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2
Algorytmy sortowania
i podstawowe
struktury danych
W poprzednim rozdziale pokazaïem, jak ulepszyÊ rozwiÈzanie problemu znajdowania czÚĂci
wspólnej, korzystajÈc z algorytmu sortowania. To czÚsty przypadek. Jeĝeli bowiem dane sÈ uporzÈdkowane, moĝna opracowaÊ efektywniejszy algorytm. Ten rozdziaï rozpoczniemy od zbadania
trzech technik sortowania: bÈbelkowego, szybkiego i przez scalanie. Póěniej poznasz róĝne sposoby organizowania danych w podstawowe struktury.
Z tego rozdziaïu dowiesz siÚ, jak:
Q opisaÊ sposób dziaïania sortowania bÈbelkowego;
Q zaimplementowaÊ lepsze rozwiÈzanie — sortowanie szybkie;
Q scharakteryzowaÊ sortowanie przez scalanie;
Q stworzyÊ strukturÚ danych — listÚ wiÈzanÈ;
Q zaimplementowaÊ kolejki;
Q opisaÊ strukturÚ danych stosu.

Wprowadzenie
do sortowania bÈbelkowego
Sortowanie bÈbelkowe jest najprostszym algorytmem sortowania. WiÈĝe siÚ z wielokrotnym
przejĂciem przez tablicÚ wejĂciowÈ i zamianÈ miejscami sÈsiadujÈcych nieuporzÈdkowanych
elementów. Technika ta nazywa siÚ sortowaniem bÈbelkowym, poniewaĝ posortowane fragmenty
jak bÈbelki przemieszczajÈ siÚ z koñca listy.
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Zrozumienie sortowania bÈbelkowego
Kaĝdy algorytm sortowania przyjmuje listÚ elementów i zwraca je uporzÈdkowane. GïównÈ róĝnicÈ miÚdzy algorytmami jest sposób, w jaki dokonujÈ sortowania. Sortowanie bÈbelkowe dziaïa
na zasadzie zamiany miejscami sÈsiadujÈcych elementów. Tak posortowane elementy sÈ spychane
na koniec listy.
Na listingu 2.1 zostaï pokazany pseudokod sortowania bÈbelkowego. Algorytm wykonuje trzy
proste zadania: wielokrotnie przechodzi przez listÚ do sortowania, porównuje sÈsiadujÈce elementy i zamienia je miejscami, jeĂli pierwszy element jest wiÚkszy od drugiego.
Listing 2.1. Pseudokod sortowania bÈbelkowego
bubbleSort(array)
n = length(array)
for (k = 1 until n)
for (j = 0 until -1)
if(array[j] > array[j + 1])
swap(array, j, j + 1)

Ile przejĂÊ naleĝy wykonaÊ, by tablica byïa posortowana? Jak siÚ okazuje, potrzeba do tego n–1
iteracji, gdzie n jest wielkoĂciÈ tablicy. W nastÚpnym punkcie pokaĝÚ, dlaczego konieczne jest
tyle przejĂÊ, ale sortowanie bÈbelkowe ma zïoĝonoĂÊ czasowÈ O(n) wïaĂnie dlatego, ĝe przetwarzamy n elementów n–1 razy.
Funkcja swap z listingu 2.1 przy uĝyciu zmiennej tymczasowej zamienia wartoĂci w miejscach tablicy o indeksach j oraz j+1.

Implementacja sortowania bÈbelkowego
Aby zaimplementowaÊ sortowanie bÈbelkowe w Javie, wykonaj nastÚpujÈce kroki:
1. Przeïóĝ pseudokod pokazany na listingu 2.1 na jÚzyk Java. Utwórz klasÚ i metodÚ
przyjmujÈcÈ do sortowania tablicÚ w nastÚpujÈcy sposób:
public void sort(int[] numbers)

2. TrudnoĂÊ w tym algorytmie moĝe sprawiÊ zamiana elementów miejscami. W tym
celu jeden z zamienianych elementów przypisuje siÚ do zmiennej tymczasowej,
tak jak na listingu 2.2.
Listing 2.2. Metoda sortowania bÈbelkowego. Nazwa klasy ěródïowej: BubbleSort
public void sort(int[] numbers) {
for (int i = 1; i < numbers.length; i++) {
for (int j = 0; j < numbers.length - 1; j++) {
if (numbers[j] > numbers[j + 1]) {
int temp = numbers[j];
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numbers[j] = numbers[j + 1];
numbers[j + 1] = temp;
}
}
}
}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.

Chociaĝ sortowanie bÈbelkowe bardzo ïatwo zaimplementowaÊ, jest teĝ jednÈ z najwolniejszych
metod sortowania. W nastÚpnej sekcji przyjrzymy siÚ, jak poprawiÊ nieco wydajnoĂÊ tego
algorytmu.

Udoskonalanie sortowania bÈbelkowego
Aby poprawiÊ wydajnoĂÊ sortowania bÈbelkowego, moĝna zastosowaÊ dwie gïówne techniki.
Trzeba zdawaÊ sobie sprawÚ, ĝe chociaĝ w przeciÚtnym przypadku obie te strategie poprawiajÈ
ogólnÈ wydajnoĂÊ sortowania bÈbelkowego, to w najgorszym przypadku algorytm nadal ma
tÚ samÈ sïabÈ zïoĝonoĂÊ czasowÈ O(n).
Pierwszym drobnym ulepszeniem, jakie moĝna wprowadziÊ do pierwotnego sortowania bÈbelkowego, jest wykorzystanie faktu, ĝe uporzÈdkowany „bÈbelek” tworzy siÚ na koñcu listy.
Podczas kaĝdego przejĂcia do „bÈbelka” doïÈczany jest kolejny element. Dlatego wïaĂnie
wymagane jest (n–1) przejĂÊ.
Przedstawia to równieĝ rysunek 2.1, gdzie elementy w kropkowanym kole sÈ juĝ posortowane
i we wïaĂciwym miejscu.

Rysunek 2.1. Tworzenie „bÈbelków” na koñcu listy
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Moĝna wykorzystaÊ ten fakt, by nie sortowaÊ elementów wewnÈtrz „bÈbelka”. W tym celu
naleĝy nieznacznie zmodyfikowaÊ kod w Javie w sposób pokazany na listingu 2.3. W wewnÚtrznej pÚtli, zamiast przetwarzaÊ listÚ do koñca, moĝemy zatrzymaÊ siÚ tuĝ przed posortowanym
„bÈbelkiem”, na pozycji numbers.length - i. Dla zwiÚzïoĂci w listingu 2.3 zamiast kodu dokonujÈcego zamiany elementów miejscami wprowadziïem wywoïanie metody w inny sposób.
Listing 2.3. Ulepszone sortowanie bÈbelkowe 1. Nazwa klasy ěródïowej: BubbleSort
public void sortImprovement1(int[] numbers) {
for (int i = 1; i < numbers.length; i++) {
for (int j = 0; j < numbers.length - i; j++) {
if (numbers[j] > numbers[j + 1]) {
swap(numbers, j, j + 1);
}
}
}
}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.

JeĂli do algorytmu sortowania bÈbelkowego przekaĝemy posortowanÈ listÚ, to mimo braku
zmian nadal bÚdziemy wykonywaÊ wiele przejĂÊ. Moĝemy wiÚc poprawiÊ algorytm, tak by
wychodziï z pÚtli zewnÚtrznej, jeĝeli lista wewnÈtrz tablicy jest w peïni posortowana. W tym celu
naleĝy sprawdziÊ, czy podczas ostatniego przejĂcia dokonano jakichkolwiek zamian. JeĂli wiÚc
przekaĝemy do metody juĝ posortowanÈ listÚ, wystarczy przejĂÊ jeden raz przez tablicÚ i pozostawiÊ jÈ bez zmian. Oznacza to, ĝe przypadek optymistyczny ma teraz zïoĝonoĂÊ O (n), chociaĝ
zïoĝonoĂÊ pesymistyczna pozostaïa taka sama.

Implementacja poprawionego sortowania bÈbelkowego
Ulepszymy algorytm sortowania bÈbelkowego, zmniejszajÈc liczbÚ przebiegów.
W tym celu trzeba wykonaÊ nastÚpujÈce kroki:
1. Zmieñ metodÚ sortowania bÈbelkowego, aby przestaïa sortowaÊ, jeĂli po przejĂciu
przez wewnÚtrznÈ pÚtlÚ tablica nie ulegïa zmianom.
2. RozwiÈzanie to najïatwiej opracowaÊ, zamieniajÈc zewnÚtrznÈ pÚtlÚ for na pÚtlÚ
while oraz wprowadzajÈc flagÚ wskazujÈcÈ, czy podczas przechodzenia przez
tablicÚ zostaïy zamienione jakieĂ elementy. Pokazuje to listing 2.4.
Listing 2.4. Ulepszone sortowanie bÈbelkowe 2. Nazwa klasy ěródïowej: BubbleSort
public void sortImprovement2(int[] numbers) {
int i = 0;
boolean swapOccured = true;
while (swapOccured) {
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swapOccured = false;
i++;
for (int j = 0; j < numbers.length - i; j++) {
if (numbers[j] > numbers[j + 1]) {
swap(numbers, j, j + 1);
swapOccured = true;
}
}
}
}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.

