
1 Inne ciekawe (i trudne) wyniki

Omówimy teraz krótko ciekawsze wyniki nie przedstawione we wcze±niejszych
wykªadach, a dotycz¡ce problemu poprzednika b¡d¹ sortowania.

1.1 Problem poprzednika

Przypomnijmy, »e kolejki van Emde Boasa i y-szybkie drzewa Willarda roz-
wi¡zuj¡ (statyczny i dynamiczny) problem poprzednika w czasie O(lg w). Przy
pomocy randomizacji mo»na uzyska¢ liniow¡ pami¦¢.

Alternatywne rozwi¡zanie przy pomocy drzew spajaj¡cych ma zªo»ono±¢
O(lgk n + lg k) dla dowolnego k ≤ w. Mo»na pozby¢ si¦ drugiego czªonu w
tej zªo»ono±ci, co daje O(lgw n) (to wynik Ramana).

W przypadku statycznym poprzednika znana jest dokªadna zªo»ono±¢ pro-
blemu.

Twierdzenie 1 (Beame, Fich). Statyczny problem poprzednika ma zªo»ono±¢

Θ(min{lgw n, lg w
lg lg w , lg w

lg lg S
lg n

}), gdzie S jest rozmiarem pami¦ci u»ywanej przez

struktur¦ danych.

Nie wiadomo, czy równie szybko mo»na rozwi¡za¢ przypadek dynamiczny
(oczywi±cie dolne granice si¦ przenosz¡). W dalszej cz¦±ci wykªadu poka»emy
proste dolne granice dla problemu poprzednika.

1.2 Sortowanie

Pozali±my, »e posortowa¢ n liczb mo»na w czasie O(n lg lg n), a je±li w jest
wystarczaj¡co du»e, to nawet w czasie O(n).

Najlepsze znane algorytmy sortuj¡ w czasie O(n lg lg n) (Han) determini-
stycznie i O(n

√
lg lg n) (Han, Thorup) przy u»yciu randomizacji. Nie s¡ znane

»adne nietrywialne dolne granice. W szczególno±ci nie jest wykluczone, »e mo»na
zawsze sortowa¢ w czasie liniowym.

1.3 Sortowanie, a kolejki priorytetowe

Wiadomo, »e korzystaj¡c z szybkiej kolejki priorytetowej mo»na szybko sorto-
wa¢. Okazuje si¦, »e zybkiego algorytmu sortowania mo»na u»y¢ do szybkiej
implementacji operacji kolejki!

Twierdzenie 2 (Thorup). Niech nS(n, w) b¦dzie zªo»ono±ci¡ sortowania n
liczb w-bitowych. Wtedy istnieje implentacja kolejki priorytetowej dla liczb w-

bitowych, w której wszystkie operacje maj¡ zªo»ono±¢ O(S(n, w)).

Korzystaj¡c z szybkich kolejek priorytetowych mo»na szybko rozwi¡zywa¢
problemy grafowe (w przypadku caªkowitych wag): minimalne drzewa rozpina-
j¡ce w czasie O(m + n), najkrótsze ±cie»ki w grafach nieskierowanych w czasie
O(m + n), a w grafach skierowanych w czasie O(m + n lg lg n). S¡ to jednak
raczej wyniki o charakterze teoretycznym.
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2 Dolne granice w modelu cell-probe

W ostatniej cz¦±ci cyklu wykªadów na temat struktur danych i algorytmów ope-
ruj¡cych na liczbach caªkowitych omówimy kwesti¦ dolnych granic. Dowodzenie
dolnych granic bezpo±rednio w modelu RAM, czy WordRAM, byªoby bardzo
trudne, bo modele te s¡ niezwykle skomplikowane. Okazuje si¦ jednak, »e na-
wet w modelu du»o silniejszym ni» WordRAM, tzw. modelu cell-probe, mo»na
udowodni¢ dla wielu problemów dolne granice, które s¡ równe górnym grani-
com uzyskanym w modelu RAM. Jest to w szczególno±ci mo»liwe dla problemu
poprzednika. W dalszej cz¦±ci tego wykªadu poka»emy �prost¡� wersj¦ tych
rozwa»a«.

