
1 Struktury danyh dla lizb aªkowityh I1.1 Modele oblize«Kilka kolejnyh wykªadów po±wi�imy strukturom danyh które umo»liwiaj¡wykonanywanie ró»nego rodzaju operaji na zbiorah lizb aªkowityh.Okazuje si�, »e je±li ogranizymy si� do przypadku lizb aªkowityh (a nie,na przykªad, elementów dowolnego liniowego porz¡dku), to tradyyjnie u»ywanemodele, take jak RAM, zy drzewa deyzyjne, nie maj¡ zbyt wiele sensu.Przypomnijmy, »e w modelu drzew deyzyjnyh, algorytm jest drzewem po-równa« (mo»na te» rozpatrywa¢ bogatsze modele, które umo»liwiaj¡ wykonywa-nie operaji arytmetyznyh na elementah danyh wej±iowyh, tzw. algebra-izne drzewa deyzyjne). Z jednej strony ten model jest bardzo silny, poniewa»ignorujemy strukturalny aspekt algorytmu, w szzególno±i program mo»e mie¢wykªadnizy rozmiar (!!). Z drugiej strony w modelu tym brakuje dost�pu dolokaji w pami�i adresowanej przez zmienn¡ (kluzowe w hashowaniu). Cowi�ej, gdyby±my hieli uwzgl�dni¢ w tym modelu operaje mo»liwe tylko wdziedzinie lizb aªkowityh, np. przesuni�ia bitowe, traimy najwa»niejsz¡ za-let� tego modelu, tzn. wzgl�dn¡ ªatwo±¢ uzyskiwania dolnyh grani.Model RAM jest jakby przeiwie«stwem modelu drzew deyzyjnyh. Bardzodobrze oddaje on strukturalny aspekt algorytmów, dost�pne w nim s¡ wszyst-kie naturalne operaje, tak»e te mo»liwe tylko w dziedzinie lizb aªkowityh.Cen¡, jak¡ za to pªaimy jest ozywi±ie ogromna komplikaja modelu, a wkonsekwenji problemy z dowodzeniem dolnyh grani. Nawet model RAM nieopisuje jednak realistyznyh oblize« idealnie. Podstawowym zarzutem jakimo»na mu postawi¢ jest jednostkowy zas wykonywania operaji arytmetyz-nyh na argumentah dowolnyh (!!) rozmiarów.Przykªad/�wizenie 1 Poka», »e w modelu RAM mo»na posortowa¢ n lizbaªkowityh w zasie O(n).Wskazówka U»ywaj¡ operaji przesuni�ia bitowego, spróbuj zakodowa¢ wszyst-kie lizby w jednej wielkiej lizby, a nast�pnie oblizy¢ rangi wszystkih elemen-tów wej±iowyh.Ten przykªad pokazuje, »e je±li interesuj¡ nas lizby aªkowite, musimy w ja-ki± sposób ogranizy¢ rozmiar argumentów, przy którym operaje arytmetyznewykonuj¡ si� w zasie jednostkowym. Problem ten z reguªy rozwi¡zuje si� na-stepuj¡o. Zakªadamy, »e nasz �komputer� mo»e wykonywa¢ operaje arytme-tyzne w zasie staªym tylko na lizbah w-bitowyh, dla pewnego ustalonego w,które b�dziemy nazywali dªugo±i¡ sªowa. Arytmetyk� wi�kszyh lizb musimysobie sami zaimplementowa¢, o oznaza, »e jest ona odpowiednio dro»sza. Tenmodel nazywamy w-bitowym W ordRAM. Zwró¢my uwag�, »e zde�niowali±mytu aª¡ rodzin� modeli, sparametryzowan¡ przez w. Rozwi¡zuj¡ w modeluWordRAM konkretny problem, zªo»ono±¢ naszego algorytmu b�dziemy uzale»-nia¢ zarówno od rozmiaru danyh n jak i dªugo±i sªowa w. Zakªadamy przytym, »e w ≥ log n, o ma sens, bo musimy przeie» jako± adresowa¢ dane.Uwaga Wiekszo±¢ znanyh algorytmów, na przykªad grafowyh, ma w tymmodelu zªo»ono±¢ tak¡ sam¡ jak w modelu RAM, niezale»nie od parametru w.1



