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ΤΝΟΧΗ 

ςη μελέςη ασςή, παοξσριάζεςαι μια σβοιδική μέθξδξπ 

ςανιμϊμηρηπ[1] η ξπξία ρσμδσάζει δϋξ μη επιςϊπιξσπ 

αλγϊοιθμξσπ[2,3], ςξμ ρσγκοιςικϊ[4] ρσγυχμεσςικϊ[5] Merge 

sort  και ςξ μη ρσγκοιςικϊ καςαμεςοιςικϊ[6] Counting Sort. 

Ζ εσρςαθήπ[7] ασςή μέθξδξπ, με υοξμική ςάνη[8] μεςανϋ 

καςόςαςξσ Ot(2 n) και αμόςαςξσ Ot(n log2n) και υχοική 

ςάνη μεςανϋ καςόςαςξσ Os(R/log2R) και αμόςαςξσ 

Οs(max[n,R]), ϊπξσ “n” ςξ πλήθξπ και “R” ςξ εϋοξπ 

ςιμόμ ςχμ ρςξιυείχμ πξσ ςανιμξμξϋμςαι, έυει ρε κάθε 

πεοίπςχρη καλϋςεοη ή ίρη απϊδξρη απϊ εκείμη πξσ θα 

είυε ξ κάθε έμαπ αλγϊοιθμξπ υχοιρςά, ςϊρξ ρε ςαυϋςηςα 

εκςέλερηπ ϊρξ και ρε δαπάμη ποξρχοιμήπ μμήμηπ. Ασςϊ 

θα απξδειυςεί θεχοηςικά και θα επιβεβαιχθεί 

πειοαμαςικά. Ζ μελέςη θα γίμει αουικά πάμχ ρςημ 

ςανιμϊμηρη τσρικόμ αοιθμόμ και ρςη ρσμέυεια θα 

εταομξρςεί ποακςικά ρςημ κβάμςιρη υοόμαςξπ (Color 

Quantization[13]) ρε εικϊμεπ αμάλσρηπ SD, 2K, 4K και 8K. 

Σξ λξγιρμικϊ με ςξ ξπξίξ έγιμαμ ξι δξκιμέπ ςηπ μελέςηπ 

είμαι διαθέριμξ ρε μξοτή εκςελέριμχμ αουείχμ και ρε 

αμξικςϊ κόδικα ρςη ρελίδα: www.spartalis.gr/sort  

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

H ρσγκοιςική ςανιμϊμηρη με ρσγυόμεσρη Merge sort 

παοξσριάρςηκε ςξ 1945 απϊ ςξμ John von Neumann (1903-

1957). Δίμαι έμαπ εσρςαθήπ αλγϊοιθμξπ ςανιμϊμηρηπ ςϋπξσ 

«διαίοει και βαρίλεσε»,  υοξμικήπ ςάνηπ Ot (n log2n) ϊπξσ 

“n” ςξ πλήθξπ ςχμ ρςξιυείχμ πξσ ςανιμξμξϋμςαι. ςη 

βαρική ςξσ εκδξυή, δεμ ςανιμξμεί «επί ςϊπξσ», δερμεϋξμςαπ 

ποξρχοιμή μμήμη υχοικήπ ςάνηπ Οs(n). 

H μη ρσγκοιςική ςανιμϊμηρη με καςαμέςοηρη Counting sort 

παοξσριάρςηκε ςξ 1954 απϊ ςξμ Harold H. Seward (1930-

2012). Δίμαι έμαπ εσρςαθήπ αλγϊοιθμξπ ςανιμϊμηρηπ,  

υοξμικήπ ςάνηπ Οt(2 n) ϊςαμ R≤n και Οt(n+R) ϊςαμ R>n, 

ϊπξσ “n” ςξ πλήθξπ ςχμ ρςξιυείχμ πξσ ςανιμξμξϋμςαι και 

“R” ςξ ποαγμαςικϊ ή ςξ πιθαμϊ εϋοξπ ςχμ ςιμόμ ςξσπ, 

R=max-min+1. ςη βαρική ςξσ εκδξυή, δεμ ςανιμξμεί «επί 

ςϊπξσ», δερμεϋξμςαπ ποξρχοιμή μμήμη υχοικήπ ςάνηπ 

Οs(R). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

διάγοαμμα 1 

 

Ζ ρσμπεοιτξοά και η απξδξςικϊςηςα ςχμ δϋξ ασςόμ 

αλγϊοιθμχμ παοξσριάζεςαι ρσγκοιςικά ρςξ διάγοαμμα 1. 

Δκεί γίμξμςαι έλεγυξι ρε 28 διατξοεςικά πλήθη (“n”) 

τσρικόμ αοιθμόμ, απϊ 21 έχπ και 228 και ρε 16 

διατξοεςικά εϋοη (“R”), μεςανϋ 28 και 228. ςξμ ξοιζϊμςιξ 

άνξμα εμταμίζεςαι ςξ πλήθξπ ςχμ αοιθμόμ, ρςξμ κάθεςξ 

ξ υοϊμξπ εκςέλερηπ ρε milliseconds, εμό με διατξοεςικά 

υοόμαςα εμταμίζξμςαι ξι καμπϋλεπ πξσ ατξοξϋμ 

διατξοεςικά εϋοη αοιθμόμ. Ιαι ξι δϋξ άνξμεπ είμαι 

λξγαοιθμημέμξι για καλϋςεοη επξπςεία, εμό με μια λεπςή 

διακεκξμμέμη γοαμμή απεικξμίζεςαι η ρσμάοςηρη x=y. 

O Merge sort ρυημαςίζει ςημ παυιά γκοίζα καμπϋλη έχπ ςξ 

πλήθξπ n=224 και απϊ εκεί και πέοα αμαλϋεςαι ρε 16 

διατξοεςικέπ καμπϋλεπ αμάλξγα με ςξ εϋοξπ ςχμ 

αοιθμόμ. Δπειδή ςξ R δεμ ρσμμεςέυει ρςημ διαμϊοτχρη  

ςηπ υοξμικήπ ςάνηπ Ot(n log2n) ςξσ αλγϊοιθμξσ, θα 

Τβοιδική μέθξδξπ ςανιμόμηρηπ: 

Μελέςη ςξσ ρσγκοιςικξύ ρσγυωμεσςικξύ αλγόοιθμξσ Merge Sort και ςξσ μη 

ρσγκοιςικξύ καςαμεςοιςικξύ αλγόοιθμξσ Counting Sort με ρκξπό ςξμ 

ρσμδσαρμό ςξσπ ρε έμαμ εμιαίξ αλγόοιθμξ βέλςιρςηπ απόδξρηπ. 

Θεωοηςικό μξμςέλξ, ποακςική εταομξγή  ρςημ κβάμςιρη υοώμαςξπ με ςξμ 

αλγόοιθμξ Color Quantization και πειοαμαςικά δεδξμέμα. 
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πεοιμέμαμε ςξ εϋοξπ ςχμ αοιθμόμ μα μημ επηοεάζει ςημ 

απϊδξρη ςξσ. Ασςϊ δεμ ρσμβαίμει και ξ λϊγξπ είμαι ξ 

ςοϊπξπ πξσ διαυειοίζεςαι ςη μμήμη η γλόρρα 

ποξγοαμμαςιρμξϋ και ςξ λειςξσογικϊ ρϋρςημα καθόπ ξι 

αμαγμόρειπ, ξι εγγοατέπ και ξι ρσγκοίρειπ μεγαλϋςεοχμ 

αοιθμόμ απαιςξϋμ πεοιρρϊςεοξ υοϊμξ ρε ρυέρη με ςξσπ 

μικοϊςεοξσπ. ε κάθε πεοίπςχρη ϊμχπ, ςξ εϋοξπ ςχμ 

αοιθμόμ δεμ έυει ρςξμ Merge sort ςημ δοαμαςική 

επίδοαρη[11] πξσ έυει ρςξμ Counting Sort.  

Παοαςηοήρςε ρςξ διάγοαμμα 1 ςημ καμπϋλη πξσ 

αμςιποξρχπεϋει ςξμ Counting Sort ρςημ ςανιμϊμηρη 

τσρικόμ αοιθμόμ εϋοξσπ 28bit. Δρςιάρςε ρςημ αουή ςηπ, 

ρςξ ρημείξ πλήθξσπ n=2 και απαιςξϋμεμξσ υοϊμξσ 

εκςέλερηπ Σ=500ms. Λαπ λέει ϊςι ξ Counting Sort 

υοειάρςηκε 500ms, μιρϊ δεσςεοϊλεπςξ, για μα ςανιμξμήρει 2 

μϊμξ αοιθμξϋπ με πιθαμέπ ςιμέπ απϊ 0 έχπ 228-1, 

απαιςόμςαπ, ρςημ βελςιρςξπξιημέμη εκδξυή ςξσ (Counting 

Sort Towers) 256 MB μμήμηπ, εμό ρςημ βαρική ςξσ εκδξυή 

θα απαιςξϋρε 1GB! Απελπιρςική απϊδξρη. Απ παοαμείμξσμε 

ϊμχπ ρςημ καμπϋλη εϋοξσπ 28bit ςξσ διαγοάμμαςξπ 1 και 

απ αουίρξσμε μα ασνάμξσμε ςξ πλήθξπ ςχμ αοιθμόμ πξσ 

ςανιμξμξϋμςαι καςά 1bit ςη τξοά. Δνεςάζξσμε έςρι ςξμ 

αλγϊοιθμϊ Counting sort μεςά ςξ αουικϊ n=21 για n=22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28… έχπ και ςξ ςελικϊ 228. ε κάθε ρημείξ 

ελέγυξσ ςξπξθεςξϋμε ρςξ ϋφξπ ςηπ υοξμικήπ απϊκοιρηπ ςξσ 

αλγϊοιθμξσ έμα ρςοξγγσλϊ ρςίγμα υοόμαςξπ αμάλξγξσ ςξσ 

εϋοξσπ αοιθμόμ πξσ αμςιποξρχπεϋει και εμόμξσμε ςα 

ρςίγμαςα μεςανϋ ςξσπ με λεπςή γοαμμή ίδιξσ υοόμαςξπ. Ζ 

απϊδξρη ςξσ Counting sort θα παοαμείμει απελπιρςική έχπ 

και n=106 αλλά απϊ εκεί και μεςά θα ταμεί αμςαγχμιρςικϊπ 

ςξσ Merge Sort, ςϊρξ ρε καςαμάλχρη υοϊμξσ, ϊρξ και ρε 

καςαμάλχρη μμήμηπ. 

ςξ n=224, ςξ ρςίγμα ςηπ καμπϋληπ πξσ μελεςάμε έυει έμα 

ςεςοάγχμξ μαϋοξ πεοίγοαμμα. Ασςά ςα ρημεία θα μαπ 

απαρυξλήρξσμ αογϊςεοα. Δϋξ βήμαςα πίρχ, ρςξ n=222, 

ςξ ρςίγμα ςηπ καμπϋληπ έυει έμα ρςοξγγσλϊ μαϋοξ 

πεοίγοαμμα. Ασςά ςα ρςίγμαςα θα ςα ξμξμάρξσμε 

κξμβικά ρημεία ελέγυξσ. Δίμαι ςα ρημεία απϊ ςα ξπξία 

και έπειςα ξ Counting Sort θα είμαι πάμςα απξδξςικϊςεοξπ 

ςξσ Merge Sort απϊ ϊλεπ ςιπ απϊφειπ. Σξ εμδιατέοξμ ςηπ 

μελέςηπ, επικεμςοόθηκε ρςξμ θεχοηςικϊ ποξρδιξοιρμϊ 

ασςόμ ςχμ ξοιακόμ ρημείχμ. 

ϋμτχμα με ςα ποξηγξϋμεμα, ςξ κξμβικϊ ρημείξ ςηπ 

καμπϋληπ 28bit ςξσ Counting Sort βοίρκεςαι ρςξ n=222 ή 

ρςξ n=22bit. Ασςϊ εκτοάζεςαι με ςξμ ακϊλξσθξ ςοϊπξ: 

Αμ nbit ≥ Rbit – 6 ςϊςε ςαυϋςεοξπ ξ Counting Sort 

ή 

Αμ log2n ≥ log2R – 6 ςϊςε ςαυϋςεοξπ ξ Counting Sort 

Ζ «ρςαθεοά» Bcritical = 6 πξσ εμταμίζεςαι ρςημ παοαπάμχ 

ενίρχρη ταίμεςαι μα λειςξσογεί με ακοίβεια ρε ϊλα ςα 

εϋοη ςιμόμ. Έςρι, για R=224 ςξ κξμβικϊ ρημείξ ρσμαμςάςαι 

ρςξ n = 224-Bcritical = 224-6 = 218, για R=216 ςξ κξμβικϊ ρημείξ 

ρσμαμςάςαι ρςξ n = 216-Bcritical = 216-6 = 210 κ.ς.λ. 

ςξ ρημείξ ασςϊ, είμαρςε σπξυοεχμέμξι μα απξδείνξσμε 

θεχοηςικά ςημ ϋπαονη ςηπ «ρςαθεοάπ» Bcritical και ρςη 

ρσμέυεια μα ςημ «δξκιμάρξσμε» ρε διατξοεςικέπ εκδξυέπ 

ςχμ αλγϊοιθμχμ και ρε διατξοεςικέπ πλαςτϊομεπ 

εογαρίαπ. Ασςϊ θα γίμει ρςη ρσμέυεια. 

ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

Έρςχ OΛt(n log2n) η υοξμική ςάνη, OMs(n) η υχοική ςάνη ςξσ 

αλγϊοιμξσ Merge sort και OCt(2 n if R≤n else n+R) η υοξμική 

ςάνη, OCs(R) η υχοική ςάνη ςξσ αλγϊοιμξσ Counting sort. 

Ηεχοξϋμε ϊςι ςανιμξμξϋμςαι n ςξ πλήθξπ τσρικξί αοιθμξί 

εϋοξσπ R = max – min + 1. ςημ ξοιακή ρσμθήκη ϊπξσ ξι 

υοξμικέπ ςάνειπ ςχμ δϋξ αλγϊοιθμχμ ενιρόμξμςαι, έυξσμε:  

Αν R ≤ n 

OMt(n log2[n]) = OCt(2 n)  n log2[n] = 2 n 

 log2[n] = 2  n = 4 

άρα αν n ≥ 4 

Αργόηερος ο Merge sort καηά 

100 (OMt-OCt)/OCt% =  

100 [log2[n]/2-1]%  

ή αν n < 4  

Αργόηερος ο Counting sort καηά 

100 (OCt-OMt)/OMt% =  

100 [2/log2[n]-1]% 

και αθού R ≤ n  OCs(R) ≤ OMs(n) 

Πάνηα δαπανηρόηερος ζε μνήμη ο Merge 

sort καηά  

100 (OΜs-OCs)/OCs% =  

100 [n/R-1]% 

ή αν R > n 

OMt(n log2[n]) = OCt(n+R)  n log2[n] = 

n+R  n log2[n]-n = R  n (log2[n]-1) = R 

 n (log2[n]- log2[2]) = R  n log2[n/2] = 

R  log2[n log2[n/2]] = log2[R]  log2[n]+ 

log2[log2[n/2]] = log2[R]  

log2[n] = log2[R] - log2[log2[n/2]] 

έζηω Βcritical = log2[log2[n/2]] 

άρα αν log2[n] ≥ log2[R] - Βcritical 

Αργόηερος ο Merge sort καηά 

100 (OMt-OCt)/OCt% = 

100 [log2[n]/(1+R/n)-1]% 

ή αν log2[n] < log2[R] - Βcritical  

Αργόηερος ο Counting sort καηά 

100 (OCt-OMt)/OMt% = 

100 [(1+R/n)/log2[n]-1]% 

και αθού R > n  OCs(R) > OMs(n) 

Πάνηα δαπανηρόηερος ζε μνήμη ο 

Counting sort καηά  

100 (OCs-OMs)/OMs% =  

100 (R/n-1)% 
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ΔΟΚΙΜΔ 

Για μα ενεςάρξσμε πειοαμαςικά ςημ ακοίβεια ςξσ 

θεχοηςικξϋ μξμςέλξσ ςηπ ποξηγξϋμεμηπ παοαγοάτξσ, 

δημιξσογξϋμε μία  ιδαμική ςανιμϊμηρη καςά ςημ ξπξία η 

υοξμική ςάνη ςχμ αλγϊοιθμχμ Merge sort και Counting 

sort είμαι ίρη και ξι καςαμξμέπ ςχμ αοιθμόμ πξσ 

ςανιμξμξϋμςαι ςσυαίεπ. Διαλέγξμςαπ ασθαίοεςα R = 224 

ραμ μέγιρςξ εϋοξπ ςχμ τσρικόμ αοιθμόμ πλήθξσπ “n” 

πξσ θα ςανιμξμηθξϋμ,  απαιςξϋμε OMERGE_t() = 

OCOUNTING_t(). Ηεχοξϋμε ϊςι n ≥ 4 και R > n γιαςί  

διατξοεςικά, ρϋμτχμα με ςξ θεχοηςικϊ μξμςέλξ, ξ 

Counting Sort είμαι αμόςεοξπ υχοικά και υοξμικά ξπϊςε 

δεμ ςίθεςαι θέμα επιλξγήπ. Ηα ποέπει λξιπϊμ:  

OMt(n log2n) = OCt(n+R)  n log2n = n+2
24 

Ζ λϋρη ςηπ αμαδοξμικήπ ασςήπ ενίρχρηπ με ςη υοήρη 

αοιθμηςικήπ αμάλσρηπ[10] μαπ δίμει n ≈ 894052 ≈ 219.77 

Ποάγμαςι, για n = 219.77 και R = 224 έυξσμε: 

OMt(nlog2n) =  17.675.407 και OCt(n+R) = 17.671.268 

άρα OMt / OCt = 0,9998 ≈ 1 ⇒ OMt ≈ OCt 

Έυξμςαπ ςημ ίδια  υοξμική ςάνη, ξι δϋξ αλγϊοιθμξι θα 

έποεπε μα εκςελερςξϋμ ρςξμ ίδιξ υοϊμξ αμ ήςαμ ιδεαςά 

σλξπξιημέμξι και εκςελξϋμςαμ απϊ μία ιδεαςή μηυαμή. 

Έςρι, αμ TM o υοϊμξπ εκςέλερηπ ςηπ ιδαμικήπ ςανιμϊμηρηπ 

πξσ ξοίραμε παοαπάμχ απϊ ςξμ Merge sort, και ΣC ξ 

αμςίρςξιυξπ υοϊμξπ εκςέλερηπ  ςξσ  Counting sort, θα 

έποεπε  TM  = ΤC και ρϋμτχμα με ςξ θεχοηςικϊ μξμςέλξ: 

Βcritical = log2[log2[n/2]] = log2[log2[2
19.77

 /2]] ⇒ 

Βcritical = 4,23 ≈ 4 

Ασςή η ρυέρη εκτοάζεςαι ρςξ διάγοαμμα 1 με ςα ρημεία 

ελέγυξσ πξσ έυξσμ ςεςοάγχμξ πεοίγοαμμα. Παοαςηοεί 

καμείπ, ϊςι ασςά ςα ρημεία, αμ και βοίρκξμςαι αοκεςά 

κξμςά, δεμ ςασςίζξμςαι με ςα κξμβικά ρημεία ελέγυξσ, ςα 

ρημεία δηλαδή εκείμα με ςξ κσκλικϊ πεοίγοαμμα απϊ ςα 

ξπξία και μεςά, ασναμξμέμξσ ςξσ πλήθξσπ ςχμ αοιθμόμ, 

ξ Counting sort είμαι αμεςάκληςα ςαυϋςεοξπ ςξσ Merge 

sort. Ασςϊ ρσμβαίμει γιαςί ρςημ ποαγμαςικϊςηςα TM  ≠ ΤC 

 

 

πίμακαπ 1 

διάγοαμμα 2 

ςξμ πίμακα 1 και ρςξ διάγοαμμα 2, ρσγκοίμξμςαι ξι 

απξδϊρειπ ςχμ αλγϊοιθμχμ ρε 5 διατξοεςικέπ 

πλαςτϊομεπ εογαρίαπ[16], Α,Β,Γ,Δ και Δ. Ζ πλαςτϊομα Α 

είμαι η ιρυσοϊςεοη και ςαυϋςεοη και απϊ εκεί και μεςά 

τθίμξμςαπ τςάμξσμε ρςημ πλαςτϊομα Δ πξσ είμαι η 

βοαδϋςεοη. 

ςξ σπϊμμημα ςξσ διαγοάμμαςξπ 2 αματέοξμςαι ξι 

ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ κάθε πλαςτϊομαπ εμό ρςξ 

παοάοςημα, ρςημ παοάγοατξ 16, σπάουει αμαλσςικϊςεοη 

αματξοά ςχμ ποξδιαγοατόμ ςξσπ. Σξ λξγιρμικϊ πξσ 

ποαγμαςξπξιεί ςιπ δξκιμέπ είμαι ρειοιακϊ και επξμέμχπ ξ 

αοιθμϊπ ςχμ επενεογαρςόμ ςηπ κάθε πλαςτϊομαπ δεμ θα 

έποεπε μα επηοεάζει ςξ απξςέλερμα. Αμ σπάουξσμ C 

επενεογαρςέπ, ςξ λξγιρμικϊ θα καςαλάβει ςξ 100/C % ςηπ 

επενεογαρςικήπ ιρυϋξπ (CPU usage).  