2.1 De�nicja modelu

Zacznijmy od de�nicji prostego modelu, w którym b¦dziemy dowodzi¢ nasze
dolne granice. Program w w-bitowym modelu cell-probe jest drzewem o stopniu
rozgaª¦zienia 2w. Ka»dy wierzchoªek v drzewa ma etykiet¦ nv b¦d¡c¡ numerem
komórki pami¦ci, a ka»da kraw¦d¹ e drzewa ma dwie etykiety re (do zapisu),
we (do odczytu). Zakªadamy przy tym, »e w kraw¦dziach wychodz¡cych z do-
wolnego wierzchoªka v, ka»da liczba w-bitowa pojawia si¦ jako re dokªadnie
raz.

�Wykonanie� wierzchoªka polega na odczytaniu z pami¦ci zawarto±ci x ko-
mórki nv, i zej±ciu w dóª kraw¦dzi¡ o etykiecie re równej x. Dodatkowo zawar-
to±¢ komórki nv zmnieniana jest na we (je±li we = re to tak naprawd¦ nic si¦
nie zmienia).

Zwró¢my uwag¦, »e w tym modelu obliczenia nic nas nie kosztuj¡, pªacimy
tylko za dost¦p do pami¦ci. Dlatego kluczowe jest tutaj przyj¦cie WordRAM-
owego ograniczenia na liczb¦ bitów pojedynczej komórki pami¦ci. Bez tego
zaªo»enia mogliby±my ka»dy problem rozwi¡za¢ w czasie potrzebnym na prze-
czytanie danych i wypisanie wyniku, co nie byªoby zbyt korzystne w kontek±cie
przydatno±ci modelu cell-probe do dowodzenia dolnych granic.

2.2 Zªo»ono±¢ komunikacyjna

Wiele ciekawych dolnych granic mo»na udowadnia¢ bezpo±rednio w modelu cell-
probe. W przypadku problemu poprzednika wygodniej jest skorzysta¢ z jeszcze
silniejszego modelu, tzw. modelu komunikacyjnego.

Niech f : X × Y → V b¦dzie dowoln¡ funkcj¡. W modelu komunikacyjnym
mamy dwie osoby � Alicj¦ i Boba. Alicja dostaje x ∈ X , a Bob y ∈ Y. Ich
zadaniem jest obliczenie f(x, y). Mog¡ si¦ oni porozumiewa¢ jedynie przesyªaj¡c
ustalonego rozmiaru komunikaty i oczywi±cie chc¡ ich przesªa¢ jak najmniej.
Algorytm wysyªania komunikatów nazywa si¦ z reguªy protokoªem. Protokóª, w
którym Alicja wysyªa komunikaty rozmiaru a, Bob wysyªa komunikaty rozmiaru
b, a ª¡czna liczba komunikatów jest ≤ t b¦dziemy nazywa¢ protokoªem typu
[a, b, t]. Ponadto b¦dziemy czasem pisa¢ [a, b, t]A / [a, b, t]B , aby podkre±li¢, »e
pierwszy komunikat wysyªa Alicja/Bob.
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Niech f : D × Q → V b¦dzie problemem strukturodanowym. D jest tu
zbiorem wszystkich danych jakie struktura mo»e reprezentowa¢, Q jest zbiorem
wszystkich mo»liwych zapyta«, a V zbiorem mo»liwych odpowiedzi. Ponadto
dla d ∈ D and q ∈ Q warto±¢ f(d, q) jest prawidªow¡ odpowiedzi¡ dla danych d
i zapytania q.

Lemat 3. Przy zaªo»eniach jak powy»ej, je±li istnieje struktura danych rozmiaru

S, odpowiadaj¡c na zapytania w czasie ≤ t, to istnieje dla f protokóª typu

[log S, w, 2t].

�wiczenie 1. Uzasadnij ten lemat.

