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INTRODUÇÃO 
 
 

Existem vários problemas computacionais que exigem uma ordenação de dados, 
ou a utilizam para aumentar a eficiência de um algoritmo. Na Ciência da Computação existe 
uma constante busca para melhorar os algoritmos, pois o hardware, que é a parte física do 
computador, limita o desempenho da execução de um software, portanto é importante 
otimizar um algoritmo para que ele seja melhor executado quando chegar no limite do 
hardware. 

A tecnologia do hardware cresce mais rápida que a do software, porém é preciso 
otimizar o software, pois o hardware não fornece recursos infinitos. A lei de Moore mostra 
que o número de transistores em um chip dobra a cada 18 meses, entretanto a lei de Nathan 
diz que o software é como um gás. Ele se expande até preencher completamente o recipiente 
que o contém. Isso mostra que embora o hardware evolua mais rápido que o software, o 
hardware limita o processamento do software, e isso é um problema quando se deseja ordenar 
uma quantidade gigantesca de dados. 

A ordenação de dados é uma operação fundamental na Ciência da Computação. 
Ela é útil para priorizar eventos, encontrar a mediana em uma sequência de números (caso em 
que é obrigatória), renderizar uma imagem 3D a partir de camadas ordenadas por 
profundidade, melhorar a visualização em uma lista que pode ter ordem alfabética, formar 
uma busca eficiente, aumentar a velocidade de uma rede por ser possível particionar os 
pacotes e depois reordenar os dados, e controlar a entrada e saída em pilha, fila, lista e árvore 
(casos em que também são obrigatórios). 

A otimização de um algoritmo é fundamental para os sistemas de tempo real. Os 
sistemas de tempo real são sistemas em que o tempo de resposta do computador precisa ser 
realmente em tempo real. Os sistemas de tempo real rígidos possuem um tempo de resposta 
pré-definido a um evento. O não cumprimento de uma tarefa dentro do prazo esperado resulta 
em uma falha do sistema, pois um problema pode ocasionar perigo ao usuário. Por exemplo, 
em um hospital, o sistema que monitora os batimentos cardíacos de um paciente deve alertar 
os médicos caso haja irregularidade nos batimentos. Nos freios ABS e no controle de 
navegação de uma aeronave, um bom tempo de resposta também é muito importante. Decorre 
disso, a importância da construção de um algoritmo que torne rápido a velocidade de um 
processamento e que organize as prioridades para que um hardware não fique sobrecarregado, 
como a memória por exemplo. 

A eficiência de um algoritmo pode ser em alguns casos aumentada utilizando uma 
implementação paralela. A programação paralela divide um algoritmo para mais de um 
processador ou núcleo, assim ela permite aumentar a velocidade de execução de um 
algoritmo. Estudos recentes mostram que, com o avanço da tecnologia, a construção de 
algoritmos em paralelo se mostra muito boa em computadores com mais de um processador, 
pois é possível gerenciar melhor a distribuição das tarefas entre os núcleos. Na maioria dos 
casos, a implementação paralela de um algoritmo é mais rápido do que a implementação em 
série. 
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Existem vários algoritmos de ordenação de números. Esses algoritmos usam 
diferentes métodos, ocasionando melhores resultados em determinadas situações. Outra 
característica dos algoritmos versa sobre a variação destes no que diz respeito ao gasto de 
memória, de processamento, por exemplo. 

Os algoritmos de ordenação são os algoritmos que colocam os elementos de uma 
sequência em uma ordem definida, por exemplo: ordem alfabética ascendente, descendente, e 
números do menor para o maior. 

 Existem várias estratégias que esse tipo de algoritmo utiliza para ordenar uma 
sequência, por exemplo, o Merge Sort usa a estratégia de dividir para conquistar, pois ele 
divide uma lista em duas sublistas (CORMEN, LEISERSON, RIVEST, STEIN, 2002). 

 Estudos mostram que é possível aumentar a eficiência dos algoritmos de 
ordenação utilizando programação paralela. Pesquisadores desenvolveram algoritmos 
paralelos eficientes para resolver a maioria dos problemas para os quais soluções eficientes 
sequenciais são conhecidas (BLELLOCH, 1996). Na parte de algoritmos em paralelos serão 
estudadas as diferenças e semelhanças entre programação nas arquiteturas de 
multiprocessadores e multinúcleos. 

Nesse trabalho será criado um algoritmo híbrido com a ideologia de “A união faz 
a força”. Esse tipo de algoritmo combina dois ou mais métodos para resolver o mesmo 
problema. Essa tática já é utilizada em alguns algoritmos de ordenação. Muitos utilizam 
algum algoritmo para ordenar uma lista, e quando restam poucos números para processar, 
então utilizam o Insertion Sort, por ser ótimo para essa situação. 

O algoritmo de ordenação que será criado nesse trabalho será chamado Union Sort 
e irá analisar a hipótese de ser um dos algoritmos mais rápidos de ordenação de números 
inteiros para o caso de números pseudo aleatórios, sem utilizar paralelismo. Os testes que 
serão mostrados nessa monografia obtiveram resultados satisfatórios para manter a hipótese. 

Esse trabalho pretende inovar com a ideologia “A união faz a força” para 
algoritmos, com a hipótese de tornar os algoritmos melhores. Ela será usada no Union Sort. 
Essa ideologia busca primeiramente analisar a entrada de dados, que no caso são os números 
de um vetor, e de acordo com a situação da entrada, escolher o melhor método para resolvê-
los, que no caso é ordená-los de forma crescente. 

Nesse trabalho serão apresentados e implementados os principais algoritmos de 
ordenação da literatura. Também serão apresentados os algoritmos mais eficientes que 
existem atualmente, e o histórico de evolução dos algoritmos de ordenação da biblioteca da 
linguagem Java. 

Pretende-se que o Union Sort seja um algoritmo de ordenação bastante útil para 
ser utilizado na prática. Dependendo dos resultados, será avaliado a possibilidade de sugerir 
esse algoritmo para ser usado por padrão nas linguagens como Java, C++ e .NET. Pois os 
testes estão confrontando o DualPivot QuickSort que é um algoritmo padrão implementado no 
Java, e o Intro Sort, que é usado no C++ e .NET. 
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1 ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO 

 Nessa seção serão apresentados algoritmos de ordenação sem paralelismo, o histórico 
de algoritmos de ordenação no Java, e algoritmos de ordenação com paralelismo. 

 

1.1 SEM PARALELISMO  

 

O Bubble Sort é um dos primeiros algoritmos de ordenação a ser estudado quando 
se deseja aprender sobre algoritmos de ordenação, porque ele é um dos mais simples. O 
algoritmo consiste em percorrer uma lista, e ir trocando pares de elementos adjacentes, de 
forma que o maior número de um par fique depois do outro número do par. Esse 
comportamento é semelhante à forma em que bolhas sobem em um tanque de água 
procurando seus níveis, por isso esse algoritmo possui esse nome. O Bubble Sort é muito 
utilizado para ordenar alturas, devido à ordenação ser em pares adjacentes. Essa forma facilita 
a visualização de quem é maior entre duas pessoas. Caso uma pessoa fosse ordenar a altura de 
várias pessoas olhando para todas elas, seria difícil distinguir quem é mais alta do que quem 
apenas está visualizando, sem saber a altura numérica, por isso é mais simples olhar a 
diferença de altura entre duas pessoas adjacentes. A complexidade desse algoritmo no melhor 
caso é O(n), e no pior e caso médio é O(n²), por isso ele é eficiente apenas para ordenar 
pequenas listas (UNICAMP, on-line). A imagem a seguir demonstra como funciona o Bubble 
Sort: 
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Figura 1 - Demonstração do Bubble Sort. 

 

 Essa imagem mostra que o algoritmo inicialmente analisa o elemento 5 com o 
1. Já que esses dois elementos não estão em ordem, então os dois elementos trocam de 
posição. Em seguida é testado o 5 com o 12. Eles já estão ordenados, então continuam na 
mesma posição. O algoritmo continua esse raciocínio percorrendo o vetor diversas vezes. Ao 
final, o vetor estará ordenado. O Bubble Sort é um algoritmo estável. 

 Um algoritmo de ordenação é dito estável caso haja mais de um elemento que 
possua um mesmo valor, e que durante a ordenação, esses dois ou mais elementos não 
troquem de posição. A imagem a seguir demonstra como funciona: 

 

 

 

 

 

 



9 

Algoritmo não estável: 

Situação Inicial 5 7 2 7 

Após Ordenação 2 5 7 7 

 

 

Algoritmo estável: 

Situação Inicial 5 7 2 7 

Após Ordenação 2 5 7 7 

 

 

Figura 2 - Estabilidade de um algoritmo. 

 

 A imagem acima mostra que no algoritmo não estável, o elemento 7 vermelho 
inicia na frente do elemento 7 azul, mas após a ordenação, o 7 azul fica na frente do 7 
vermelho. Por isso eles não são estáveis. No caso do algoritmo estável, o 7 azul continuou 
posicionado depois do 7 vermelho. 

O Insertion Sort é outro algoritmo de ordenação que é eficiente para ordenar um 
número pequeno de elementos. Ele possui a complexidade no pior caso de O(n²), que é 
quando a lista está ao contrário do que se deseja ordenar, e possui complexidade de O(n) no 
melhor caso, que ocorre quando a lista já está ordenada. No caso médio, o algoritmo possui 
complexidade O(n²), que é na situação em que a lista está parcialmente ordenada. A 
ordenação por inserção funciona da maneira como muitas pessoas ordenam as cartas em um 
jogo de cartas. Para encontrar a posição correta de uma carta, compara-a com cada uma das 
cartas que estão na mão (CORMEN, LEISERSON, RIVEST, STEIN, 2002). Após identificar 
a posição em que a carta deve ficar, então o algoritmo afasta os elementos de forma que o 
número a ser ordenado ocupe a posição desejada conforme demonstra a figura 3 a seguir. 

 

Figura 3 - O Insertion Sort é semelhante a ordenar cartas de baralho (GEEKSQUIZ, 2013). 
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Figura 4 - Funcionamento do Insertion Sort (ALGOLIST, 2013). 

 

A figura 4 mostra o funcionamento do Insertion Sort. O algoritmo inicia 
selecionando o segundo elemento e compara com o elemento anterior que é o 7. Nesse caso, 
os dois trocam de posição, pois o -5 é menor que o 7. Em seguida seleciona o próximo 
número que é o 2, e compara com o 7, já que o 2 é menor do que o 7, então eles trocam de 
posição. Em seguida o número 16 é selecionado, mas permanece na mesma posição, pois ele é 
maior que o número anterior da lista. Depois o número 4 é selecionado, e ele é menor que o 
elemento anterior que é o 16, menor que o número 7 que é anterior ao número 16, então o 
algoritmo afasta os números 7 e 16 para a direita, e insere o 4 antes do 7. O Insertion Sort é 
um algoritmo estável. 

O Insertion Sort está presente nos dois algoritmos de ordenação da biblioteca do 
Java 7 e 8, tornando-o um dos principais algoritmos de ordenação, por causa do seu ponto 
forte que é ordenar pequenas listas. Esses dois algoritmos de ordenação são o DualPivot 
QuickSort e o Tim Sort. Durante o processo de ordenação desses dois algoritmos acontecem 
situações em que uma parte do vetor que ainda precisa ser ordenado está pequeno, então esses 
algoritmos aplicam o Insertion Sort para aumentar a velocidade da execução. O Java 7 e seus 
algoritmos padrões de ordenação ainda serão aprofundados mais a diante nesse trabalho. 
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 O Selection Sort é outro algoritmo de ordenação que possui a complexidade no 
pior caso de O(n²), portanto ele é bom para ordenar apenas listas pequenas. No caso médio e 
melhor caso, ele também tem complexidade de O(n²). Esse algoritmo seleciona o maior ou 
menor número dependendo da ordem desejada, e coloca na primeira posição do vetor. Após 
isso, escolhe o segundo maior ou menor número dependendo da ordem desejada, e insere na 
segunda posição do vetor, e assim por diante. 