W tym punkcie pokazaïem kilka prostych sztuczek poprawiajÈcych algorytm sortowania bÈbelkowego. W kolejnych podrozdziaïach przyjrzymy siÚ innym technikom sortowania, które dziaïajÈ
znacznie szybciej niĝ sortowanie bÈbelkowe.

mwiczenie: Implementacja sortowania przez wybieranie w jÚzyku Java
Scenariusz
Sortowanie przez wybieranie najïatwiej zrozumieÊ na podstawie dwóch list, A i B. Na poczÈtku
lista A zawiera wszystkie nieposortowane elementy, lista B jest zaĂ pusta. Pomysï polega na
zapisywaniu posortowanych elementów w liĂcie B. Dziaïanie algorytmu polega na znajdowaniu
najmniejszego elementu listy A i przesuwaniu go na koniec listy B. Robimy to, dopóki lista A
nie jest pusta, a B nie jest peïna.
Zamiast dwóch oddzielnych list moĝemy po prostu uĝyÊ tej samej tablicy wejĂciowej, utrzymujÈc
wskaěnik dzielÈcy tablicÚ na dwie czÚĂci.
Moĝna to wyjaĂniÊ na przykïadzie z ĝycia. Wyobraě sobie sortowanie talii kart. Po potasowaniu
talii przeglÈdasz karty jedna po drugiej, aĝ znajdziesz najniĝszÈ. Odkïadasz jÈ na bok na nowy,
drugi stos. Potem szukasz nastÚpnej najniĝszej karty i po znalezieniu kïadziesz jÈ na spód drugiego stosu. Powtarzasz te czynnoĂci, dopóki pierwszy stos nie jest pusty.
Jednym ze sposobów dojĂcia do rozwiÈzania jest napisanie najpierw pseudokodu, korzystajÈcego z dwóch tablic (opisanych wczeĂniej jako A i B). NastÚpnie naleĝy dostosowaÊ pseudokod
tak, by zapisywaï posortowanÈ listÚ (tablicÚ B) w tej samej tablicy, w której sÈ dane wejĂciowe.

Cel
Implementacja sortowania przez wybieranie w jÚzyku Java.
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Warunki wstÚpne
Q Zaimplementuj metodÚ sort, znajdujÈcÈ siÚ w klasie dostÚpnej w kodzie doïÈczonym

do tej ksiÈĝki pod adresem src/main/java/com/packt/datastructuresandalg/
lesson2/activity/selectionsort/SelectionSort.java
Q Metoda sort powinna przyjÈÊ tablicÚ liczb caïkowitych i jÈ posortowaÊ.
JeĂli skonfigurowaïeĂ projekt, testy jednostkowe do tego Êwiczenia uruchomisz nastÚpujÈcym poleceniem:
gradlew test --tests com.packt.datastructuresandalg.lesson2.activity.selectionsort*

Kroki do wykonania
1. Podziel tablicÚ wejĂciowÈ na dwie za pomocÈ wskaěnika indeksu tablicy.
2. Metoda sort powinna przyjÈÊ tablicÚ liczb caïkowitych i jÈ posortowaÊ.
3. Przejdě przez nieposortowanÈ czÚĂÊ tablicy, aby znaleěÊ w niej wartoĂÊ minimalnÈ.
4. Zamieñ znaleziony element miejscami, przenoszÈc go na koniec czÚĂci posortowanej.

Zrozumienie sortowania szybkiego
Sortowanie szybkie stanowi duĝy postÚp w porównaniu z sortowaniem bÈbelkowym. Technika
sortowania szybkiego zostaïa opracowana przez brytyjskiego informatyka Tony’ego Hoare’a.
Algorytm wykonuje trzy gïówne kroki:
1. Wybiera element osiowy.
2. Dzieli listÚ tak, by elementy po lewej stronie elementu osiowego byïy mniejsze niĝ
wartoĂÊ tego elementu, a te po prawej wiÚksze.
3. Powtarza kroki 1. i 2. osobno dla lewej i prawej czÚĂci.
Poniewaĝ sortowanie szybkie wymaga uĝycia rekurencji, ten podrozdziaï zaczniemy od zaprezentowania jej przykïadu. Potem przyjrzymy siÚ dokonywaniu podziaïu w algorytmie sortowania
szybkiego, a w koñcowej czÚĂci zastosujemy techniki rekurencyjne.

Zrozumienie rekurencji
Rekurencja to naprawdÚ przydatne narzÚdzie dla twórców algorytmów. Pozwala pokonywaÊ
duĝe problemy, rozwiÈzujÈc te same problemy w mniejszej skali. Funkcje rekurencyjne majÈ
zwykle podobnÈ strukturÚ i zawierajÈ nastÚpujÈce skïadniki:
Q Co najmniej jeden warunek zatrzymania: w pewnych warunkach powstrzymujÈ one

funkcjÚ przed ponownym wywoïaniem siebie samej.
Q Co najmniej jedno wywoïanie rekurencyjne: majÈ one miejsce wtedy, gdy funkcja

(lub metoda) wywoïuje samÈ siebie.
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W nastÚpnym przykïadzie weěmiemy na warsztat problem wyszukiwania binarnego z poprzedniego rozdziaïu i zmienimy algorytm tak, by dziaïaï rekurencyjnie. Przeanalizujmy problem
wyszukiwania binarnego omówiony w rozdziale 1., „Algorytmy i i ich zïoĝonoĂÊ”, pokazany
na listingu 1.7. Implementacja ta jest iteracyjna, to znaczy dziaïa w pÚtli, aĝ element zostanie
znaleziony albo parametr end bÚdzie równy lub wiÚkszy od zmiennej start. Listing 2.5 zawiera
pseudokod pokazujÈcy, jak moĝemy zamieniÊ tÚ metodÚ na funkcjÚ rekurencyjnÈ.
Listing 2.5. Rekurencyjny pseudokod wyszukiwania binarnego
binarySearch(x, array, start, end)
if(start <= end)
mid = (end - start) / 2 + start
if (array[mid] == x) return true
if (array[mid] > x) return binarySearch(x, array, start, mid - 1)
return binarySearch(x, array, mid + 1, end)
return false

W rekurencyjnym wyszukiwaniu binarnym tak naprawdÚ istniejÈ dwa warunki zatrzymania. Funkcja
zatrzymuje ïañcuch rekurencji, jeĂli po drodze znajdzie wyszukiwany element albo jeĂli wskaěnik poczÈtkowy
do tablicy bÚdzie wiÚkszy od koñcowego, co oznacza, ĝe element nie zostaï znaleziony. Warunek zatrzymania moĝna ïatwo znaleěÊ, sprawdzajÈc wszystkie drogi wyjĂcia, które nie wymagajÈ dalszych wywoïañ
rekurencyjnych.

Implementacja rekurencyjnego wyszukiwania binarnego
Aby zaimplementowaÊ rekurencyjne wyszukiwanie binarne w jÚzyku Java, wykonaj nastÚpujÈce kroki:
1. UĝywajÈc pseudokodu pokazanego na listingu 2.5, zaimplementuj funkcjÚ wykonujÈcÈ
rekurencyjnie wyszukiwanie binarne.
2. Dodaj kolejnÈ metodÚ, której sygnatura bÚdzie zawieraÊ tylko szukany element
i posortowanÈ tablicÚ jako dane wejĂciowe. Ta metoda wywoïa funkcjÚ rekurencyjnÈ
z odpowiednimi wartoĂciami w nastÚpujÈcy sposób:
public boolean binarySearch(int x, int[] sortedNumbers)

Wynik
Ta dodatkowa metoda wywoïuje wstÚpnie funkcjÚ rekurencyjnÈ, pokazanÈ na listingu 2.6.
Listing 2.6. Rekurencyjne wyszukiwanie binarne. Nazwa klasy ěródïowej: BinarySearchRecursive
public boolean binarySearch(int x, int[] sortedNumbers, int start,
int end) {
if (start <= end) {
int mid = (end - start) / 2 + start;
if (sortedNumbers[mid] == x) return true;
if (sortedNumbers[mid] > x)
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return binarySearch(x, sortedNumbers, start, mid - 1);
return binarySearch(x, sortedNumbers, mid + 1, end);
}
return false;}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.

Rekurencja jest niezbÚdnym narzÚdziem kaĝdego programisty i bÚdziemy z niej korzystaÊ w tej
ksiÈĝce wielokrotnie. W tym punkcie zaimplementowaliĂmy przykïad wyszukiwania binarnego.
W nastÚpnym przyjrzymy siÚ dokonywaniu podziaïu w algorytmie wyszukiwania szybkiego.

Podziaï w wyszukiwaniu szybkim
Podziaï jest procesem, w którym zmieniamy kolejnoĂÊ elementów tablicy tak, by elementy
o wartoĂci mniejszej niĝ element osiowy przenieĂÊ na jego lewÈ stronÚ, a elementy o wartoĂci
wiÚkszej przesunÈÊ na prawo (rysunek 2.2). Moĝna to zrobiÊ na wiele sposobów. Tutaj opiszÚ
ïatwy do zrozumienia schemat znany jako podziaï Lomuto.

