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Sorting Algorithms                                                                                      Lightest and Heaviest

 

: الفكسة ألاطاطُت

غاص َابل, وجؼصاص الحاحت إلى جغجُبها وفغػَا هدً آلان
ّ
 في غطغ اإلاػلىماث والحىؾبت, وجؼصاص البُاهاث باغؿ

بها لدؿهُل الاؾخفاصة منها إّن مؿإلت جغجِب مجمىغت غىاضغ هي ؤخض اإلاؿابل الىثحرة التي جىاحه اإلابرمجحن, . وجبٍى

 ؤو خؿب غالماتهم في إخضي اإلاىاص, ؤو خؿب مػّضلهم التراهمي والىاؽ غامت 
ً
 ؤبجضًا

ً
 جغجِب الؿالب جغجِبا

ً
مثال

 . إلاػغفت اإلاخفىكحن منهم
ً
 هُف ًخّم جغجِب مجمىغت مً الػىاضغ؟... َل فىغجم ًىما

لت الترجِب هسؿىاث مىهجُت ؤو حػلُماث بغمجُت ًمىً حغظًتها إلى الحاؾىب لُلىم َى  َل ًمىً ؤن هىخب ؾٍغ

 الترجِب ثًىضح َظا اليشاؽ ؤهىاع مسخلفت لخىاعػمُا . بالخىازشمُتجمس ى َظٍ الخؿىاث اإلاىهجُت  بالترجِب؟

ؼ  (selection sort)التي ًمىً ؤن ٌؿخسضمها الحاؾب آلالي وهي الترجِب الازخُاعي    . (Quicksort) والترجِب الؿَغ

 :ؤَضاف اليشاؽ

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى مفهىم الخىاعػمُاث. 

 ؤن جخػغف الؿالبت غلى ؤهىاع زىاعػمُاث الترجِب. 

 الترجِب ثؤن  جغجب الؿالبت ألاغضاص خؿب ؤهىاع زىاعػمُا . 

  ؤن جلاعن الؿالبت بحن ألاغضاص في زىاعػمُاث الترجِب. 

 :مهازاث الخفكير الحاطىبي املكدظبت  

  الترجِب(Ordering) . 

   اإلالاعهت(Comparing). 

 :املىاد املعلىبت 

 ٌ(كاعوعة ماء حػبإ بغمل بىمُاث مسخلفت الحجم ):زماهُت غلب بىفـ الحجم مؼ ازخالف الىػن مثا 

  (محزان)ملُاؽ وػوي. 

  باث)وعكت غمل ,  (فغق حؿض)وعكت غمل ,  (جغجِب ألاوػان  )وعكت غمل   .(جضٍع
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1(  Sorting Weights )

ًىضح َظا اليشاؽ . حهاػ الحاؾب آلالي  ًلىم غاصة بملاعهت كُمخحن في هفـ الىكذ مً احل جغجِب الػىاضغ  

.هُف جيىن جلً اإلالاعهت في زىاعػمُت الترجِب الازخُاعي 

 :حعلُماث اليشاط

 .حػبإ الػلب الفاعغت بىمُاث مسخلفت الىػن مً الغمل ؤو اإلااء وحغلم بئخيام .1

 .هلىم بسلـ الػلب بدُث ال وػلم مً ألازف وألازلل منها .2

 .خُث ًمىىىا ملاعهت وػهحن فلـ في الىكذ هفؿه, هىحض ازف وػن باؾخسضام اإلاحزان .3

 .ازخُاع زالر ؤوػان مسخلفت بشيل غشىاةي وجغجُبهم مً ألازف لألزلل باؾخسضام اإلالاًِـ .4

 آلان بػملُت الترجِب؟نهُف ؾخلىمي  

 ما َى اكل غضص مً اإلالاعهاث ًمىً غمله؟ وإلااطا؟ 

 .جغجب آلان حمُؼ الػىاضغ مً ألازف لألزلل .5

م إغاصة الىػن ليل واخض منها  .بػض الاهتهاء مً غملُت الترجِب هلىم بالخإهض مً الترجِب غً ؾٍغ

  

  :  (selection sort)الترجِب  خخُازي 

لت ٌؿخسضمها الحاؾب في جغجِب الػىاضغ باالزخُاع حؿمى    .(selection sort)هي ؾٍغ

 .إًجاص ازف ألاوػان في اإلاجمىغت ووغػها في الجاهب ألازغ منها .1

 .إًجاص ازف وػن مً ألاوػان التي جم جغهها   .2

 .وهىغع طلً ختى هلىم بئػالت وافت ألاوػان إلى الجهت ألازغي  .3

 

 كم مسه كمتي بعملُت امللازهت؟ 
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2(  Divide and Conquer )

ؼ .ًىضح َظا اليشاؽ هُف جيىن جلً اإلالاعهت في زىاعػمُت الترجِب الؿَغ

ع   :  (Quicksort)الترجِب الظَس

ػخبر ؤؾغع مً  لت َو لت مً ؾغق الترجِب التي ٌؿخسضمها الحاؾب آلالي لللىابم الؿٍى َى غباعة غً ؾٍغ

ى مً ؤفػل الؿغق  (Selection Sort)الترجِب الازخُاعي   . َو

 :حعلُماث اليشاط

 . وهػػها بجاهب اإلالُاؽ وحػخبر هي اإلادىع اإلالاعن به (غلب الغمل)هلىم بازخُاع ؤخض الػىاضغ  .1

 ..هلاعن آلان ول الػىاضغ الباكُت بالػىطغ اإلادىع فلـ .2

بِىما ألاوػان الثلُلت هػػها غلى , هػؼ ول الػىاضغ طاث ألاوػان الخفُفت غلى ًمحن الػىطغ اإلادىع  .3

بلى الػىطغ اإلادىع باإلاىخطف, الِؿاع  .ٍو

هلىم بازخُاع غىطغ مً الُمحن ووػخبٍر , ؾُطبذ لضًىا مجمىغت مً الػىاضغ بالُمحن ومجمىغت بالِؿاع .4

وطاث الىػن الخفُف جىغؼ غلى , مدىع للمجمىغت الُمنى و هلاعن به  حمُؼ غىاضغ اإلاجمىغت الُمنى

 .وهفػل هفـ الل يء باإلاجمىغت الِؿغي , الُمحن والثلُلت غلى الِؿاع

لت مؼ باقي الػىاضغ ختى هطل باألؾفل غلى غىاضغ مىػغت بشيل فغصي وملؿمت  .5 هلىم بخىغاع الؿٍغ

 .ومغجبت مً ألازف لألزلل

 

 كم مسه كمتي بعملُت امللازهت؟ 
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  زجبي ألاعداد الخالُت جصاعدًا  باطخخدام خىازشمُت الترجِب  خخُازي. 
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 ع  .زجبي ألاعداد الخالُت جصاعدًا  باطخخدام خىازشمُت الترجِب الظَس
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