
1 Sortowanie liczb caªkowitych

W poprzednich dwóch wykªadach zajmowali±my si¦ problemem poprzednika.
Pokazali±my, »e mo»na wszystkie wymagane operacje wykonywa¢ w zamortyzo-
wanym czasie O(

√
lg n), przy czym je±li zale»y nam na zªo»ono±ci pami¦ciowej

O(n), to musimy u»y¢ randomizacji.
Problem poprzednika jest uogólnieniem problemu kolejki priorytetowej, a

zatem

Twierdzenie 1. n liczb caªkowitych mo»na posortowa¢ w czasie O(n
√

lg n).

W tym wykªadzie zastanowimy si¦, czy mo»na uzyska¢ zªo»ono±¢ lepsz¡ ni»
O(n

√
lg n). Mogªoby si¦ wydawa¢, »e sortowanie niewiele ma wspólnego ze

strukturami danych, czyli tematem tych zaj¦¢. Jest to jednak dalekie od prawdy.
Po pierwsze, wªa±nie u»yli±my struktur danych do sortowania, a po drugie, za
jaki± czas zobaczymy, »e mo»na te» pój±¢ w drug¡ stron¦.

1.1 Algorytm Range Reduction, czyli lepszy Radix Sort

Zanim zaczniemy omawia¢ bardziej zaawansowane algorytmy, zastanówmy si¦
jak¡ zªo»ono±¢ ma w modelu WordRAM standardowy �szybki� algorytm sorto-
wania liczb caªkowitych � Radix Sort.

�wiczenie 1. Jak¡ zªo»ono±c ma algorytm Radix Sort?

Rozwi¡zanie. Sortowanie n liczb w-bitowym na w-bitowym WordRAM-ie wy-
maga czasu O(n w

lg n ) � ka»da faza w czasie O(n) sortuje kubeªkowo wzgl¦dem
kolejnego bloku lg n bitów.

Zwró¢my uwag¦, »e je±li w = ω(lg2 n), to ten algorytm jest gorszy nawet od
algorytmów porównaniowych, np. od algorytmu Heap Sort.

Poka»emy, »e mo»na w bardzo podobny sposób uzyska¢ du»o lepsz¡ zªo»o-
no±¢.

Twierdzenie 2. n liczb caªkowitych mo»na posortowa¢ w czasie O(n lg w
lg n ).

Twierdzenie 2 jest natychmiastowym wnioskiem z nast¦puj¡cego lematu,
który w �zastosowaniach teoretycznych� jest du»o wa»niejszy ni» samo twier-
dzenie.

Lemat 3 (Range reduction). Sortowanie n liczb b-bitowych mo»na w w-bitowym
modelu WordRAM (b ≤ w) sprowadzi¢ w czasie O(n) do sortowania n liczb b/2-
bitowych.

Dowód. Niech S = {x1, . . . , xn} b¦dzie zbiorem do posortowania. Najprost-
szym pomysªem byªoby posortowanie S po low(xi), a nast¦pnie rozrzucenie
sortowanych elementów po kubeªkach indeksowanych high(xi). Problem po-
lega na tym, »e aby uzyska¢ ci¡g posortowany, musimy umie¢ przej±¢ niepuste
kubeªki w rosn¡cej kolejno±ci czyli de facto posortowa¢ zbiór high(S). W ten
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sposób sprowadziliby±my sortowanie liczb b-bitowych do dwóch (!) sortowa«
liczb b/2-bitowych.

Oczywi±cie nie musimy wykonywa¢ dwóch sortowa«, wystarczy do ka»dej
poªówki doda¢ informacje, czy jest to high czy low, i posortowa¢ wszystko razem.
Wtedy jednak sortujemy zbiór rozmiaru 2n, znów za du»o.

U»yjemy nast¦puj¡cego tricku. Wrzucamy wszystkie liczby do kubeªków in-
deksowanych high(xi) i znajdujemy przy okazji minima ka»dego z kubeªków.
Nast¦pnie sortujemy jednocze±nie wszystkie low(xi) dla xi nie b¦d¡cymi mini-
mami kubeªków oraz wszystkie high(xi).

W ten sposób sortujemy tylko n liczb b/2-bitowych.

1.2 Sortowanie bitoniczne w wydaniu WordRAM

Pokazali±my, »e mo»na w czasie liniowym dwukrotnie zmniejsza¢ rozmiar sorto-
wanych liczb. Poka»emy teraz, »e je±li sortowane liczby s¡ wystarczaj¡co maªe
wzgl¦dem w to mo»na je posortowa¢ bardzo szybko. W poª¡czeniu z Lematem 3
uzyskamy w ten sposób algorytm sortowania w czasie O(n lg lg n).

Algorytm sortowania maªych liczb jest WordRAM-ow¡ wersj¡ algorytmu sor-
towania bitonicznego przy pomocy sieci sortuj¡cych (patrz Cormen, Leiserson,
Rivest �Wprowadzenie do algorytmów�).

Lemat 4 (Scalanie bitoniczne). Niech b ≤ w i k = O(w/b). Dwa spakowane
posortowane k-elementowe ci¡gi liczb b-bitowych mo»na scali¢ w czasie O(lg k).

Dowód tego lematu (do±¢ techniczny) odªo»ymy na pó¹niej. Najpierw zo-
baczmy co z niego wynika.

Twierdzenie 5 (Spakowane sortowanie (Albers, Hagerup)). Niech b ≤ w i k =
O(w/b). Sortowanie n-elementowego ci¡gu liczb b-bitowych mo»na wykona¢ w
czasie O(n lg k

k ). W szczególno±ci, je±li k = Ω(lg n lg lg n), to sortowanie zajmuje
czas liniowy.