 

 

Figura 5 - Demonstração do Selection Sort (ALGOLIST, 2013). 

 

 A imagem mostra que o algoritmo seleciona o menor número da lista, e o troca 
de posição com um índice mínimo, que inicia em 0, e se movimenta no vetor até a ultima 
posição. No primeiro caso, o número -5 é o menor, então ele troca com o número 5 que está 
no índice mínimo. Em seguida o índice mínimo muda para a posição seguinte, que é a 1 
(considerando que o vetor inicia da posição 0), e o algoritmo descobre que o menor número 
depois do índice mínimo é 1. Nesse caso não troca, pois ele já está na posição correta. 
Continuando esse raciocínio, o algoritmo seleciona o número 2 como o menor número e troca 
pelo índice mínimo que é onde está o número 12. Assim por diante até o índice mínimo 
chegar ao final do vetor. O Selection Sort não é um algoritmo estável. 
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 Existem alguns algoritmos recursivos que geralmente são melhores que os 
citados anteriormente no caso de listas grandes a ordenar, que é o caso do Quick Sort. No caso 
do Merge Sort, sempre será melhor do que o Bubble Sort, Insertion Sort e Selection Sort, no 
caso de listas grandes. Essas características serão explicadas com mais detalhes a seguir. 

 A implementação padrão do Quick Sort escolhe um pivô dentro do vetor a 
ordenar, e a partir dele coloca os elementos menores do que ele para o início, e os maiores 
para o final do intervalo recursivamente. O Quick Sort é um algoritmo de ordenação cujo 
tempo de execução do pior caso é O(n²) sobre um arranjo de entrada de n números. Apesar 
desse tempo de execução lento no pior caso, o Quick Sort é um dos melhores algoritmos de 
ordenação, pois geralmente executa na complexidade de O(n lg n) (CORMEN, LEISERSON, 
RIVEST, STEIN, 2002). O pior caso ocorre quando o pivô escolhido em toda sublista é o 
maior ou o menor número da sublista. Dessa forma o algoritmo não obterá vantagem da 
técnica de dividir, portanto ficará mais lento. 

 O Quick Sort se baseia no paradigma de dividir e conquistar, pois divide o 
arranjo de elementos a ordenar em dois subarranjos. O primeiro subarranjo possui os 
elementos menores ou iguais a um pivô, que pode ser qualquer elemento no subarranjo. O 
segundo subarranjo possui os elementos maiores que o pivô. O pivô serve para comparar os 
elementos do subarranjo com ele. As principais maneiras de escolher um pivô são escolher o 
primeiro elemento, ou o último, ou de forma aleatória no subarranjo, ou a média dos números 
do vetor. Após dividir, o Quick Sort ordena os elementos por chamadas recursivas 
(CORMEN, LEISERSON, RIVEST, STEIN, 2002). Segue uma imagem representando a 
forma que o Quick Sort funciona: 
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Figura 6 - Demonstração do funcionamento do Quick Sort. 

  

 No exemplo acima é preciso ordenar os elementos 7, 2, 9, 4, 3, 7, 6 e 1. Os 
números vermelhos indicam o pivô. Inicialmente o 6 é escolhido como pivô, portanto a lista é 
subdividida tendo os menores ou iguais a ele à esquerda da sublista, e os maiores à direita, 
repetindo esse passo recursivamente até sobrar 1 elemento, e em cada subdivisão é escolhido 
um novo pivô para a sublista. Após isso o número 4 sobe na árvore para ordenar com o 3. 
Depois os números 1, 3 e 4 sobem para ordenar com o 2, e assim por diante até ordenar toda a 
lista. O Quick Sort não é um algoritmo estável. 

 O algoritmo de ordenação Merge Sort também utiliza a técnica de dividir para 
conquistar. O objetivo é criar uma sequência ordenada a partir de duas outras também 
ordenadas. Ele divide uma lista a ordenar aproximadamente ao meio recursivamente até 
sobrar um elemento na sublista. Depois junta duas metades já ordenadas, e ordena os 
elementos durante a junção. No pior e melhor caso, o algoritmo tem complexidade de O(n lg 
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n). Dessa forma, o algoritmo é mais seguro em termos de tempo, pois ele não vai demorar 
demasiadamente para ordenar uma lista comparado ao Quick Sort, que no pior caso é O(n²). A 
imagem a seguir demonstra o funcionamento do Merge Sort: 

 

 

Figura 7 - Funcionamento do Merge Sort. 

  

 Na imagem acima o vetor é inicialmente dividido próximo ao meio, e cada 
subvetor também é subdividido aproximadamente ao meio, e assim por diante até sobrar um 
elemento em um subvetor. Em seguida inicia o processo de ordenar um subvetor com outro 
subvetor do mesmo nível na árvore. Nesse exemplo o subvetor que possui apenas o número 
38 é comparado com o subvetor que possui apenas o número 27. Dessa forma ele ordena os 
dois números. Depois de ordenar todos os subvetores de mesmo nível da árvore, é ordenado 
os subvetores com um nível de árvore acima, e assim por diante até ordenar todo o vetor. O 
Merge Sort é um algoritmo estável.  

 Outro algoritmo de ordenação eficiente é o Bin Sort. Ele utiliza uma lógica 
muito simples e fácil de implementar. Ele percorre o vetor e faz um mapeamento. É verificado 
o maior número do vetor, e a partir dele se cria outro vetor para mapear com o tamanho do 
maior número mais um. Depois disso, percorre o vetor original e os valores são jogados no 
vetor mapeado de um jeito que fique fácil para fazer uma pesquisa dos números. Esse 
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algoritmo se mostra muito bom para pesquisar uma grande quantidade de números em um 
vetor, pois após feito o mapeamento, é possível conferir diretamente no vetor mapeado se um 
determinado número existe no vetor original. Segue uma imagem demonstrando o 
funcionamento do Bin Sort: 

 

 

Figura 8 - Funcionamento do Bin Sort. 

 

 

 No exemplo acima os elementos a ordenar são os números 5, 2, 7, 9, 3, 1, 4, 9, 
0, e 3. Em seguida o primeiro elemento é lido, que no caso é 5. O vetor mapeado irá 
incrementar 1 na posição 5. Em seguida o vetor mapeado irá incrementar 1 na posição 2, já 
que o número 2 é o próximo elemento do vetor. E assim por diante até percorrer todos os 
elementos. 

Na implementação padrão do Bin Sort são utilizados três vetores. O vetor original, 
o vetor para mapear, e o vetor ordenado. Isso causa um grande gasto de memória dependendo 
principalmente do maior número contido no vetor original. A partir desse problema criei um 
novo algoritmo do Bin Sort utilizando apenas dois vetores: o vetor original e o vetor mapeado. 
Ao invés de criar um novo vetor para ordenar, o gerenciamento da ordenação foi feita 
diretamente no vetor original. Além desse problema, a implementação padrão do Bin Sort é 
incapaz de ordenar um vetor que possua números negativos. O Bin Sort é um algoritmo muito 
rápido em uma determinada situação, logo seria útil investir nele. Por isso adicionei na lógica 
a capacidade de ordenar números negativos. Foi criado um novo vetor que guarda apenas os 
números negativos. Após isso, é preciso apenas concatenar o vetor negativo com o vetor 
positivo. Outra otimização realizada nesse algoritmo foi de percorrer o vetor mapeado 
positivo a partir do menor número positivo, ao invés de percorrer a partir do índice zero, 
durante a fase de atribuir um número ao vetor ordenado a partir do vetor mapeado. De forma 
semelhante, o vetor mapeado negativo, é percorrido do último índice até o maior número 
negativo ao invés de percorrer até o índice zero. 
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 Quando a diferença entre o maior e menor número de um vetor é alta, o Bin 
Sort gasta mais tempo e memória. Isso acontece porque o Bin Sort cria o vetor mapeado com 
o tamanho do maior elemento do vetor mais um. Logo, é preciso mais tempo para varrer todo 
o vetor. Dessa forma, ao ordenar uma lista que possua números positivos e negativos, pode ter 
um desempenho pior, caso o número negativo seja muito pequeno e o número positivo muito 
alto. Apesar de o Bin Sort ter um desempenho muito ruim, no caso em que a diferença entre o 
maior e menor número do vetor for grande, ele é geralmente melhor que vários outros 
algoritmos nos casos em que o intervalo entre o maior e menor número for baixo. A 
implementação está no anexo 1. 

O Bucket Sort, que é outro algoritmo de ordenação, utiliza uma lógica de analisar 
os números e jogá-los em baldes ordenadamente usando Insertion Sort, de forma que ao final 
de um determinado laço, seja possível apenas concatenar os valores dos baldes para ter o 
vetor ordenado. A imagem a seguir demonstra o funcionamento do Bucket Sort: 

 

 

Figura 9 - Funcionamento do Bucket Sort. 

 

 No exemplo da figura acima, os baldes estão ordenados pela dezena dos 
números. Então o número setenta e oito irá para o balde sete, e assim por diante. Quando um 
número entrar em um balde que já existe um elemento, ele irá entrar de forma ordenada 
utilizando o algoritmo Insertion Sort. Esse algoritmo possui a complexidade O(n). Nesse 
algoritmo, quanto maior a quantidade de baldes, maior é a possibilidade de um grande 
espalhamento dos números nos baldes. Dessa forma a velocidade do algoritmo irá ser mais 
rápida, pois menos operações serão executadas nos baldes para inserir já ordenando utilizando 
o Insertion Sort. 

 O algoritmo de ordenação Radix Sort usa uma lógica que seleciona do dígito 
menos significativo de cada número até o dígito mais significativo, colocando-os em uma fila 
numerada. Segue uma imagem demonstrando o funcionamento do Radix Sort: 
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Situação Inicial 89 28 81 69 14 31 29 18 39 17 

Ordenado pelo 2º 
dígito 

81 31 14 17 28 18 89 69 29 39 

Ordenado pelo 1º 
dígito 

14 17 18 28 29 31 39 69 81 89 

 

Figura 10 - Demonstração do Radix Sort. 

 

 Na imagem acima, o número oitenta e um muda para o início do vetor, pois o 
seu dígito menos significativo é o número um. Em seguida, o número vai para o final do 
vetor, pois o próximo dígito significativo é o oito. A complexidade desse algoritmo é O(n) 
para todos os casos. No Radix Sort, quanto menos dígitos tiverem o maior número no vetor, 
mais rápido é sua velocidade, pois o algoritmo terá que alternar menos vezes em uma fila. O 
Radix Sort é um algoritmo estável. 

 

 

1.2 ALGORITMOS HÍBRIDOS 

 

 Um algoritmo híbrido é um método que combina dois ou mais outros 
algoritmos que resolvem o mesmo problema. Isto é geralmente feito para combinar as 
características desejadas de cada, de modo que o algoritmo global é melhor do que os 
componentes individuais. 

 Um exemplo de hibridismo é a classe HybridDictionary que existe no 
framework .NET. Essa classe é um dicionário, que caso possua poucos elementos, utiliza a 
classe ListDictionary, e caso esteja com vários elementos, então utiliza a estrutura de dados 
Hashtable (MSDN, 2010). Para cada caso é escolhida a melhor estrutura de dados. Os 
sistemas gerenciadores de banco de dados também utilizam várias estruturas de dados de 
busca, tais como os índices Hash, Árvore B, Árvore B+ e Grid Files. Cada uma dessas 
estruturas possui uma situação em que uma se comporta melhor que a outra. 

 Os algoritmos híbridos que foram principalmente estudados nesse trabalho 
foram: DualPivot QuickSort, Tim Sort, Intro Sort.O DualPivot QuickSort utiliza o QuickSort 
e Insertion Sort, já o Tim Sort utiliza o Merge Sort e o Insertion Sort. E o Intro Sort utiliza o 



18 

Quick Sort, podendo alterar para Heap Sort e depois usa o Insertion Sort. Esses algoritmos 
serão mais detalhados logo a seguir. 