Perwersyjny algorytm z �wizenia 1 jest tu wyj¡tkiem.Niekiedy rozpatruje si� tak»e nieo bardziej ogranizone modele. W szze-gólno±i, bardzo naturalnym modelem jest tzw. AC0RAM. Model ten jest iden-tyzny z WordRAM z jednym wyj¡tkiem, w zasie jednostkowym wykonuj¡ si�w nim jedynie operaje typu AC0, tzn. takie, które mo»na zrealizowa¢ przypomoy obwodów logiznyh staªej gª�boko±i i wielomianowego (wzgl�dem w)rozmiaru (bramki mog¡ mie¢ dowolnie du»y stopie« wej±iowy). Pozostaªe,tzn. przede wszystkim mno»enie, musimy zrealizowa¢ sami. Dlazego nakªa-damy takie ogranizenie? W jakim± sensie jest ono podyktowane przez rzezy-wiste ogranizenia arhitektury komputerów. Rozmiar obwodów realizuj¡yhoperaje typu AC0 jest staªy, niezale»ny od w. Tylko dla takih operaji masens zaªo»enie, »e wykonuj¡ si� one w zasie jednostkowym. Gdyby±my budo-wali komputer 1.000.000-bitowy, to dodawanie lizb nie byªoby na nim zasowodu»o kosztowniejszy ni» na komputerze 64-bitowym, ale ju» mno»enie tak.1.2 Problem poprzednikaW problemie poprzednika (ew. nast�pnika, hemy realizowa¢ nast�puj¡e ope-raje na zbiorze lizb aªkowityh S:1. INSERT(x) � dodaje x do S,2. DELETE(x) � usuwa x z S,3. FIND(x) � sprawdza, zy x nale»y do S,4. PREDECESSOR(x)/PRED(x) � zwraa poprzednik x w S,5. SUCCESOR(x)/SUCC(x) � zwraa nast�pnik x w S.Uwaga: W operajah PRED i SUCC argument x nie musi by¢ elementemzbioru S.Mo»na powiedzie¢, »e problem poprzednika to uporz¡dkowana wersja pro-blemu sªownika. Zwró¢my uwag�, »e �wolne� zrównowa»one drzewa BST pozwa-laj¡ na wykonywanie operaji PRED w zasie O(log n), ale ju» �szybkie� tabliehashuj¡e potrzebuj¡ zasu O(n).My b�dziemy zajmowa¢ si� problemem poprzednika w modelu WordRAM/AC0RAM,a zatem zaªo»ymy, »e nasze elementy s¡ lizbami w-bitowymi, tzn. lizbami zprzedziaªu U = [0, . . . , 2w − 1]. Je±li zakªadamy, »e elementy S pohodz¡ zesko«zonego uniwersum, tak jak w naszym przypadku, to mamy do zynienia zproblemem poprzednika dla sko«zonego uniwersum (ang. FUP = �nite universepredeessor). Jak zwykle, mo»emy te» rozwa»a¢ statyzn¡ wersj� problemu, wktórej nie realizujemy operaji mody�kuj¡yh S, tzn. INSERT i DELETE.1.3 Drzewa van Emde BoasaNasz rozwa»ania na temat problemu poprzednika rozpozniemy od drzew vanEmde Boasa. Drzewa ta realizuj¡ wszystkie operaje problemu poprzednika2



