
DIPLOMOVÁ PRÁCE

Viktor Němeček

Dynamické vlastnosti stromů

Katedra aplikované matematiky

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Mareš, Ph.D.
Studijní program: Informatika

Studijní obor: Teoretická informatika

Praha 2022





Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracoval samostatně a výhradně
s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů. Tato práce
nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.
Beru na vědomí, že se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze
zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znění, zejména skutečnost,
že Univerzita Karlova má právo na uzavření licenční smlouvy o užití této práce
jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona.

V Praze dne 6. 1. 2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podpis autora

i



ii



Rád bych poděkoval Mgr. Martinu Marešovi, Ph.D., za vedení práce. Dále bych
chtěl poděkovat Mgr. Dagmar Němečkové a Mgr. Markétě Machové za pomoc
s korekturami. Nakonec bych poděkoval i ostatním členům mé rodiny a ostatním
přátelům za duševní podporu a za to, že se mnozí z nich nabídli jako korektoři,
i když jsem jejich nabídky nakonec nevyužil.

iii



iv



Název práce: Dynamické vlastnosti stromů

Autor: Viktor Němeček

Katedra: Katedra aplikované matematiky

Vedoucí diplomové práce: Mgr. Martin Mareš, Ph.D., Katedra aplikované mate-
matiky

Abstrakt: V této práci jsme srovnali několik variant binárního vyhledávacího
stromu, které se blíží dynamické optimalitě: tango stromy, multisplay stromy a
splay stromy. Experimentálně jsme prozkoumali chování těchto tří typů stromů a
červenočerných stromů. Měřili jsme počet navštívených vrcholů na operaci a také
čas běhu na reálném hardwaru. Ukázali jsme, že tango strom a multisplay strom
jsou ve většině případů méně efektivní než červenočerný a splay strom. V chování
splay stromu a červenočerného stromu hrály nečekaně velkou roli efekty cache.

Klíčová slova: binární vyhledávací stromy, červenočerné stromy, tango stromy,
splay stromy, multisplay stromy

Title: Dynamic properties of trees

Author: Viktor Němeček

Department: Department of Applied Mathematics

Supervisor: Mgr. Martin Mareš, Ph.D., Department of Applied Mathematics

Abstract: In this thesis we compared some variants of binary search trees that
approach dynamic optimality: Tango trees, Multisplay trees, and Splay trees. We
empirically tested the behavior of these three types of trees, as well as Red-Black
trees. We measured the amount of visited nodes per operation and running time
on real hardware. We proved that Tango trees and Multisplay trees are in most
cases less efficient than Splay trees and Red-Black trees. Cache-related effects
played a surprisingly large part in the behavior of Red-Black tree and Splay tree.

Keywords: binary search trees, Red-Black trees, Tango trees, Splay trees, Multis-
play trees

v



vi



Obsah

Úvod 3
Struktura práce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1 Vyhledávací stromy 5
1.1 Binární vyhledávací stromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 Statická optimalita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Vyvažované stromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

1.3.1 AVL stromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.2 Červenočerné stromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.3 Rankově vyvažované stromy . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2 Cesta k dynamické optimalitě 17
2.1 Výpočetní model . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.2 Splay stromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3 Meze optimality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.4 Tango stromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.5 Multisplay stromy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

3 Metodika 31
3.1 Implementace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.2 Měření . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

4 Výsledky 33
4.1 Náhodná přístupová posloupnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2 Červenočerný strom a cache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

4.2.1 Chování cache . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2.2 Cache a dokonale vyvážené stromy . . . . . . . . . . . . . 37
4.2.3 Praktické chování červenočerných stromů . . . . . . . . . . 38
4.2.4 Teoretické chování červenočerných stromů . . . . . . . . . 39

4.3 Sekvenční přístupová posloupnost . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.4 Bit reversal posloupnost na páteři . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
4.5 Podmnožinové posloupnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

4.5.1 Červenočerný strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4.5.2 Splay strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4.5.3 Tango strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
4.5.4 Multisplay strom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
4.5.5 Porovnání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4.6 Proměnlivě podmnožinová posloupnost . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.7 Posloupnost z reálného světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Závěr 65

Seznam použité literatury 67

Seznam obrázků 69

1



A Přílohy 71
A.1 Dokumentace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
A.2 Proměnlivě podmnožinová posloupnost . . . . . . . . . . . . . . . 75

2



Úvod
Téměř žádný program se neobejde bez uchovávání dat v paměti počítače. Pro

uchováváni dat je nutné vybrat datovou strukturu, jejíž schopnosti odpovídají po-
třebám programu. Pokud chceme umět pokládat dotazy na předchůdce či násled-
níka prvku nebo pokud naše data reprezentují intervaly čísel a my potřebujeme
umět rozhodnout, zda je dané číslo prvkem nějakého ze zapamatovaných inter-
valů, je přirozenou volbou struktury binární vyhledávací strom. Základní binární
vyhledávací strom ale bohužel nezaručuje lepší než lineární čas na operaci, proto
Adelson-Velskii a Landis (1962) představili AVL strom, nejstarší z vyvažovaných
binárních stromů.

AVL strom dovede vykonat libovolnou operaci v čase O(log n), což je nejlepší
složitost v nejhorším případě, které lze dosáhnout. Po AVL stromu přišly další
varianty vyvažovaných binárních vyhledávacích stromů jako například červeno-
černý strom, který představili Guibas a Sedgewick (1978), který nabízí oproti AVL
stromu navíc například operaci Split, a také garantuje amortizovaně O(1) zápisů
do paměti na operaci. Tím dosahuje rychlejšího chování v některých praktických
aplikacích.

Přestože nejde obecně dosáhnout lepší než logaritmické časové složitosti ope-
race Find, některé konkrétní přístupové posloupnosti lze vykonat i s lepším prů-
měrným časem na operaci. Sleator a Tarjan (1985) proto představili splay strom,
který mění svou strukturu nejen při vkládání či mazání prvků, ale i při jejich
vyhledávání. Tím dosahuje lepší časové složitosti při vykonávání některých pří-
stupových posloupností a zachovává si amortizovaně logaritmickou složitost při
vykonávání jiných. V nejhorším případě ale může mít až lineární hloubku. Také
může při každém přístupu změnit část své struktury, což vede k mnoha zápisům
do paměti, jež jsou obvykle pomalejší než čtení.

Autoři splay stromu o něm postulovali, že dovede vykonat libovolnou přístu-
povou posloupnost v optimálním čase. Toto tvrzení však není ani 35 let po objevu
splay stromu dokázané. Ve skutečnosti není dokázané žádné silnější tvrzení, než
že se splay strom chová nejvýše o logaritmický faktor hůře než optimální strom.
Toto tvrzení je ale triviální – i optimálnímu stromu musí každé vyhledání prvku
trvat alespoň O(1) času – a splňují ho i například AVL stromy.

Později byly představeny dvě další datové struktury, tango stromy a multis-
play stromy, pro které se jejich autorům podařilo dokázat, že provedou nejvýše
o faktor log log n kroků více než optimální strom.

V praxi je ale ne vždy asymptotická složitost struktury její rozhodující vlast-
ností – existuje mnoho příkladů struktur, které mají nízkou asymptotickou složi-
tost, která se ale projeví až na neprakticky velkých datech. Za všechny můžeme
uvést například Fibonacciho haldu. Proto vznikly studie zkoumající praktické
chování některých stromů. Karlton a kol. (1976) zkoumali počty kroků, které
provede AVL strom při vykonání náhodné posloupnosti různých operací. Baer a
Schwab (1977) a Wright (1980) porovnávali několik různých vyvažovacích strate-
gií, a to jak podle času běhu na konkrétním hardwaru, tak podle délek cest z ko-
řene k vyhledávaným vrcholům. Všechny tyto studie zkoumaly chování stromů
pouze na umělých přístupových posloupnostech. Žádná z nich také nezkoumala
chování splay stromu (mimo jiné proto, že vznikly před jeho představením).
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Pfaff (2004) porovnával celkem 20 datových struktur – větší počet variant
červenočerného, AVL a splay stromu, které se mezi sebou lišily reprezentací vr-
cholů. K porovnání použil nejen umělé přístupové posloupnosti, ale i přístupové
posloupnosti získané přímo z běhu několika programů, které binární vyhledávací
stromy používají, například z webového prohlížeče Firefox nebo z jádra operač-
ního systému Linux. Ve svém článku měřil pouze čas běhu simulace.

Žádná z těchto prací však nezkoumala chování tango stromů, multisplay stro-
mů a obecně souvislost dynamické optimality a praktické použitelnosti. Proto
jsme se rozhodli porovnat chování těchto dvou datových struktur a dále červeno-
černého a splay stromu na několika typech přístupových posloupností.

Struktura práce
V první kapitole se seznámíme s některými základními variantami vyvažova-

ných binárních vyhledávacích stromů. Ve druhé kapitole popíšeme obecný model
binárního vyhledávacího stromu a několik dalších variant stromu, jejichž cho-
vání budeme v dalších kapitolách zkoumat. Ve třetí kapitole popíšeme metodiku,
kterou se budeme řídit při provádění měření. V závěrečné, čtvrté kapitole před-
stavíme naměřené výsledky a provedeme jejich diskusi.
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1. Vyhledávací stromy
V této kapitole zavedeme formální definici binárního vyhledávacího stromu a

pojednáme o jeho výhodách oproti jiným způsobům uložení dat. Dále přiblížíme
(staticky) optimální strom. Pro dynamické stromy připomeneme některé běžné
vyvažovací strategie a také představíme jiné, novější přístupy, například třídu
rankově vyvážených stromů a jejich speciální případ Weak AVL strom. Potom
představíme několik mezí optimality – vlastností, které musí mít optimální binární
vyhledávací strom. Nakonec se podíváme na tango stromy a multisplay stromy
a dokážeme, že tyto meze splňují (nebo, v případě tango stromu, že je téměř
splňují).

1.1 Binární vyhledávací stromy
Častým úkolem datové struktury je udržovat informaci o množině prvků. For-

málně mějme univerzum U , lineární uspořádání na tomto univerzu ≤ a konečnou
podmnožinu tohoto univerza M . Budeme chtít vybudovat datovou strukturu,
která dokáže o každém prvku U říct, zda náleží množině M . Po takových struk-
turách často požadujeme nějaké z následujících operací:

• Build(M): vystavět novou strukturu nad množinou M ,

• Find(x): pro prvek x ∈ U rozhodnout, zda x ∈ M ,

• Insert(x): přidat prvek x ∈ U do množiny M ,

• Delete(x): odstranit prvek x ∈ M z M ,

• Enumerate: vyjmenovat všechny prvky M ,

• Succ(x), respektive Pred(x): pro daný prvek x ∈ U najít nejbližší (ostře)
větší, respektive menší prvek M ,

• RangeQuery(x,y): pro dané dva prvky x,y ∈ U takové, že x < y, spočítat
nebo vyjmenovat všechny prvky z ∈ M takové, že x ≤ z ≤ y.

Volba struktury vždy závisí na tom, které z těchto operací potřebujeme v naší
konkrétní aplikaci podporovat. Pokud nám například stačí umět prvky vyjme-
novat, postačí nám obyčejné pole. Pokud chceme umět vyhledávat, přidávat i
mazat v průměru v konstantním čase, je nejlepší volbou nějaká varianta hasho-
vací tabulky. Zejména Succ, Pred a RangeQuery ale hashovací tabulka umí
pouze v čase Θ(|M |). Pokud tedy tento typ dotazů potřebujeme struktuře po-
kládat, můžeme využít některou ze stromových datových struktur, které v této
práci popíšeme.

Definice 1. Binární vyhledávací strom je struktura, které může být buď
prázdná, nebo může obsahovat vrchol, který nazveme kořen. Kořen má dva uka-
zatele, které opět ukazují na (ne nutně neprázdné) binární vyhledávací stromy.
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Kořenům těchto stromů budeme říkat pravý a levý syn kořene. Pokud je vr-
chol v synem vrcholu u, řekneme, že vrchol u je rodičem vrcholu v. Na každý
vrchol stromu krom kořene musí ukazovat právě jeden ukazatel z rodiče.

Pro vrchol v nazveme podstromem vrcholu v množinu vrcholů, do nichž
se dá dostat z vrcholu v libovolnou1 posloupností kroků „přejdi do pravého syna“
a „přejdi do levého syna“. Podstromu pravého, respektive levého syna vrcholu v
budeme také říkat levý a pravý podstrom vrcholu v

V každém vrcholu bude pak právě jedna hodnota nebo také klíč, a navíc bude
pro každý vrchol v platit, že hodnoty ve všech vrcholech v levém podstromu v jsou
ostře menší než hodnota ve v a hodnoty v pravém podstromu naopak ostře větší.

Při práci se stromem budeme předpokládat, že následující kroky umíme v kon-
stantním čase:

• Nalezni kořen,

• přejdi do pravého, případně levého syna aktuálního vrcholu,

• přejdi do rodiče aktuálního vrcholu,

• přečti či zapiš hodnotu v aktuálním vrcholu,

• pokud aktuální vrchol nemá pravého či levého syna, vytvoř na jeho místě
nový vrchol s danou hodnotou.

Vyhledávání hodnoty x ve stromu pak můžeme provést podle následujícího algo-
ritmu:

1. Nalezni kořen.

2. Podívej se, zda je hodnota x rovna hodnotě v aktuálním vrcholu, a pokud
ano, nahlas nález.

3. Je-li hodnota x větší než hodnota v aktuálním vrcholu, podívej se, zda
existuje pravý syn aktuálního vrcholu. Pokud ano, přejdi do něj a vrať se
ke 2. kroku algoritmu, jinak ohlas, že x ve stromu není.

4. Je-li hodnota x menší než hodnota v aktuálním vrcholu, podívej se, zda
existuje levý syn aktuálního vrcholu. Pokud ano, přejdi do něj a vrať se ke
2. kroku algoritmu, jinak ohlas, že x ve stromu není.

Podobným algoritmem budeme prvky přidávat, pouze místo nahlášení neexis-
tence x na místě chybějícího syna založíme nový vrchol. Mazání prvku provedeme
následovně:

• Je-li vrchol obsahující mazaný prvek list, prostě ho smaž.

• Má-li vrchol obsahující mazaný prvek právě jednoho syna, prvek smaž a
jeho syna připoj pod rodiče mazaného prvku na místo mazaného prvku.

1Posloupnost může být i prázdná.
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• Má-li vrchol obsahující mazaný prvek dva syny, najdi ve stromu nejbližší
větší prvek, jeho hodnotu zapiš na místo odstraňovaného prvku a odstraň
vrchol, v němž byl uložen tento nejbližší větší prvek. Tomuto vrcholu nutně
chybí přinejmenším levý syn (kdyby existoval, hodnota v něm by byla menší
než hodnota jeho rodiče, ale větší než hodnota odstraňovaného vrcholu –
jeho rodič by tedy nemohl být nejbližší větší).

1.2 Statická optimalita
Podívejme se na životní cyklus binárního vyhledávacího stromu. Takový strom

nejprve vybudujeme s (ne nutně neprázdnou) počáteční množinou klíčů a potom
na něm vykonáme nějakou posloupnost operací. My se prozatím omezíme pouze
na případ, kdy strom vybudujeme nad neprázdnou množinou klíčů a jediná ope-
race, kterou budeme vykonávat, bude operace vyhledání. Navíc budeme požado-
vat, aby se všechny klíče, které ve stromu hledáme, skutečně ve stromu nacházely.
Potom je posloupnost operací jednoznačně dána pouze hodnotami, na které se
dotazujeme (a jejich pořadím; hodnoty nemusí být různé). Posloupnost těchto
hodnot budeme nazývat přístupová posloupnost, budeme ji značit S a její délku
budeme značit m.

Přirozená otázka zní, jak vypadá binární vyhledávací strom, který pro da-
nou posloupnost přístupů vykoná nejméně kroků. V plné obecnosti budeme tuto
otázku řešit v pozdějších částech této kapitoly. Pro tuto sekci se omezíme na
statické stromy. To znamená stromy, jejichž strukturu (tedy v jejich vrcholech
uložené ukazatele) po vybudování již nebudeme měnit. Na druhou stranu bu-
deme předpokládat, že přístupovou posloupnost, nebo alespoň četnost jednotli-
vých prvků v ní, předem známe. V tomto modelu se počet kroků přesně rovná
počtu navštívených vrcholů (včetně násobnosti).

Problém konstrukce optimálního stromu v tomto modelu vyřešil dynamickým
programováním Knuth (1971). Myšlenku jeho algoritmu zde představíme.

Mějme množinu klíčů, pro jednoduchost [n] (tedy množinu přirozených čísel
od 1 do n včetně), a pole vah w. Naším cílem bude najít strom nad množinou
klíčů [n] s co nejnižší celkovou vahou, kde váha stromu je∑

i∈[n]
wi · (hloubka vrcholu obsahujícího i).

Váha klíče i w[i] může být buď pravděpodobnost, že daný přístup bude mít
za cíl klíč i, nebo počet výskytů klíče i v přístupové posloupnosti. V prvním
případě dostaneme jako váhu výsledného stromu střední hodnotu počtu navštíve-
ných vrcholů při přístupu, v druhém případě součet počtů navštívených vrcholů
přes celou přístupovou posloupnost.

Algoritmus je založený na myšlence, že podstrom libovolného vrcholu v opti-
málním stromu je sám o sobě optimálním stromem nad příslušnými prvky. Proto
stačí pro všechny možné volby kořene rekurzivně spočítat optimální strom pro
prvky menší než kořen a větší než kořen, a z takto spočítaných stromů vybrat
ten s nejmenší váhou. Protože přímočará implementace tohoto postupu by běžela
v exponenciálním čase, budeme si váhy (a případně kořeny) dílčích optimálních
stromů ukládat. Tímto postupem postavíme optimální strom v čase Θ(n3). Al-
goritmus lze však upravit tak, aby měl kvadratickou časovou složitost.
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1.3 Vyvažované stromy
Co když však potřebujeme umět do struktury i vkládat? Můžeme pokračovat

naivně podle algoritmu uvedeného výše v této kapitole. Knuth (1968) ukázal, že
pokud budeme prvky do stromu vkládat v náhodném pořadí,2 s vysokou prav-
děpodobností dostaneme strom, v němž bude průměrná hloubka vrcholu 2 ln n.
Robson (1979) dále ukázal, že pokud H(n) je střední hodnota hloubky nejhlub-
šího vrcholu ve stromu o n vrcholech vytvořeného vložením hodnot v náhodném
pořadí, pak

lim
m→∞

H(n)
ln(n) ≤ α,

kde α je přibližně 4.311 . . . , přesně se jedná o největší kořen rovnice

α · ln 2 e
α

= 1.

Devroye (1986) později dokázal, že výše uvedená nerovnost je ve skutečnosti
rovnost.

V praxi však často klíče potřebujeme vkládat i v pořadí, které není náhodné,
ale obsahuje nějakou pravidelnost. Například pokud bychom do (na počátku
prázdného) nevyvažovaného binárního stromu vložili čísla z množiny [n] vze-
stupně, strom zdegeneruje v jednu jedinou cestu, na níž bude nejhlubší vrchol
v hloubce n a průměrná hloubka vrcholu bude (n + 1)/2. Takovýmto případům
bychom se rádi vyhnuli, proto prozkoumáme vyvažované stromy. Protože však
všechny stromy, které budeme zkoumat, budou vyvažované pomocí rotací hran,
představíme nejprve, co taková rotace hrany je, a to jak obrázkem 1.1, tak for-
mální definicí.
Definice 2. Mějme vrchol binárního vyhledávacího stromu x a jeho (bez újmy na
obecnosti pravého) syna y. Dále označme p rodiče vrcholu x, B a C popořadě levý
a pravý podstrom y a A levý podstrom x. Pak (jednoduchá) rotace hrany xy je
krok, při němž nastavíme vrchol y jako syna p (na stejné straně, kde byl původně
vrchol x), vrchol x jako levého syna y a podstrom B jako pravý podstrom u.
Podstromy A a C zůstanou připojené k vrcholům x a y tak, jak byly.

Dále mějme vrchol x, jeho (bez újmy na obecnosti pravého) syna y a syna vr-
cholu y, kterého označíme z. Potom, pokud z je levý syn, můžeme provést dvoji-
tou rotaci hran zy a xz typu zig-zag, která probíhá tak, že nejprve zrotujeme
hranu zy, a potom hranu xz. Pokud je z pravý syn, můžeme provést dvojitou
rotaci hran zy a yx typu zig-zig, která probíhá tak, že nejprve zrotujeme
hranu yx a potom hranu zy.

Rotace hrany se může jevit jako zvláštní operace. Téměř všechny vyvažovací
algoritmy (a úplně všechny, o kterých zde budeme mluvit) ale využívají k vyva-
žování právě rotace, protože se jedná o poměrně jednoduchou a překvapivě silnou
operaci, která mění strukturu stromu a přitom zachovává uspořádání.

Dvojité rotace typu zig-zig budeme používat později v této kapitole. Pro teď
si vystačíme s jednoduchými rotacemi a dvojitými rotacemi typu zig-zag, proto
budeme-li mluvit o dvojitých rotacích, budeme tím mít na mysli právě typ zig-zag.

2Bez újmy na obecnosti předpokládáme, že do struktury postupně vložíme všechny prvky
z množiny [n] pro vhodně zvolené n. Potom náhodné pořadí znamená pořadí určené rovnoměrně
náhodně zvolenou permutací na množině [n].
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(a) Jednoduchá rotace hrany xy. (b) Zig-zig rotace.

(c) Zig-zag rotace. Tato rotace jako jediná není symetrická.

Obrázek 1.1: Jednoduchá, zig-zig a zig-zag rotace.

