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2º Trabalho Prático - Algoritmos de Ordenação Sofisticados

O  objetivo  deste  trabalho  é  dar  continuidade  ao  primeiro  trabalho  prático,  permitindo  ao  aluno
implementar e analisar os algoritmos de ordenação que tem complexidade O(n lg n).

 
Descrição do Trabalho

O trabalho consiste em realizar praticamente o mesmo processo do primeiro trabalho prático. Você
deverá implementar e medir o tempo de execução (em milissegundos) dos algoritmos de ordenação vistos em
sala: merge sort, quicksort, heapsort. No caso do quicksort, você deverá implementar as seguintes formas de
escolher o pivô: elemento mais à direita, elemento central, e escolhido ao acaso.

Os mesmos devem ser utilizados para ordenar três diferentes tipos de vetores: aleatórios, ordenados em
ordem crescente, e ordenados em ordem decrescente. Sendo vetores de números inteiros de tamanhos 100,
1.000, 10.000, 100.000 e 1.000.000 de elementos. Não esqueça que para os vetores aleatórios, deve-se fazer
uma cópia do vetor original que servirá de backup e/ou repetir os testes várias vezes de forma a obter médias
do tempo de execução.

É importe que faça a construção de tabelas e/ou gráficos comparando o desempenho de cada algoritmo.
E  por  fim deve-se  apresentar  uma  conclusão  comparando  os  resultados  obtidos  neste  trabalho  com os
resultados  obtidos  no  primeiro  trabalho  prático,  as  principais  dificuldades  encontradas  em  sua
implementação e quais algoritmos são mais eficiente dada a condição inicial do vetor.
 
 
O Programa

O seu programa deverá permitir ao usuário selecionar o tipo e o tamanho do vetor a ser ordenado (igual
ao primeiro trabalho), e mostrar na tela o nome do algoritmo utilizado e o tempo de execução gasto para
ordenar o vetor. Não esqueça que no caso do quicksort existem três versões de escolha do pivô.

Obs.: Todos os critérios do primeiro trabalho prático deverão ser levados em consideração.
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