�wiczenie 2. Udowodnij Twierdzenie 5.

Wskazówka. U»yj algorytmu Merge Sort.

Twierdzenie 6 (Andersson,Hagerup,Nilsson,Raman). n liczb mo»na posorto-
wa¢ w czasie O(n lg lg n).

�wiczenie 3. Udowodnij to twierdzenie.

Wskazówka. Poª¡cz Lemat 3 i Twierdzenie 5.

Pozostaje nam udowodni¢ Lemat 4. Przypomnijmy krótko jak dziaªa scala-
nie bitoniczne.

Ci¡g x1, . . . , xn jest bitoniczny je±li pewne jego przesuni¦cie cykliczne do
pewnego miejsca ro±nie, a potem maleje.
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Lemat 7. Niech x1, . . . , xn b¦dzie ci¡giem bitonicznym. Je±li ustawimy w ro-
sn¡cej kolejno±ci elementy ka»dej z par xi,xi+n/2, to wszystkie elementy w pierw-
szej poªówce b¦d¡ ≤ od wszystkich elementów w drugiej poªówce. Ponadto, obie
poªówki b¦d¡ bitoniczne.

A zatem aby scali¢ dwa posortowane ci¡gi x1, . . . , xn, y1, . . . , yn nale»y od-
wróci¢ drugi ci¡g i dopisa¢ go na ko«cu pierwszego. Otrzymujemy w ten sposób
ci¡g bitoniczny, który mo»na posortowa¢ stosuj¡c rekurencyjnie lemat 7. Gª¦-
boko±¢ rekursji jest O(lg n).

Dowód Lematu 4. Aby scali¢ dwa spakowane posortowane ci¡gi dªugo±ci k w
czasie lg k u»yjemy algorytmu scalania bitonicznego. Musimy pokaza¢, »e da si¦
w czasie O(lg k):

• odwróci¢ spakowany ci¡g,

• ustawi¢ w dobrej kolejno±ci ka»d¡ z par elementów ci¡gu odlegªych o k.

i to wszystko w sposób, który mo»na �zrównolegli¢�.

�wiczenie 4. Uzupeªnij szczegóªy dowodu.

1.3 Funkcje haszuj¡ce kontratakuj¡, czyli sortowanie sy-

gnaturowe

Poka»emy teraz, »e

Twierdzenie 8 (Andersson,Hagerup,Nilsson,Raman). Je±li w ≥ lg2+ε n, to n-
elementowy ci¡g liczb w-bitowych mo»na posortowa¢ w czasie O(n).

Niech x1, . . . , xn b¦dzie ci¡giem liczb w-bitowych. Gªówny pomysª tego al-
gorytmu jest nast¦puj¡cy. Je±li w jest du»e, jak w zaªo»eniach twierdzenia, to
wi¦kszo±¢ bitów jest w jakim± sensie �niepotrzebna� do odró»niania liczb xi mi¦-
dzy sob¡. Mo»na mianowicie znale¹¢ funkcj¦ haszuj¡c¡ h tak¡, »e liczby h(xi)
maj¡ O(lg n) bitów i s¡ wszystkie ró»ne. Wystarczy wybra¢ losow¡ funkcj¦ z
uniwersalnej rodziny funkcji haszuj¡cych. Niestety w ten sposób caªkowicie tra-
cimy struktur¦ porz¡dku. Chcieliby±my wykorzysta¢ redukcj¦ rozmiaru liczb
jak¡ daje haszowanie, ale bez straty informacji o porz¡dku i w ten sposób uzy-
ska¢ redukcj¦ lepsz¡ ni» w Lemacie 3.

Lemat 9 (Andersson,Hagerup,Nilsson,Raman). Niech w ≥ (lg2+ε n) lg lg n =
lg2+ε′ n i niech lg1+ε n ≤ b ≤ w. Wtedy mo»na w czasie O(n) sprowadzi¢
sortowanie n liczb b-bitowych do sortowania n liczb b/ lgε n-bitowych.

�wiczenie 5. Poka», »e z Lematu 9 wynika Twierdzenie 8.

Wskazówka. Skorzystaj z bitonicznego algorytmu Albers i Hagerupa.
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Dowód Lematu 9. Niech x1, . . . , xn b¦dzie ci¡giem liczb, który chcemy posor-
towa¢. Dzielimy ka»d¡ z liczb xi na lgε n kawaªków i ka»dy z tych kawaªków
haszujemy (mo»na to zrobi¢ w czasie staªym). Z du»ym prawdopodobie«stwem
ró»nym kawaªkom zostan¡ przypisane ró»ne warto±ci W ten sposób ka»dej z
liczb xi przypisujemy jej b′ = O(lg1+ε n)-bitow¡ sygnatur¦.

Nast¦pnie:

• sortujemy sygnatury algorytmem Albers i Hagerupa w czasie O(n),

• budujemy skompresowane drzewo trie w czasie O(n) � naszym alfabetem
s¡ tu hasze kawaªków,

• sortujemy synów ka»dego wierzchoªka (sortowanie jest wzgl¦dem prawdzi-
wych kawaªków a nie ich haszów),

• wypisujemy wierzchoªki w porz¡dku inorder.

W jaki sposób sortowa¢ synów? �¡cznie mamy n− 1 synów. Ka»dego syna
mo»na opisa¢ jednym b/ lgε n-bitowym kawaªkiem. Wszystkich synów mo»na
posortowa¢ jednym sortowaniem (pami¦taj¡c odpowiednie dodatkowe informa-
cje). W ten sposób sprowadzili±my sortowanie liczb b-bitowych do sortowania
liczb b/ lgε n-bitowych.

Jaki ªadny algorytm.
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