Rysunek 2.2. Przed podziaïem tablicy i po podziale tablicy
Istnieje wiele innych schematów. Schemat Lomuto ma tÚ wadÚ, ĝe nie jest zbyt wydajny, gdy uĝywa
siÚ go na juĝ posortowanych listach. Oryginalny schemat podziaïu Hoare’a ma lepszÈ wydajnoĂÊ i przetwarza
tablicÚ z obu koñców. Dziaïa lepiej, poniewaĝ dokonuje mniej zamian elementów, choÊ teĝ jest maïo
efektywny, jeĂli dane wejĂciowe sÈ posortowane. Zarówno schemat Lomuto, jak i Hoare’a powodujÈ,
ĝe sortowanie odbywa siÚ w sposób niestabilny. StabilnoĂÊ sortowania oznacza, ĝe jeĝeli co najmniej dwa
elementy majÈ tÚ samÈ kluczowÈ wartoĂÊ, to pojawiÈ siÚ na wyjĂciu w tej samej kolejnoĂci, w której
pojawiïy siÚ na wejĂciu. IstniejÈ inne schematy, sprawiajÈce, ĝe sortowanie szybkie jest stabilne, ale wykorzystujÈ one wiÚcej pamiÚci.
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Aby dobrze zrozumieÊ ten schemat podziaïu, najlepiej uproĂciÊ dziaïanie algorytm do piÚciu
prostych kroków:
1. Obierz skrajny prawy element tablicy za element osiowy.
2. Zacznij od lewej strony i znajdě element wiÚkszy od elementu osiowego.
3. Zamieñ ten element miejscami z nastÚpnym, który jest mniejszy niĝ element osiowy.
4. Powtarzaj kroki 2. i 3., dopóki zamiana jest moĝliwa.
5. Pierwszy element, którego wartoĂÊ jest wiÚksza od elementu osiowego, zamieñ
miejscami z elementem osiowym.
Aby podziaï za pomocÈ tych kroków byï efektywny, skorzystamy z dwóch wskaěników, z których
jeden bÚdzie wskazywaï pierwszy element wiÚkszy niĝ element osiowy, a drugi posïuĝy do szukania wartoĂci mniejszej niĝ wartoĂÊ elementu osiowego.
W kodzie z listingu 2.7 te wskaěniki do liczb caïkowitych noszÈ nazwy, odpowiednio, x oraz i.
Na poczÈtku algorytm wybiera jako element osiowy ostatni element tablicy wejĂciowej. NastÚpnie za pomocÈ zmiennej i w pojedynczym przebiegu przetwarza tablicÚ od lewej do prawej.
JeĂli element wskazywany obecnie przez i jest mniejszy niĝ element osiowy, to nastÚpuje
inkrementacja zmiennej x oraz zamiana jej miejscami z i. Po zastosowaniu tej techniki zmienna x
wskazuje element wiÚkszy niĝ element osiowy albo ma tÚ samÈ wartoĂÊ co zmienna i, a w tym
przypadku zamiana elementów nie zmodyfikuje tablicy. Po zakoñczeniu pÚtli wykonujemy
ostatni krok, zamieniajÈc miejscami pierwszy element wiÚkszy od elementu osiowego z samym
elementem osiowym.
Listing 2.7. Podziaï w sortowaniu szybkim. Nazwa klasy ěródïowej: QuickSort
private int partition(int[] numbers, int start, int end) {
int pivot = numbers[end];
int x = start - 1;
for (int i = start; i < end; i++) {
if (numbers[i] < pivot) {
x++;
swap(numbers, x, i);
}
}
swap(numbers, x + 1, end);
return x + 1;
}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.
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mwiczenie: Zrozumienie metody dzielÈcej
Scenariusz
Aby lepiej zrozumieÊ metodÚ dzielÈcÈ zastosowanÈ w listingu 2.7, przeanalizuj jÈ krok po
kroku, korzystajÈc z przykïadowych danych.

Cel
Zrozumienie, jak przebiega podziaï Lomuto.

Kroki do wykonania
1. Uruchom w wyobraěni kod z listingu 2.7 dla kaĝdego elementu tablicy, zwiÚkszajÈc
wartoĂci zmiennych x oraz i.
2. Wypeïnij tabelÚ 2.1, przyjmujÈc, ĝe element osiowy jest ostatni na liĂcie,
czyli ma wartoĂÊ 16.
Tabela 2.1. Kroki procesu podziaïu
i

tablica

x

-

[4, 5, 33, 17, 3, 21, 1, 16]

-1

0

[4, 5, 33, 17, 3, 21, 1, 16]

0

[4, 5, 33, 17, 3, 21 1, 16]

1

[4, 5, 3, 17, 33, 21, 1, 16]

2

[4, 5, 3, 1, 16, 21, 17, 33]

3

1
2
3
4
5
6
7

na koniec

Teraz na pewno rozumiesz, jak przebiega podziaï w sortowaniu szybkim. W nastÚpnym punkcie
wïÈczymy metodÚ dzielÈcÈ do caïego algorytmu sortowania szybkiego.

Jak to wszystko poskïadaÊ razem
Sortowanie szybkie pochodzi z algorytmów typu „dziel i zwyciÚĝaj”. W tej ksiÈĝce zobaczysz
wiele innych przykïadów algorytmów tej klasy, a metodÈ „dziel i zwyciÚĝaj” zajmiemy siÚ szczegóïowo w rozdziale 4., „Paradygmaty projektowania algorytmów”. Na razie waĝne jest, by pamiÚtaÊ, ĝe algorytmy typu „dziel i zwyciÚĝaj” dzielÈ problem na coraz mniejsze czÚĂci, aĝ
ich rozwiÈzanie stanie siÚ banalne. Takie dzielenie moĝna ïatwo zaimplementowaÊ za pomocÈ
rekurencji.
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W przypadku sortowania szybkiego dzielimy rekurencyjnie tablicÚ, dopóki problem nie stanie
siÚ na tyle maïy, ĝe bÚdzie siÚ daïo go ïatwo rozwiÈzaÊ. Gdy tablica ma tylko jeden element,
rozwiÈzanie jest proste: tablica pozostaje niezmieniona, poniewaĝ nie ma w niej nic do sortowania. Jest to warunek zatrzymania algorytmu rekurencyjnego. JeĂli tablica ma wiÚcej niĝ jeden
element, to nadal jÈ dzielimy, korzystajÈc z metody opracowanej w poprzednim punkcie.
Istnieje równieĝ nierekurencyjny algorytm sortowania szybkiego, korzystajÈcy ze struktury danych stosu, ale
jego napisanie jest nieco bardziej skomplikowane. Stosy i listy omówiÚ w dalszej czÚĂci tego rozdziaïu.

Listing 2.8 zawiera kompletny pseudokod sortowania szybkiego. Podobnie jak w wiÚkszoĂci
funkcji rekurencyjnych, kod ten rozpoczyna siÚ od sprawdzenia warunku zatrzymania. W tym
przypadku sprawdzamy, czy tablica ma co najmniej dwa elementy, upewniajÈc siÚ, ĝe poczÈtkowy
wskaěnik tablicy jest mniejszy od koñcowego.
Listing 2.8. Pseudokod rekurencyjnego sortowania szybkiego
quickSort(array, start, end)
if(start < end)
p = partition(array, start, end)
quickSort(array, start, p - 1)
quickSort(array, p + 1, end)

JeĂli tablica zawiera co najmniej dwa elementy, wywoïujemy metodÚ dzielÈcÈ. NastÚpnie,
uĝywajÈc ostatniej pozycji elementu osiowego (zwróconej przez metodÚ dzielÈcÈ), przy uĝyciu
sortowania szybkiego sortujemy rekurencyjnie lewÈ czÚĂÊ, a potem prawÈ.
W tym celu wywoïujemy ten sam kod sortowania szybkiego, korzystajÈc ze wskaěników
(start, p – 1) i (p + 1, end), bez uwzglÚdnienia p, czyli pozycji elementu osiowego.
Aby zrozumieÊ dziaïanie sortowania szybkiego, warto uĂwiadomiÊ sobie, ĝe po wywoïaniu
metody dzielÈcej nie trzeba juĝ przenosiÊ elementu znajdujÈcego siÚ na zwróconej pozycji
(elementu osiowego). Dzieje siÚ tak dlatego, ĝe wszystkie elementy po prawej stronie sÈ wiÚksze,
a po lewej mniejsze, wiÚc element osiowy znajduje siÚ w prawidïowej pozycji koñcowej.

