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1 Plantejament del problema

L’ordenació per inserció directa és un mètode d’ordenació que consisteix a tenir un vector v
que està ordenat fins a un cert ı́ndex k (inicialment k = 1) i, a cada iteració s’insereix el valor
v[k+1] al lloc que li pertoca dins de la part ordenada de v. Aquesta inserció, per tal de mantenir
l’ordenació de v pot implicar desplaçaments a la dreta dels elements de v que ocupen una posició
posterior a aquella on s’insereix v[k + 1].
Quan aquesta operació ha estat feta, el vector v té k + 1 elements ordenats i aleshores cal fer
una nova iteració fins que k = n (n és el nombre d’elements del vector v).

Exemple d’un pas d’inserció:
Considerem el vector v següent:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 6 7 10 11 15 8 1 2 1 4 3 9 8 6 4

Aquesta és la foto d’un vector v que ja està mig ordenat (en aquest cas, k = 6, la qual cosa
indica que els ı́valors v[1]..v[6] estan correctament ordenats).
Ara cal prendre el valor v[k + 1] = v[7] = 8 i inserir-lo a l’́ındex que li pertoca.
Clarament, aquest ı́ndex és el 4. Això voldrà dir que tots els valors v[4], v[5] i v[6] hauran de
desplaçar-se una posició a la dreta. Obtindrem:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 6 7 8 10 11 15 1 2 1 4 3 9 8 6 4

En negreta apareixen els valors que s’han desplaçat (i també el valor 8 inserit).

2 Apartat 1: Algorisme d’inserció en un vector ordenat

Abans de plantejar la totalitat del problema d’ordenació, preocupem-nos de dissenyar la part
d’inserir un natural x en un vector v ordenat des dels ı́ndexos 1 fins k.
Aix́ı doncs, en aquest apartat es tracta que programeu el que us he presentat a l’exemple. En
particular, implementeu una acció insercioOrdenada amb l’especificació següent:
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acció insercioOrdenada(v: e/s vector[1..N ] de natural,
k: ent natural, x ent natural)

Pre: v[1..k] està ordenat i 1 ≤ k < N

Post: v[1..k + 1] està ordenat i conté els valors v′[1..k] i, a més a més, x

(v′[1..k] fa referència als valors de v[1..k] abans d’executar l’acció)

Observacions:

• L’objectiu de l’acció és col.locar el paràmetre x al lloc que li correspon del vector v entre
els ı́ndexos 1..k + 1.

• L’acció insercioOrdenada no es preocupa d’on procedeix el valor x que cal inserir. Quan
més endavant cridem aquesta acció des de ordenacioInsercioDirecta (i.e., l’acció que ordena
un vector usant aquest mètode) veurem que el valor x que volem inserir a v[1..k] i amb el
que cridem insercioOrdenada és precisament v[k+1]. Però aquest detall no és important a
l’hora d’implementar insercioOrdenada (pensem que aquesta acció es podrà usar en molts
contextos diferents; no només per ordenar un vector).

• Noteu a la precondició que s’exigeix que k sigui estŕıctament menor que N . Això garanteix
que hi hagi un lloc lliure al vector on posar el valor x (si k fos N , el valor x que volem
afegir al vector v no hi cabria).

Idees per a la implementació
Com sempre, la fotografia del vector a la meitat del procés d’inserció de x ens suggereix
l’estratègia que cal seguir per fer aquesta inserció:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
4 6 7 8 10 11 15 17 20 21 24 26 29

j k + 1︸ ︷︷ ︸
valors desplaçats

Suposem que x = 5 (per tant, haurà d’acabar anant a l’́ındex 2).
Suposem que N = 16 i k = 13 (notem k < N , aix́ı assegurem que x hi cap)

• La idea per implementar insercioOrdenada és considerar en tot moment un ı́ndex j tal que
tots els valors que ocupen els ı́ndexos des de k+1 fins a j han sigut ja desplaçats una unitat
a la dreta. Per tant, com el valor v[j] ja ha sigut desplaçat (i.e., l’hem posat a v[j + 1]),
podem usar l’ındex j per desplaçar el valor v[j − 1] o bé per col.locar x si aquest és el seu
lloc.

• Un element important és la condició de continuació del bucle mentre que haurà de tenir
en compte que no hem d’accedir a una posició fora del rang del vector (e.g., v[0]). Això
podria passar si el valor x que es vol inserir fos menor que tots els valors del vector (e.g.,
x = 1).
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3 Sentinella

Si heu resolt bé l’apartat anterior haureu obtingut una condició del mentre amb dos conjuntants.
Un d’ells es necessita (com hem dit abans) perquè no podem garantir que trobem al vector un
element més petit o igual que el que volem inserir (x).
Us proposo un truc: suposem que el vector tingui un ı́ndex 0 i posem en aquest ı́ndex
l’element x que volem inserir al vector. Aleshores segur que trobarem un ı́ndex amb un
valor associat menor o igual que x que ens servirà per parar la cerca, en el cas que no hi hagi
cap altre element menor o igual que x.
Modifica l’acció de la secció anterior amb aquesta idea

4 Ordenació per inserció directa

Finalment es tracta de que implementis una acció ordenacioInsercioDirecta que cridi, per cada
element del vector a l’acció insercioOrdenada desenvolupada als apartats anteriors.
Al final, s’obtindrà un vector ordenat.
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