1.3.1 AVL stromy
AVL strom poprvé představili Adelson-Velskii a Landis (1962). Jedná se o typ

vyvažovaného stromu. V AVL stromu platí, že hloubka pravého a levého pod-
stromu každého vrcholu se liší nejvýše o jedna. To znamená, že pokud D(n)
označíme minimální počet vrcholů ve stromu hloubky n, dostáváme, že D(0) = 0,
D(1) = 1 a D(i) = 1 + D(i − 1) + D(i − 2) pro každé i větší než jedna. Pokud
vyřešíme tuto rekurenci, zjistíme, že D(i) = logφ(i) + O(1), kde

φ = 1 +
√

5
2 = 1.618 . . .

je zlatý řez.
V každém vrcholu si budeme pamatovat navíc informaci o vyvážení daného

vrcholu. Tato informace může nabývat tří možných hodnot – příslušný vrchol
může být buď vyvážený (oba jeho podstromy jsou stejně hluboké), nebo nakloněný
doprava (jeho pravý podstrom je o jedna hlubší než levý), nebo nakloněný doleva.3

Vyhledání prvku probíhá stejně, jako v nevyvažovaném binárním vyhledáva-
cím stromu. Vložení je ale trochu komplikovanější. Při připojení nového listu je
potřeba jeho rodiči změnit vyvážení. Byl-li vyvážený (tj. byl to list), nově bude
nakloněný za novým vrcholem. Byl-li nakloněný od nového vrcholu, bude nově
vyvážený. V prvním případě navíc vzrostla celková hloubka podstromu tohoto
vrcholu, je tedy potřeba změnu vyvážení propagovat výše do stromu. Kromě
předchozích dvou případů může při další propagaci nastat ještě jeden jiný, totiž

3Vystačili bychom si i s jediným bitem, který by udával, zda je podstrom daného vrcholu
hlubší než podstrom jeho sourozence.
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Obrázek 1.2: Použití jednoduché a zig-zag rotace k vyvážení AVL stromu.

že byl vrchol už původně nakloněný směrem, ze kterého propagujeme. To zna-
mená, že po přidání nového vrcholu již neplatí invariant AVL stromu a musíme
provést buď jednoduchou, nebo dvojitou rotaci hrany, abychom situaci napravili.

Nechť x je nejhlubším vrcholem ve stromu, který po vložení vrcholu v ne-
splňuje AVL invariant. Hloubku jeho podstromu před vložením v si označíme k.
Nechť byl bez újmy na obecnosti vložen vrchol do podstromu jeho pravého syna y.
Pak je nutné rozebrat následující případy:

• Nový vrchol byl vložen do pravého podstromu vrcholu y (první případ na ob-
rázku 1.2). Potom lze jednoznačně dopočítat hloubky ostatních relevantních
vrcholů (na obrázku pod podstromy; vždy počítáno vůči kořenu nakreslené
části stromu) na základě toho, že víme, že:

– Vrchol x musí porušovat AVL invariant,
– ostatní vrcholy ho musí splňovat,
– před vložením nového vrcholu musely AVL invariant splňovat všechny

vrcholy,
– hloubka podstromu x musela být k.

Pak můžeme AVL invariant opravit jednoduchou rotací.

• Nový vrchol byl vložen do levého podstromu y. Potom musíme provést dvo-
jitou rotaci. Jednu z možných kombinací hloubek jednotlivých podstromů
v takovém případě zobrazuje druhý případ na obrázku 1.2. Další možnost,
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kterou však není potřeba v kódu rozlišovat a vyřešíme ji úplně stejně, spo-
čívá v prohození hloubek podstromů B a C z tohoto obrázku.

Provedením rotace však zařídíme, že se celý podstrom rotovaného vrcholu
o jedna sníží. To znamená, že bude mít stejnou výšku jako před Insertem a
změnu tedy není potřeba dále propagovat. Nabízí se otázka, když vyvažováním
vždy zajistíme, že se hloubka stromu nezmění, jak je možné, že do něj můžeme
postupně vložit libovolně mnoho vrcholů? Je to tím, že celková hloubka stromu se
může změnit právě při takových Insertech, které nezpůsobí žádnou rotaci hrany.

Operaci Delete zde podobně detailně probírat nebudeme, podotkneme ale,
že na rozdíl od operace Insert může být nutné až řádově logaritmicky mnoho ro-
tací vůči vůči počtu vrcholů ve stromu (tj. lineárně mnoho vůči hloubce stromu).
Kdybychom strom nejprve postavili posloupností operací Insert a poté vymazali
všechny vrcholy posloupností operací Delete, mohli bychom ukázat, že prove-
deme amortizovaně konstantně mnoho rotací na operaci. Pokud však operace
Insert a Delete nevhodně proložíme, může se stát, že budeme potřebovat až
logaritmicky mnoho rotací na operaci.

1.3.2 Červenočerné stromy
Bayer a McCreight (1972) představili B-stromy. Těmi se zde nebudeme zabý-

vat, protože se nejedná o binární stromy. Z jejich speciálního případu (2,4) stromů
ale Guibas a Sedgewick (1978) odvodili červenočerné stromy, které si nyní popí-
šeme. K tomu se nám bude hodit alternativní pohled na binární stromy. Předsta-
víme si, že na každé místo ve stromu, kde některému vrcholu chybí pravý nebo
levý syn, přidáme jeden list. Tím dostaneme strom, v němž bude každý vrchol mít
buď právě dva, nebo žádného potomka. Vrcholy, které nemají žádného potomka,
neobsahují žádný klíč ani jiná data. V programu tedy mohou být reprezentovány
například nulovými ukazateli. Těmto vrcholům budeme říkat vnější nebo také
externí vrcholy. Ostatním vrcholům budeme říkat interní.

Rozmyslíme si, že externích vrcholů je ve stromu s n interními vrcholy n+1 a
každý z nich odpovídá jednomu intervalu mezi dvěma po sobě jdoucími hodnotami
ve stromu (nebo intervalu mezi jednou z krajních hodnot a plus nebo mínus
nekonečnem).

Nyní již máme veškerou terminologii potřebnou k tomu, abychom mohli při-
stoupit k definici. Červenočerný strom je vyvažovaný binární strom, který dále
splňuje následující invarianty:

1. Každý vrchol má buď červenou, nebo černou barvu.

2. Všechny externí vrcholy jsou černé.

3. Na všech cestách z kořene do externího vrcholu musí být stejný počet čer-
ných vrcholů.

4. Každý červený vrchol má oba potomky černé.

5. Kořen je černý.
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Můžeme si všimnout, že pokud zkontrahujeme všechny hrany mezi červeným
synem a jeho černým rodičem, dostaneme strom, ve kterém má každý vrchol
kromě listů mezi dvěma a čtyřmi potomky a ve kterém jsou všechny cesty z kořene
do listu stejně dlouhé. Tím dostaneme přesně původní (2,4) strom.

Nyní se pokusíme odhadnout minimální počet interních vrcholů ve stromu
hloubky h. Tento minimální počet si označíme D(h). Strom s minimálním po-
čtem vrcholů při dané hloubce vypadá tak, že obsahuje jednu cestu, na níž se
střídají červené a černé vrcholy. Na každý její vrchol dále pověsíme dokonale
vyvážený strom tvořený pouze černými vrcholy o hloubce určené tak, aby byly
splněny invarianty. To znamená, že jeden z podstromů kořene je strom s mini-
málním počtem vrcholů při hloubce o jedna menší a druhý je dokonale vyvážený
strom. Kdybychom se pokusili D(n) vyjádřit pouze pomocí D(n − 1), muselo by
se nám ve vzorci objevit zaokrouhlování ve formě dolní celé části. Abychom se
zaokrouhlování vyhnuli, vyjádříme D(n) pomocí D(n − 2).

D(h) můžeme vyjádřit jako

D(1) = 1,

D(2) = 2,

D(2i) = D(2i − 2) + 2 · (2i−1 − 1) + 2,

D(2i + 1) = D(2i − 1) + 2i−1 − 1 + 2i − 1 + 2.

Z toho po zjednodušení a vyřešení dostáváme, že D(i) ∈ Θ(2i/2), tedy nejvyšší
možná hloubka s daným počtem interních vrcholů je H(n) = log√

2 n + O(1).
Protože

√
2 < φ, je hloubka červenočerného stromu v nejhorším případě větší

než hloubka AVL stromu v nejhorším případě při stejném počtu vrcholů.
Průběh operací Insert a Delete zde nebudeme probírat, protože obsahují

velké množství speciálních případů, které by bylo potřeba popsat. Připojíme ale
dvě poznámky. První z nich je, že výhodou červenočerných stromů oproti AVL
stromům je vždy pouze konstantně mnoho změn struktury stromu při operaci.
Dále je zde vhodné zmínit velice příbuznou struktura, tzv. right-leaning červeno-
černý strom, který představil Andersson (1993). V tomto stromu oproti červeno-
černému stromu navíc platí, že pokud má vrchol právě jednoho červeného syna,
musí to být pravý syn. Tím sice může mírně vzrůst celkový počet rotací k vyvá-
žení struktury, ale výrazně se sníží počet případů, které je třeba při vyvažování
řešit, a strom se tak stane implementačně výrazně jednodušším. V této práci dále
pokračoval Sedgewick (2008), který dále zakázal vrcholy, jejichž oba synové by
byli červení. V této úpravě pak lze naimplementovat operaci Insert na pouhých
33 řádcích kódu v jazyce Java.

Červenočerné stromy ale dále umí dvě operace, jež zde představíme, protože
jich využívají datové struktury, které budeme popisovat později v této práci. Bude
se jednat o operace Join a Split. Před jejich popisem budeme ale potřebovat
zavést ještě dva nové pojmy.

Definice 3. Mějme červenočerný strom S. Pak počet černých vrcholů na cestě
mezi kořenem a (libovolným) externím vrcholem S (nepočítaje koncové vrcholy
této cesty) nazveme černou výškou stromu S. Značit ji budeme H ′(S).
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Definice 4. Mějme libovolný neprázdný binární vyhledávací strom S a jeho vr-
chol u, resp. v, odpovídající minimálnímu, resp. maximálnímu prvku v něm. Pak
cestu z kořene do u, resp. v nazveme levou, resp. pravou páteří stromu S.

Operace Join má na vstupu dva červenočerné stromy A, B a jeden další prvek
univerza x. Pro tyto stromy musí platit, že hodnoty všech prvků ve stromu A jsou
menší než x a hodnoty všech prvků ve stromu B jsou větší než x. Na výstupu ope-
race Join máme jeden strom obsahující všechny prvky, které obsahoval strom A,
strom B, a prvek x. Za předpokladu, že předem známe černou výšku H ′(A) a
H ′(B) stromů A a B, operaci Join zvládneme v čase Θ(1 + |H ′(A) − H ′(B)|).

Při provádění operace Join budeme postupovat následovně:

1. Pokud H ′(A) = H ′(B), pak můžeme vytvořit nový černý vrchol s hodno-
tou x, jako jeho levého a pravého syna nastavit kořeny stromů A a B a
vrátit ho jako kořen nového stromu.

2. Jinak bez újmy na obecnosti předpokládejme, že H ′(A) < H ′(B). Potom
můžeme jít po pravé páteři stromu A, dokud nenalezneme vrchol v takový,
že černá výška jeho podstromu je H ′(B). Vytvoříme nový červený vrchol u
s hodnotou x a vložíme ho do stromu na místo vrcholu v. Vrchol v připojíme
pod u jako levého syna a kořen stromu B jako pravého syna. Mohlo se stát,
že jsme právě vytvořili dva sousedící červená vrcholy a tedy rozbili invariant
červenočerného stromu. Jeho platnost tedy obnovíme podobným postupem
jako při normálním Insertu.

Druhou operací je operace Split. Operace Split dostane na vstupu strom4 S
a x ∈ U . Na výstupu má dva stromy A, B takové, že všechny prvky ve stromu A
budou menší než x, a prvky ve stromu B jsou větší než x. Stromy A a B navíc
obsahují dohromady tytéž prvky jako strom S (kromě prvku x, pokud tento prvek
byl ve stromu S). Operace Split proběhne na červenočerném stromu v čase
Θ(log n). Postup bude následující:

1. Vyhledáme ve stromu S prvek x. Pokud si v naší implementaci červeno-
černého stromu nepamatujeme u každého vrcholu černou výšku jeho pod-
stromu, při cestě dolů budeme tyto černé výšky počítat. To můžeme udělat
například tak, že si ke každému vrcholu poznamenáme, kolik černých vr-
cholů je na cestě mezi ním a kořenem (kořen včetně, vrchol sám nevčetně).
Poté spočítáme černou výšku celého stromu (pokud x ve stromu není, stačí
spočítat počet černých vrcholů na cestě mezi kořenem a externím vrcholem,
na jehož místo bychom x vkládali. Jinak pokračujeme stromem dolů až k li-
bovolnému externímu listu). Černá výška podstromů jednotlivých vrcholů
je pak rovna rozdílu mezi číslem, které jsme si k nim poznamenali, a černou
výškou původního stromu.5

4Z popisu operace Split vyplyne, že není specifická pro červenočerné stromy. Tuto operaci
můžeme provést s libovolným typem binárního vyhledávacího stromu, který podporuje operace
Delete a Join. Pouze analýza časové složitosti bude specifická pro červenočerné stromy.

5Černou výšku celého stromu ani počítat nemusíme. Pro Join ve skutečnosti nepotřebujeme
znát černé výšky, stačí nám pouze umět v konstantním čase určit rozdíl černých výšek dvou
stromů, což lze již ze zapamatovaných čísel.
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2. Na cestě, kterou při vyhledání procházíme, odstraňujeme všechny hrany.
Vrcholy si roztřídíme do dvou seznamů podle toho, zda jsou větší nebo
menší než x. V seznamech udržujeme pořadí, v jakém jsme vrcholy na cestě
našli – seznamy jsou tedy setříděné podle černých výšek podstromů, které
zůstaly viset na vrcholech. Pokud bylo x ve stromu, odstraníme ho a na
konec našich seznamů připojíme vždy příslušného syna x.

3. Nyní tedy máme dva seznamy vrcholů, v nichž na každém z vrcholů visí
právě jeden syn. Podstrom tohoto syna je vždy korektní červenočerný strom,
a navíc známe jeho černou výšku. Výjimkou může být vždy poslední vrchol
v seznamu – ten může mít oba syny, v kterémžto případě je již on sám ko-
řenem korektního červenočerného stromu. Navíc platí, že oba seznamy jsou
setříděny podle černých výšek stromů (tyto černé výšky nemusí být po dvou
různé). Dále platí, že v seznamu prvků větších než x je hodnota každého
vrcholu menší než hodnota všech prvků v jeho zbývajícím (pravém) pod-
stromu. Současně je ale větší než hodnota všech prvků (a jejich zbývajících
podstromů), které jsou v seznamu dále než daný vrchol (protože se původně
jednalo o části jeho levého podstromu). Nyní tedy pro každý seznam zvlášť:

• Pokud poslední prvek seznamu není kořenem korektního červenočer-
ného stromu, udělej z něj korektní červenočerný strom. To znamená,
že vezmeme červenočerný strom, který visí na prvku seznamu, a pr-
vek, na kterém tento strom původně visel, do něj vložíme standardní
operací Insert.

• Všechny prvky seznamu spojíme operací Join. Budeme postupovat
od konce, a to vždy tak, že vezmeme poslední prvek seznamu, což je
korektní červenočerný strom, syna předposledního prvku, což je také
červenočerný strom, a hodnotu předposledního prvku (která je mezi
hodnotami obsaženými ve dvou zmíněných stromech), a aplikujeme na
tyto dva stromy a tento prvek operaci Join. Výsledný strom připojíme
opět na konec seznamu.

Úvodní hledání x zvládneme v čase O(log n). Při slučování využijeme toho, že
stromy byly původně seřazeny podle černé výšky a spojování tuto výšku změnilo
nejvýše o konstantu (uvědomíme si, že vždy nejvýše dva po sobě jdoucí stromy
mohly mít původně stejnou černou výšku, černé výšky tedy nemohou růst příliš).
Součet všech rozdílů černých výšek spojovaných stromů je tedy nejvýše výška pů-
vodního stromu plus jejich počet vynásobený vhodnou konstantou. Oba sčítance
jsou nejvýše O(log n), celá operace Split tedy proběhne v čase O(log n).

1.3.3 Rankově vyvažované stromy
Haeupler a kol. (2015) vyšli z myšlenek Guibase a Sedgewicka (1978) zobec-

ňujících myšlenku červenočerných stromů a představili nový způsob uvažování
o vyvažovaných stromech. Každému vrcholu přiřadili celočíselný rank, přičemž
externí vrcholy mají rank −1 a rank ostatních vrcholů je nezáporný. Různým
nastavením pravidel pro rozdíly ranků mezi vrcholem a jeho syny potom dostali
různé datové struktury. Abychom však o těchto strukturách mohli snadno mluvit,
musíme nejprve zavést několik pojmů.
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Definice 5. Řekneme, že vrchol binárního vyhledávacího stromu je a-syn, pokud
rozdíl jeho ranku a ranku jeho rodiče je právě a. O vrcholu řekneme, že je (a,b)-
vrcholem, pokud jeho potomci jsou (ne nutně v tomto pořadí) a-syn a b-syn.

Všimneme si, že pokud si jako pravidlo zvolíme, že každý vrchol bude (1,1)
nebo (1,2)-vrchol, bude rank každého vrcholu roven právě délce nejdelší cesty (po-
čítané počtem hran) z něj do listu v jeho podstromu, a výsledný strom bude AVL
strom.6 Pokud si jako pravidlo zvolíme, že každý vrchol kromě kořene je 1-syn
nebo 0-syn a žádný 0-syn není synem 0-syna, dostaneme červenočerný strom,
v němž 1-synové a kořen odpovídají černým vrcholům (požadavek na nezápor-
nost ranků vrcholů zajišťuje, že všechny externí vrcholy jsou 1-synové).

Existuje ale ještě jiné pravidlo, kterým dostaneme červenočerné stromy. Pokud
povolíme 1-syny a 2-syny, dostáváme také červenočerné stromy. Nyní ovšem čer-
ným vrcholům odpovídají nejen 2-synové a kořen, ale i 1-synové s lichým rankem.
Takový strom určitě invarianty červenočerného stromu splňuje – máme-li dva vr-
choly se sudým rankem spojené hranou, je (minimálně) spodní z nich 2-syn. Z
téhož důvodu je na každé cestě z kořene do externího vrcholu právě tolik čer-
ných vrcholů, kolik je lichých čísel mezi nulou a rankem kořene. Naopak pokud
máme libovolný červenočerný strom, můžeme každému vrcholu v, jehož podstrom
si označíme S, přiřadit rank 2 · H ′(S), pokud je v červený a 2 · H ′(S) + 1, pokud
je černý.

Toto pravidlo lze formulovat také tak, že každý vrchol je buď (1,1), (1,2) nebo
(2,2)-vrchol. Toto pravidlo vypadá podobně jako AVL pravidlo. Mohli bychom
se tedy ptát, zda neexistuje nějaké pravidlo, které by bylo restriktivnější než
pravidlo červenočerných stromů, ale volnější než pravidlo AVL stromů, které by
nám umožnilo spojit výhody obou těchto stromů. Připomeneme, že výhodou AVL
stromu je o něco menší hloubka nejhlubšího vrcholu v nejhorším případě, výhodou
červenočerných stromů je garance nejvýše O(1) změn struktury na operaci.

Toho skutečně lze dosáhnout, a to pomocí následujících dvou pravidel:

1. Všechny listy (tj. vrcholy, jejichž oba synové jsou externí) jsou (1,1)-vrcholy.

2. Všechny ostatní vrcholy jsou buď (1,1), (1,2) nebo (2,2)-vrcholy.

S touto sadou pravidel navíc s (přímočarými) algoritmy operací Insert a
Delete, které Haeupler a kol. (2015) popsali, dostáváme Weak AVL strom, který
má následující vlastnosti:

• Při Insertech nevznikají (2,2)-vrcholy – pokud vrcholy pouze vkládáme,
máme AVL strom.

• Nastane pouze O(1) změn struktury stromu na operaci v nejhorším případě.

• Nastane pouze amortizovaně O(1) změn ranku na operaci. Navíc počet změn
ranku vrcholu ranku k je amortizovaně O(φ−k) na operaci, kde φ opět značí
zlatý řez.

6Všimneme si, že v tomto myšlenkovém rámci dává smysl, aby si každý vrchol pamatoval, zda
je 1-synem či 2-synem. Pak dostáváme přesně AVL strom s jediným bitem vyvažovací informace
na vrchol, který jsme popsali v poznámce pod čarou výše.
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• Pokud n je počet vrcholů stromu a m je počet operací Insert za celou dobu
života struktury, pak hloubka stromu je nejvýše min(logφ m, log√

2 n)+O(1).
Z toho vyplývá, že pokud m ∈ Θ(n), tj. pokud máme ve stromu alespoň řá-
dově stejně prvků, kolik jsme jich smazali, bude hloubka Weak AVL stromu
v nejhorším případě až na aditivní konstantu stejná jako hloubka AVL
stromu na stejném počtu prvků v nejhorším případě.

• Weak AVL strom lze vyvažovat nejen zdola nahoru, ale i preventivně shora
dolů, což může být výhodné při paralelní práci se stromem. Pak ale ostatní
zde uvedené body neplatí.
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2. Cesta k dynamické optimalitě
V předchozí kapitole jsme se zabývali stromy, které při vykonávání operace

Find paměť pouze čtou. Jak by ale vypadal optimální strom, pokud by mohl
s každou operací Find změnit svoji strukturu?

2.1 Výpočetní model
Chceme-li mluvit o optimálním stromu, musíme nejprve specifikovat, co přesně

budeme za binární vyhledávací strom považovat. Pro zjednodušení se opět vrá-
tíme ke stromům nad pevnou množinou klíčů. Nebudeme tedy podporovat ope-
race Insert a Delete a budeme předpokládat, že strom již stavíme nad ne-
prázdnou množinou klíčů. Definici, kterou zde představíme, používali implicitně
už Sleator a Tarjan (1985), formalizoval ji však až Demaine a kol. (2007).

