
1 Dynamiczna spójno±¢ i ET-drzewa

1.1 De�nicja problemu i lista znanych wyników

W tym wykªadzie zajmiemy si¦ nast¦puj¡cym naturalnym problemem:

Problem (Dynamiczna spójno±¢). Zaprojektowa¢ struktur¦ danych umo»liwia-

j¡c¡ wykonywanie nast¦puj¡cych operacji na gra�e G:

ADD(u, v) - ª¡czy kraw¦dzi¡ wierzchoªki u i v,

DELETE(u, v) - usuwa kraw¦d¹ ª¡cz¡c¡ wierzchoªki u i v,

CONNECTED(u, v) - zwraca TRUE wtw gdy u i v s¡ w tej samej spójnej

skªadowej G,

CONNECTED() - zwraca TRUE wtw gdy G jest spójny.

Tak jak w przypadku problemów statycznych za rozwi¡zanie efektywne z re-
guªy uznaje si¦ algorytm wielomianowy, tak w przypadku algorytmów dyna-
micznych d¡»y si¦ do rozwi¡za« w których koszty wszystkich operacji s¡ poli-
logarytmiczne. Dla problemu dynamicznej spójno±ci znanych jest kilka takich
rozwi¡za«:

1. update O(lg3 n), query O(lg n/ lg lg n), randomizowany (Henzinger, King
(1995)),

2. update O(lg2 n), query O(lg n/ lg lg n), deterministyczny (Holm, de Lich-
tenberg, Thorup (1997)),

3. update O(lg n(lg lg n)3), query O(lg n/ lg lg lg n), randomizowany (Thorup
(2000)).

Wiadomo, »e je±li zªo»ono±¢ update'ów jest O(lg n · x) to zªo»ono±¢ query musi
by¢ Ω(lg n/ lg x). W tym sensie wszystkie wymienione wy»ej algorytmy s¡ opty-
malne (oczywi±cie drugi jest du»o bardziej optymalny ni» pierwszy :)) Nie wia-
domo, czy istnieje algorytm osi¡gaj¡cy czasy O(lg n) dla update'ów i query
(zapewne tak, bardzo ciekawy problem badawczy). Nie wiadomo te», czy da
si¦ uzyska¢ update'y o(lg n) przy polilogarytmicznych query (zapewne nie, ale
pokazanie tego mo»e by¢ bardzo trudne).
W ramach tego wykªadu omówimy drugie z wymienionych rozwi¡za«, tzn. algo-
rytm Holma, de Lichtenberga i Thorupa. Algorytm Thorupa opiera si¦ na tym
samym pomy±le, ale jest du»o bardziej skomplikowany.

1.2 ET-drzewa

Zanim przejdziemy do opisu samego algorytmu rozwi¡»emy raz jeszcze problem
z poprzedniego wykªadu:

Problem (Dynamiczny las). Zaprojektowa¢ struktur¦ danych umo»liwiaj¡c¡

wykonywanie nast¦puj¡cych operacji na dynamicznym ukorzenionym lesie F :
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LINK(u, v) - przyª¡cza drzewo o korzeniu u do wierzchoªka v,

CUT(u) - usuwa kraw¦d¹ ª¡cz¡c¡ wierzchoªek u z jego ojcem, u staje si¦ korze-

niem swojego drzewa,

ROOT(u) - zwraca korze« drzewa, w którym znajduje si¦ u.

Po co omawia¢ kolejne rozwi¡zanie tego samego problemu? Jest kilka powodów1:

1. ET-drzewa, które za chwil¦ omówimy s¡ struktur¡ danych istotnie prostsz¡
od od drzew link-cut Sleatora i Tarjana,

2. zªo»ono±ci operacji w ET-drzewach s¡ pesymistyczne, a nie zamortyzo-
wane,

3. ET-drzewa lepiej nadaj¡ si¦ do przechowywania dodatkowej informacji o
drzewach (np. liczby wierzchoªków w drzewie) i poddrzewach, co oka»e si¦
potrzebne w algorytmie HLT,

