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 Θέμα της παρούσης διπλωματικής εργασίας αποτελεί η μελέτη, ανάπτυξη 

και πειραματική επιβεβαίωση αλγοριθμικών τεχνικών για την σχεδίαση 

αυτοοργανώμενων δομών δεδομένων (self-organizing data structures) και η 

ανάπτυξη τυχαιοποιημένων εκδόσεών τους.  
Μια αυτοοργανώμενη δομή δεδομένων διαθέτει κάποιον αλγόριθμο για να 

αναδιοργανώνει τους δείκτες και τα δεδομένα κατάστασης μετά από κάθε 

πρόσβαση ή πράξη . Ο αλγόριθμος αυτοοργάνωσης είναι σχεδιασμένος ώστε 

αντιδρώντας σε αρχικά άγνωστες ιδιότητες της ακολουθίας αιτήσεων (request 

sequence),  να οδηγεί τη δομή δεδομένων σε κατάσταση πλεονεκτική για τις 

ιδιότητες της ακολουθίας με αποτέλεσμα τη μείωση του χρόνου που χρειάζεται 

στο μέλλον  ανά πράξη. 
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Ο πρώτος αλλά και ο μόνος μέχρι σήμερα πιθανός υποψήφιος 

αλγόριθμος αναζήτησης σε δένδρο που μπορεί να είναι Ο(1)-ανταγωνιστικός 

είναι το splay δένδρο (splay tree) που παρουσιάστηκε από τους Sleator και 

Tarjan [1].  Στην εργασία των Sleator και Tarjan παρουσιάζονται κάποιες 

εικασίες, οι οποίες δεν έχουν αποδειχθεί. Σημαντικότερη είναι η εικασία 

δυναμικής βελτιστότητας (dynamic optimality conjecture) σύμφωνα με την οποία  

το splay δένδρο είναι Ο(1)-ανταγωνιστικό. Η εικασία δυναμικής δακτυλοδότησης 

(dynamic finger conjecture) και η εικασία διαπέρασης (traversal conjecture) είναι 

αληθείς, αν είναι αληθής η εικασία δυναμικής βελτιστότητας. Ο Cole [3], [4] 

προσπάθησε να αποδείξει την ορθότητα της εικασίας δυναμικής δακτυλοδότησης 

σε μια από τις σημαντικότερες εργασίες για τα splay δένδρα. O J. Iacono [2] 

ανέπτυξε εναλλακτικές δομές δεδομένων που έχουν χρόνο χειρότερης 

περίπτωσης ανά πράξη (και όχι επιμερισμένο κόστος) της τάξης του Ο(logn), σε 

αντιδιαστολή με τον Ο(n) χρόνο χειρότερης περίπτωσης των splay trees.  Σε 

αντιπαράθεση με τη δομή του Iacono,  οι Mihai Badoiu και Erik D. Demaine 

παρουσίασαν μια δυναμική δομή αναζήτησης[7], η οποία επιτυγχάνει την 

ενοποιημένη ιδιότητα και που είναι απλούστερη από τη δομή του Iacono.  Μεταξύ 

όλων των δυναμικών δομών αναζήτησης με βάση τις συγκρίσεις , η 

συγκεκριμένη δομή έχει τον καλύτερο χρόνο εκτέλεσης.   Εκτός της παραπάνω 

δομής, ο Demaine ανέπτυξε ένα Ο(loglogn) ανταγωνιστικό online δυαδικό δέντρο 

αναζήτησης[5] , βελτιώνοντας το μέχρι πρότινος βέλτιστο ανταγωνιστικό 

ποσοστό της τάξης Ο(logn).  Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη βελτίωση της εικασίας 

δυναμικής βελτιστότητας (dynamic optimality conjecture) των  Sleator και Tarjan , 