Definice 6. Mějme přístupovou posloupnost S = s1, s2, . . . ,sm ∈ M . Pak
přístupový algoritmus binárního vyhledávacího stromu je algoritmus,
který postupně provede přístupy ke vrcholům s klíči x1, x2, . . . ,xm.

Přístup probíhá tak, že algoritmus smí mít vždy právě jeden ukazatel na vr-
chol stromu, který na počátku každého přístupu ukazuje na kořen stromu. Dále
v každém kroku smí provést právě jeden z kroků tak, jak byly popsány v úvodu této
kapitoly, případně rotaci hrany mezi aktuálním vrcholem a jeho rodičem.

Řekneme, že časem běhu algoritmu je počet těchto kroků, které algoritmus za
sekvenci přístupů provede, plus jedna za počáteční nalezení kořene. Čas strávený
výpočtem toho, jaký krok se má provést, zanedbáme. O vrcholu stromu řekneme, že
jsme se ho při daném přístupu dotkli, pokud na něj někdy během tohoto přístupu
ukazoval ukazatel algoritmu.

Takovému přístupovému algoritmu se někdy také říká offline přístupový algo-
ritmus. V praxi ale potřebujeme přístupy provádět online.

Definice 7. Online přístupový algoritmus je takový přístupový algoritmus,
jehož rozhodnutí během i-tého přístupu nijak neovlivňují hodnoty xj z přístupové
posloupnosti pro j > i. Na druhou stranu si tento algoritmus smí v každém vrcholu
uložit až O(1) slov paměti informací (nikoli však ukazatele na vrcholy).

Všimneme si, že běžné algoritmy binárních vyhledávacích stromů tuto definici
splňují – například červenočerné a AVL stromy potřebují v každém vrcholu jediný
bit informace, splay strom se obejde zcela bez dalších informací.

Pro danou přístupovou posloupnost S existuje přístupový algoritmus, který
ji vykoná optimálně, tedy v nejkratším čase ze všech možných algoritmů. Tento
počet kroků označíme OPT(S). Zde předpokládáme, že je strom na začátku v nej-
lepší možné konfiguraci. Tím však nesnížíme čas potřebný na přístupy o více než
aditivní O(n), protože z libovolného binárního vyhledávacího stromu je možné
pomocí O(n) rotací vytvořit libovolný jiný (nad toutéž množinou klíčů). Proto
budeme dále zkoumat pouze přístupové posloupnosti S takové, že m ∈ Ω(n).
Vzhledem k tomu, že nahlédneme, že OPT(S) ≥ m, je aditivní faktor O(n)
asymptoticky zanedbatelný.
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Definice 8. O přístupovém algoritmu řekneme, že je f(n)-kompetitivní, pokud
libovolnou posloupnost přístupů X nad množinou klíčů velikosti n vykoná v čase
O(f(n)) · OPT(X). O online přístupovém algoritmu řekneme, že je dynamicky
optimální, pokud je O(1)-kompetitivní.

Předtím, než si popíšeme některé konkrétní stromy, už pouze podotkneme, že
existence dynamicky optimálního algoritmu je otevřeným problémem. Na druhou
stranu například o splay stromech vyslovili Sleator a Tarjan (1985) hypotézu, že
jsou dynamicky optimální.

2.2 Splay stromy
Splay strom představili Sleator a Tarjan (1985). Jedná se o strom, který mo-

difikuje svou strukturu nejen při operacích Insert a Delete, ale i při vyhle-
dávání.1 Splay strom podporuje operaci Splay(x), a všechny ostatní stromové
operace implementuje pomocí O(1) volání této operace.

Samotná operace Splay(x) se skládá ze dvou fází: nejprve standardním způ-
sobem vyhledáme vrchol stromu obsahující klíč x a poté tento vrchol pomocí
rotací hran přesuneme do kořene. V případě neúspěšného hledání přesuneme do
kořene poslední navštívený vrchol. Někdy také operaci Splay definujeme pouze
jako přesun vrcholu rotacemi do kořene – pak musíme dostat jako argument této
operace rovnou ukazatel na vrchol.

Při přesouvání vrcholu do kořene postupujeme tak, že pokud je vzdálenost ak-
tuálního vrcholu od kořene stromu alespoň dva, použijeme vždy dvojitou rotaci
(v závislosti na tom, zda jsou splayovaný vrchol a jeho rodič synové na téže či
různé straně, použijeme buď zig-zig rotaci, nebo zig-zag rotaci). Pouze ve chvíli,
kdy je splayovaný vrchol synem kořene, použijeme jednoduchou rotaci. Tento po-
stup má za následek, že hloubka splayovaného vrcholu se sníží na nulu, hloubka
všech ostatních vrcholů, kterých se během splayování dotkneme, se sníží při-
nejmenším o polovinu (až na aditivní konstantu) a hloubka vrcholů, kterých jsme
se nedotkli, se zvýší maximálně o konstantu.

Pomocí operace Splay(x) naimplementujeme ostatní stromové operace. Při
operaci Insert(x) nejprve zavoláme Splay(x). Tím se dostane následník nebo
předchůdce x do kořene. Potom můžeme vložit nový vrchol obsahující x mezi něj
a jeho pravého nebo levého syna. Při operaci Delete na prvek zavoláme Splay,
poté ze stromu odstraníme kořen a dva vzniklé stromy (jsou-li oba neprázdné)
spojíme dále popsanou operací Join.

Operaci Join, které byla popsána v kapitole Červenočerné stromy, můžeme
provést tak, že ve stromu, který bez újmy na obecnosti obsahuje menší prvky ze
dvou spojovaných stromů, zavoláme Splay(∞). Tím dostaneme nejvyšší prvek do
kořene. Kořeni proto bude chybět pravý syn. Na jeho místo tedy můžeme připojit
druhý strom. Pokud máme v rámci spojování prvek mezi hodnotami obou stromů
do stromu vložit, stačí ho prohlásit za nový kořen a jako syny mu připojit kořeny
původních stromů.

1Přestože splay strom vkládání i mazání podporuje, my se nyní zabýváme modelem, kde
stromy umí pouze vyhledávat. Proto budeme předpokládat, že operaci Delete nikdy nevyko-
náme a všechny operace Insert vykonáme před začátkem měření v rámci inicializace struktury.

18



Split provedeme následovně:

1. Split(x) v našem případě rozdělí strom na stromy s hodnotou klíče větší
než x, menší než x, případně nechá samostatně vrchol s hodnotou x, pokud
ve stromu byl. Začneme tedy zavoláním Splay(x).

2. Pokud byl vrchol s klíčem x nalezen, máme hotovo – vrátíme samostatně
kořen stromu a jeho jednotlivé podstromy jako výstup.

3. Jinak bez újmy na obecnosti nechť máme v kořeni vrchol s klíčem větším
než x. Jedná se ale o nejbližší větší klíč, proto můžeme odpojit jeho levého
syna a oba takto vzniklé stromy vrátit jako výstup.

Splay strom nám garantuje logaritmickou amortizovanou složitost operace
Splay. V některých situacích může však být i lineárně hluboký. Pokud například
přistoupíme ke všem prvkům v rostoucím pořadí, bude mít strom tvar cesty, kde
každý vrchol (krom jediného listu) bude mít pouze levého syna. Pokud poté za-
voláme Splay na nejmenší prvek ve stromu, operace bude trvat lineárně dlouho,
avšak hloubku stromu zmenší na polovinu.

Jak už jsme napsali výše, o splay stromu byla vyslovena hypotéza, že je dy-
namicky optimální, avšak pro obecnou přístupovou posloupnost pro něj nebylo
dokázáno nic silnějšího, než triviální log(n)-kompetitivita. Pro některé konkrétní
přístupové sekvence byly však pro splay strom dokázány zajímavé výsledky, které
představíme v další kapitole.

2.3 Meze optimality
Definice optimality uvedená v sekci 2.1 bohužel není příliš užitečná, protože

není znám algoritmus, který by efektivně spočítal chování optimálního binárního
vyhledávacího stromu. Proto různí autoři přišli s různými odhady na OPT(S).
My zde předvedeme několik horních odhadů a jeden dolní odhad. Začneme třemi
odhady, které představili Sleator a Tarjan (1985). Ti ve svém článku ukázali, že
všechny tři meze (až na aditivní člen závisející pouze na n) splay strom splňuje.
Proto musí platit i pro optimální strom. Proč můžeme pro optimální stromy
aditivní členy závisející pouze na n vypustit, vysvětlíme v této sekci později.

Věta 1 (Static Optimality Bound). Mějme přístupovou posloupnost S délky m
nad množinou [n], a nechť q : [n] → N0 určuje počet výskytů každého prvku [n]
v S. Potom

OPT(S) ∈ O

⎛⎝m +
∑
i∈[n]

q(i) log m

q(i)

⎞⎠ .

Tento odhad těsně splňuje i statický optimální strom popsaný v sekci Statická
optimalita. Proto také všem stromům, které tuto mez splňují, říkáme staticky
optimální.

Věta 2 (Static Finger Bound). Mějme přístupovou posloupnost S = s1, s2, . . . , sm

nad množinou [n]. Potom pro libovolné f ∈ [m] platí

OPT(S) ∈ O

⎛⎝m +
∑

i∈[m]
log(1 + |f − si|)

⎞⎠ .
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Tento odhad jinými slovy říká, že strom musí umět rychle odpovídat na do-
tazy na prvky blízko libovolného fixního prvku. Tuto mez původně představili
v silnější verzi Guibas a kol. (1977) v článku o prstovém vyhledávacím stromu.
To je struktura, která umožňuje udržovat libovolné množství prstů, z nichž každý
ukazuje na některý vrchol. Tato struktura umožňuje přidávat a odstraňovat prsty
v čase O(log n). Vyhledání pak trvá O(f + log(d)), kde f je počet prstů a d je
počet prvků mezi vyhledávaným prvkem a nejbližším prstem. Sleator a Tarjan
(1985) nicméně ukázali, že tato mez platí pro jeden nepohyblivý prst (až na jedno-
rázovou aditivní konstantu nezávisející na počtu přístupů) i pro splay stromy. Jak
se splay strom chová, když se rozhodneme prst přesouvat, představíme později
v této sekci.

Věta 3 (Working Set Bound). Mějme přístupovou posloupnost S = s1, s2, . . . ,sm

nad množinou [n]. Dále mějme funkci t : [m] → N0, kde t(i) je počet různých
prvků v posloupnosti S mezi i-tým prvkem a předchozím výskytem prvku si (nebo
od začátku, pokud se jedná o první výskyt prvku si). Potom platí

OPT(S) ∈ O

⎛⎝m +
∑

i∈[m]
log(t(i) + 1)

⎞⎠ .

Jinými slovy, pokud pracujeme pouze s malou podmnožinou prvků ve stromu,
amortizovaná cena přístupů musí být logaritmická pouze ve velikosti této pod-
množiny.

Věta 4 (Dynamic Finger Bound). Mějme přístupovou posloupnost S = s1, . . . ,sm

nad množinou [n]. Potom platí

OPT(S) ∈ O
(

m +
m∑

i=2
log(1 + |si − si−1|)

)
.

Tato mez nám umožňuje prst v každém kroku přesunout na právě navštívený
prvek. Pro splay stromy ji dokázal Cole (2000).

Před posledními dvěma mezemi uděláme slibovanou odbočku. Na tu se nám
ale budeme potřebovat nové značení.

Definice 9. Mějme posloupnosti S = s1, s2, . . . , sm a T = t1, t2, . . . , tk. Pak
zřetězením posloupností S a T budeme rozumět posloupnost

S∥T = s1, s2, . . . , sm, t1, . . . ,tk.

Dále posloupnost S = sm, sm−1, . . . , s1 nazveme otočením posloupnosti S.

U všech předchozích vět v této kapitole jsme implicitně postupovali tak, že
jsme vzali tvrzení, že splay strom dovede libovolnou přístupovou posloupnost S
vykonat v čase O(f(n) + g(S)) pro vhodné funkce f a g, a z toho jsme vyvodili,
že optimální strom tu samou posloupnost vykoná v čase O(g(S)). Toto tvrzení
teď dokážeme. Dokážeme ho sice pro libovolnou funkci f , ale pouze pro funkce g,
které jsou nejvýše lineární vzhledem k zřetězení. Jinými slovy, budeme požadovat,
aby pro každé dvě přístupové posloupnosti S, T platilo g(S) + g(T ) ≥ g(S∥T ).
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Tvrzení 5. Mějme libovolnou funkci f : N → N a funkci g z množiny všech koneč-
ných posloupností přirozených čísel do N takovou, že pro každé dvě posloupnosti
S, T platí g(S∥T ) ≤ g(S) + g(T ). Dále nechť splay strom (nebo jakýkoli jiný
konkrétní strom) umí vykonat libovolnou posloupnost o délce alespoň n pomocí
nejvýše f(n) + g(S) kroků. Pak optimální strom umí tutéž posloupnost vykonat
pomocí nejvýše g(S) kroků.

Důkaz. Mějme jakoukoli pevnou posloupnost S. Dále mějme posloupnost S ′, což
je posloupnost S (f(n) + 1)-krát zřetězená sama za sebe. Posloupnost S ′ umí
splay strom vykonat v čase nejvýše

f(n) + g(S ′) ≤ f(n) + (f(n) + 1) · g(S).

Tato nerovnost platí díky podmínkám na funkci g popsaných v minulém odstavci.
Nyní tedy víme, že splay strom vykoná posloupnost S ′ v čase nejvýše f(n) +
(f(n)+1) ·g(S)). Vykonání posloupnosti S ′ je ale pouze f(n)+1 po sobě jdoucích
vykonání posloupnosti S. Během vykonávání S ′ tedy vykonáme S v průměru
v čase nejvýše

f(n)
f(n) + 1 + g(S).

To znamená, že alespoň jedno z vykonání S trvalo nejvýše právě tento průměr.
Kroků algoritmu musí být celočíselný počet, g(S) je celé číslo a zlomek ve výrazu
výše je menší než jedna. Proto muselo nejkratší vykonání S trvat nejvýše g(S).
Optimální strom si ale při svém běhu může vybrat svůj počáteční stav. Tedy
například takový, v jakém byl splay strom na začátku vykonávání nalezeného
nejkratšího vykonání S, a dále se chovat jako splay strom.

Toto tvrzení můžeme přímočaře aplikovat na Static Optimality Bound a Sta-
tic Finger Bound. Dynamic Finger Bound bohužel nesplňuje předpoklad věty,
nahlédneme ale, že pro m ≥ n nebude relaxování příslušné funkce g přidáním
aditivního log(1 + |sm − s1|) asymptoticky zajímavé, a poté již můžeme tvrzení
aplikovat. Working Set Bound však tak jednoduše nevyřešíme, budeme potřebo-
vat ještě jedno zdánlivě nesouvisející lemma:

Lemma 6. Mějme přístupovou posloupnost S. Pak OPT(S) ∈ Θ(OPT(S)), a to
i v případě, že budeme požadovat, aby optimální strom při vykonávání posloup-
nosti S začal se stromem ve stejném stavu, v jakém byl optimální strom na konci
vykonávání S, a na konci vykonávání S byl ve stejném stavu, v jakém optimální
strom při vykonávání S začal.

Důkaz. Nahlédneme, že je dostačující ukázat, že pokud máme binární vyhledávací
strom T a algoritmus A, který ho při vyhledání hodnoty x převede ze stavu T1 do
stavu T2 během k kroků, pak existuje i algoritmus B, který při vyhledání hodnoty
x převede strom ze stavu T2 do stavu T1 pomocí O(k) kroků.

To ale platí – všechny kroky, které provede algoritmus A, může algoritmus B
vykonat v opačném pořadí a opačným směrem. Jediný problém nastane, pokud
algoritmus A využije krok „najdi kořen“. Tentýž problém nastane na začátku
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běhu algoritmu B, kdy je nutné vrátit se na místo ve stromu, kde byl aktuální
vrchol algoritmu A před voláním tohoto kroku, případně před koncem.

Rozmyslíme si ale, že to dokážeme v tolika krocích, jak hluboko příslušný vr-
chol leží, a minimálně tolik kroků musel algoritmus A udělat, aby se předtím do
této hloubky dostal. Tato hledání tedy zpomalí běh algoritmu B nejvýše dvojná-
sobně. Při následování popsaného postupu sáhneme na všechny vrcholy, na něž
sáhl algoritmus A. Proto pokud algoritmus A nalezl vrchol x, nalezl ho algorit-
mus B také.

Nyní už si pouze rozmyslíme, že důkaz pro Working Set Bound můžeme vést
podobně, jako pro tvrzení 5, ale místo posloupnosti S za sebe (f(n)+1)-krát zře-
tězíme posloupnost S∥S. Tím bychom měli odbočku úspěšně za sebou a můžeme
se vrátit k odhadům.

Věta 7 (Preorder Access Bound). Mějme libovolný binární vyhledávací strom T
nad množinou klíčů [n]. Mějme posloupnost S délky n, která prochází strom T
v preorder pořadí. To znamená, že první prvek S je kořen T , poté následují prvky
levého podstromu kořene v preorder pořadí a nakonec prvky pravého podstromu
kořene v preorder pořadí. Pak

OPT(S) ∈ O(n).

Aby bylo možné větě porozumět, musíme si uvědomit, že strom T použijeme
pouze k generování přístupové posloupnosti – se stromem, který používá opti-
mální nebo jakýkoli jiný vyhledávací algoritmus, obecně nemusí mít nic společ-
ného. Preorder Access Bound není v plné obecnosti pro splay stromy dokázána.
Tarjan (1985) tuto mez představil a pro splay stromy dokázal její speciální případ,
kdy strom T je celý roven své pravé páteři. Tomu odpovídá posloupnost S, která
obsahuje všechny prvky [n] v rostoucím pořadí. Chaudhuri a Höft (1993) ukázali,
že splay strom dokáže v lineárním čase provést posloupnost přístupů odpovídající
preorder pořadí jeho vlastního stavu před prvním přístupem. Z toho vyplývá, že
Preorder Access Bound skutečně pro dynamicky optimální strom platí – může
se nejprve v lineárním čase rotacemi přestavět na strom, kterému odpovídá kon-
krétní přístupová sekvence, a dále se chovat jako splay strom.

Nyní se podíváme na jediný dolní odhad, který nás v této kapitole čeká, a ze
kterého budeme vycházet v následujících kapitolách.

Věta 8 (Interleave Bound). Mějme přístupovou posloupnost S nad množinou [n].
Dále mějme libovolný (statický) strom T nad toutéž množinou klíčů. Každý vr-
chol stromu T má svůj preferovaný směr. Vždy, když projdeme při hledání v T
vrcholem v, nastavíme preferovaný směr v na syna, do nějž jsme z vrcholu v po-
kračovali. IBT (S) označíme celkový počet změn preferovaných směrů ve stromu T
při vykonání posloupnosti přístupů S. Pak pro libovolný strom T platí

OPT(S) ∈ Ω(IBT (S)).

Připomeneme, že nás zajímají pouze posloupnosti S takové, že jejich délka m
je větší nebo rovna n. Proto počáteční nastavení preferovaných směrů ovlivní
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IBT (S) nejvýše o multiplikativní konstantu. Interleave bound představili a doká-
zali v tomto znění Demaine a kol. (2007). Podobný odhad (lišící se pouze mul-
tiplikativní konstantou) ale představil už Wilber (1989).

Tato mez nám dává mimo jiné rodinu konkrétních posloupností S takových,
že OPT(S) ∈ Θ(m log n): Pokud jako strom T zvolíme dokonale vyvážený binární
strom, můžeme přistupovat k prvkům v jeho listech v takovém pořadí, abychom
vždy v každém procházeném vrcholu změnili preferovaný směr.

Pokud je množina klíčů ve vrcholech stromu [2k − 1] pro nějaké k, dostaneme
tímto postupem stejnou posloupnost, jako kdybychom vzali hodnoty v listech a
seřadili jejich binární zápisy nejprve podle cifry s váhou 20, potom 21, pak 22 a
tak dále. Jinými slovy, jako bychom binární zápisy klíčů (doplněné zleva nulami,
aby měly stejnou délku) nejprve otočili a poté seřadili standardně. Proto se této
posloupnosti říká bit reversal posloupnost.

Na druhou stranu však ukážeme, že pro žádný pevný strom T není Interleave
Bound těsná:

Tvrzení 9. Pro každý strom strom T na n vrcholech a pro každé přirozené číslo
m > n existuje posloupnost S délky m taková, že IBT (S) ∈ O(m), ale OPT(S) ∈
Θ(m · log log n).

Důkaz. Mějme strom T . Nechť P je nejdelší cesta z kořene do listu v T . Dále
mějme strom T ′ na stejných vrcholech jako T , který vznikne tak, že nejprve po-
stavíme dokonale vyvážený strom nad vrcholy P , a poté do něj vložíme zbylé vr-
choly z T v libovolném pořadí standardním algoritmem binárního vyhledávacího
stromu. Nyní nad vrcholy z P uplatníme myšlenku bit reversal posloupnosti. Tím
dostaneme posloupnost S požadované délky, v níž jsou pouze vrcholy z P . P byla
nejdelší cestou v T , tedy |P | ∈ Ω(log n). Proto OPT(S) ≥ IBT ′(S) ∈ Ω(log log n),
ale protože v T jsou všechny vrcholy z S na jedné cestě, tak IBT (S) ∈ O(n) ⊆
O(m).

Na druhou stranu například pro dokonale vyvážený strom T pro každou po-
sloupnost S platí

OPT(S) ∈ Ω(IBT (S)) ∩ O(IBT (S) · log log n).

Této složitosti totiž dosahuje v následující kapitole popsaný tango strom. Zda pro
každou posloupnost S existuje strom T takový, že OPT(S) ∈ O(IBT (S)), není
známo.