W zwi¡zku z tym mo»emy si¦ skoncentrowa¢ na dowodzeniu ogranicze« dol-
nych na t dla protokoªów typu [a = log n, b = w, t], rozwi¡zuj¡cych problem
poprzednika.

2.3 Eliminacja rund

Podstawowym narz¦dziem w dowodzeniu dolnych ogranicze« w modelu komu-
nikacyjnym jest tzw. lemat o eliminacji rund. Zanim go jednak sformuªujemy,
musimy zde�niowa¢ jedno dodatkowe poj¦cie.

Niech f : X × Y → V b¦dzie jak poprzednio. k-krotnym zªo»eniem f b¦-
dziemy nazywa¢ problem f (k) zde�niowany nast¦puj¡co. Alicja dostaje liczby
x1, . . . , xk ∈ X , a Bob liczb¦ y ∈ Y, indeks i ∈ 1, . . . , k i liczby x1, . . . , xi−1. Ich
zadaniem jest obliczenie f(xi, y).

Uwaga. Zwró¢my uwag¦, »e Bob zna cz¦±¢ liczb znanych Alicji. Wydaje si¦ to
niepotrzebne, ale jest to zaªo»enie techniczne bardzo przydatne w dowodach.

Rozwa»my dowolny protokóª obliczaj¡cy f (k). Przypu±¢my, »e Alicja wysyªa
pierwszy komunikat. Chciaªaby ona przesªa¢ xi, ale niestety nie zna warto±ci i.
Je±li a � k, to wydaje si¦, »e nie jest ona w stanie przesªa¢ zbyt wiele informacji
na temat xi (±rednio a/k bitów). Poni»szy lemat formalizuje t¦ intuicj¦:

Lemat 4 (Eliminacja rund). Przypu±¢my, »e istnieje protokóª typu [a, b, t]A

rozwi¡zuj¡cy f (k) z prawdopodobie«stwem bª¦du δ. Wtedy istnieje protokóª typu

[a, b, t− 1]B rozwi¡zuj¡cy f z prawdopodobie«stwem bª¦du δ + O(
√

a/k).

Dowód tego lematu pominiemy. Same de�nicje niezb¦dnych poj¦¢ z teorii
informacji zaj¦ªoby nam zbyt wiele czasu. Intuicja jest jednak jasna. Aby
obliczy¢ f w t− 1 krokach pomijamy pierwsza wiadomo±¢ Alicji. Zamiast tego
Bob losuje t¦ wiadomo±¢. Skoro Alicja nie zna i, to w pierwszej wiadomo±ci nie
mo»e przekaza¢ Bobowi zbyt wiele informacji na temat xi, ±rednio a/k bitów.
Prawdopodobie«stwo, »e Bob ¹le wylosuje te bity jest równe 1−2−a/k. Protokóª
da bª¦dn¡ odpowied¹, je±li dawaª j¡ wcze±niej, lub je±li Bob ¹le odgadª. Dla
maªych a/k mamy 1 − 2−a/k ≈ a/k, co dawaªoby prawdopodobie«stwo bª¦du
δ + a/k. Niestety powy»sza dyskusja nie jest formalnym dowodem, ignorujemy
tu pewne trudno±ci techniczne, które powoduj¡, »e daje si¦ udowodni¢ tylko
nieco sªabsze ograniczenie prawdopodobie«stwa bª¦du: δ +

√
a/k.
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2.4 Dolne granice dla problemu poprzednika

Idea dowodu ograniczenia dolnego jest prosta. Zakªadamy, »e istnieje protokóª
dla problemu poprzednika u»ywaj¡cy t komunikatów przy ustalonych w i n. Za
pomoc¡ lematu o eliminacji rund poka»emy, »e istnieje wtedy protokóª korzy-
staj¡cy z t− 1 komunikatów dla pewnych mniejszych warto±ci w i n. Je±li t jest
�za maªe�, to w ten sposób dojdziemy do protokoªu, który nie wymaga »adnej
komunikacji, a mimo to rozwi¡zuje problem poprzednika z maªym prawdopodo-
bie«stwem bª¦du, co jest oczywi±cie niemo»liwe (oznaczaªoby to odpowiadanie
na zapytania bez zagl¡dania do struktury danych).

