
1 Szukanie najni»szego wspólnego przodka i mi-

nimum przedziaªu

1.1 De�nicje problemów

W tym wykªadzie zajmiemy si¦ dwoma, na pozór nie maj¡cymi ze sob¡ nic
wspólnego, problemami:

Problem (Najni»szy wspólny przodek). W (statycznym) problemie najni»szego
wspólnego przodka (ang. LCA, czyli Lowest Common Ancestor) chcemy dla da-
nego ukorzenionego drzewa T zbudowa¢ struktur¦ danych odpowiadaj¡c¡ na za-
pytania o najni»szego wspólnego przodka dowolnych dwóch wierzchoªków T .

Problem (Minimum przedziaªu). W (statycznym) problemie minimum prze-
dziaªu (ang. RMQ, czyli Range Minimum Query) chcemy dla danej tablicy liczb
A zbudowa¢ struktur¦ danych odpowiadaj¡c¡ na zapytania o pozycj¦ na której
wyst¦puje minimum w przedziale A[i . . . j] dla dowolnych i, j.

W obu przypadkach interesuje nas optymalizacja jednocze±nie:

• rozmiaru struktury danych s,

• zªo»ono±ci budowania struktury danych t,

• i czasu odpowiedzi na zapytanie q.

1.2 Zaskakuj¡ce fakty

�wiczenie 1. Udowodnij, »e problem RMQ sprowadza si¦ do problemu LCA,
tzn. je±li LCA ma rozwi¡zanie o parametrach s, t, q, to RMQ te».

Rozwi¡zanie. Dla danej tablicy A rozpatrzmy nast¦puj¡ce binarne drzewo T (A)
(tzw. drzewo kartezja«skie). Korzeniem T (A) jest dowolny najmniejszy element
A, niech b¦dzie nim A[i]. Lewe poddrzewo T (A) jest drzewem kartezja«skim dla
A[1 . . . i− 1], a prawe poddrzewo jest drzewem kartezja«skim dla A[i + 1 . . . n].
Niech A[i], A[j] b¦d¡ dowolnymi elementami A, a vi, vj odpowiadaj¡cymi im
wierzchoªkami drzewa T (A). �atwo zauwa»y¢, »e wierzchoªek LCA(T (A), vi, vj)
odpowiada elementowi RMQ(A, i, j).

Pozostaje pytanie, czy mo»na zbudowa¢ drzewo T (A) nie zwi¦kszaj¡c zªo-
»ono±ci t budowy struktury danych dla problemu LCA. Okazuje si¦, »e tak.
Mo»na to bowiem zrobi¢ w czasie liniowym przy pomocy algorytmu id¡cego
od lewej do prawej. T¦ konstrukcj¦ widzieli±my ju» przy okazji liniowego al-
gorytmu sortowania liczb caªkowitych, przy czym wtedy konstruowali±my nie
drzewo kartezja«skie, a skompresowane drzewo trie. Sprawd¹ to!

�wiczenie 2. Udowodnij, »e problem LCA sprowadza si¦ do problemu RMQ.

Rozwi¡zanie. Rozwa»my dowolny cykl Eulera C w T i wypiszmy wierzchoªki w
kolejno±ci w jakiej si¦ na nim pojawiaj¡ (z powtórzeniami) zaczynaj¡c i ko«cz¡c
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na korzeniu: v1, . . . , v2n+1 (dlaczego wierzchoªków jest 2n + 1?). Niech d(v)
b¦dzie gª¦boko±ci¡ wierzchoªka v i niech A b¦dzie tablic¡ tak¡, »e A[i] = d(vi).
�atwo sprawdzi¢, »e je±li v i u s¡ dowolnymi dwoma wierzchoªkami, a vi i vj

pewnymi ich wyst¡pieniami na cyklu Eulera, to RMQ(A, i, j) odpowiada ich
LCA.

1.3 Proste rozwi¡zania

Tablicuj¡c wszystkie odpowiedzi mo»na uzyska¢ q = O(1) przy s = O(n2) i
t = O(n2).

�wiczenie 3. Poka», »e mo»na ten wynik poprawi¢ do s = O(n log n) i t =
O(n log n).

Wskazówka. W problemie RMQ, dla dowolnego indeksu i, pami¦taj nie wszyst-
kie RMQ(A, i, j), a tylko te postaci RMQ(A, i, i + 2k). Poka», »e korzystaj¡c z
takiej struktury danych mo»na w czasie staªym odpowiada¢ na dowolne zapy-
tania RMQ(A, i, j) oraz »e mo»na t¦ struktur¦ danych zainicjalizowa¢ w czasie
O(n log n).

1.4 Rozwi¡zanie w pami¦ci O(n)

Rozwi¡zanie opisane powy»ej jest cz¦sto satysfakcjonuj¡ce, ale dla bardzo (,
bardzo, bardzo) du»ych danych chcieliby±my mie¢ s = O(n) i t = O(n), i
oczywi±cie q = O(1). Okazuje si¦, »e zªo»ono±¢ t¦ mo»na osi¡gn¡¢.