 O DualPivot QuickSort é um algoritmo de ordenação recente, criado no ano 
2009, e possui um alto desempenho. Foi criado pelo Vladimir Yaroslavskiy. Esse algoritmo 
tem performance melhor que o padrão do Quick Sort. Durante a ordenação, quando o tamanho 
de um subvetor é menor que vinte e sete, o código utiliza o Insertion Sort, porque esse se 
mostra mais rápido para vetores pequenos. O DualPivot QuickSort utiliza dois pivôs que são 
escolhidos em torno do meio do intervalo para ordenar. Os números do vetor são comparados 
com os dois pivôs e encaixados no vetor por um melhor mapeamento. Esse algoritmo é 
considerado melhor que o algoritmo de ordenação padrão do Java 6.0 ao ordenar tipos 
primitivos. Quanto maior é o tamanho do vetor, maior é a eficiência do DualPivot QuickSort 
em relação ao Quick Sort padrão e o Quick Sort implementado no Java 6.0 
(YAROSLAVSKIY, 2009). Esse algoritmo é o padrão de ordenação no Java 7 e 8 para tipos 
primitivos. A implementação está no anexo 2. 

 

 

Figura 11 - Partição do DualPivot-QuickSort. Fonte: YAROSLAVSKIY, 2009. 

   

 

 A figura cima mostra a partição do DualPivot QuickSort. O algoritmo é divido 
em três partes definidas por dois pivôs P1 e P2, portanto existem três pontos L, K, G, e o lado 
esquerdo (left) e direito (right), que são índices do primeiro e último elemento 
respectivamente (YAROSLAVSKIY, 2009). 

 O Tim Sort é outro algoritmo de ordenação híbrido. Ele foi inventado pelo Tim 
Peters em 2002. A linguagem Python utiliza o Tim Sort como padrão desde a versão 2.3 O 
Java 7 e 8 utilizam um Merge Sort iterativo adaptado do Tim Sort para ordenar objetos. Esse 
algoritmo é estável assim como o algoritmo que ordenava objetos nas versões anteriores do 
Java, que era um Merge Sort otimizado, que será explicado mais adiante. 

 O Tim Sort também é uma modificação do Merge Sort. O algoritmo utiliza o 
Merge Sort, e quando o tamanho de uma sublista é menor que 64, então o algoritmo utiliza o 
Insertion Sort, pois esse é melhor para ordenar um número pequeno de elementos (PETERS, 
2002). A complexidade do Tim Sort no melhor caso é O(n), no caso médio e pior caso é O(n 
log n) (KORNIICHUK, 2013). 
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 O IntroSort é um algoritmo inventado em 1997 por David Musser. Vários 
frameworks o adicionaram como algoritmo padrão. A Microsoft também adicionou 
recentemente no .NET 4.5 em 2012. Se uma partição do vetor rodar acima do esperado, então 
é alterado para o Heap Sort, que é garantido a acabar em O(n log n). Caso o número de 
elementos seja pequeno o suficiente, então não usa o Quick Sort, ao invés disso, utiliza o 
Insertion Sort, que é mais rápido para pequenas entradas (HORVATH, 2013). 

 O Intro Sort é instável. Em média, o método tem a complexidade O(n log n), 
onde n é o tamanho do vetor. No pior caso, ele é O(n²) (MSDN, 2013). 

 

1.3 HISTÓRICO DE ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO NO JAVA 

 

Atualmente, as buscas para evoluir os algoritmos de ordenação continuam, pois 
apesar de já existirem algoritmos eficientes, ainda é gasto muito tempo para ordenar uma 
quantidade gigantesca de dados. 

Desde a versão 3 do Java até a versão 6, o algoritmo de ordenação implementado 
pelo método Arrays.Sort para tipos primitivos era um Quick Sort, adaptado pelo Jon L. 
Bentley e M. Douglas McIlroy's. Esse algoritmo oferece o pior caso de O(n log n) em muitas 
situações em que o Quick Sort padrão gasta O(n²). Caso os argumentos do Arrays.Sort seja 
um objeto, então o método utilizado é um Merge Sort modificado. Quando o método merge 
for juntar duas sublistas ordenando-as, ele verifica se o maior elemento de uma sublista é 
menor que o menor elemento da outra sublista. Caso isso aconteça, então não precisa ordenar. 
Basta concatenar as duas sublistas. O pior caso desse Merge Sort modificado é O(n log n). 
Esse algoritmo é garantido ser estável. (JAVA 6, 2010) 

A versão 7 do Java, que é a versão mais recente, modificou as técnicas utilizadas 
para ordenar a partir do método Arrays.Sort. Quando o argumento passado ao método é um 
tipo primitivo, então a JDK utiliza o DualPivot QuickSort, que já foi explicado anteriormente. 
E quando o argumento é um objeto, então a JDK utiliza o algoritmo Tim Sort, que também já 
foi explicado anteriormente (JAVA 7, 2010). Também já foi disponibilizado a documentação 
do Java 8, e o mesmo continua com os mesmo algoritmos do Java 7. 

É importante destacar que o Union Sort começou a ser proposto nesse trabalho 
quando ainda não havia notícias de que o DualPivot QuickSort seria implementado no Java 7. 

Os testes realizados até o momento nesse trabalho mostram que em tempo médio, 
o Union Sort poderá empatar ou ser melhor em todas as situações do que os outros algoritmos 
conhecidos que ordenam números inteiros, e que não utilizam paralelismo. Ainda serão feitos 
mais testes no Union Sort, e caso a hipótese de que o Union Sort seja melhor, então sugerimos 
o Union Sort para a próxima versão da JDK. 

Segue uma imagem para ilustrar o histórico dos algoritmos de ordenação no Java: 
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Versão Primitivos  Objetos 

Java 3 Tuned QuickSort Modified MergeSort 

Java 4 Tuned QuickSort Modified MergeSort 

Java 5 Tuned QuickSort Modified MergeSort 

Java 6 Tuned QuickSort Modified MergeSort 

Java 7 DualPivot QuickSort Merge Sort iterativo 
adaptado do Tim Sort 

Java 8 DualPivot QuickSort Merge Sort iterativo 
adaptado do Tim Sort 

 

Figura 12 - Histórico dos algoritmos de ordenação no Java. 

 

 

1.4 COM PARALELISMO 

 

A literatura possui muitos algoritmos de ordenação, entretanto diferentes 
arquiteturas de computadores exigem implementações personalizadas para alcançar maior 
velocidade na ordenação (CHHUGANI, NGUYEN, LEE, MACY, HAGOG, CHEN, 
BARANSI, KUMAR, DUBEY, 2008). No início da Ciência da Computação investiu-se na 
computação sequencial, que era a execução de tarefas a partir de um único processador 
(OLIVEIRA, GÁUDIO, 2008). Com o avanço da tecnologia foi possível criar o 
processamento paralelo, possibilitando vários programas serem executados em paralelo na 
mesma máquina, aumentando assim a velocidade para realizar instruções. 

Estudos mostram que é possível aumentar a eficiência dos algoritmos de 
ordenação utilizando programação paralela. Pesquisadores desenvolveram algoritmos 
paralelos eficientes para resolver a maioria dos problemas para os quais soluções eficientes 
seqüenciais são conhecidas (BLELLOCH, 1996). 

Os computadores que não utilizavam tecnologia paralela, investiam no aumento 
da frequência do clock para aumentar a velocidade, mas a performance de um processador 
aumentando a frequência de um clock chegou ao limite. A ênfase nos computadores com 
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multinúcleos advém da falha do aumento da frequência do clock, e não do avanço da 
programação paralela (TABARELLI, MORINAGA, SILVA, FERREIRA, SANTOS, 
APOLINÁRIO, POSCA, BATISTA, FLORIANO, 2008). 

Um algoritmo sequencial pode ser definido como uma lista de passos básicos com 
a finalidade de resolver problemas da computação serial. Similarmente, um algoritmo paralelo 
é um conjunto de instruções utilizadas para resolver problemas com múltiplos processadores. 
No entanto, desenvolver um algoritmo paralelo invoca especificamente alguns passos, como o 
de se preocupar com a concorrência e com a sincronização. Essas preocupações são essenciais 
para obter algum ganho de desempenho (OLIVEIRA, GÁUDIO, 2008). 

Existem três principais classificações de programação relacionada ao paralelismo: 
a programação concorrente, distribuída e paralela. 

A programação concorrente é um paradigma de criação de programas que 
executem várias tarefas simultaneamente, podendo ser implementado por programas 
separados ou utilizar um conjunto de thread. Ela é relacionada com a programação paralela, 
mas foca na interação e comunicação dos processos. A programação distribuída trata-se de 
diversos computadores interligados em uma rede trabalhando juntos para realizar uma 
determinada tarefa. A programação paralela se caracteriza pela utilização de mais de um 
processador para executar um processo. Ela varia de acordo com o nível que o hardware de 
um computador suporta paralelismo, pois existem computadores com multiprocessadores e 
computadores com multinúcleos. 

Os computadores com multiprocessadores contêm mais de uma CPU, e os 
computadores com multinúcleos possuem mais de um núcleo em apenas uma CPU. 

Além do tempo de processamento, uma das características para testar um 
algoritmo sequencial comparando com um algoritmo paralelo, é o speedup, e por 
consequência o valor da sua eficiência. O speedup possui a seguinte fórmula: Sp = T1 / Tp, na 
qual S significa quanto o processo executado com n processadores é melhor do que executado 
com apenas um. O p é o número de processadores, T1 é o tempo de execução do algoritmo 
sequencial, e Tp é o tempo de execução do algoritmo paralelo com p processadores. O ideal é 
que o Sp seja igual a p, pois suponha que um algoritmo sequencial foi executado em dez 
milissegundos, e que o seu algoritmo paralelo foi executado com dois processadores em cinco 
milissegundos, então o Sp é igual a dois. Isso significa que dobrando número de 
processadores, dobra a velocidade do algoritmo. A eficiência Ep é igual a Sp / p. Ela indica a 
qualidade da utilização de mais de um processador. O seu valor varia normalmente entre zero 
e um. 

A seguir será apresentado o algoritmo Merge Sort em paralelo, executado a partir 
de vários computadores utilizando a programação distribuída. Esse algoritmo foi 
implementado no trabalho feito por Christyan Brandão Oliveira e Felipe Nogueira Gáudio, 
cujo título é “Ordenação De Dados Em Memória Externa Utilizando Programação Paralela”, 
desenvolvido em 2008. 
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Esse algoritmo foi codificado com base na ferramenta MPI, uma ferramenta 
especial que dá suporte ao trabalho em paralelo. É interessante observar a interação feita entre 
as máquinas pela ferramenta MPI. Cada máquina recebe um nome, e a partir deste se sabe 
qual parte do arquivo ficará sob sua responsabilidade no decorrer do processo. O nome do 
arquivo é gerado no formato file"nome_da_máquina_responsável".dat, por exemplo, file0.dat, 
sendo 0 o nome dado pela ferramenta MPI a um micro no processo (OLIVEIRA, GÁUDIO, 
2008). 

Quanto mais processadores, melhor o resultado obtido. Esta afirmação é 
verdadeira no teste de uma lista com 128Mb de elementos. O mergesort paralelo com 16 
processadores superou o com 8, que superou o 4, e que também foi melhor que o com 2. Mas 
ao realizar um teste com 256Mb de elementos, um algoritmo seqüencial utilizando memória 
externa do Merge Sort foi mais rápido que o algoritmo em paralelo. Houve muita igualdade 
entre os casos do algoritmo paralelo, se comparados entre si, neste caso. Os tempos foram 
muito próximos e o aumento das máquinas não foi significativo. A rede, provavelmente, foi o 
gargalo da operação, atrasando seu processo de ordenação. Algumas limitações puderam ser 
observadas com os testes realizados. A principal delas seria em relação aos acessos a disco. 
Uma possível solução seria tentar reduzir o número de acessos a disco em cada processo. 
(OLIVEIRA, GÁUDIO, 2008) 

Esses testes acima demonstram as dificuldades para saber se um algoritmo 
rodando em paralelo será melhor que um executado em sequencial. A computação paralela 
requer habilidade do programador em saber lidar com as novas ferramentas e usufruir ao 
máximo do que elas oferecem. Existem dificuldades para programar pensando em paralelo, 
também é preciso pensar na diferença entre o tempo ganho com o paralelismo e o tempo 
perdido na criação de threads. Além disso, existe gasto de tempo na taxa de comunicação 
entre os processadores e as diferentes arquiteturas com memória compartilhada, e memória 
distribuída, que influenciam no resultado de um algoritmo em paralelo (TABARELLI, 
MORINAGA, SILVA, FERREIRA, SANTOS, APOLINÁRIO, POSCA, BATISTA, 
FLORIANO, 2008). 