σύμφωνα με την οποία υπάρχουν Ο(1) ανταγωνιστικά  δυαδικά δέντρα 

αναζήτησης.  Σε σχέση με τη δυναμική βελτιστότητα των Splay trees, σημαντική 

συνεισφορά αποτελεί και η εργασία του George F. Georgakopoulos[6].   Ο 

George F. Georgakopoulos  παρουσιάζει μια επέκταση της splay τεχνικής , την 

οποία ονομάζει chain-splay(αλυσιδωτό splay) .  Τα chain-splay δέντρα 

εφαρμόζουν splay στο στοιχείο που προσπελαύνουμε προς τη ρίζα όπως 

ακριβώς γίνεται και στα κλασικά splay trees, αλλά εκτελούν και μερικές τοπικές 

splay πράξεις τακτοποίησης κάτω από το στοιχείο που προσπελάσαμε.  
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Αποδεικνύεται πως η τεχνική chain–splay είναι  Ο(loglogn) ανταγωνιστική σε 

σχέση με οποιοδήποτε offline αλγόριθμο αναζήτησης.  Tέλος, ο George F. 

Georgakopoulos [9] έδωσε ένα νέο λήμμα επαναζύγισης για τα splay δέντρα και 

με βάση αυτό το λήμμα, αποδεικνύει πως τα splay δέντρα είναι ανταγωνιστικά 

προς κάθε κλάση δυναμικών ισοζυγισμένων δέντρων. 

 

Οι παραπάνω δομές θα μελετηθούν  τόσο σε θεωρητικό όσο και σε 

πειραματικό επίπεδο με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων  σε 

σχέση με την αποδοτικότητά τους αλλά και με σκοπό την καταγραφή των ακόμη 

ανοικτών προβλημάτων και των προοπτικών επίλυσης τους.  Επιπλέον, θα 

παρουσιαστούν τυχαιοποιημένες εκδόσεις των δομών των Demaine και 

Georgakopoulos.  Οι δομές αυτές θα υλοποιηθούν και η απόδοσή τους θα 

τεκμηριωθεί τόσο πειραματικά όσο και θεωρητικά.  Σημαντικής σημασίας είναι η 

σύγκρισή τους με τις αρχικές δομές, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά 

με την συμβολή της τυχαιοποίησης στη βελτίωση της απόδοσης των δομών.   
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1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΔΥΑΔΙΚΑ 
ΔΕΝΤΡΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

 
Ακολουθεί η δουλειά των Daniel Dominic Sleator και Robert Endre Tarjan[1] σχετικά 

με το splay δένδρο (splay tree), μια αυτοοργανώμενη μορφή των δυαδικών δένδρων 

αναζήτησης. Τα δυαδικά δένδρα αναζήτησης είναι μια δομή δεδομένων για την 

αναπαράσταση πινάκων και λιστών με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύκολη η εισαγωγή, η 

προσπέλαση και η διαγραφή αντικειμένων. Σε ένα splay δέντρο n κόμβων, όλες οι 

κλασικές λειτουργίες ενός δένδρου αναζήτησης έχουν επιμερισμένο κόστος τάξης 

O(logn) ανά λειτουργία. Για το λόγο αυτό, τα δένδρα αυτά είναι τόσο αποδοτικά όσο τα 

ισοζυγισμένα δένδρα (balanced trees), όταν κύριο ρόλο παίζει ο συνολικός χρόνος 

εκτέλεσης.  Επιπρόσθετα, για αποδοτικά μεγάλες ακολουθίες προσπελάσεων, τα splay 

δένδρα είναι τόσο αποδοτικά, κατά ένα σταθερό παράγοντα, όσο τα βέλτιστα στατικά 

ισοζυγισμένα δένδρα. Η αποδοτικότητα των splay δένδρων δεν οφείλεται σε ένα ρητό 

δομικό καταναγκασμό, όπως των ισοζυγισμένων δένδρων, αλλά από την εφαρμογή ενός 

απλού ευρετηρίου ανακατασκευής, το οποίο καλείται splaying, οποτεδήποτε υπάρχει 

προσπέλαση στο δένδρο.  