Zauwa»my, »e sprowadzaj¡c problem LCA do problemu RMQ dostajemy
bardzo specy�czne egzemplarze tego problemu. Takie mianowicie, w których
kolejne liczby ró»ni¡ si¦ ±1. Nazwijmy problem RMQ dla takich danych pro-
blemem RMQ ± 1. Je±li uda nam si¦ rozwi¡za¢ ten problem w pami¦ci O(n)
to nasze sprowadzenia dadz¡ nam analogiczne rozwi¡zania dla problemu LCA
i ogólnego problemu RMQ. Robimy tu co± bardzo zabawnego: aby rozwi¡za¢
RMQ, sprowadzamy go do LCA, a potem z powrotem do szczególnego przy-
padku RMQ !!

Jak rozwi¡za¢ RMQ± 1 w pami¦ci O(n). Idea jest prosta. Dzielimy tablic¦
A na O(n/ log n) kawaªków rozmiaru 1

2 log n. Aby odpowiedzie¢ na pytanie
RMQ(A, i, j), znajdujemy:

• minimum pomi¦dzy A[i], a ko«cem jego kawaªka Pi,

• minimum pomi¦dzy A[j], a pocz¡tkiem jego kawaªka Pj ,

• minimum w kawaªkach pomi¦dzy kawaªkami Pi i Pj .

(osobno musimy rozpatrzy¢ przypadek, w którym i i j s¡ w tym samym ka-
waªku).

Minimum z kawaªków pomi¦dzy Pi i Pj ªatwo znale¹¢. Wystarczy znale¹¢
minima w ka»dym z kawaªków tablicy A, stworzy¢ now¡ tablic¦ M zawieraj¡c¡
wszystkie minima i zbudowa¢ dla niej struktur¦ danych o zªo»ono±ci pami¦ciowej
O(n log n).
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�wiczenie 4. Poka», »e mo»na zbudowa¢ w czasie O(n) struktur¦ o zªo»ono±ci
pami¦ciowej O(n) która odpowiada w czasie O(1) na pytania o RMQ(A, i, j) dla
i, j le»¡cych w jednym kawaªku.

Rozwi¡zanie. Je±li w ci¡gu A ka»dy kolejny element ró»ni si¦ od poprzedniego
o ±1, to na przedziale dªugo±ci 1

2 log n ci¡g ten mo»e si¦ zachowywa¢ na ≤
√

n
ró»nych sposobów � warto±¢ pierwszego elementu nie ma wpªywu na pozycj¦
minimum, wa»ne jest tylko to, na których pozycjach ci¡g ro±nie, a na których
maleje. Mo»emy stablicowa¢ odpowiedzi dla wszystkich mo»liwych rodzajów
ci¡gów, oraz wszystkich mo»liwych pozycji pocz¡tkowych i ko«cowych, razem√

n log2 n = o(n) mo»liwo±ci.

1.5 Zastosowania

Na zako«czenie zajmiemy si¦ zastosowaniami omówionych w tym wykªadzie
wyników.

Rozwa»my nast¦puj¡cy problem:

Problem. W problemie Document Retrieval (DR) mamy dany zbiór tekstów
T1, . . . , Tk i chcemy odpowiada¢ na pytania postaci: w których tekstach mo»na
znale¹¢ wzorzec P .

Wydaje si¦, »e problem jest prosty, wystarczy zbudowa¢ skompresowane
drzewo su�ksowe dla wszystkich tekstów (drzewa su�ksowe zostaªy omówione w
wykªadzie Analiza Algorytmów). Pojawia si¦ tu jednak pewien problem. Algo-
rytm odpowiadaj¡cy na zapytania ma zªo»ono±¢ |P |+(ª¡czna liczba wyst¡pie«
P w tekstach), podczas gdy chcieliby±my uzyska¢ zªo»ono±¢ postaci |P |+(liczba
tekstów w których P wyst¦puje). Ró»nica mi¦dzy tymi zªo»ono±ciami mo»e by¢
ogromna.

Okazuje si¦, »e mo»na osi¡gn¡¢ po»¡dan¡ zªo»ono±¢ sprowadzaj¡c problem
DR do problemu RMQ. Niech L b¦dzie tablic¡ li±ci drzewa su�ksowego w kolej-
no±ci leksykogra�cznej (tzn. od lewej do prawej w drzewie). Dla danego li±cia l,
niech t(l) b¦dzie numerem tekstu, któremu odpowiada l. Niech A b¦dzie zde�-
niowana nast¦puj¡co: je±li L[i] jest pierwszym li±ciem odpowiadaj¡cym tekstowi
t(L[i]), to A[i] = −1, wpp A[i] jest równy pozycji na której w tablicy L znajduje
si¦ poprzedni li±¢ odpowiadaj¡cy tekstowi t(L[i]).

�wiczenie 5. Sprowad¹ problem DR dla tekstów T1, . . . , Tk do problemu RMQ
dla tablicy A opisanej powy»ej.

Wskazówka. Niech L[i . . . j] b¦dzie przedziaªem odpowiadaj¡cym P . Przedziaª
ten mo»e by¢ du»y, a nas interesuje znalezienie po jednym li±ciu dla ka»dego
tekstu, w którym pojawia si¦ P . Niech to b¦d¡ pierwsze li±cie z lewej. Dla
takich li±ci w tablicy A mamy −1, je±li jest to pierwszy li±¢ dla danego tekstu,
wpp liczb¦ < i. Wystarczy wi¦c znale¹¢ w tablicy A[i . . . j] wszystkie liczby < i.

Jak to zrobi¢?
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