Faisal Saied afirma que a programação paralela tem sido uma habilidade quase 
esotérica, limitada a pesquisadores que lidam diretamente com supercomputadores. 
Especialistas em computação de alto desempenho aprenderam a lidar com isso, mas eles são 
uma fração dos programadores. No futuro as pessoas não vão conseguir comprar um 
computador que não seja multinúcleos e, à medida que os chips multinúcleos se 
disseminarem, todos os programadores terão que aprender novas técnicas. (TALLY, 2007) 

O Dr. Saied disse que o fato é que há muitos supercomputadores na iniciativa 
privada e nenhuma empresa costuma jogar fora seus antigos programas. Apenas uma parte do 
código usado nessas empresas é paralelo, já que todos os programas antigos são sequenciais 
(TALLY, 2007). 
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2 O ALGORITMO UNION SORT 

 Nessa seção será mostrado o algoritmo Union Sort e três versões feitas para a fase de 
análise do Union Sort. 

 

2.1 O ALGORITMO 
 

Após os testes realizados, detalhados no capítulo 3, foi possível comprovar que os 
algoritmos mais rápidos testados nesse trabalho são o Intro Sort, Bin Sort e o DualPivot 
QuickSort, e que em determinadas situações o Bin Sort é muito mais rápido do que os outros 
dois algoritmos, e em outras situações os outros dois algoritmos chegam a ser melhores que o 
Bin Sort. Também não foi encontrado uma situação em que o DualPivot QuickSort fosse 
melhor que o Intro Sort. Com esses dados surgiu a ideia de criar um método nesse trabalho 
com a ideologia “A união faz a força”, pois juntando o melhor caso de alguns algoritmos, é 
possível criar um método que tenha um desempenho em geral igual ou melhor do que 
qualquer outro método, considerando o tempo de execução. O método criado analisa e escolhe 
o melhor algoritmo para uma determinada situação de ordenação. 

Esse algoritmo não é recomendado para computadores com pouca memória, pois 
caso o Union Sort escolha o Bin Sort para ordenar, então o algoritmo irá gastar mais memória. 
Apesar desse alto gasto de memória do Bin Sort, isso não foi considerado como um grave 
problema, pois é possível criar uma condição no Union Sort para executar outro método caso 
o computador tenha pouca memória. Além disso, deve-se levar em consideração que caso um 
computador precise ordenar uma quantidade de números muito grande, então é provável que 
esse computador seja potente o suficiente em memória para executar essa ordenação sem 
problemas. Apesar dessa desvantagem, ela não teve impacto perceptível nos testes realizados. 
O Bin Sort é um ótimo exemplo do gasto de memória em troca de velocidade. 

A seguir serão detalhadas as três versões do Union Sort que foram testadas em 
busca de melhorá-lo até ficar consistente.  

 

 

2.2 VERSÕES DA FASE DE ANÁLISE DO UNION SORT 

  

 A primeira fase do Union Sort é analisar a entrada de dados do método, que é 
um vetor de números inteiros. O objetivo dessa análise é conseguir prever qual será o 
algoritmo mais rápido para o cenário. Através dos diversos testes realizados, tanto na 
linguagem Java quanto no C++, foram realizadas três versões para a fase de análise. Essas três 
versões foram geradas buscando a consistência do Union Sort, para que o algoritmo consiga 
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decidir quase sempre corretamente o algoritmo mais veloz. A seguir serão mostrados as 
versões, sendo que a terceira é a versão final por se mostrar mais consistente. 

 A partir daqui, usaremos o traço “intervalo” para representar a diferença entre 
o maior e menor número presentes num vetor dividido pelo seu tamanho. Por exemplo, se for 
escrito que o intervalo é 10x, então o menor número do vetor pode ser 0 e o maior 1000, e 
esse vetor terá tamanho 100, logo 1000 subtraído de 0 e dividido por 100 é igual a 10x. 

 

2.2.1 PRIMEIRA VERSÃO 

 

 A primeira versão é representada pelo seguinte pseudocódigo: 

 

 

Figura 13 - Primeira versão do Union Sort. 

 

 A figura acima mostra que caso o vetor possuísse apenas números positivos ou 
apenas números negativos, e se o intervalo fosse de até cinquenta vezes, então era escolhido o 
Bin Sort. Se o intervalo fosse maior que cinquenta vezes, então era escolhido o DualPivot 
QuickSort. Caso o vetor possuísse números positivos e negativos, então se o intervalo fosse de 
até quarenta vezes, era escolhido o Bin Sort, caso contrário, o DualPivot QuickSort era 
selecionado. 

 Essa primeira versão foi feita quando os testes ainda estavam sendo realizados 
no Java. Ela obteve os seguintes resultados: 
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Figura 14 - Resultados primeira versão do Union Sort. 

 

 A figura acima demonstra a comparação de tempo entre os algoritmos 
Arrays.Sort do Java 6, Bin Sort, DualPivot QuickSort (DoubleQuick), e o Union Sort. Quando 
o Bin Sort era o algoritmo mais rápido, então o Union Sort escolhia corretamente o Bin Sort, e 
quando o DualPivot QuickSort (DoubleQuick) era o melhor, então o Union Sort escolhia 
corretamente o DualPivot QuickSort. 

 Os testes indicavam que o Union Sort estava escolhendo corretamente o 
algoritmo mais veloz, entretanto isso era válido apenas para o computador em que estava 
sendo testado. Os testes foram repetidos em outro computador, e foi descoberto que esses 
intervalos de cinquenta vezes e quarenta vezes não se mantinham. Logo essa versão foi 
descartada, porém depois foi notado que na verdade o resultado ficou diferente devido ao 
Java Virtual Machine que estava influenciando nos testes. Esse problema com a Java Virtual 
Machine será explicado na seção 3.3. 

 

2.2.2 SEGUNDA VERSÃO 

 A segunda versão foi testada no Java e no C++. O motivo da migração para o 
C++ será detalhada na seção 3.3.  Essa versão consiste em a partir do vetor de entrada, recriar 
um vetor muito pequeno com o intervalo proporcional ao vetor original, e em seguida 
executar os algoritmos mais rápidos. O algoritmo que ordenasse mais rápido era então 
escolhido pelo Union Sort. Por exemplo, se o vetor original tem tamanho mil, com números 
entre um e cinco mil, então era criado um vetor de tamanho cem, com números pseudo 
aleatórios variando entre um e quinhentos. Dessa forma, o intervalo era mantido 
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proporcionalmente. O tempo de cada algoritmo que fosse ordenando um vetor menor era 
calculado em microssegundos, pois caso fosse em milissegundos, seria mais fácil de o tempo 
ser arredondado para zero, e assim o algoritmo ficaria errado. 

 Quando a segunda versão foi testada no Java, notou-se que a Java Virtual 
Machine estava influenciando nos resultados. Uma das influências dela é que para um mesmo 
cenário, dentre os melhores algoritmos que eram testados em sequência para descobrir o 
menor tempo, qualquer algoritmo que fosse testado primeiro obtinha um tempo muito maior 
do que o normal. 

 Quando o trabalho foi migrado do Java para o C++, os testes se mostraram 
consistentes em relação ao tempo. Porém, anteriormente não houve testes com a quantidade 
de números muito pequena em um vetor, e acabou-se percebendo um comportamento novo 
nos algoritmos. Notou-se que o Bin Sort não inicia melhor que o Intro Sort quando a diferença 
é de, por exemplo, cinco vezes. Nesse caso, o Bin Sort só passa a ser melhor a partir de mil e 
seiscentos números num vetor. Dessa forma, não adianta gerar um vetor muito pequeno para 
testar seu tempo de execução, pois o Union Sort não estava indicando corretamente qual 
algoritmo é mais rápido para a mesma situação num vetor grande, e era importante que o 
vetor gerado fosse pequeno para que o tempo de análise não prejudicasse consideravelmente o 
tempo da análise do Union Sort. Essa descoberta resultou na terceira versão que será 
explicada a seguir. 

   

2.2.3  TERCEIRA VERSÃO 

 A terceira versão foi testada no C++. Ela foi originada a partir dos seguintes 
dados, que foram obtidos por testes empíricos: 
  

• A partir de 300 números, o Bin Sort é melhor que o Intro Sort, quando a 
diferença é de 1x. 

• A partir de 1700 números, o Bin Sort é melhor que o Intro Sort, quando a 
diferença é de 5x. 

• A partir de 30.000 números, o Bin Sort é melhor que o Intro Sort, quando a 
diferença é de 10x. 
 

 Quando a diferença é de 15x, o Bin Sort começa a ser melhor que o Intro Sort 
em torno de 1 milhão de números no vetor, mas esse mapeamento de 15x não será coberto 
agora no Union Sort. Isso é uma oportunidade de otimização, porém seriam precisos mais 
testes para tentar identificar um padrão, de forma que seja possível prever a quantidade de 
números a partir de qualquer diferença. Para descobrir esses valores, foram feitos testes 
empíricos calculando o tempo em microssegundos. 
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 Esse comportamento foi testado em quatro computadores com as seguintes 
configurações:  

• Intel® Core™ i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4GB RAM, Windows 7 SP1 64 
Bits. (DexPc) 

• Intel ® Core ™ 2 duo CPU E7500 @ 2.93GHz 2.94GHz Windows 7 64 
Bits. (TechCenter) 

• Intel ® Core ™ 2 duo CPU T5800 @ 2GHz 2 GHz, 4GB RAM, Windows 
7 32 Bits. 

•  Intel ® Core ™ i7-2600 CPU @ 3.40GHz 3.40GHz, 4GB RAM, 
Windows 7 64 Bits. 
 
           

  Em todos computadores, esse comportamento se manteve. Em alguns 
computadores, ao invés de começar a ser melhor a partir de 300 números, era melhor a partir 
de 200. Assim como ao invés de 1700, era melhor a partir de 1600. Nessas situações, foi 
considerado o maior número para ter uma margem de segurança.  A partir desses dados 
apresentados, a última versão do Union Sort desse trabalho funciona assim: 

 

1) É checado se o vetor é menor ou igual a 1. Se for verdade, então encerra tudo, 
pois não faz sentido realizar uma ordenação nessa situação. 

2) É feito um laço percorrendo uma vez o vetor para ordenar. Dentro do laço 
existem dois elementos de condição para descobrir o valor do maior e menor 
número. 

3) Caso haja algum número negativo, então é executado o Intro Sort. 

4) Caso haja apenas números positivos, então é checado se o intervalo é menor ou 
igual a 1 e se o tamanho do vetor é maior ou igual a 300, ou se o intervalo é 
menor ou igual a 5 e se o tamanho do vetor é maior ou igual a 1700, ou se o 
intervalo é menor ou igual a 10 e se o tamanho do vetor é maior ou igual a 
30000. Se for verdade alguma dessas três situações, então é executado o Bin 
Sort otimizado para o Union Sort, caso contrário, é escolhido o Intro Sort. O 
Bin Sort otimizado para o Union Sort, é o mesmo que o Bin Sort, sendo que 
esse não precisa calcular novamente o maior e menor número do vetor, pois 
isso já foi feito no Union Sort. Dessa forma, o Bin Sort otimizado para o Union 
Sort recebe como argumento esses dois valores. 
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 No passo 4, o Bin Sort só é executado caso haja apenas números positivos, 
embora que os testes realizados no Java mostrem que o Bin Sort consegue ser melhor também 
na situação em que há apenas negativos ou havendo positivos e negativos. Isso é uma 
oportunidade de melhoria para o Union Sort, e não foi coberto agora, pois é preciso realizar 
mais testes para identificar até quando o Bin Sort fica melhor que o Intro Sort. 