1.1 Εισαγωγή 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα χρησιμοποιηθεί η έννοια της επιμερισμένης πολυπλοκότητας 

(amortized complexity).  Η παρατήρηση των μειονεκτημάτων κάποιων αποδοτικών 

δένδρων αναζήτησης οδήγησε τους Tarjan και Sleator στον ορισμό του splay δένδρου. 

Συγκεκριμένα, τα ισοζυγισμένα δένδρα, όπως είναι τα υψοζυγισμένα δένδρα (height-

balanced trees) [20, 35], τα βαροζυγισμένα δένδρα (weight-balanced trees) [47], τα Β-

δένδρα (B-trees) [48]  και οι παραλλαγές τους[49, 50, 51, 52], έχουν χρόνο χειρότερης 

περίπτωσης της τάξης του Ο(logn) ανά πράξη σε ένα δένδρο n κόμβων. Όμως τα 

ισοζυγισμένα δένδρα δεν είναι πλήρως αποδοτικά αν το μοτίβο πρόσβασης (access 

pattern) δεν είναι ομοιόμορφο, ενώ πρόσθετα χρειάζονται επιπλέον χώρο για την 
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αποθήκευση της πληροφορίας ζύγισης (balance information). Τα βέλτιστα δυαδικά 

δένδρα [53, 24, 35]  εγγυώνται ελάχιστο μέσο χρόνο προσπέλασης, αλλά μόνο υπό τον 

όρο ότι χρησιμοποιούνται σταθερές, γνωστές εκ των προτέρων, πιθανότητες 

προσπελάσεων και χωρίς καμία συσχέτιση ανάμεσα στις προσπελάσεις. Επιπλέον, το 

κόστος διαγραφής και εισαγωγής σε τέτοια δένδρα είναι πολύ υψηλό. Τα biased δένδρα 

αναζήτησης συνδυάζουν τον γρήγορο μέσο χρόνο προσπέλασης των βέλτιστων 

δένδρων με την ταχεία ανανέωση των ισοζυγισμένων δένδρων αλλά έχουν δομικά 

συστατικά ακόμα πιο πολύπλοκα και δύσκολο να πραγματοποιηθούν από τα 

ισοζυγισμένα δένδρα. Τα δυαδικά δένδρα δακτυλοδότησης (finger search trees) [51, 52, 

57, 58, 59] επιτρέπουν γρήγορες προσπελάσεις στην περιοχή γύρω από το ένα ή τα 

περισσότερα “δάκτυλα” (fingers) αλλά απαιτούν την αποθήκευση επιπλέον δεικτών σε 

κάθε κόμβο.  

Όλες αυτές οι δομές δεδομένων έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη μείωση του χρόνου 

χειρότερης περίπτωσης ανά πράξη. Όμως, σε τυπικές εφαρμογές των δυαδικών 

δένδρων εκτελείται ακολουθία πράξεων και όχι μία πράξη και αυτό που έχει σημασία 

είναι ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης της ακολουθίας και όχι ο χρόνος κάθε πράξης 

ξεχωριστά. Σε τέτοιες εφαρμογές είναι προτιμότερη η ελάττωση των επιμερισμένων 

χρόνων των πράξεων, όπου με επιμερισμένο χρόνο εννοούμε τον μέσο χρόνο μιας 

πράξης σε μια χειρότερης περίπτωσης ακολουθία από πράξεις. 

Ένας τρόπος για την επίτευξη αποδοτικότητας με την επιμερισμένη έννοια είναι η 

χρήση αυτοπροσαρμοζόμενης (self-adjusting) δομής δεδομένων. Η δομή βρίσκεται σε 

τυχαία αρχική κατάσταση αλλά κατά τη διάρκεια κάθε πράξης εφαρμόζεται ένας απλός 

ανακατασκευαστικός κανόνας με σκοπό την βελτίωση της αποδοτικότητας των 

μελλοντικών πράξεων. Παραδείγματα ανακατασκευαστικών κανόνων είναι ο move-to-

front σε γραμμικές λίστες [100, 101] και η συμπίεση μονοπατιού (path compression) σε 

ισοζυγισμένα δένδρα [60, 61]. . 