2.4 Tango stromy
Demaine a kol. (2007) představili tango strom. Tango strom je (spolu s výše

uvedeným splay stromem a v následující kapitole popsaným multisplay stromem)
jednou z hlavních struktur, které budeme chtít v dalších kapitolách této práce
zkoumat, proto ho popíšeme detailněji.

Tango strom je strom, který podporuje pouze operaci vyhledání. Udržuje si
pomyslný statický dokonale vyvážený2 referenční binární vyhledávací strom P

2Algoritmu ve skutečnosti stačí, aby měl referenční strom logaritmickou hloubku.
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nad týmiž klíči, které sám obsahuje. Každou přístupovou posloupnost pak vykoná
v čase O(log log n · IBP (S)), tedy je (log log n)-kompetitivní. Na druhou stranu
není optimální – z konstrukce bude zřejmé, že pokud budeme přistupovat stále
k témuž prvku, dostaneme posloupnost, kterou optimální strom vykoná v čase
O(m), ale tango strom může potřebovat až Θ(m · log log n). Co hůře, bit reversal
posloupnost tango strom vykoná v čase Θ(m · log(n) · log log(n)).

Této časové složitosti dosáhne tak, že si bude vnitřně udržovat rozdělení na
pomocné podstromy, které odpovídají cestám z preferovaných hran daných pre-
ferovanými směry v P tak, jak byly nadefinovány ve znění Interleave Bound.
Těmto cestám budeme říkat preferované cesty. Pomocné stromy budou červe-
nočerné stromy. Protože všechny cesty v P jsou nejvýše logaritmicky dlouhé,
bude každá operace (ať už Find, nebo Split či Join) s pomocnými stromy tr-
vat O(log log n) času. Pomocných stromů navštívíme (včetně násobnosti) za celé
vykonávání přístupové posloupnosti právě IBP (S).

Každý vrchol musí obsahovat následující informace:

• Svou barvu v pomocném červenočerném stromu.

• Zda je kořenem pomocného stromu.

• Svou hloubku v P .

• Maximum a minimum hloubek v P všech vrcholů v jejich podstromu. Pod-
stromem vrcholu zde však budeme rozumět pouze podstrom v rámci po-
mocného stromu, ve kterém se příslušný vrchol nachází.

Při vyhledávání budeme potřebovat ve stromu P měnit preferovaný směr vr-
cholu. Tomu odpovídá potřeba odstranit z příslušného pomocného stromu vrcholy
na preferované cestě v P , které na ní leží pod příslušným vrcholem v, a naopak
připojení preferované cesty začínající v synovi v, k němuž nově vede preferovaná
hrana. K popisu této operace ale budeme potřebovat následující lemma:

Lemma 10. Mějme libovolnou cestu C v binárním vyhledávacím stromu a vrchol
v na této cestě. Pak existují prvky ℓ, r univerza, nad nímž je tento binární vyhle-
dávací strom postavený, takové, že každý vrchol C má hloubku vyšší nebo rovnou
v, právě když pro jeho hodnotu h platí ℓ ≤ h ≤ r. Jinými slovy, hodnoty vrcholů
pod v tvoří v hodnotách vrcholů v C souvislý interval. Navíc buď za ℓ nebo za r
můžeme zvolit hodnotu vrcholu v. Alternativně můžeme požadovat, aby ℓ < h < r;
pak můžeme jako hodnotu ℓ nebo r zvolit rodiče v.

Důkaz. Z definice binárního vyhledávacího stromu vyplývá, že mezi hodnotami
v daném stromu tvoří hodnoty v podstromu libovolného vrcholu souvislý inter-
val. Cesta C je speciálním případem binárního vyhledávacího stromu a v je jejím
vrcholem. Vrcholy s hloubkou rovnou či vyšší v jsou v C právě podstrom v. Dále
musí souvislý interval tvořit i podstrom rodiče v

Nyní již můžeme přistoupit k popisu průběhu operace Find v tango stromu.
Hledání zahájíme stejně jako v standardním binárním vyhledávacím stromu. Po-
každé, když ale najdeme vrchol v, který je kořenem svého pomocného stromu
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(krom kořene celého tango stromu), znamená to, že jsme sešli z preferované cesty
ve stromu P . Musíme tedy změnit preferovaný směr příslušného vrcholu v P ,
a tedy přestavět příslušné pomocné stromy. Zde popíšeme (jak slovně, tak ob-
rázkem 2.1), jak odpojit část původní preferované cesty z pomocného stromu.
Připojování nové preferované cesty bude probíhat podobně.

Mějme tedy pomocný strom A a vrchol v mimo něj, jehož podstrom budeme
později chtít do A připojit. Z v přečteme jeho hloubku d v P . Pomocí maximál-
ních hloubek v podstromech a pozorování z lemmatu 10 najdeme mezi odstraňo-
vanými vrcholy vrchol r s maximální a vrchol ℓ s minimální hodnotou. Například
minimum budeme hledat následujícím způsobem:

1. Začneme v kořeni aktuálního A.

2. Pokud maximální hloubka v podstromu levého syna je větší nebo rovna d,
přejdeme do levého syna a opakujeme tento bod.

3. Pokud minimální hloubka v podstromu pravého syna je menší než d, pře-
jdeme do pravého syna a vrátíme se na předchozí bod.

4. Vrátíme aktuální vrchol.

Obrázek 2.1: Rozdělení pomocných stromů

Přitom vrcholy označené jako kořeny pomocných stromů považujeme za ex-
terní. Dále najdeme předchůdce ℓ′ vrcholu ℓ a následníka r′ vrcholu r. Poté zavo-
láme Split(A, ℓ′) a dostaneme strom B s hodnotami menšími než ℓ′, samostatný
vrchol ℓ′ a strom C s hodnotami většími než ℓ′. Poté zavoláme Split(C,r′) a
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dostaneme D, r′ a E. Nyní označíme kořen D za kořen pomocného stromu a při-
pojíme ho jako levého syna vrcholu r′. Dále zavoláme Join(∅, r′E) a dostaneme
opět strom C, ač uspořádaný jinak než původně. Nakonec zavoláme Join(B,ℓ′,C)
a dostaneme strom A s provedenými požadovanými úpravami. V celé operaci jsme
dvakrát hledali, dvakrát provedli Join, dvakrát Split a jednou použili každou
z operací Pred a Succ, provedli jsme tedy O(1) operací, z nichž každá trvá
O(log |A|) ⊆ O(log log n), celé rozdělení tedy trvalo O(log log n).

Podotkneme, že operace červenočerného stromu Split a Join přesně tak, jak
byly výše popsané, nezapadají do modelu, v němž se pohybujeme. Operaci Join
však lze v této podobě provést pouze pomocí rotací přímočaře. U operace Split
využijeme toho, že víme, že ovlivní pouze logaritmicky mnoho vrcholů, a víme,
že libovolný strom lze převést na libovolný jiný pomocí O(n) rotací – v tomto
případě budeme postupovat, jako by část stromu, kterou Split neovlivní, vůbec
neexistovala. Připomeneme, že se v našem modelu čas strávený rozhodováním,
jaký další krok máme provést, do časové složitosti nepočítá.

2.5 Multisplay stromy
Wang a kol. (2006) představili multisplay strom – datovou strukturu, která se

snaží spojit dobré vlastnosti splay stromů a tango stromů. Tato struktura je stále
(log log n)-kompetitivní, ale na rozdíl od tango stromu dosahuje amortizovaně
O(log n) na přístup (s worst-case Θ(log2 n) na přístup). Také dokáže vykonat
průchod všemi prvky v jejich pořadí v čase Θ(n) (na což tango strom potřebuje
Θ(n log log n)). Na rozdíl od tango stromu bude navíc podporovat operace Insert
a Delete3.

Myšlenka multisplay stromu je podobná jako myšlenka tango stromu, pouze
jako pomocné stromy nepoužívá červenočerné stromy, ale splay stromy. Vzhledem
k tomu, že jediné operace červenočerných stromů, které tango strom využívá, jsou
Split a Join, lze v tango stromech nahradit červenočerné stromy splay stromy
přímočaře, protože splay stromy tyto operace také implementují. Samotný postup
vyhledání se od tango stromu nepatrně liší. Při vyhledávání hodnoty v multis-
play stromu nejprve najdeme odpovídající vrchol v bez jakýchkoli úprav struktury
stromu a až při cestě zpět do kořene postupně zdola nahoru měníme preferované
směry vrcholů. Po změně všech preferovaných směrů nakonec ještě změníme pre-
ferovaný směr vrcholu v.

Samotné měnění preferovaných směrů je v multisplay stromu o poznání jedno-
dušší než v tango stromu. Mějme vrchol v ve stromu T , kterému chceme změnit
preferovaný směr bez újmy na obecnost zleva doprava. Potom nám stačí nejprve
zavolat Splay(v). Následně v levém podstromu v najdeme pomocí informace
o minimální hloubce v podstromu daného vrcholu vrchol ℓ, který je vrcholem s nej-
vyšší hodnotou v tomto stromu s hloubkou menší než v. Pak zavoláme Splay(ℓ)
na levý podstrom v (tak, aby v zůstal kořenem pomocného podstromu a ℓ se
stal jeho levým synem). Dále v rámci pravého podstromu v zavoláme Splay na
následníka v. Tím se část stromu, kterou chceme z pomocného stromu odstranit,
stala pravým podstromem levého syna kořene a pomocný strom, který chceme

3Úpravu modelu, kterou potřebujeme k tomu, abychom mohli mluvit o optimalitě a kompe-
titivitě struktury, která podporuje tyto operace, popíšeme později.
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nově připojit, se stal levým podstromem pravého syna kořene. Stačí tedy upravit
příznak kořene pomocného stromu v kořenech těchto podstromů a máme ho-
tovo. Rozmyslíme si, že dokonce ani není potřeba upravovat hodnoty minimální
hloubky vrcholu v podstromu kořene či jeho synů (kvůli změně příznaků; samy
předchozí operace Splay mohou vést k nutnosti úpravy pomocných dat). Maxi-
mální hloubky by sice mohlo být potřeba upravit, ale ty pro algoritmus multisplay
stromu nepotřebujeme – nebudeme je tedy ve vrcholech udržovat.

Nyní představíme úpravy struktury, které je potřeba provést, aby bylo možné
do struktury vkládat prvky. Pokud do multisplay stromu T vložíme prvek p, je
nutné ho vložit i do stromu P . Pokud v binárním vyhledávacím stromu vyhledáme
prvek, který v něm není, projdeme po cestě obsahující oba jeho sousedy, přičemž
jednomu z nich bude chybět na příslušné straně syn. To znamená, že do multisplay
stromu můžeme vložit prvek tak, že použijeme standardní algoritmus pro vkládání
do binárního vyhledávacího stromu. Vkládaný prvek nejprve označíme za kořen
(jeho vlastního jednoprvkového) pomocného stromu. Při vkládání jsme prošli jak
jeho předchůdce, tak následníka. Na hlubším z nich musí ale vrchol v s hodnotou p
viset i ve stromu P . Vrchol v má tedy v P hloubku o jedna vyšší, než hlubší
z těchto dvou vrcholů. Minimální hloubky v podstromech se tím žádnému vrcholu
(krom v) nezměnily, není je tedy potřeba opravovat. Nakonec ve stromu přepneme
preferované syny stejně jako při operaci Find.

Tento postup má však jednu vadu – všechny výše uvedené odhady časových
složitostí závisí na tom, že P má hloubku Θ(log n). Protože o P jsme dosud mlu-
vili jako o nevyvažovaném stromu, mohli bychom tuto vlastnost operací Insert
rozbít. Proto je potřeba, aby P byl vyvažovaný strom. Konkrétně zvolíme červe-
nočerný strom, protože pro nás bude výhodné, že má amortizovaně O(1) změn
barev a worst-case O(1) rotací na operaci. V každém vrcholu si budeme nově
pamatovat jeho barvu v P a hodnoty4 jeho rodiče a synů v P .

Nyní potřebujeme umět v T provádět úpravy nutné při vyvažování P . To
znamená, že musíme být schopni v T najít potomka a rodiče vrcholu v P a pro-
vádět rotaci hran. Hledání rodiče a potomka vrcholu je snadné – rozmyslíme si,
že cesta mezi libovolným vrcholem a jeho libovolným potomkem vždy navštíví
nejvýše dva různé pomocné stromy. Protože známe hodnotu uloženou v hleda-
ném rodiči či potomkovi, najdeme ho vždy pomocí nejvýše dvou operací Find
v pomocných stromech. Jedno nalezení potomka či následníka tedy trvá amorti-
zovaně O(log log n) (včetně změny preferovaného vrcholu, pokud příslušná cesta
vedla napříč dvěma pomocnými stromy).

Při rotaci nás čeká několik problémů. Prvním z nich je, že musíme zachovat
invariant, že každý vrchol má právě jeden preferovaný směr. To vyřešíme změnou
preferovaných směrů. Pokud chceme například provést rotaci hrany ve vrcholu
v, který je v P pravým synem vrcholu w, musíme nastavit preferovaný směr
vrcholu v doleva a preferovaný směr vrcholu w doprava. Tak dosáhneme toho, že
se při rotaci nezmění, které vrcholy náleží které preferované cestě, může se změnit
pouze jejich pořadí na ní.

Další změny struktury P už se projeví pouze změnami pomocných informací
v T , nikoli však změnou struktury. Tím nemáme na mysli, že bychom neprováděli

4Bylo by lepší, kdybychom si mohli pamatovat přímo ukazatele na příslušné vrcholy v T
(byť amortizovaná i worst-case složitost zůstane zachována). Tím bychom ale porušili pravidla
modelu, která povolují v každém vrcholu pouze dva ukazatele, a to na syny daného vrcholu.
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žádné rotace hran – ještě nás čeká několik dílčích vyhledání, během nichž prová-
díme v pomocných stromech standardně operace Splay. Již se nezmění rozložení
vrcholů mezi pomocnými stromy.

Samu rotaci pak provedeme úpravou hodnot rodičů a dětí v dotčených vrcho-
lech (konkrétně je potřeba opravit vrchol, v němž provádíme rotaci, jeho rodiče,
prarodiče a jednoho z potomků). Dále opravíme hloubku vrcholů koncích rotované
hrany. Problém ale spočívá v tom, že nyní bychom potřebovali opravit hloubku ve
velké části stromu (například v příkladu výše zvýšit hloubku v celém podstromu
levého syna ℓ vrcholu w a snížit v podstromu pravého syna p vrcholu v). Všim-
neme si ale, že vzhledem k nastavení preferovaných směrů ve vrcholech v a w tvoří
podstrom vrcholu ℓ v P tytéž vrcholy jako podstrom kořene r pomocného stromu
obsahujícího ℓ v T . Podobně podstrom vrcholu p v P je podstromem kořene ně-
kterého pomocného stromu v T . Tyto kořeny najdeme tak, že budeme z kořene
pomocného stromu obsahujícího v a w postupně hledat hodnoty vrcholů p a ℓ,
ale vždy vrátíme první vrchol s příznakem kořene, který najdeme (krom vrcholu,
z nějž hledat začínáme).

Nyní nahlédneme, že již dokážeme změny hloubek vyřešit v konstantním čase
pomocí některé z běžných technik, jako je například líná propagace změn směrem
dolů, nebo, jak si vybrali autoři multisplay stromu, diferenční kódování hloubky.
To znamená, že pouze kořen celého multisplay stromu zná svou hloubku. Ostatní
vrcholy znají rozdíl své hloubky v P a hloubky v P svého rodiče v T . Stejným
trikem vyřešíme přepočítání informace o minimální hloubce v podstromu – všim-
neme si, že v pomocném stromu obsahujícím v a w změnily hloubku pouze tyto
dva vrcholy. Proto stačí informaci přepočítat v týchž vrcholech, jako v případě
hloubky, a dále na cestě mezi v a w.

Protože jsme popsali obecně, jak vykonat změnu barvy vrcholu a rotaci hrany
ve stromu, máme vše i pro implementaci operace Delete v multisplay stromech.5
Nyní bychom rádi ukázali, že i tyto úpravy jsou staticky optimální. To je ale
problematické – náš model nepočítal s vkládáním a mazáním. Proto ho musíme
nadefinovat znovu.

Nyní již tedy přístupová posloupnost S není pouze posloupností prvků uni-
verza, ale posloupností operací Find(x), Delete(x) a Insert(x), kde x musí
náležet univerzu. Modelu nově dovolíme dvě nové operace, a to vložení listu na
místo chybějícího syna aktuálního vrcholu, a odstranění listu (a označení jeho ro-
diče za aktuální vrchol). Po každém stromu budeme vyžadovat, aby se při vyko-
návání operace Find dotkl daného vrcholu. Dále aby při operaci Insert navštívil
(v tomto pořadí, byť na asymptotické chování tento požadavek nebude mít vliv)
vrcholy obsahující předchůdce a následníka vkládaného prvku a nakonec skutečně
vytvořil list s příslušnou hodnotou. Tento požadavek je adekvátní, protože každý
binární vyhledávací strom musí oběma těmito prvky projít při vkládání. Nakonec
budeme požadovat, aby strom při operaci Delete navštívil předchůdce maza-
ného vrcholu, mazaný vrchol a nakonec následníka mazaného vrcholu. Vzhledem
k tomu, že mazat umíme pouze listy, musíme vždy odstraňovaný vrchol rotacemi
přesunout do listu, což opět znamená, že stejně musíme předchůdce i následníka

5Pokud se chceme co nejpřesněji držet modelu, který jsme zavedli, přesouvání hodnot při ma-
zání vnitřních vrcholů tak, jak je v binárním vyhledávacím stromu obvyklé, není možné. Proto
musíme Delete vrcholu, který má nějaké potomky, implementovat tak, že nejprve provedeme
rotace tak, aby se tento vrchol stal listem, až potom ho smažeme.
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navštívit. Tento model je již dobře definovaný, proto v něm dává smysl nadefi-
novat optimální strom stejně, jako v modelu předchozím. Pro tento model Wang
a kol. (2006) dokázali následující větu:

Věta 11 (Dynamic Interelave Bound). Mějme referenční strom P . V tomto
stromu má každý vrchol svůj preferovaný směr, buď doprava nebo doleva. Vždy,
když z vrcholu při vyhledání prvku vyrazíme jiným než preferovaným směrem,
změníme preferovaný směr tohoto vrcholu. Strom P také podporuje rotace hran
a operace Delete a Insert (které probíhají standardním algoritmem binárního
vyhledávacího stromu6). Nechť DIBP (S) je počet změn preferovaných směrů všech
vrcholů v P při vykonávání posloupnosti operací S, přičemž mezi některými ope-
racemi mohly proběhnout rotace některých hran. Potom

OPT(S) ∈ Ω(DIBP (S)/2 − n − 2k + cm),

kde P je pomocný strom včetně popisu rotací, které provádíme mezi přístupy,
a dalších změn vzniklých vkládáním a mazáním, n je počet vrcholů P po poslední
operaci, k je počet rotací hran v popisu P , c je vhodně zvolená kladná konstanta
a m je délka posloupnosti S.

Nahlédneme, že vzhledem k výše uvedenému popisu mazání a vkládání je
multisplay strom i v dynamickém modelu stále (log log n)-kompetitivní.

6Standardní algoritmus na mazání nezapadá do nadefinovaného modelu. To znamená, že
celý náš referenční strom nesplňuje definici dynamického binárního vyhledávacího stromu. To
nevadí, strom P je pomyslný a strom T , který skutečně stavíme, jeho chování pouze simuluje.
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3. Metodika
V této kapitole popíšeme některé detaily implementací binárních vyhledáva-

cích stromů, které vznikly pro potřeby této práce (ne však jejich rozhraní – to
popíšeme později v příloze práce). Dále popíšeme metodiku měření času a počtu
dotčených vrcholů.

3.1 Implementace

Všechny testované struktury jsme implementovali v jazyce C. Ten byl zvolen
proto, že umožňuje kontrolovat, co přesně měříme. Měření nám nepokazí ani in-
terní fungování interpreteru, což by hrozilo, kdybychom zvolili například Python,
ani zásahy garbage collectoru, kterým bychom se nevyhnuli například v Javě.

Při implementaci testovaných struktur jsme pro každou strukturu naimple-
mentovali operaci Find. Dále jsme pro červenočerný strom a splay strom napsali
operaci Insert, pro zbylé dva stromy potom operaci Build. Protože ale stavbu
struktury nechceme měřit, vybudujeme před měřením červenočerný a splay strom
struktury nejprve tím, že do z počátku prázdné struktury postupně vložíme
všechny klíče, které mají obsahovat, v rostoucím pořadí. Tento postup jsme ob-
zvláště u červenočerného stromu zvolili záměrně, abychom dostali na začátku
pokud možno co nejhůře vyvážený červenočerný strom.

Od reálného použití (přinejmenším červenočerného a splay stromu) jsme se
mírně odchýlili metodou alokace paměti na nové vrcholy – abychom dosáhli co
nejpředvídatelnějšího chování, alokujeme jedno pole vrcholů se začátkem zarov-
naným na stránku paměti a vrcholy budeme mít uložené v něm. Adresy nových
vrcholů v rámci tohoto pole jsme nejprve přiřazovali sekvenčně, ale po zjiště-
ních ze sekce 4.2 jsme, počínaje měřeními popsanými v sekci 4.3, přiřazovali pro
červenočerný strom adresy v náhodném pořadí.

Dále jsme se odchýlili od modelu – ve snaze minimalizovat množství paměti
zabírané jednotlivými vrcholy jsme se rozhodli neukládat ve vrcholech ukazatele
na rodiče a místo toho si ukazatele na rodiče všech vrcholů mezi aktuálním vr-
cholem a kořenem držet na zásobníku. Čistě pro zjednodušení algoritmu jsme se
také rozhodli operace Split a Join červenočerného stromu, které jsou interně
využívány operací Find tango stromu, neimplementovat pomocí rotací hran, ale
přímo tak, jak byly popsány v sekci o červenočerném stromu.