 Outra oportunidade de melhoria identificada é que no Bin Sort, há varias 
chamadas para a função size() do vector. Foram realizados testes que ao invés de chamar essa 
função várias vezes para descobrir o tamanho do vetor, foi chamada apenas uma vez, e o 
resultado guardado numa variável, e portanto essa variável foi utilizada várias vezes. Com 
esse troca foi possível aumentar a velocidade em 1 a 4 milissegundos em alguns testes feitos. 
Essa otimização só foi identificada no final dos testes, e assim, não foi implementada para os 
experimentos que serão demonstrados nesse trabalho, pois seria preciso refazer vários testes. 

 

3 RESULTADOS COMPUTACIONAIS 
 

 Nessa seção serão mostrados três fases de teste, as dificuldades para realização do 
mesmo, e a complexidade dos principais algoritmos. 

3.1 PRIMEIRA FASE DE TESTES 

 

A seguir serão realizados testes para avaliar a performance dos algoritmos de 
ordenação na prática. Esses testes têm o objetivo de analisar os algoritmos da literatura e os 
mais rápidos atualmente para depois selecionar os algoritmos que serão utilizados no Union 
Sort. Essa primeira fase de teste foi realizada na linguagem Java. 

Existem vários algoritmos de ordenação que estão na literatura, porém muitos não 
são utilizados na prática por não serem muito eficazes. Essa primeira fase de teste se destina 
principalmente a eliminar os algoritmos mais lentos para prosseguir apenas com os algoritmos 
mais rápidos de ordenação. Isso é importante, pois alguns algoritmos gastam muito tempo, e 
só iriam atrapalhar o foco desse trabalho se fossem realizados testes aprofundados neles. 
Além disso, a redução de algoritmos para a próxima fase de testes também ajuda a visualizar 
melhor os gráficos dos resultados, pois as ilustrações ficam menos poluídas de informações e 
mais fáceis para comparar as curvas do tempo gasto de cada algoritmo. 

Os algoritmos foram testados em um computador Intel® Core ™ 2 4400 com 2 
GHz e 2GB de RAM utilizando o Windows 7 32 bits. Foi criado um método para gerar um 
vetor de números inteiros e aleatórios para testar. Esse método permitiu gerar um vetor com 
uma determinada quantidade de números variando entre zero a um número específico. 
Também é possível incluir a condição de haver números negativos no vetor. Se ela for 
verdadeira, então cada número do vetor tem cinquenta por cento de chance de ser negativo. A 
quantidade de números nos testes dessa fase variou entre cem e dez mil. 
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Os testes foram realizados utilizando números aleatórios a partir da classe 
SecureRandom do pacote java.security.SecureRandom. Essa classe fornece um gerador de 
números aleatórios criptograficamente fortes, produzindo assim resultados não-
determinísticos (JAVA 6, 2010).  

Os códigos foram testados no compilador do Java 1.6 com a máquina virtual 
iniciando e terminando com 850mb de memória. Para ajustar esses valores foram utilizados os 
seguintes argumentos na máquina virtual: -Xms850M –Xmx850M. Para verificar o tempo da 
execução do código, foi utilizado o método System.currentTimeMillis que retorna o tempo de 
execução em milissegundo. O tempo médio foi calculado a partir da execução do algoritmo 
com mil instâncias diferentes, e cada instância rodando dez vezes. A contagem do tempo é 
iniciada logo após de o vetor ser gerado, e pausada logo depois de acabar a ordenação. Ou 
seja, o tempo é considerado apenas para a ordenação, portanto o tempo para gerar os números 
não está incluído. Após o término do tempo de ordenação, é feita uma checagem para 
confirmar que o vetor está ordenado corretamente. Caso não esteja, então o programa avisa e 
aborta. Em todos os testes realizados, o vetor produzido pelo algoritmo sempre esteve 
ordenado.  

O primeiro teste realizado foi apenas com números positivos, com quantidade de 
números igual ao intervalo. Ex: quantidade de números igual a 10.000 com intervalo entre 0 e 
9.999. Segue o gráfico com o tempo em milissegundos: 

 

Figura 15 – Comparação de tempo em milissegundos num vetor com números positivos com tamanho igual ao 
intervalo. 
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 O gráfico acima possui muitos algoritmos com tempo médio entre zero e cem 
milissegundos, porém não é possível visualizar adequadamente por existir algoritmos com 
tempo muito alto. Essa poluição visual já foi explicada anteriormente, e não é foco desse 
trabalho detalhar esse resultado durante a fase de eliminação dos algoritmos mais lentos. 

 Os resultados do teste acima mostram que os algoritmos Bucket Sort com dez 
baldes, Bubble Sort, Selection Sort e Insertion Sort gastam demasiado tempo. Com esse 
resultado, o Bucket Sort, que foi o algoritmo mais lento, já foi descartado para os próximos 
testes. Isso não significa que não exista uma situação em que o Bucket Sort com dez baldes 
seja melhor do que outros algoritmos considerados eficientes, porém observando a literatura e 
resultados de outros testes com o Bucket Sort, incluindo outras quantidades de baldes, esse 
trabalho não o considera um algoritmo eficiente, pois não foi possível achar uma 
oportunidade para incluir o Bucket Sort no Union Sort. 

 O próximo teste foi quando o intervalo é cem vezes maior a quantidade de 
números, apenas com números positivos. Ex: quantidade de números igual a 10.000 com 
intervalo de 0 a 999.999. Segue o gráfico com o tempo em milissegundos: 

 

 

Figura 16 – Comparação de tempo em milissegundos num vetor com números positivos com o intervalo cem vezes 
maior que o tamanho do vetor. 
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 O gráfico acima mostra que o Bubble Sort, Selection Sort e Insertion Sort 
continuam com o tempo muito alto. Após esse resultado, decidi abandoná-los dos testes a 
seguir. 

 O próximo teste foi com o intervalo cem vezes menor que a quantidade de 
números do vetor, tendo apenas números positivos. Ex: quantidade de números igual a 10.000 
com intervalo entre 0 e 99. Segue o gráfico com o tempo em milissegundos. 

 

 

Figura 17 – Comparação de tempo em milissegundos num vetor com números positivos com o intervalo cem vezes 
menor que o tamanho do vetor. 

 

 

 O gráfico acima mostra que o Merge Sort foi o pior algoritmo entre os seis 
testados em seguida do Quick Sort e Radix Sort. É importante notar que com dez mil números 
no vetor, o pior algoritmo desse teste executou a ordenação com o tempo médio de dois 
milissegundos. Entretanto esse gráfico deixa mais claro um problema que existe nesses testes, 
pois existem alguns algoritmos que possuem o tempo médio menor que um milissegundo no 
caso mais extremo da quantidade de elementos no vetor (dez mil). Logo, será fundamental 
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aumentar esse número máximo de elementos na próxima fase de testes. Visto que todos esses 
seis algoritmos possuem um tempo de execução muito próximo entre si, nenhum desses será 
descartado no momento. 

 

3.2 SEGUNDA FASE DE TESTES 

 

Essa segunda fase de testes tem o objetivo de aprofundar os testes e realizá-los 
com mais rigor. Nessa fase foi utilizado um computador novo, recém formatado e mais 
potente para aliviar o tempo gasto nesse trabalho com os testes. Além disso, o antivírus foi 
desativado durante a execução dos algoritmos para evitar que outros processos interfiram no 
tempo em que o algoritmo de ordenação seja processado. 

Os algoritmos foram testados em um computador Intel® Core ™ 2 4400 com 2 
GHz e 2GB de RAM utilizando o Windows 7 32 bits. A quantidade de números no vetor 
dessa fase de teste variou entre dez mil e um milhão. 

Os códigos foram testados no compilador do Java 1.6 com a máquina virtual 
iniciando e terminando com 2048mb de memória. Para ajustar esses valores foram utilizados 
os seguintes argumentos na máquina virtual: -Xms2048M –Xmx2048M, que representam a 
alocação de memória inicial e final respectivamente. Devido ao alto tempo gasto para realizar 
os testes, a quantidade de instâncias para calcular o tempo médio alternou entre mil, dez mil e 
cem mil. Os primeiros testes foram com cem mil, mas depois de perceber que os resultados 
demoravam muito, então o número de instâncias diminuiu para mil, e quando era preciso uma 
maior precisão, então as instâncias foram de dez mil. A cada teste apresentado nessa fase será 
informado o número de instâncias utilizadas. Diferente da primeira fase, cada instância do 
vetor não é mais executado dez vezes, pois isso não foi mais considerado útil, pois os 
resultados estavam muito consistentes, e também foi preciso aumentar a velocidade dos testes. 
O tempo médio foi calculado apenas somando o tempo de cada instância e dividindo pelo 
número de instâncias. 

 

3.2.1 TESTES APENAS COM NÚMEROS POSITIVOS 

 

O primeiro teste realizado foi apenas com números positivos, utilizando cem mil 
instâncias (quantidade de vetores preenchidos) para calcular o tempo médio e com quantidade 
de números igual ao intervalo. Ex: quantidade de números igual a 10.000 com intervalo entre 
0 e 9.999. Segue o gráfico com o tempo em milissegundos: 
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Figura 18 – Comparação de tempo em milissegundos num vetor com números positivos, utilizando cem mil instâncias 
e tamanho do vetor igual ao intervalo. 

 

 Nesse teste, o Bin Sort foi muito mais rápido do que os outros algoritmos. Os 
algoritmos Merge Sort, Radix Sort e Quick Sort continuaram se mostrando menos eficientes 
do que o DualPivot QuickSort e o Bin Sort, portanto eles foram excluídos dos próximos 
testes, pois não foi encontrado alguma oportunidade para eles entrarem no Union Sort. 

 O próximo teste realizado foi com o intervalo dez vezes maior que a 
quantidade de números do vetor, tendo apenas números positivos e utilizando cem mil 
instâncias para calcular o tempo médio. Ex: quantidade de números igual a 10.000 com 
intervalo entre 0 e 99.999. Segue o gráfico com o tempo em milissegundos. 
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Figura 19 – Comparação de tempo em milissegundos num vetor com números positivos com o intervalo dez vezes 
maior que o tamanho do vetor utilizando cem mil instâncias. 

 

Esse teste mostra que o Bin Sort continua mais rápido que o DualPivot QuickSort, 
mas que a diferença de tempo foi menor do que o teste anterior. 

O próximo teste realizado foi com o intervalo cinquenta vezes maior que a 
quantidade de números do vetor, tendo apenas números positivos e utilizando cem mil 
instâncias para calcular o tempo médio. Ex: quantidade de números igual a 10.000 com 
intervalo entre 0 e 499.999. Segue o gráfico com o tempo em milissegundos. 
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Figura 20 – Comparação de tempo em milissegundos num vetor com números positivos com o intervalo cinqüenta 
vezes maior que o tamanho do vetor utilizando cem mil instâncias. 

 

Nesse gráfico, o Bin Sort teve apenas uma leve vantagem no tempo de execução 
em comparação com o DualPivot QuickSort. Analisando os demais testes, é provável que 
acima do intervalo de cinqüenta vezes maior que o tamanho do vetor, o Bin Sort perca do 
DualPivot QuickSort. Embora esses testes não garantam o intervalo exato em que o DualPivot 
QuickSort ficará melhor que o Bin Sort, esse dado será usado para a decisão do melhor 
algoritmo a ser utilizado no Union Sort. Ele é um bom indicativo que isso pode acontecer. 