Σξ λειςξσογικϊ ρϋρςημα πξσ τιλξνεμεί ςξ λξγιρμικϊ είμαι 

οσθμιρμέμξ όρςε μα μη δίμει ρςιπ εταομξγέπ πάμχ απϊ 1 

GB μμήμηπ. Ασςή είμαι η ποξεπιλεγμέμη οϋθμιρη ςξσ 

λειςξσογικξϋ Microsoft Windows ρςιπ πεοιρρϊςεοεπ 

εκδξυέπ ςξσ και δεμ ςημ αλλάναμε. Έςρι, ϊςαμ ρε κάπξια 

ρημεία ςξ λξγιρμικϊ ζηςάει πάμχ απϊ 1 GB, ςξ 

λειςξσογικϊ αομείςαι και ξ κόδικαπ «ρκάει». ςα 

διαγοάμμαςα εμταμίζξμςαι ςα ρϋμβξλα .m. και απϊ εκεί 

και πέοα ξι καμπϋλεπ ρσμευίζξμςαι καςά εκςίμηρη και ϊυι 

βαριρμέμεπ ρε ποαγμαςικά πειοαμαςικά δεδξμέμα. Ασςϊ 

ρσμβαίμει ρςα διαγοάμμαςα μεςά ςξ n=227 και μϊμξ για 

ςξμ Merge sort. Δπξμέμχπ, δεδξμέμξσ ϊςι ϊλεπ ξι 

πλαςτϊομεπ έυξσμ ςξσλάυιρςξμ 1GB διαθέριμξ για ςιπ 

εταομξγέπ, ξϋςε η πξρϊςηςα ςηπ μμήμηπ κάθε 

πλαςτϊομαπ θα έποεπε μα επηοεάζει ςξ απξςέλερμα.  

Σξ ρσμπέοαρμα είμαι ϊςι ςα υαοακςηοιρςικά ςηπ κάθε 

πλαςτϊομαπ πξσ επηοεάζξσμ ςιπ επιδϊρειπ ςχμ 

αλγϊοιθμχμ είμαι η ςαυϋςηςα ποξρπέλαρηπ ςηπ μμήμηπ 

ςξσπ καθόπ και ξ υοξμιρμϊπ και η ςευμξλξγία ςξσ 

επενεογαρςή πξσ διαθέςξσμ.  

 

 Not optimized  optimized 
 

 

n = 219.77 

R = 224 
 

Merge sort 

top-down 

execution 

Time (ms) 

Counting sort 

standard 

execution 

Time (ms) 

 Merge sort 

bottom-up 

execution 

Time (ms) 

Counting sort 

towers 

execution 

Time (ms) 
 

      

A 
3,5 GHz 

 

 381 58  144 53 

 B’crit = 4,23 + 2,72 ≈ 7  B’crit = 4,23 + 1,44 ≈ 6 

     

B 
3,41 GHz 

 446 77  161 65 

 B’crit = 4,23 + 2,53 ≈ 7  B’crit = 4,23 + 1,3 ≈ 6 

     

Γ 
3,3 GHz 

 587 213  207 128 

 B’crit = 4,23 + 1,46 ≈ 6  B’crit = 4,23 + 0,69 ≈ 5 

     

Δ 
2,6 GHz 

 730 154  251 128 

 B’crit = 4,23 + 2,24 ≈ 6  B’crit = 4,23 + 0,97 ≈ 5 

     

Ε 
2 GHz 

 993 251  335 200 

 B’crit = 4,23 + 1,98 ≈ 6  B’crit = 4,23 + 0,75 ≈ 5 
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ςξμ πίμακα 1 εμταμίζξμςαι ρσγκεμςοχςικά ξι επιδϊρειπ 

ςχμ αλγϊοιθμχμ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ιδαμικήπ 

ςανιμϊμηρηπ πξσ ξοίρςηκε ποξηγξϋμεμα, ρε πέμςε 

διατξοεςικέπ πλαςτϊομεπ εογαρίαπ και για δϋξ 

διατξοεςικέπ εκδξυέπ ςχμ αλγϊοιθμχμ, ςξσ Merge sort 

top-down και Counting sort standard ρςημ ποόςη ξμάδα 

και ςξσ  Merge sort botton-up και Counting sort towers 

ρςη δεϋςεοη ξμάδα. Ζ δεϋςεοη ξμάδα αλγϊοιθμχμ είμαι 

βελςιρςξπξιημέμη ϊπχπ πεοιγοάτεςαι αμαλσςικά ρςξ 

παοάοςημα, ρςιπ παοαγοάτξσπ 5 και 6. ε γεμικέπ 

γοαμμέπ, ρςη δεϋςεοη ξμάδα, βελςιόμεςαι η ςαυϋςηςα ςξσ 

Merge sort και μειόμεςαι η καςαμάλχρη μμήμηπ ςξσ 

Counting sort, ϊπχπ ταίμεςαι και ρςα σπξμμήμαςα ςχμ 

διαγοαμμάςχμ ςα ξπξία πεοιγοάτξσμ ςημ ποαγμαςική 

καςαμάλχρη μμήμηπ, δεδξμέμξσ ϊςι ϊλξι ξι αοιθμξί, 

αμενάοςηςα απϊ ςξ εϋοξπ ςξσπ, είμαι ξοιρμέμξι ραμ 32bit 

αοιθμξί. 

διάγοαμμα 3 

 

Λελεςόμςαπ ςξμ πίμακα 1, παοαςηοξϋμε ςημ εμτάμιρη 

μιαπ βελςιχμέμηπ ςιμήπ, ςηπ Β’critical αμςί ςηπ  Βcritical. 

πχπ αμαγοάτεςαι και ρςα σπξμμήμαςα ςχμ 

διαγοαμμάςχμ 2 και 3, η βελςίχρη ποξκϋπςει απϊ ςη 

ρυέρη: Β’critical = log2[log2[n/2]] + log2[TM/TC] 

Δεδξμέμξσ ϊςι θεχοηςικά η βελςίχρη δεμ έυει μϊημα, με 

ςημ έμμξια ϊςι ξι δϋξ αλγϊοιθμξι εκςελξϋμ ίδιαπ υοξμικήπ 

ςάνηπ εογαρία -άοα ςξ θεχοηςικϊ μξμςέλξ θα έποεπε μα 

ιρυϋρει υχοίπ παοέκκλιρη- θα ποέπει μα επικαλερςξϋμε 

ςη μηυαμική για μα λϋρξσμε ςξ ποϊβλημα. 

Ο Merge sort εκςελεί αμαγμόρειπ μμήμηπ, ρσγκοίρειπ 

ςιμόμ και εγγοατέπ μμήμηπ, εμό ξ Counting sort εκςελεί 

μϊμξ αμαγμόρειπ και εγγοατέπ μμήμηπ. Ασςϊπ είμαι μϊμξ 

έμαπ απϊ ςξσπ λϊγξσπ πξσ ξι δϋξ αλγϊοιθμξι δε 

«ρσγυοξμίζξμςαι». Δπίρηπ, ξ ςοϊπξπ σλξπξίηρηπ ςχμ 

αλγϊοιθμχμ ςξσπ καθιρςά άλλξςε ςαυϋςεοξσπ και άλλξςε 

βοαδϋςεοξσπ, ςξμ καθ’ έμα με διατξοεςικϊ ςοϊπξ εμό ςα 

πειοάμαςα έδειναμ υχοίπ παοέκκλιρη ϊςι ρε ςαυϋςεοεπ 

πλαςτϊομεπ εογαρίαπ, ξ Counting sort βελςιόμεςαι 

πεοιρρϊςεοξ απ’ ϊςι ξ Merge sort. Λξιάζει ραμ η 

ςευμξλξγία μα ςξμ «εσμξεί». 

κεπςϊμεμξι λξιπϊμ ραμ μηυαμικξί πεοιρρϊςεοξ παοά ραμ 

μαθημαςικξί, μπξοξϋμε ϊυι και ςϊρξ ασθαίοεςα μα 

θεχοήρξσμε ϊςι ςξ ποϊβλημα ρσγυοξμιρμξϋ ςχμ δϋξ 

αλγϊοιθμχμ, ρε ρυέρη πάμςα με ςημ θεχοηςική 

ποϊβλεφη, ρυεςίζεςαι με ςξ λϊγξ ςξσ υοϊμξσ εκςέλερηπ 

μιαπ εογαρίαπ ίρηπ υοξμικήπ ςάνηπ, δηλαδή ςξσ λϊγξσ  

TM/ΣC καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ιδαμικήπ ςανιμϊμηρηπ πξσ 

πεοιγοάτηκε ρςημ αουή ασςήπ ςηπ παοαγοάτξσ. 

Ο παοάγξμςαπ log2[TM/TC] πξσ ποξρςέθηκε ρςξ 

Β’critical μηδεμίζεςαι ρςημ ιδαμική πεοίπςχρη εκςέλερηπ 

ςχμ αλγϊοιθμχμ ϊπξσ TM=ΤC διατξοεςικά ασνξμειόμεςαι 

ρϋμτχμα με ςξμ λϊγξ TM /ΤC. Αμ και η εγκσοϊςηςα ςξσ 

παοάγξμςα log2[TM/TC] επιβεβαιόθηκε ρςημ μελέςη ασςή 

με πξλλαπλά πειοάμαςα, δεμ έγιμε δσμαςϊ μα θεμελιχθεί 

και θεχοηςικά. Ίρχπ ρςξ μέλλξμ κάπξιξπ άλλξπ 

καςατέοει μα ςξμ θεμελιόρει ή και μα ςξμ βελςιόρει.  

Σέλξπ, μα ρημειόρξσμε ϊςι ξ σπξλξγιρμϊπ ςξσ Β’critical 
διήοκερε απϊ  197ms έχπ 534ms, αμάλξγα με ςημ 

πλαςτϊομα εογαρίαπ, και είμαι απαοαίςηςξ μα 

επαμαλαμβάμεςαι μϊμξ ϊςαμ αλλάζξσμ ξι ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ ςηπ πλαςτϊομαπ. ρξ ξ επενεογαρςήπ, η 

μμήμη και ςξ λειςξσογικϊ ρϋρςημα ςηπ πλαςτϊομαπ 

παοαμέμξσμ αμεςάβληςα, η ςιμή ςξσ Β’critical δεμ αλλάζει 

ρημαμςικά, έυξμςαπ μέγιρςη απϊκλιρη ± 4 %. 

ςξ διάγοαμμα 4 πξσ ακξλξσθεί, η σβοιδική μέθξδξπ πξσ 

μελεςήραμε ρσμδσάζει ςξσπ αλγϊοιθμξσπ Merge sort και 

Counting sort ρςημ ςανιμϊμηρη τσρικόμ αοιθμόμ ςσυαίαπ 

καςαμξμήπ απξδίδξμςαπ βέλςιρςα. 

διάγοαμμα 4 
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ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΔΥΑΡΜΟΓΗ: ΚΒΑΝΣΙΗ ΦΡΩΜΑΣΟ 

Ηα εταομϊρξσμε ποακςικά ςημ σβοιδική μέθξδξ 

ςανιμϊμηρηπ πξσ αμαπςϋναμε ποξηγξϋμεμα ρςξ πεδίξ ςηπ 

κβάμςιρηπ υοόμαςξπ (Color Quantization[13]).  

 

    

SD 

720 x 576 px 
2K Full HD 

2048 x 1080 px 
4K Ultra HD 

4096 x 2160 px 
8K Full Ultra HD 

7680 x 4320 px 
 

 R = 2^24 Red Green Blue RGB Colors 

SD n = 414.720 

≈ 2^19 px 
5.490 6.054 5.587 783 

≈ 2^10 

19.767 

≈ 2^14 

2K n = 2.211.840 

≈ 2^21 
40.761 41.026 47.548 7.943 

≈ 2^13 

36.357 

≈ 2^15 

4K n = 8.847.360 

≈ 2^23 
127.543 143.223 222.469 63.177 

≈ 2^16 

129.157 

≈ 2^17 

8K n = 33.177.600 

≈ 2^25 
674.665 453.187 683.191 197.416 

≈ 2^18 

183.968 

≈ 2^18 

 

πίμακαπ 2 

ςξμ πίμακα 2 βλέπξσμε μια ρςαςιρςική αμάλσρη ςξσ 

ιρςξγοάμμαςξπ πέμςε εικϊμχμ διατξοεςικόμ αμαλϋρεχμ. 

Ποϊκειςαι ρςημ ξσρία για μία λήφη με μηυαμή NIKON D800 

ρςα 8Ι, απϊ ςημ ξπξία ρςαδιακά επιλέγξσμε ξλξέμα και 

μικοϊςεοεπ πεοιξυέπ, ερςιάζξμςαπ ρςξ ποϊρχπξ ςξσ 

μξμςέλξσ, όρςε μα μειόρξσμε ςημ αμάλσρη και 

ςασςϊυοξμα μα μεςαβάλξσμε ςημ καςαμξμή ςξσ 

ιρςξγοάμμαςξπ, ατξϋ κάθε πεοιξυή πεοιέυει διατξοεςική 

γκάμα υοχμάςχμ. 

Φοηριμξπξιξϋμε ςξ υοχμαςικϊ μξμςέλξ[14] RGB 24bit. 

Ιάθε εικξμξρςξιυείξ (pixel) ςηπ εικϊμαπ έυει ςξ δικϊ ςξσ 

υοόμα. Tξ πλήθξπ “n” ςχμ εικξμξρςξιυείχμ ξοίζεςαι απϊ 

ςημ αμάλσρη ςηπ κάθε εικϊμαπ όρςε n = width x 

height (px), εμό ςξ πιθαμϊ εϋοξπ “R” είμαι ρςαθεοϊ, R 

= 224. Οι ρςήλεπ “Red”, “Green”, “Blue” ςξσ πίμακα 2, 

πεοιγοάτξσμ ςη μέγιρςη επαμάληφη ςιμήπ κάθε 

υοχμαςικξϋ καμαλιξϋ. Για παοάδειγμα, ρςημ εικϊμα 

αμάλσρηπ SD, σπάουει μια ςιμή μεςανϋ 0 και 255 η ξπξία 

επαμαλαμβάμεςαι ρςξ ιρςϊγοαμμα ςξσ κϊκκιμξσ καμαλιξϋ 

ςηπ εικϊμαπ 5.490 τξοέπ και είμαι η αμόςεοη επαμάληφη. 

Ζ ρςήλη “RGB” πεοιγοάτει ςη  μέγιρςη επαμάληφη 

υοόμαςξπ ρςημ εικϊμα. Για παοάδειγμα, ρςημ εικϊμα 

αμάλσρηπ 2Ι, σπάουει έμα υοόμα πξσ επαμαλαμβάμεςαι 

7.943 τξοέπ και είμαι ςξ υοόμα με ςημ μεγαλϋςεοη 

επαμάληφη μέρα ρςημ εικϊμα. Ζ ρςήλη “Colors” 

πεοιγοάτει ςξ πλήθξπ ςχμ διατξοεςικόμ υοχμάςχμ πξσ 

εμταμίζξμςαι ρςημ εικϊμα. Για παοάδειγμα, η εικϊμα 

αμάλσρηπ 4Ι, αμ και έυει βάθξπ υοόμαςξπ 24 bit, έυει 

δηλαδή μια γκάμα 224 πιθαμόμ διατξοεςικόμ υοχμάςχμ, 

πεοιέυει ρςημ ποαγμαςικϊςηςα μϊμξ 129.157 ≈ 217 

διατξοεςικά μεςανϋ ςξσπ υοόμαςα. 

Δπξμέμχπ ξι καςαμξμέπ υοόμαςξπ ςχμ εικϊμχμ μϊμξ 

ςσυαίεπ δεμ είμαι. Ζ μέγιρςη επαμάληφη υοόμαςξπ για 

ςημ εικϊμα αμάλσρηπ 2Ι, αμ είυε ςσυαία καςαμεμημέμα 

υοόμαςα, θα έποεπε μα είμαι n\R = 2.211.840 \ 

16.777.216 = 0, δηλαδή ρςαςιρςικά καμέμα υοόμα δε θα 

επαμαλαμβάμξμςαμ. Δμείπ αμςίθεςα έυξσμε 7.943 

επαμαλήφειπ ςξσ ίδιξσ υοόμαςξπ. Αλλά και ξ αοιθμϊπ ςχμ 

διατξοεςικόμ υοχμάςχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ εικϊμα, 

απϊ ςξ ρϋμξλξ ςηπ γκάμαπ ςχμ 24bit πξσ διαθέςξσμε, ρε 

μία ςσυαία καςαμξμή  θα έποεπε μα είμαι “n” ςξ πλήθξπ 

αμ n<R και “R” ςξ πλήθξπ αμ n≥R. ςημ εικϊμα μαπ θα 

έποεπε μα ρσμμεςέυξσμ 2.211.840 διατξοεςικά υοόμαςα 

και ϊμχπ ρσμμεςέυξσμ μϊλιπ 19.767 υοόμαςα. Ασςϊ έυει 

ςξσλάυιρςξμ δϋξ ενηγήρειπ: Ζ εικϊμα πεοιγοάτει ςξμ 

κϊρμξ πξσ ςη δεδξμέμη ρςιγμή δεμ είμαι και ςϊρξ 

ςσυαίξπ. Για παοάδειγμα, ςξ δέομα ςξσ μξμςέλξσ και ςξ 

υοόμα ςχμ μαλλιόμ ςξσ πεοιξοίζξμςαι ρε μια «θεομή 

γκάμα» πξσ απξκλείει πάοα πξλλά άλλα υοόμαςα. 

Δπίρηπ, μείχρη ςχμ υοχμάςχμ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ 

εικϊμα έγιμε και απϊ ςη τχςξγοατική μηυαμή λήφηπ για 

λϊγξσπ ρσμπίερηπ. Παο’ ϊλα ασςά, Σα πειοάμαςα θα 

δείνξσμ ϊςι η σβοιδική μέθξδξπ ςανιμϊμηρηπ θα 

λειςξσογήρει με ακοίβεια, ακϊμα και ρε μη ςσυαίεπ 

καςαμξμέπ[12].   

 

A 
3,5 

GHz 

 

Hybrid sort method 

combining Merge sort bottom-up & Counting sort towers  

algorithms @ 24bit color quantization 
 

Use Counting sort criterion:  

log2[n] / (log2[log2[n/2]] + log2[TM/TC]) ≥ 1 
I
m
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e
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(
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e
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)
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(
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s
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 Total Time 

(milliseconds) 

Memory 

(MB) 
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(
%
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C
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I
m
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e
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(
%
)
 

Hybrid   Merge Count H M C 

S
D
 

4
1
4
.
7
2
0
 4 76 76 111 32 4 32 3 0 0 46 

16 134 134 293 32 4 32 15 0 0 119 

64 191 191 618 32 4 32 63 0 0 224 

256 229 229 1.268 32 4 32 255 0 0 454 

2
K
 

2
.
2
1
1
.
8
4
0
 4 131 413 131 32 16 32 0 3 215 0 

16 351 750 363 32 16 32 1 14 114 3 

64 649 1.062 804 32 16 32 29 34 64 24 

256 948 1.353 1.771 32 16 32 206 49 43 87 

4
K
 

8
.
8
4
7
.
3
6
0
 4 202 1.782 202 64 64 64 0 3 782 0 

16 519 3.240 519 64 64 64 0 15 524 0 

64 1.145 4.531 1.160 64 64 64 1 62 296 1 

256 2.208 5.768 2.546 64 64 64 81 174 161 15 

8
K
 

33
.1
77
.6
00
 4 489 6.594 489 128 256 128 0 3 1248 0 

16 1.193 12.161 1.193 128 256 128 0 15 919 0 

64 2.301 17.253 2.301 128 256 128 0 63 650 0 

256 4.287 21.993 4.287 128 256 128 0 255 413 0 

 15.053 77.530 18.056    654 690 415 20 

 

πίμακαπ 3 

ςξμ πίμακα 3 βλέπξσμε ρςημ ποάνη ςη λειςξσογία ςηπ 

σβοιδικήπ μεθϊδξσ ςανιμϊμηρηπ πξσ μελεςάμε ρςημ 

ςαυϋςεοη πλαςτϊομα εογαρίαπ Α. Αμάλξγα με ςημ 

ςανιμϊμηρη πξσ καλείςαι μα εκςελέρει, η μέθξδξπ επιλέγει 

κάθε τξοά ςξμ βέλςιρςξ αλγϊοιθμξ. Οι ρςήλεπ Merge sort 

calls και Countign sort calls αματέοξσμ ςξ ρϋμξλξ ςχμ 

κλήρεχμ πξσ έκαμε η μέθξδξπ ρςξμ κάθε έμα αλγϊοιθμξ 

υχοιρςά. Σξ άθοξιρμα ςχμ δϋξ ασςόμ ρςηλόμ είμαι 

πάμςα C-1, ϊπξσ “C” ςξ πλήθξπ ςχμ υοχμάςχμ ςηπ 

ρςήληπ Reduce palette colors, ατξϋ ξ αλγϊοιθμϊπ Color 

Quantization ςανιμξμεί C-1 τξοέπ ςξ ιρςϊγοαμμα ςηπ 

εικϊμαπ για μα ρσμπσκμόρει ςα υοόμαςα ςηπ ρε C ςξ 

πλήθξπ. Ζ ρςήλη Merge Sort Improved ποξκϋπςει απϊ ςιπ 

ρςήλεπ Total Time χπ 100 (Merge-Hybrid)/Merge % και η 

ρςήλη Counting Sort Improved χπ 100 (Count-

Hybrid)/Count %. 
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E 
2 GHz 

 

Hybrid sort method 

combining Merge sort bottom-up & Counting sort towers  

algorithms @ 24bit color quantization 
 

Use Counting sort criterion:  

log2[n] / (log2[log2[n/2]] + log2[TM/TC]) ≥ 1 
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 Total Time 

(milliseconds) 
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(MB) 
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I
m
p
r
o
v
e
d
 
(
%
)
 

C
o
u
n
t
i
n
g
 
s
o
r
t
 

I
m
p
r
o
v
e
d
 
(
%
)
 

Hybrid   Merge Count H M C 

S
D
 

4
1
4
.
7
2
0
 4 210 210 334 32 4 32 3 0 0 59 

16 371 371 884 32 4 32 15 0 0 138 

64 512 512 1.903 32 4 32 63 0 0 272 

256 630 630 3.938 32 4 32 255 0 0 525 

2
K
 

2
.
2
1
1
.
8
4
0
 4 402 1.239 402 32 16 32 0 3 208 0 

16 1.050 2.306 1.088 32 16 32 1 14 120 4 

64 1.907 3.111 2.443 32 16 32 27 36 63 28 

256 2.680 3.836 5.400 32 16 32 203 52 43 101 

4
K
 

8
.
8
4
7
.
3
6
0
 4 639 5.403 639 64 64 64 0 3 746 0 

16 1.575 10.024 1.575 64 64 64 0 15 536 0 

64 3.460 14.199 3.460 64 64 64 0 63 310 0 

256 6.524 17.434 7.582 64 64 64 62 193 167 16 

8
K
 

33
.1
77
.6
00
 4 1.567 20.616 1.567 128 256 128 0 3 1.216 0 

16 3.684 38.796 3.684 128 256 128 0 15 953 0 

64 7.042 55.048 7.042 128 256 128 0 63 682 0 

256 13.044 70.009 13.044 128 256 128 0 255 437 0 

 45.297 243.744 54.985    629 715 438 21 

 

πίμακαπ 4 

ςξμ πίμακα 4 βλέπξσμε ςη λειςξσογία ςηπ σβοιδικήπ 

μεθϊδξσ ςανιμϊμηρηπ ρςη βοαδϋςεοη πλαςτϊομα E. 

