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3η Σειρά Ασκήσεων 
για τους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο σε 

προηγούµενη χρονιά 
Άσκηση 3. 
 
Δίνεται µια συνδεδεµένη λίστα που περιέχει ακέραιους ταξινοµηµένους σε αύξουσα σειρά, 
εκτός από έναν που βρίσκεται σε λάθος θέση. Φτιάξτε µια διαδικασία correct που να 
βρίσκει τον αριθµό που είναι σε λάθος θέση και να αλλάζει τη λίστα βάζοντάς τον στη 
σωστή θέση. 
Για να δοκιµάσετε τη διαδικασία σας φτιάξτε ένα κυρίως πρόγραµµα στο οποίο ο χρήστης 
εισάγει ακέραιους ταξινοµηµένους σε αύξουσα σειρά από το πληκτρολόγιο οι οποίοι 
εισάγονται σε µια συνδεδεµένη λίστα. Στη συνέχεια καλείται η διαδικασία correct που θα 
υλοποιήσετε, και τέλος εκτυπώνονται η αρχική και τελική λίστα. 
 
Παράδειγµα: 
 
Αρχική λίστα:  4 6 7 8 3 9 NULL 
 
 
Τελική λίστα:  3 4 6 7 8 9 NULL 
 
Παρατηρήσεις: Για να βρείτε τον αριθµό που είναι σε λάθος θέση ο αλγόριθµος είναι ο 
εξής: 

- Διατρέχουµε τη λίστα από αριστερά προς τα δεξιά έως ότου βρούµε το πρώτο 
ζεύγος διαδοχικών αριθµών, έστω (x, y), µε x > y. 

- Βρίσκουµε τον αριθµό, έστω z, που ακολουθεί µετά τον y (αν φυσικά υπάρχει 
τέτοιος αριθµός z): 

a)  Αν ο αριθµός z υπάρχει και επιπλέον ισχύει x > z, τότε ο αριθµός που είναι 
σε λάθος θέση είναι ο x και πρέπει να τον µετακινήσουµε προς τα δεξιά στη 
σωστή του θέση, 

b)  αλλιώς, ο αριθµός που είναι σε λάθος θέση είναι ο y και πρέπει να τον 
µετακινήσουµε προς τα αριστερά στη σωστή του θέση. 

 
Στο παραπάνω παράδειγµα οι αριθµοί x, y είναι 8, 3 αντίστοιχα. Ο αριθµός z υπάρχει και 
είναι το 9. Δεν ισχύει όµως x > z. Συνεπώς είµαστε στην περίπτωση b), ο αριθµός που 
βρίσκεται σε λάθος θέση είναι ο 3, τον οποίο µετακινούµε αριστερά µέχρι να βρει τη 
σωστή του θέση. 
 

Να επιδειχθεί στον υπεύθυνο του εργαστηρίου την Παρασκευή 12/1/2018 


