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Αλγόριθμος Ταξινόμησης Φυσσαλίδας  
 

 

Ο κλασσικός αλγόριθμος της Φυσσαλίδας εφαρμόζεται σε έναν μονοδιάστατο πίνακα (n 

θέσεων) και έχει ως αποτέλεσμα την ταξινόμηση των στοιχείων του κατά αύξουσα σειρά (ή 

κατά φθίνουσα με αλλαγή του τελεστή σύγκρισης).  

Αν ο πίνακας περιέχει n στοιχεία, η ταξινόμηση ολοκληρώνεται σε n-1 περάσματα.  

Σε κάθε πέρασμα, ένα στοιχείο τοποθετείται στη σωστή του θέση μέσα στον πίνακα, 

ύστερα από διαδοχικές (ανά 2) συγκρίσεις των στοιχείων του πίνακα που μέχρι εκείνη τη 

στιγμή δεν έχουν ακόμα ταξινομηθεί, ξεκινώντας πάντα από τις τελευταίες θέσεις. 

Αναλυτικότερα: 

 1
ο
 πέρασμα: Γίνονται n-1 συγκρίσεις. Συγκρίνονται ανά δύο όλα τα στοιχεία του 

πίνακα για να βρεθεί το μικρότερο. Στο τέλος του περάσματος αυτού, το μικρότερο 

στοιχείο θα βρίσκεται στην 1
η
 θέση του πίνακα. 

 2
ο
 πέρασμα: Γίνονται n-2 συγκρίσεις. Συγκρίνονται ανά δύο όλα τα στοιχεία του 

πίνακα εκτός από το μικρότερο, το οποίο έχει ήδη βρεθεί από το προηγούμενο 

πέρασμα και βρίσκεται στην 1
η
 θέση του πίνακα. Στο τέλος του περάσματος αυτού, το 

δεύτερο μικρότερο στοιχείο θα έχει τοποθετηθεί στην 2
η
 θέση. 

…… 

…… 

 n-1 πέρασμα: Γίνεται 1 μόνο σύγκριση, ανάμεσα στο προτελευταίο (n-1) και το 
τελευταίο (n) στοιχείο. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία βρίσκονται σωστά ταξινομημένα 

στις προηγούμενες θέσεις του πίνακα από τα προηγούμενα περάσματα. Στο τέλος του 

περάσματος αυτού, στην τελευταία (n) θέση του πίνακα θα βρίσκεται το μεγαλύτερο 

στοιχείο του πίνακα και στην προτελευταία (n-1)  το αμέσως  μικρότερο. 

 

 

 

 

 

Αλγόριθμος Φυσσαλίδα 

1   Για i από 2 μέχρι n 

2 Για j από n μέχρι i με_βήμα –1  !βάζει στη θέση i-1 το σωστό στοιχείο 

3        Αν table[j-1] > table[j] τότε 

4  !αντιμεταθέτει τις τιμές των θέσεων j-1 και j 

5    temp  table[j-1] 

6    table[j-1]  table[j] 

7    table[j]  temp 

         Τέλος_αν 

 Τέλος_επανάληψης 

    Τέλος_επανάληψης 

Τέλος Τέλος Φυσσαλίδα 
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Σοφία Γουρνά, Π. Π. ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης                   σελ. 2 

Εφαρμογή Ταξινόμησης Φυσσαλίδας 
 

Δίνεται μονοδιάστατος πίνακας με τα στοιχεία [50, 30, 20, 40, 10], ο οποίος θα ταξινομηθεί με τη 

μέθοδο της φυσσαλίδας για να προκύψει ο ταξινομημένος πίνακας [10, 20, 30, 40, 50]. 

ΠΕΡΑΣΜΑ 1
ο   

(για i=2) 

Γραμμή 

Αλγόριθμου 
Πίνακας n i j Έλεγχος 

Αποτέλεσμα 

Ελέγχου 

 [50, 30, 20, 40, 10] 5     

1   2    

2    5   

3     40>10 ΝΑΙ 

5-7 [50, 30, 20, 1100, 40]      

2    4   

3     20>10 ΝΑΙ 

5-7 [50, 30, 1100, 20, 40]      

2    3   

3     30>10 ΝΑΙ 

5-7 [50, 1100, 30, 20, 40]      

2    2   

3     50>10 ΝΑΙ 

5-7 [1100, 50, 30, 20, 40]       

Ο μικρότερος αριθμός, το 10, βρίσκεται στην πρώτη θέση. 