διάγοαμμα 5 

Για ςιπ αμάγκεπ ασςήπ ςηπ μελέςηπ, ξ αλγϊοιθμξπ Color 

Quantization σλξπξιήθηκε ρςη βαρική εκδξυή ςξσ, υχοίπ 

ςημ παοαμικοή βελςιρςξπξίηρη, όρςε μα εκςελξϋμςαι ϊρξ 

ςξ δσμαςϊ πεοιρρϊςεοεπ ςανιμξμήρειπ. 

ςξ διάγοαμμα 5, εμταμίζξμςαι ξι πεοιξυέπ ρςιπ ξπξίεπ 

«δοα» ξ κάθε αλγϊοιθμξπ καςά ςημ εκςέλερη ςξσ Color 

Quantization απϊ ςα 24bit (16.777.216 υοόμαςα) ρςα 8bit 

(256 υοόμαςα), ρε εικϊμεπ αμάλσρηπ SD, 2K, 4K και 8Ι. 

Για μα μημ δημιξσογηθεί ξπςική ρϋγυσρη, ρςημ πεοιξυή 

ϊπξσ ξ Merge Sort ρσμπίπςει με ςξμ Counting Sort, ξ 

Merge Sort εμταμίζεςαι με μαϋοξ υοόμα, εκςϊπ ςηπ 

πεοίπςχρηπ ςηπ εικϊμαπ αμάλσρηπ SD, ϊπξσ ξ Merge Sort 

εμταμίζεςαι με κϊκκιμξ, ϊπχπ και ξ Counting Sort. 

Λελεςόμςαπ ςξ διάγοαμμα 5 και ςξσπ πίμακεπ 3 και 4, 

αμςιλαμβαμϊμαρςε ϊςι ρςιπ ρσγκεκοιμέμεπ ρσμθήκεπ πξσ 

γίμεςαι η κβάμςιρη υοόμαςξπ, ρε εικϊμεπ αμάλσρηπ SD ξ 

Merge Sort είμαι πάμςα ςαυϋςεοξπ. Αμςίρςξιυα ρε εικϊμεπ 

αμάλσρηπ 8K ςαυϋςεοξπ πάμςα είμαι ξ Counting Sort. 

Δπξμέμχπ δεμ ςίθεςαι θέμα επιλξγήπ. ςιπ πεοιπςόρειπ 

αμαλϋρεχμ εικϊμαπ 2Ι και 4Ι, ϊπξσ σπάουει θέμα 

επιλξγήπ και μάλιρςα πξλϋ ρσυμά ρςημ «κϊφη» ϊςαμ ξι 

δϋξ αλγϊοιθμξι απξδίδξσμ παοϊμξια, η σβοιδική μέθξδξπ 

πξσ μελεςάμε καλείςαι μα επιλένει ςξμ βέλςιρςξ. 

 

ςξ διάγοαμμα 6, εμταμίζεςαι μία σπξπεοίπςχρη ςξσ 

διαγοάμμαςξπ 5, για αμάλσρη εικϊμαπ 4Ι. Λε κϊκκιμξ 

πεοιγοάτεςαι η πεοιξυή ϊπξσ «δοα» ξ Merge Sort, με 

κίςοιμξ η αμςίρςξιυη πεοιξυή ςξσ Counting Sort και με 

μπλε πεοίγοαμμα η βέλςιρςη πεοιξυή πξσ επέλενε η 

σβοιδική μέθξδξπ. πχπ ποξκϋπςει απϊ ςα πειοαμαςικά 

δεδξμέμα ςξσ πίμακα 3, η μέθξδξπ κάλερε 81 τξοέπ ςξμ 

αλγϊοιθμξ Merge Sort και 14 τξοέπ ςξμ αλγϊοιθμϊ 

Counting Sort, ρε έμα ρϋμξλξ 255 κλήρεχμ ϊπχπ ήςαμ 

αμαμεμϊμεμξ. Βελςίχρε ςξμ Merge Sort καςά 161% και ςξμ 

Counting Sort καςά 15% υχοίπ καμία μεςαβξλή ρςη 

δαπάμη ποξρχοιμήπ μμήμηπ. 

διάγοαμμα 6 

σμξλικά, υχοίπ ςη υοήρη ςηπ σβοιδικήπ μεθϊδξσ, καμία 

κβάμςιρη δεμ θα είυε εκςελερςεί ρσμςξμϊςεοα. Ζ «καλϋςεοη 

ρςιγμή» ςηπ σβοιδικήπ μεθϊδξσ, ρϋμτχμα και πάλι με ςξμ 

πίμακα 3, είμαι η κβάμςιρη υοόμαςξπ απϊ ςα 24bit ρςα 8bit, 

ρε εικϊμεπ αμάλσρηπ 2Ι, ϊπξσ ξ Merge Sort βελςιόμεςαι 

καςά 43% και ξ Counting Sort βελςιόμεςαι καςά 87%. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ςημ ςελεσςαία ασςή παοάγοατξ ςηπ μελέςηπ, με 

ρκξπϊ μα εναγάγξσμε γϊμιμα ρσμπεοάρμαςα, θα 

αμακεταλαιόρξσμε ρσμξπςικά ςξμ ςοϊπξ λειςξσογίαπ 

ςηπ σβοιδικήπ μεθϊδξσ ςανιμϊμηρηπ πξσ αμαπςϋναμε, 

θα ανιξλξγήρξσμε ςημ απϊδξρη ςηπ μεθϊδξσ καςά ςημ 

ποακςική εταομξγή ςηπ ρςημ κβάμςιρη υοόμαςξπ και 

θα αμαπςϋνξσμε έμα ρυέδιξ για ςη γεμίκεσρη ςηπ 

μεθϊδξσ και ρε άλλξσπ ςξμείπ.  

Λε δεδξμέμξσπ ”n” ςξ πλήθξπ και “R” ςξ εϋοξπ 

τσρικξϋπ αοιθμξϋπ ποξπ ςανιμϊμηρη, ϊςαμ R ≤ n, 

επιλέγεςαι απϊ ςημ σβοιδική μέθξδξ ξ αλγϊοιθμξπ 

Counting Sort. ςημ αμςίθεςη πεοίπςχρη ϊπξσ R > n, 

η σβοιδική μέθξδξπ αουικά σπξλξγίζει ςξμ 

παοάγξμςα Υ = log2[n] / Βcritival ϊπξσ Βcritival = 

log2[log2[n/2]] + log2[TM/TC]) και TM, TC, ξι υοϊμξι 

εκςέλερηπ ςχμ αλγϊοιθμχμ Merge Sort και Counting Sort 

αμςίρςξιυα ϊςαμ ςξσπ αμαςίθεςαι μια ιδαμική ςανιμϊμηρη 

καςά ςημ ξπξία ξι υοξμικέπ ςξσπ ςάνειπ ενιρόμξμςαι όρςε 

OMERGE() = OCOUNTING(). Σξ Βcritival σπξλξγίζεςαι ςαυϋςαςα 

και άπαν. Ο επαμαωπξλξγιρμϊπ ςξσ είμαι απαοαίςηςξπ 

μϊμξ αμ αλλάνξσμ ξι ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςξσ 

σπξλξγιρςή ϊπξσ εκςελξϋμςαι ξι αλγϊοιθμξι. Αν Υ ≥ 1 η 

μέθξδξπ, καλεί για ςημ ςανιμϊμηρη ςξμ Counting Sort, 

διατξοεςικά καλεί ςξμ Merge Sort. ςξ διάγοαμμα 1 

εμταμίζεςαι η λειςξσογία ςξσ κάθε αλγϊοιθμξσ υχοιρςά 

εμό ρςξ διάγοαμμα 4 εμταμίζεςαι η ρσμδσαρμέμη 

λειςξσογία ςξσπ, ϊπχπ ασςή επιςσγυάμεςαι με ςη υοήρη 

ςηπ σβοιδικήπ μεθϊδξσ. 

Ζ ποακςική εταομξγή ςηπ σβοιδικήπ μεθϊδξσ ρςημ 

κβάμςιρη υοόμαςξπ (Color Quantization) βελςίχρε καςά 

μέρξ ϊοξ ςξμ Merge Sort  καςά 415% και ςξμ Counting Sort 

καςά 20%. ςημ υειοϊςεοη πεοίπςχρη είυε ςημ ίδια 

απϊδξρη με ςξμ γοηγξοϊςεοξ απϊ ςξσπ δϋξ αλγϊοιθμξσπ 

εμό ρςημ καλϋςεοη πεοίπςχρη βελςίχρε ςξμ Merge Sort 

καςά 1248% και ςξμ Counting Sort καςά 454%. Σα πξρξρςά 

ασςά, πξσ παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ρςξσπ πίμακεπ 3 και 

4,  εμταμίρςηκαμ μα είμαι ποακςικά αμενάοςηςα απϊ ςιπ 

ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςξσ σπξλξγιρςή ρςξμ ξπξίξ 

εκςελξϋμςαι ξι αλγϊοιθμξι.  

Ζ σβοιδική μέθξδξπ πξσ μελεςήθηκε εδό, θα μπξοξϋρε 

μα εταομξρςεί γεμικά και ρε άλλα ζεσγάοια αλγϊοιθμχμ, 

ακϊμα και ρε ςξμείπ εμςελόπ διατξοεςικξϋπ απϊ ςημ 

ςανιμϊμηρη, εταομϊζξμςαπ ςξ παοακάςχ ρυέδιξ: 

1. Ιαςαρκεσάζξσμε ςιπ ενιρόρειπ πξσ ξοίζξσμ ςη 

θεχοηςική υοξμική και ςη θεχοηςική υχοική ςάνη 

ςχμ αλγϊοιθμχμ πξσ θέλξσμε μα ρσμδσάρξσμε. Οι 

ενιρόρειπ σπξθέςξσμε ϊςι θα είμαι ρσμαοςήρειπ ςηπ 

μξοτήπ Yt=Οt(n,R,…), Ys=Οs(n,R,…). Ασςέπ ξι 

υοξμικέπ και υχοικέπ ςάνειπ, έρςχ Τt1, Ys1 ςξσ 

ποόςξσ αλγϊοιθμξσ και  Τt2, Ys2 ςξσ δεϋςεοξσ 

αλγϊοιθμξσ, θα είμαι πιθαμϊςαςα εναοςόμεμεπ απϊ 

κάπξια υαοακςηοιρςικά ςχμ ρςξιυείχμ ειρϊδξσ ςχμ 

αλγϊοιθμχμ, ϊπχπ ςξ πλήθξπ(“n”), ςξ εϋοξπ(“R”) ή 

ϊ,ςι άλλξ μπξοεί μα ποξκϋφει. Ιαςαρκεσάζξσμε 

μια ρσμάοςηρη ςϋπξσ Τ = Υ [Τt1(), Τt2(),Τs1(), 

Τs2()]. Ζ ςιμή ςηπ Τ πξσ θα καθξοίζει ςημ επιλξγή ςξσ 

θεχοηςικά βέλςιρςξσ αλγϊοιθμξσ, θα ποξκϋφει απϊ 

ςξ ρσμδσαρμϊ ςχμ ρυέρεχμ πξσ ξοίζξσμ ςιπ υοξμικέπ 

και υχοικέπ ςάνειπ ςχμ αλγϊοιθμχμ. Έρςχ ϊςι ξ 

ποόςξπ αλγϊοιθμξπ θα είμαι ξ βέλςιρςξπ αμ Τ>1, ξ 

δεϋςεοξπ αλγϊοιθμξπ θα είμαι ξ βέλςιρςξπ αμ Τ<1, 

εμό ρςημ πεοίπςχρη Τ=1 ξι αλγϊοιθμξι θεχοηςικά 

θα έποεπε μα εκςελξϋμςαι ακοιβόπ ρςξμ ίδιξ υοϊμξ. 

2. Τπξθέςξσμε για λϊγξσπ απλϊςηςαπ ϊςι μαπ 

εμδιατέοει μϊμξ η ςαυϋςηςα και ϊυι η καςαμάλχρη 

μμήμηπ. Ιαςαρκεσάζξσμε μία «ιδαμική εογαρία» 

καςά ςημ ξπξία Τ=1 και ςημ αμαθέςξσμε ρςξμ κάθε 

αλγϊοιθμϊ υχοιρςά. Ζ ιδαμική ασςή εογαρία θα 

έποεπε θεχοηςικά μα εκςελερςεί ακοιβόπ ρςξμ ίδιξ 

υοϊμξ και απϊ ςξσπ δϋξ αλγϊοιθμξσπ, γιαςί είμαι 

έςρι ρυεδιαρμέμη όρςε μα ενιρόμει ςιπ υοξμικέπ 

ςξσπ ςάνειπ. Ασςϊ πιθαμϊςαςα δε θα ρσμβεί ρςημ 

ποάνη και θα σπάουει έμαπ λϊγξπ Σ1/Σ2 διάτξοξπ 

ςξσ 1, ϊπξσ Σ1 και Σ2, ξ υοϊμξπ εκςέλερηπ ςξσ κάθε 

αλγϊοιθμξσ. 

3. Ιαςαρκεσάζξσμε μια μέα βελςιχμέμη ρσμάοςηρη 

ςϋπξσ Τ’ = Υ’ [ Τ, f(Σ1/Σ2) ]. Ζ ςιμή ςηπ Τ’ πξσ θα 

καθξοίζει ςημ επιλξγή ςξσ ποαγμαςικά βέλςιρςξσ 

αλγϊοιθμξσ, ποξκϋπςει απϊ ςιπ ρσμαοςήρειπ πξσ 

ξοίζξσμ ςιπ θεχοηςικέπ υοξμικέπ ςάνειπ ςχμ 

αλγϊοιθμχμ ρε ρσμδσαρμϊ με μια ρσμάοςηρη 

εναοςόμεμη απϊ ςξσπ ποαγμαςικξϋπ υοϊμξσπ 

εκςέλερηπ ςχμ αλγϊοιθμχμ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

[1] Σανιμϊμηρη 

Ιάθε ρςιγμή ςανιμξμξϋμε. Δμείπ ξι άμθοχπξι ρσυμά υχοίπ 

μα ςξ αμςιλαμβαμϊμαρςε, ξι σπξλξγιρςέπ μαπ ϊμχπ με 

πλήοη «ρσμείδηρη». Ζ Δημηςοξϋλα, η μικοή μξσ κϊοη, 

λέει: «Μα καλέρξσμε ςημ Αλενάμδοα, ςημ καλϋςεοη μξσ 

τίλη». Δε μπξοεί μα έοθει, ςηπ απαμςάμε, γιαςί η 

Αλενάμδοα λείπει. «Ωοαία, μα καλέρξσμε ςϊςε ςημ 

Αμαρςαρία, ςη δεϋςεοη καλϋςεοη μξσ τίλη», αμςαπαμςά η 

Δημηςοξϋλα, ςανιμξμόμςαπ παοάλληλα ςη τιλία!  

Ζ ποόςη μηυαμή ςανιμϊμηρηπ ετεσοέθηκε απϊ ςξμ 

Herman Hollerith (1860-1929) για ςημ επενεογαρία ςχμ 

ρςξιυείχμ ςηπ απξγοατήπ ςξσ πληθσρμξϋ ςχμ Ζ.Π.Α. ςξσ 

1890, πξσ διήοκερε έμα μϊλιπ υοϊμξ έμαμςι ςχμ ξκςό 

υοϊμχμ πξσ είυε διαοκέρει η επενεογαρία ςηπ 

ποξηγξϋμεμηπ απξγοατήπ ςξσ 1880. Έςρι νεκίμηρε ασςϊ 

πξσ ρήμεοα ξμξμάζξσμε βιξμηυαμία επενεογαρίαπ ςηπ 

πληοξτξοίαπ ή αμ ποξςιμάςε απλξϋρςεοα… η επέλαρη 

ςχμ ηλεκςοξμικόμ σπξλξγιρςόμ. 

 

[2] Αλγϊοιθμξπ 

Ζ λένη αλγϊοιθμξπ ποξέουεςαι απϊ ςξ ϊμξμα ςξσ Abu 

Ja'far Mohammed ibn Musa Αl-Khwarismi, Πέορη 

μαθημαςικξϋ ςξσ 8ξσ αιόμα μ.Φ. και ιδικά απϊ ςη τοάρη 

"Algorithmus dixit…", «ξ Αλγϊοιθμξπ είπε…», με ςημ ξπξία 

νεκιμξϋρε η Καςιμική μεςάτοαρη μιαπ μελέςηπ ςξσ. Ζ 

μεςάτοαρη ασςή πξσ έγιμε 5 ξλϊκληοξσπ αιόμεπ μεςά ςξ 

θάμαςξ ςξσ, καθιέοχρε αογά ςα επϊμεμα υοϊμια ςη λένη 

πξσ ρήμεοα έυει ςημ έμμξια ςηπ ρσρςημαςικήπ εκςέλερηπ 

λξγικόμ ποάνεχμ πάμχ ρε μια είρξδξ (input signal) με 

ρκξπϊ μα παοαυθεί μια ένξδξπ (output signal). Ζ 

ςαυϋςαςη αμάπςσνη ςχμ σπξλξγιρςόμ, βξήθηρε 

δοαμαςικά ρςη διάδξρη ςηπ λένηπ ένχ απϊ ςξσπ κϋκλξσπ 

ςχμ ασρςηοόμ μαθημαςικόμ. Ο μηυαμιρμϊπ ςχμ 

Αμςικσθήοχμ απϊ ςξ μακοιμϊ 150 π.Φ. και η μηυαμή 

κοσπςξγοάτηρηπ Enigma, ϊπχπ τσρικά και η μηυαμή 

απξκοσπςξγοάτηρηπ ςηπ Enigma πξσ καςαρκεϋαρε ξ 

Alan Turing (1912-1954), είμαι μηυαμικά αμάλξγα 

αλγϊοιθμχμ. ςημ πεοίπςχρη ςχμ αλγϊοιθμχμ 

ςανιμϊμηρηπ πξσ μελεςάμε εδό, ρςημ απλξϋρςεοη εκδξυή 

η είρξδξπ ςξσ αλγϊοιθμξσ είμαι κάπξιξι πιθαμά 

αςανιμϊμηςξι τσρικξί αοιθμξί και η ένξδξπ είμαι ξι ίδιξι 

αοιθμξί ρε ςανιμξμημέμη ρειοά, απϊ ςξμ μικοϊςεοξ ποξπ 

ςξμ μεγαλϋςεοξ. Δπξμέμχπ, η διαδικαρία ςηπ ςανιμϊμηρηπ 

είμαι ξ αλγϊοιθμξπ ξ ίδιξπ.  

 

[3] Δπιςϊπιξι και μη επιςϊπιξι αλγϊοιθμξι ςανιμϊμηρηπ 

Οι επιςϊπιξι (in place) αλγϊοιθμξι ςανιμϊμηρηπ 

ςανιμξμξϋμ ςα ρςξιυεία μεςανϋ ςξσπ υχοίπ μα υοειαρςεί μα 

δερμεϋρξσμ ποξρχοιμή μμήμη αλλά είμαι υοξμξβϊοξι. 

Αμςίθεςα, ξι αλγϊοιθμξί πξσ δεμ είμαι επιςϊπιξι (not in 

place), δερμεϋξσμ μια πξρϊςηςα ποξρχοιμήπ μμήμηπ για 

μα απξθηκεϋρξσμ ςξ ςελικϊ απξςέλερμα αλλά είμαι 

γοηγξοϊςεοξι. Ο επιςϊπιξπ αλγϊοιθμξπ ςανιμϊμηρηπ 

τσραλίδαπ Bubble Sort έυει υχοική ςάνη Os(1) δηλαδή 

δερμεϋει μϊμξ μία ποξρχοιμή μεςαβληςή! Πξλϋ 

εμςσπχριακϊ, αλλά έυει και υοξμική ςάνη Ot(n2) πξσ θα πει 

ϊςι ρε ρυέρη με ςξμ μη επιςϊπιξ αλγϊοιθμξ ςανιμϊμηρηπ με 

ρσγυόμεσρη (Merge Sort) πξσ έυει υοξμική ςάνη Οt(n log2n), 

ρςημ ςανιμϊμηρη εμϊπ εκαςξμμσοίξσ ςσυαίχμ τσρικόμ 

αοιθμόμ αμαμέμεςαι μα είμαι 50 υιλιάδεπ τξοέπ πιξ αογϊπ! 

Απϊ ςημ άλλη, αμ σπξθέρξσμε ϊςι ξι αοιθμξί είμαι 

απξθηκεσμέμξι ρςα 32 bit, o Bubble sort με υχοική ςάνη 

Os(1) θα δερμεϋρει μϊμξ 32 bit ή 4 byte, εμό ξ Merge Sort 

με υχοική ςάνη Os(n) αμαμέμεςαι μα  δερμεϋρει έμα 

εκαςξμμϋοιξ τξοέπ πεοιρρϊςεοη μμήμη, ίρη με 1.000.000 x 

32 bit ≈ 1.000.000 x 4 byte ≈ 4 Megabyte. 