Implementacja sortowania szybkiego
Aby zaimplementowaÊ sortowanie szybkie w Javie, wykonaj nastÚpujÈce kroki:
1. Zaimplementuj w Javie pseudokod z listingu 2.8, wywoïujÈc metodÚ dzielÈcÈ
pokazanÈ na listingu 2.7.
2. Rekurencyjna implementacja w Javie korzystajÈca z opracowanej w poprzednim
punkcie metody dzielÈcej pokazana jest na listingu 2.9.
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Listing 2.9. Sposób implementacji sortowania szybkiego. Nazwa klasy ěródïowej: QuickSort
private void sort(int[] numbers, int start, int end) {
if (start < end) {
int p = partition(numbers, start, end);
sort(numbers, start, p - 1);
sort(numbers, p + 1, end);
}
}

W tym punkcie opisaïem algorytm sortowania szybkiego, znacznie wydajniejszy niĝ algorytm
sortowania bÈbelkowego, który pokazaïem wczeĂniej. PrzeciÚtnie algorytm ten wykonuje siÚ
w czasie O(n log n), co stanowi ogromnÈ poprawÚ w stosunku do sortowania bÈbelkowego, którego
zïoĝonoĂÊ czasowa wynosi O(n). Jednak w przypadku pesymistycznym algorytm sortowania
szybkiego nadal dziaïa w czasie O(n). O tym, jakie dane wejĂciowe sÈ najgorsze, decyduje zastosowany schemat podziaïu. W omówionym w tym podrozdziale schemacie Lomuto przypadek
pesymistyczny zachodzi wtedy, gdy dane wejĂciowe sÈ juĝ posortowane. W nastÚpnym podrozdziale przeanalizujemy inny algorytm sortowania, którego czas wykonania w przypadku pesymistycznym wynosi O(n log n).

Korzystanie z sortowania przez scalanie
Chociaĝ sortowanie szybkie w przypadku oczekiwanym jest doĂÊ wydajne, wciÈĝ ma teoretycznÈ pesymistycznÈ zïoĝonoĂÊ czasowÈ O (n). W tym podrozdziale poddamy analizie inny
algorytm sortowania, zwany sortowaniem przez scalanie, którego pesymistyczna zïoĝonoĂÊ
czasowa wynosi O(n log n). Podobnie jak sortowanie szybkie, sortowanie przez scalanie naleĝy do
algorytmów typu „dziel i zwyciÚĝaj”.
Sortowanie przez scalanie moĝna streĂciÊ w trzech prostych krokach:
1. podziel tablicÚ na Ărodku;
2. rekurencyjnie sortuj kaĝdÈ czÚĂÊ osobno;
3. poïÈcz dwie posortowane czÚĂci.
W nastÚpnym punkcie bÚdziemy stopniowo opracowywaÊ powyĝsze kroki, by coraz lepiej zrozumieÊ dziaïanie sortowania przez scalanie.
Chociaĝ sortowanie przez scalanie jest teoretycznie wydajniejsze niĝ sortowanie szybkie, w praktyce
niektóre implementacje sortowania szybkiego sÈ bardziej efektywne. Poza tym sortowanie przez scalanie ma
zïoĝonoĂÊ pamiÚciowÈ O(n), w przeciwieñstwie do sortowania szybkiego, którego zïoĝonoĂÊ pamiÚciowa
wynosi O(log n).
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Dzielenie problemu
W poprzedniej sekcji pokazaïem, jak uĝyÊ techniki rekurencyjnej, by podzieliÊ problem na wiele
mniejszych, aĝ stanÈ siÚ ïatwe do rozwiÈzania. W sortowaniu przez scalanie korzysta siÚ z tego
samego podejĂcia. Przypadek bazowy naszej rekurencji jest taki sam jak w sortowaniu szybkim.
Zachodzi wówczas, gdy tablica ma tylko jeden element, bo wtedy jest juĝ posortowana.
Na rysunku 2.3 zostaï pokazany podziaï tablicy w sortowaniu przez scalanie. W kaĝdym kroku
znajdujemy punkt Ărodkowy tablicy i dzielimy jÈ na dwie czÚĂci. NastÚpnie rekurencyjnie
sortujemy osobno lewÈ i prawÈ czÚĂÊ rozdzielonej tablicy. Wywoïanie rekurencyjne zatrzymujemy, gdy suma elementów do posortowania bÚdzie równa wartoĂci pokazanej na rysunku.

Rysunek 2.3. Etapy podziaïu w algorytmie sortowania przez scalanie

Implementacja sortowania przez scalanie
Uzupeïnijmy pseudokod algorytmu sortowania przez scalanie.
MajÈc na uwadze, ĝe rekurencyjna czÚĂÊ sortowania przez scalanie jest bardzo podobna do algorytmu sortowania szybkiego z poprzedniego podrozdziaïu, uzupeïnij pseudokod pokazany na
listingu 2.10.
Listing 2.10. mwiczenie w uzupeïnianiu pseudokodu rekurencyjnego sortowania przez scalanie
mergeSort(array, start, end)
if(_____________)
midPoint = _________
mergeSort(array, _____, _____)
mergeSort(array, _____, _____)
merge(array, start, midPoint, end)

Pseudokod sortowania przez scalanie moĝna uzupeïniÊ w sposób pokazany na listingu 2.11.
Listing 2.11. Sposób uzupeïnienia pseudokodu sortowania przez scalanie
mergeSort(array, start, end)
if(start < end)
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midPoint = (end - start) / 2 + start
mergeSort(array, start, midPoint)
mergeSort(array, midPoint + 1, start)
merge(array, start, midPoint, end)

Algorytm sortowania przez scalanie naleĝy do tej samej klasy algorytmów co sortowanie szybkie,
jednak jego zïoĝonoĂÊ czasowa i pamiÚciowa jest inna. Zamiast dzieliÊ tablicÚ wzglÚdem elementu osiowego, sortowanie przez scalanie zawsze dzieli tablicÚ w punkcie Ărodkowym. Jest to
proces podobny do wyszukiwania binarnego, a jego wynikiem jest log2n podziaïów tablic. W nastÚpnym punkcie przedstawiÚ czÚĂÊ scalajÈcÈ tego algorytmu, ïÈczÈcÈ dwa róĝne fragmenty
podzielonej tablicy w jeden posortowany.

Scalanie problemu
Jak scaliÊ dwie posortowane listy w jednÈ? Dokonuje tego funkcja merge(), znajdujÈca siÚ na
koñcu pseudokodu pokazanego w poprzednim punkcie. Proces ten pokazaïem na rysunku 2.4.
Scalenie dwóch posortowanych list jest ïatwiejsze niĝ sortowanie od podstaw.

Rysunek 2.4. Przed scaleniem i po scaleniu dwóch posortowanych tablic

Podobnie byïo w przypadku problemu znajdowania czÚĂci wspólnej zbiorów, przedstawionego
w rozdziale 1., „Algorytmy i ich zïoĝonoĂÊ”.
Scalanie moĝemy wykonaÊ w czasie liniowym, wykorzystujÈc tylko dwa wskaěniki i pustÈ
tablicÚ, co zostaïo pokazane na rysunku 2.4.
Poniewaĝ oba fragmenty podzielonej tablicy sÈ posortowane, ïatwo jest je scaliÊ. SzukajÈc analogii,
warto przypomnieÊ sobie, ĝe problem znajdowania czÚĂci wspólnej zbiorów przedstawiony w rozdziale 1.,
„Algorytmy i ich zïoĝonoĂÊ”, staï siÚ duĝo ïatwiejszy, gdy obie tablice wejĂciowe zostaïy posortowane.
Podobny algorytm stosuje siÚ takĝe tutaj.

Pseudokod scalania jest pokazany na listingu 2.12. W kodzie tym funkcja copyArray() pobiera
tablicÚ ěródïowÈ bÚdÈcÈ pierwszym argumentem i kopiuje jÈ do tablicy docelowej, czyli do
drugiego argumentu. Zmienna start wskazuje, w którym miejscu tablicy docelowej umieĂciÊ
pierwszy element tablicy ěródïowej.
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Listing 2.12. Pseudokod scalania w sortowaniu przez scalanie
merge(array, start, middle, end)
i = start
j = middle + 1
arrayTemp = initArrayOfSize(end - start + 1)
for (k = 0 until end-start)
if (i <= middle && (j > end || array[i] <= array[j]))
arrayTemp[k] = array[i]
i++
else
arrayTemp[k] = array[j]
j++
copyArray(arrayTemp, array, start)

W czÚĂci scalajÈcej sortowania przez scalanie tworzymy tymczasowÈ tablicÚ o wielkoĂci równej
ïÈcznemu rozmiarowi dwóch fragmentów tablicy poczÈtkowej. NastÚpnie wykonujemy pojedyncze przejĂcie po tej tablicy, wypeïniajÈc kaĝdy kolejny element kolejnÈ najmniejszÈ wartoĂciÈ
z dwóch list wejĂciowych (reprezentowanych przez wskaěniki start, middle i end). Po wybraniu
elementu z jednej z list przesuwamy wskaěnik tej listy i powtarzamy to dziaïanie aĝ do zakoñczenia scalania.
W jÚzyku Java istnieje wiele narzÚdzi, których moĝna uĝyÊ do zaimplementowania funkcji copyArray()
pokazanej na koñcu listingu 2.12. Moĝemy samodzielnie zaimplementowaÊ funkcjÚ copy(), korzystajÈc
z pÚtli for. Moĝna teĝ uĝyÊ strumieni Javy i zapisaÊ kopiÚ tablicy w jednym wierszu kodu. Bodaj najprostszym sposobem jest skorzystanie z funkcji System.arrayCopy().

