
Sortowanie biżuterii

Dostępna pamięć: 32 MB.

Małgosia odziedziczyła po wujku kolekcję drogocennej biżuterii. Zastała w skarbcu artystyczny nieład
i postanowiła go uporządkować. W skład biżuterii wchodzą kolie składające się z cennych i rzadkich kamieni
szlachetnych. Żadne dwa z nich nie są jednakowe. Pomóż Małgosi uporządkować drogocenny zbiór.

Zadanie
Opracuj program, który:

• wczyta ze standardowego wejścia opisy biżuterii,

• uporządkuje je według rosnącej długości, a te, które są równej długości uporządkuje leksykograficznie,

• posortowane łańcuchy wypisze na standardowe wyjście.
Łańcuchy o równej długości powinny być uporządkowane leksykograficznie — spośród dwóch różnych łań-
cuchów równej długości mniejszy jest ten, który ma mniejszy znak na pierwszej różniącej się pozycji.

Wejście
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba łańcuchów do analizy N (N ≤ 150), a w kolejnych N wier-
szach znajdują się opisy poszczególnych elementów biżuterii. Opis każdego z nich składa się z niepustego
łańcucha małych liter alfabetu łacińskiego (’a’..’z’) odpowiadających użytym kamieniom, o długości nie prze-
kraczającej 200 znaków.

Wyjście
W kolejnych wierszach wypisz kolejno uporządkowane rosnąco łańcuchy, po jednym w każdym wierszu.

Przykład
Dla danych wejściowych:
5
aabaa
daz
ccc
dba
abzzbaz

poprawnym wynikiem jest:
ccc
daz
dba
aabaa
abzzbaz
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Rozwiązanie
Problem sortowania oddzielnie słów o różnych długościach można ominąć zmieniając nieco zadanie.

Wyrównajmy wszystkie napisy, dostawiając od lewej dodatkowe znaki. Wybierzmy w tym celu znak–
wartownika, który w kolejności leksykograficznej (w sensie komputerowego kodowania znaków) występuje
wcześniej od najmniejszego znaku z naszego alfabetu, czyli litery ’a’. W większości systemów operacyjnych
można w tym celu użyć np. spacji. Po dokonaniu takiej operacji na teście przykładowym mamy następujący
zbiór napisów:

__aabaa
____daz
____ccc
____dba
abzzbaz

Po posortowaniu otrzymamy te słowa w nastepującej kolejności:

____ccc
____daz
____dba
__aabaa
abzzbaz

Z tak otrzymanego rezultatu wystarczy tylko usunąć dodane wcześniej znaki i już mamy słowa posorto-
wane zgodnie z wymogami zadania.

Zamiast samodzielnie implementować odpowiednie metody, warto użyć do sortowania wczytywanych
słów odpowiednich konstrukcji języka programowania, służących do porównywania zmiennych napisowych
pod kątem ich porządku leksykograficznego. W językach Pascal i C++ jest to zwykły znak < dla zmien-
nych typu string. Użytkownikom C pracującym na tablicach znaków zostaje wywoływanie funkcji strcmp
zadeklarowanej w pliku nagłówkowym string.h.
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