 

ΠΕΡΑΣΜΑ 2
ο
 (για i=3)       

1   3    

2    5   

3     20>40 ΟΧΙ 

2    4   

3     30>20 ΝΑΙ 

5-7 [10, 50, 2200, 30, 40]      

2    3   

3     50>20 ΝΑΙ 

5-7 [10, 2200, 50, 30, 40]      

Ο δεύτερος μεγαλύτερος αριθμός (το 20) βρίσκεται στη δεύτερη θέση. 

 

ΠΕΡΑΣΜΑ 3
ο  

(για i=4) 

1   4    

2    5   

3     30>40 ΟΧΙ 

2    4   

3     50>30 ΝΑΙ 

5-7 [10, 20, 3300, 50, 40]      

Ο τρίτος μεγαλύτερος αριθμός (το 30) βρίσκεται στην τρίτη θέση. 

 

ΠΕΡΑΣΜΑ 4
ο   

(για i=5) 

1   5    

2    5   

3     50>40 ΝΑΙ 

5-7 [10, 20, 30, 4400, 50]      

Το 40 και το 50 βρίσκονται στην τέταρτη (προτελευταία) και πέμπτη (τελευταία) θέση αντίστοιχα. 
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Σοφία Γουρνά, Π. Π. ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης                   σελ. 3 

κι άλλες Φυσσαλίδες… 
 

Στα δύο επόμενα παραδείγματα βλέπουμε τον κλασσικό αλγόριθμο φυσσαλίδας όπου η «Για» 

έχει αντικατασταθεί με τις εντολές «Όσο»» και «Αρχή_επανάληψης». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας βελτιωμένος αλγόριθμος μπορεί να σταματάει τη σύγκριση των στοιχείων αν σε κάποιο 

πέρασμα του πίνακα διαπιστωθεί ότι ο πίνακας είναι ήδη ταξινομημένος. Για να ελέγχουμε αν ο 

πίνακας είναι ήδη ταξινομημένος, χρειαζόμαστε μια επιπλέον μεταβλητή. Στους δύο παρακάτω 

αλγόριθμους χρησιμοποιούμε τη λογική μεταβλητή done, η οποία γίνεται false όταν προκύπτει μια 

αντιμετάθεση. Αν στο τέλος ενός περάσματος του πίνακα η done έχει παραμείνει true, αυτό σημαίνει 

ότι στο πέρασμα αυτό δεν έγινε καμία αντιμετάθεση, δηλαδή ο πίνακας είναι ήδη ταξινομημένος και 

άρα ο αλγόριθμος μπορεί να τερματιστεί αφού οι επιπλέον συγκρίσεις θα ήταν περιττές.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλγόριθμος Φυσσαλίδα_1α 

i 2  

Όσο i<=n επανάλαβε 

 Για j από n μέχρι i με_βήμα –1  
               Αν table[j-1] > table[j] τότε 

             temp  table[j-1] 

     table[j-1]  table[j] 

     table[j]  temp 

      Τέλος_αν 

 Τέλος_επανάληψης 

 i i+1  

    Τέλος_επανάληψης  

Τέλος Φυσσαλίδα_1α 

Αλγόριθμος Φυσσαλίδα_2α 

i 2  

done  false 

Όσο (i<=n) και (done=false) επανάλαβε 

 done  true 

 Για j από n μέχρι i με_βήμα –1  
               Αν table[j-1] > table[j] τότε 

           temp  table[j-1] 

     table[j-1]  table[j] 

     table[j]  temp 

    done  false 

      Τέλος_αν 

 Τέλος_επανάληψης 

 i i+1  

    Τέλος_επανάληψης  

Τέλος Φυσσαλίδα_2α 

Αλγόριθμος Φυσσαλίδα_2β 

i 2  

 

Αρχή_επανάληψης 

 done  true 

 Για j από n μέχρι i με_βήμα –1  
               Αν table[j-1] > table[j] τότε 

            temp  table[j-1] 

     table[j-1]  table[j] 

     table[j]  temp 

   done  false  

      Τέλος_αν 

 Τέλος_επανάληψης 

 i i+1  

    Μέχρις_ότου (i>n) ή (done=true) 

Τέλος Φυσσαλίδα_2β 

 

Αλγόριθμος Φυσσαλίδα_1β 

i 2  

Αρχή_επανάληψης  

 Για j από n μέχρι i με_βήμα –1  
               Αν table[j-1] > table[j] τότε 

             temp  table[j-1] 

     table[j-1]  table[j] 

     table[j]  temp 

      Τέλος_αν 

 Τέλος_επανάληψης 

 i i+1  

    Μέχρις_ότου i>n 

Τέλος  Τέλος Φυσσαλίδα_1β 

 