O teste mostrou que o DualPivot QuickSort foi mais rápido do que o Bin Sort 
quando o vetor teve cinquenta mil números. Entretanto, a diferença entre os dois algoritmos 
foi de apenas um milissegundo. Portanto esse teste está desprezando essa diferença, e 
considerando que o Bin Sort é mais rápido ou empata com o DualPivot QuickSort nessa 
situação. 

O próximo teste foi com o intervalo sessenta vezes maior que a quantidade de 
números do vetor para confirmar que o Bin Sort iria perder nessa situação. O vetor teve 
apenas números positivos e utilizou mil instâncias para calcular o tempo médio. Ex: 
quantidade de números igual a 10.000 com intervalo entre 0 e 599.999. Segue o gráfico com o 
tempo em milissegundos. 
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Figura 21 – Comparação de tempo em milissegundos num vetor com números positivos com o intervalo sessenta vezes 
maior que o tamanho do vetor utilizando mil instâncias. 

 

Conforme esperado, o Bin Sort perde do DualPivot QuickSort nesse intervalo. 
Não foram realizados testes com o intervalo ainda maior, mas analisando os testes anteriores, 
é esperado que o DualPivot QuickSort seja cada vez melhor nessa condição. 

O próximo teste realizado foi com o intervalo dez vezes menor que a quantidade 
de números do vetor que teve apenas números positivos e utilizou cem mil instâncias para 
calcular o tempo médio. Ex: quantidade de números igual a 10.000 com intervalo entre 0 e 
999. Segue o gráfico com o tempo em milissegundos. 
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Figura 22 – Comparação de tempo em milissegundos num vetor com números positivos com o intervalo dez vezes 
menor que o tamanho do vetor utilizando cem mil instâncias. 

 

Esse teste mostrou que o Bin Sort é mais rápido nessa situação. Ele chegou a ser 
cerca de dezesseis vezes mais rápido que o DualPivot QuickSort. Não foram realizados testes 
com o intervalo ainda menor, mas analisando os testes anteriores, é esperado que o Bin Sort 
seja cada vez melhor nessa condição. 

 

3.2.2 TESTES COM NÚMEROS POSITIVOS E NEGATIVOS  

 

Os testes a seguir foram realizados com números positivos e negativos.  O método 
que gera os números do vetor para ordenar faz com que cada número da lista tenha cinquenta 
por cento de chance de ser negativo. Houve um pequeno erro nesse teste. Por exemplo, um 
intervalo dez vezes maior do que a quantidade de números no vetor teria uma lista com 10 mil 
números variando entre -4.999 até 5.000, e os testes realizados variaram entre -4.999 até 
4.999, que possui a diferença de 9.999 números ao invés de a diferença ser 10.000. Então em 
todos os testes com números positivos e negativos desse trabalho, existe um número a menos. 
Essa quantidade é considerada desprezível, e não deve alterar algum resultado. 
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O próximo teste realizado foi com o intervalo igual à quantidade de números do 
vetor, que teve números positivos e negativos, e utilizou mil instâncias para calcular o tempo 
médio. Ex: quantidade de números igual a 10.000 com intervalo entre -4.999 e 4.999. Segue o 
gráfico com o tempo em milissegundos. 

 

 

Figura 23 – Comparação de tempo em milissegundos num vetor com números positivos e negativos com o intervalo 
igual ao tamanho do vetor utilizando mil instâncias. 

 

Esse gráfico mostra que o Bin Sort foi bem mais rápido do que o DualPivot 
QuickSort assim como o teste com apenas números positivos. Entretanto, com números 
positivos e negativos o Bin Sort ficou um pouco mais lento do que antes. Com um milhão de 
números, o tempo médio foi dezesseis milissegundos, e antes havia sido onze. Essa diferença 
ocorreu, porque com números positivos e negativos, o algoritmo possui uma condição a mais 
que checa se deve inserir o número no vetor mapeado dos positivos ou dos negativos. Essa 
diferença fará com que o DualPivot QuickSort seja mais rápido do que o Bin Sort quando o 
intervalo de números for quarenta vezes maior que o tamanho do vetor, ao invés de cinquenta 
como antes. O DualPivot QuickSort também piorou o tempo médio, mas bem menos que o 
Bin Sort. Com um milhão de números no vetor, ele executou em setenta e oito milissegundos 
e antes havia feito em setenta e seis. Os próximos testes irão demonstrar essas conclusões. 

O próximo teste foi com o intervalo dez vezes maior que a quantidade de números 
do vetor, que teve números positivos e negativos, e utilizou mil instâncias para calcular o 
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tempo médio. Ex: quantidade de números igual a 10.000 com intervalo entre -49.999 e 
49.999. Segue o gráfico com o tempo em milissegundos. 

 

Figura 24 – Comparação de tempo em milissegundos num vetor com números positivos e negativos com o intervalo 
dez vezes maior que o tamanho do vetor utilizando mil instâncias. 

 

O gráfico acima mostra que o Bin Sort continua tendo o melhor tempo médio de 
execução, mas que a diferença entre os dois algoritmos está diminuindo. 

O próximo teste foi com o intervalo quarenta vezes maior que a quantidade de 
números do vetor, que teve números positivos e negativos, e utilizou dez mil instâncias para 
calcular o tempo médio. Ex: quantidade de números igual a 10.000 com intervalo entre -
199.999 e 199.999. Segue o gráfico com o tempo em milissegundos. 
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Figura 25 – Comparação de tempo em milissegundos num vetor com números positivos e negativos com o intervalo 
quarenta vezes maior que o tamanho do vetor utilizando dez mil instâncias. 

 

Nesse gráfico, o Bin Sort teve apenas uma leve vantagem no tempo de execução 
em comparação com o DualPivot QuickSort. Analisando os demais testes, a tendência é que 
acima do intervalo de quarenta vezes maior que o tamanho do vetor, o Bin Sort perca do 
DualPivot QuickSort. Embora esses testes não garantam o intervalo exato em que o DualPivot 
QuickSort ficará melhor que o Bin Sort, esse dado será utilizado para a decisão do melhor 
algoritmo a ser utilizado no Union Sort. 

Curiosamente o teste também mostrou que o DualPivot QuickSort foi mais rápido 
do que o Bin Sort quando o vetor teve cinquenta mil números assim como na situação anterior 
em que esse limite entre os dois algoritmos foi quando o intervalo era cinquenta vezes maior 
com apenas números positivos. Entretanto, a diferença entre os dois algoritmos foi novamente 
de apenas um milissegundo. Portanto esse teste está desprezando essa diferença, e 
considerando que o Bin Sort é mais rápido ou empata com o DualPivot QuickSort nessa 
situação. Entretanto, esse comportamento de o Bin Sort ser temporariamente mais lento que 
outro algoritmo é um fato importante que foi posteriormente descoberto, e isso foi 
considerado na terceira versão da fase de análise do Union Sort, que está detalhado na seção 
3.4. 

O próximo teste foi com o intervalo cinquenta vezes maior que a quantidade de 
números do vetor para confirmar que o Bin Sort iria perder nessa situação. O vetor teve 
números positivos e negativos. Foram utilizadas dez mil instâncias para calcular o tempo 
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médio. Ex: quantidade de números igual a 10.000 com intervalo entre -249.999 e 249.999. 
Segue o gráfico com o tempo em milissegundos. 

 

 

 

Figura 26 – Comparação de tempo em milissegundos num vetor com números positivos e negativos com o intervalo 
cinqüenta vezes maior que o tamanho do vetor utilizando dez mil instâncias. 

 

 

O teste acima confirmou que o DualPivot QuickSort seria melhor que o Bin Sort 
nessa situação. Analisando esse comportamento, espera-se que a diferença de tempo entre 
esses dois algoritmos aumente cada vez mais à medida que o intervalo seja maior que 
cinquenta vezes o tamanho do vetor. 

Em seguida foi realizado o teste com o intervalo dez vezes menor que a 
quantidade de números do vetor, que teve números positivos e negativos, e utilizou mil 
instâncias para calcular o tempo médio. Ex: quantidade de números igual a 10.000 com 
intervalo entre -499 e 499. Segue o gráfico com o tempo em milissegundos. 
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Figura 27 – Comparação de tempo em milissegundos num vetor com números positivos e negativos com o intervalo 
dez vezes menor que o tamanho do vetor utilizando mil instâncias. 

 

O gráfico acima mostra que o Bin Sort é bem melhor nessa situação. Ele foi quase 
seis vezes mais rápido que o DualPivot QuickSort. Dessa forma, o Bin Sort será usado como 
subalgoritmo do Union Sort. 

 

3.3 DIFICULDADES PARA REALIZAÇÃO DOS TESTES  

 

 Os testes realizados até então eram na linguagem Java. Nessa linguagem não 

há garantia de controle do garbage collector. É possível apenas sugerir à Java Virtual 

Machine para que o garbage collector seja executado. Seguem imagens de como a utilização 

da memória estava ocorrendo: 
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Figura 28 – Gráfico da utilização de memória RAM. 

 

 

 

Figura 29 – Gráfico da utilização de memória RAM. 

 

 As figuras acima mostram o descontrole da memória RAM. Tornando inviável 
medi-la, e pior, estava influenciando no tempo de execução dos algoritmos de ordenação. 
Essa explicação foi mais bem detalhada na segunda versão do Union Sort, que fica na seção 
2.2.2. Por esses problemas, o código dos principais algoritmos foi migrado do Java para C++, 
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pois nesta linguagem não há influências de uma máquina virtual, tornando assim o ambiente 
de teste mais isolado, aumentando assim a consistência dos resultados dos testes. 

 Outra dificuldade dos testes é que eles estavam muito custosos em tempo 
(considerando o escopo do trabalho). Por exemplo, quando foram feitos testes com cem mil 
amostras para calcular o tempo médio, se um algoritmo demorasse cinquenta milissegundos 
para ordenar, então isso significava uma espera de uma hora e vinte e três minutos para 
concluir apenas um teste. 

 A solução para o problema de tempo alto nos testes foi resolvido utilizando 
intervalo de confiança. Através disso foi possível reduzir com segurança a quantidade de 
amostras, ainda mantendo a qualidade dos testes. 

 O intervalo de confiança dá uma gama de valores de estimativa que é 
susceptível a incluir uma população desconhecida como parâmetro, que é o intervalo estimado 
calculado a partir de um conjunto de dados de exemplo. Intervalos de confiança são 
geralmente calculados com o nível de confiança de 95%, mas podemos produzir também 
99%, 99,9%, ou qualquer outro. A largura do intervalo de confiança nos dá a ideia sobre 
quanto incerto estamos sobre um parâmetro desconhecido. Um intervalo muito largo pode 
indicar que mais dados devem ser coletados. Intervalos de confiança são mais informativos do 
que resultados de testes de hipóteses simples (EASTON, MCCOLL, 2013). 

 O cálculo do intervalo de confiança depende do desvio padrão, que é uma 
medida de quão espalhados os números estão, a média de tempo, o tamanho da amostra, e o 
nível de confiança. Nos testes realizados, o desvio padrão foi calculado no código em C++, e 
a partir dessa informação, o intervalo de confiança foi calculado utilizando o software 
Microsoft Excel conforme a figura a seguir: 
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Figura 30 – Cálculo do Intervalo de Confiança usando o Microsoft Excel. 

 

 Na imagem acima, com o nível de confiança de 0,01, que corresponde a 99%, o 
intervalo de confiança foi 4,07. Isso significa que nesse cenário, temos 99% de confiança de 
que a próxima vez que o algoritmo de ordenação for executado, ele irá demorar 10 � �	4,07 
milissegundos. Ou seja, vai variar aproximadamente entre 5,93 e 14,07. Esse cálculo foi 
manualmente executado a cada termino de teste, que retornava o tempo médio e o desvio 
padrão para ser inserido nessa planilha do Excel. 