 

[4] σγκοιςικξί και μη ρσγκοιςικξί αλγϊοιθμξι ςανιμϊμηρηπ 

Οι ρσγκοιςικξί αλγϊοιθμξι ςανιμϊμηρηπ (comparison sort) 

κάμξσμ αλλεπάλληλεπ ρσγκοίρειπ και μεςακιμήρειπ ςχμ 

ρςξιυείχμ ποξπ ςανιμϊμηρη. ε ςσυαίεπ καςαμξμέπ, έυξσμ 

ϊοιξ υοξμικήπ ςάνηπ Οt (n log2n) ϊπξσ “n” ςξ πλήθξπ ςχμ 

ρςξιυείχμ πξσ ςανιμξμξϋμςαι.  

Οι μη ρσγκοιςικξί αλγϊοιθμξι ςανιμϊμηρηπ (non comparison 

sort) δεμ ρσγκοίμξσμ ςα ρςξιυεία ποξπ ςανιμϊμηρη και γι’ 

ασςϊ ςξ λϊγξ έυξσμ δσμαςϊςηςεπ μα παοαβιάρξσμ ςξ ϊοιξ 

υοξμικήπ ςάνηπ Οt (n log2n) ςχμ ρσγκοιςικόμ αλγϊοιθμχμ. 

Για παοάδειγμα η μη ρσγκοιςική ςανιμϊμηρη με 

καςαμέςοηρη Counting sort έυει ϊοιξ υοξμικήπ ςάνηπ 

Οt(2 n) ϊςαμ R≤n και Οt(n+R) ϊςαμ R>n, ϊπξσ “n” ςξ 

πλήθξπ ςχμ ρςξιυείχμ και “R” ςξ εϋοξπ ςχμ ςιμόμ ςξσπ. 

Μα ρημειόρξσμε εδό, ϊςι η ρσυμϊςαςη αματξοά ρςη 

βιβλιξγοατία ϊςι ξ Counting sort έυει ϊοιξ υοξμικήπ ςάνηπ 

Οt(n+R) ακϊμα και ϊςαμ R≤n, είμαι λάθξπ. 

Έςρι, ϊςαμ ςανιμξμξϋμε ςσυαίξσπ τσρικξϋπ αοιθμξϋπ 106 

ςξ πλήθξπ και 106 ςξ εϋοξπ, πξσ ρημαίμει ϊςι ςανιμξμξϋμε 

1.000.000 αοιθμξϋπ απϊ ςξ 1 έχπ ςξ 1.000.000, ξ μη 

ρσγκοιςικϊπ αλγϊοιθμξπ Counting Sort έυει ϊοιξ υοξμικήπ 

ςάνηπ Ot(n+R)=Ot(2.000.000) εμό ξ ρσγκοιςικϊπ 

αλγϊοιθμξπ Merge Count έυει ϊοιξ υοξμικήπ ςάνηπ 

Οt(n log2n)=Ot(19.931.568), άοα ξ Merge Sort αμαμέμεςαι 

μα είμαι 10 τξοέπ «αογϊςεοξπ» απϊ ςξμ Counting Sort. 

Απϊ ςημ άλλη, ϊςαμ ςανιμξμξϋμε ςσυαίξσπ τσρικξϋπ 

αοιθμξϋπ 103 ςξ πλήθξπ και 105 ςξ εϋοξπ, πξσ ρημαίμει 

ϊςι ςανιμξμξϋμε 1.000 αοιθμξϋπ απϊ ςξ 1 έχπ ςξ 100.000, 

ξ μη ρσγκοιςικϊπ αλγϊοιθμξπ Counting Sort έυει ϊοιξ 

υοξμικήπ ςάνηπ Ot(n+R)=Ot(101.000) εμό ξ ρσγκοιςικϊπ 

αλγϊοιθμξπ Merge Count έυει ϊοιξ υοξμικήπ ςάνηπ 

Οt(n log2n)=Ot(9.966), άοα ξ Merge Sort αμαμέμεςαι μα 

είμαι 10 τξοέπ «γοηγξοϊςεοξπ» απϊ ςξμ Counting Sort.  

ςη βαρική εκδξυή ςξσ, ξ Merge Sort έυει υχοική ςάνη 

Os(n) και ξ Counting Sort Os(R). ςξ ποόςξ παοάδειγμα, 

ϊπξσ n=R=106, ξι δϋξ αλγϊοιθμξι έυξσμ ίρη υχοική ςάνη 

Os(n), καςαμαλόμξσμ δηλαδή ποξρχοιμά άλλη ςϊρη 

μμήμη απϊ εκείμη πξσ δερμεϋξσμ ήδη ςα δεδξμέμα πξσ 

ποϊκειςαι μα ςανιμξμηθξϋμ, κάςι πξσ μπξοεί μα μειχθεί 

με ςημ βελςιρςξπξίηρη ςχμ αλγϊοιθμχμ. ςη δεϋςεοη 

πεοίπςχρη, ϊπξσ R=105 > n=103, ξ Counting Sort εκςϊπ 

ςξσ ϊςι είμαι πεοίπξσ 10 τξοέπ «αογϊςεοξπ», είμαι και 

«δαπαμηοϊςεοξπ» καςά 100 (R/n-1)%, καςαμαλόμει 

δηλαδή πεοίπξσ 100 τξοέπ πεοιρρϊςεοη μμήμη ρε ρυέρη 

με ςξμ Merge Sort, γεγξμϊπ πξσ μπξοεί και πάλι μα 

βελςιχθεί βελςιρςξπξιόμςαπ ςξμ αλγϊοιθμξ. 
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[5] σγυόμεσρη 

Ζ ρσγυόμεσρη δεδξμέμχμ πξσ γμχοίζξσμε ϊςι είμαι ήδη 

ςανιμξμημέμα με άλλα δεδξμέμα πξσ γμχοίζξσμε ϊςι είμαι 

κι εκείμα ήδη ςανιμξμημέμα ρε μια μέα εμιαία ςανιμϊμηρη, 

γίμεςαι ρσμήθχπ με ςξμ ακϊλξσθξ ςοϊπξ: Έρςχ δσξ 

ξμάδεπ ήδη ςανιμξμημέμχμ δεδξμέμχμ. Αμ ςξ ποόςξ 

μέλξπ ςηπ ποόςηπ ξμάδαπ έυει μικοϊςεοη ςιμή ρϋγκοιρηπ 

απϊ ςξ ποόςξ μέλξπ ςηπ δεϋςεοηπ ξμάδαπ, ςξ 

μεςακιμξϋμε ρςημ ποόςη θέρη ςηπ μέαπ ρσγυχμεσμέμηπ 

ξμάδαπ, διατξοεςικά ρ’ ασςή ςη θέρη μεςακιμξϋμε ςξ 

ποόςξ μέλξπ ςηπ δεϋςεοηπ ξμάδαπ. Αμ ςξ ποόςξ 

εμαπξμείμαμ μέλξπ  ςηπ ποόςηπ ξμάδαπ έυει μικοϊςεοη 

ςιμή ρϋγκοιρηπ απϊ ςξ ποόςξ εμαπξμείμαμ μέλξπ ςηπ 

δεϋςεοηπ ξμάδαπ, ςξ μεςακιμξϋμε ρςη δεϋςεοη θέρη ςηπ 

μέαπ ρσγυχμεσμέμηπ ξμάδαπ, διατξοεςικά ρ’ ασςή ςη 

θέρη μεςακιμξϋμε ςξ ποόςξ εμαπξμείμαμ μέλξπ ςηπ 

δεϋςεοηπ ξμάδαπ. Ιαι πάει λέγξμςαπ. Ζ καςαμέςοηρη ρςη 

βαρική ςηπ εκδξυή είμαι αδητάγα ρε μμήμη. Δίμαι απϊ ςη 

τϋρη ςηπ εσρςαθήπ. 

Ανιχμαςικά θεχοξϋμε ϊςι κάθε έμαπ τσρικϊπ αοιθμϊπ 

είμαι ςανιμξμημέμξπ με ςξμ εασςϊ ςξσ. Άοα για “n” ςξ 

πλήθξπ αοιθμξϋπ έυξσμε “n” ςανιμξμημέμεπ ξμάδεπ 

πλήθξσπ 1. σγυχμεϋξσμε ασςέπ ςιπ ξμάδεπ πλήθξσπ 1, 

αμά 2, ρε n/2 ςανιμξμημέμεπ ξμάδεπ πλήθξσπ 2 

ρσγκοίμξμςαπ και ςανιμξμόμςαπ κάθε αοιθμϊ με ςξμ 

αμέρχπ επϊμεμξ. ςη ρσμέυεια ρσγυχμεϋξσμε ασςέπ ςιπ 

n/2 ξμάδεπ πλήθξσπ 2, αμά 2, ρε n/4 ξμάδεπ πλήθξσπ 4 

και πάει λέγξμςαπ όρπξσ μα καςαλήνξσμε ρε 1 

ςανιμξμημέμη ξμάδα πλήθξσπ “n”. 

Έρςχ ϊςι με ςξμ αλγϊοιθμξ Merge Sort ςανιμξμξϋμςαι 8 

τσρικξί αοιθμξί με πιθαμέπ ςιμέπ απϊ ςξ 1 έχπ ςξ 10. 

Δίμαι ξι ςσυαίξι αοιθμξί 7,3,1,5,2,7,9,4.   

 
ρυέδιξ 3: H λειςξσογία ςξσ αλγϊοιθμξσ Merge Sort 

' MERGE SORT ALGORITHM, TOP-DOWN, RECURCIVE, STABLE 

Sub MERGE_sort_TopDown ( V() As Long, first_index As 

Long, last_index As Long ) 

If (last_index <= first_index) Then exit sub 

Dim middle As Long 

' Recursively sort the two halves of the list. 

middle = (first_index + last_index) \ 2 

Call MERGE_sort_TopDown(V, first_index, middle) 

Call MERGE_sort_TopDown(V, middle + 1, last_index) 

' temporary array  

ReDim temp_array(first_index To last_index) As Long 

' Merge the results. 

CopyMemory temp_array(first_index), V(first_index), 

(last_index - first_index + 1) * Len(V(first_index)) 

Call MERGE(temp_array, V, first_index, middle, last_index) 

End Sub 

' MERGE ALGORITHM, STABLE  

Sub MERGE( Α() As Long, B() As Long, beginning As Long, 

middle As Long, ending As Long ) 

Dim counterA As Long, counterB As Long, counterMain As Long 

' counterA and counterB mark the next item to save 

' in the first and second halves of the list 

counterA = beginning 

counterB = middle + 1 

' counterMain is the index where we will put the 

' next item in the merged list 

counterMain = beginning 

Do While (counterA <= middle) And (counterB <= ending) 

' Find the smaller of the two items at the front 

' of the two sublists 

If (A(counterA) < A(counterB)) Then 

 ' The smaller value is in the first half 

 B(counterMain) = A(counterA) 

 counterA ++ 

Else 

 ' The smaller value is in the second half 

 B(counterMain) = A(counterB) 

 counterB ++ 

End If 

counterMain ++ 

Loop 

' Copy any remaining items from the first half 

If counterA <= middle Then CopyMemory B(counterMain), 

A(counterA), (middle - counterA + 1) * Len(B(beginning)) 

' Note: The function doesn't need to copy 

'       the remaining items from the second half 

End Sub  

' COPY MEMORY FUNCTION, WIN API 32  

Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32.dll" Alias 

"RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, 

ByVal Length As Long) 

ςξ ρυέδιξ 3 παοξσριάζεςαι η λειςξσογία ςξσ αλγϊοιθμξσ 

και ρςη ρσμέυεια μια σλξπξίηρη ςηπ top-down εκδξυήπ 

ςξσ ρε ρσμβξλική γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ Basic[9]. 

Ασςή η MERGE_sort_TopDown()  εκδξυή ςξσ αλγϊοιθμξσ 

είμαι αμαδοξμική και γι’ ασςϊ καλεί 2 n-1 τξοέπ ςξμ 

εασςϊ ςηπ. Ιαλεί επίρηπ n-1 τξοέπ ςημ ρσμάοςηρη 

Merge(). Για ηην ανηιγπαθή ηων δεδομένων ρςη μμήμη 

κάμει επίρηπ υοήρη ςηπ ρσμάοςηρηπ  CopyMemory() πξσ 

αμήκει ρςξμ Kernel32 ςξσ λειςξσογικξϋ ρσρςήμαςξπ. 

H MERGE_sort_BottomUp() εκδξυή ςξσ αλγϊοιθμξσ πξσ 

σλξπξιείςαι ρςη ρσμέυεια, δεμ είμαι αμαδοξμική. Ιαλεί 

n/2-1 τξοέπ ςημ ίδια ρσμάοςηρη Merge() πξσ παοαμέμει 

απαοάλλακςη και κάνει επίζηρ σπήζη ηηρ ζςνάπηηζηρ 

CopyMemory(). ςξμ ποόςξ βοϊγυξ, αμςί μα καλέρει n/2 

τξοέπ ςη ρσμάοςηρη Merge(), ηαξινομεί «μόνη ηηρ» ηα 

μοναδιαία ζηοισεία ανά δύο. 

' MERGE SORT ALGORITHM, BOTTOM-DOWN, NOT-RECURCIVE, STABLE  

Sub MERGE_sort_BottomUp(V() As Long, ByVal n As Long) 

Dim beginning As Long, width As Long 

Dim middle  As Long, ending As Long 

Dim i As Long, tmp As Long 

' Each 1-element run in V is already "sorted" 

' Sort each 2-element run in V 

For i = 1 To n - 1 Step 2 

 If V(i) > V(i + 1) Then 

  tmp = V(i): V(i) = V(i + 1): V(i + 1) = tmp 

 End If 

Next i 

 



10 

 

' temporary array 

ReDim B(1 To n) As Long 

CopyMemory B(1), V(1), (n * Len(V(1))) 

' Make successively longer sorted runs  

' of length 4, 8, 16... until whole array is sorted 

width = 2 

Do 

beginning = 1 

Do 

middle = beginning + width – 1 

If middle > n Then middle = n 

ending = beginning + 2 * width – 1 

If ending > n Then ending = n 

Call MERGE(V, B, beginning, middle, ending) 

' Copy array B to array V for next iteration 

CopyMemory V(beginning), B(beginning), (ending - 

beginning + 1) * Len(B(1)) 

beginning = beginning + 2 * width 

Loop While beginning < n 

width = 2 * width 

Loop While width < n 

End Sub 

 

[6] Ιαςαμέςοηρη 

ςημ καςαμέςοηρη δημιξσογξϋμε έμα ιρςϊγοαμμα ςχμ 

ςιμόμ ρϋγκοιρηπ ςχμ δεδξμέμχμ, δηλαδή έμαμ πίμακα με 

ςη ρσυμϊςηςα κάθε πιθαμήπ ςιμήπ. Δερμεϋξσμε ςϊρεπ 

θέρειπ μμήμηπ ϊρεπ είμαι ξι πιθαμέπ ςιμέπ ρϋγκοιρηπ ςχμ 

δεδξμέμχμ και διαςοέυξμςαπ ςα δεδξμέμα, για κάθε ςιμή 

ρϋγκοιρηπ πξσ ρσμαμςάμε ασνάμξσμε ςη θέρη μμήμηπ πξσ 

ςηπ αμςιρςξιυεί καςά μία μξμάδα. ςξ ςέλξπ, κάθε θέρη 

μμήμηπ μαπ «λέει» πϊρεπ τξοέπ επαμαλήτθηκε η ςιμή 

ρϋγκοιρηπ πξσ ςηπ αμςιρςξιυεί. Έςρι, διαςοέυξμςαπ ασςή 

ςη τξοά ςξ ιρςϊγοαμμα, ςξπξθεςξϋμε ςανιμξμημέμεπ ςιπ 

ςιμέπ ρϋγκοιρηπ. Ζ καςαμέςοηρη είμαι έμα κξμφξςέυμημα 

απλϊςηςαπ ρςημ αλγξοιθμική ςηπ διαςϋπχρη, αλλά ρςη 

βαρική ςηπ εκδξυή είμαι αδητάγα ρε μμήμη, ποάγμα πξσ 

ϊμχπ μπξοεί μα αμςιρςοατεί με μεςαςοξπέπ. Δεμ είμαι 

εσρςαθήπ απϊ ςη τϋρη ςηπ, αλλά με έμα απλϊ ςέυμαρμα 

γίμεςαι εσρςαθήπ. 

Έρςχ ϊςι με ςξμ αλγϊοιθμξ Counting Sort ςανιμξμξϋμςαι 8 

τσρικξί αοιθμξί με πιθαμέπ ςιμέπ απϊ ςξ 1 έχπ ςξ 10. 

Δίμαι ξι ςσυαίξι αοιθμξί 7,3,1,5,2,7,9,4.   

 
ρυέδιξ 1: H λειςξσογία ςξσ αλγϊοιθμξσ Counting Sort,  

ρςημ αρςαθή εκδξυή ςξσ. 

' COUNTING SORT ALGORITHM, UNSTABLE  
Sub COUNTING_sort ( V() As Long, SIZE As Long,  
                    MIN As Long, MAX As Long ) 
Dim i As Long, j As Long, k As Long 
' temporary array 
ReDim MC(MIN To MAX) As Long 
' calculate the histogram of input frequencies 
For i = 1 To SIZE: MC(V(i)) = MC(V(i)) + 1: Next i 

' copy to output array 
i = 0 
For j = MIN To MAX 
 For k = 1 To MC(j): i ++: V(i) = j: Next k 
Next j 
End Sub 

ςξ ρυέδιξ 1 παοξσριάζεςαι η λειςξσογία ςξσ αλγϊοιθμξσ 

και ρςη ρσμέυεια μια σλξπξίηρη ρε ρσμβξλική γλόρρα 

ποξγοαμμαςιρμξϋ Basic. Αουικά ξ αλγϊοιθμξπ δέυεςαι 

ρςημ είρξδξ μια λίρςα τσρικόμ αοιθμόμ V() πξσ έυει 

πλήθξπ SIZE με ελάυιρςη πιθαμή ςιμή MIN και μέγιρςη 

MAX. Ασςϊ γίμεςαι με ςξμ παοακάςχ ςοϊπξ: 

' Define variables  

Dim n as long  

Dim V(1 To 8) As Long 

' Assign to V() random natural numbers  

' between 1 and 10 

For n = 1 to 8: V(n) = 1 + Rnd * 9: Next n 

' Call Counting Sort Algorithm  

Call COUNTING_sort ( V(), 8, 1, 10 ) 

 

Έρςχ ϊςι η V() διαμξοτόθηκε ςσυαία χπ ενήπ: 

V(1) = 7: V(2) = 3: V(3) = 1: V(4) = 5 

V(5) = 2: V(6) = 7: V(7) = 9: V(8) = 4 

Ο αλγϊοιθμξπ, μϊλιπ δευςεί ρςημ είρξδξ ςξσ ςα παοαπάμχ 

ρςξιυεία, αουικά θα δερμεϋρει ποξρχοιμά ςϊρη μμήμη 

ϊρξ είμαι ςξ πιθαμϊ εϋοξπ ςχμ αοιθμόμ. Έρςχ MC η 

ποξρχοιμή μμήμη. 

' temporary array  

ReDim MC(1 To 10) As Long 

ςη ρσμέυεια, διαςοέυξμςαπ κάθε αοιθμϊ θα εκςελέρει ςημ 

ποάνη MC(αοιθμξϋ) =  MC(αοιθμξϋ) + 1. Έυξσμε τσρικά 

σπξθέρει ϊςι καςά ςξμ ξοιρμϊ ςηπ η MC είμαι μηδεμιρμέμη. 

MC(7)= MC(7) + 1 = 0 + 1 = 1 

MC(3)= MC(3) + 1 = 0 + 1 = 1 

MC(1)= MC(1) + 1 = 0 + 1 = 1 

MC(5)= MC(5) + 1 = 0 + 1 = 1 

MC(2)= MC(2) + 1 = 0 + 1 = 1 

MC(7)= MC(7) + 1 = 1 + 1 = 2 

MC(9)= MC(9) + 1 = 0 + 1 = 1 

MC(4)= MC(4) + 1 = 0 + 1 = 1 

ή απλξϋρςεοα: 

' calculate the histogram of input frequencies 
For i = 1 To 8: MC(V(i))++: Next i 

ςξ ρυέδιξ 1 ταίμεςαι πχπ έυει διαμξοτχθεί ςόοα η MC. 