4. nauczenie si¦ nowej sztuczki nikomu jeszcze nie zaszkodziªo.2

Niech T b¦dzie ukorzenionym drzewem o korzeniu r. Cyklem Eulera3 T nazy-
wamy ±cie»k¦ C(T ) zaczynaj¡c¡ si¦ i ko«cz¡c¡ w r i przechodz¡c¡ ka»d¡ kra-
w¦d¹ dokªadnie dwukrotnie. ET-drzewem reprezentuj¡cym drzewo T nazywamy
drzewo zrównowa»one (np. 2-3-drzewo) ET (T ) przechowuj¡ce wierzchoªki C(T )
w kolejno±ci w jakiej wyst¦puj¡ one w C(T ). Zauwa»my, »e niektóre z wierzchoª-
ków mog¡ wyst¦powa¢ na cyklu wielokrotnie. W ka»dym z wyst¡pie« dowolnego
wierzchoªka v przechowujemy dodatkowo wska¹nik do pierwszego i ostatniego
jego wyst¡pienia.
Operacje LINK, CUT i ROOT mo»na zrealizowa¢ za pomoc¡ ET-drzew nast¦-
puj¡co:

CUT(u) - wycinamy z ET (T ) wierzchoªki pomi¦dzy pierwszym a ostatnim
wyst¡pieniem u (za pomoc¡ operacji SPLIT i JOIN),

LINK(u, v) - wstawiamy do ET (T (v)) zawarto±¢ drzewa ET (T (u)) tu» pierw-
szym wyst¡pieniem v,

ROOT(u) - trywialne,

REROOT(u) - dodatkowa operacja, która zmienia korze« reprezentowanego
drzew � prosta implementacja za pomoc¡ SPLIT i JOIN.

1Po przeczytaniu których ka»dy rozs¡dny czªowiek zada pytanie �To po co omawiali±my

drzewa link-cut?�. Na szcz¦±cie powód 4 dziaªa w obie strony. Poza tym drzewa link-cut

lepiej nadaj¡ si¦ do przechowywania informacji o ±cie»kach, co przydaje si¦ w algorytmach

przepªywowych.
2Z wyjatkiem, by¢ mo»e, niektórych artystów cyrkowych.
3ET to skrót od ang. Extra-Terrestial, czyli pozaziemski.
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Zwró¢my uwag¦, »e wszystkie operacje maj¡ zªo»ono±¢ O(lg n), ale w sensie
pesymistycznym, a nie zamortyzowanym jak w przypadku drzew link-cut.
Zwró¢my ponadto uwag¦, »e ET-drzewa mo»na w standardowy sposób wzboga-
ci¢ tak, aby przechowywaªy one informacje o poddrzewach, takie jak np. liczba
wierzchoªków (na podstawie której ªatwo obliczy¢ liczb¦ wierzchoªków w repre-
zentowanym drzewie).

1.3 Algorytm Holma, de Lichtenberga i Thorupa w ogól-

nym zarysie

Gdyby±my w problemie dynamicznej spójno±ci nigdy nie usuwali, a jedynie do-
dawali kraw¦dzie, to problem byªby oczywi±cie trywialny.

�wiczenie 1. Tak dla pewno±ci: jak nale»aªoby go wtedy rozwi¡za¢?