Dla uproszczenia zamiast problemu poprzednika rozwa»ymy problem koloru

poprzednika. W problemie tym ka»dy element ma jeden z dwóch kolorów: biaªy
(0) lub czarny (1). Nie wymagamy, aby protokóª znajdowaª poprzednika, a je-
dynie by znajdowaª kolor poprzednika. Problem ten w prosty sposób sprowadza
si¦ do problemu poprzednika.

Oczywi±cie nie mo»e istnie¢ algorytm, który bez zagl¡dania do struktury
danych odpowie na pytanie o kolor z prawdopodobie«stwem > 1/2. B¦dziemy
post¦powa¢ nast¦puj¡co. Zaczniemy od protokoªu typu [a, b, t]A z prawd. bª¦du
δ dla problemu poprzednika z parametrami w, n. Nast¦pnie za pomoc¡ lematu
o eliminacji rund uzyskamy protokóª typu [a, b, t − 1]B z prawd. bª¦du δ′ > δ
dla problemu poprzednika z parametrami w′ ≤ w, n′ ≤ n, itd. Naszym celem
jest uzyskanie protokoªu typu [a, b, 0] z prawd. bª¦du ≤ 1

3 dla nietrywialnego
problemu poprzednika. Aby uzyska¢ takie prawdopodobie«stwo bª¦du b¦dziemy
za ka»dym razem dokonywa¢ redukcji w taki sposób, aby prawd. bª¦du rosªo o
nie wi¦cej ni» 1

3t .

Eliminacja rund Alicja→ Bob Zaªó»my, »e istnieje protokóª P typu [a, b, T ]A

z p.b. δ dla problemu PREDw,n (tzn. statyczny problem poprzednika dla n w-
bitowych liczb). Chcieliby±my skorzysta¢ z lematu o eliminacji rund. W tym
celu musimy zinterpretowa¢ ten protokóª jako rozwi¡zanie problemu f (k) dla
pewnego f . Chcemy przy tym, »eby p.b. wzrosªo o ≤ 1/3t, wi¦c k = Θ(at2).
Jak wybra¢ problem f? Okazuje si¦, »e mo»emy wzi¡¢ f = PREDw/k,n. Dla-

czego P rozwi¡zuje f (k)?
Niech y, x1, . . . , xk oraz i b¦d¡ jak w de�nicji f (k). A zatem Bob zna

y, x1, . . . , xi−1 oraz i, a Alicja x1, . . . , xk. Zwró¢my uwag¦, »e liczby xj oraz
liczby w y s¡ w/k bitowe. W protokole P Alicja dysponuje tylko jedn¡ liczb¡ � x̂.
T¡ liczb¡ niech b¦dzie x̂ = x1 . . . xk (konkatenacja). Z kolei Bob w P dysponuje
tylko danymi, oznaczmy je ŷ. Zde�niujmy ŷ nast¦puj¡co: ŷ = x1x2 . . . xi−1y.
Wida¢, »e poprzednik x̂ w ŷ odpowiada poprzednikowi xi w y. A zatem P roz-

wi¡zuje PRED
(k)
w/k,n. Z lematu o eliminacji rund dostajemy, »e istnieje protokóª

typu [a, b, T − 1]B z p.b. δ + 1/3t rozwi¡zuj¡cy problem PREDw/k,n.

Uwaga. Mo»na do±¢ intuicyjnie wytªumaczy¢ to co si¦ tutaj dzieje. Alicja dys-
ponuje pewn¡ liczb¡ x natomiast dane Boba y maj¡ (dzi¦ki naszej zªo±liwo±ci) t¦
wªasno±¢, »e do pewnego miejsca zgadzaj¡ si¦ z x a potem wszystkie na bardzo
maªej (w/k) liczbie bitów rozje»dzaj¡ si¦ z x. Alicja nie wie w którym miejscu
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to nast¦puje, wiec nie jest w stanie wysªa¢ sensownego komunikatu.

