
1 Struktury danych dla liczb caªkowitych II

1.1 Sztuczki na bitach

Zanim przejdziemy do kolejnej struktury danych, omówimy krótko tzw. �sztuczki
na bitach� czyli dodatkowe operacje, które mo»na wykona¢ w czasie O(1) w
modelu WordRAM, cz¦sto w bardzo pomysªowy sposób.

Najbardziej/najmniej znacz¡cy bit (MSB/LSB) T¦ operacj¦ mo»na wy-
kona¢ w czasie O(1), jest to jednak do±¢ du»e i skomplikowane O(1) (kil-
kadziesi¡t operacji). Wrócimy do tej kwestii, gdy ju» nabierzemy troch¦
wprawy w tego typu problemach.

Pakowanie liczb W sªowie dªugo±ci w mo»na upakowa¢ bw/bc liczb dªugo-
±ci b, tworz¡c co± w rodzaju wektora. Nie da si¦ tego oczywi±cie zro-
bi¢ w czasie staªym, ale je±li dysponujemy takimi upakowanymi wektora
liczb to mo»emy wykonywa¢ na nich operacje w czasie staªym! Jest to
tzw. równolegªo±¢ na poziomie sªów (ang. word-level paralellism).

Dodawanie spakowanych wektorów liczb Aby doda¢ dwa spakowane wek-
tory liczb (wspóªrz¦dna po wspóªrz¦dnej) wystarczy doda¢ ich spakowane
reprezentacje. Aby unikn¡¢ problemów z ew. przeniesieniami dodajemy
dodatkowe zero pomi¦dzy ka»dymi dwoma liczbami, tzn. dodajemy liczby
0(A[1])20(A[2])2 . . . 0(A[k])2 i 0(B[1])20(B[2])2 . . . 0(B[k])2.

Porównywanie spakowanych wektorów liczb Aby porówna¢ dwa spako-
wane wektory liczb (wspóªrz¦dna po wspóªrz¦dnej) wykonujemy R =
1(A[1])21(A[2])2 . . . 1(A[k])2 − 0(B[1])20(B[2])2 . . . 0(B[k])2. Po wykona-
niu tego odejmowania bit poprzedzaj¡cy zapis A[k] jest 1 wtw, gdy B[k] <=
A[k].

Replikacja Aby stworzy¢ upakowan¡ reprezentacj¦ wektora, w którym wszyst-
kie wspóªrz¦dne s¡ t¡ sam¡ b-bitow¡ liczb¡ a, wystarczy pomno»y¢ a przez
liczb¦ M = 10b−110b−11 . . . 10b−11. Jak obliczy¢ M w czasie staªym?1

Poprzednik/nast¦pnik w posortowanym upakowanym wektorze Je±li A[1] <
A[2] < . . . < A[k] to przy pomocy upakowanej wersji A mo»na wyko-
na¢ poprzednika/nast¦pnika danej liczby x w A w czasie O(1). W tym
celu obliczamy upakowana wersj¦ wektora skªadaj¡cego si¦ z samych x-ów,
X = Mx. Nast¦pnie wykonujemy równolegªe porównania A i X, po czym
przy pomocy operacji AND zerujemy wszystko poza bitami kontrolnymi.
MSB otrzymanej liczby podzielone przez b + 1 jest indeksem nast¦pnika.

Ranga w nieposortowanym upakowanym wektorze Nawet je±li wektor A
nie jest posortowany, to mo»emy w czasie staªym obliczy¢ rang¦ x w A.

1Oczywi±cie mo»na uzna¢, »e obliczanie M w czasie staªym jest nieistotne, bo M jest staª¡,

elementem algorytmu. Warto jednak zauwa»y¢, »e M zale»y od w. Je±li wi¦c nie wyliczamy

M wewn¡trz algorytmu, to nasz algorytm staje si¦ �niejednorodny�.
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Post¦puj¡c jak poprzednio, obliczamy A − X, i zerujemy wszystko poza
bitami kontrolnymi. Liczba jedynek w otrzymanej liczbie B jest równa
{a ∈ A : x ≤ a}. Jak j¡ znale¹¢? Nale»y pomno»y¢ B przez 10b10b . . . 10b1
i odczyta¢ zawarto±¢ najbardziej znacz¡cego �pola� wyniku.

1.2 Stapianie

W poprzednim wykªadzie omówili±my dwie struktury danych dla problemu po-
przednika, które dziaªaj¡ szybko dla maªego uniwersum (maªe w). Tym razem
zajmiemy si¦ struktur¡ danych, która dziaªa szybko dla du»ego uniwersum �
drzewo stapiaj¡ce (ang. fusion tree).