Demaine a kol. (2007) ve svém článku o tango stromu mluví mimo jiné o tom,
že jako součást přístupu vždy změní preferovaný směr v cílovém vrcholu na směr
doleva. Protože však tato změna není pro důkazy složitosti tango stromu nutná,
rozhodli jsme se ji neprovádět (naopak změna preferovaného směru v cílovém
vrcholu multisplay stromu nutná je, tu tedy provádíme).

Všechny ostatní implementační problémy řešíme přímočaře přesně podle po-
pisu v první kapitole této práce a v příslušných článcích.
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3.2 Měření
Měření počtu dotčených vrcholů jsme provedli tak, že jsme každé operaci Find

přiřadili její pořadové číslo. V každém vrcholu jsme si zaznamenali pořadové
číslo operace, při které byl naposled navštíven. Poté jsme vždy, když jsme se
dotkli daného vrcholu (dotekem vrcholu myslíme dereferencování na něj mířícího
ukazatele), zkontrolovali, zda jsme ho během této operace již viděli. Pokud ne,
změnili jsme číslo poslední operace, které máme v tomto vrcholu zaznamenané,
a zvýšili počítadlo dotčených vrcholů o jedna.

Měření času jsme provedli pomocí jiného programu, než kterým počítáme
doteky (experimentálně jsme totiž zjistili, že samo počítání doteků násobně zpo-
maluje běh). Stejně jako v případě počtu doteků používáme naši implementaci
datových struktur, jejíž zdrojový kód je součástí elektronických příloh práce. K její
kompilaci jsme použili překladač gcc ve verzi 10.2.1 s úrovní optimalizací O3.
Při měření času jsme postupovali tak, že jsme rourou propojili standardní výstup
generátoru (jehož zdrojový kód je taktéž součástí elektronických příloh práce)
a standardní vstup testovaného programu. V testovacím programu poté nejprve
vybudujeme strukturu patřičné velikosti, potom načteme ze standardního vstupu
do pole prvních nejvýše 107 prvků přístupové posloupnosti. Pak začneme měřit
čas a vykonáme načtenou část přístupové posloupnosti. Pokud ještě zbývá ne-
načtená část posloupnosti, měření přerušíme, načteme dalších nejvýše 107 prvků
a změříme tuto část posloupnosti. Takto pokračujeme, dokud se nedostaneme na
konec posloupnosti.

Procesorový čas jsme měřili pomocí funkce clock() z hlavičkového souboru
time.h. K měření jsme použili procesor AMD EPYC 7301 s frekvencí 2.7 GHz.
Tento procesor obsahuje 16 fyzických, a tedy 32 logických jader, naše měření však
nebylo nijak paralelizováno. Jedno jádro má k dispozici 64 kB L1 cache, 512 kB
L2 cache a 8 MB L3 cache. Procesory však mohou využívat i L3 cache patřící
jiným procesorům; součet kapacit všech L3 cachí v systému je 128 MB. V systému
bylo k dispozici 126 GB RAM. Vzhledem k tomu, že na paměťově nejnáročnější
z navržených testů stačilo méně než 10 GB paměti, nás tedy dostupná paměť
nijak neomezila. Měření proběhlo pod operačním systémem Debian GNU/Linux
11.

Měření času jsme systematicky neopakovali, ale na základě několika pokusů
jsme dospěli k závěru, že rozptyl mezi více měřeními téže přístupové posloupnosti
je zanedbatelný.
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4. Výsledky
V této kapitole popíšeme chování naší implementace stromů na několika tří-

dách přístupových posloupností.

4.1 Náhodná přístupová posloupnost
Třída náhodných přístupových posloupností vypadá tak, že pro danou veli-

kost stromu vyrobíme náhodnou posloupnost přirozených čísel z intervalu [0,n).
Náhodná čísla generujeme pomocí pseudonáhodného generátoru xoshiro256**,
který představili Blackman a Vigna (2021). Pro měření jsme zvolili velikosti
stromů od 10 do 108, kde každá další testovaná velikost byla 7

√
10-krát větší,

než ta předchozí. Takový krok jsme zvolili proto, že s ním v celém rozsahu mě-
říme celkem 50 různých velikostí stromu, dosáhneme tedy rozumného kompromisu
mezi počtem vzorků a celkovou dobou měření.

Délka posloupnosti byla vždy max(107, 10 · n). Takové číslo jsme zvolili proto,
abychom snížili pravděpodobnost, že dostaneme náhodnou posloupnost, u níž
budou čas běhu a počet dotyků na operaci daleko od příslušné střední hodnoty,
abychom i pro větší n alespoň jednou navštívili téměř všechny prvky a aby nepřes-
nost měření času (která může dosahovat až řádově desítek milisekund) nehrála
významnou roli v celkovém času vykonávání posloupnosti.

Při vlastním měření jsme ale neměřili dvě nejvyšší hodnoty n pro tango strom
kvůli vysoké časové náročnosti měření.

Na základě teorie bychom čekali, že počet doteků na operaci u multisplay,
splay a červenočerného stromu poroste logaritmicky s počtem vrcholů, u tango
stromu ještě s faktorem log log navíc, což měření potvrzují, viz obrázek 4.1.

Na grafu vidíme, že červenočerný strom potřebuje na operaci konzistentně
přibližně (log2 n)−1/2 doteků. Funkci log2 n jsme do grafu přidali pro porovnání.
To zní podezřele – pro červenočerný strom je střední hodnota počtu doteků na
operaci z náhodné přístupové posloupnosti prostě průměrná hloubka vrcholu (kde
kořen má hloubku 1). Dokonale vyvážený strom na n vrcholech má průměrnou
hloubku vrcholu (log2 n) − 1 + o(1). My jsme ale v minulé kapitole řekli, že náš
červenočerný strom je tak nevyvážený, jak je jen možné.

Jak je tedy možné, že průměrná hloubka vrcholu ve velmi nevyváženém čer-
venočerném stromu je jen o aditivní 1/2 větší než v dokonale vyváženém stromu?
Odpověď na tuto otázku je v nejasné definici velmi nevyváženého stromu. Náš
strom vypadá tak, že na jeho pravé páteři se střídají černé a červené vrcholy, ale
celý zbytek stromu krom této cesty a vrcholů s ní bezprostředně sousedících je
stále černý (s důkazem tohoto tvrzení počkáme do sekce 4.2.4). Proto je i vyvá-
žený, jak to jen jde – kvůli invariantu červenočerného stromu je každý čistě černý
podstrom dokonale vyvážený.

Náš strom je tedy extrémně nevyvážený v tom smyslu, že dosahuje co nejvyšší
možné maximální hloubky při daném počtu vrcholů. Také je výrazně nevyvážený
stran poměru velikosti pravého a levého podstromu kořene (v závislosti na přesné
velikosti experimentálně určeného jako 2 : 3 až 1 : 4). Protože však současně jsou
podstromy všech vrcholů krom těch ležících na pravé páteři dokonale vyvážené,
je co se týče průměrné hloubky vrcholu takto vybudovaný strom poměrně blízko
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Obrázek 4.1: Doteky vrcholů – náhodná přístupová posloupnost.

dokonale vyváženému stromu.
Splay strom potom potřebuje zhruba 1.28 · log2 n doteku na přístup, multis-

play strom dokonce 3.35 · log2 n. U tango stromu jsme na našem vzorku naměřili
v průměru 4.88 · log2 n doteků, což ale není příliš zajímavé – u ostatních stromů
očekáváme, že bude počet doteků na operaci dělený logaritmem velikosti stromu
konvergovat k nějaké konstantě, u tango stromu takové očekávání nemáme. Nej-
vyšší zaznamenaný počet dotyků pro tango strom byl v testu pro n

.= 5.18 · 107.
V tomto testu jsme naměřili asi 6.81 · log2 n doteků na operaci. Pro srovnání
uvedeme hodnotu log2 log2 5.18 · 107 .= 4.68.

Dále si všimneme mírného rozvlnění křivky tango stromu kolem n = 5 · 103

a znovu kolem n = 106. Tento efekt se ale výrazněji projeví při sekvenčních
přístupech, které budeme diskutovat v sekci 4.3, vysvětlíme ho tedy až při té
příležitosti.

Na obrázku 4.2 vidíme naměřené časy. Proti obrázku 4.1 se křivka tango
stromu ještě trochu vzdálila ostatním. Dále vidíme zlom všech křivek pro n mezi
106 a 107. Vzhledem k tomu, že použitý procesor má 8 MB L3 cache a jeden
vrchol červenočerného či splay stromu zabírá v paměti 24 bytů, přibližně při
3 · 106 vrcholech se již strom nevejde do cache současně s 40 MB, které zabírá
načtená část přístupové posloupnosti. Přibližně při 3 · 105 vrcholech se pak již
strom nevejde do cache ani sám. Jeden vrchol multisplay stromu a tango stromu
pak zabírá 32 bytů a výše uvedené pro ně platí obdobně.
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Obrázek 4.2: Průměrný čas na operaci – náhodná přístupová posloupnost.

4.2 Červenočerný strom a cache
Překvapivé je, že kolem n = 2 · 106 se splay strom stává rychlejším než čer-

venočerný strom. Ve skutečnosti se podle grafu na obrázku 4.3 průměrný čas na
dotek vrcholu v červenočerném stromu propadá téměř až na úroveň tango stromu
– to je obzvláště překvapivé proto, že červenočerný strom vrcholy pouze prochází
a nijak strom nemodifikuje, kdežto všechny ostatní stromy vrcholy modifikují a
navíc jimi mohou projít během jedné operace i vícekrát, což my ovšem ale stále
počítáme jako jeden dotyk.

Toto chování má své vysvětlení, než k němu ale přistoupíme, musíme udělat
krátkou odbočku, v níž vysvětlíme, jak funguje cache procesoru.

4.2.1 Chování cache
Procesor má obvykle tři úrovně cache, nejmenší L1, o něco větší L2 a největší

L3. To pro nás teď ale nebude důležité – omezíme se pouze na jednu úroveň. Cache
je rozdělená na jednotlivé řádky, v dnešních procesorech nejčastěji 64 bytů velké.
Pokud chce procesor přistoupit na nějakou adresu, je blok paměti o velikosti
jednoho cachového řádku, zarovnaný na velikost cachového řádku,1 obsahující
tuto adresu, načten do cache. Může se ale stát, že v cachi už není volné místo.

1To znamená, že adresa začátku tohoto bloku je dělitelná délkou cachového řádku.
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Obrázek 4.3: Průměrný čas na dotek – náhodná přístupová posloupnost.

V ideálním světě by v takovém případě cache vybrala z řádků, které obsahuje,
ten, ke kterému procesor nejdéle nepřistoupil, a odstranila by jej. Tomuto přístupu
obecně říkáme LRU2 cache.

Pro to bychom ale potřebovali, aby libovolný řádek cache mohl obsahovat
libovolný blok paměti. Takovou cache bychom nazvali plně asociativní. Potom
by ale bylo velmi obtížné zjistit, kde v cachi je daný blok paměti uložený. Proto
jsou v praxi cache k-cestně asociativní. To znamená, že každý blok může být
uložen pouze na k různých místech v cachi. Která místa to budou je pak určeno
několika bity adresy bloku. Konkrétně pokud máme cache o C ℓ-bytových řádcích,
spodních log2 ℓ bitů adresy dat určuje pozici dat v rámci řádku. Dalších log2 C
bitů určuje, do kterých řádků v cachi může být tento blok uložen, a podle zbylých
bitů můžeme v rámci vybraných cachových řádků hledat daný blok paměti.

To znamená, že pokud jsou dva bloky paměti uložené na adresách, které dávají
stejný zbytek po dělení dostatečně velkou mocninou dvojky, mají oba na výběr
pouze k míst v cachi, kam mohou být uloženy. Navíc se jedná o týchž k míst.
Tomu říkáme, že tyto bloky, případně adresy, aliasují.

Kdybychom potřebovali pracovat s větším počtem aliasujících bloků, přestává
být podstatný celkový počet řádků, které se do cache vejdou – o tom, jak úspěšná
cache bude, rozhoduje pouze hodnota k.

2Z anglického least recently used.
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4.2.2 Cache a dokonale vyvážené stromy

Nyní se vrátíme k červenočerným stromům. Již dříve jsme řekli, že náš postup
stavby červenočerného stromu vede k tomu, že podstrom každého vrcholu krom
vrcholů na pravé páteři je dokonale vyvážený. Proto můžeme pro zjednodušení
problém vysvětlit na dokonale vyváženém stromu. Pro strom, který dostaneme
z naší konstrukce červenočerného stromu budou závěry, které uděláme, platit
podobně. Jediná důležitá věc, které si ještě musíme všimnout, je, že náš způsob
alokace paměti spolu s naším způsobem stavby stromu vede k tomu, že vrcholy
jsou v paměti uloženy jeden za druhým v rostoucím pořadí.

Mějme tedy dokonale vyvážený strom nad množinou klíčů [2k − 1]. Všimneme
si, že v listech jsou uložena právě lichá čísla. V jejich rodičích jsou uložena právě
čísla, která dávají zbytek 2 po dělení 4. V jejich rodičích pak čísla, která dávají
zbytek 4 po dělení 8. Takto bychom mohli pokračovat dál až k tomu, že v kořeni
je právě číslo, které dává zbytek 2k−1 při dělení 2k (mimo jiné proto, že v kořeni
je přesně číslo 2k−1).

Na to se můžeme ale podívat i opačně, shora dolů. Nahlédneme, že v ko-
řeni je právě číslo dělitelné 2k−1. V kořeni a jeho synech jsou pak dohromady
právě všechna čísla dělitelná 2k−2. Podobně můžeme pokračovat – všimneme si,
že v prvních h hladinách jsou uložena právě všechna čísla, která jsou dělitelná
2k−h. A jsou-li tedy vrcholy uložené za sebou v rostoucím pořadí jejich klíčů, a
navíc předpokládáme, že množství bytů v paměti, které jeden vrchol zabírá, je
dělitelné 8 (tento předpoklad splňují všechny naše implementace stromů), potom
adresy všech vrcholů z prvních h hladin dávají po dělení 2k−h+3 stejný zbytek.

Nyní se zamyslíme, jaké chování cache bychom si přáli při vykonávání náhodné
přístupové posloupnosti nad dokonale vyváženým binárním vyhledávacím stro-
mem. Pravděpodobnost návštěvy vrcholu v při daném přístupu je přesně rovna
velikosti jeho podstromu dělené počtem vrcholu ve stromu. To znamená, že tato
pravděpodobnost je klesající funkce hloubky tohoto vrcholu. My bychom si přáli
držet si v cachi (samozřejmě za podmínky, že máme příliš malou cache, než aby se
nám do ní vešel celý strom) právě vrcholy, které mají pravděpodobnost přístupu
alespoň p pro vhodně zvolené p. Rozmyslíme si, že (opět pro dostatečně velký
strom) není možné, abychom do jednoho řádku cache uložili více zajímavých vr-
cholů. Například v našem případě jsou vrcholy stromu 24 bytové, řádky cache 64
bytové. I kdybychom do jednoho řádku uložili 3 vrcholy, oba sousedi libovolného
vrcholu v s nízkou hloubkou jsou listy, a jejich sousedé různí od v jsou jejich
rodiče. Proto prostě chceme do cache uložit prvních h hladin stromu pro vhodně
zvolené h.

Jak jsme ale již ukázali, pokud má strom celkem ℓ hladin, prvních h hladin
obsahuje vrcholy, jejichž adresy jsou kongruentní modulo 2ℓ−h. Pokud naše cache
má kapacitu 2c bytů a je k-cestně asociativní, budou tyto adresy rozděleny pouze
do max

(
1, 2c+h−ℓ−3/k

)
tříd ekvivalence aliasování, a současně jich tedy bude moct

být uloženo nejvýše max
(
k, 2c+h−ℓ−3

)
.

Pokud do tohoto vzorce dosadíme náš hardware a náš největší měřený případ,
dostaneme následující informace: Budeme optimisticky doufat, že jádro, které
používáme, využije nejen L3 cache všech jader ve svém pouzdru, ale i L3 cache
v druhém pouzdru, které se v systému nachází. Proto můžeme počítat, že naše
L3 cache má 128 MB, což je 227 bytů. Jeden cachový řádek má 64 bytů. Naše
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cache tedy obsahuje 221 řádků. Proto bychom do ní rádi uložili prvních 21 hladin
stromu. Náš největší měřený případ měl 108 > 226 vrcholů. Z těch ale můžeme
současně uložit jen 227+21−26−3 = 219, tedy jednu čtvrtinu toho, co bychom mohli
s plně asociativní cachí. Co hůře, všimneme si, že dokud 2h ≥ 4k, poměr mezi částí
stromu, kterou bychom chtěli uložit, a částí, kterou se nám skutečně uložit podaří,
zůstává konstantní 1/4. Jinými slovy nemůžeme do cache prostě uložit o 2 hladiny
méně, než jsme doufali. Pokud bychom se pokusili uložit 219 vrcholů z prvních
19 hladin, podaří se nám ve skutečnosti uložit pouze 217 vrcholů. To znamená, že
z každé hladiny, která obsahuje více než 4k vrcholů, se nám podaří uložit pouze
čtvrtinu (stále se jedná o optimistický odhad, předpokládáme, že hladiny mezi
sebou třídy ekvivalence aliasování nesdílí, dostatečně blízko ke kořeni však tento
předpoklad nemusí platit).

V našem případě se k rovná 16. To znamená, že můžeme plně uložit prvních
pět hladin, z šesté uložíme polovinu, ze všech dalších pak už jen čtvrtinu až po
23., což je poslední hladina, z níž se jedna čtvrtina do cache vejde, i kdyby v ní
nic jiného než tato hladina nebylo. Na dalších úrovních pak shora odhadneme
pravděpodobnost přítomnosti daného vrcholu v cachi popořadě jako 1/8, 1/16 a
tak dále. To znamená, že střední hodnota počtu nenacachovaných řádků, které
musíme načíst při přístupu k náhodnému listu stromu, je díky linearitě střední
hodnoty

26∑
h=1

P[Vrchol na h-té hladině není v cachi] >

> 5 · 0 + 1
2 + 17 · 3

4 + 7
8 + 15

16 + 31
32 = 15 + 1

32 .

To je výrazně horší než pět přístupů mimo cache, ve které bychom mohli doufat,
kdyby naše cache byla plně asociativní.

V tomto výpočtu jsme navíc zanedbali další faktory, které nám mohou škodit
– do cache se musí vejít i jiné věci, než prvních h hladin stromu, jako třeba naše
poslední cesty stromem mimo prvních h hladin nebo aktuální kus přístupové
posloupnosti. Dále je potřeba si uvědomit, že podobný problém nastane na všech
úrovních cache.

4.2.3 Praktické chování červenočerných stromů
Tím bychom tedy měli vyřešené chování dokonale vyváženého stromu a mů-

žeme se vrátit k červenočernému stromu. Experimentálně jsme ověřili, že v naší
implementaci červenočerného stromu mají pro n = 107 adresy všech vrcholů
v prvních 8 hladinách stromu (tedy 255 vrcholů nejblíže ke kořeni) stejných 17
nejnižších bitů. Více než polovina z nich se shodne dokonce na 19 bitech. Pro
n = 108 mají adresy 255 nejvyšších vrcholů dokonce 21 společných nejnižších
bitů.

Dále jsme ověřili, zda problém skutečně nastává. Připomeňme, že naše struk-
tury stavíme tak, že nejprve naalokujeme pole tak velké, aby se nám do něj vešel
celý strom, jehož začátek je zarovnaný na začátek stránky paměti, a poté vždy,
když potřebujeme nový vrchol, použijeme z tohoto pole první nepoužitý. Vzhle-
dem k tomu, že jsme ani jedné ze struktur neimplementovali operaci Delete, je
tento postup poměrně přímočarý.
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V naší implementaci operací Build u jednotlivých stromů vede tento postup
k tomu, že splay strom a červenočerný strom mají své vrcholy v paměti v ros-
toucím pořadí klíčů, tango strom a multisplay strom v preorder pořadí jejich
referenčních stromů P . To znamená, že je nejprve uložen kořen P , pak rekurzivně
stejně jeho levý podstrom a nakonec pravý podstrom.

Provedli jsme tedy experiment, při němž jsme opět naměřili čas běhu červe-
nočerného stromu na náhodné přístupové posloupnosti. Upravili jsme ale alokaci
paměti na nové vrcholy tak, že z pole nepřidělujeme adresy novým vrcholům sek-
venčně, ale v náhodném pořadí. Tato úprava vedla k tomu, že průměrný čas na
dotek mnohem lépe kopíruje chování splay stromu, jak je vidět na obrázku 4.4.

Obrázek 4.4: Průměrný čas na přístup – náhodná přístupová posloupnost.

4.2.4 Teoretické chování červenočerných stromů
Nyní se ale ještě na chvíli vrátíme k výpočtům. Již víme, že asociativita cache

skutečně v praxi zpomaluje běh červenočerného stromu se sekvenčně alokovanými
a vkládanými vrcholy. V sekci 4.2.2 jsme ukázali, že perfektně vyváženého stromu,
jehož počet vrcholů je mocnina dvojky mínus jedna, se týká velmi výrazně. To
má jednoduchý důvod – takový strom je velmi pravidelný a tyto pravidelnosti
jsou založené na mocninách dvojky, které také figurují v ekvivalenčních třídách
aliasování cache. Tango stromu, multisplay stromu a splay stromu se tento pro-
blém vyhne právě díky tomu, že jejich struktura je velmi nepravidelná, přestože
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u prvních dvou existuje dokonale vyvážený referenční strom P . Možná jim v na-
šem měření pomohly také nepravidelnosti ve struktuře P pramenící z toho, že
žádná z měřených velikostí nebyla příliš blízko k mocnině dvojky.

Přirozená otázka pak ale je, nastávají tyto problémy stejnou měrou jako v do-
konale vyváženém stromě? Ukážeme, že rozdíly mezi červenočerným a dokonale
vyváženým stromem nám pomůžou zcela zanedbatelně – téměř všechny vrcholy,
kterými budeme s velkou pravděpodobností potřebovat projít, budou stále na
adresách kongruentních modulo vysoká mocnina dvojky.

