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V roce 2003 publikovali Gianni Franceschini a Roberto Grossi obdivuhodnou da-
tovou strukturu: reprezentaci množin, která je současně implicitní (zabírá pouze paměť
nutnou k uložení pole hodnot), cache-oblivious a časově optimální i v nejhorším případě.
Výsledek byl bohužel zveřejněn pouze jako rozšířený abstrakt a mnoho důležitých detailů
v něm chybělo, zatímco jiné byly očividně špatně.

Matej Lieskovský se rozhodl uvedenou datovou strukturu pochopit, doplnit potřebné
detaily a opravit chyby. Rekonstrukci vyšší vrstvy struktury, tzv. vrstvy distriktů, obhájil
jako bakalářskou práci v roce 2018. Předmětem této diplomové práce je zbytek datové
struktury – tzv. vrstva kyblíků (bucketů) – a popis interakce obou vrstev.

Kyblíky obsahují polylogaritmický počet klíčů; intervaly mezi minimem a maximem
každého kyblíku jsou navzájem disjunktní. Kyblík umí vyhledávat mezi svými klíči a
posílá své reprezentanty do distriktové vrstvy, která umí pro daný klíč zjistit, do kterého
kyblíku patří. Vkládání se děje lokálně uvnitř kyblíku; pokud se kyblík příliš zvětší,
je rozdělen, což vyvolá aktualizaci distriktové vrstvy. Podobně mazání časem vyvolají
sloučení sousedních kyblíků nebo přerozdělení dat mezi nimi. Díky tomu je možné náročné
operace v distriktové vrstvě rozfázovat mezi větší počet operací s prvky množiny.

Kyblíky mají uvnitř podobu B-stromů arity Θ(log n) a konstantní hloubky. Data
jsou primárně uložena v listech, vnitřní vrcholy si pouze půjčují klíče ze svých podstromů
(vzhledem k implicitnosti struktury si nemohou udržovat kopie klíčů).

To by vypadalo jednoduše, ale zásadním problémem je alokace paměti: list B-stromu
během svého života mění počet prvků, ale implicitní struktura si nemůže dovolit v listech
udržovat volné místo. To je vyřešeno rozdělením listu na konstantní počet částí, které jsou
spravovány pomocí kompaktorových seznamů a kompaktorových zón. Ty se důmyslným
způsobem starají o rozmístění jednotlivých částí všech listů tak, aby bylo možné každý
list poskládat v logaritmickém čase, a přitom efektivně přidávat a ubírat prvky.

Podobně jako v bakalářské práci je i zde nejprve rozebrána amortizovaná verze
struktury, a teprve poté se ukazuje, jak všechnu práci vhodně rozfázovat a dosáhnout
tak logaritmické časové složitosti i v nejhorším případě. Deamortizace vyžaduje mnoho
dalších triků. Nejsložitější část je popsána obecně jako Metoda čtyř segmentů – to je
nová deamortizační technika, která by se mohla hodit i u dalších datových struktur (tyto
aplikace jsou v práci pouze zmíněny).

V závěru práce je shrnuto, jak spolu jednotlivé části datové struktury interagují při
základních operacích s prvky.
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Autor prokázal schopnost porozumět velice netriviální datové struktuře popsané
v literatuře dosti nekompletně. Doplnil, či spíše znovu vymyslel, mnoho detailů klíčových
pro správné fungování struktury. To je znamenitý výsledek, publikovatelný v mezinárod-
ních časopisech.

Práce je sepsána solidní angličtinou s minimem jazykových a sazečských chyb. Oce-
ňuji velkou péči věnovanou tvorbě přehledné terminologie, bez níž by bylo velmi obtížné
se v jednotlivých součástech struktury a jejich závislostech orientovat. Také chválím, že
autor namísto holé prezentace hotového výsledku ukazuje cestu, jak k výsledku dojít.

Práce je místy obtížná na pochopení. To bych ale přičítal spíš celkové náročnosti
tématu. Jistě by bylo možné ledacos vysvětlit podrobněji a ilustrovat ještě více obrázky
a příklady. Nicméně zde mi přijde lepší text nerozmělňovat a nechat některé detaily
k rozmyšlení čtenáři.

Práci doporučuji uznat jako diplomovou.

V Praze dne 30. června 2020
Martin Mareš
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