Ποϊκειςαι ρςημ ξσρία για ςξ ιρςϊγοαμμα ςχμ αοιθμόμ και 

μαπ «λέει» ϊςι ρςημ ςσυαία ασςή καςαμξμή, ξι αοιθμξί 

1,2,3,4,5,9 εμταμίζξμςαι μϊμξ μία τξοά, ξ αοιθμϊπ 7 δϋξ 

τξοέπ, εμό ξι αοιθμξί 6,8,10 απξσριάζξσμ. ςξ επϊμεμξ 

βήμα ξ αλγϊοιθμξπ θα ανιξπξιήρει ςξ ιρςϊγοαμμα πξσ 

μϊλιπ καςαρκεϋαρε για μα αμαρσμθέρει ςημ είρξδξ απϊ 

αςανιμϊμηςη ρε ςανιμξμημέμη. 

i = 0 

j = 1: if MC(j) = MC(1) = 1 → i ++: V(i) = j → V(1) = 1 

j = 2: if MC(j) = MC(2) = 1 → i ++: V(i) = j → V(2) = 2 

j = 3: if MC(j) = MC(3) = 1 → i ++: V(i) = j → V(3) = 3 

j = 4: if MC(j) = MC(4) = 1 → i ++: V(i) = j → V(4) = 4 

j = 5: if MC(j) = MC(5) = 1 → i ++: V(i) = j → V(5) = 5 
j = 6: if MC(j) = MC(6) = 0 → do nothing 
j = 7: if MC(j) = MC(7) = 2 → i ++: V(i) = j → V(6) = 7 

                              i ++: V(i) = j → V(7) = 7 
j = 8: if MC(j) = MC(8) = 0 → do nothing 
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j = 9: if MC(j) = MC(9) = 1 → i ++: V(i) = j → V(8) = 9 
j = 10: if MC(j) = MC(10) = 0 → do nothing 

ή απλξϋρςεοα: 

' copy to output array 

i = 0 
For j = 1 To 10 

 For k = 1 To MC(j): i ++: V(i) = j: Next k 

Next j 

ςξ ρημείξ ασςϊ μα κάμξσμε μια παοαςήοηρη. Έμαπ 

παλιϊπ ποξγοαμμαςιρςήπ (ραμ εμέμα) θα έγοατε:  

' COUNTING SORT ALGORITHM, UNSTABLE  

Sub COUNTING_sort ( V() As Long, SIZE As Long,  

                    MIN As Long, MAX As Long ) 

' Define variables  

Dim i As Long, j As Long, k As Long 

' temporary array  

ReDim MC(0 To MAX - MIN) As Long 

' calculate the histogram 

' of input frequencies 

For i = 0 To SIZE 

 MC(V(i) - MIN) = MC(V(i) - MIN) + 1 

Next i 

' copy to output array 

i = 0 

For j = MIN To MAX 

 For k = 1 To MC(j - MIN) 

  V(i) = j: i ++ 

 Next k 

Next j 
End Sub 

Ιαι θα καλξϋρε ςξμ αλγϊοιθμξ έςρι: 

' Define variables  

Dim n as long  

Dim V(0 To 7) As Long 

' Assign to V() random natural numbers  

' between 1 and 10 

For n = 0 to 7: V(n) = 1 + Rnd * 9: Next n 

' Call Counting Sort Algorithm  

Call COUNTING_sort ( V(), 7, 1, 10 ) 

Ζ βαρική διατξοά ςχμ δϋξ ασςόμ γοατόμ έγκειςαι ρςξσπ 

ξοιρμξϋπ: 

Dim V(1 To n) As Long 

ReDim MC(MIN To MAX) As Long 

Έμαμςι ςχμ ξοιρμόμ: 

Dim V(0 To n-1) As Long 

ReDim MC(0 To MAX - MIN) As Long 

Αμ και ξι «ρϋγυοξμεπ» γλόρρεπ ποξγοαμμαςιρμξϋ μαπ 

σπϊρυξμςαι ϊςι δεμ θα έποεπε μα σπάουει διατξοά, και 

ασςϊ ιρυϋει ρίγξσοα για ςξ Dim V(0 To n-1) As Long πξσ 

είμαι παοχυημέμξ και δημιξσογεί ρσμευόπ ρσγυϋρειπ 

υχοίπ λϊγξ, ςξ ReDim MC(0 To MAX - MIN) As Long αμ και 

«τξοςόμει» ςξμ αλγϊοιθμξ με ςέρρεοιπ επιπλέξμ ποάνειπ 

αταίοερηπ ςξσ MIN, ρσμιρςάςαι ϊςαμ δεμ είμαρςε βέβαιξι 

ϊςι ςξ MIN θα είμαι πάμςα αοκεςά μικοϊ για λϊγξσπ 

διαυείοιρηπ ςηπ μμήμηπ εκ μέοξσπ ςηπ γλόρραπ 

ποξγοαμμαςιρμξϋ και ςξσ λειςξσογικξϋ ρσρςήμαςξπ. 

Έρςχ ςόοα ϊςι με ςξμ αλγϊοιθμξ Counting Sort 

ςανιμξμξϋμςαι 8 ρϋμθεςα δεδξμέμα με πιθαμέπ ςιμέπ 

κλειδιξϋ ρϋγκοιρηπ απϊ ςξ 1 έχπ ςξ 10. Δίμαι και πάλι ξι 

ςσυαίξι αοιθμξί 7,3,1,5,2,7,9,4 αλλά ασςή ςη τξοά δεμ 

είμαι 8 ασςϊμξμξι αοιθμξί, αλλά εκτοάζξσμ απ πξϋμε ςιπ 

ηλικίεπ 8 παιδιόμ, ςξσ Λαμόλη(7), ςξσ Ηξδχοή(3), ςηπ 

Δήμηςοαπ(1), ςηπ Αγγελικήπ(5), ςηπ Λαοίαπ(2), ςξσ 

Λιυάλη(7), ςξσ Άγγελξσ(9) και ςηπ Μάμςιαπ(4) αμςίρςξιυα.  

  
ρυέδιξ 2: H λειςξσογία ςξσ αλγϊοιθμξσ Counting Sort,  

ρςημ εσρςαθή εκδξυή ςξσ. 

 

' COUNTING SORT ALGORITHM, STABLE  

Sub COUNTING_sort_DO( Α() As MyDataType, B() As 

MyDataType, SIZE As Long, MIN As Long, MAX As Long ) 

' Define variables  

Dim i As Long, t As Long 

' temporary array 

ReDim MC(MIN To MAX) As Long 

' calculate the histogram of key frequencies 

For i = 1 To SIZE: MC(A(i).key) = MC(A(i).key) + 1: Next i 

' calculate the starting index for each key 

For i = MIN To MAX 

 t = t + MC(i) 

 MC(i) = t - MC(i) 

Next i 

' copy to output array, preserving order 

' of inputs with equal keys 

For i = 1 To SIZE 

 MC(A(i).key) ++ 

 B(MC(A(i).key)) = A(i) 

Next i 

End Sub 

ςξ ρυέδιξ 2 παοξσριάζεςαι η λειςξσογία ςξσ αλγϊοιθμξσ 

και ρςη ρσμέυεια μια σλξπξίηρη ρε ρσμβξλική γλόρρα 

ποξγοαμμαςιρμξϋ Basic. Αουικά ξ αλγϊοιθμξπ δέυεςαι 

ρςημ είρξδξ μια λίρςα ρϋμθεςχμ δεδξμέμχμ Α(), και μια 

δεϋςεοη κεμή λίρςα Β() ρςημ ξπξία θα ςξπξθεςήρει ςημ 

ςανιμξμημέμη Α(). Οι λίρςεπ έυξσμ πλήθξπ SIZE με 

ελάυιρςη πιθαμή ςιμή κλειδιξϋ ρϋγκοιρηπ MIN και μέγιρςη 

MAX. Ασςϊ γίμεςαι με ςξμ παοακάςχ ςοϊπξ: 

' Define variables  

Type MyDataType 

 name As String * 16 

 key As Byte 

End Type 

Redim ChildA (1 to 8) as myDataType 

Redim ChildB (1 to 8) as myDataType 

' Assign to Α() Children’s names and ages 

ChildA(1).name = "ΜΑΝΩΛΗΣ": ChildA(1).key = 7 

ChildA(2).name = "ΘΟΔΩΡΗΣ": ChildA(2).key = 3 

ChildA(3).name = "ΔΗΜΗΤΡΑ": ChildA(3).key = 1 

ChildA(4).name = "ΑΓΓΕΛΙΚΗ":ChildA(4).key = 5 

ChildA(5).name = "ΜΑΡΙΑ":   ChildA(5).key = 2 

ChildA(6).name = "ΜΙΧΑΛΗΣ": ChildA(6).key = 7 

ChildA(7).name = "ΑΓΓΕΛΟΣ": ChildA(7).key = 9 

ChildA(8).name = "ΝΑΝΤΙΑ":  ChildA(8).key = 4 
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' Call Counting Sort Algorithm  

Call COUNTING_sort_DO ( ChildA(), ChildB(), 8, 1, 10 ) 

Ο εσρςαθήπ ασςϊπ αλγϊοιθμξπ, μϊλιπ δευςεί ρςημ είρξδξ 

ςξσ ςα παοαπάμχ ρςξιυεία, αουικά θα λειςξσογήρει ϊπχπ 

η αρςαθήπ εκδξυή ςξσ, δημιξσογόμςαπ ςξ ιρςϊγοαμμα 

ϊπχπ εμταμίζεςαι ρςημ γοαμμή Α ςξσ ρυεδίξσ 2.  

MC(A(1).key) = MC(A(1).key) + 1 → MC(7) = MC(7) + 1 = 0 + 1 = 1 

MC(A(2).key) = MC(A(2).key) + 1 → MC(3) = MC(3) + 1 = 0 + 1 = 1 

MC(A(3).key) = MC(A(3).key) + 1 → MC(1) = MC(1) + 1 = 0 + 1 = 1 

MC(A(4).key) = MC(A(4).key) + 1 → MC(5) = MC(5) + 1 = 0 + 1 = 1 

MC(A(5).key) = MC(A(5).key) + 1 → MC(2) = MC(2) + 1 = 0 + 1 = 1 

MC(A(6).key) = MC(A(6).key) + 1 → MC(7) = MC(7) + 1 = 1 + 1 = 2 

MC(A(7).key) = MC(A(7).key) + 1 → MC(9) = MC(9) + 1 = 0 + 1 = 1 

MC(A(8).key) = MC(A(8).key) + 1 → MC(4) = MC(4) + 1 = 0 + 1 = 1 

ή απλξϋρςεοα: 

' calculate the histogram of key frequencies  

For i = 1 To SIZE: MC(A(i).key) ++: Next i 

ςη ρσμέυεια, διαςοέυξμςαπ ςξ ιρςϊγοαμμα θα αθοξίρει 

κάθε ςιμή εκςϊπ ςηπ ποόςηπ με ςημ ποξηγξϋμεμη ςηπ: 

MC(2) = MC(2) + MC(1) = 1 + 1 = 2 

MC(3) = MC(3) + MC(2) = 1 + 2 = 3 

MC(4) = MC(4) + MC(3) = 1 + 3 = 4 

MC(5) = MC(5) + MC(4) = 1 + 4 = 5 

MC(6) = MC(6) + MC(5) = 0 + 5 = 5 

MC(7) = MC(7) + MC(6) = 2 + 5 = 7 

MC(8) = MC(8) + MC(7) = 0 + 7 = 7 

MC(9) = MC(9) + MC(8) = 1 + 7 = 8 

MC(10) = MC(10) + MC(9) = 0 + 8 = 8 

Ηα δημιξσογηθεί έςρι ςξ ιρςϊγοαμμα ϊπχπ εμταμίζεςαι 

ρςημ γοαμμή Β ςξσ ρυεδίξσ 2. Ζ Γοαμμή Γ πεοιέυει ςιπ 

ςιμέπ ςηπ Γοαμμήπ Β αμ αταιοεθξϋμ απϊ ασςέπ ξι 

αμςίρςξιυεπ ςιμέπ ςηπ αουικήπ γοαμμήπ Α. 

Ζ ϊλη διαδικαρία ςηπ διαμϊοτχρηπ ςηπ γοαμμήπ Γ απϊ ςη 

γοαμμή Α, επιςσγυάμεςαι με έμα μϊμξ πέοαρμα ςηπ 

γοαμμήπ Α ςξσ ιρςξγοάμμαςξπ χπ ενήπ: 

' calculate the starting index for each key 

For i = MIN To MAX 

 t = t + MC(i) 

 MC(i) = t - MC(i) 

Next i 

Έυξμςαπ τέοει ςξ ιρςϊγοαμμα ρςη μξοτή ςηπ γοαμμήπ Γ 

ςξσ ρυεδίξσ 2, διαςοέυξσμε ςα ρςξιυεία ειρϊδξσ και για 

κάθε ςιμή κλειδιξϋ ρϋγκοιρηπ κάθε ρϋμθεςξσ δεδξμέμξσ, 

ασνάμξσμε ςημ αμςίρςξιυη ςιμή ιρςξγοάμμαςξπ ςηπ 

γοαμμήπ Γ καςά 1 και δημιξσογξϋμε ςη γοαμμή Δ. 

Σξπξθεςξϋμε ςξ ρϋμθεςξ δεδξμέμξ ρςη θέρη πξσ μαπ 

σπξδεικμϋει ςξ ςελικϊ ιρςϊγοαμμα ςηπ γοαμμήπ Δ.   

ΔΜΣΟΚΔ:  

1. Πάοε ςξ 1ξ παιδί, ςξμ Λαμόλη, πξσ έυει ηλικία 7, πήγαιμε 

ρςη θέρη 7 ςξσ ιρςξγοάμμαςξπ ςηπ γοαμμήπ Γ και αϋνηρε 

ςημ καςά 1. Ήςαμ 5 και έγιμε 6. Βάλε ςξ 1ξ παιδί ςηπ 

αςανιμϊμηςηπ λίρςαπ ρςημ 6η θέρη ςηπ ςανιμξμημέμηπ.  

i = 1: MC(A(1).key) = MC(A(1).key) + 1  → MC(7) = MC(7) + 

1 → MC(7) = 5 + 1 = 6: B(MC(A(i).key)) = A(i) → B(6) = A(1) 

2. Πάοε ςξ 2ξ παιδί, ςξμ Ηξδχοή, πξσ έυει ηλικία 3, 

πήγαιμε ρςη θέρη 3 ςξσ ιρςξγοάμμαςξπ ςηπ γοαμμήπ Γ και 

αϋνηρε ςημ καςά 1. Ήςαμ 2 και έγιμε 3. Βάλε ςξ 2ξ παιδί ςηπ 

αςανιμϊμηςηπ λίρςαπ ρςημ 3η θέρη ςηπ ςανιμξμημέμηπ.   

i = 2: MC(A(2).key) = MC(A(2).key) + 1  → MC(3) = MC(3) + 

1 → MC(3) = 2 + 1 = 3: B(MC(A(i).key)) = A(i) → B(3) = A(2) 

Σα σπϊλξιπα βήμαςα εκςελξϋμςαι με αμάλξγξ ςοϊπξ. 

Δμδιατέοξμ ιδιαίςεοξ παοξσριάζει ςξ βήμα 6: 

6. Πάοε ςξ 6ξ παιδί, ςξ Λιυάλη, πξσ έυει ηλικία 7 ϊπχπ είυε 

και ξ Λαμόληπ, πήγαιμε ρςη θέρη 7 ςξσ ιρςξγοάμμαςξπ ςηπ 

γοαμμήπ Γ και αϋνηρε ςημ καςά 1. Μα θσμηθξϋμε εδό ϊςι η 

αουική ςιμή ήςαμ 5 και ασνήθηκε ρε 6 με ςημ είρξδξ ςξσ 

Λαμόλη, ςόοα λξιπϊμ θα ασνηθεί ναμά και απϊ 6 θα γίμει 

7. Βάλε ςξ 6ξ παιδί ςηπ αςανιμϊμηςηπ λίρςαπ ρςημ 7η θέρη 

ςηπ ςανιμξμημέμηπ.   

i = 6: MC(A(6).key) = MC(A(6).key) + 1  → MC(6) = MC(6) + 

1 → MC(6) = 6 + 1 = 7: B(MC(A(i).key)) = A(i) → B(7) = A(6) 

ή απλξϋρςεοα, ϊλη ασςή η διαδικαρία πεοιγοάτεςαι απϊ 

ςξμ παοακάςχ βοϊγυξ: 

' copy to output array, preserving order 

' of inputs with equal keys 

For i = 1 To SIZE 

 MC(A(i).key) ++ 

 B(MC(A(i).key)) = A(i) 

Next i 

Παοαςηοξϋμε ϊςι ξ Λαμόληπ και ξ Λιυάληπ πξσ έυξσμ ςημ 

ίδια ηλικία, «βγαίμξσμ» απϊ ςξμ αλγϊοιθμξ με ςημ ίδια 

ρειοά πξσ «μπήκαμ», άοα ξ αλγϊοιθμξπ είμαι εσρςαθήπ. 

συμά είμαι δσμαςϊ μα υειοιρςξϋμε ρϋμθεςα δεδξμέμα ρα 

μα ήςαμ τσρικξί αοιθμξί, αμςιρςξιυίζξμςαπ έμαμ  τσρικϊ 

αοιθμϊ ρε κάθε έμα ρϋμθεςξ δεδξμέμξ και αμςίρςοξτα 

ϊπχπ ρσμβαίμει για παοάδειγμα ρςξ υοχμαςικϊ 

μξμςέλξ[14] RGB. 

Δπαμεουϊμεμξι ςόοα ρςημ ςανιμϊμηρη τσρικόμ αοιθμόμ, 

μπξοξϋμε μα βελςιόρξσμε ςξμ Counting sort ρε ςαυϋςηςα 

και κσοίχπ ρε καςαμάλχρη μμήμηπ με ςξμ ακϊλξσθξ 

ςοϊπξ: 

Sub COUNTING_Sort_Towers(V() As Long, SIZE As Long, MIN 

As Long, MAX As Long) 

' Define variables  

Dim i As Long, j As Long, k As Long, iPointer As Long, 

iTower As Long, tTowers As Long, Fex As Long 

' temporary array as BYTE (8bit only, fast and small) 

ReDim MC1(0 To MAX - MIN) As Byte 

' calculate the histogram of input frequencies  

For i = 1 To SIZE 

iPointer = V(i) – MIN 

If MC1(iPointer) = 255 Then 

 MC1(iPointer) = 0 

 If tTowers = 0 Then 

  ' Initialization of Secondary Buffer 

  tTowers = 1 

  ReDim MC2(0 To MAX - MIN, 1 To 1) As Byte 

  MC2(iPointer, 1) = 1 

 Else 

  iTower = 1 

  Do 

  If MC2(iPointer, iTower) = 255 Then 

   MC2(iPointer, iTower) = 0 

   iTower ++ 

   If iTower > tTowers Then 

    tTowers ++ 

    ' Re-Initialization of Secondary Buffer 

    ReDim Preserve MC2(0 To MAX- 

         MIN, 1 To tTowers) 

    MC2(iPointer, tTowers) = 1 
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    Exit Do 

   Else 

    If MC2(iPointer, iTower)<>255 Then 

     MC2(iPointer, iTower) ++ 

     Exit Do 

    End If 

   End If 

  Else 

   MC2(iPointer, iTower) ++ 

   Exit Do 

  End If 

  Loop 

 End If 

Else 

 MC1(iPointer) ++ 

End If 

Next i 

' copy to output array  

i = 0 

For j = MIN To MAX 

iPointer = j – MIN 

Fex = MC1(iPointer) 

' #1 / very slow variation 

'If tTowers > 0 Then 

' For k = 1 To tTowers 

'  Fex = Fex + MC2(iPointer, k) * (256 ^ k) 

' Next k 

'End If 

' #2 / faster variation 

If tTowers = 1 Then 

 Fex = Fex + MC2(iPointer, 1) * &H100& 

Else 

 If tTowers = 2 Then 

  Fex = Fex + MC2(iPointer, 1) * &H100&  

       + MC2(iPointer, 2) * &H10000 

 Else 

  If tTowers = 3 Then 

   Fex = Fex + MC2(iPointer, 1) * &H100& 

        + MC2(iPointer, 2) * &H10000  

        + MC2(iPointer, 3) * &H1000000 

  ' Else… continue for amount > 32bit 

  End If 

 End If 

End If 

For k = 1 To Fex : i ++: V(i) = j : Next k 

Next j 

End Sub 

Ζ κξμφϊςηςα ςηπ διαςϋπχρηπ ςηπ βαρικήπ εκδξυήπ ςξσ 

αλγϊοιθμξσ μπξοεί μα υάθηκε, ϊμχπ η μέα ασςή 

παοαλλαγή είμαι ςαυϋςεοη ρε υοϊμξ εκςέλερηπ και 

ξικξμξμικϊςεοη ρε καςαμάλχρη μμήμηπ θεχοηςικά έχπ 

και R/log2R τξοέπ, ποακςικά έχπ R/bmin ϊπξσ bmin o 

μικοϊςεοξπ ρε bit ςϋπξπ δεδξμέμχμ ακέοαιχμ αοιθμόμ 

πξσ είμαι δσμαςϊ μα ξοιρςεί ρςη γλόρρα 

ποξγοαμμαςιρμξϋ πξσ σλξπξιείςαι ξ αλγϊοιθμξπ. ςημ 

Basic, ξ μικοϊςεοξπ αμςίρςξιυξπ ςϋπξπ δεδξμέμχμ είμαι ςξ 

Byte, πξσ έυει εϋοξπ 8 bit (0-255) και γι ασςϊ ςξ λϊγξ, 

καςά ςημ ςανιμϊμηρη για παοάδειγμα R=232=32bit ςξ 

εϋοξπ τσρικόμ αοιθμόμ πλήθξσπ n=224=24bit, αμςί για 

m=R log2n=R 24bit δέρμεσρη ποξρχοιμήπ μμήμηπ, είμαι 

δσμαςϊ μα έυξσμε μϊλιπ R 8bit δέρμεσρη, πξσ ρημαίμει 

24/8=3 τξοέπ λιγϊςεοη καςαμάλχρη μμήμηπ ρςιπ εσμξψκέπ 

καςαμξμέπ υαμηλόμ ρσυμξςήςχμ (λίγεπ επαμαλήφειπ ςχμ 

αοιθμόμ ϊπχπ ρσμβαίμει ρσμήθχπ ρςιπ ςσυαίεπ καςαμξμέπ 

μεγάλξσ πλήθξσπ), εμό ρςη υειοϊςεοη πεοίπςχρη, πξσ 

είμαι εκείμη ρςημ ξπξία ϊλξι ξι αοιθμξί έυξσμ ςημ ίδια 

ςιμή και άοα η μέγιρςη επαμάληφη είμαι ίρη με “n”,  η 

μέγιρςη καςαμάλχρη είμαι η ίδια με ςημ βαρική εκδξυή 

ςξσ αλγϊοιθμξσ, ίρη με R log2n bit = R 24bit. 