Připomeneme, že pravděpodobnost, že bude nutné projít daným vrcholem při
vyhledání rovnoměrně náhodně vybraného klíče z tohoto stromu, je rovná veli-
kosti podstromu tohoto vrcholu dělené velikostí celého stromu. Dále vzhledem
k tomu, že uvažujeme sekvenční uložení vrcholů, nebudeme pracovat pro zjedno-
dušení práce s adresami vrcholů, ale s klíči v nich – snadno nahlédneme, že klíče
dvou vrcholů jsou kongruentní modulo 2h, právě když jejich adresy jsou kongru-
entní modulo 2h+s, kde 2s je nejvyšší mocnina dvojky, kterou je dělitelný počet
bytů paměti, jež zabírá jeden vrchol. Pak dokážeme následující tvrzení:

Tvrzení 12. Mějme červenočerný strom T , který vznikl tak, že byly jeho klíče
vloženy do na počátku prázdného stromu v rostoucím pořadí. Potom pro každé
h ∈ N jsou vrcholy, jejichž podstrom obsahuje alespoň 2h − 1 vrcholů, až na
konstantně mnoho výjimek právě ty vrcholy, jejichž klíče jsou kongruentní s klíčem
v kořeni modulo 2h−1.

Důkaz. Pokud bude mít strom méně než 2h − 1 vrcholů, je tvrzení triviální – ve
stromu je kromě kořene nejvýše jeden další vrchol, jehož klíč je s ním kongruentní
modulo 2h−1.

Pokud má strom alespoň 2h −1 vrcholů, budeme k důkazu tvrzení potřebovat
několik lemmat. Nejprve začneme s důkazem, který jsme slíbili v předchozí sekci.

Lemma 13. Mějme červenočerný strom T , který vznikl tak, že jeho klíče byly
v rostoucím pořadí vloženy do na počátku prázdného stromu. Pak všechny červené
vrcholy z T leží buď na pravé páteři T , nebo jsou synové vrcholu, který leží na
pravé páteři T .

Důkaz. Budeme postupovat indukcí podle počtu vrcholů T . Je zřejmé, že pro
strom o jednom vrcholu tvrzení platí. Nyní ukážeme, že pokud do takového
stromu T nad klíči [n] vložíme klíč n + 1, strom bude stále mít požadovanou
vlastnost.

Rozmyslíme si, jak by se mohlo stát, že nám vznikne červený vrchol mimo
pravou páteř nebo její sousedství. Není možné, že bychom ho tam tak přímo
vložili, protože vkládáme nové maximum a tedy na pravou páteř.

Při vyvažování po operaci Insert provádíme podle Sleatora a Tarjana (1985)
3 typy kroků: přebarvení černého vrcholu na červený a obou jeho synů z červené
na černou, rotaci a dvojitou rotaci.

Při přebarvování se nám nemůže stát, že bychom přebarvili na červeno vr-
chol mimo pravou páteř, protože takto přebarvujeme vždy vrchol na cestě mezi
vkládaným vrcholem a kořenem.

Při vkládání nového maxima se nám nikdy nemůže stát, že bychom potřebo-
vali provést dvojitou rotaci, protože tu provádíme pouze v situaci, kdy při cestě
z vkládaného vrcholu do kořene střídáme směry, ze kterých se vracíme.
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Při vkládání nového maxima bychom mohli chtít provést jedině rotaci doleva.
Mějme tedy vrchol v, jeho pravého syna u a levého syna w. Dále mějme levého
syna x vrcholu u. Rotovaná hrana vždy leží na cestě z nového vrcholu do kořene.
Víme, že v a u leží na pravé páteři. Kdyby se nám po rotaci stalo, že budeme mít
červený vrchol mimo pravou páteř T a i mimo její sousedství, musel by před rotací
být červený alespoň jeden z vrcholů w a x. To ale není možné. Víme, že v případě,
že jsme přistoupili k vyvažování, musí být vrchol v černý a vrchol u i jeho pravý
syn červený. To znamená, že vrchol u musel být červený již před aktuální operací
Insert. Kdyby tedy byl vrchol x červený, porušoval by již před aktuální operací
Insert spolu s vrcholem u invariant červenočerného stromu. Kdyby byl červený
vrchol w, nevyvažovali bychom strom rotací, ale přebarvením u a w na černo a v
na červeno.

Z invariantu červenočerného stromu vyplývá, že pokud v červenočerném stro-
mu nejsou krom možná kořene žádné červené vrcholy, musí být všechny cesty
z kořene do externího vrcholu stejně dlouhé. Tento strom tedy musí být dokonale
vyvážený a počet vrcholů v něm musí být bez jednoho mocnina dvojky. Totéž
platí i o podstromech jednotlivých vrcholů v červenočerném stromu.

Před další částí důkazu nahlédneme, že v T nikdy nemůže být pravý ani levý
podstrom vrcholu menší než libovolný z podstromů jeho syna, krom případu, kdy
některé z těchto podstromů obsahují část pravé páteře T .

Mějme dva vrcholy u, v stromu T takové, že u je bez újmy na obecnosti
v pravém podstromu v. Velikost levého podstromu u si označíme jako 2h′ − 1.
Rozmyslíme si, kde leží vrcholy, jejichž klíče leží mezi klíčem u a v. Jedná se jednak
o celý levý podstrom v, jednak o některé vrcholy na cestě mezi u a v, a jednak
o levé podstromy těchto vrcholů. Tyto vrcholy sice potenciálně mohou ležet i na
pravé páteři, ale kořeny všech zmíněných podstromů nikoli – buď se jedná o levé
podstromy, nebo se vše odehrává v levém podstromu v. To znamená, že velikost
každého z těchto podstromů je alespoň 2h′ − 1. Pokud k ní tedy připočteme ještě
samotný vrchol, na kterém tento podstrom visí, bude dělitelná 2h′ . To znamená,
že rozdíl mezi hodnotami v u a v je dělitelný 2h′ .

Pozorování 14. Tím jsme ukázali, že pro všechny vrcholy platí, že rozdíl jejich
hodnoty a hodnoty kořene je dělitelný hodnotou jedna plus velikost pravého či
levého podstromu daného vrcholu (v závislosti na tom, zda je daný vrchol v levém
či pravém podstromu kořene).

Nyní najdeme vrchol v, což bude vrchol s nejvyšším klíčem takový, že jeho
levý podstrom má velikost alespoň 2h−1 − 1, nebo kořen, pokud žádný takový
vrchol neexistuje. Rozmyslíme si, že v leží na pravé páteři T . Strom si rozdělíme
na dvě části: T2, což bude pravý podstrom v, a T1 což bude zbytek T včetně v.

Podmínky ze znění tvrzení 12 si označíme jako p1 a p2. Vrchol tedy splňuje
podmínku p1, pokud jeho podstrom obsahuje alespoň 2h −1 vrcholů, a podmínku
p2, pokud je jeho hodnota kongruentní s hodnotou v kořeni modulo 2h−1.

Nyní ukážeme, že v T1 splňují obě podmínky přesně tytéž vrcholy a v T2
splňuje každou z podmínek nejvýše konstantně mnoho vrcholů.

Pro T1 tedy potřebujeme dokázat dvě implikace. První z nich, tedy že vrchol
splňující p1 splňuje i p2, plyne z pozorování 14. Naopak pokud máme vrchol u,
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který nesplňuje p1, najdeme jeho nejbližšího předka w, který p1 splňuje. Rozmys-
líme si, že w nemůže ležet na pravé páteři. Tento vrchol má podstrom velikosti
právě 2h−1. Rozdíl jeho hodnoty a hodnoty libovolného vrcholu v jeho podstromě
je tedy maximálně 2h−1 − 1. Protože už víme, že w splňuje i p2, u splňovat p2
nemůže.

Na poslední část důkazu potřebujeme ještě jedno lemma.
Lemma 15. Každý vrchol T , který má oba syny, má pravý strom nejvýše pětkrát
větší než levý.

Důkaz. Pro vrcholy T mimo pravou páteř platí lemma triviálně. Mějme tedy
vrchol v na pravé páteři stromu T . Nechť podstrom v má černou výšku h. Dále
popíšeme případ, kdy v je černý – pro červené v by popis vypadal podobně.

Víme, že levý podstrom v je buď čistě černý strom hloubky h − 1, nebo černý
strom s červeným vrcholem v kořeni hloubky h. Pro potřebu horního odhadu na
poměr velikosti podstromů tedy zvolíme první variantu – levý podstrom v bude
obsahovat 2h−1 − 1 vrcholů.

Pravý podstrom v chceme naopak co největší. Pravý syn v1 vrcholu v musí
být červený. Proto musí být levý podstrom v1 čistě černý a musí obsahovat také
2h−1 − 1 vrcholů. Pravý syn v2 vrcholu v1 musí být černý, jeho levý podstrom
tedy může mít červený kořen. Proto může mít také 2h−1 − 1 vrcholů. Pravý
syn v3 vrcholu v2 bude červený, jeho levý podstrom tedy čistě černý a bude mít
2h−2 − 1 vrcholů. Takto bychom mohli pokračovat dál. Dojdeme k tomu, že vi

má levý podstrom velikosti 2h−⌈i/2⌉ − 1. První nepravidelnost nastane až u v2h

– vrchol v2h−2 je černý a jeho levý i pravý podstrom už je tvořen jen jediným
červeným vrcholem. Vrchol v2h tedy neexistuje.

To znamená, že počet vrcholů v pravém podstromu v je
2h−1∑
i=1

(
2h−⌈ i

2⌉ − 1 + 1
)

= 2h+1 − 3 = 4 · (2h−1 − 1) + 1 ≤ 5 · (2h−1 − 1).

Víme, že levý podstrom v má velikost nejvýše 2h − 1. Velikost T2 je tedy nej-
výše 5 · 2h − 5. To znamená, že v T2 může být nejvýše 9 vrcholů splňujících p2.
Naopak díky volbě v víme, že všechny vrcholy v T2 splňující p1 musí ležet na pravé
páteři. Protože ale víme, že podstrom kořene T2 je velký nejvýše 5 · 2h − 5 a při
přechodu z otce na pravého syna se vždy podstrom aktuálního vrcholu alespoň
o šestinu zmenší, můžeme provést nejvýše konstantně mnoho kroků, než bude
podstrom aktuálního vrcholu menší než 2h − 1.

Tím jsme tedy ukázali, že náš červenočerný strom trpí problémy s asociativi-
tou cache téměř stejnou měrou, jako kdyby byl dokonale vyvážený.

4.3 Sekvenční přístupová posloupnost
V této třídě zvolíme velikosti stromů i délky posloupností stejně jako v třídě

náhodných přístupových posloupností, ale místo náhodných dat budeme opako-
vaně přistupovat postupně ke všem vrcholům ve stromu v rostoucím pořadí.
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Na základě teorie bychom čekali, že počet doteků na operaci splay a multis-
play stromu bude v n konstantní. Pro tango strom očekáváme Θ(log log n) doteků
na operaci. Vzhledem k tomu, že pro červenočerný strom byla tato posloupnost
implementována (stejně jako u ostatních stromů) jako posloupnost individuálních
operací Find, očekáváme stejné chování jako u náhodné přístupové posloupnosti,
přestože v libovolném statickém stromě obecně lze implementovat průchod v ros-
toucím pořadí v čase Θ(n).

Obrázek 4.5: Doteky vrcholů – sekvenční přístupová posloupnost.

Tyto předpoklady víceméně naplňuje graf na obrázku 4.5. Vidíme, že splay
strom se ustálil kolem 5.42 dotyků na operaci, multisplay strom kolem 8.49 s vět-
ším rozptylem, kdežto počet dotyků tango stromu a červenočerného stromu napříč
celým grafem stále roste. Počínaje n

.= 1000 se červenočerný strom dotkne nej-
více vrcholů ze všech (přesnou hodnotu nelze určit kvůli velkému rozptylu tango
stromu). Nejlepšího výsledku dosahuje pro stromy o 26 a méně prvcích červeno-
černý strom, počínaje n = 37 se nejméně vrcholů dotkne splay strom. I počet
dotyků multisplay stromu má určitý rozptyl, proto nelze přesně určit, pro ja-
kou hodnotu n začne mít tango strom méně dotyků na operaci než červenočerný
strom, nicméně pro n mezi 1000 a 2500 vychází počet dotyků oběma stromům
podobně, pro vyšší hodnoty má tango strom méně dotyků.

Budeme-li však sledovat čas běhu, který je zachycený v obrázku 4.6, zjistíme,
že pro n < 100 je v praxi nejrychlejší červenočerný strom. To jednoduše zdů-
vodníme tím, že červenočerný strom při každém přístupu každý dotčený vrchol
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Obrázek 4.6: Průměrný čas na operaci – sekvenční přístupová posloupnost.

skutečně bez modifikací navštíví. Splay strom oproti tomu navštívenými vrcholy
prochází dvakrát (jednou při hledání, jednou při cestě zpět ke kořeni), přičemž
při cestě zpět ke kořeni navíc navštívené vrcholy modifikuje. Pro vyšší hodnoty n
je ale konzistentních 40 ns na operaci, kterých dosahuje splay strom, výhodnější.

Multisplay strom může jedním vrcholem projít i vícekrát, a dokonce ho i ví-
cekrát modifikovat (první modifikaci vrcholu provede při změnách preferovaných
cest tak, aby se hledaný vrchol nacházel v pomocném stromě s kořenem, druhou
poté při závěrečné změně preferovaného syna hledaného vrcholu). Proto také po-
třebuje přibližně 250 ns na operaci a rychlejší než červenočerný strom je až pro
n > 107. Tango strom má v jistém smyslu současně všechny nevýhody červeno-
černého stromu a multisplay stromu – stejně jako červenočerný strom neslibuje
asymptoticky konstantní čas na operaci (byť jeho asymptotická složitost je lepší
než složitost červenočerného stromu), stejně jako multisplay strom může vrcholy
při přepojování preferovaných cest i opakovaně modifikovat. Proto není divu, že
i pro největší měřená data je dvojnásobně až trojnásobně pomalejší než červeno-
černý strom.

Nyní se konečně dostáváme k nejpřekvapivějšímu z naměřených jevů. Musíme
vysvětlit, proč to vypadá, že má tango strom a v menší míře multisplay strom
výrazný rozptyl, a proč se tento rozptyl neprojevuje pro n

.= 104 a n
.= 5 · 106.

Pro osvětlení této otázky jsme provedli ještě jedno měření. Opět jsme měřili počet
dotyků na operaci pro sekvenční přístupovou posloupnost, ale zvolili jsme m = 2n,
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a navíc jsme doteky počítali pouze během druhého průchodu. Na druhou stranu
jsme měřili všechna možná n z intervalu [10, 104]. Výsledky měření jsou vidět na
obrázku 4.7.

Obrázek 4.7: Doteky vrcholů – sekvenční přístupová posloupnost.

Lokální maxima křivky tango i multisplay stromu jsou v hodnotách ve tvaru
2k ± O(1) pro nějaké k, minima v 3 · 2k ± O(1) pro nějaké k.

Abychom toto chování vysvětlili, musíme si rozmyslet, jak přesně probíhá
sekvenční přístup v tango stromu. Na konci prvního sekvenčního průchodu mají
všechny vrcholy nastavený preferovaný směr doprava. My musíme během prů-
chodu nastavit každému vrcholu preferovaný směr nejprve doleva a poté zase zpět
doprava. Tedy každému vrcholu jeho preferovaný směr změníme celkem dvakrát.

Je ale důležité uvědomit si, že v tango stromu se změny preferovaných směrů
týkají pouze vrcholů, které mají v referenčním stromě P oba syny. My v naší
implementaci však stavíme P tak, aby se pro každý jeho vrchol v lišila velikost
pravého a levého podstromu vrcholu v nejvýše o jedna. To vede k tomu, že pokud
se n rovná 3 · 2k − 1 pro nějaké k, P vypadá tak, že na jeho předposlední hladině
mají všechny vrcholy právě jednoho syna, a nelze v nich tedy změny preferovaných
směrů provádět. Proto pro každé k platí, že při sekvenčním průchodu stromem
libovolné velikosti mezi 2k − 1 a 3 · 2k−1 − 1 je vždy potřeba udělat přesně tentýž
počet změn preferovaných směrů. Těchto změn je přesně dvakrát více, než kolik
má strom vrcholů s oběma syny, tedy 2 · (2k−1 − 1).

Změny preferovaných směrů se ale pro vyšší hodnoty n při výpočtu průměr-
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ného počtu dotyků či průměrného času rozpočítají mezi více operací, průměr (ať
už času nebo počtu dotyků) na operaci tedy bude nižší. Pro n mezi 3 · 2k−1 − 1
a 2k+1 − 1 naopak přidání každého dalšího listu P způsobí potřebu dvou nových
změn preferovaných směrů (v rodiči tohoto listu v P ) při sekvenčním průchodu
tango stromem.

U multisplay stromu totéž zcela neplatí – změnu preferovaného směru prová-
díme i pro vrcholy, které mají jednoho syna, jsou-li cílem hledání (preferovaný
syn pak může být externí vrchol). Přesto ale takové změny preferovaných směrů
způsobí doteky méně vrcholů než změny preferovaných směrů vrcholů s oběma
syny.

Zmenšení rozptylu křivek na obrázcích 4.5 a 4.6 kolem n = 104 a n = 5·106 vy-
světlíme snadno – v relevantních částech křivky jsme se naším vzorkováním trefili
někam mezi lokální maxima a minima. Vzhledem k tomu, že jak lokální minima
a maxima, tak naše vzorky se exponenciálně vzdalují, ale jedná se o exponenciály
o různých základech, není toto chování překvapivé.

Nyní se vrátíme zpátky k chování tango stromu při vykonávání náhodné pří-
stupové posloupnosti.

Pro jednoduchost se budeme zajímat pouze o dva extrémní případy – případy,
kdy n bude buď 2k − 1, nebo 3 · 2k−1 − 1 pro nějaké k. V obou případech platí,
že každý vrchol, který má v P oba syny, má také přesně stejný počet vrcholů
ve svém pravém a levém podstromu v P . Proto pro každý přístup (bez ohledu
na stav stromu před tímto přístupem) platí, že v každém vrcholu P , kterým
hledání projde, ale neskončí v něm (krom vrcholů s jediným synem), nastane
změna preferovaného směru s pravděpodobností 1/2.

V případě, že se tedy n rovná 2k − 1 pro nějaké k, bude bude střední hodnota
počtu změn preferovaného směru na přístup přesně rovna jedné polovině prů-
měrné hloubky vrcholu v P (kde kořen má hloubku 0). Pokud se n naopak rovná
3 · 2k−1 − 1 pro nějaké k, bude tato hodnota sice také rovna průměrné hloubce
vrcholu, ale s tím, že listům z poslední hladiny P počítáme hloubku o jedna menší.

Všimneme si, že na rozdíl od sekvenční přístupové posloupnosti je při vyko-
návání náhodné posloupnosti střední hodnota počtů změn preferovaných směrů
na přístup v n monotónně rostoucí. To není překvapivé – i pro n mezi 2k − 1 a
3 · 2k−1 − 1 stále přidáváme nové vrcholy do spodní vrstvy P , a tím zvyšujeme
pravděpodobnost, že daný dotaz povede hlouběji do stromu P , a to i přesto, že
hloubku nejhlubších listů počítáme jako o jedna menší.

Na závěr ještě ukážeme, jak výrazné rozdíly v praxi tento jev na počtu do-
tyků způsobí. Na grafu na obrázku 4.1 je jev velmi nezřetelný, to je ale částečně
způsobeno tím, že křivka tango stromu na tomto grafu sama o sobě poměrně
prudce roste, v čemž se může leccos ztratit. Proto jsme tento jev alespoň čás-
tečně izolovali. Jednotlivé naměřené hodnoty pro tango strom v grafu na obrázku
4.1 označíme jako h1, h2, . . . , h50. Potom v grafu 4.8 zobrazíme hodnoty

h′
i =

hi−1+hi+1
2 − hi

2 .

Jinými slovy, podíváme se, jak daleko je hi od aritmetického průměru jeho sou-
sedů. Protože pak ale odečítáme lokální maximum od průměru dvou lokálních
minim nebo naopak, výslednou hodnotu ještě vydělíme dvěma. Tím dostaneme
určitou představu o tom, jak daleko je daný vzorek od v nějakém smyslu vyhla-
zené křivky. V grafu vidíme maxima kolem 1/2, což zhruba odpovídá očekávání.
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Obrázek 4.8: Vliv vzdálenosti od mocniny dvou na počet dotyků vrcholu na pří-
stup – náhodná přístupová posloupnost.

4.4 Bit reversal posloupnost na páteři

V této sekci prozkoumáme posloupnost, která nad danou množinou klíčů [n]
vznikla tak, že jsme vystavěli dokonale vyvážený strom nad [n], vzali jeho pra-
vou páteř a nad ní aplikovali myšlenku bit reversal posloupnosti. Takto vzniklou
posloupnost potom zřetězíme samu se sebou tolikrát, kolikrát je potřeba k do-
sažení cílové délky. Vzhledem k tomu, že délka jednotlivých iterací posloupnosti
se mění až s dvojnásobným zvětšením n, zvolili jsme jako testované hodnoty n
právě mocniny dvojky od 23 po 226.

Jednotlivé iterace bit reversal posloupnosti jsou velmi krátké, proto jsme se
rozhodli pro konstantní hodnotu m = 107. Přímočaré měření takovýmto způso-
bem by ale vedlo k neférovému znevýhodnění splay stromu – ostatní stromy mají
již po vystavění logaritmickou hloubku, splay strom má ale po sekvenčním vlo-
žení prvků hloubku lineární. Pro nejvyšší hodnotu n se tedy první přístup dotkne
226 .= 6 · 107 vrcholů, což je dost na to, aby se nevhodný výchozí tvar stromu
projevil v celém měření. Proto jsme se u splay stromu rozhodli do měření nezapo-
čítávat prvních 100 operací. Těchto 100 operací s rezervou stačí k tomu, abychom
operacemi Splay přesunuli všechny prvky, které se v posloupnosti nachází, do
okolí kořene.