 A partir da segurança que o intervalo de confiança proporcionou, foi possível 
diminuir o tamanho da amostra de cem mil para apenas mil, mantendo ainda a boa qualidade 
nos testes. Isso reduziu o tempo dos testes em cem vezes.  
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3.4 TERCEIRA FASE DE TESTES 
 

 

 Nessa terceira fase, os testes estão feitos em C++. Os algoritmos mais rápidos 
foram migrados para essa linguagem, que são: DualPivot Quick Sort, Bin Sort e Intro Sort. 
Esse último já estava implementado na biblioteca STD do C++. Nessa migração que foi 
descoberto o Intro Sort nesse trabalho. Esse algoritmo já é usado no C++ e .NET. Ele se 
mostrou até mais rápido que o DualPivot Quick Sort. 

 Para os testes a seguir foi utilizado um computador Intel® Core™ i7-3770 
CPU @ 3.40GHz, 4GB RAM, Windows 7 SP1 64 Bits. Foram gerados vetores de tamanho 
1000, e foi utilizado o nível de confiança de 99% para o cálculo do intervalo de confiança. 
Nessa seção serão mostrados os testes junto com o Union Sort da sua terceira versão (última), 
que foi explicado na seção 2.2.3. Foram gerados números pseudo aleatórios utilizando o 
método “uniform_int_distribution<> dist” da biblioteca Boost da versão 1.51.0. Foram 
realizados testes oficialmente apenas com números positivos. 

 Nos gráficos que serão apresentados a seguir, os valores verticais indicam o 
tempo do algoritmo em milissegundos e os valores horizontais indicam a quantidade de 
números no vetor. 

 O teste a seguir foi feito com a quantidade de números do vetor igual ao 
número máximo presente nele. 

 

 

Figura 31 - Teste em que a quantidade de números é igual ao número máximo. 
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 A figura 31 mostra o caso em que o Bin Sort é melhor que os outros 
algoritmos. O Bin Sort está de vermelho, porém a linha roxa, que é do Union Sort está por 
cima do Bin Sort. Isso significa que o Union Sort escolheu corretamente o algoritmo mais 
rápido para a situação, e que o tempo de análise do Union Sort foi desprezível. 

 O teste a seguir é quando o número máximo é 5x maior que a quantidade de 
números. 

 

 

Figura 32 – Teste em que o número máximo é 5x maior que a quantidade de números. 

 

 A figura 32 mostra outra situação em que o Bin Sort é mais rápido que os 
demais algoritmos. Novamente, o Union Sort decidiu corretamente o algoritmo a ordenar, e o 
tempo de análise foi desprezível, pois o mesmo está no gráfico por cima da linha vermelha do 
Bin Sort. 

 O teste seguinte é quando o número máximo é 10x maior que a quantidade de 
números no vetor. 
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Figura 33 – Teste em que o número máximo é 10x maior que a quantidade de números. 

 

 A figura 33 mostra outro cenário em que o Bin Sort é melhor que os demais 
algoritmos. Nesse exemplo, o Union Sort escolheu corretamente o Intro Sort quando havia 
5000 e 10000 números no vetor, e escolheu o Bin Sort quando havia 50000 e 100000 números 
no vetor. O tempo de análise também foi desprezível. 

 A seguir será mostrado o teste em que o número máximo é 15x maior que a 
quantidade de números no vetor. 
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Figura 34 – Teste em que o número máximo é 15x maior que a quantidade de números. 

 

 A figura 34 mostra que o Intro Sort foi melhor que os demais algoritmos. 
Nesse cenário, o Union Sort escolheu o Intro Sort, porém o tempo gasto na análise foi bem 
visível. Fazendo com que em alguns pontos, o Union Sort ordene quase no mesmo tempo do 
Bin Sort, que foi o segundo melhor algoritmo. Estima-se que quando a quantidade de números 
no vetor for cerca de 1 milhão, então o Bin Sort iria começar a ser melhor que o Intro Sort. O 
Union Sort não está cobrindo essa otimização. Isso foi mais detalhado na seção 2.2.3. 

 O aumento do tempo de análise foi principalmente devido a estrutura de 
repetição que tem no início do algoritmo Union Sort. Esse laço percorre o vetor uma vez, e 
dentro tem duas estruturas de condição para calcular o maior e menor número. Curiosamente, 
mesmo esse laço tendo a complexidade O(n), ela foi suficiente para diminuir visivelmente a 
velocidade do Union Sort, pois esperava-se que a linha do Union Sort ficasse colada na linha 
do Intro Sort nesse exemplo. Inicialmente, esse laço possuía quatro condições dentro, ao invés 
de duas. Após notar o custo de tempo, foi alterado para duas condições no Union Sort, e 
adicionado as outras duas apenas no Bin Sort otimizado para o Union Sort. Esse otimização 
foi mais detalhada no passo 4 do algoritmo Union Sort na seção 2.2.3. 

 O teste a seguir é com o número máximo 35x maior que a quantidade de 
números do vetor. 
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Figura 35 – Teste em que o número máximo é 35x maior que a quantidade de números. 

 

 No teste da figura 35, o Intro Sort é o algoritmo mais rápido. O Bin Sort ficou 
até pior que o DualPivot QuickSort, conforme esperado, pois o Bin Sort fica cada vez mais 
lento quando o número máximo é maior que a quantidade de números. Nesse caso, o Union 
Sort escolheu o Intro Sort, e ficou com o tempo um pouco acima deste devido ao tempo de 
análise. 

 Com esses testes de velocidade, foi possível mostrar que em geral, dentro do 
cenário que o Union Sort está cobrindo, ele é um bom algoritmo para se usar na prática, e 
ainda existem otimizações a se fazer. 

 Para ajudar a comprovar a qualidade dos resultados, seguem os gráficos de 
intervalo de confiança correspondentes aos mesmos cenários de teste mostrados até agora 
nesta seção. Nos gráficos abaixo, os valores verticais indicam o intervalo de confiança em 
milissegundos e os valores horizontais indicam a quantidade de números no vetor. 
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Figura 36 – Intervalo de confiança quando a quantidade de números é igual ao número máximo. 

 

 

 

Figura 37 – Intervalo de confiança quando o número máximo é 5x maior que a quantidade de números. 
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Figura 38 – Intervalo de confiança quando o número máximo é 10x maior que a quantidade de números. 
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Figura 39 – Intervalo de confiança quando o número máximo é 15x maior que a quantidade de números. 

 

 

 

Figura 40 – Intervalo de confiança quando o número máximo é 35x maior que a quantidade de números. 
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 As figuras 36, 37, 38, 39 e 40 mostram que a média do tempo dos algoritmos 
está bem estável, ou seja, não está variando muito. Resumidamente, nos testes acima, temos 
99% de chance de que a média de um algoritmo não irá aumentar ou diminuir mais do que 1,2 
milissegundos, pois em todos os gráficos, nenhuma linha ultrapassou esse limite. 

 

3.5 COMPLEXIDADE  

 

 Como foi visto nessa monografia a última versão do Union Sort é composta da união 
do algoritmo do Bin Sort otimizado (para mais detalhes veja a seção 2.2.3) e do algoritmo 
Intro Sort. Para a escolha de um dos algoritmos foi utilizado o pré-processamento descrito na 
seção 2.2.3, onde o primeiro algoritmo é escolhido caso o traço do vetor (a diferença entre o 
maior e menor número) não seja maior do que dez vezes a quantidade de elementos. Dessa 
forma, para provarmos a complexidade do algoritmo proposto nessa monografia precisaremos 
mostrar a complexidade do pré-processamento, Bin Sort e do Intro Sort, como podemos ver 
abaixo: 

a) É fácil perceber que para encontrar o traço de um vetor basta percorrê-lo apenas uma vez, 
sendo assim, a complexidade dessa fase é O(n). 

b) No caso do Bin Sort, na situação em que a diferença de variação é pequena e possui apenas 
um item para cada chave, a complexidade do Bin Sort é O(n), entretanto isso funciona apenas 
em certas condições. Se não houver um item para cada chave, então é preciso examinar cada 
caixa para ver se existe um item nela. Dessa forma a complexidade do Bin Sort fica O(n + m). 
E isso pode ser pior que O(n log(n)) (MORRIS, 1998). Contudo no algoritmo do Union Sort o 
Bin Sort só é escolhido para um valor entrada maior do que 30.000 quando o traço do vetor é 
no máximo dez vezes a quantidade de elementos, portanto, temos uma complexidade de 
O(10*n). É importante notar que fugimos do pior caso do Bin Sort que poderia ser 
exponencial no pior caso.    

c) O Intro Sort usa as ordenações do Heap Sort e do Quick Sort, garantindo o pior caso de O(n 
log n) (MSDN, 2013), isso deve-se ao fato do Intro Sort ser capaz de detectar quando o 
particionamento tende a tornar a performance quadrática e evitá-lo. 

 Unindo as complexidades dos itens (a), (b) e (c), temos que a complexidade do Union Sort: 

O(n) + O (10*n) + O(n*log(n)) que é equivalente a O(n*log(n)); Ou seja, a menor 
complexidade possível para algoritmos de ordenação por comparação (CORMEN, 
LEISERSON, RIVEST, STEIN, 2002). 

 Pode-se notar, também, que na versão do Union Sort para Java, onde o algoritmo 
utilizado era o DualPivot QuickSort  em vez do Intro Sort, a complexidade do Union Sort 
seria o O(n2), já que o DualPivot QuickSort é quadrático no pior caso (ORACLE, 2013). 
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CONCLUSÃO 

 

Embora a ordenação de dados seja um assunto maduro, este trabalho mostrou que 
ainda existe a busca de melhorar os algoritmos de ordenação, como por exemplo, o DualPivot 
QuickSort, que foi criado recentemente em 2009. 

Esse trabalho criou o Union Sort, que é um novo algoritmo híbrido de ordenação 
que funciona para números inteiros, e é facilmente adaptável para outros tipos numéricos que 
não tenha casa decimal. 

Este trabalho buscou mostrar que o Union Sort é uma boa opção para ser utilizado 
na prática, e ele é útil principalmente quando não se tem ideia da entrada de dados, pois o 
Union Sort irá analisar a entrada e procurar escolher o algoritmo mais rápido para a situação. 
Os testes apontaram que esse tempo de análise é razoavelmente veloz, no entanto, caso um 
programador já tenha ideia de como será os dados de entrada e já saiba qual algoritmo é 
melhor para situação, então é mais rápido executar um algoritmo específico para não gastar 
tempo analisando. 

Nós apresentamos o estudo de vários algoritmos de ordenação da literatura e 
também alguns mais velozes da atualidade. É curioso notar que o Bin Sort não é muito 
famoso, embora esteja na literatura, e mesmo assim está presente em um dos sub algoritmos 
do Union Sort, devido a sua ótima velocidade em certas condições. 

Os últimos testes realizados confrontaram com o DualPivot QuickSort, que é 
usado no Java, e com o Intro Sort, que é usado no C++ e .NET. Os resultados apresentados 
mostram que em alguns cenários o Union Sort é cerca de 2x mais veloz do que o Intro Sort, e 
em torno de 5x mais veloz do que o DualPivot QuickSort. Em outros testes, o Union Sort 
chegou a ser 1.08x mais lento do que o Intro Sort, e nenhum teste encontrou o Union Sort 
sendo mais lento do que o DualPivot QuickSort. Talvez isto aconteça num vetor de poucos 
números para ordenar, como por exemplo, abaixo de 50, pois nessa situação não foi estudado 
a eficácia do Insertion Sort, que é usado tanto pelo DualPivot QuickSort, quanto pelo Intro 
Sort em situações em que há poucos números. 