ςημ ποάνη ασςϊ μεςατοάζεςαι χπ ενήπ: Αμ ξι n=224 ςξ 

πλήθξπ αοιθμξί εϋοξσπ R=232, έυξσμ ρςημ καςαμξμή ςξσπ 

μέγιρςη επαμάληφη μικοϊςεοη απϊ 256, ςϊςε ξ 

αλγϊοιθμϊπ θα δερμεϋρει R 8bit=232 8bit μμήμη ή 4GB. Αμ 

η επαμάληφη είμαι μεγαλϋςεοη ή ίρη απϊ 28=256 αλλά 

μικοϊςεοη απϊ 216=65.536, ξ αλγϊοιθμϊπ θα δερμεϋρει 

R 16bit = 232 16bit μμήμη ή 8GB. Ιαι ςέλξπ, ρςη υειοϊςεοη 

πεοίπςχρη, αμ η επαμάληφη είμαι μεγαλϋςεοη ή ίρη απϊ 

216=65.536 και ξπχρδήπξςε μικοϊςεοη ή ίρη απϊ ςξ 

πλήθξπ ςχμ αοιθμόμ n=224, ξ αλγϊοιθμϊπ θα δερμεϋρει 

R 24bit = 232 24bit μμήμη ή 12GB, πξρϊ πξσ ιρξϋςαι με ςη 

μμήμη πξσ θα δέρμεσε ρςη βαρική εκδξυή ςξσ. 

 

[7] Δσρςαθείπ και μη εσρςαθείπ αλγϊοιθμξι ςανιμϊμηρηπ 

Έμαπ αλγϊοιθμξπ ςανιμϊμηρηπ ξμξμάζεςαι εσρςαθήπ 

(stable) ϊςαμ διαςηοεί ρςημ ςανιμξμημέμη ένξδξ ςη ρειοά 

ςχμ ίρχμ ρςξιυείχμ ϊπχπ ήςαμ ρςημ είρξδξ. ςαμ 

ςανιμξμξϋμε ρϋμθεςα δεδξμέμα με βάρη έμα κλειδί, ςα 

ρϋμθεςα δεδξμέμα με ςημ ίδια ςιμή κλειδιξϋ εμταμίζξμςαι 

ςανιμξμημέμα με ςη ρειοά πξσ είυαμ ϊςαμ ήςαμ 

αςανιμϊμηςα. Για παοάδειγμα, ϊςαμ ςανιμξμξϋμε βιβλία με 

βάρη ςηπ ημεοξμημία έκδξρηπ ςξσπ, ςα ρϋμθεςα δεδξμέμα 

είμαι ςα βιβλία και ςξ κλειδί είμαι η ημεοξμημία έκδξρηπ. 

Ο εσρςαθήπ αλγϊοιθμξπ ςανιμξμεί ςα βιβλία με ςοϊπξ 

όρςε ςα βιβλία με ςημ ίδια ημεοξμημία έκδξρηπ μα 

εμταμίζξμςαι ρςξ ςανιμξμημέμξ απξςέλερμα διαςηοόμςαπ 

ςημ ίδια ρειοά πξσ είυαμ ϊςαμ ήςαμ αςανιμϊμηςα. Σα 

βιβλία «De la Terre à la Lune»(1865), « Utopia» (1518) 

και «Calendarium Romanum Magnum» (1518), 

ςανιμξμξϋμςαι με εσρςάθεια ρϋμτχμα με ςημ ημεοξμημία 

έκδξρηπ ςξσπ ραμ « Utopia» (1518), «Calendarium 

Romanum Magnum» (1518), «De la Terre à la Lune»(1865) 

και ϊυι ραμ «Calendarium Romanum Magnum» (1518),  

«Utopia» (1518), «De la Terre à la Lune»(1865) πξσ είμαι 

τσρικά κι ασςϊ έμα ξοθά ςανιμξμημέμξ απξςέλερμα αλλά 

δεμ θεχοείςαι εσρςαθέπ. Ζ εσρςάθεια δεμ έυει μϊημα ϊςαμ 

ςανιμξμξϋμε τσρικξϋπ αοιθμξϋπ, γιαςί ϊλξι ξι αοιθμξί 

πξσ είμαι ίρξι είμαι και ίδιξι (ϊλα ςα «7» είμαι ίδια). ςαμ 

ϊμχπ ςανιμξμξϋμε ρϋμθεςα δεδξμέμα με βάρη κάπξια 

κξιμή ςξσπ ιδιϊςηςα (κλειδί), ςϊςε ςα ρϋμθεςα δεδξμέμα με 

ίρη ςιμή ςηπ κξιμήπ ςξσπ ιδιϊςηςαπ δεμ είμαι σπξυοεχςικά 

και ίδια (ξ Λαμόληπ και ξι Λαοία είμαι και ξι δϋξ 50 

εςόμ, είμαι δηλαδή ίρξι ρςημ ηλικία, αλλά δεμ είμαι 

ρσμήθχπ ξ ίδιξπ άμθοχπξπ). 

 

[8] Φοξμική και υχοική ςάνη Ο() 

Σα ϊοια υοξμικήπ Οtime() και υχοικήπ Οspace() ςάνηπ (Big O 

notation), ή απλξϋρςεοα Οt(), Οs(), ξοίζξσμ ςξ πϊρξ 

«αογϊπ» ρε υοϊμξ εκςέλερηπ και πϊρξ «αδητάγξπ» ρε 

μμήμη μπξοεί μα είμαι έμαπ αλγϊοιθμξπ. Σξ ρϋμβξλξ Ο(), 

πξσ παοαπέμπει ρςξ Order-Σάνη, ξοίρςηκε αουικά απϊ 

ςξμ Edmund Landau (1877–1938). Σα ϊοια ςάνηπ 

απξςελξϋμ «κλειδιά» ςηπ επιρςήμηπ ςχμ σπξλξγιρςόμ 

ρςξμ ςξμέα ςηπ βελςιρςξπξίηρηπ ςχμ αλγϊοιθμχμ και ςηπ 

εκςίμηρηπ ρτάλμαςξπ. 
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Απ σπξθέρξσμε ϊςι έυχ ρςξ ρπίςι ςιπ κϊοεπ μξσ, ςη 

Δημηςοξϋλα και ςη Μάμςια, μαζί με ςημ αμιφιά μξσ ςη 

Λαοία, και βοίρκχ ςα γσαλιά μξσ ρπαρμέμα. Λπξοό μα 

μάθχ ςξμ σπεϋθσμξ με πξλλξϋπ διατξοεςικξϋπ ςοϊπξσπ: 

 

(α) Ο «καλόπ» ςοόπξπ: Οt(1) 

Ποξωπϊθερη: Σα παιδιά είμαι ειλικοιμή και γμχοίζξσμ ϊλα 

ςξμ σπαίςιξ. 

- «Μάμςια, πξιϊπ μξσ έρπαρε ςα γσαλιά;», οχςάχ ςη 

Μάμςια. 

- «Ζ Λαοία ρξσ έρπαρε ςα γσαλιά.», μξσ απαμςά η 

Μάμςια. 

Έκαμα μία εοόςηρη και πήοα μία απάμςηρη. Ασςϊ 

διήοκερε ϊρξ υοϊμξ διαοκεί μία εοόςηρη μα ςεθεί και μα 

απαμςηθεί, άοα είυα υοξμική ςάνη Οt(1). 

 

(β) Ο «κακόπ» ςοόπξπ #1: O(n) 

Ποξωπϊθερη: Σα παιδιά είμαι ειλικοιμή και γμχοίζξσμ ϊλα 

ςξμ σπαίςιξ. 

- «Μάμςια, ερϋ μξσ έρπαρεπ ςα γσαλιά;», οχςάχ ςη 

Μάμςια. 

- «υι!», μξσ απαμςά η Μάμςια. 

«Δημηςοξϋλα, ερϋ μξσ έρπαρεπ ςα γσαλιά;», οχςάχ ςη 

Δημηςοξϋλα. 

- «υι!», μξσ απαμςά η Δημηςοξϋλα. 

«Λαοία, ερϋ μξσ έρπαρεπ ςα γσαλιά;», οχςάχ ςη Λαοία. 

- «Μαι Ηείε, ρσγμόμη…», μξσ απαμςά η Λαοία. 

Έκαμα ςοείπ εοχςήρειπ και πήοα ςοείπ απαμςήρειπ. Άοα 

είυα Ot(3). Για “n” ςξ πλήθξπ παιδιά θα είυα Ot(n). 

 

(γ) Ο «κακόπ» ςοόπξπ #2: Οt(log2n) 

Ποξωπϊθερη: Σα παιδιά είμαι ειλικοιμή και γμχοίζξσμ ϊλα 

ςξμ σπαίςιξ. 

Φχοίζχ ςα παιδιά ρςέλμξμςαπ ςη Λαοία ρςξ άλλξ 

δχμάςιξ. 

- «Μάμςια, ασςϊπ πξσ μξσ έρπαρε ςα γσαλιά είμαι ρ’ ασςϊ 

ςξ δχμάςιξ;» 

- «υι.» 

Πάχ ρςξ άλλξ δχμάςιξ. 

- «Λαοία, ασςϊπ πξσ μξσ έρπαρε ςα γσαλιά είμαι ρ’ ασςϊ 

ςξ δχμάςιξ;» 

- «Μαι Ηείε, ρσγμόμη…». 

Έκαμα δϋξ εοχςήρειπ και πήοα δϋξ απαμςήρειπ. Άοα είυα 

Ot(2). Για “n” ςξ πλήθξπ παιδιά θα έποεπε μα ςα υχοίρχ 

ρςη υειοϊςεοη πεοίπςχρη ςϊρεπ τξοέπ ϊρεπ θα ήςαμ 

δσμαςϊ μα διαιοεθεί ςξ “n” ρςα δϋξ, δηλαδή log2n τξοέπ 

και μα πάοχ ςξμ ίδιξ αοιθμϊ απαμςήρεχμ, έυξμςαπ 

Ot(log2n). 

(δ) Και ξ «άρκημξπ» ςοόπξπ: Ot(n2) 

Ποξωπϊθερη: Σα παιδιά είμαι ειλικοιμή αλλά δεμ 

γμχοίζξσμ ϊλα ςξμ σπαίςιξ. 

- «Μάμςια, μήπχπ μξσ έρπαρε ςα γσαλιά η Δημηςοξϋλα;»  

- «Δεμ νέοχ.» 

- «Μάμςια, μήπχπ μξσ έρπαρε ςα γσαλιά η Λαοία;» 

- «Δεμ νέοχ.» 

- «Μάμςια, μήπχπ μξσ έρπαρεπ ςα γσαλιά ερϋ;» 

- «υι.» 

- «Δημηςοξϋλα, μήπχπ μξσ έρπαρε ςα γσαλιά η Μάμςια;»  

- «Δεμ νέοχ.» 

- «Δημηςοξϋλα, μήπχπ μξσ έρπαρε ςα γσαλιά η Λαοία;» 

- «Δεμ νέοχ.» 

- «Δημηςοξϋλα, μήπχπ μξσ έρπαρεπ ςα γσαλιά ερϋ;» 

- «υι.» 

- «Λαοία, μήπχπ μξσ έρπαρε ςα γσαλιά η Μάμςια;»  

- «υι.» 

- «Λαοία, μήπχπ μξσ έρπαρε ςα γσαλιά η Δημηςοξϋλα;» 

- «υι!»  

- «Λαοία, μήπχπ μξσ έρπαρεπ ςα γσαλιά ερϋ;» 

- «Μαι Ηείε, ρσγμόμη…» 

Έκαμα εμμέα εοχςήρειπ και πήοα εμμέα απαμςήρειπ. Άοα 

είυα Ot(9). Για “n” ςξ πλήθξπ παιδιά θα είυα Ot(n2). 

 

(ε) Και ξ «πξμηοόπ» ςοόπξπ: Οt(1) 

Ποξωπϊθερη: καμία. 

Υχμάζειπ δσμαςά: «Ιξοίςρια ποξρξυή! ςημ ποόςη πξσ 

θα μξσ βοει ςα γσαλιά μξσ θα δόρχ μια καοαμέλα!». Οι 

δϋξ ρπεϋδξσμ, η ςοίςη, η ραρςιρμέμη, είμαι ξ σπαίςιξπ. 
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[9] σμβξλική γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ Basic 

Ο κόδικαπ πξσ εμταμίζεςαι ρςη μελέςη ασςή είμαι 

γοαμμέμξπ ρςη ρσμβξλική γλόρρα ποξγοαμμαςιρμξϋ 

Basic. Δίμαι ρσμβαςϊπ με ςημ Microsoft Visual Basic και ςα 

λειςξσογικά ρσρςήμαςα Microsoft Windows 32 bit. ε 

ρυέρη με ςιπ πεοιρρϊςεοεπ γμχρςέπ γλόρρεπ 

ποξγοαμμαςιρμξϋ, είμαι πιθαμϊ μα διατέοει ρςιπ 

παοακάςχ ρσμβάρειπ: 

Σύπξι δεδξμέμωμ: 

Οοιρμόπ τσρικώμ αοιθμώμ 

Byte  Υσρικϊπ αοιθμϊπ εϋοξσπ 8 bit, 1 byte. 

Integer Υσρικϊπ αοιθμϊπ εϋοξσπ 16 bit, 2 byte. 

Long  Υσρικϊπ αοιθμϊπ εϋοξσπ 32 bit, 4 byte. 

Double  Δεκαδικϊπ αοιθμϊπ εϋοξσπ 64 bit, 8 byte. 

Οοιρμόπ λίρςαπ τσρικώμ αοιθμώμ 

Dim V(1 To 10)   Λίαπ διάρςαρηπ. 

Dim V(1 To 10, 1 To 2)   Δϋξ διαρςάρεχμ. 

ReDim V(1 To n)    Λεςαβληςξϋ μήκξσπ, 

                                                  μηδεμιρμέμη. 

ReDim Preserve V(1 To n+k)  Λεςαβληςξϋ μήκξσπ, 

                                                  επεκςείμει ςημ αουική 

     V(1 To n) διαςηοόμςαπ 

                                                  ςιπ αουικέπ ςιμέπ ςηπ. 

Οοιρμόπ ρύμθεςωμ δεδξμέμωμ 

Type MyDataType 

 name As String * 16 

 key As Byte 

End Type 

ReDim V(1 To n) as MyDataType  

Λεςαβληςξϋ μήκξσπ, ρϋμθεςξπ ςϋπξπ δεδξμέμχμ πξσ 

πεοιέυει έμα αλταοιθμηςικϊ 16 υαοακςήοχμ και έμα 

τσρικϊ αοιθμϊ απϊ ςξ 0 έχπ ςξ 255. 

Σελερςέπ: 

5 / 2 = 2.5 

5 \ 2 = 2 

if a >= b then…  if a ≥ b then… 

if a <= b then…  if a ≤ b then… 

if a <> b then…  if a ≠ b then… 

if a AND b then…   υοήρη ςξσ AND για λξγική ρϋγκοιρη 

c = a AND b   υοήρη ςξσ AND για ρϋγκοιρη bit ποξπ bit 

i ++  →  i = i + 1 έμα μικοϊ δάμειξ απϊ ςη γλόρρα C 

σμαοςήρειπ: 

Len (A)  Σξ μέγεθξπ ςξσ ςϋπξσ δεδξμέμχμ 

                              ςηπ μεςαβληςήπ Α ρε Bytes. 

Len (V(1))   Σξ μέγεθξπ ςξσ ςϋπξσ δεδξμέμχμ 

                              ςηπ λίρςαπ V(1 To n) ρε Bytes. 

Rnd * n  Δπιρςοέτει μία ςσυαία ςιμή 

   μεςανϋ 0 και n. 

Int(5.7) = 5 

Int(5.4) = 5 

CInt(5.7) = 6 

CInt(5.4) = 5 

Abs(-7) = 7 

log(256) = 5,5452         (e5,5452 ≈ 256) 

log(256) / log(2) = 8     (28 = 256) 

Βοόγυξι  

For i = 1 To 10: Next i  i=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

For i = 1 To 10 Step 2: Next i i=1,3,5,7,9 

Do: Loop αςέομξμξπ βοϊγυξπ, ένξδξπ μϊμξ με Exit Do 

Windows API: 

Ζ γλόρρα είμαι ρε θέρη μα καλεί ρσμαοςήρειπ ςξσ 

λειςξσογικξϋ ρσρςήμαςξπ. 

' COPY MEMORY FUNCTION, WIN API 32  

Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32.dll" Alias 

"RtlMoveMemory" (Destination As Any, Source As Any, 

ByVal Length As Long) 

 

[10] Κϋρη ςηπ n log2n = n+R για δξρμέμξ R 

Έρςχ R=224, η λϋρη σλξπξιημέμη ρε ρσμβξλική γλόρρα 

ποξγοαμμαςιρμξϋ Basic έυει χπ ενήπ: 

R = 2 ^ 24 

n = 0 

Do 

n ++: If (n * log2(n)) >= (n + R) Then Exit Do 

Loop 

Print n 
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[11] ςημ παοάγοατξ ασςή θα μελεςήρξσμε ςημ επίδοαρη 

ςξσ εϋοξσπ ςιμόμ ςχμ ποξπ ςανιμϊμηρη τσρικόμ αοιθμόμ 

ρςημ απϊδξρη ςχμ αλγϊοιθμχμ Merge Sort και Counting 

Sort. 

ςξ διάγοαμμα 7, παοξσριάζεςαι μια μέα δξκιμή  υχοίπ 

μα λξγαοιθμηθξϋμ ξι άνξμεπ. Ο Counting sort 

παοξσριάζει γοαμμική ρσμπεοιτξοά κι ασςϊ είμαι 

απϊλσςα αμαμεμϊμεμξ ατξϋ έυει υοξμική ςάνη Οt(2 n) 

ϊςαμ R≤n και Οt(n+R) ϊςαμ R>n, δηλαδή ξι καμπϋλεπ 

ςξσ εκτοάζξμςαι ραμ Σ=2 n ή T=n+R πξσ είμαι και ξι 

δϋξ γοαμμικέπ ρσμαοςήρειπ. O Merge Sort, με υοξμική 

ςάνη Ot (n log2n), εκτοάζεςαι ραμ T=k n log2n. Ζ τϋρη 

μιαπ ςέςξιαπ ρσμάοςηρηπ «μξιάζει» γοαμμική αλλά δεμ 

είμαι και μάλιρςα ξι ςιμέπ πξσ λαμβάμει ασναμξμέμξσ 

ςξσ “n” ςημ καμπσλόμξσμ ποξπ ςα πάμχ καθόπ ςξ 

log2n ασνάμει κι εκείμξ. 

διάγοαμμα 7 

 

 
 

n=227=134.217.728 

Merge sort 

Counting sort 

R 
Merge sort 

bottom-up 

execution Time 

Counting sort 

towers 

execution Time 
2
8
 19.628 ms   571 sec 

2
12
 21.982 ms   587 sec 

2
14
 23.207 ms   587 sec 

2
16
 24.355 ms   602 sec 

2
17
 24.948 ms   627 sec 

2
18
 

 

25.531 ms   701 sec 

2
19
 26.153 ms   808 sec 

2
20
 26.577 ms   795 sec 

2
21
 26.949 ms   811 sec 

2
22
 27.054 ms   830 sec 

2
23
 27.259 ms 1.665 sec 

2
24
 27.436 ms 2.360 sec 

2
25
 27.479 ms 2.632 sec 

2
26
 27.476 ms 2.945 sec 

2
27
 27.452 ms 3.352 sec 

2
28
 27.474 ms 3.656 sec 

 

πίμακαπ 5 

ςξμ πίμακα 5, παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ξι επιδϊρειπ ςχμ 

δϋξ αλγϊοιθμχμ ρςη δξκιμή ςξσ διαγοάμμαςξπ 7, για 

πλήθξπ n=227 ρε 16 διατξοεςικά εϋοξι αοιθμόμ μεςανϋ 28 

και 228. Ζ απϊλσςη μέγιρςη διατξοά (max-min) πξσ είμαι 8 

sec για ςξμ Merge sort και μϊλιπ 3 sec για ςξμ Counting 

sort δεμ ποέπει μα δημιξσογήρει ςημ πλαρςή εμςϋπχρη ϊςι 

ξ ποόςξπ επηοεάζεςαι πεοιρρϊςεοξ απϊ ςξμ δεϋςεοξ 

καθόπ ςξ εϋοξπ ασνάμει, γιαςί η πξρξρςιαία μέγιρςη 

διατξοά (max-min)/min είμαι ςηπ ςάνηπ ςξσ 40% για ςξμ 

Merge sort και ςηπ ςάνηπ ςξσ 540% για ςξμ Counting sort. 

n R 

Merge sort 

bottom-up 

execution Time 

Τ28-Τ8
 

                                                      .  

Τ8 

Counting sort 

towers 

execution Time 

Τ28-Τ8
 

                                                      .  

Τ8 

2
28
 

2
8
 

- - 
1.216 ms 

465% 
2
28
 6.878 ms 

2
27
 

2
8
 19.628 ms 

40% 
571 ms 

540% 
2
28
 27.474 ms 3.656 ms 

2
26
 

2
8
 9.543 ms 

41% 
281 ms 

648% 
2
28
 13.475 ms 2.103 ms 

2
25
 

2
8
 4.703 ms 

41% 
142 ms 

818% 
2
28
 6.652 ms 1.303 ms 

2
24
 

2
8
 2.312 ms 

41% 
72 ms 

1.147% 
2
28
 3.269 ms 898 ms 

2
23
 

2
8
 1.144 ms 

40% 
36 ms 

2.025% 
2
28
 1.599 ms 765 ms 

2
22
 

2
8
 548 ms 

39% 
19 ms 

3.195% 
2
28
 762 ms 626 ms 

2
21
 

2
8
 268 ms 

38% 
9 ms 

6.089% 
2
28
 369 ms 557 ms 

2
20
 

2
8
 131 ms 

33% 
4 ms 

13.000% 
2
28
 174 ms 524 ms 

2
19
 

2
8
 64 ms 

30% 
2 ms 

25.300% 
2
28
 83 ms 508 ms 

2
18
 

2
8
 32 ms 

25% 
1 ms 

50.200% 
2
28
 40 ms 503 ms 

2
17
 

2
8
 15 ms 

27% 
0,49 ms 

101.328% 
2
28
 19 ms 497 ms 

2
16
 

2
8
 8 ms 

12% 
0,46 ms 

107.508% 
2
28
 9 ms 495 ms 

2
14
 

2
8
 1,87 ms 

11% 
0,04 ms 

1.239.900% 
2
28
 2,07 ms 496 ms 

2
12
 

2
8
 0,47 ms 

7% 
0,01 ms 

4.949.900% 
2
28
 0,4 4ms 495 ms 

2
8
 

2
8
 0,03 ms 

0% 
0,01 ms 

4.959.900% 
2
28
 0,03 ms 496 ms 

 

πίμακαπ 6 

Ο πίμακαπ 6 ποξκϋπςει απϊ ςημ ρςαςιρςική αμάλσρη ςχμ 

δεδξμέμχμ ςηπ δξκιμήπ ςξσ διαγοάμμαςξπ 1 πξσ 

εκςελέρςηκε με ςημ ίδια σλξπξίηρη ςχμ αλγϊοιθμχμ και 

ςημ ίδια πλαςτϊομα εογαρίαπ ϊπχπ και η δξκιμή ςξσ 

διαγοάμμαςξπ 7. 
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[12] ςημ παοάγοατξ ασςή θα μελεςήρξσμε ςημ επίδοαρη 

ςξσ ςϋπξσ ςηπ καςαμξμήπ ςχμ αοιθμόμ πξσ ςανιμξμξϋμςαι 

ρςημ απϊδξρη ςχμ αλγϊοιθμχμ Merge Sort και Counting 

Sort. 