Při vykonávání této posloupnosti se nejlépe chová tango strom. To je vidět i

47



Obrázek 4.9: Doteky vrcholů – Bit reversal posloupnost na páteři.

na obrázcích 4.9 a 4.10. To není příliš překvapivé – všechny navštěvované vrcholy
jsou na jedné cestě z kořene referenčního stromu P do listu. Proto při několika
prvních přístupech pospojujeme všechny navštěvované vrcholy do jediného lo-
garitmicky velkého červenočerného stromu a další přístupy již vykonáváme bez
modifikací stromu. Na druhou stranu díky Interleave Bound víme, že tuto po-
sloupnost rychleji než v čase Θ(log log n) vykonat nelze – není tedy šance, že by
byl tango strom asymptoticky překonán například splay stromem.

Splay strom potřebuje jen o trochu více doteků – rozdíl je podobný, jaký jsme
pozorovali u náhodné přístupové posloupnosti mezi červenočerným stromem a
splay stromem. To je očekávané. Oba stromy totiž pracují (krom několika úvod-
ních přístupů) pouze s vrcholy, jejichž hodnoty patří do přístupové posloupnosti,
tango strom je ale nijak nemodifikuje.

V červenočerném stromu jsou vrcholy, k nimž přistupujeme, rozmístěny ví-
ceméně náhodně – jedná se o vrcholy, jejichž hodnota je menší nebo rovna po-
lovině n, což vede k tomu, že budou umístěny spíše v levé, lépe vyvážené části
stromu. Nic silnějšího o nich ale červenočerný strom nezaručuje. Proto může být
trochu překvapivé, že se v našem měření červenočerný strom choval lépe než mul-
tisplay strom. Multisplay strom má totiž lepší asymptotickou složitost. Bohužel
ale multisplay stromy kromě (toho, že fungují podobně jako splay stromy) ještě
provádějí změnu preferovaného syna v cílovém vrcholu. To znamená, že při vy-
konávání této posloupnosti vykonají v průměru necelé dvě změny preferovaného

48



Obrázek 4.10: Průměrný čas na přístup – Bit reversal posloupnost na páteři.

směru na přístup – pokud cílový vrchol není listem referenčního stromu P , mu-
síme v něm změnit preferovaný směr. Všechny změny preferovaných směrů jsou
ale ve skutečnosti nežádoucí a bude je při dalších přístupech nutné vrátit.

4.5 Podmnožinové posloupnosti
Nyní se podíváme na dva typy podmnožinových posloupností, náhodnou a

sekvenční podmnožinovou přístupovou posloupnost. Oba typy posloupností vy-
tvoříme tak, že vždy nejprve zkonstruujeme multimnožinu M velikosti k pomocí
k rovnoměrně náhodných voleb prvku [n]. Prvky přístupové posloupnosti pak
vybíráme pouze z multimnožiny M .

Při tvorbě náhodné podmnožinové posloupnosti vybíráme prvky rovnoměrně
náhodně, tedy tak, že pro každé i ≤ m a j ≤ k je pravděpodobnost, že i-tý prvek
přístupové posloupnosti bude j-tý prvek M , rovna počtu výskytů tohoto prvku
v M dělenému k.

Do sekvenční podmnožinové posloupnosti vybíráme prvky v (cyklickém) ros-
toucím pořadí tak, že vícenásobný výskyt prvku v M vede k vícenásobným po
sobě jdoucím výskytům daného prvku ve výsledné posloupnosti.

Pro měření jsme zvolili opět podobně jako u sekvenční a náhodné přístupové
posloupnosti hodnoty n tak, aby se dvě po sobě jdoucí velikosti stromu od sebe
lišily v poměru 1 : 7

√
10, ale jako maximální hodnotu n jsme zvolili 107. Nejmenší
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měřená hodnota n byla 10. Hodnotu m jsme opět zvolili jako max(107, 10 · n).
K měření jsme zvolili hodnoty k rovny kladným celočíselným mocninám deseti
takovým, aby k < n.

Vzhledem k tomu, že pro každou strukturu a každý typ posloupnosti máme
šest různých hodnot k, rozhodli jsme se pro přehlednost vytvořit grafy pro každou
strukturu a typ posloupnosti zvlášť. Do každého z grafů jsme také přidali křivku
příslušné „nepodmnožinové“ posloupnosti s popiskem k = n, přestože se nejedná
o zcela přesný popis – tyto posloupnosti jsou speciálním případem podmnožino-
vých posloupností, kdy M není multimnožinou, ale množinou, a každý prvek [n]
v ní tedy musí být právě jednou.

4.5.1 Červenočerný strom
Červenočerný strom se co se týče počtu doteků chová stejně jako u všech

ostatních posloupností – všechny přístupové posloupnosti potřebují log2 n ± O(1)
doteků na operaci. Jediný detail, kterého bychom si mohli všimnout, je, že pro
nejmenší k = 10 je ve tvaru křivky mnoho nepravidelností – pro takto malé k
je totiž nejvyšší pravděpodobnost, že průměrná hloubka k náhodně vybraných
vrcholů bude daleko od střední hodnoty této náhodné proměnné.

Na grafu času na operaci vidíme, že pro n < 104 se všechny posloupnosti
chovají přibližně stejně i podle tohoto hlediska. Pro 104 < n < 3 · 105 se začíná
projevovat odlišné chování k L1 a L2 cachím a pro n > 3 · 105 se projeví odlišné
chování k L3 cachi. Podle tohoto chování můžeme všechny posloupnosti rozdělit
do dvou hlavních skupin (s několika ojedinělými případy zapadajícími mezi tyto
skupiny) – skupina posloupností, kde čas na operaci roste i pro vysoká n stejně
jako pro nízká a pro n = 107 potřebujeme na operaci v průměru mezi pětinou
a čtvrtinou mikrosekundy, a skupina, kde čas na operaci začíná kolem n = 3 ·
105 prudce růst a pro nejvyšší testované hodnoty potřebujeme na operaci téměř
mikrosekundu.

Připomeňme, že nad náhodnými (jak normálními, tak podmnožinovými) pří-
stupovými posloupnostmi je nejlepší cachovací strategií (pokud se nám nevejde
celá relevantní část stromu do cache) mít v cachi co nejvíc prvních hladin. Otázka
ale je, jak velká je relevantní část stromu (tedy množina vrcholů, kterými mu-
síme alespoň jednou projít) v závislosti na k a n. To je náhodná veličina, která
nezávisí pouze na n a k, ale i na přesné volbě M . My zde pro představu spočí-
táme pouze horní odhad velikosti relevantní části stromu pro dokonale vyvážený
binární strom pro případ, kdy k ≤ 2 · n.

Největší možné relevantní části stromu dosáhneme, když budou všechny prv-
ky M v listech stromu a v nějakém smyslu pravidelně rozprostřené – pod tím si
můžeme představit, že se pro libovolný vrchol bude počet prvků M v pravém a
levém podstromu tohoto vrcholu lišit nejvýše o jedna. Potom do relevantní části
stromu plně patří prvních log2 k hladin stromu. K nim navíc musíme přidat cestu
z každého vrcholu na (log2 k)-té hladině do některého listu. Těchto cest je k a
každá z nich má délku log2 n − log2 k = log2(n/k). Relevantní část stromu má
tedy celkem 2k + k · log2(n/k) vrcholů.

Vzhledem k tomu, že jsme si již všimli, že náš červenočerný strom má tvarem
k dokonale vyváženému stromu blízko, můžeme tato pozorování na červenočerný
strom uplatnit.
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Obrázek 4.11: Červenočerný strom – náhodná podmnožinová posloupnost
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Obrázek 4.12: Červenočerný strom – sekvenční podmnožinová posloupnost
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Nyní se musíme zamyslet, co se stane, když se relevantní část stromu nevejde
do cache. Pro náhodné podmnožinové posloupnosti platí, že v cachi budeme mít
uložených prvních log2 k hladin stromu (nebo tolik, kolik se vejde). Každá z cest
od konce této uložené části patří pouze jednomu vrcholu, s vysokou pravděpo-
dobností nám je tedy před dalším přístupem k tomuto vrcholu ostatní operace
z cache vyhází. Proto dává smysl, že jakmile se nám relevantní část stromu do
cache nevejde, musíme při většině přístupů cestu od přinejmenším (log2 k)-té hla-
diny do cílového vrcholu načíst z paměti. Pro nižší hodnoty k jsou tyto cesty
sice delší, ale relevantní část stromu je menší. Proto můžeme mít pro nižší hod-
noty k v paměti uložených více těchto cest. Vzhledem k tomu, že navíc snižujeme
hodnotu k, se podíl počtu všech všech cest a cest, které můžeme mít uložené,
zvětšuje s klesajícím k. Na základě měření na grafech 4.11 můžeme říct, že efekty
prodlužování cest a větší pravděpodobnost uložení cest se zhruba vyrovnají a pro
k > 104 se již průměrný čas na přístup téměř nemění.

Pro sekvenční přístupovou posloupnost je situace trochu jiná – tam se LRU
cache chová tak, že pokud se ani relevantní část pravého či levého podstromu
kořene nevejde celá do cache, bude při každém sekvenčním průchodu postupně
celý strom krom kořene z cache vyhozen a zase načten. Proto bude průměrný čas
na operaci záviset na poměru velikosti relevantní části stromu a počtu operací
v jednom sekvenčním průchodu stromem. S využitím výše zmíněného odhadu
tento poměr odhadneme jako 2 + log2(n/k) vrcholů relevantní části stromu na
operaci. Tedy paradoxně by měl být strom pro vyšší hodnoty k rychlejší.

Tento závěr je konzistentní s měřením – na obrázku 4.12 vidíme, že pro k = 103

se ještě celá relevantní část stromu vešla do cache. Pro k = 104 se těsně nevešla
a proto se také jedná o nejpomalejší z měřených posloupností. Pro dále se zvět-
šující k se jednotlivé operace zrychlují, a to až k normální sekvenční přístupové
posloupnosti, která potřebuje načíst z paměti v průměru pouze jeden vrchol na
přístup.

4.5.2 Splay strom
Chování splay stromu při vykonávání náhodné podmnožinové přístupové po-

sloupnosti nepřináší žádné překvapení – v grafech na obrázku 4.13 vidíme, že
u splay stromu skutečně při vykonávání náhodné přístupové posloupnosti záleží
pouze na k, a nikoli na n. Na křivce času pro k = 105 vidíme okamžik, kdy už
se celý splay strom nevešel do cache. Vzhledem k tomu, že množinu M z vrcholů
stromu vybíráme náhodně, již od tohoto bodu nestačí, aby se nám do cache vešlo
k vrcholů – musíme počítat s tím, že každý vrchol zabere celý cachový řádek
(protože s ním v jednom řádku velmi pravděpodobně nebude žádný další vrchol
z M).

Na začátku každé křivky se projeví ještě efekt, který můžeme nejlépe zkoumat
pro k = 106. Nejmenší hodnota n, pro kterou zkoumáme k = 106 je n = 106 ·
7
√

10 .= 1.3 · 106. Protože je n jen nepatrně větší než k, bude v M poměrně hodně
duplicitních vrcholů. Vzhledem k tomu, že chování splay stromu závisí pouze na
počtu unikátních vrcholů, není překvapením, že časy přístupů i počty doteků jsou
nižší, když jsou hodnoty k a n blízko sebe.

Tento efekt se ještě výrazněji projeví na obrázku 4.14 při vykonávání sek-
venční přístupové posloupnosti. Tam totiž duplicitní prvek v M znamená, že se
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Obrázek 4.13: Splay strom – náhodná podmnožinová posloupnost
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Obrázek 4.14: Splay strom – sekvenční podmnožinová posloupnost
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v přístupové posloupnosti bude totéž číslo vyskytovat vícekrát za sebou. Pouze
první z takových přístupů pak proběhne standardně, další se už dotknou pouze
kořene.

Na grafu průměrného času na operaci při vykonávání podmnožinové sekvenční
přístupové posloupnosti vidíme ještě jednu věc, která stojí za povšimnutí – vý-
razné oddělení křivek pro k = 105 a k = 106 od ostatních. To opět souvisí s cachí.

Při sekvenčním průchodu splay stromem se každého vrcholu dotkneme v prů-
měru o něco víc než pětkrát, jak jsme již experimentálně zjistili v dřívějších sek-
cích. Přinejmenším při některých z těchto doteků se dotýkáme mnoha hodnotou
sousedících vrcholů po sobě – například po poslední operaci jednoho sekvenčního
průchodu leží všechny vrcholy na levé páteři stromu a první operace z následu-
jícího průchodu se jich všech dotkne dvakrát (ačkoli my toto počítáme za jeden
dotek) nejprve v sestupném a pak ve vzestupném pořadí.

Obrázek 4.15: Průměrný čas na operaci Splay stromu – náhodná přístupová po-
sloupnost.

Pokud k < 105, vejde se celá relevantní část stromu do cache. Když vyko-
náváme („nepodmnožinovou“) sekvenční přístupovou posloupnost se stromem,
který se do cache nevejde, můžeme stále využít toho, že máme vrcholy v paměti
uložené v sekvenčním pořadí – pokud se dotýkáme většího počtu sousedících vr-
cholů hned po sobě, nemusíme kvůli každému vrcholu načítat nový cachový řádek.
Cachové řádky mají 64 bytů, jeden vrchol splay stromu zabírá 24 bytů, pokud
se tedy dotkneme mnoha sousedících vrcholů současně, stačí z paměti načíst 3/8
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cachového řádku na vrchol. Pokud ale provádíme podmnožinovou sekvenční pří-
stupovou posloupnost, vrcholy vybíráme z naalokovaných náhodně, tedy kvůli
většině z nich musíme načíst samostatný cachový řádek. Navíc se může stát, že
ani nenačítáme po sobě jdoucí řádky, nevyužíváme tedy faktu, že paměť RAM
je obvykle rychlejší při sekvenčním než při náhodném průchodu. Proto potřebuje
podmnožinový sekvenční průchod splay stromem v situaci, kdy k je větší než
počet řádků cache, ale výrazně menší než n, na přístup výrazně víc času než
standardní sekvenční průchod.

Na obrázku 4.15 jsme připravili porovnání času potřebného pro operaci splay
stromu při vykonávání sekvenční přístupové posloupnosti v situaci, kdy při alo-
kaci nových vrcholů přiřazujeme adresy náhodně, vůči situaci, kdy je přiřazujeme
v sekvenčním pořadí. Vidíme výraznou podobnost s chováním pro vysoká k v ob-
rázku 4.14.

4.5.3 Tango strom
Dále jsme zkoumali chování tango stromu při vykonávání podmnožinové ná-

hodné přístupové posloupnosti. Na grafu s logaritmickou osou x a lineární osou y
znamená z [0,0] do [a,b] pro kladné a a b logaritmický růst zobrazované proměnné.
Na prvním grafu na obrázku 4.16 vidíme, že křivka standardní náhodné přístu-
pové posloupnosti je mírně konvexní, strom tedy potřebuje více než logaritmický
počet dotyků na operaci. Z teorie víme, že potřebuje Θ(log log n · log n) doteků.
Naopak křivky podmnožinových posloupností jsou mírně konkávní, přesto ros-
toucí. Popsaná pozorování odpovídají očekávání, že v tomto případě bude tango
strom potřebovat Θ(log log n · log k) doteků na operaci. Grafy průměrného času
na operaci velmi přesně kopírují grafy potřebného množství doteků.

Nyní se podíváme na podmnožinovou sekvenční přístupovou posloupnost. Při-
pomeneme, že při normálním sekvenčním průchodu splay stromem musíme pro-
vést celkem dvě změny preferovaného směru vrcholu v každém vrcholu, který je
v referenčním stromu P vnitřní. Například pro n = 2h − 1 pro nějaké h se jedná
celkem o n − 1 změn. Navíc až (n + 1)/2 z nich bude provedeno ve vrcholech,
které jsou v P na předposlední hladině. Takové změny preferovaných směrů mo-
hou provést poměrně málo doteků vrcholů, protože vrcholy r′ a ℓ pro tyto změny
leží ve stromu blízko sebe a cesty mezi těmito vrcholy a kořenem často sdílí většinu
vrcholů.

Při vykonávání podmnožinové sekvenční přístupové posloupnosti je situace
trochu jiná. Při popisu chování červenočerného stromu jsme spočítali odhad, jak
nejhůře může vypadat relevantní podstrom dokonale vyváženého stromu. Tento
odhad znovu aplikujeme na strom P . Při podmnožinovém sekvenčním průchodu
tango stromem musíme udělat dvě změny preferovaného směru v každém vrcholu
relevantního podstromu stromu P , který má v tomto podstromu oba syny. To
může být až k−1 vrcholů. Navíc nadpoloviční většina z nich může být na (log2 k)-
té hladině P (a ostatní ještě výše).

Dostáváme tedy, že při standardním sekvenčním průchodu musíme provést
pouze přibližně jednu změnu preferovaného směru na přístup, a navíc většina
těchto změn odpojuje a zase připojuje pomocné stromy o jediném vrcholu. Při
podmnožinovém sekvenčním průchodu může být potřeba udělat až téměř dvě
změny preferovaného směru na přístup a všechny tyto změny mohou připojovat
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Obrázek 4.16: Tango strom – náhodná podmnožinová posloupnost
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Obrázek 4.17: Tango strom – sekvenční podmnožinová posloupnost
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části preferovaných cest o alespoň ⌊log2(n/k)⌋ vrcholech. Tím lze zdůvodnit, že
podmnožinová sekvenční přístupová posloupnost vede podle obrázku 4.17 oproti
standardní sekvenční přístupové posloupnosti k násobně více dotykům na operaci
a tento potřebný počet dotyků se dále zvyšuje s rostoucím n (nebo taky pro
konstantní n s klesajícím k).

Připomeneme, že naše implementace tango stromu má na začátku všechny
pomocné stromy o jediném vrcholu (vrcholy na počátku nemají nastavený prefe-
rovaný směr). To znamená, že při vykonávání podmnožinové sekvenční posloup-
nosti se skutečně dotkneme právě těch vrcholů, které jsou v relevantním pod-
stromu stromu P . Proto není překvapivé, že se při vykonávání této posloupnosti
pro nízké hodnoty k vejde celá relevantní část stromu do cache (různých jejích
úrovní v závislosti na přesné hodnotě k). To je vidět na nižších průměrných ča-
sech na operaci pro k ≤ 103, jinak ale opět průměrné časy na operaci odpovídají
průměrným počtům dotčených vrcholů.

4.5.4 Multisplay strom
K multisplay stromu už toho nelze mnoho dodat – neprojeví se zde žádný

efekt, o kterém bychom již nemluvili při rozebírání chování tango stromu. Multis-
play strom však dosahuje ve všech směrech o konstantu lepších výsledků než tango
strom. Například pro k = 103 a n = 107 potřeboval tango strom při vykonávání
podmnožinové náhodné přístupové posloupnosti na operaci zhruba 90 doteků a
5 mikrosekund. Podle obrázku 4.18 stačilo multisplay stromu na tutéž operaci
přibližně 50 doteků a 3 mikrosekundy. Podobně při vykonávání podmnožinové
sekvenční přístupové posloupnosti potřeboval tango strom asi 42 doteků a 2 mi-
krosekundy na operaci, multisplay stromu stačilo 27 doteků a 660 nanosekund,
jak je vidět na obrázku 4.19.

4.5.5 Porovnání
Popsali jsme chování jednotlivých struktur na jednotlivých typech posloup-

nosti. Teď ještě musíme toto chování zběžně porovnat. Již jsme řekli, že multisplay
strom se chová kvalitativně podobně jako splay strom. Splay strom i červenočerný
strom však dosahují pro libovolnou kombinaci parametrů n a k lepších výsledků
než multisplay strom. Pro sekvenční podmnožinovou přístupovou posloupnost do-
sahuje opět pro libovolnou kombinaci parametrů kromě velmi nízkých hodnot n
lepších výsledků splay strom (byť pro n = 107 a k = 106 s poměrně malým roz-
dílem) – chování pro velmi nízké hodnoty n je ale pro oba stromy podobné jako
při provádění standardní sekvenční přístupové posloupnosti a není tedy nutné jej
znovu popisovat. Pro podmnožinové náhodné přístupové posloupnosti platí, že
se splay strom chová lépe než červenočerný strom, pokud je k alespoň stokrát
menší než n. V případě, že nemůžeme celý strom uložit do cache, se potom čer-
venočerný strom pro k přibližující se k n zrychluje. Chování splay stromu naopak
závisí pouze na k a čas potřebný na operaci s ním logaritmicky roste.
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Obrázek 4.18: Multisplay strom – náhodná podmnožinová posloupnost

61



Obrázek 4.19: Multisplay strom – sekvenční podmnožinová posloupnost
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4.6 Proměnlivě podmnožinová posloupnost
Proměnlivě podmnožinová posloupnost je posloupnost, která vypadá podobně

jako náhodná podmnožinová posloupnost, navíc má ale ještě parametr ℓ. Při
tvorbě této posloupnosti postupujeme podobně jako při tvorbě náhodné pod-
množinové posloupnosti, ale navíc po každých ℓ vybraných prvcích vybereme
novou náhodnou multimnožinu M . Při zkoumání této přístupové posloupnosti
jsme zvolili ℓ = 3k.
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Obrázek 4.20: Průměrný čas na operaci – proměnlivě podmnožinová přístupová
posloupnost; n = 107.