Οι αυτοπροσαρμοζόμενες δομές δεδομένων έχουν διάφορα πιθανά πλεονεκτήματα 

έναντι των ισοζυγισμένων ή αλλιώς των ρητά καταναγκασμένων δομών δεδομένων 

(explicitly constraint structures): 

i. Με την επιμερισμένη έννοια, αγνοώντας σταθερούς παράγοντες, δεν είναι ποτέ 

(οι αυτοπροσαρμοζόμενες δομές δεδομένων) πολύ χειρότερες από ότι οι 

καταναγκασμένες δομές, και εφόσον οι αυτοπροσαρμοζόμενες δομές 

προσαρμόζονται ανάλογα με τη χρήση, μπορούν να είναι πολύ πιο αποδοτικές 

αν το μοτίβο χρήσης είναι παράξενο. 
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ii. Χρειάζονται λιγότερο χώρο αφού δεν αποθηκεύουν καμία πληροφορία 

ισορροπίας ή άλλη εξαναγκασμένη πληροφορία. 

iii. Έχουν απλούς και εύκολα υλοποιήσιμους αλγόριθμους προσπέλασης και 

ανανέωσης. 

Οι αυτοπροσαρμοζόμενες δομές δεδομένων έχουν δύο δυναμικά μειονεκτήματα: 

i. Απαιτούν περισσότερες τοπικές αναπροσαρμογές, ειδικά κατά την διάρκεια των 

προσπελάσεων (πράξεων αναζήτησης). (Οι ρητά εξαναγκασμένες δομές 

χρειάζονται προσαρμογή μόνο κατά τη διάρκεια των ανανεώσεων, όχι κατά τη 

διάρκεια των προσπελάσεων). 

ii. Οι ατομικές πράξεις μέσα σε μια ακολουθία μπορεί να είναι ακριβές, κάτι 

που μπορεί να είναι μειονέκτημα για εφαρμογές πραγματικού χρόνου 

(real-time applications). 

 

 

1.2 Τα Splay Δέντρα 

 

 
Για την παρουσίαση των splay δένδρων οι Sleator και Tarjan χρησιμοποίησαν μια 

συγκεκριμένη εφαρμογή. Έστω το πρόβλημα της εκτέλεσης μιας ακολουθίας 

προσπελάσεων σε ένα σύνολο αντικειμένων που έχουν επιλεχθεί από ένα πλήρως 

διατεταγμένο σύμπαν. Κάθε αντικείμενο μπορεί να έχει μία συσχετιζόμενη με αυτό 

πληροφορία. Η είσοδος κάθε πράξης είναι ένα αντικείμενο, ενώ η έξοδος είναι μία 

ένδειξη για το αν το αντικείμενο περιέχεται στο σύνολο ή όχι, μαζί με τη συσχετιζόμενη 

με αυτό πληροφορία. Ένας τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η αναπαράσταση 

του συνόλου από ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης. Αυτό είναι ένα δυαδικό δένδρο που 

περιέχει τα αντικείμενα του συνόλου, ένα αντικείμενο ανά κόμβο, με τα αντικείμενα 

τακτοποιημένα με συμμετρική διάταξη: Αν ο x είναι ένας κόμβος που περιέχει ένα 

αντικείμενο i, το αριστερό υποδένδρο του x περιέχει μόνο αντικείμενα μικρότερα από i 

και το δεξί υποδένδρο μόνο αντικείμενα μεγαλύτερα του i. Η θέση συμμετρικής διάταξης 
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ενός αντικειμένου (symmetric-order position) είναι ένα συν τον αριθμό των αντικειμένων 

που προηγούνται αυτού κατά τη συμμετρική διάταξη. 