ςξμ πίμακα 7, παοξσριάζεςαι η απϊδξρη ςχμ αλγϊοιθμχμ 

Merge Sort bottom-up (TM) και Counting Sort towers (TC) 

καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ιδαμικήπ ςανιμϊμηρηπ, ϊπχπ εκείμη 

ξοίρςηκε ποξηγξϋμεμα ρ’ ασςή ςημ μελέςη, ρε 4 

διατξοεςικξϋπ ςϋπξσπ καςαμξμόμ. 

α:   Σσυαία καςαμξμή (random) 

β:   ςαθεοή καςαμξμή (constant, Α(i)=R/2, i=1,2,…n) 

γ:   Απϊλσςα ςανιμξμημέμη καςαμξμή (sorted) 

δ:   Απϊλσςα αςανιμϊμηςη καςαμξμή (unsorted) 

 

πίμακαπ 7 

Δνεςάζξμςαπ ςημ πλαςτϊομα Α ςξσ πίμακα 7, βλέπξσμε 

ϊςι o Merge sort, ρςημ ήδη ςανιμξμημέμη καςαμξμή (γ),  

εκςελεί ςημ ιδαμική ςανιμϊμηρη ρε 44,25ms πξσ είμαι ςξ 

31% ςχμ 144,00ms πξσ υοειάζεςαι ρςημ ςσυαία καςαμξμή 

(α). ςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ καςαμξμόμ (β) και (γ), ξ ίδιξπ 

αλγϊοιθμξπ εκςελείςαι ρςξ 42% ςξσ υοϊμξσ πξσ θα 

υοειάζξμςαμ ρςημ πεοίπςχρη ςηπ ςσυαίαπ καςαμξμήπ (α). 

Απϊ αοιρςεοά ποξπ ςα δενιά και απϊ ςημ καλϋςεοη ποξπ 

ςη υειοϊςεοη απϊδξρη ςχμ αλγϊοιθμχμ έυξσμε: 

Merge sort bottom-up:    γ → δ → β → α 

Merge sort top-down:     γ → δ → β → α 

Counting sort towers:    δ → γ → α → β 

Counting sort standard:  β → δ → α → γ 

Ιαι ρςξσπ δϋξ αλγϊοιθμξσπ μαπ πεοιμέμει και απϊ μία 

ςξσλάυιρςξμ «έκπληνη». Ο Merge sort, είμαι αογϊςεοξπ 

ρςη ρςαθεοή καςαμξμή (δ) απ’ ϊςι ρςημ απϊλσςα 

ςανιμξμημέμη καςαμξμή (γ), έχπ και 20%, παοϊλξ πξσ για 

ςη ρϋγκοιρη κάμει υοήρη ςηπ γοαμμήπ εμςξλήπ  

If (A(counterA) < A(counterB)) Then… και ϊυι ςηπ εμςξλήπ 

If (A(counterA) ≤ A(counterB)) Then… 

Δπξμέμχπ, για ςξμ Merge sort η ρςαθεοή καςαμξμή (δ) θα 

έποεπε μα θεχοείςαι κι εκείμη απϊλσςα ςανιμξμημέμη 

καςαμξμή (γ) και μα εκςελείςαι ρςξμ ίδιξ υοϊμξ.  

O Counting sort επηοεάζεςαι αοκεςά απϊ ςξμ ςϋπξ ςηπ 

καςαμξμήπ εμό λϊγχ ςηπ τϋρηπ ςξσ θα πεοίμεμε καμείπ 

ςξ αμςίθεςξ. Λξιάζει ραμ η ρςαθεοή καςαμξμή (β) μα είμαι 

ςξ καλϋςεοξ ρεμάοιξ για ςημ standard εκδξυή ςξσ 

αλγϊοιθμξσ και μα απξςελεί ςξ υειοϊςεοξ ρεμάοιξ για ςημ 

εκδξυή towers. 

διάγοαμμα 8 

Λελεςόμςαπ ϊμχπ ποξρεκςικά ςξ διάγοαμμα 8, βλέπξσμε 

ϊςι η ρςαθεοή καςαμξμή (β), για R=224, λίγξ μεςά ςξ 

n=219.77 ςηπ ιδαμικήπ ςανιμϊμηρηπ, έυει εμςελόπ αμςίθεςη 

επίδοαρη ρςξμ αλγϊοιθμξ Counting sort towers. 

 

 

  
 

n = 219.77 

R = 224 

α 

random 

 

(ms) 

β 

const. 

 

(ms) 

γ 

sorted 

 

(ms) 

δ 

un-

sorted 

(ms) 
 

     

A 
3,5 GHz 

 

Merge sort 

bottom-up 

144,00 60,44 44,25 60,78 

42 % 31 % 42 % 

Counting 

sort towers 

60,78 84,83 50,40 49,73 

140 % 83 % 82 % 

Tm/Tc 2,37 0,73 0,88 1,22 

B’critical 5,47 3,74 4,04 4,52 

      

B 
3,41 GHz 

 

Merge sort 

buttom-up 

169,67 72,43 53,70 73,14 

43 % 32% 43% 

Counting 

sort towers 

95,67 109,20 79,29 78,14 

114 % 83 % 82 % 

Tm/Tc 1,77 0,66 0,67 0,94 

B’critical 5,06 3,64 3,67 4,13 

      

Γ 
3,3 GHz 

 

Merge sort 

buttom-up 

208,00 118,4 99,00 119,40 

57 % 48 % 57 % 

Counting 

sort towers 

138,75 243,67 112,80 103,00 

176 % 81 % 74 % 

Tm/Tc 1,49 0,49 0,88 1,16 

B’critical 4,81 3,19 4,04 4,44 

      

Δ 
2,6 GHz 

 

Merge sort 

buttom-up 

250,50 144,50 116,00 144,50 

58 % 46 % 58 % 

Counting 

sort towers 

139,25 197,67 101,20 101,80 

142 % 73 % 73% 

Tm/Tc 1,79 0,73 1,15 1,42 

B’critical 5,08 3,78 4,43 4,74 

      

Ε 
2 GHz 

 

Merge sort 

buttom-up 

337,50 223,67 186,00 218,67 

66 % 55 % 65 % 

Counting 

sort towers 

212,00 282,00 144,00 143,00 

133% 68 % 67 % 

Tm/Tc 1,59 0,79 1,29 1,53 

B’critical 4,90 3,90 4,60 4,84 

      

Ε 
2 GHz 

 

Merge sort 

top-down 

999,00 871,00 807,00 868 

87 % 81 % 87 % 

Counting 

sort standard 

250,50 161,25 260,00 231 

64 % 104 % 92 % 

Tm/Tc 3,99 5,40 3,10 3,76 

B’critical 6,23 6,66 5,86 6,14 
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[13] COLOR QUANTIZATION 

Ο αλγϊοιθμξπ Color Quantization, ρςη δημξτιλέρςεοη 

εκδξυή ςξσ (median cut), παοξσριάρςηκε ςξ 1980 απϊ 

ςξμ Paul Heckbert. Έυει ρκξπϊ μα μειόρει ςξμ αοιθμϊ ςχμ 

υοχμάςχμ πξσ υοηριμξπξιεί μια εικϊμα, όρςε μα μειχθεί 

ξ απξθηκεσςικϊπ ςηπ υόοξπ και μα γίμει δσμαςή η 

ποξβξλή ςηπ ρε ρσρκεσέπ πξσ υοηριμξπξιξϋμ για ςημ 

απεικϊμιρη λιγϊςεοα υοόμαςα απϊ εκείμα πξσ 

υοηριμξπξιεί η εικϊμα πξσ καλξϋμςαι μα ποξβάλλξσμ. 

Λε βάρη ςξ υοχμαςικϊ μξμςέλξ RGB ξ αλγϊοιθμξπ Color 

Quantization εμςξπίζει ρςημ εικϊμα ςξ καμάλι με ςξ 

μεγαλϋςεοξ εϋοξπ και ςανιμξμεί ςα υοόμαςα πξσ 

υοηριμξπξιεί η εικϊμα βάρη ςχμ ςιμόμ ασςξϋ ςξσ 

καμαλιξϋ. Για παοάδειγμα, έρςχ: 

RGB1(12,67,122) 

RGB2(7,150,155) 

RGB3(0,111,125) 

RGB4(122,9,255) 

’ ασςά ςα 4 υοόμαςα, ςξ  εϋοξπ ςξσ καμαλιξϋ R είμαι maxR 

- minR = 122 – 0 = 122. Αμςίρςξιυα,  maxG - minG = 150 – 9 = 

141 και maxΒ - minΒ = 255 – 122 = 133. Δπξμέμχπ, ςξ 

καμάλι με ςξ μεγαλϋςεοξ εϋοξπ είμαι ςξ G και βάρη ςηπ ςιμήπ 

ασςξϋ ςξσ καμαλιξϋ ςα υοόμαςα ςανιμξμξϋμςαι χπ ενήπ: 

RGB4(122,9,255) 

RGB1(12,67,122) 

RGB3(0,111,125) 

RGB2(7,150,155) 

 Ο αλγϊοιθμξπ, ρςξ ρημείξ ασςϊ θα υχοίρει ςημ ξμάδα 

ςχμ ςανιμξμημέμχμ υοχμάςχμ ρςη μέρη, δημιξσογόμςαπ 

2 μέεπ ξμάδεπ ςχμ 2 υοχμάςχμ, και θα σπξλξγίρει ςξμ 

μέρξ ϊοξ ςχμ υοχμάςχμ ςηπ κάθε ξμάδαπ: 

RGBA(average[RGB4(122,9,255), RGB1(12,67,122)]) → 

RGBA([(122+12)/2, (9+67)/2, (255+122)/2] → 

RGBA(67, 38, 189) 

Ιαι αμςίρςξιυα: 

RGBB(average[RGB3(0,111,125), RGB2(7,159,155)]) → 

RGBB([(0+7)/2, (111+159)/2, (125+155)/2] → 

RGBB(4, 135, 140) 

Λε ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, ςα 4 αουικά υοόμαςα ρσμπςϋυθηκαμ 

ρε 2. Αμ ςα αουικά υοόμαςα ήςαμ 256, θα ςα 

διαρπξϋραμε ρε 2 ξμάδεπ ςχμ 128 υοχμάςχμ. Έπειςα, 

υχοίπ ακϊμα μα ςα ρσμπςϋνξσμε, επαμαλαμβάμξμςαπ ςξμ 

σπξλξγιρμϊ ςξσ εϋοξσπ ςχμ καμαλιόμ και 

επαμαςανιμξμόμςαπ ςα υοόμαςα γιαςί ςα ιρςξγοάμμαςα 

ςηπ κάθε μέαπ ξμάδαπ δεμ ςασςίζξμςαι με εκείμξ ςηπ 

«μηςέοαπ» ςξσπ, θα ςα διαρπξϋραμε ρε 4 ξμάδεπ ςχμ 64 

υοχμάςχμ και  θα ρσμευίζαμε ςη διαδικαρία διαρπόμςαπ 

ρε 8 ξμάδεπ ςχμ 32, ρε 16 ξμάδεπ ςχμ 16, ρε 32 ξμάδεπ 

ςχμ 8, ρε 64 ξμάδεπ ςχμ 4 έχπ και ρε 128 ξμάδεπ ςχμ 2. 

ε ϊπξιξ ρςάδιξ ςηπ διαδικαρίαπ επιθσμξϋμε μπξοξϋμε μα 

ρςαμαςήρξσμε, μα ρσμπςϋνξσμε ςα υοόμαςα ςχμ ξμάδχμ 

πξσ έυξσμ δημιξσογηθεί χπ εκείμη ςη ρςιγμή και μα 

λάβξσμε ςα αμςίρςξιυα μέα μειχμέμα υοόμαςα ςηπ 

εικϊμαπ. 

ςιπ εικϊμεπ πξσ παοαςίθεμςαι ρςη ρσμέυεια, 

παοξσριάζεςαι ςξ απξςέλερμα ςξσ Color Quantization 

μιαπ εικϊμαπ 256 υοχμάςχμ ρε 16 υοόμαςα. Ασςϊ 

ρημαίμει ϊςι ρςαμαςήραμε ςη διαδικαρία ςη ρςιγμή πξσ 

ήςαμ ρυημαςιρμέμεπ 16 ξμάδεπ υοχμάςχμ και ρσμπςϋναμε 

ςα υοόμαςα ςξσπ (πξσ ρσμπςχμαςικά ήςαμ κι εκείμα 16 

ςξμ αοιθμϊ, αμ είυαμε ρςαμαςήρει αογϊςεοα, ρςιπ 32 

ξμάδεπ, εκείμεπ θα πεοιείυαμ 8 υοόμαςα η κάθε μία). 

Βλέπξσμε ςιπ υοχμαςικέπ παλέςεπ ςχμ εικϊμχμ (πάμχ), 

ςιπ εικϊμεπ ςιπ ίδιεπ, κάςχ (αοιρςεοά) και λεπςξμέοειεπ 

ςχμ εικϊμχμ, κάςχ (δενιά).  

 

→   

 

→ 

 

256 υοόμαςα  16 ξμάδεπ ςχμ 16 υοχμάςχμ  16 υοόμαςα 

 

    
 

256 υοόμαςα 

 

    
 

16 υοόμαςα  

πχπ ήςαμ αμαμεμϊμεμξ, καςά ςημ διαδικαρία ςηπ 

μείχρηπ ςχμ υοχμάςχμ παοξσριάρςηκαμ απόλειεπ ρςημ 

πξιϊςηςα. ςξ παοάδειγμα μαπ, μία απϊ ςιπ απόλειεπ 

είμαι «ςξ αρποάδι ςξσ μαςιξϋ». Οι απόλειεπ ασςέπ ϊμχπ, 

δεμ γίμξμςαι πάμςα αμςιληπςέπ απϊ ςξμ αμθοόπιμξ 

εγκέταλξ, ςξσλάυιρςξμ ϊυι ρε ρημείξ πξσ μα είμαι 

εμξυληςικέπ, κι ασςϊ ςξ «νεγέλαρμα» ςξσ αμθοόπιμξσ 

εγκετάλξσ ςξ ενηγεί η μεσοξβιξλξγία.  

Ζ εικϊμα βάθξσπ υοόμαςξπ 28 bit απέκςηρε βάθξπ 

υοόμαςξπ 24 bit και  έςρι, ξ απξθηκεσςικϊπ ςηπ υόοξπ 

μειόθηκε ρςξ 50% ςξσ αουικξϋ, αμενάοςηςα απϊ ςξ 

μέγεθξπ ςηπ εικϊμαπ. Γεμικά, η μεςαςοξπή μιαπ εικϊμαπ 

βάθξσπ υοόμαςξπ a bit, απξθηκεσςικξϋ υόοξσ A, ρε 

εικϊμα βάθξσπ υοόμαςξπ b bit, δίμει εικϊμα 

απξθηκεσςικξϋ υόοξσ B=(b/a) A δεδξμέμξσ ϊςι ςα Α και Β 

ξοίζξμςαι με κξιμή μξμάδα μέςοηρηπ (KB,MB,GB, κ.ς.λ.). 

ςημ πεοίπςχρη πξσ ξι εικϊμεπ απξθηκεϋξμςαι 

ρσμπιερμέμεπ,  η ρυέρη ςχμ μεγεθόμ είμαι πιθαμϊ μα 

αλλάνει. Σξ πλήθξπ Ca=2a ςχμ υοχμάςχμ ςηπ εικϊμαπ, 

ρσμπσκμόμεςαι ρε Cb=2b υοόμαςα μεςά απϊ  Cb-1 

ςανιμξμήρειπ. Σανιμξμείςαι 1 ξμάδα υοχμάςχμ πλήθξσπ 

Ca, 2 ξμάδεπ υοχμάςχμ πλήθξσπ Ca/2, 4 ξμάδεπ 

υοχμάςχμ πλήθξσπ Ca/4… έχπ και Cb  ξμάδεπ πλήθξσπ 

Ca/Cb. 
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[14] Φοχμαςικϊ μξμςέλξ RGB 24bit 

Ηεχοξϋμε ϊςι κάθε υοόμα μπξοεί μα εκτοαρςεί χπ 

ρσμδσαρμϊπ ςοιόμ γοαμμικόπ αμενάοςηςχμ υοχμάςχμ. 

Σα βαρικά ασςά υοόμαςα ξμξμάζξμςαι υοχμαςικά 

καμάλια ή διαμϋρμαςα και ξοίζξμςαι χπ R:κϊκκιμξ, 

G:ποάριμξ και B:μπλε. Λ’ ασςϊ ςξμ ςοϊπξ, ρε κάθε 

πιθαμϊ υοόμα αμςιρςξιυίζεςαι έμα ςοιδιάρςαςξ διάμσρμα. 

Θρςϊγοαμμα κάθε υοχμαςικξϋ καμαλιξϋ καλξϋμε ςξμ 

πίμακα με ςημ ρσυμϊςηςα εμτάμιρηπ κάθε πιθαμήπ ςιμήπ 

ςξσ.  

ςξ υοχμαςικϊ μξμςέλξ RGB 24bit, κάθε έμα απϊ ςα ςοία 

υοχμαςικά καμάλια R,G,B, αμςιποξρχπεϋεςαι απϊ 1 Byte 

(0-255) και ρσμξλικά ςξ κάθε υοόμα RGB(R,G,B) απϊ 3 

Βyte = 24 bit. Σα 3 βαρικά υοόμαςα ξοίζξμςαι ραμ 

Red(255,0,0), Green(0,255,0), Blue(0,0,255). Σξ μαϋοξ 

Black(0,0,0) και ςξ λεσκϊ White(255,255,255). ςαμ R=G=B, 

ςα RGB(a,a,a) είμαι άυοχμα, γκοίζξι ςϊμξι μεςανϋ ςηπ 

τχςειμϊςηςαπ ςξσ μαϋοξσ και ςξσ λεσκξϋ. 

Για παοάδειγμα ςξ υοόμα RGB1(12,67,122) έυει ςιμέπ 

υοχμαςικόμ καμαλιόμ R=12, G=67 και Β=122. Σξ RGB1 είμαι 

100 (12/255) = 5% κϊκκιμξ, 100 (67/255) = 26% ποάριμξ, 

100 (12/255) = 48% μπλε και πεοιέυει 100 [12/(12+67+122)] 

= 6% κϊκκιμξ, 100 [67/(12+67+122)] = 33% ποάριμξ, 

100 [122/(12+67+122)] = 61% μπλε. 

Σξ υοόμα RGB2(55,73,125) “μξιάζει” με ςξ RGB1 καςά d = 

100-0,226 [ (12-55)2 + (67-73)2 + (122-125)2 ]1/2 ≈ 90%. Ασςϊ 

απξςελεί απλή διαςϋπχρη ςηπ  διαμσρμαςικήπ απϊρςαρηπ 

ςχμ δϋξ υοχμάςχμ, σπάουξσμ πιξ πξλϋπλξκεπ μέθξδξι πξσ 

ρςηοίζξμςαι ρε άλλα υοχμαςικά μξμςέλα και είμαι 

μεσοξβιξλξγικά ακοιβέρςεοεπ, δεδξμέμξσ ϊςι η τχςειμϊςηςα 

και η ξμξιϊςηςα[15] ςχμ υοχμάςχμ ϊπχπ ςα 

αμςιλαμβαμϊμαρςε απξςελξϋμ σπξκειμεμική «εμπειοία» ςξσ 

αμθοόπιμξσ εγκετάλξσ. 

 
 

Ο Ρχμαίξπ και η Θξσλιέςα εγκλχβιρμέμξι ρςξ RGB 

ςημ εικϊμα πξσ βλέπξσμε παοαπάμχ, δϋξ μϋγεπ, ξ Ρχμαίξπ 

και η Θξσλιέςα είμαι εγκλχβιρμέμεπ μέρα ρςξμ κϋβξ ςξσ RGB. 