Při zkoumání chování jednotlivých stromů nad touto přístupovou posloupností
jsme neobjevili nic zajímavého, co v této práci ještě nebylo popsáno. Podrobné
grafy jsou k dispozici v příloze A.2. Zajímavé je ale porovnání času potřebného
na operaci splay stromu a červenočerného stromu pro nejvyšší zkoumané n = 107

pro různé hodnoty k.
Na obrázku 4.20 je vidět, že pro nízké hodnoty k je rychlejší červenočerný

strom – když přistupujeme k danému prvku po změně multimnožiny M poprvé,
je potřeba ho ve splay stromu přesunout potenciálně z velké hloubky, což je
pomalejší než v červenočerném stromu načíst do cache cestu k němu. Následující
přístupy ve splay stromu jsou sice už rychlé, ale není jich moc a červenočerný
strom nebude o mnoho pomalejší – jedná se o pohyb po již nacachované části
stromu.
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Když ale začnou pro rostoucí k postupně docházet různé úrovně cachí, projeví
se, že červenočerný strom musí mít v cachi uloženou celou relevantní část stromu,
která může mít, jak jsme již ukázali, až zhruba k · (1 + log2(n/k)) vrcholů. Splay
stromu naproti tomu stačí v cachi k vrcholů. Proto je pro k větší než asi 7 · 103

splay strom rychlejší než červenočerný strom. Pro ještě větší hodnoty k se nám
ale už ani k vrcholů do cache nevejde, a proto bude pro k větší než přibližně
1.5 · 105 opět rychlejší červenočerný strom.

4.7 Posloupnost z reálného světa
Nakonec jsme se pokusili najít přístupovou posloupnost z reálného světa. Za

tímto účelem jsme prozkoumali zdrojový kód webového prohlížeče Firefox. V tom
jsme objevili implementaci červenočerného stromu a splay stromu. Zdrojové kódy
těchto struktur jsme upravili tak, aby struktury vypisovaly při běhu prohlížeče
na standardní výstup, jakým způsobem jsou používány. Zjistili jsme ale, že splay
strom při použití ve Firefoxu obvykle obsahuje pouze dva nebo tři vrcholy a
nezaznamenali jsme použití, kdy by měl více než pět vrcholů. U červenočerného
stromu jsme podobně zjistili, že má při použití obvykle pouze několik desítek
vrcholů.

Navíc v obou případech v posloupnosti operací nad těmito stromy převažo-
valy operace Insert a Delete nad operacemi Find. My jsme ale potřebovali
posloupnost výhradně z operací Find, protože tango strom jiné operace nepodpo-
ruje. Mohli bychom ale zkusit najít pro naše účely vhodnější praktickou aplikaci
binárních vyhledávacích stromů a vyzkoušet časy běhu jednotlivých stromů při
této aplikaci.
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Závěr
V práci jsme představili teoretický model dynamického binárního vyhledáva-

cího stromu a několik starších výsledků na cestě k dynamické optimalitě.
Vytvořili jsme vlastní implementaci čtyř představených stromů, červenočer-

ného, splay, tango a multisplay. Poté jsme navrhli několik tříd přístupových po-
sloupností, na kterých jsme zkoumali, kolik doteků vrcholů a kolik času který ze
zmíněných stromů potřebuje na vykonání jedné operace Find.

Zjistili jsme, že nad náhodnými přístupovými posloupnostmi se nejlépe chová
červenočerný strom. Objevili jsme však překvapivý potenciální problém červe-
nočerného stromu – zjistili jsme, že pokud jeho vrcholy naalokujeme a vložíme
do stromu v sekvenčním pořadí, narazíme na problémy související s asociativitou
cache. Tyto problémy se začnou projevovat ve chvíli, kdy je kapacita cache v by-
tech menší než počet vrcholů stromu vynásobený nejvyšší mocninou dvojky, jež
dělí množství bytů, které v paměti zabírá jeden vrchol.

Nad sekvenčními posloupnostmi a sekvenčními podmožinovými přístupovými
posloupnostmi se naopak nejlépe choval splay strom. U něj jsme naopak narazili
na zpomalení, když vrcholy v rostoucím pořadí uloženy nebyly. Toto zpomalení
však nebylo dost velké na to, aby byl splay strom červenočerným stromem překo-
nán. Pro náhodné podmnožinové posloupnosti byl splay strom srovnatelně rychlý
jako červenočerný strom, pokud byla velikost podmnožiny M , z níž jsme vybírali
cílové vrcholy přístupů, zhruba stokrát menší, než kolik měl strom vrcholů. Pro
nižší hodnoty |M | byl rychlejší splay strom, pro vyšší červenočerný strom.

Pro vykonávání proměnlivě podmnožinových přístupových posloupností se
ukázal obecně vhodnější červenočerný strom. Splay strom byl rychlejší pouze
pro takovou volbu parametru |M |, aby se |M | vrcholů sice vešlo do cache, ale
pouze těsně.

Při vykonávání všech zmíněných posloupností potřeboval tango strom s vel-
kým rozdílem nejvíce času, i když počtem dotčených vrcholů při vykonávání sek-
venční přístupové posloupnosti se zařadil před červenočerný strom. Multisplay
strom se choval výrazně lépe než tango strom, ale stále hůře než oba zbývající
stromy.

Našli jsme také jednu velmi specifickou přístupovou posloupnost, při jejímž
vykonávání se tango strom choval nejlépe ze všech stromů. Najít přístupovou
posloupnost, na které by se choval nejlépe multisplay strom, se nám nepovedlo.
U několika různých tříd posloupností jsme nabyli dojmu, že multisplay stromu
škodí, že na konci každé operace Find provede ještě změnu preferovaného směru
v cílovém vrcholu. Mohlo by být zajímavé zopakovat experimenty s variantou
multisplay stromu, který tuto změnu neprovádí. Protože ale na této změně závisí
důkazy asymptotického chování struktury, nemuseli bychom ji vynechávat, pouze
nahradit operací Splay zavolanou na cílový vrchol – pak by vlastnosti struktury
tak, jak je představili Wang a kol. (2006), zůstaly zachovány.

Dále by bylo zajímavé najít přístupovou posloupnost z reálné aplikace binár-
ních vyhledávacích stromů a otestovat stromy na ní, jak jsme ale již zmínili, není
jednoduché vhodnou posloupnost najít.

65



66



Seznam použité literatury
Adelson-Velskii, G. M. a Landis, E. M. (1962). An algorithm for organi-

zation of information. Doklady Akademii Nauk SSSR, 146(2), 263–266.

Andersson, A. (1993). Balanced search trees made simple. In Proceedings of
Workshop on Algorithms and Data Structures, stránky 60–71.

Baer, J.-L. a Schwab, B. (1977). A comparison of tree-balancing algorithms.
Communications of the ACM, 20(5), 322–330.

Bayer, R. a McCreight, E. (1972). Organization and maintenance of large
ordered indexes. Acta Informatica, stránky 173–189.

Blackman, D. a Vigna, S. (2021). Scrambled linear pseudorandom number
generators. ACM Transactions on Mathematical Software, 47(4), 1–32.

Chaudhuri, R. a Höft, H. (1993). Splaying a search tree in preorder takes
linear time. ACM SIGACT News, 24(2), 88–93.

Cole, R. (2000). On the dynamic finger conjecture for splay trees. part II: The
proof. SIAM Journal on Computing, 30(1), 44–85.

Demaine, E. D., Harmon, D., Iacono, J. a Pătraşcu, M. (2007). Dynamic
optimality—almost. SIAM Journal on Computing, 37(1), 240–251.

Devroye, L. (1986). A note on the height of binary search trees. Journal of the
ACM, 33(3), 489–498.

Guibas, L. J. a Sedgewick, R. (1978). A dichromatic framework for balanced
trees. 19th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, stránky
8–21.

Guibas, L. J., McCreight, E. M., Plass, M. F. a Roberts, J. R. (1977).
A new representation for linear lists. In Proceedings of the ninth annual ACM
symposium on Theory of computing, stránky 49–60.

Haeupler, B., Sen, S. a Tarjan, R. E. (2015). Rank-balanced trees. ACM
Transactions on Algorithms, 11(4), 1–26.

Karlton, P. L., Fuller, S. H., Scroggs, R. a Kaehler, E. (1976). Per-
formance of height-balanced trees. Communications of the ACM, 19(1), 23–28.

Knuth, D. E. (1968). The Art of Computer Programming: Volume 3: Sorting
and Searching. Addison-Wesley Professional, 1. vydání. ISBN 0201896850.

Knuth, D. E. (1971). Optimum binary search trees. Acta informatica, 1(1),
14–25.

Pfaff, B. (2004). Performance analysis of BSTs in system software. ACM
SIGMETRICS Performance Evaluation Review, 32(1), 410–411.

67



Robson, J. M. (1979). The height of binary search trees. Australian Computer
Journal, 11(4), 151–153.

Sedgewick, R. (2008). Left-leaning red-black trees. In Dagstuhl Workshop on
Data Structures, číslo 17.

Sleator, D. a Tarjan, R. E. (1985). Self-adjusting binary search trees. Jour-
nal of the ACM, 32(3), 652–686.

Tarjan, R. E. (1985). Sequential access in splay trees takes linear time. Com-
binatorica, 5(4), 367–378.

Wang, C. C., Derryberry, J. a Sleator, D. (2006). O(log log n)-
competitive dynamic binary search trees. In Proceedings of the Seventeenth
Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, číslo 122, stránka 374.
SIAM.

Wilber, R. (1989). Lower bounds for accessing binary search trees with rotati-
ons. SIAM journal on Computing, 18(1), 56–67.

Wright, W. E. (1980). An empirical evaluation of algorithms for dynamically
maintaining binary search trees. In Proceedings of the ACM 1980 annual con-
ference, stránky 505–515.

68



Seznam obrázků

1.1 Jednoduchá, zig-zig a zig-zag rotace. . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.2 Použití jednoduché a zig-zag rotace k vyvážení AVL stromu. . . . 10

2.1 Rozdělení pomocných stromů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

4.1 Doteky vrcholů – náhodná přístupová posloupnost. . . . . . . . . 34
4.2 Průměrný čas na operaci – náhodná přístupová posloupnost. . . . 35
4.3 Průměrný čas na dotek – náhodná přístupová posloupnost. . . . . 36
4.4 Průměrný čas na přístup – náhodná přístupová posloupnost. . . . 39
4.5 Doteky vrcholů – sekvenční přístupová posloupnost. . . . . . . . . 43
4.6 Průměrný čas na operaci – sekvenční přístupová posloupnost. . . . 44
4.7 Doteky vrcholů – sekvenční přístupová posloupnost. . . . . . . . . 45
4.8 Vliv vzdálenosti od mocniny dvou na počet dotyků vrcholu na

přístup – náhodná přístupová posloupnost. . . . . . . . . . . . . . 47
4.9 Doteky vrcholů – Bit reversal posloupnost na páteři. . . . . . . . 48
4.10 Průměrný čas na přístup – Bit reversal posloupnost na páteři. . . 49
4.11 Červenočerný strom – náhodná podmnožinová posloupnost . . . . 51
4.12 Červenočerný strom – sekvenční podmnožinová posloupnost . . . 52
4.13 Splay strom – náhodná podmnožinová posloupnost . . . . . . . . 54
4.14 Splay strom – sekvenční podmnožinová posloupnost . . . . . . . . 55
4.15 Průměrný čas na operaci Splay stromu – náhodná přístupová po-

sloupnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.16 Tango strom – náhodná podmnožinová posloupnost . . . . . . . . 58
4.17 Tango strom – sekvenční podmnožinová posloupnost . . . . . . . . 59
4.18 Multisplay strom – náhodná podmnožinová posloupnost . . . . . . 61
4.19 Multisplay strom – sekvenční podmnožinová posloupnost . . . . . 62
4.20 Průměrný čas na operaci – proměnlivě podmnožinová přístupová

posloupnost; n = 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

A.1 Červenočerný strom – proměnlivě podmnožinová posloupnost . . . 75
A.2 Splay strom – proměnlivě podmnožinová posloupnost . . . . . . . 76
A.3 Multisplay strom – proměnlivě podmnožinová posloupnost . . . . 77
A.4 Tango strom – proměnlivě podmnožinová posloupnost . . . . . . . 78

69



70



A. Přílohy

A.1 Dokumentace
Součástí elektronických příloh práce je zdrojový kód v jazyce C programů po-

užitých k měření vlastností stromů. Zde poskytneme dokumentaci tohoto zdrojo-
vého kódu.

Kód je rozdělen do celkem 9 souborů. Kód v souboru stack.h obsahuje naši
implementaci zásobníku. Rozhodli jsme se totiž v implementaci operací Find
nepoužít žádnou knihovní funkci, abychom měli kontrolu nad zacházením s ca-
chí. Zásobník předpokládá, že před jeho vložením do zdrojového kódu nadefinu-
jeme následující objektová makra, jejichž expanzí budou validní identifikátory
jazyka C:

• STACKNAME

• STACKTYPE

• INIT

• DESTROY

• PUSH

• POP

• (volitelně) PEEK

Zásobník inkludováním nadefinuje následující typy a funkce (makrem v tomto
popisu máme na mysli jeho hodnotu po expanzi):

• datový typ STACKNAME, který odpovídá stejnojmenné struktuře,

• funkce void INIT(STACKNAME *stack, size_t initialsize), která ini-
cializuje zásobník,

• funkce void DESTROY(STACKNAME *stack), která uvolní všechny zdroje zá-
sobníku,

• funkce void PUSH(STACKNAME *stack, STACKTYPE value), která do zá-
sobníku vloží nový prvek,

• funkce STACKTYPE POP(STACKNAME *stack), která odstraní poslední vlo-
ženou hodnotu ze zásobníku a vrátí ji,

• funkce STACKTYPE PEEK(STACKNAME *stack), která vrací poslední hodno-
tu vloženou do zásobníku, ale neodstraňuje ji.
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Dále zásobník obsahuje prvky stack.used a stack.size, které obsahují ak-
tuální počet prvků v zásobníku a aktuální kapacitu zásobníku. Vnitřně zásobník
funguje tak, že pokud by měl počet prvků v zásobníku překročit kapacitu, je ka-
pacita zdvojnásobena. Kapacitu nikdy nezmenšujeme, protože to pro naši aplikaci
zásobníku není potřeba.

Kód v souboru random.c obsahuje implementaci pseudonáhodného generá-
toru xoshiro256**, který představili Blackman a Vigna (2021). Tento generátor
vyžaduje 256-bitový seed. V našich aplikacích používáme pevný 256-bitový seed.
V případě, že potřebujeme více různých náhodných posloupností, použijeme opa-
kované volání funkce jump, kterou tento pseudonáhodný generátor implementuje.
Jedno zavolání funkce jump je ekvivalentní 264 volání funkce next, kterou jinak
používáme na generování náhodných čísel. Volání funkce jump je pro tento generá-
tor doporučeným způsobem generování více nezávislých posloupností náhodných
čísel.

Soubor common.c obsahuje kód společný více stromům – definici struktury
vrcholu, počítadlo doteků, rotace a alokace vrcholů a kvůli tomu, že tango strom
interně využívá červenočerné stromy, také většinu kódu specifického pro červe-
nočerný strom (operace Join, Split a kód zajišťující vyvažování po operaci In-
sert). Soubor naopak neobsahuje kód potřebný pro vykonání operace Splay,
protože po této operaci chceme v splay stromu a v multisplay stromu něco trochu
jiného, a došli jsme k názoru, že bude jednodušší nechat tyto implementace od-
dělené. Podobně jsme zůstali u separátních implementací funkcí vypisujících tvar
stromů na standardní výstup pro účely ladění.

Soubory rb.c, splay.c, multisplay.c a tango.c obsahují implementace jed-
notlivých stromů. Tyto soubory je možné samostatně přeložit – tím dostaneme
program, který neakceptuje žádný vstup a při spuštění krátce demonstruje funkč-
nost daného stromu. Všechny čtyři programy také ukončí svůj chod vypsáním
počtu bytů, které zabírá v paměti jeden vrchol tohoto stromu.

Tyto soubory lze také pomocí inkludování použít jako moduly do jiného
programu. Při takovém použití je nutné nadefinovat příslušné z maker SPLAY,
REDBLACK, MULTISPLAY nebo TANGO, čímž docílíme, že preprocesor odstraní funkci
main. Dále je možné nadefinovat makro VALUE, jehož expanzí bude datový typ,
který chceme do stromu ukládat. Tento datový typ musí podporovat porovná-
vání pomocí operátoru >. Výchozí hodnota tohoto makra je int. Pokud makro
nadefinujeme, je dále nutné definovat makro VALUE_FORMAT, jehož expanzí bude
formátovací řetězec odpovídající typu VALUE. Další makro, které je možné na-
definovat, je makro INVALID, jehož expanzí bude hodnota typu VALUE, která do
stromu nesmí být nikdy vložena. Ta je pak interně používána jako chybová hod-
nota a je také vrácena při hledání v prázdném stromu. Výchozí hodnota makra
INVALID je −1.

Inkludování souboru nám nadefinuje datový typ Node, do nějž lze ukládat
strom. Dále nám nadefinuje několik funkcí pro práci se stromem, konkrétně:

• void print_tree(Node *root), která vytiskne textovou reprezentaci stro-
mu na standardní výstup,

• v případě multisplay a tango stromu Node *build(int hi), která vytvoří
strom na vrcholech 0 až hi,
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• v případě multisplay a tango stromu VALUE *find(VALUE value, Node
**root), která vyhledá ve stromu hodnotu value a vrátí ji, pokud ve
stromu je, případně jejího předchůdce či následníka ve stromu, pokud value
ve stromu není,

• v případě červenočerného stromu funkci VALUE *find(VALUE value, Node
**root, bool insert), která vyhledá ve stromu hodnotu value a vrátí
ji, pokud ve stromu je, jinak ji do stromu vloží a vrátí ji, pokud nastavíme
příznak insert, případně jejího předchůdce či následníka ve stromu, pokud
value ve stromu není a insert je false. Na adrese *root potom vrátí
červenočerný strom po změně, kterou v něm mohl find s příznakem insert
udělat.

• v případě splay stromu VALUE *splay(VALUE value, Node **root, bool
insert), která funguje stejně jako funkce find červenočerného stromu,

• v případě červenočerného stromu funkci void split(Node **root, VALUE
value), která vrátí na adrese *root strom, jehož kořenem je vrchol obsahu-
jící hodnotu value a jeho levý a pravý podstrom jsou validní červenočerné
stromy obsahující dohromady přesně vrcholy z vstupního stromu krom vr-
cholu s hodnotou value,

• v případě červenočerného stromu funkci void join(Node **root) inverzní
k funkci split.

Soubor run_tests.c obsahuje kód nutný k provedení měření. Kromě měření
samotného se jedná o implementaci operace Build pro červenočerný a splay
strom, které ve svých vlastních souborech implementují pouze operaci Insert.
Tento soubor je také možné přeložit. Při překládání očekává, že bude předem
nadefinováno právě jedno z maker SPLAY, REDBLACK, MULTISPLAY nebo TANGO,
podle čehož vybere, který strom bude měřit. Dále reaguje ještě na dvě další
makra. Prvním z nich je makro TOUCH, které vede k tomu, že bude přeložený
program měřit počet dotyků (jinak bude měřit čas procesu). Druhým je potom
makro RANDOM_ALLOCATION, které vede k tomu, že jsou adresy nových vrcholů
přiřazovány náhodně (jinak jsou přiřazovány v rostoucím pořadí).

Na tato dvě makra ve skutečnosti reagují i samy jednotlivé stromy. Při jejich
překladu se ale makro TOUCH projeví pouze větší velikostí vrcholů, protože pro-
měnná, která udává pořadové číslo operace, není nikdy změněna a proměnná, v níž
se ukládá celkový počet doteků, není nikdy přečtena. Makro RANDOM_ALLOCATION
se potom vůbec neprojeví v chování přeloženého červenočerného a splay stromu.
Při jejich běhu se totiž nikdy nezavolá inicializační funkce alokátoru paměti a
nové vrcholy se alokují pomocí funkce malloc.

Po přeložení zdrojového souboru run_tests.c dostaneme program, který po
spuštění očekává na prvním řádku svého standardního vstupu celé číslo z intervalu
[0, MAX_INT] odpovídající požadované velikosti testovaného stromu. Dále očekává
na dalších řádcích vstupu přístupovou posloupnost, a to tak, že každý řádek
standardního vstupu bude obsahovat právě jedno číslo. Na konci standardního
vstupu program vypíše buď počet dotyků vrcholu, nebo celkový počet milisekund
strávených operacemi Find.
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A nakonec soubor data.c, jenž obsahuje generátor dat. Tento soubor po při-
ložení vydá program, který na příkazové řádce očekává 4 až 5 argumentů. Nejprve
požadovanou velikost stromu n. Pak požadovanou délku přístupové posloupnosti
m. Potom seed náhodného generátoru, u nějž je nutné, aby se jednalo o malé číslo,
protože inicializace trvá lineárně dlouho vůči hodnotě seedu. Dále znak určující
typ posloupnosti. Možné hodnoty jsou

• s pro sekvenční přístupovou posloupnost,

• r pro náhodnou přístupovou posloupnost,

• i pro bit reversal posloupnost levé páteře,

• u pro podmnožinovou náhodnou posloupnost,

• b pro podmnožinovou sekvenční posloupnost,

• e pro proměnlivě podmnožinovou posloupnost.

Pro podmnožinové posloupnosti program očekává ještě pátý argument s po-
žadovanou velikostí podmnožiny. Všechny číselné argumenty kromě seedu a délky
posloupnosti musí být kladná celá čísla, seed a délka posloupnosti mohou být i
nula.
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A.2 Proměnlivě podmnožinová posloupnost
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Obrázek A.1: Červenočerný strom – proměnlivě podmnožinová posloupnost
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Obrázek A.2: Splay strom – proměnlivě podmnožinová posloupnost
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Obrázek A.3: Multisplay strom – proměnlivě podmnožinová posloupnost
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Obrázek A.4: Tango strom – proměnlivě podmnožinová posloupnost
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