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Popis práce

Předložená práce se zabývá srovnáním různých druhů binárních vyhledávacích stromů
(BVS) v kontextu dynamické optimality.

Již od 80. let 20. století se studují strategie údržby BVS, které upravují tvar stromu
nejen při vkládání a mazání prvku, ale také během dotazů. Takto se strom může při-
způsobit konkrétní posloupnosti dotazů a například rychleji přistupovat k prvkům, na
které se ptáme často. Strategie mají podobu online algoritmů a obvykle je srovnáváme
s offline optimem, které dopředu zná všechny dotazy. O stromu (strategii) řekneme, že je
dynamicky optimální, pokud je O(1)-kompetitivní vůči offline optimu.

Existence dynamicky optimálního stromu je známým otevřeným problémem. Hy-
potéza, že Splay strom je dynamicky optimální, zůstává i po několika desetiletích ne-
rozhodnuta. Postupně však vzniklo několik datových struktur, které se snaží dynamické
optimalitě přiblížit. Ty přeložená práce zkoumá.

První kapitola práce základní terminologii okolo BVS a ukazuje základní strategie
jejich údržby: AVL stromy, červeno-černé stromy a jejich společné zobecnění – rankově
vyvážené stromy.

Ve druhé kapitole autor buduje model dynamických stromů a popisuje několik on-
line strategií: Splay stromy, Tango stromy a Multi-splay stromy. Splay stromy jsou pouze
O(log n)-kompetitivní, Tango a Multi-splay stromy shodně O(log log n)-kompetitivní.
Splay a Multi-splay stromy zaručují amortizovanou složitost operací O(log n), Tango
strom pouze O(log n log log n).

V této kapitole se též ukazuje několik horních odhadů pro Splay stromy (které tedy
musí platit i pro dynamicky optimální strom) a jeden dolní odhad (interleave bound) pro
offline optimum.

Zbytek práce se věnuje srovnání uvedených online strategií jak vzájemně, tak s čer-
venočernými stromy. Autor všechny strategie implementuje v jazyku C. Pak navrhuje
několik druhů testů inspirovaných situacemi ze známých odhadů: úplně náhodné pří-
stupy, náhodné omezené na podmnožíny různých velikostí, sekvenční přístupy a konečně
dotazy získané z bit-reversal posloupností.

Měří-li se průměrný počet navštívených vrcholů na operaci, vychází obvykle Tango
strom nejhůře, o něco lépe Multi-splay strom a nejlépe Splay strom a červeno-černý strom.

1



Jediné výjimky jsou u sekvenčních přístupů (tam je červeno-černý strom výrazně nejhorší,
protože hledáme vždy od kořene) a u bit-reversal posloupnosti (kde vede Tango strom).

Pruměrný čas na operaci naměřený na reálném hardwaru dává podobné výsledky.
Velkým překvapením je ovšem vliv keší na chování červeno-černých stromů: pokud hod-
noty vkládáme sekvenčně a paměť alokujeme také sekvenčně, horní patra stromu v keších
výrazně aliasují. Experimenty proto byly zopakovány s randomizovanou alokací paměti,
což efekt aliasingu výrazně omezí.

Závěrem práce tedy je, že pokročilejší online strategie jsou sice asymptoticky vý-
hodné, ale na realisticky velkých datech podstatně horší než strategie přímočařejší.

Hodnocení

Student prokázal schopnost pochopit a implementovat jedny z nejpokročilejších
stromových datových struktur. Teoretický popis struktur a jejich vlastností je napsán
kvalitně, úroveň detailů je přiměřená (snad jen v popisu Tango a Multi-splay stromů by
prospělo více podrobností).

Implementace je solidní, byť poněkud spartánská – vše je naprogramováno nízko-
úrovňově v jazyce C. Abstraktnější přístup by mohl implementaci zjednodušit (například
umožnit automatické počítání navštívených vrcholů), ale jak se ukázalo, nízkoúrovňové
detaily, jako alokace paměti, mají na výsledek měření zásadní vliv.

Experimenty jsou navrženy i provedeny dobře. Na vybraných testech jsou hezky
vidět různé vlastnosti stromů. Naměřené hodnoty jsou patřičně okomentovány a uvedeny
do souvislostí s teoretickými výsledky.

Oceňuji důkladnou analýzu kešových efektů u červeno-černých stromů. Ty původně
nebylo v plánu studovat, ale jak se ukázalo, jejich vliv je zásadnější než závislost na druhu
dotazů. Dostupná literatura tento problém vůbec nezmiňuje.

Škoda, že autor syntetické testy nedoplnil srovnáním struktur na posloupnostech
dotazů, které nastávají v reálných programech. To bylo v plánu, ale ukázalo se to být
nečekaně náročné, jelikož ve všech zkoumaných programy se stromy využívaly triviálním
způsobem.

Text je psaný příjemně čtivou češtinou s naprostým minimem jazykových a typo-
grafických chyb. Použité zdroje jsou korektně citovány.

Práci proto doporučuji uznat jako diplomovou.

V Praze dne 24. ledna 2022
Martin Mareš
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