Ο Ρχμαίξπ κοϋβεςαι ρςη ρκξςειμϊςεοη γχμία ςξσ κϋβξσ, 

πίρχ, κάςχ και αοιρςεοά εμό η Θξσλιέςα πεςά κξμςά ρςξ 

πεοιρρϊςεοξ τχπ, ρςημ μποξρςιμή, πάμχ δενιά γχμία ςξσ 

κϋβξσ. ςιπ γχμίεπ ςχμ βαρικόμ υοχμάςχμ, με τχςειμϊςηςα 

πεοίπξσ 50% ςηπ μέγιρςηπ -αμ και αμάλξγα με ςξ υοχμαςικϊ 

μξμςέλξ ςξ πξρξρςϊ ασςϊ μπξοεί μα αλλάνει δοαμαςικά- ρςξ 

μιρξρκϊςαδξ απ πξϋμε, μια κϊκκιμη μσγξρκξςόρςοα, έμαπ 

ποάριμξπ βάςοαυξπ κι έμα μπλε φάοι παοαμξμεϋξσμ. Ο 

αρταλέρςεοξπ ςοϊπξπ για μα ρσμαμςηθξϋμ ξι δϋξ 

εοχςεσμέμεπ μϋγεπ υχοίπ μα πέρξσμ «θϋμαςα ςχμ 

υοχμάςχμ», είμαι μα κιμηθξϋμ «απξτεϋγξμςαπ ςα 

υοόμαςα». Ασςϊ θα γίμει αμ κιμηθξϋμ ρςη μξηςή εσθεία πξσ 

ςιπ ρσμδέει. ’ ασςή ςη διαγόμιξ ςξσ κϋβξσ, δεμ σπάουξσμ 

υοόμαςα, ή για μα είμαρςε ακοιβείπ, σπάουξσμ ρςημ ίδια 

ακοιβόπ πξρϊςηςα και γι’ ασςϊ αλληλξενξσδεςεοόμξμςαι 

δίμξμςαπ ςϊμξσπ ςξσ γκοι. 

Τλξπξιόμςαπ αλγϊοιθμξσπ πξσ υειοίζξμςαι υοόμαςα RGB, ςα 

υοόμαςα ασςά μπξοξϋμ μα παοαρςαθξϋμ ραμ ρϋμθεςξι ςϋπξι 

δεδξμέμχμ: 

Type MyRGBcolor 

 R As Byte 

 G As Byte 

 B As Byte 

End Type  

Dim RGB1 As MyRGBcolor 

RGB1.R = 12 

RGB1.G = 67 

RGB1.B = 122 

αλλά και ρα τσρικξί αοιθμξί εϋοξσπ 24 bit: 
Dim RGB1 As Long 

RGB1 = R + G * 256 + B * 256 ^ 2     '(1) 

Ιαι ρςιπ δϋξ πεοιπςόρειπ ξ απξθηκεσςικϊπ υόοξπ είμαι 

πεοίπξσ ξ ίδιξπ, αλλά ξι μξμξδιάρςαςεπ λίρςεπ 

«αμςαπξκοίμξμςαι» ςαυϋςεοα απ’ ϊ,ςι ξι πξλσδιάρςαςεπ 

λίρςεπ ή ξι ρϋμθεςξι ςϋπξι δεδξμέμχμ. Ο δεϋςεοξπ ςοϊπξπ 

παοάρςαρηπ ςχμ υοχμάςχμ RGB, μαπ επιςοέπει μα 

αλλάνξσμε ςη ρειοά ςχμ καμαλιόμ,  αμςικαθιρςόμςαπ ςημ 

εμςξλή (1) με ςημ (2) ή ςημ (3), ϊπξσ: 

   RGB1 = B + R * 256 + G * 256 ^ 2     '(2) 

or RGB1 = B + G * 256 + R * 256 ^ 2     '(3) 

Οι εμςξλέπ ασςέπ εκτοάζξμςαι και ραμ: 

   RGB1 = R + G * &H100& + B * &H10000  '(1) 

or RGB1 = B + R * &H100& + G * &H10000  '(2) 

or RGB1 = B + G * &H100& + R * &H10000  '(3) 

Έςρι, αμ ξι τσρικξί αοιθμξί πξσ παοιρςάμξσμ ςα υοόμαςα 

RGB ςανιμξμηθξϋμ, ςα υοόμαςα θα είμαι ςανιμξμημέμα 

ρϋμτχμα με ςξ καμάλι Β ή G ή R, αμάλξγα με ςξμ αμ η 

μεςαςοξπή έγιμε με ςημ εμςξλή (1) ή (2) ή (3) αμςίρςξιυα. 

Ασςϊ είμαι πξλϋ υοήριμξ ρςημ πεοίπςχρη πξσ υειοιζϊμαρςε 

αλγϊοιθμξσπ πξσ ςανιμξμξϋμ υοόμαςα αμάλξγα με ςξ 

ιρςϊγοαμμα ςχμ καμαλιόμ, ϊπχπ ξ Color Quantization. 

Αμ σπάουει αμάγκη μα γίμει η αμςίρςοξτη μεςαςοξπή, 

δηλαδή μα πεοάρξσμε απϊ τσρικξϋπ αοιθμξϋπ ρε 

αμενάοςηςα υοχμαςικά καμάλια, κάμξσμε αμςίρςξιυα υοήρη 

ςχμ ξμάδχμ εμςξλόμ [Α] ή [Β] ή [C]: 

   R = RGB1 And &HFF& 

   G = (RGBValue And &HFF00&) \ &H100& 

   B = (RGBValue And &HFF0000) \ &H10000  '[A] for (1) 

or B = RGB1 And &HFF& 

   R = (RGBValue And &HFF00&) \ &H100& 

   G = (RGBValue And &HFF0000) \ &H10000  '[B] for (2) 

or B = RGB1 And &HFF& 

   G = (RGBValue And &HFF00&) \ &H100& 

   R = (RGBValue And &HFF0000) \ &H10000  '[C] for (3) 
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[15] Φοχμαςικά μξμςέλα και τχςειμϊςηςα / ξμξιϊςηςα 

ςξμ πίμακα 5 πξσ ακξλξσθεί, παοιρςάμξμςαι ξι 

τχςειμϊςηςεπ ςχμ ςοιόμ βαρικόμ υοχμάςχμ RGB αμάλξγα 

με ςξ πόπ ςιπ «αμςιλαμβάμξμςαι» ςέρρεοα διατξοεςικά 

υοχμαςικά μξμςέλα. Δημιξσογήραμε 256 διατξοεςικξϋπ 

ςϊμξσπ ςξσ γκοι, καθξοιρμέμξσπ αουικά ρςξ μξμςέλξ RGB χπ 

(0,0,0), (1,1,1), (2,2,2),… (255,255,255) και ζηςήραμε απϊ 

κάθε υοχμαςικϊ μξμςέλξ ςξμ «κξμςιμϊςεοξ» απϊ ασςξϋπ ςξσπ 

ςϊμξσπ για κάθε έμα απϊ ςα ςοία βαρικά υοόμαςα. Για ςξμ 

ποξρδιξοιρμϊ ςηπ ξμξιϊςηςαπ ςχμ υοχμάςχμ, 

υοηριμξπξιήθηκε η μέθξδξπ ςηπ Δσκλείδειαπ διατξοάπ, ρςα 

μξμςέλα RGB και YCbCr, η απϊλσςη διατξοά τχςειμϊςηςαπ 

Abs(L2-L1)% ρςξ μξμςέλξ HSL και η CIEDE2000 color 

difference formula ρςξ μξμςέλξ Lab. 

Basic Color 

Lightness 
R G B 

RGB 

(Euclidean) 
33 % 33 % 33 % 

HSL 

(L difference) 
50 % 50 % 50 % 

YCbCr 

(Euclidean) 
30 % 59 % 11 % 

Lab 

(CIEDE2000) 
50 % 86 % 30 % 

 

πίμακαπ 5 

Σξ μξμςέλξ RGB δεμ λαμβάμει σπϊφη ςξσ ςημ μεσοξβιξλξγία 

και  εναιοεί ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξ αμθοόπιμξπ εγκέταλξπ 

αμςιλαμβάμεςαι χπ τχςειμϊςεοα ξοιρμέμα κξοερμέμα 

υοόμαςα ϊπχπ ςξ κϊκκιμξ, ςξ ποάριμξ και κσοίχπ ςξ 

κίςοιμξ, εμό αλλά κξοερμέμα υοόμαςα ϊπχπ ςξ μπλε ςα 

αμςιλαμβάμεςαι χπ ρκξςειμϊςεοα. Σα σπϊλξιπα μξμςέλα, 

λαμβάμξσμ σπϊφη ςξσπ ασςϊ ςξ ρςξιυείξ, άλλα κάπχπ 

ασθαίοεςα και άλλα βαριρμέμα πάμχ ρε πειοάμαςα ρε 

αμθοόπξσπ. 

Λπξοείςε κι ερείπ μα κάμεςε έμα πείοαμα, μιρξκλείρςε ςα 

μάςια και παοαςηοήρςε ςημ έγυοχμη, ποόςη γοαμμή ςξσ 

πίμακα 5. Δεμ μξιάζει ςξ ποάριμξ τχςειμϊςεοξ απϊ ςα 

γειςξμικά ςξσ υοόμαςα; Πϊρξ τχςειμϊςεοξ είμαι ϊμχπ ρς’ 

αλήθεια; Ζ απάμςηρη είμαι ϊςι δεμ είμαι αμςικειμεμικά 

τχςειμϊςεοξ, αλλά ξ εγκέταλξπ ραπ ςξ βλέπει σπξκειμεμικά 

ραμ τχςειμϊςεοξ ή καλϋςεοα μα πξϋμε «λαμποϊςεοξ», 

κάπξσ μεςανϋ ςηπ ποϊβλεφηπ ςχμ μξμςέλχμ YCbCr και Lab. 

ςιπ τχςξγοατίεπ πξσ ακξλξσθξϋμ, εταομϊραμε ςημ 

παοαπάμχ μέθξδξ για μα μειόρξσμε ςα 24 bit υοόμαςα ςηπ 

ποχςϊςσπηπ τχςξγοατίαπ, ρε 8 bit ςϊμξσπ ςξσ γκοι 

κάμξμςαπ υοήρη ςχμ υοχμαςικόμ μξμςέλχμ RGB και Lab. Λε 

μια ποόςη μαςιά ξι δϋξ μεςαςοξπέπ ςξσ ποχςϊςσπξσ 

μξιάζξσμ μεςανϋ ςξσπ. Οι διατξοέπ ποέπει μα αμαζηςηθξϋμ 

ρςα ρημεία έμςξμξσ υοχμαςικξϋ κξοερμξϋ.  

   
 

24 bit RGB color 

(original) 

 

256 gray tones 

by RGB model 

 

256 gray tones 

by Lab model 
 

(λεπςξμέοεια ποχςϊςσπηπ τχςξγοατίαπ ςηπ Αγγελικήπ βξοόμξσ) 

Δρςιάρςε ςημ ποξρξυή ραπ ρςξ κϊκκιμξ μανιλάοι και 

παοαςηοήρςε πϊρξ διατξοεςικά «αμςιλαμβάμξμςαι» ςημ 

τχςειμϊςηςα ςξσ ςα υοχμαςικά μξμςέλα RGB και Lab. 

Λεςά ςημ εκςέλερη ςξσ αλγϊοιθμξσ Color Quantization και 

ςημ ρσμπϋκμχρη ςχμ υοχμάςχμ ςηπ παλέςαπ μιαπ εικϊμαπ 

απϊ Ca ςξ πλήθξπ ρε Cb, ξτείλξσμε μα ρσγκοίμξσμε ςα 

αουικά υοόμαςα με ςα μέα μειχμέμα υοόμαςα και μα 

ςξπξθεςήρξσμε ρςη θέρη ςξσ κάθε αουικξϋ υοόμαςξπ ςξ μέξ 

υοόμα πξσ ςξσ «μξιάζει» πεοιρρϊςεοξ, όρςε μα 

αμαρσρςήρξσμε ςημ εικϊμα. 

Ζ ςαυϋςεοη, αλλά ϊυι και η ακοιβέρςεοη γεμική μέθξδξπ 

είμαι εκείμη ςηπ Δσκλείδειαπ διατξοάπ: 

d [RGB1(R1, G1, B1), RGB2(R2, G2, B2)] = 

[(100 / (25531/2)][(R1-R2)
2 + (G1-G2)

2 + (B1-B2)
2]1/2 % 

H Δσκλείδεια διατξοά σλξπξιείςαι χπ ενήπ: 

d = 0.226412*SQR[(R1–R2)^2+(G1-G2)^2+(B1–B2)^2] 

Για d=0% ςα δϋξ υοόμαςα ςασςίζξμςαι εμό για d=100% ςα 

υοόμαςα απέυξσμ ςξ μέγιρςξ δσμαςϊ, άοα ξ βαθμϊπ ςηπ 

ξμξιϊςηςαπ ςξσπ είμαι (100-d)%. 

Αμ η παοαπάμχ κξμφϊςαςη διαςϋπχρη  δεμ ραπ είμαι 

επαοκήπ, και επιθσμείςε μα εταομϊρεςε ςημ «αιυμή» ςηπ 

επιρςήμηπ ςχμ σπξλξγιρςόμ ςηπ επξυήπ μαπ, δεμ έυεςε 

παοά: 

1. Nα μεςαςξπίρεςε ςα υοόμαςα απϊ ςξ μξμςέλξ RGB 
ρςξ μξμςέλξ XYZ: 

Sub RGB_2_XYZ(R As Integer, G As Integer, B As Integer, X As 
Double, Y As Double, Z As Double) 
' R,G,B from 0 to 255 
' X from 0 to  95.047, Y from 0 to 100.000, Z from 0 to 108.883 
var_R = (R / 255): var_G = (G / 255): var_b = (B / 255) 
If (var_R > 0.04045) Then 
 var_R = ((var_R + 0.055) / 1.055) ^ 2.4 
Else 
 var_R = var_R / 12.92 
End If 
If (var_G > 0.04045) Then 
 var_G = ((var_G + 0.055) / 1.055) ^ 2.4 
Else 
 var_G = var_G / 12.92 
End If 
If (var_b > 0.04045) Then 
 var_b = ((var_b + 0.055) / 1.055) ^ 2.4 
Else 
 var_b = var_b / 12.92 
End If 
var_R = var_R * 100: var_G = var_G * 100: var_b = var_b * 100 
' Observer. = 2°, Illuminant = D65 
X = var_R * 0.4124 + var_G * 0.3576 + var_b * 0.1805 
Y = var_R * 0.2126 + var_G * 0.7152 + var_b * 0.0722 
Z = var_R * 0.0193 + var_G * 0.1192 + var_b * 0.9505 
End Sub 
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2. Nα μεςαςξπίρεςε ςα υοόμαςα απϊ ςξ μξμςέλξ ΦΤΕ 
ρςξ μξμςέλξ Lab: 

Sub XYZ_2_CIE_Lab(X As Double, Y As Double, Z As Double, CIE_L 
As Double, CIE_a As Double, CIE_b As Double) 
'Observer= 2°, Illuminant= D65 
var_X = X / 95.047: var_Y = Y / 100: var_Z = Z / 108.883 
If var_X > 0.008856 Then 
 var_X = var_X ^ (1 / 3) 
Else 
 var_X = (7.787 * var_X) + (16 / 116) 
End If 
If var_Y > 0.008856 Then 
 var_Y = var_Y ^ (1 / 3) 
Else 
 var_Y = (7.787 * var_Y) + (16 / 116) 
End If 
If var_Z > 0.008856 Then 
 var_Z = var_Z ^ (1 / 3) 
Else 
 var_Z = (7.787 * var_Z) + (16 / 116) 
End If 
CIE_L = (116 * var_Y) – 16 
CIE_a = 500 * (var_X - var_Y) 
CIE_b = 200 * (var_Y - var_Z) 
End Sub 

3. Nα καλέρεςε ςημ CIEDE2000 color difference 
formula: 

Function CIE_Lab__Delta_2000(L1, a1, b1, L2, a2, b2) As Double 
' factors (Lightness, chroma, Hue) 
WHT_L = 1: WHT_c = 1: WHT_H = 1 
xC1 = Sqr(a1 ^ 2 + b1 ^ 2) 
xC2 = Sqr(a2 ^ 2 + b2 ^ 2) 
xCX = (xC1 + xC2) / 2 
xGX = 0.5 * (1 - Sqr((xCX ^ 7) / ((xCX ^ 7) + (25 ^ 7)))) 
xNN = (1 + xGX) * a1 
xC1 = Sqr(xNN * xNN + b1 * b1) 
xH1 = CieLab_2_Hue(xNN, b1) 
xNN = (1 + xGX) * a2 
xC2 = Sqr(xNN * xNN + b2 * b2) 
xH2 = CieLab_2_Hue(xNN, b2) 
xDL = L2 - L1 
xDC = xC2 - xC1 
If xC1 * xC2 = 0 Then  
 xDH = 0 
Else 
 xNN = xH2 - xH1 
End If 
If Abs(xNN) <= 180 Then 
 xDH = xH2 - xH1 
Else 
 If xNN > 180 Then 
  xDH = xH2 - xH1 – 360 
 Else 
  xDH = xH2 - xH1 + 360 
 End If 
End If 
xDH = 2 * Sqr(xC1 * xC2) * Sin(Deg_2_Rad(xDH / 2)) 
xCY = (xC1 + xC2) / 2 
If xC1 * xC2 = 0 Then 
 xHX = xH1 + xH2 
Else 
 xNN = Abs(xH1 - xH2) 
 If xNN > 180 Then 
  If (xH2 + xH1) < 360 Then 
   xHX = xH1 + xH2 + 360 
  Else 
   xHX = xH1 + xH2 – 360 
  End If 
 Else 
  xHX = xH1 + xH2 
 End If 
 xHX = xHX / 2 
End If 
xTx = 1 - 0.17 * Cos(Deg_2_Rad(xHX - 30)) + 0.24 * 
Cos(Deg_2_Rad(2 * xHX)) + 0.32 * Cos(Deg_2_Rad(3 * xHX + 6)) - 
0.2 * Cos(Deg_2_Rad(4 * xHX - 63)) 
xPH = 30 * Exp(-((xHX - 275) / 25) * ((xHX - 275) / 25)) 
xRC = 2 * Sqr((xCY ^ 7) / ((xCY ^ 7) + (25 ^ 7))) 
xLX = (L1 + L2) / 2 
Lp = (xLX - 50) ^ 2 
xSL = 1 + (0.015 * Lp) / Sqr(20 + Lp) 
xSC = 1 + 0.045 * xCY 
xSH = 1 + 0.015 * xCY * xTx 
xRT = -Sin(Deg_2_Rad(2 * xPH)) * xRC 
xDL = xDL / (WHT_L * xSL) 
xDC = xDC / (WHT_c * xSC) 
xDH = xDH / (WHT_H * xSH) 
CIE_Lab__Delta_2000 = Sqr(xDL ^ 2 + xDC ^ 2 + xDH ^ 2 + xRT * 
xDC * xDH) 
End Function  

 

[16] Πλαςτϊομεπ εογαρίαπ 

Οι δξκιμέπ ςηπ μελέςηπ ασςήπ «έςοεναμ» ρε 5 

διατξοεςικέπ πλαςτϊομεπ εογαρίαπ, ξι ποξδιαγοατέπ 

ςχμ ξπξίχμ αματέοξμςαι αμαλσςικά παοακάςχ: 

Platform: A 
User:   Theodor Drymonis 
Processors:  1 
Threads:  8 
Specification: Intel Core i7 4770K CPU @ 3.50GHz 
Code name:  Haswell 
ACPI timer:   3.580 MHz 
HPET timer:  14.318 MHz 
Perf timer:   3.418 MHz 
Sys timer:   1.000 KHz 
Memory:  16GB, DDR3, 799.9 MHz (1:6) 
BIOS:   American Megatrends Inc., V1.9, 8192 KB ROM 
OS:   Windows 7 Ultimate, ver.6.1.7601 
TM:  144,5ms 
TC:  53,5ms 
TM / TC:  2,706 
Bcritical 4,23 + 1,44 = 5,67 

Platform: B 
User:   Jimmy Pallis  
Processors:  1 
Threads:  8 
Specification: Intel Core i7 2600 CPU @ 3.40GHz 
Code name: Sandy Bridge 
ACPI timer:   3.580 MHz 
HPET timer:  14.318 MHz 
Perf timer:   3.330 MHz 
Sys timer:   1.000 KHz 
Memory:  8GB, DDR3, 668.5 MHz (1:5) 
BIOS:   Award Software Int. Inc., F3, 4096 KB ROM 
OS:   Windows 7 professional, ver.6.1.7601 
TM:  161ms 
TC:  65,38ms 
TM / TC:  2,463 
Bcritical 4,23 + 1,3 = 5,53 

Platform: C 
User:   Jimmy Pallis  
Processors:  4 
Threads:  8 
Specification: Intel Xeon CPU X5470 @ 3.33GHz 
Code name: Wolfdale 
ACPI timer:   3.580 MHz 
HPET timer:  - 
Perf timer:   3325.000 MHz 
Sys timer:   1.000 KHz 
Memory:  12GB, EDO, 66.0 MHz (1:1) 
BIOS:   Phoenix Technologies LTD, 6.00, 64 KB ROM 
OS:   Windows Server 2003 R2 Standard x64 Edition 
  ver.5.2.3790 
TM:  207ms 
TC:  128,5ms 
TM / TC:  1,61 
Bcritical 4,23 + 0,69 = 4,92 

Platform: D 
User:   Jimmy Pallis  
Processors:  1 
Threads:  2 
Specification: Intel Pentium Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz 
Code name: Wolfdale 
ACPI timer:   3.580 MHz 
HPET timer:  14.318 MHz 
Perf timer:   2600.040 MHz 
Sys timer:   1.000 KHz 
Memory:  4GB, DDR3, 400.0 MHz (1:2) 
BIOS:   American Megatrends Inc., 5.09, 1024 KB ROM 
OS:   Windows XP professional, ver.5.1.2600 
TM:  251ms 
TC:  128,25ms 
TM / TC:  1,957 
Bcritical 4,23 + 0,97 = 5,2 

Platform: E 
User:   Angelos Spartalis  
Processors:  1 
Threads:  2 
Specification: Intel Pentium Dual CPU T3200 @ 2.00GHz 
Code name: Merom 
ACPI timer:   3.580 MHz 
HPET timer:  - 
Perf timer:   2000.500 MHz 
Sys timer:   1.000 KHz 
Memory:  4GB, DDR2, 400.0 MHz 333.4 MHz (2:4) 
BIOS:   Phoenix Technologies LTD, 6.00, 512 KB ROM 
OS:   Windows XP professional, ver.5.1.2600 
TM:  335,5ms 
TC:  199,67ms 
TM / TC:  1,68 
Bcritical 4,23 + 0,75 = 4,98 