w zasie O(log w = log log |U |), a wi� niezale»nym od n a tylko od rozmiaruuniwersum.Patrz¡ na zªo»ono±¢ jak¡ hemy osi¡gn¡¢, mo»na zgadn¡¢ jak b�dzie dzia-ªaªy operaje na naszej strukturze danyh � b�d¡ one wykonywaªy �wyszukiwaniebinarne� na reprezentaji bitowej x.Dla dowolnej lizby k bitowej x, nieh high(x) b�dzie k/2-bitow¡ bardziejznaz¡¡ z�±i¡ x, a low(x) k/2-bitow¡ mniej znaz¡¡ z�±i¡ x. Algorytmoperaji PRED(x) mógªby wygl¡da¢ na przykªad tak:1. sprawd¹ zy S zawiera jakie± elementy y takie, »e high(y) = high(x), wszzególno±i zy najmniejszy z tyh elementów jest mniejszy ni» x,2. je±li nie, to musimy znale¹¢ h = PRED(high(x)) w zbiorze high(S) i jakoodpowied¹ zwrói¢ najwiekszy element y ∈ S taki, »e high(y) = h,3. je±li tak, to szukamy l = PRED(low(x)) w zbiorze {low(y) : y ∈ S, high(y) =high(x)} i zwraamy high(x)l.Tak wªa±nie dziaªaj¡ drzewa (kolejki) van Emde Boasa. Drzewo van EmdeBoasa typu VEB(u) dla podzbioru S uniwersum U = {0, . . . , u − 1} zawiera:1. tabli� L[0, . . . ,
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u] drzew van Emde Boasa typu VEB(
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u),2. H � drzewo typu VEB(
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u),3. min � warto±¢ najmniejszego elementu S,4. max � warto±¢ najwi�kszego elementu S.Drzewo H odpowiada zbiorowi high(S), natomiast drzewo L[i] zbiorowi
{low(y) : y ∈ S, high(y) = i}. Algorytm PRED mo»emy teraz zapisa¢ na-st�puj¡o:PRED(x)if ((high(x) not in H) or (L[high(x)℄.min >= x))y = H.PRED(high(x))return sqrt(u)*y+L[y℄.maxelsereturn sqrt(u)*high(x) + L[high(x)℄.PRED(low(x))�wizenie 2 Spróbuj zapisa¢ algorytmy INSERT i DELETE. Jak¡ maj¡ onezªo»ono±¢?Wskazówka Spróbuj �buforowa¢� wstawienia.Rozwi¡zanie Problem z operajami INSERT i DELETE polega na tym, »e je±lidodajemy/usuwamy element z podstruktury H, to w zasadzie musimy wykona¢dwa rekurenyjne wywoªania � jedno dla H i jedno dla odpowiedniego L. Abyunikn¡¢ tego problemu umawiamy si�, »e element zapami�tany jako min NIEJEST przehowywany w odpowiedniej podstrukturze L. W ten sposób pozby-wamy si� jednego wywoªania rekurenyjnego.Zªo»ono±¢ wszystkih operaji jest O(log w).3



�wizenie Jaka jest zªo»ono±¢ pami�iowa drzew van Emde Boasa?Rozwi¡zanie
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u).Sprawdzamy, »e S(u) ≤ au + b:
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u(b + 1) − b = au +
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u(b + 2) + (1 − b).We¹my b = −3 i a wystarzaj¡o du»e, »eby daªo si� udowodni¢ podstaw�indukji.�wizenie Jaka b�dzie zªo»ono±¢ pami�iowa je±li niepuste podstruktury b�-dziemy trzymali w (dynamiznej) tabliy hashuj¡ej?Rozwi¡zanie Tym razem dostajemy równanie:
S(w, n) = 1 + O(n) + S(w/2, k) +

k∑

i=1

S(w/2, ni),gdzie k jest lizb¡ elementów w H , a ni jest lizb¡ elementów w i-tej niepustejpodstrukturze. Sprawdzamy, »e S(w, n) ≤ c(n − 1) log w:
S(w, n) = 1 + O(n) + c(k − 1)(log w − 1) + c(n− k)(log w − 1) ≤ c(n− 1) logw.Aby przekona¢ si�, »e zªo»ono±¢ ta faktyznie jest Ω(n log w) a nie, na przy-kªad O(n), wystarzy rozwa»y¢ zbiór elementów postai 02
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i .1.4 y-szybkie drzewaSkonstruowane przez Willarda y-szybkie drzewa pokazuj¡, »e pomysª wyszu-kiwania binarnego w reprezentaji bitowej mo»na zrealizowa¢ jeszze bardziejdosªownie.Rozwa»my zbiór wszystkih pre�ksów reprezentaji bitowyh elementów z