Zajmijmy si¦ na pocz¡tek statycznym problemem poprzednika. Gdyby±my
rozwi¡zuj¡c w-bitowy problem poprzednika dla zbioru n elementowego dyspo-
nowali wn-bitowym WordRAMem, to oczywi±cie mogliby±my zakodowa¢ caªy
zbiór w jednej liczbie i odpowiada¢ na pytania o poprzednika w czasie staªym.

Wydaje si¦, »e na w-bitowym WordRAMie sytuacja jest beznadziejna. Oka-
zuje si¦ jednak, »e je±li n = O(w1/5), to nie wszystko jest stracone. Nie mo»emy
oczywi±cie pakowa¢ caªych liczb, a jedynie ich �najistotniejsze� fragmenty.

Rozwa»my zbiór S = {x1, . . . , xk} i odpowiadaj¡ce mu drzewo trie. Niech
b1, . . . , br b¦d¡ numerami bitów, którym odpowiadaj¡ w tym drzewie rozgaª¦-
zienia. Bity te b¦dziemy nazywa¢ wa»nymi bitami. Wa»nych bitów jest r ≤ k.

Dla dowolnego x (niekoniecznie z S), niech SKETCH(x) b¦dzie ci¡giem wa»-
nych bitów x. SKETCH(x) b¦dziemy nazywa¢ szkieletem x.

Zauwa»my, »e xi < xj wtw SKETCH(xi) < SKETCH(xj). Je±li k =
O(n1/2), to mo»emy upakowa¢ wszystkie SKETCH(xi) w jednym sªowie i od-
powiada¢ w czasie staªym na pytania o poprzednika x dla x ∈ S. Wystarczy
wyszuka¢ SKETCH(x).
�wiczenie 1 Czy dla x 6∈ S tak»e wystarczy wyszuka¢ SKETCH(x) w zbiorze
{SKETCH(xi) : x ∈ S} ?

Oczywi±cie nie. Okazuje si¦ jednak, »e znalezienie dla danego x takiego i, »e
SKETCH(xi) < SKETCH(x) ≤ SKETCH(xi+1) znacznie uªatwia znalezienie
poprzednika x w S.

Lemat 1. Niech S = {x1, . . . , xk}, gdzie x1 < x2 < . . . < xk. Znaj¡c i takie, »e
SKETCH(xi) < SKETCH(x) ≤ SKETCH(xi+1) (tzn. poprzednika SKETCH(x)
w SKETCH(S)) mo»emy znale¹¢ w czasie staªym PRED(x).

Dowód. Niech pref(a, b) b¦dzie dªugo±ci¡ wspólnego pre�ksu a i b. Przyjmijmy
bez straty ogólno±ci, »e p = pref(x,PRED(x)) > pref(x,SUCC(x)). Wtedy
PRED(x) ma najdªu»szy wspólny pre�ks z x spo±ród wszystkich xi. Poka-
»emy, »e max(pref(x, xi),pref(x, xi+1)) = p. Niech xj b¦dzie tym spo±ród xi,
xi+1, dla którego p′ = pref(SKETCH(xj),SKETCH(x)) jest wi¦ksze. Wtedy
SKETCH(xj) ma najdªu»szy wspólny pre�ks z SKETCH(x) spo±ród wszystkich
SKETCH(S). Zauwa»my, »e pre�ks ten musi obejmowa¢ co najmniej wszystkie
wa»ne bity pre�ksu x i PRED(x). Ale w takim razie tak»e caªy pre�ks x i
PRED(x), bo xj i PRED(x) po raz pierwszy musz¡ si¦ ró»ni¢ na wa»nym bicie.
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A zatem wi¦kszy z pre�ksów pref(x, xi),pref(x, xi+1) jest równy pre�ksowi
pref(x,PRED(x)) lub pref(x,SUCC(x)). �atwo mo»emy ten pre�ks p znale¹¢
przy pomocy operacji XOR i MSB. Nast¦pnie na podstawie tego, w któr¡ stron¦
odchodzi x wiemy, czy jest to pref(x,PRED(x)) czy pref(x,SUCC(x)).

Bez straty ogólno±ci mo»emy przyj¡¢, »e p = pref(x,PRED(x)). W jaki spo-
sób znale¹¢ PRED(x)? Wystarczy znale¹¢ PRED(SKETCH(y)) w SKETCH(S)
dla y = pref(x,PRED(x))011 . . . 111.