Eliminacja rund Bob → Alicja Teraz rozpatrujemy przypadek, w którym
Bob wysyªa pierwszy komunikat (czyli struktura danych mówi co± bez pytania
:) ). Zaªó»my, »e istnieje protokóª P typu [a, b, T ]B z p.b. δ dla problemu
PREDw,n. Chcemy znów skorzysta¢ z lematu o eliminacji rund, wi¦c musimy
pokaza¢, »e P rozwi¡zuje jaki± problem postaci f (k). Tym razem k = Θ(bt2)
(role Boba i Alicji s¡ zamienione).

Wystarczy wzi¡¢ f = PREDw′=w−log k,n/k. Poka»emy teraz, »e P rozwi¡zuje

f (k). Niech y1, . . . , yk b¦d¡ zestawami danych Boba. Alicja dysponuje liczb¡ i,
zestawami y1, . . . , yi−1 i zapytaniem x. W protokole P Bob ma mie¢ tylko
jeden zestaw danych ŷ. Zde�niujmy ŷ = (0)2y1 ∪ (1)2y2 ∪ . . . (k − 1)2yk, tzn.
ka»dy z zestawów yj poprzedzamy unikalnym pre�ksem. Z kolei zapytanie x̂
Alicji de�niujemy x̂ = (i − 1)bx. Znów, ªatwo sprawdzi¢, »e poprzednik x̂ w ŷ
odpowiada poprzednikowi x w yi.

Uwaga. Tu tak»e mo»na intuicyjnie wytªumaczy¢ to co si¦ dzieje. Wyobra¹my
sobie, »e dzielimy uniwersum na k cz¦±ci, i »e dane Boba maj¡ z ka»d¡ cz¦±cia
przeci¦cie tej samej mocy. Liczba x Alicji jest w jednej z cz¦±ci i to tam nale»y
szuka¢ poprzednika, ale Bob nie wie, która to cz¦±¢, wi¦c nie jest w stanie wysªa¢
dobrego komunikatu.

Podsumowanie Ka»de dwa zastosowania lematu o eliminacji rund bt2-krotnie
zmniejszaj¡ n i at2-krotnie w (w zmniejsza si¦ te» o log(bt2), ale dla du»ych
w jest to nieistotne). Eliminacj¦ musimy przerwa¢, gdy w = O(lg(bt2)) lub
n ≤ 2. Taka sytuacja musi nast¡pi¢, w przeciwnym przypadku uzyskaliby±my
protokóª typu [a, b, 0], co jak wspomnieli±my wcze±niej, jest niemo»liwe. A zatem
t = Ω(min{lgat2 w, lgbt2 n}). Mamy, t = O(lg n), t = O(lg w), a ≥ lg n, b = w,
st¡d podstawy logarytmów s¡ odpowiednio pomi¦dzy a i a3 oraz pomi¦dzy b i
b3. St¡d t = Ω(min{lga w, lgb n}).

�Czyste� ograniczenia dolne dla wielomianowej pami¦ci Je±li zaªo»ymy,
»e nasza struktura danych mie±ci si¦ w pami¦ci wielomianowej wzgl¦dem n, to
a = Θ(lg n) i dostajemy t = Ω(min{lglg n w, lgw n}). Spróbujmy uzyska¢ jak
najlepsze ograniczenia �czyste�, tzn. takie w których pojawia si¦ tylko n b¡d¹
tylko w. Dla ustalonego n lub w z najgorsz¡ sytuacj¡ mamy do czynienia wtedy,
gdy

lglg n w = lgw n ⇒ lg w

lg lg n
=

lg n

lg w
⇒ lg2 w = lg n lg lg n.

Przy ustalonym n dostajemy w =
√

lg n lg lg n, a wi¦c t = Ω
(√

lg n
lg lg n

)
. Przy

ustalonym w dostajemy lg lg w = Θ(lg lg n), a zatem t = Ω
(

lg w
lg lg w

)
.

5