Usuwanie jest jednak wysoce problematyczne. Niech uv b¦dzie usuwan¡ kraw¦-
dzi¡. Musimy w jaki± sposób sprawdzi¢, czy u i v s¡ nadal w tej samej spójnej
skªadowej. Przypu±¢my, »e nasz algorytm przechowuje las rozpinaj¡cy G (co
jest bardzo dobrym pomysªem, wszystkie wymienione we wst¦pie algorytmy to
robi¡). Przed usuni¦ciem kraw¦dzi uv wierzchoªki u i v znajdowaªy si¦ w jed-
nym drzewie T tego lasu. Po usuni¦ciu kraw¦dzi uv drzewo T rozbija si¦ na
dwa poddrzewa Tu, Tv i musimy sprawdzi¢, czy istnieje kraw¦d¹ ª¡cz¡ca Tu z
Tv, tzw. kraw¦d¹ zast¦pcza. Naturalny pomysª przejrzenia wszystkich kraw¦dzi
wychodz¡cych z Tu (b¡d¹ Tv) jest niestety zbyt kosztowny. Algorytm HLT ra-
dzi sobie z tym problemem dziel¡c zbiór kraw¦dzi na poziomy. Poziomy te z
jednej strony pomagaj¡ szuka¢ kraw¦dzi zast¦pczej, z drugiej pozwalaj¡ dobrze
oszacowa¢ zamortyzowany koszt operacji DELETE.
Poziomem `(e) kraw¦dzi e jest pewna liczba naturalna z przedziaªu [0, lg n].
Oznaczmy przez Gi podgraf G zawieraj¡cy kraw¦dzie z poziomów ≥ i. Mamy
G = G0 ⊇ G1 ⊇ . . .. Algorytm HLT utrzymuje las rozpinaj¡cy F grafu G.
Niech Fi b¦dzie podlasem F skªadaj¡cym si¦ z kraw¦dzi na poziomie ≥ i. Wtedy
F = F0 ⊇ F1 ⊇ . . .. Kraw¦dzie F b¦dziemy nazywali kraw¦dziami drzewowymi,
a pozostaªe kraw¦dzie kraw¦dziami niedrzewowymi.
B¦dziemy utrzymywa¢ nast¦puj¡ce niezmienniki:

1. Fi jest lasem rozpinaj¡cym Gi,

2. drzewa w Fi maj¡ ≤ bn/2ic.

Na pocz¡tku wszystkie kraw¦dzie maj¡ poziom 0, a F jest dowolnym lasem
rozpinaj¡cym. Oba niezmienniki s¡ oczywi±cie prawdziwe. Poziomy kraw¦dzi
mog¡ wzrasta¢ (podczas wykonywania operacji DELETE), ale nigdy nie malej¡.
Poniewa» lg n jest najwy»szym mo»liwym poziomem, poziom kraw¦dzi mo»e
wzrosn¡¢ tylko lg n razy. Na tym spostrze»eniu b¦dzie oparta analiza zªo»ono±ci
algorytmu.
Przejd¹my do opisu poszczególnych operacji. W opisie tym ignorujemy szcze-
góªy techniczne, którymi zajmiemy si¦ w nast¦pnym podrozdziale.
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ADD(u,v): Kraw¦dzi uv przypisujemy poziom 0. Je±li wierzchoªki u, v nie
byªy poª¡czone, to dodajemy uv do F . Oba niezmienniki s¡ oczywi±cie
speªnione.

DELETE(u,v): Je±li uv nie jest kraw¦dzi¡ drzewow¡ to wystarczy j¡ usun¡¢.
Je±li natomiast uv jest drzewowa, to po jej usuni¦ciu szukamy kraw¦-
dzi zast¦pczej o najwy»szym mo»liwym poziomie za pomoc¡ pomocniczej
operacji REPLACE(u, v, i). Szukana kraw¦d¹ zast¦pcza nie mo»e mie¢
poziomu wy»szego ni» `(uv) (dlaczego?).

REPLACE(u,v,i)(operacja pomocnicza): Operacja ta szuka kraw¦dzi za-
st¦pczej o najwy»szym poziomie dla uv. Zakªadamy przy tym, »e nie ma
takiej kraw¦dzi na poziomach > i.

Niech Tu i Tv b¦d¡ drzewami w Fi zawieraj¡cymi odpowiednio u i v.
Zaªó»my, »e |Tu| ≤ |Tv|. Poniewa» przed usuni¦ciem uv speªniony byª
niezmiennik 2, to mamy |Tu| ≤ n/2i+1. Przegl¡damy jedna po drugiej
kraw¦dzie niedrzewowe na poziomie i wychodz¡ce z Tu. Mo»liwe s¡ dwa
przypadki:

• Przegl¡dana kraw¦d¹ ª¡czy dwa wierzchoªki Tu. Wtedy zwi¦kszamy
poziom tej kraw¦dzi (dzi¦ki temu mo»liwa b¦dzie amortyzacja) �
mo»emy to zrobi¢, bo |Tu| ≤ n/2i+1.