1.3 Niedokªadne szkielety

Jak dot¡d zignorowali±my jeden powa»ny problem. �eby móc w czasie O(1)
odpowiada¢ na pytania PRED(x), musimy by¢ w stanie w czasie O(1) oblicza¢
SKETCH(x), a to niestety nie jest mo»liwe (?). Na szcz¦±cie nie jest to po-
trzebne. Wystarczy oblicza¢ liczby, które zawieraj¡ wszystkie wa»ne bity w pra-
widªowej kolejno±ci na z góry ustalonych pozycjach, ale oprócz tego mog¡ one za-
wiera¢ dodatkowe zera pomi¦dzy tymi bitami. B¦dziemy takie szkielety nazywa¢
niedokªadnymi. Poka»emy, »e mo»na w czasie O(1) oblicza¢ niedokªadne szkie-
lety rozmiaru O(r4), gdzie r jest liczb¡ wa»nych bitów. Dla k = |S| = O(w1/5)
mo»emy upakowa¢ k takich szkieletów w sªowie, a zatem w tym przypadku nasz
algorytm b¦dzie dziaªaª w czasie staªym.

Lemat 2. Niedokªadne szkielety rozmiaru O(r4) mo»na oblicza¢ w czasie O(1).

Dowód. Obliczenie szkieletu x b¦dzie wygl¡daªo nast¦puj¡co:

SKETCH(x) = (x AND
r∑

i=1

2bi) ∗M AND
r∑

i=1

2ci ,

tzn. zerujemy niewa»ne bity, mno»ymy przez chytrze dobran¡ liczb¦ M , po czym
znów zerujemy niewa»ne bity, przy czym za drugim razem wa»ne bity znajduj¡
si¦ na pozycjach c1 < c2 < . . . < cr, gdzie cr − c1 = O(r4).

Poka»emy, »e istnieje takie M i {ci}, »e opisany wzór poprawnie wylicza
niedokªadny szkielet x. Niech M =

∑r
i=1 2m

i . Wystarczy pokaza¢, »e istniej¡
mi takie, »e:

• mi = O(w) dla i ∈ {1, . . . , r},

• liczby postaci mi + bj s¡ parami ró»ne dla i, j ∈ {1, . . . , r},

• ci¡g ci = mi + bi jest rosn¡cy,

• cr − c1 = O(r4).

�wiczenie 2 Poka», »e takie liczby faktycznie istniej¡.
Wskazówka Poka» przez indukcj¦, »e mo»na wybrac mi tak aby liczby postaci
mi + bj byªy parami ró»ne mod r3. Zmody�kuj te liczby tak, aby dodatkowo
ci¡g mi + bi byª rosn¡cy.
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1.4 Drzewa stapiaj¡ce

W jaki sposób wykorzysta¢ technik¦ stapiania? Rozwa»my B-drzewa ze stop-
niem rozgaª¦zienia B = O(w1/5). Jeste±my w stanie zaimplementowa¢ w¦zeª
takiego drzewa tak, aby w czasie staªym decydowaª on któr¡ gaª¡¹ nale»y wy-
bra¢. W takim drzewie mo»emy szuka¢ poprzednika w czasie O( log n

log w ).
�wiczenie 3 Co je±li chcemy mie¢ struktur¦ dynamiczn¡?
Rozwi¡zanie Stosujemy technik¦ indirection. Mody�kowanie drzewa zajmuje
czas O(log nwO(1)) i tyle wªa±nie wierzchoªków trzymamy w drzewach na dole.
To daje czas O(log n/ log w + log w).
�wiczenie 4 Poka», »e mo»na zawsze uzyska¢ czas O(

√
log n).

Wskazówka Wybieramy lepsz¡ struktur¦ z drzew van Emde Boasa i drzew
stapiaj¡cych. Problem pojawia si¦, gdy w jest du»e, poniewa» w czasach dla
obu struktur mamy skªadnik log w.

Nale»y zauwa»y¢, »e aktualizacja wierzchoªka zajmuje czas O(kO(1)), a nie
O(wO(1)). Dla du»ych w po prostu nie wykorzystujemy caªego potencjaªu w.
�wiczenie 5 Poka», »e MSB/LSB mo»na faktycznie znajdowa¢ w czasie staªym.
Wskazówka Sprowad¹ problem dla liczb w-bitowym do 2 problemów

√
w-

bitowym (rozmiar sªowa pozostaje ten sam!).
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