S. Pre�ksy te tworz¡ drzewo binarne którego li±iami s¡ elementy S. Przy-pu±¢my, »e trzymamy wszystkie wierzhoªki tego drzewa w tabliy hashuj¡ej.Dodatkowo w ka»dym wierzhoªku pami�tamy najmniejszy i najwi�kszy li±¢ zjego poddrzewa, a wszystkie li±ie ª¡zymy w list� podwójn¡. Wtedy znalezieniepoprzednika/nast�pnika jest proste:PRED/SUCC(x):binarnie wyszukaj w drzewienajdªu»szy prefiks p reprezentaji xPRED/SUCC(x) = min/max z poddrzewa (jedynego!) syna pskorzystaj z listy podwójnej, aby znale¹¢drugi element z pary PRED(x), SUCC(x)Ten algorytm dziaªa ozywi±ie w zasie O(log w), pozostaje jednak kilkaproblemów. Po pierwsze, nie wida¢ w jaki sposób uaktualnia¢ opisan¡ struk-tur� danyh, w pesymistyznym przypadku trzeba zmody�kowa¢ Θ(w) warto±imin/max. Po drugie, to drzewo ma nw wierzhoªków. Oba problemy mo»narozwi¡za¢ stosuj¡ tzw. �indiretion� (reprezentaj� po±redni¡?).4



1.5 IndiretionZamiast przehowywa¢ wszystkie elementy S w y-szybkim drzewie, post�pujemynast�puj¡o. Dzielimy elementy S na spójne podzbiory S1, . . . , Sk rozmiaru
Θ(w), ka»dy podzbiór przehowujemy w zrównowa»onym drzewie BST, a w y-szybkim drzewie pami�tamy tylko �reprezentantów� r1, . . . , rk podzbiorów. Odreprezenta rk wymagamy jedynie, by maxSi <= ri < min Si+1, nie musi onnale»e¢ do S.Aby znale¹¢ poprzednika x, przy pomoy y-szybkiego drzewa szukamy rj �poprzednika x w±ród r1, . . . , ri, a nast�pnie w drzewie odpowiadaj¡ym Sj oraz
Sj+1.Elementy dodajemy usuwamy tylko w drzewah BST, hyba »e rozmiar mo-dy�kowanego drzewa stanie si� > 4w lub < w. W pierwszym przypadku dzie-limy drzewo na dwa mniejsze drzewa, w drugim ª¡zymy odpowiednie drzewo zdrzewem s¡siednim (i ew. dzielimy powstaªe drzewo na dwa mniejsze). Obie ope-raje wymagaj¡ wybrania nowyh reprezentantów i uaktualnienia y-szybkiegodrzewa.Jaka jest zªo»ono±¢ zasowa i pami�iowa tego algorytmu? Operaja po-przednika wykonuje si� ozywi±ie w zasieO(log w). Operaje wstawiania/usuwaniepodobnie, hyba »e koniezna jest aktualizaja y-szybkiego drzewa. Wtedy wy-magany jest zas O(w). Zauwa»my jednak, »e sytuaja taka wyst�puje tylko razna Θ(w) operaji, a zatem zamortyzowany zas wstawie«/usuni�¢ jest O(log w).Zªo»ono±¢ pami�iowa jest O(n) � y-szybkie drzewo dla Θ(n/w) elementówwymaga pami�i O(wn/w) = O(n), drzewa BST podobnie.Zaprezentowana tu tehnika jest do±¢ ogólna i ma wiele zastosowa«.�wizenie Poka», w jaki sposób mo»na operaj� PRED zrealizowa¢ w zasie
(log log(x−PRED(x))) zamiast O(log log |U |). Czy potra�sz w podobny sposóbprzyspieszy¢ kolejk� van Emde Boasa?
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