• Przegl¡dana kraw¦d¹ prowadzi do Tv. W tym przypadku znale¹li±my
kraw¦d¹ zast¦pcz¡ i dodajemy j¡ do F .

Je±li »adna z kraw¦dzi niedrzewowych na poziomie i nie okazaªa si¦ by¢
kraw¦dzi¡ zast¦pcz¡, wykonujemy REPLACE(u, v, i − 1) o ile i > 0, wpp
ko«czymy dziaªanie algorytmu.

CONNECTED(u,v): Sprawdzamy, czy u i v znajduj¡ si¦ w tym samym drze-
wie F .

CONNECTED(): To mo»na zaimplementowa¢ w czasie staªym. Wystarczy
zlicza¢ ADD-y, które ª¡cz¡ dwa drzewa i DELETE-y, które dziel¡ drzewo
na dwie cz¦±ci.

1.4 Szczegóªy implementacyjne algorytmu HLT

Ka»dy z lasów Fi jest reprezentowany za pomoc¡ zbioru ET-drzew, po jed-
nym dla ka»dego drzewa w Fi. Niech T b¦dzie drzewem w Fi, a ET (T ) od-
powiadaj¡cym mu ET-drzewem. Niech ponadto v b¦dzie wierzchoªkiem T , a
v̂ pierwszym jego wyst¡pieniem w ET (T ). Wtedy v̂ przechowuje list¦ kraw¦-
dzi drzewowych/niedrzewowych incydentych z v i maj¡cych poziom i. Ponadto
wzbogacamy ET-drzewo w taki sposób, aby mo»liwe byªo przegl¡danie kraw¦-
dzi na poziomie i w czasie O(lg n) na kraw¦d¹. �¡czna pami¦¢ potrzebna na
przechowywanie powy»szych informacji jest O(m + n lg n) (algorytm Thorupa
wymaga pami¦ci liniowej).
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Przeanalizujmy teraz poszczególne operacje. Dodanie nowej kraw¦dzi zajmuje
oczywi±cie czas O(lg n) (uwaga na REROOT przy ª¡czeniu drzew). Obci¡»amy
je jednak dodatkowym kosztem O(lg2 n) (po O(lg n) na ka»d¡ przyszª¡ zmian¦
poziomu), który pozwoli nam w przyszªo±ci pokry¢ koszt nieudanego spraw-
dzania, czy kraw¦d¹ jest kraw¦dzi¡ zast¦pcz¡ � O(lg n) na szukanie kolejnej
kraw¦dzi na poziomie i oraz O(lg n) na przenoszenie kraw¦dzi na wy»szy po-
ziom.
Usuwanie kraw¦dzi niedrzewowej wymaga czasu O(lg n). Usuwaj¡c kraw¦d¹
drzewow¡ e musimy �poci¡¢� wszystkie lasy Fj dla j ≤ `(e), co wymaga czasu
O(lg2 n). Nast¦pnie co najwy»ej O(lg n) razy wykonujemy algorytm REPLACE,
ka»de wykonanie ma koszt O(lg n) plus koszt przegl¡dania kraw¦dzi, za który
placi operacja ADD. Je±li kraw¦d¹ zast¦pcza zostaje znaleziona, to musimy po-
ª¡czy¢ drzewa w O(lg n) lasach, co znów daje koszt O(lg2 n).
Zapytanie CONNECTED(u, v) w oczywisty sposób wymaga czasu O(lg n).
Mamy zatem struktur¦ danych, która wykonuje operacje ADD i DELETE w
czasie O(lg2 n) i operacje CONNECTED w czasie O(lg n).

�wiczenie 2. W jaki sposób uzyska¢ czas O(lg n/ lg lg n) dla operacji CON-

NECTED?

Wskazówka. Zmie« arno±¢ ET-drzew.

5