Sortowanie przez scalanie to teoretycznie jeden z najszybszych algorytmów sortowania. Niestety zuĝywa ono przez to nieco wiÚcej pamiÚci, chociaĝ istniejÈ implementacje, które w celu
zaoszczÚdzenia pamiÚci dokonujÈ scalania w miejscu.
Dla porównania w tabeli 2.2 przedstawiam kilka technik sortowania oraz ich zïoĝonoĂÊ czasowÈ
i pamiÚciowÈ.
Tabela 2.2. Algorytmy sortowania
Algorytm
sortowania

Przypadek
przeciÚtny

Przypadek
pesymistyczny

PamiÚÊ

StabilnoĂÊ

bÈbelkowe

O(n )

O(n )

O(1)

stabilne

przez wybieranie

O(n

)

O(n

)

O(1)

niestabilne

przez wstawianie

O(n

)

O(n

)

O(1)

stabilne

szybkie

O(n log n)

O(n

)

O(1)

niestabilne

przez scalanie

O(n log n)

O(n log n)

O(n)

stabilne

przez kopcowanie

O(n log n)

O(n log n)

O(1)

niestabilne
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mwiczenie: Implementacja sortowania przez scalanie w jÚzyku Java
Scenariusz
Sortowanie przez scalanie jest jednÈ z najszybszych technik sortowania. Korzysta z niego
wiele doïÈczanych bibliotek i interfejsów API. W tym Êwiczeniu napiszemy w Javie algorytm
sortujÈcy w ten sposób tablicÚ.

Cel
Wykorzystanie pseudokodu pokazanego w tym punkcie do implementacji peïnego algorytmu
sortowania przez scalanie w jÚzyku Java.

Warunki wstÚpne
Aby wykonaÊ to Êwiczenie, zaimplementuj metody znajdujÈce siÚ w klasie dostÚpnej w repozytorium doïÈczonym do tej ksiÈĝki pod adresem src/main/java/com/packt/datastructuresandalg/
lesson2/activity/mergesort/MergeSort.java
JeĂli skonfigurowaïeĂ projekt, testy jednostkowe do tego Êwiczenia uruchomisz nastÚpujÈcym poleceniem:
gradlew test --tests com.packt.datastructuresandalg.lesson2.activity.mergesort*

Kroki do wykonania
1. Rozpocznij od implementacji metody mergeSort, która dzieli tablicÚ na dwie
czÚĂci, sortuje je obie rekurencyjnie i scala wyniki.
2. NastÚpnie zaimplementuj metodÚ merge, scalajÈcÈ oba fragmenty podzielonej
tablicy w innym miejscu.
3. Po zakoñczeniu scalania skopiuj nowÈ tablicÚ z powrotem do tablicy wejĂciowej.

RozpoczÚcie pracy z podstawowymi
strukturami danych
Struktury danych pozwalajÈ uporzÈdkowaÊ dane w taki sposób, by byïy efektywnie dostÚpne
podczas rozwiÈzywania problemu. Wybór odpowiedniej struktury danych zaleĝy od typu problemu do rozwiÈzania (który okreĂla sposób dostÚpu do danych), iloĂci danych, które naleĝy
uporzÈdkowaÊ, oraz noĂnika uĝywanego do przechowywania danych (pamiÚÊ, dysk i tak dalej).
MiaïeĂ juĝ okazjÚ zobaczyÊ jednÈ ze struktur danych i jej uĝywaÊ. W poprzednich podrozdziaïach czÚsto korzystaliĂmy z tablic. SÈ one najprostszymi strukturami. ZapewniajÈ dostÚp do danych
za pomocÈ indeksu i majÈ ustalony rozmiar (bywajÈ nazywane równieĝ strukturami statycznymi).
StanowiÈ przeciwieñstwo innych, dynamicznych struktur danych, które moĝna powiÚkszaÊ,
zapewniajÈc wiÚcej miejsca na dane, kiedy tylko zajdzie taka potrzeba.
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Wprowadzenie do struktur danych
Formalnie rzecz biorÈc, struktura danych to organizacja elementów danych — zbiór funkcji, które
moĝna zastosowaÊ do tych danych (takich jak dodawanie, usuwanie i wyszukiwanie), oraz wszelkie powiÈzania miÚdzy róĝnymi elementami. Tabela 2.3 przedstawia typowe operacje wykonywane na strukturach danych.
Tabela 2.3. Niektóre typowe operacje na strukturach danych
Operacja

Typ

Opis

search(klucz)

niemodyfikujÈca

Operacja, która po podaniu klucza do okreĂlonej
wartoĂci zwraca tÚ wartoĂÊ, jeĂli moĝna jÈ znaleěÊ
w strukturze

size()

niemodyfikujÈca

Caïkowita liczba wartoĂci przechowywanych
w strukturze danych

add(wartoĂÊ)

modyfikujÈca

Wstawia wartoĂÊ do struktury danych

update(klucz,
wartoĂÊ)

modyfikujÈca

Aktualizuje istniejÈcÈ pozycjÚ, korzystajÈc
z podanego klucza i wartoĂci

delete(wartoĂÊ)

modyfikujÈca

Usuwa element ze struktury danych

minimum()

niemodyfikujÈca

Operacja obsïugiwana tylko przez uporzÈdkowane
struktury danych, zwracajÈca wartoĂÊ najmniejszego
klucza

maximum()

niemodyfikujÈca

Operacja obsïugiwana tylko przez uporzÈdkowane
struktury danych, zwracajÈca wartoĂÊ najwiÚkszego
klucza

W tym podrozdziale zobaczysz róĝnego typu dynamiczne struktury danych. Zaczniemy od list
powiÈzanych, które sÈ zoptymalizowane pod kÈtem dynamicznego zwiÚkszania wielkoĂci, ale
wyszukiwanie w nich jest powolne. Potem na bazie list zaimplementujemy inne struktury
danych, takie jak kolejki i stosy.

Struktura list powiÈzanych
Lista powiÈzana to lista elementów, z których kaĝdy zawiera jedynie informacje o nastÚpnym
elemencie listy, jeĂli taki istnieje. Rysunek 2.5 pokazuje przykïad takiej listy. Kaĝde pole na rysunku reprezentuje pojemnik na element danych, który mamy przechowywaÊ. Ten pojemnik,
zwany wÚzïem, zawiera wartoĂci naszych danych i wskaěnik do nastÚpnego wÚzïa listy. Jak widaÊ
na rysunku, wÚzeï z poczÈtku listy jest nazywany gïowÈ (ang. head), a ostatni element listy
— ogonem (ang. tail).
Dla uïatwienia dostÚpu do tych wÚzïów struktura danych przechowuje do nich oddzielne
wskaěniki.
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Rysunek 2.5. Przykïad listy powiÈzanej

ZaletÈ korzystania z listy powiÈzanej, w przeciwieñstwie do tablicy, jest moĝliwoĂÊ dynamicznego
zwiÚkszania wielkoĂci. Przy korzystaniu z tablicy miejsce alokuje siÚ na poczÈtku i pozostaje
ono staïe. Przydzielenie na niÈ zbyt duĝo miejsca, które pozostanie niewykorzystane, to marnotrawstwo zasobów. Z drugiej strony, jeĂli tablica jest zbyt maïa, dane mogÈ siÚ w niej nie zmieĂciÊ. Natomiast w przypadku listy powiÈzanej miejsce nie jest ustalone. Struktura ta powiÚksza
siÚ dynamicznie w miarÚ dodawania danych i zmniejsza siÚ podczas ich usuwania, zwalniajÈc
miejsce w pamiÚci.
UĝywajÈc jÚzyka obiektowego, takiego jak Java, stwórzmy model listy powiÈzanej z wykorzystaniem oddzielnych, poïÈczonych ze sobÈ instancji wÚzïów. Listing 2.13 przedstawia, jak odwzorowaÊ wÚzeï listy w klasie Javy.
Listing 2.13. Klasa wÚzïa listy powiÈzanej (dla zwiÚzïoĂci pominiÚto akcesory i mutatory).
Nazwa klasy ěródïowej: Linkedlistnode
public class LinkedListNode<V> {
private V value;
private LinkedListNode<V> next;
public LinkedListNode(V value, LinkedListNode<V> next) {
this.value = value;
this.next = next;
}
public Optional<LinkedListNode<V>> getNext() {
return Optional.ofNullable(next);
}
}

Klasa ta zawiera samoreferencjÚ, co pozwala poïÈczyÊ wiele wÚzïów w listÚ, jak pokazaïem
w rysunku 2.5.
Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.

ZwróÊ uwagÚ na to, ĝe do wskazania nastÚpnego wÚzïa uĝywamy obiektów klasy Optional
jÚzyka Java, co pozwala uniknÈÊ zwracania pustych wskaěników. W wÚěle koñcowym listy
powiÈzanej obiekt taki jest zawsze pusty. Do modelowania przechowywanych danych wykorzystujemy z kolei typy generyczne. W ten sposób zachowujemy strukturÚ tak ogólnÈ, jak to tylko
moĝliwe, przechowujÈcÈ dane dowolnego typu.
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Klasa Optional, wprowadzona w 8. wersji jÚzyka Java do reprezentacji wartoĂci opcjonalnych, pozwala
uniknÈÊ uĝywania wartoĂci null.

