
Practicum P1 — herfst 2006

Opgave 5

Leerdoelen: Arrays, File I/O, Sorteren, Structuren

Omschrijving

In deze opdracht ga je werken met een redelijk omvangrijk muziekbestand, “Nummers.dbs” dat bestaat
uit 3047 entries. Een entry representeert een track op een CD en bevat de volgende informatie: naam
van de groep; titel van de CD; jaar van uitgave; track nummer; titel van track; lengte (in m+:ss notatie
met m+ de minuten (één of meer cijfers) en ss de seconden (precies twee cijfers)). Het bestand is in
ascii formaat. Elke entry begint met een lege regel, gevolgd door elk van de informatie-velden afgesloten
met een newline teken. Het kan voorkomen dat de informatie-velden naam van groep, titel van de CD of
jaar van uitgave leeg zijn. Verder is het zo dat van een CD alle tracks in het bestand opgenomen zijn, en
bovendien komt elke track precies één maal voor. Het bestand is al gesorteerd in lexicografische volgorde
van naam van de groep, titel van de CD, jaar van uitgave, track nummer.

1 Ontwerpen data structuren

Ontwerp een geschikte structuur met goede veldnamen om een entry in te kunnen representeren. Intro-
duceer goede type synoniemen waar nodig en gebruik deze. Alle velden van deze structuur zullen gebruikt
worden om te kunnen sorteren. Denk dus tevens goed na over geschikte representaties van die velden die
niet lexicografisch geordend kunnen worden. Zo is bijvoorbeeld "100" < "70" lexicografisch juist, maar
gëınterpreteerd als getallen natuurlijk onjuist. Omdat in deze opdracht entries gesorteerd gaan worden,
is het handig de vergelijkingsoperator < te overloaden voor het nieuwe structuur type. Doe dat voor dit
type. Zie voor informatie over operator overloading het boek Big C++, hoofdstuk 17.1, blz. 604.

2 Bestand inlezen

Ontwikkel een procedure die “Nummers.dbs” inleest en elke entry uit het bestand als een gestructureerde
waarde zoals in onderdeel 1 ontwikkeld in een rij opslaat.

3 Sorteren met indirectie-rijen

De sorteer-algoritmen die op het hoorcollege behandeld zijn gingen er alle van uit dat de elementen direct
vergeleken konden worden m.b.v. < en dat elementen direct verwisseld konden worden in de rij. Hoewel
structuren direct aan elkaar toegewezen kunnen worden, betekent dit toch dat er een kopie gemaakt wordt
van de ene structuur naar de andere. Om dit te voorkomen ga je in deze opdracht met indirectie-rijen
werken: in plaats van de rij van entry-structuren direct te sorteren ga je een rij van indices sorteren, de
zogenaamde indirectie-rij. Als A een indirectie-rij is van rij B en A[i] = x, dan verwijst element i van A
naar B[x]. Voorbeeld: Laat B = {"Aap","Noot","Mies"}, dan is de gesorteerde indirectie-rij A =
{0,2,1}.

Op het hoorcollege zijn de in-situ sorteer-algoritmen selection sort en bubble sort behandeld. Imple-
menteer beide sorteer-algoritmen met behulp van indirectie-rijen. De ordening op entries wordt bepaald
door achtereenvolgens de volgende velden te vergelijken: naam van de groep, titel van de CD, jaar van
uitgave en track nummer. De ordening van twee entries wordt bepaald door de ordening van het eerst
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verschillende paar van bijelkaar passende velden. Let erop dat jaar van uitgave en track nummer niet
lexicografisch vergeleken moeten worden.

4 Meten is weten

In dit onderdeel ga je meten hoe lang beide algoritmen er daadwerkelijk over doen om de entries uit
“Nummers.dbs” te sorteren. Voor het meten van de tijd en uitvoer kun je de volgende C++routines uit
<time.h> gebruiken. Het volgend voorbeeld toont enkele mogelijkheden.

int main()
{

time_t start = time(NULL ) ; // l e e s en bewaar hu id ige k l o k t i j d
cout << "Het is nu " << ctime(&start) ;
clock_t start_ticks = clock ( ) ; // t i c k s (ms) s inds begin van d i t process
for ( int i=0; i<1000000; i+=1 )

for ( int j=0; j<1000; j+=1 )
; // z in l oo s t e l l e n om t i j d te verstoken

time_t finish = time(NULL ) ; // l e e s en bewaar huid ige k l o k t i j d
clock_t finish_ticks = clock ( ) ; // t i c k s (ms) s inds begin van d i t process
cout << "Het is nu " << ctime(&finish)

<< "Dit duurde " << difftime(finish , start) << " seconden op de klok.\n"
<< finish_ticks−start_ticks << " ticks ("
<< (finish_ticks−start_ticks)/double(CLOCKS_PER_SEC)
<< " seconden) voor dit proces.\n" ;

system("PAUSE" ) ;
return EXIT_SUCCESS ;

}

4.1 Sorteren van geordende rijen

Als een rij bijna geheel gesorteerd is, heeft bubble sort een tijdcomplexiteit O(n); terwijl het in alle andere
gevallen net als selection sort tijdcomplexiteit O(n2) heeft met n het aantal elementen in de rij. Er zou dus
een meetbaar verschil moeten zijn tussen het sorteren van de entries uit “Nummers.dbs” m.b.v. selection
sort en bubble sort. Pas dus selection sort en bubble sort zoals gemaakt in onderdeel 3 toe op de data
uit “Nummers.dbs”; druk het eerste en laatste element af; en druk de tijdsduur af van het programma.
Herhaal dit een aantal keer om betrouwbare cijfers te krijgen. Hoe lang doen beide algoritmen hierover?
Klopt het dat bubble sort selection sort ruimschoots verslaat?

4.2 Sorteren van ongeordende rijen

Als een rij ongesorteerd is, hebben bubble sort en selection sort dezelfde complexiteit. Meet nu de snelheid
van beide algoritmen op de entries uit “Nummers.dbs” met als ordeningscriterium de tijdsduur van de
tracks in oplopende volgorde. Let erop dat de lengte van tracks niet lexicografisch vergeleken moet
worden. Herhaal dit een aantal keer om betrouwbare cijfers te krijgen. Hoe lang doen beide algoritmen
hierover? Doet bubble sort er nu significant langer over dan in onderdeel 4.1?

Inleveren

Vóór woensdag 1 november, 8:30 uur via Blackboard. De beoordeling van deze opgave telt niet mee voor
je practicumcijfer. Vergeet niet om in je uitwerking duidelijk je naam en die van je practicumpartner te
vermelden. Vermeld de naam van je practicumpartner ook als commentaar bij het ingeleverde werk op
Bb. Lever samen maar één keer de opgave in! Zet de het antwoord van de vragen als commentaar in het
programma. Zo kunnen we direct het resultaat van de testen beoordelen.
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