Existem várias oportunidades de melhoria para o Union Sort, e algumas ficarão 
para trabalhos futuros. Na terceira (última) versão do Union Sort, não está sendo cobertos os 
casos em que há números negativos. Isso é uma boa oportunidade de otimizar, pois existem 
situações com números negativos que o Bin Sort é melhor do que o Intro Sort. Outra 
oportunidade de aperfeiçoar é que foram realizados testes empíricos para descobrir a partir de 
qual número o Bin Sort começa a ser melhor do que o Intro Sort. Foram mapeados quando a 
diferença é de 1x, 5x e 10x. Seria mais simples e iria abranger mais cenários se for possível 
descobrir uma relação matemática para estimar a partir de qual número o Bin Sort é melhor 
quando a diferença for “x”. Outra oportunidade de melhoria é ao invés de chamar várias vezes 
a função size() do vector, chamar apenas uma vez guardando o resultado numa variável.  
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Essas oportunidades de otimização foram mais detalhadas na seção 2.2.3. Outra forma de 
tentar aumentar a velocidade do Union Sort seria usando paralelismo. 

Recomendo a utilização do Bin Sort na prática, pois ele consegue ser mais rápido 
do que os algoritmos usados nas bibliotecas Java, C++ e .NET em certas situações, e quando 
não é mais rápido, fica próximo da velocidade do Intro Sort, que é usado no C++ e .NET. 
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ANEXO 1 – CÓDIGO BIN SORT 

 

void binSort(vector<int> &vet)  

{  

    vector<int> vetMapeadoPositivo;  

    vector<int> vetMapeadoNegativo;  

    int cont = 0;  

    int maiorNumero = vet[0];  

    int menorNumero = vet[0];  

    int menorNumeroPositivo = INT_MAX;  

    int maiorNumeroNegativo = INT_MIN;  

           

    for (int i = 0; i < vet.size(); i++)  

    {  

        if(vet[i] > maiorNumero)  

        {  

            maiorNumero = vet[i];  

        }  

        if(vet[i] < menorNumero)  

        {  

            menorNumero = vet[i];  

        }  

        if(vet[i] >= 0 && vet[i] < menorNumeroPosit ivo)  

        {  

            menorNumeroPositivo = vet[i];  
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        }  

        if(vet[i] <= 0 && vet[i] > maiorNumeroNegat ivo)  

        {  

            maiorNumeroNegativo = vet[i];  

        }  

    }  

           

    if(maiorNumero >= 0)  

    {  

        vetMapeadoPositivo.resize(maiorNumero + 1);   

    }  

           

    if(menorNumero < 0)  

    {  

        vetMapeadoNegativo.resize((menorNumero - 1)  * -1);   

    }  

           

    //Preenche os vetores mapeados  

    if(menorNumero >= 0) //se tiver apenas números positivos  

    {  

        for (int i = 0; i < vet.size(); i++)  

        {  

            vetMapeadoPositivo[vet[i]]++;  

        }  

    }  

    else if(maiorNumero > 0 && menorNumero <= 0) // se tiver números 
positivos e negativos  

    {  
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        for (int i = 0; i < vet.size(); i++)  

        {  

            if(vet[i] >= 0)  

            {  

                vetMapeadoPositivo[vet[i]]++;  

            }  

            else 

            {  

                vetMapeadoNegativo[vet[i] * -1]++;  

            }  

        }  

    }  

    else if(maiorNumero < 0) //se tiver apenas núme ros negativos  

    {  

        for (int i = 0; i < vet.size(); i++)  

        {  

            vetMapeadoNegativo[vet[i] * -1]++;  

        }  

    }  

           

    //Preencher vetor original com os números negat ivos  

    if(menorNumero < 0) //se existir números negati vos  

    {  

        for (int i = vetMapeadoNegativo.size() - 1;  i >= 
maiorNumeroNegativo * -1; i--)  

        {  

            while(vetMapeadoNegativo[i] > 0)  

            {  
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                vet[cont] = i *-1;  

                cont++;  

                vetMapeadoNegativo[i]--;  

            }  

        }  

    }  

           

    //Preencher vetor original com os números posit ivos  

    if(maiorNumero >= 0) //se existir números posit ivos  

    {  

        for (int i = menorNumeroPositivo; i < vetMa peadoPositivo.size(); 
i++)  

        {  

            while(vetMapeadoPositivo[i] > 0)  

            {  

                vet[cont] = i;  

                cont++;  

                vetMapeadoPositivo[i]--;  

            }  

        }  

    }  

}  

   

   

//Bin Sort para o Union Sort  

void binSortForUnionSort(vector<int> &vet, int maio rNumero, int 
menorNumero)  

{  

    //int vetSize = vet.size();  
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    vector<int> vetMapeadoPositivo;  

    vector<int> vetMapeadoNegativo;  

    int cont = 0;  

    int menorNumeroPositivo = INT_MAX;  

    int maiorNumeroNegativo = INT_MIN;  

       

    for (int i = 0; i < vet.size(); i++)  

    {  

        if(vet[i] >= 0 && vet[i] < menorNumeroPosit ivo)  

        {  

            menorNumeroPositivo = vet[i];  

        }  

        if(vet[i] <= 0 && vet[i] > maiorNumeroNegat ivo)  

        {  

            maiorNumeroNegativo = vet[i];  

        }  

    }  

   

    if(maiorNumero >= 0) //se existir números posit ivos  

    {  

        vetMapeadoPositivo.resize(maiorNumero + 1);   

    }  

           

    if(menorNumero < 0) //se existir números negati vos  

    {  

        vetMapeadoNegativo.resize((menorNumero - 1)  * -1);  

    }  
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    //Preenche os vetores mapeados  

    if(menorNumero >= 0) //se tiver apenas números positivos  

    {  

        for (int i = 0; i < vet.size(); i++)  

        {  

            vetMapeadoPositivo[vet[i]]++;  

        }  

    }  

    else if(maiorNumero > 0 && menorNumero <= 0) // se tiver números 
positivos e negativos  

    {  

        for (int i = 0; i < vet.size(); i++)  

        {  

            if(vet[i] >= 0)  

            {  

                vetMapeadoPositivo[vet[i]]++;  

            }  

            else 

            {  

                vetMapeadoNegativo[vet[i] * -1]++;  

            }  

        }  

    }  

    else if(maiorNumero < 0) //se tiver apenas núme ros negativos  

    {  

        for (int i = 0; i < vet.size(); i++)  

        {  

            vetMapeadoNegativo[vet[i] * -1]++;  
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        }  

    }  

           

    //Preencher vetor original com os números negat ivos  

    if(menorNumero < 0) //se existir números negati vos  

    {  

        for (int i = vetMapeadoNegativo.size() - 1;  i >= 
maiorNumeroNegativo * -1; i--)  

        {  

            while(vetMapeadoNegativo[i] > 0)  

            {  

                vet[cont] = i *-1;  

                cont++;  

                vetMapeadoNegativo[i]--;  

            }  

        }  

    }  

           

    //Preencher vetor original com os números posit ivos  

    if(maiorNumero >= 0) //se existir números posit ivos  

    {  

        for (int i = menorNumeroPositivo; i < vetMa peadoPositivo.size(); 
i++)  

        {  

            while(vetMapeadoPositivo[i] > 0)  

            {  

                vet[cont] = i;  

                cont++;  

                vetMapeadoPositivo[i]--;  
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            }  

        }  

    }  

} 

 

ANEXO 2 – CÓDIGO DUALPIVOT QUICKSORT 

 

void rangeCheck(int length, int fromIndex, int toIn dex)  

{  

    if (fromIndex > toIndex) {  

        throw new std::string("Illegal Exception: f romIndex > toIndex");  

    }  

    if (fromIndex < 0) {  

        throw new std::string("ArrayIndexOutOfBound sException(fromIndex)");  

    }  

    if (toIndex > length) {  

        throw new std::string("ArrayIndexOutOfBound sException(toIndex)");  

    }  

}  

   

void swapNumbers(vector<int> &vet, int i, int j)  

{  

    int temp = vet[i];  

    vet[i] = vet[j];  

    vet[j] = temp;  

}  
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void dualPivotQuicksort(vector<int> &vet, int left,  int right, int div)  

{  

    int len = right - left;  

    if (len < 27) // insertion sort for tiny array  

    {  

        for (int i = left + 1; i <= right; i++)  

        {  

            for (int j = i; j > left && vet[j] < ve t[j - 1]; j--)  

            {  

                swapNumbers(vet, j, j - 1);  

            }  

        }  

        return;  

               

    }  

    int third = len / div;  

    // "medians"  

    int m1 = left + third;  

    int m2 = right - third;  

    if (m1 <= left)  

    {  

        m1 = left + 1;  

    }  

    if (m2 >= right)  

    {  

        m2 = right - 1;  

    }  

    if (vet[m1] < vet[m2])  
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    {  

        swapNumbers(vet, m1, left);  

        swapNumbers(vet, m2, right);  

    }  

    else 

    {  

        swapNumbers(vet, m1, right);  

        swapNumbers(vet, m2, left);  

    }  

    // pivots  

    int pivot1 = vet[left];  

    int pivot2 = vet[right];  

    // pointers  

    int less = left + 1;  

    int great = right - 1;  

    // sorting  

    for (int k = less; k <= great; k++)  

    {  

        if (vet[k] < pivot1)  

        {  

            swapNumbers(vet, k, less++);  

        }  

        else if (vet[k] > pivot2)  

        {  

            while (k < great && vet[great] > pivot2 )  

            {  

                great--;  

            }  
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            swapNumbers(vet, k, great--);  

            if (vet[k] < pivot1)  

            {  

                swapNumbers(vet, k, less++);  

            }  

        }  

    }  

    // swaps  

    int dist = great - less;  

    if (dist < 13)  

    {  

        div++;  

    }  

    swapNumbers(vet, less - 1, left);  

    swapNumbers(vet, great + 1, right);  

    // subarrays  

    dualPivotQuicksort(vet, left, less - 2, div);  

    dualPivotQuicksort(vet, great + 2, right, div);   

    // equal elements  

    if (dist > len - 13 && pivot1 != pivot2) {  

        for (int k = less; k <= great; k++) {  

            if (vet[k] == pivot1) {  

                swapNumbers(vet, k, less++);  

            } else if (vet[k] == pivot2) {  

                swapNumbers(vet, k, great--);  

                if (vet[k] == pivot1) {  

                    swapNumbers(vet, k, less++);  

                }  
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            }  

        }  

    }  

    // subarray  

    if (pivot1 < pivot2) {  

        dualPivotQuicksort(vet, less, great, div);  

    }  

}  

   

///0, vet.lenght  

void doubleQuickSort(vector<int> &vet, int fromInde x, int toIndex)  

{  

    rangeCheck(vet.size(), fromIndex, toIndex);  

    dualPivotQuicksort(vet, fromIndex, toIndex - 1,  3);  

} 

 

ANEXO 3 – CÓDIGO UNION SORT 

 

void unionSortVersao3(vector<int> &vet)  

{  

    int vetSize = vet.size();  

    if(vetSize <= 1)  

    {  

        return;  
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    }  

   

    int maiorNumero = vet[0];  

    int menorNumero = vet[0];  

    int menorNumeroPositivo = INT_MAX;  

    int maiorNumeroNegativo = INT_MIN;  

       

    for (int i = 0; i < vetSize; i++)  

    {  

        if (vet[i] > maiorNumero)  

        {  

            maiorNumero = vet[i];  

        }  

        if (vet[i] < menorNumero)  

        {  

            menorNumero = vet[i];  

        }  

    }  
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    if (menorNumero >= 0) // se tiver apenas número s positivos  

    {  

        double proporcao = (double)(maiorNumero - m enorNumero) / 

(double)vetSize;  

   

        if (proporcao <= 1 && vetSize >= 300)  

        {  

            binSortForUnionSort(vet, maiorNumero, m enorNumero);  

        }  

        else if (proporcao <= 5 && vetSize >= 1700)   

        {  

            binSortForUnionSort(vet, maiorNumero, m enorNumero);  

        }  

        else if(proporcao <= 10 && vetSize >= 30000 )  

        {  

            binSortForUnionSort(vet, maiorNumero, m enorNumero);  

        }  

        else 

        {  

            std::sort(vet.begin(), vet.end());  
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        }  

    }  

    else // se tiver algum número negativos  

    {  

        std::sort(vet.begin(), vet.end());  

    }  

} 