Przeksztaïcenie listy powiÈzanej na listÚ powiÈzanÈ dwukierunkowo
W jÚzyku Java zmodyfikujemy klasÚ wÚzïa w celu obsïugi listy dwukierunkowej.
Lista dwukierunkowa to lista, w której kaĝdy wÚzeï zawiera odniesienia do nastÚpnego i poprzedniego wÚzïa. Spróbuj zmodyfikowaÊ kod z listingu 2.13 tak, by obsïugiwaï listÚ dwukierunkowÈ.
RozwiÈzanie przedstawia listing 2.14.
Listing 2.14. Klasa wÚzïa listy dwukierunkowej (dla zwiÚzïoĂci pominiÚto akcesory i mutatory).
Nazwa klasy ěródïowej: Dbllinkedlistnode
public class DblLinkedListNode<V> {
private V value;
private DblLinkedListNode<V> next;
private DblLinkedListNode<V> previous;
public DblLinkedListNode(V value,
DblLinkedListNode<V> next,
DblLinkedListNode<V> previous) {
this.value = value;
this.next = next;
this.previous = previous;
}
}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip. W liĂcie dwukierunkowej wÚzeï poczÈtkowy ma pusty wskaěnik do poprzednika, a wÚzeï koñcowy ma pusty wskaěnik do nastÚpnika.

W tym podpunkcie pokazaïem, jak modelowaÊ wÚzeï listy powiÈzanej za pomocÈ klas, typów generycznych i obiektów Optional. W nastÚpnym podpunkcie zobaczysz, jak zaimplementowaÊ
operacje na liĂcie.

Operacje na listach powiÈzanych
Zanim bÚdziesz mógï dokonywaÊ operacji na liĂcie powiÈzanej, musisz zainicjalizowaÊ tÚ strukturÚ danych i oznaczyÊ jÈ jako pustÈ. Koncepcyjnie jest to sytuacja, gdy wskaěnik do poczÈtku
listy nic nie wskazuje. Dodamy tÚ logikÚ do konstruktora w jÚzyku Java.
Pokazuje to listing 2.15. Zauwaĝ, ĝe po raz kolejny w celu przechowania w liĂcie elementów dowolnego typu korzystamy z typów generycznych:
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Listing 2.15. Inicjalizowanie listy powiÈzanej za pomocÈ konstruktora. Nazwa klasy ěródïowej: Linkedlist
public class LinkedList<V> {
private LinkedListNode<V> head;
public LinkedList() {
head = null;
}
}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.

Jak dodawaÊ elementy na poczÈtku listy i usuwaÊ je stamtÈd? Dodanie wÚzïa do listy powiÈzanej wymaga ponownego przypisania dwóch wskaěników. W nowym wÚěle wskaěnikowi do
nastÚpnika przypisuje siÚ tÚ samÈ wartoĂÊ, którÈ ma wskaěnik do gïowy. Potem wskaěnik do gïowy
naleĝy ustawiÊ tak, by wskazywaï nowo utworzony wÚzeï. Proces ten zostaï pokazany na rysunku 2.6. UsuniÚcie elementu z poczÈtku listy to proces odwrotny. Wskaěnik do gïowy naleĝy
ustawiÊ na nastÚpnik dotychczasowego wÚzïa poczÈtkowego. Dla porzÈdku w wÚěle poczÈtkowym wskaěnikowi do nastÚpnika moĝna nadaÊ wartoĂÊ pustÈ.

Rysunek 2.6. Dodawanie wÚzïa na poczÈtku listy

Aby zlokalizowaÊ element na liĂcie, przechodzimy przez niÈ, dopóki nie znajdziemy poszukiwanego elementu lub nie dojdziemy do jej koñca. Moĝemy tego dokonaÊ w prosty sposób, zaczynajÈc od poczÈtku listy i podÈĝajÈc ciÈgle za wskaěnikiem do nastÚpnego wÚzïa, aĝ znajdziemy
wÚzeï z poszukiwanÈ wartoĂciÈ, albo ich zabraknie, czyli wskaěnik do nastÚpnego wÚzïa
bÚdzie pusty.
Na listingu 2.16 pokazaïem operacje dodawania wÚzïa na poczÈtku listy powiÈzanej [ addFront()]
i usuwania wÚzïa z poczÈtku listy [deleteFront()]. W przypadku metody addFront() tworzymy
nowy wÚzeï, a jego wskaěnikowi do nastÚpnika przypisujemy bieĝÈcÈ wartoĂÊ wskaěnika do
gïowy. NastÚpnie ustawiamy nowy wÚzeï jako gïowÚ. ZwróÊ uwagÚ, ĝe w metodzie usuwajÈcej
korzystamy z obiektów Optional jÚzyka Java. JeĂli wskaěnik do gïowy ma wartoĂÊ null, takim
pozostaje i nic nie zmieniamy. W przeciwnym razie przeksztaïcamy go na pierwszy wskaěnik
do nastÚpnika. Wreszcie w wÚěle poczÈtkowym wskaěnikowi do nastÚpnika nadajemy wartoĂÊ
null. Ten ostatni krok nie jest konieczny, poniewaĝ osierocony wÚzeï zostanie zebrany podczas
odĂmiecania, jednak uwzglÚdnimy go w celu zachowania kompletnoĂci.
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Listing 2.16. Dodawanie i usuwanie na poczÈtku listy powiÈzanej. Nazwa klasy ěródïowej: Linkedlist
public void addFront(V item) {
this.head = new LinkedListNode<>(item, head);
}
public void deleteFront() {
Optional<LinkedListNode<V>> firstNode = Optional.
ofNullable(this.head);
this.head = firstNode.flatMap(LinkedListNode::getNext).
orElse(null);
firstNode.ifPresent(n -> n.setNext(null));
}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.

Na listingu 2.17 pokazaïem jeden ze sposobów implementacji metody wyszukujÈcej. Tu znów
moĝna zaobserwowaÊ, jak korzystaÊ w Javie z metod klasy Optional. PÚtlÚ while rozpoczynamy
od wskaěnika do gïowy i jeĂli bieĝÈcy wÚzeï nie zawiera poszukiwanego elementu, przechodzimy
dalej do nastÚpnego wÚzïa, o ile taki istnieje. NastÚpnie zwracamy ostatni wskaěnik, w którym
moĝe byÊ pusty obiekt klasy Optional albo wÚzeï zawierajÈcy dopasowanie.
Listing 2.17. Dodawanie i usuwanie na poczÈtku listy powiÈzanej. Nazwa klasy ěródïowej: Linkedlist
public Optional<LinkedListNode<V>> find(V item) {
Optional<LinkedListNode<V>> node = Optional.ofNullable(this.head);
while (node.filter(n -> n.getValue() != item).isPresent()) {
node = node.flatMap(LinkedListNode::getNext);
}
return node;
}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip. Metoda find() na liĂcie powiÈzanej ma pesymistycznÈ zïoĝonoĂÊ czasowÈ rzÚdu O(n).
Dzieje siÚ tak, gdy pasujÈcy element jest na koñcu listy lub nie ma go w niej w ogóle.

W poprzednim przykïadzie pokazaïem, jak dodaÊ element na poczÈtku listy powiÈzanej. A jak
wstawiÊ go do listy w dowolnie wybranym punkcie? Rysunek 2.7 przedstawia, jak to zrobiÊ
w dwóch krokach.
Jak to zrobiÊ, pokazuje listing 2.18. Jest to metoda Javy o nazwie addAfter(), pobierajÈca wÚzeï
i element do wstawienia. Metoda ta dodaje wÚzeï zawierajÈcy element po wÚěle podanym
w argumencie aNode. Implementacja przebiega zgodnie z krokami pokazanymi na rysunku 2.7.

55

Kup książkę

Poleć książkę

Struktury danych i algorytmy w jĊzyku Java

Rysunek 2.7. Dodawanie wÚzïa na dowolnej pozycji listy
Listing 2.18. Przykïadowa metoda addAfter. Nazwa klasy ěródïowej: Linkedlist
public void addAfter(LinkedListNode<V> aNode, V item) {
aNode.setNext(new LinkedListNode<>(item, aNode.getNext().orElse(null)));
}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.

mwiczenie: Przechodzenie przez listÚ powiÈzanÈ
Scenariusz
MajÈc listÚ powiÈzanÈ, która zawiera kilka elementów, mamy zbudowaÊ ïañcuch o postaci
[3,6,4,2,4]. JeĂli lista jest pusta, naleĝy wypisaÊ [].

Cel
NapisaÊ w Javie kod przechodzÈcy przez listÚ powiÈzanÈ.

