =  2/)( rl  ; 

if К = А[т]  

return m  

else if К < А[т] 

  r = m – 1 

else 

  r = m + 1 

return  –1 

Ефективність бінарного пошуку в якнайгіршому випадку рівна  (log n). 

Логарифмічна функція росте дуже поволі, так що її значення залишається 

невеликим навіть при дуже великих значеннях n. Зокрема, потрібно не більше 

ніж   3

210log  + 1 = 10потрійних порівнянь для пошуку елемента із заданим 

значенням (або з’ясування того, що такий елемент відсутній) в масиві з 1000 

елементів, і не більше   6

210log  + 1 = 20 порівнянь для пошуку в масиві в 

мільйон елементів! 

Що можна сказати про ефективність бінарного пошуку в середньому? 

Аналіз показує, що середня кількість порівнянь ключів у разі бінарного пошуку 

тільки небагато менше такого в якнайгіршому випадку ( (log2 n)): 

Якщо обмежитися тільки операцією порівняння ключів, то бінарний 

пошук є оптимальним алгоритмом, проте є алгоритми пошуку (інтерполяційний 

пошук і хешування) з кращим часом роботи в середньому, а один з цих 

алгоритмів (хешування) навіть не вимагає, щоб масив був відсортований. Проте 

ці алгоритми, окрім порівняння ключів, вимагають деяких спеціальних 

обчислень. І останнє: ідея, що лежить в основі бінарного пошуку, має ряд 

застосувань крім пошуку. Крім того, вона може бути використана для 

вирішення нелінійних рівнянь. 
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Порядок виконання роботи 

Реалізувати на довільній мові програмування алгоритм бінарного пошуку 

та перевірити його на декількох масивах. Побудувати графік залежності 

кількості порівнянь від розміру масиву. 

Контрольні питання 

1. Дано масив:  

3 14 27 31 39 42 55 70 74 81 85 93 98 

а) Чому рівна максимальна кількість порівнянь при бінарному пошуку в 

цьому масиві? 

б) Перерахуйте ключі масиву, при пошуку яких буде виконуватися 

максимальна кількість порівнянь. 

в) Знайдіть середню кількість порівнянь, що виконуються при успішному 

бінарному пошуку в цьому масиві; передбачається, що вірогідність пошуку 

кожного ключа однакова. 

г) Знайдіть середню кількість порівнянь, що виконуються при невдалому 

бінарному пошуку в цьому масиві; передбачається, що вірогідність пошуку для 

кожного з 14 інтервалів, утворюваних елементами масиву, однакова. 

2. Оцініть, в скільки разів швидше в середньому буде виконуватися 

успішний бінарний пошук у відсортованому масиві з 100000 елементів в 

порівнянні з послідовним пошуком. 

3. Послідовний пошук дає практично однакову ефективність при пошуку 

в масиві і в зв’язаному списку. Чи справедливе аналогічне твердження для 

бінарного пошуку? (Природно, ми передбачаємо, що список відсортований.) 

4. Напишіть псевдокод рекурсивної версії бінарного пошуку. 

Література: [1–6]. 
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Лабораторна робота № 9 

Тема роботи: Метод зменшення розміру задачі. Сортування вставкою 

Мета роботи: Ознайомитися з основними прийомами застосування 

алгоритмів сортування, що належать до класу методів зменшення розміру 

задачі. 

Короткі теоретичні відомості 

Сортування вставкою 

Розглянемо застосування методу зменшення на одиницю до сортування 

масиву А[0..n – 1]. Дотримуючись ідеї методу, вважаємо, що завдання меншого 

розміру, а саме сортування масиву А[0 .. n – 2], вже вирішено і ми маємо 

відсортований масив розміром n – 1: А[0] ... А[n – 2]. Яким чином скористатися 

цим рішенням задачі меншого розміру для одержання рішення вихідної задачі, 

що враховує наявність елемента А[n – 1]? Необхідно знайти потрібну позицію 

серед відсортованих елементів і вставити туди елемент А[n – 1]. 

Є два відповідні способи зробити це. По-перше, ми можемо сканувати 

відсортований подмассів зліва направо, поки не досягнемо першого елемента, 

більшого чи рівного А[n – 1], і після цього здійснити вставку безпосередньо 

перед знайденим елементом. По-друге, ми можемо сканувати підмассів справа 

наліво, поки не знайдемо перший елемент, менший або рівний А[n – 1], і потім 

вставити А[n – 1] безпосередньо за ним. По суті, обидва варіанти еквівалентні; 

на практиці звичайно використовується другий спосіб, оскільки він краще 

працює з відсортованими або майже відсортованими масивами. Одержаний в 

результаті алгоритм сортування називається простим сортуванням вставкою 

(straight insertion sort), або просто сортуванням вставкою. 

Хоча сортування вставкою засновано на рекурсивному підході, більш 

ефективною буде її реалізація знизу вгору, тобто ітеративна. Як показано на 

рис. 1, елемент А[i] (починаючи з елемента А[1] і закінчуючи А[n – 1]) 

вставляється у відповідне місце серед перших i елементів масиву (які до цього 

моменту вже відсортовані).  
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Рисунок 1 – Вставка i-го елемента 

 

Однак на відміну від сортування вибором елемент у загальному випадку 

вставляється не в остаточну позицію, яку він буде займати в повністю 

відсортованому масиві. 