Kroki do wykonania
1. Do klasy LinkedList dopisz metodÚ toString():
public String toString() {
}

2. W pÚtli while przejdě przez listÚ powiÈzanÈ.
W tym punkcie pokazaïem, jak zaimplementowaÊ róĝne operacje na liĂcie powiÈzanej. Ta struktura danych bÚdzie podstawÈ, którÈ wykorzystamy do modelowania kolejek i stosów. Listy
powiÈzane bÚdÈ teĝ czÚsto stosowane w bardziej zaawansowanych algorytmach w dalszej
czÚĂci ksiÈĝki.
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Kolejki
Kolejki sÈ abstrakcyjnymi strukturami danych majÈcymi naĂladowaÊ dziaïanie prawdziwych
kolejek. MajÈ róĝnorodne zastosowania, miÚdzy innymi przydzielanie zasobów, planowanie,
sortowanie i wiele innych Zazwyczaj implementuje siÚ je przy uĝyciu listy dwukierunkowej,
chociaĝ istniejÈ inne sposoby. Kolejka umoĝliwia zwykle dwie operacje: operacjÚ ustawiania
(ang. enqueue), czyli dodawania elementów na koñcu kolejki, oraz przeciwstawnÈ operacjÚ
odïÈczania (ang. dequeue), w której elementy sÈ usuwane z poczÈtku kolejki. Na tych dwóch
operacjach opiera siÚ zasada dziaïania tej struktury danych, okreĂlana po angielsku jako First
In First Out (FIFO — z ang. pierwszy na wejĂciu, pierwszy na wyjĂciu).
KolejkÚ moĝna efektywnie zaimplementowaÊ przy uĝyciu listy dwukierunkowej. Implementacja
odïÈczania z kolejki polega wtedy na usuniÚciu elementu z poczÈtku listy powiÈzanej. Ustawienie w kolejce to dodanie elementu na koniec listy. Rysunek 2.8 pokazuje, jak wykonaÊ te
dwie operacje.

Rysunek 2.8. Ustawianie w kolejce i odïÈczanie z niej przy uĝyciu listy dwukierunkowej

Aby odïÈczyÊ element z kolejki opartej na liĂcie dwukierunkowej, wystarczy przenieĂÊ jej gïowÚ
do nastÚpnego elementu na liĂcie i odïÈczyÊ dotychczasowy element poczÈtkowy, nadajÈc jego
wskaěnikowi do poprzednika wartoĂÊ pustÈ. Ustawianie elementu na koñcu listy jest procesem
trzyetapowym. W nowym wÚěle naleĝy ustawiÊ wskaěnik do poprzednika na bieĝÈcy element
koñcowy, potem w dotychczasowym ogonie trzeba ustawiÊ wskaěnik do nastÚpnika na nowy
wÚzeï, a na koñcu przestawiÊ wskaěnik do ogona na nowy wÚzeï. Pseudokod obu tych operacji
pokazany jest na listingu 2.19.
Listing 2.19. Ustawianie w kolejce i odïÈczanie z niej przy uĝyciu listy dwukierunkowej
dequeue(head)
if (head != null)
node = head
head = head.next
if (head != null) head.previous = null
return node.value
return null
enqueue(tail, item)
node = new Node(item)
node.previous = tail
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if (tail != null) tail.next = node
if (head == null) head = node
tail = node

Dodawanie i usuwanie elementów w kolejce
Aby zaimplementowaÊ w Javie metody enqueue() i dequeue(), wykonaj nastÚpujÈce kroki:
1. KorzystajÈc z listy dwukierunkowej, zaimplementuj w Javie pseudokod odïÈczania
i ustawiania w kolejce z poprzedniego listingu. Zastosuj strukturÚ klasy i sygnatury
metod pokazane na listingu 2.20.
Listing 2.20. Struktura klasy Êwiczeniowej i sygnatury metod
public class Queue<V> {
private DblLinkedListNode<V> head;
private DblLinkedListNode<V> tail;
public void enqueue(V item)
public Optional<V> dequeue()
}

2. MetodÚ enqueue() moĝna zaimplementowaÊ tak jak na listingu 2.21.
Listing 2.21. Struktura klasy Êwiczeniowej i sygnatury metod. Nazwa klasy ěródïowej: Queue
public void enqueue(V item) {
DblLinkedListNode<V> node = new DblLinkedListNode<>(item, null,
tail);
Optional.ofNullable(tail).ifPresent(n -> n.setNext(node));
tail = node;
if(head == null) head = node;
}

Kod metody dequeue() znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.

Kolejki sÈ dynamicznymi strukturami danych uporzÈdkowanymi wedïug zasady FIFO. W nastÚpnym punkcie zbadamy strukturÚ danych o innym uporzÈdkowaniu zwanÈ stosem.

Stosy
Stosy, choÊ teĝ zazwyczaj implementowane przy uĝyciu list powiÈzanych, dziaïajÈ inaczej niĝ
kolejki. Nie sÈ one uporzÈdkowane wedïug zasady FIFO, lecz LIFO — Last In First Out
(z ang. ostatni na wejĂciu, pierwszy na wyjĂciu; patrz: rysunek 2.9). Wykonuje siÚ na nich dwie
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Rysunek 2.9. Operacje odkïadania i zdejmowania na stosie kartek papieru

gïówne operacje: odkïadanie (ang. push), które oznacza dodanie elementu na wierzch stosu,
i zdejmowanie (ang. pop), które polega na usuniÚciu i zwróceniu jednego elementu z wierzchu
stosu. Podobnie jak kolejek, stosów uĝywa siÚ czÚsto w wielu algorytmach, takich jak przeszukiwanie w gïÈb, obliczanie wartoĂci wyraĝeñ oraz wielu innych.
Aby odwzorowaÊ stos, wystarczy uĝyÊ prostej listy powiÈzanej. Do jej gïowy moĝna siÚ odnosiÊ
jako do wierzchoïka stosu. Do odkïadania elementów na wierzch stosu moĝna uĝyÊ opracowanej
w poprzednich punktach metody addFront(). Operacja zdejmowania róĝni siÚ tylko tym, ĝe
zwraca element typu Optional z wierzchoïka stosu. ImplementacjÚ metod push i pop w Javie
widaÊ na listingu 2.22. ZwróÊ uwagÚ, ĝe operacja zdjÚcia zwraca wartoĂÊ typu Optional, która
jest wypeïniana wartoĂciÈ, jeĂli stos nie jest pusty.
Do odwzorowania stosu wystarczy lista jednokierunkowa, poniewaĝ operujemy tylko na jednym
z jej koñców. W przypadku kolejki musieliĂmy modyfikowaÊ zarówno gïowÚ, jak i ogon listy
powiÈzanej, dlatego lepiej byïo uĝyÊ listy dwukierunkowej. ImplementacjÚ metod push() i pop()
przedstawia listing 2.22.
Listing 2.22. Operacje odkïadania i zdejmowania w Javie. Nazwa klasy ěródïowej: Stack
public void push(V item) {
head = new LinkedListNode<V>(item, head);
}
public Optional<V> pop() {
Optional<LinkedListNode<V>> node = Optional.ofNullable(head);
head = node.flatMap(LinkedListNode::getNext).orElse(null);
return node.map(LinkedListNode::getValue);
}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.
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Odwracanie ïañcucha znaków
Wykorzystamy strukturÚ danych stosu do odwrócenia ïañcucha znaków.
Wykonaj nastÚpujÈce czynnoĂci:
1. Aby odwróciÊ ïañcuch, odïóĝ na stos wszystkie znaki z wejĂcia, a nastÚpnie zdejmij je
po jednym, tworzÈc odwrócony ïañcuch. Sygnatura tej metody moĝe wyglÈdaÊ
nastÚpujÈco:
public String reverse(String str)

2. Listing 2.23 pokazuje, jak odwróciÊ ïañcuch przy uĝyciu struktury danych stosu.
Listing 2.23. Sposób odwracania ïañcucha. Nazwa klasy ěródïowej: StringReverse
public String reverse(String str) {
StringBuilder result = new StringBuilder();
Stack<Character> stack = new Stack<>();
for (char c : str.toCharArray())
stack.push(c);
Optional<Character> optChar = stack.pop();
while (optChar.isPresent()) {
result.append(optChar.get());
optChar = stack.pop();
}
return result.toString();
}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.

Stosy sÈ powszechnie stosowane w wielu algorytmach z dziedziny informatyki. W tym punkcie
pokazaïem, jak je zaimplementowaÊ w sposób dynamiczny, korzystajÈc z list powiÈzanych.
W nastÚpnym punkcie zobaczysz, jak modelowaÊ stosy i kolejki w sposób statyczny przy
uĝyciu tablic.

Modelowanie stosów i kolejek przy uĝyciu tablic
Stosy i kolejki niekoniecznie muszÈ byÊ dynamiczne. JeĂli wymagane dane majÈ staïy rozmiar,
wystarczy bardziej zwarta implementacja. Uĝycie tablic do modelowania stosów i kolejek gwarantuje, ĝe struktura danych zwiÚkszy siÚ tylko do pewnej wielkoĂci. KolejnÈ zaletÈ podejĂcia
tablicowego, jeĂli nie przeszkadzajÈ nam ograniczenia statycznej struktury danych, jest lepsza
wydajnoĂÊ pamiÚciowa. Problem ze statycznymi strukturami danych polega na tym, ĝe kolejka
lub stos moĝe powiÚkszyÊ siÚ tylko do maksymalnego ustalonego rozmiaru poczÈtkowo przydzielonej tablicy.
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Implementacja stosu przy uĝyciu tablicy wiÈĝe siÚ z zainicjalizowaniem pustej tablicy o staïym
rozmiarze. Potem wystarczy pilnowaÊ, by wskaěnik w postaci indeksu, który poczÈtkowo ma
wartoĂÊ 0, wskazywaï na wierzchoïek stosu. Przy odkïadaniu na stos umieszczamy w tym indeksie tablicy element i zwiÚkszamy wskaěnik o 1. Podczas zdejmowania elementu zmniejszamy
ten wskaěnik o 1 i odczytujemy wartoĂÊ. Proces ten jest przedstawiony na listingu 2.24.
Listing 2.24. Stos z wykorzystaniem tablicy zamiast listy powiÈzanej. Nazwa klasy ěródïowej: Stackarray
public StackArray(int capacity) {
array = (V[]) new Object[capacity];
}
public void push(V item) {
array[headPtr++] = item;
}
public Optional<V> pop() {
if (headPtr > 0) return Optional.of(array[--headPtr]);
else return Optional.empty();
}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.

TrochÚ wiÚcej namysïu wymaga tablicowa implementacja kolejki. TrudnoĂÊ z kolejkÈ polega
na tym, ĝe struktura ta jest modyfikowana z obu koñców, poniewaĝ powiÚksza siÚ od strony
ogona, a zmniejsza od gïowy.
Gdy ustawiamy w kolejce wartoĂci i je z niej odïÈczamy, wydaje siÚ, ĝe kolejka przesuwa siÚ
w prawÈ stronÚ tablicy. Musimy poradziÊ sobie z tym, co siÚ stanie, gdy zawartoĂÊ kolejki dotrze
do koñca tablicy. Aby to dziaïaïo, wystarczy, ĝe pozwolimy danym przewijaÊ siÚ przez koñce
tablicy (spójrz na rysunek 2.10, aby przypomnieÊ sobie grÚ pacman):

Rysunek 2.10. Analogia przewijania siÚ danych

Kiedy dojdziemy do koñca tablicy, zaczniemy po prostu od jej poczÈtku. Ten mechanizm przewijania nazywa siÚ buforem cyklicznym (ang. circular buffer). Implementuje siÚ go za pomocÈ
operatora modulo, aby uzyskaÊ dostÚp do dowolnego elementu bazowej tablicy, jak pokazaïem
na listingu 2.25. Zauwaĝ, ĝe po ustawieniu elementu w kolejce umieszczamy go w pozycji
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koñcowej i inkrementujemy wskaěnik do ogona kolejki za pomocÈ operatora mod. Gdy wskaěnik
jest wiÚkszy lub równy rozmiarowi tablicy, przewija siÚ i zaczyna ponownie od zera. To samo
dzieje siÚ w przypadku metody dequeue, w której w podobny sposób uzyskujemy dostÚp
do wskaěnika do gïowy i go inkrementujemy.
Kod z listingu 2.25 przed wstawieniem do kolejki kolejnego elementu nie sprawdza, czy bufor cykliczny
jest peïny. Implementacja tej kontroli bÚdzie Êwiczeniem w nastÚpnym podpunkcie.

Listing 2.25. Wstawianie do kolejki i odïÈczanie z niej przy uĝyciu tablicy. Nazwa klasy ěródïowej: QueueArray
public void enqueue(V item) {
array[tailPtr] = item;
tailPtr = (tailPtr + 1) % array.length;
}
public Optional<V> dequeue() {
if (headPtr != tailPtr) {
Optional<V> item = Optional.of(array[headPtr]);
headPtr = (headPtr + 1) % array.length;
return item;
} else return Optional.empty();
}

Kod tego przykïadu znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/przyklady/
sdalgj.zip.

Bezpieczne wstawianie do kolejki zaimplementowanej w tablicy
Napiszemy bezpiecznÈ metodÚ enqueue(), która zakoñczy siÚ niepowodzeniem, jeĂli kolejka
bÚdzie peïna.
Wykonaj nastÚpujÈce kroki:
1. Zmodyfikuj metody enqueue i dequeue przedstawione na poprzednim listingu, tak
by metoda enqueue zwracaïa wartoĂÊ logicznÈ false, gdy kolejka jest peïna i nie moĝe
przyjÈÊ kolejnych elementów.
2. Zaimplementuj metody o nastÚpujÈcych sygnaturach:
public boolean enqueueSafe(V item)
public Optional<V> dequeueSafe()

3. Listing 2.26 przedstawia implementacjÚ metody enqueueSafe(), która zwraca
wartoĂÊ logicznÈ, jeĂli kolejka jest peïna.
Listing 2.26. Bezpieczny sposób wstawiania do kolejki i odïÈczania z niej. Nazwa klasy ěródïowej: QueueArray
private boolean full = false;
public boolean enqueueSafe(V item) {
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if (!full) {
array[tailPtr] = item;
tailPtr = (tailPtr + 1) % array.length;
this.full = tailPtr == headPtr;
return true;
}
return false;
}

Kod metody dequeueSafe() znajdziesz w archiwum, które moĝesz pobraÊ pod adresem ftp://ftp.helion.pl/
przyklady/sdalgj.zip.

Zamiast dynamicznej listy powiÈzanej zaimplementowaliĂmy kolejki i stosy, stosujÈc statycznÈ
strukturÚ tablicy. Ma to tÚ zaletÚ, ĝe na kaĝdy element przypada mniej pamiÚci, poniewaĝ
lista powiÈzana musi przechowywaÊ wskaěniki do innych wÚzïów. Jednak dzieje siÚ to kosztem
ograniczenia wielkoĂci struktury.

mwiczenie: Obliczanie wartoĂci wyraĝenia postfiksowego
Scenariusz
JesteĂmy przyzwyczajeni do pisania wyraĝeñ matematycznych w postaci 1+2·3. Ten rodzaj
zapisu nazywa siÚ infiksowym. Operator znajduje siÚ w nim zawsze pomiÚdzy dwoma operandami. Istnieje inna notacja, zwana postfiksowÈ, w której operator wystÚpuje po operandach.
Przykïady takich wyraĝeñ sÈ przedstawione w tabeli:
Wyraĝenie infiksowe

Wyraĝenie postfiksowe

1+2

12+

1+2·3

123·+

(1+2)·3

12+3·

5+4/2·3

542/3·+

Cel
Zaimplementuj algorytm, który przyjmuje ïañcuch wyraĝenia postfiksowego, oblicza jego wartoĂÊ i zwraca wynik.

Warunki wstÚpne
Q Zaimplementuj w klasie dostÚpnej w doïÈczonym do tej ksiÈĝki repozytorium pod

adresem src/main/java/com/packt/datastructuresandalg/lesson2/activity/
postfix/EvalPostfix.java nastÚpujÈcÈ metodÚ:
public double evaluate(String postfix)
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Q Zaïóĝ, ĝe operator i operandy zawsze oddziela spacja, wedïug wzoru „5 2 +”.

añcuch wejĂciowy bÚdzie wyglÈdaï podobnie jak przykïady przedstawione
w poprzedniej tabeli.
JeĂli skonfigurowaïeĂ projekt, testy jednostkowe do tego Êwiczenia uruchomisz nastÚpujÈcym poleceniem:
gradlew test --tests com.packt.datastructuresandalg.lesson2.activity.postfix*

RozwiÈzanie stanie siÚ o wiele prostsze, jeĂli uĝyjesz jednej ze struktur danych, które badaliĂmy w tym
podrozdziale.

Kroki do wykonania
1. Aby rozwiÈzaÊ ten problem, uĝyj struktury danych stosu.
2. Rozpocznij przetwarzanie wyraĝenia od lewej do prawej.
3. JeĂli napotkasz operand liczbowy, odïóĝ go na stos.
4. JeĂli napotkasz operator, zdejmij dwa elementy ze stosu, wykonaj odpowiedniÈ
operacjÚ (dodawanie, odejmowanie i tak dalej) i odïóĝ wynik z powrotem na stos.
5. Po przetworzeniu caïego wyraĝenia na wierzchu stosu powinien znajdowaÊ siÚ wynik.

Podsumowanie
W tym rozdziale poïoĝyliĂmy podwaliny pod bardziej skomplikowane treĂci przedstawione
na dalszych stronach ksiÈĝki. W pierwszych kilku podrozdziaïach pokazaïem, ĝe prosty problem,
taki jak sortowanie, moĝe mieÊ wiele rozwiÈzañ, z których kaĝde ma innÈ charakterystykÚ wydajnoĂci. ZbadaliĂmy trzy gïówne implementacje sortowania, to znaczy bÈbelkowe, szybkie i przez
scalanie.
W dalszych punktach zapoznaïeĂ siÚ ze strukturami danych i przeanalizowaliĂmy róĝne implementacje i przypadki uĝycia list powiÈzanych, kolejek i stosów. Pokazaïem teĝ, jak uĝyÊ pewnych
struktur danych jako elementów konstrukcyjnych do budowania bardziej zïoĝonych struktur.
W nastÚpnym rozdziale przestudiujemy dwie waĝne i powszechnie stosowane struktury danych:
tablice z haszowaniem i drzewa binarne.
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