Робота алгоритму проілюстрована на рис. 2. 

 

Рисунок 2 – Приклад сортування вставкою. Вертикальна межа 

відокремлює відсортовану частину масиву від інших елементів; вставляється 

елемент виділений напівжирним шрифтом 

 

Псевдокод: 
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Порядок виконання роботи 

Реалізувати на довільній мові програмування алгоритм сортування 

вставкою та перевірити його на декількох масивах. Побудувати графік 

залежності кількості порівнянь від розміру масиву. 

Контрольні питання 

1. Дайте загальну характеристику методів зменшення розміру задачі. 

2. За допомогою сортування вставкою відсортуйте список Е, X, А, М, Р, 

L, Е в алфавітному порядку. 

3. Чи можливо реалізувати сортування вставкою для сортування 

зв’язаних списків? Чи буде вона мати ту ж ефективність, що й версія для 

масивів? 

4. Чи стійке сортування вставкою?  

Література: [1–6]. 

 

Лабораторна робота № 10 

Тема роботи. Алгоритми генерації комбінаторних об’єктів. Генерація 

перестановок методом Джонсона-Троттера 

Мета роботи: ознайомитися з основними алгоритмами генерації 

комбінаторних об’єктів. 

Короткі теоретичні відомості 

Генерація перестановок методом Джонсона-Троттера 

Для простоти будемо вважати, що множина елементів, що 

переставляються – це просто множина цілих чисел від 1 до n. У загальному 

випадку їх можна інтерпретувати як індекси елементів n-елементної множини 

{а1, ... ,аn}. Завдання меншого на одиницю розміру складається в генерації всіх 

(n-1)! перестановок. Вважаючи, що завдання меншого розміру успішно 

вирішене, ми можемо отримати рішення більшої задачі шляхом вставки n в 

кожну з n можливих позицій серед елементів кожної з перестановок n-1 

елементів. Всі одержані таким чином перестановки будуть різні, а їх загальна 

кількість буде дорівнює n(n – 1)! = n!. Отже, таким чином ми отримаємо всі 



30 

перестановки множини {1, ..., n}. 

Пов’яжемо з кожним компонентом k перестановки напрямок. Будемо 

вказувати цей напрямок за допомогою стрілки над аналізованим елементом, 

наприклад: 

 

Компонент k в такій перестановці з використанням стрілок називається 

мобільним (mobile), якщо стрілка вказує на менше сусіднє число. Наприклад, в 

перестановці 3 2 4 1 числа 3 і 4 – мобільні, а 2 і 1 – ні. Скориставшись поняттям 

мобільного елемента, ми отримуємо наступний опис так званого алгоритму 

Джонсона-Троттера (Johnson-Trotter algorithm) для генерації перестановок. 

1. Ініціалізуємо першу перестановку значенням . 

2 Якщо є мобільне число k, то п.3, інакше п. 7. 

3. Знаходимо найбільше мобільне число k. 

4. Міняємо місцями k і сусіднє ціле число, на яке вказує стрілка у k. 

5. Міняємо напрям стрілок у всіх цілих чисел, більших за k. 

6. Перехід до п. 2. 

7. Кінець. 

Ось приклад використання цього алгоритму для n = 3 (найбільше 

мобільне число показано напівжирним шрифтом): 

 

Цей алгоритм – один з найбільш ефективних для генерації перестановок і 

може бути реалізований з часом роботи, пропорційним кількості перестановок, 

тобто (n!). Звичайно, він дуже повільний для всіх значень n, крім найменших, 

але це проблема не алгоритму, а завдання, що вимагає від алгоритму генерації 

занадто великої кількості елементів. 
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Порядок виконання роботи 

Реалізувати на довільній мові програмування алгоритм генерації 

перестановок методом Джонсона-Троттера. Перевірити його на декількох 

перестановках. Побудувати графік залежності часу роботи алгоритму від 

кількості перестановок. 

Контрольні питання. 

1. Чи реально реалізувати алгоритм, який вимагає генерації всіх 

перестановок 25-лементної множини, на вашому комп’ютері? А у випадку 

генерації всіх підмножин даної множини? 

2. Згенеруйте всі перестановки множини {1, 2, 3, 4} з використанням 

алгоритму Джонсона-Троттера. 

Література: [1–6]. 

 

3 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

Перелік лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Теорія алгоритмів»  

складається з десяти робіт, які спрямовані на перевірку знань студентів з теорії 

та практики розв’язання прикладних задач. 

Виконання лабораторних робіт і написання звітів є обов’язковим для всіх 

студентів. За десять роботи студент може отримати 30 балів.  

За кожну лабораторну роботу виставляється: 

− 3 бали, якщо студент виконав лабораторну роботу, написав звіт і 

захистив його, тобто правильно та вичерпно відповів на всі питання. При цьому 

допускаються незначні неточності під час відповіді на одне з контрольних 

питань; 

− 2 бали виставляється, якщо студент виконав лабораторну роботу, 

написав звіт, але не захистив його; 

− у решті випадків виставляється 0 балів. 
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