Η “αναζήτηση” σε ένα δυαδικό δένδρο αναφέρεται στην ικανότητα να 

προσπελάσουμε οποιοδήποτε αντικείμενο στο δένδρο, ξεκινώντας ψάχνοντας από τη 

ρίζα και προς τα κάτω, πηγαίνοντας στο αριστερό ή στο δεξί κλαδί σε κάθε βήμα 

ανάλογα με το αν το αντικείμενο που αναζητούμε είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο από το 

αντικείμενο στον κόμβο που βρισκόμαστε, και σταματώντας όταν φτάσουμε στον κόμβο 

που περιέχει το αντικείμενο που ψάχνουμε. Μια τέτοια αναζήτηση χρειάζεται Θ(d) χρόνο, 

όπου d το βάθος του κόμβου που περιέχει το προσπελασμένο αντικείμενο. 

Αν η μόνη πράξη που χρειάζεται κάποιος είναι η προσπέλαση, υπάρχουν καλύτερες 

λύσεις από τα δυαδικά δένδρα αναζήτησης, όπως π.χ. το hashing. Όμως, όπως θα 

πούμε και αργότερα, τα δυαδικά δένδρα υποστηρίζουν επιπλέον διάφορες χρήσιμες 

λειτουργίες ανανέωσης. Επιπρόσθετα, μπορούμε να επεκτείνουμε τα δυαδικά δένδρα 

αναζήτησης ώστε να υποστηρίζουν προσπέλαση με τη θέση συμμετρικής διάταξης. Για 

να το επιτύχουμε αυτό, αποθηκεύουμε σε κάθε κόμβο τον αριθμό των απογόνων του 

κόμβου. Εναλλακτικά, μπορούμε να αποθηκεύσουμε σε κάθε κόμβο τον αριθμό των 

κόμβων στο αριστερό υποδένδρο του και στην επικεφαλίδα του δένδρου,τον αριθμό των 

κόμβων σε ολόκληρο το δένδρο. 

Όταν αναφερόμαστε τυπικώς σε ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης, θα υποδηλώνουμε 

γενικά το δένδρο με έναν δείκτη στη ρίζα του. Ένας δείκτης στον κόμβο null υποδηλώνει 

ένα άδειο δένδρο. Όταν αναλύουμε πράξεις σε δυαδικά δένδρα αναζήτησης, θα 

χρησιμοποιούμε το n για να δηλώσουμε τον αριθμό των κόμβων του και m για να 

δηλώσουμε τον αριθμό των πράξεων. 

Έστω ότι θέλουμε να φέρουμε εις πέρας μια ακολουθία προσπελάσεων σε ένα 

δυαδικό δένδρο αναζήτησης. Για να είναι μικρός ο συνολικός χρόνος προσπέλασης, τα 

αντικείμενα που ζητούνται συχνά, θα πρέπει να είναι συχνά κοντά στη ρίζα του δένδρου. 

Σκοπός είναι η κατασκευή ενός απλού τρόπου αναδόμησης του δένδρου, που μετά από 

κάθε προσπέλαση να μεταφέρει το προσπελασμένο αντικείμενο πιο κοντά στη ρίζα, με 

την αληθοφανή υπόθεση ότι αυτό το αντικείμενο είναι πιθανό να ζητηθεί ξανά σύντομα. 

Ένας Ο(1)-χρόνου ανακατασκευαστικός κανόνας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

είναι η περιστροφή (rotation) η οποία συντηρεί τη συμμετρική διάταξη (βλέπε Εικόνα 1). 
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Εικόνα 1 

 

Εικόνα 2 

 

Οι Allen και Munro [11] και ο Bitner [10] πρότειναν δύο ανακατασκευαστικά ευρετικά 

(βλέπε Εικόνα 2): 

 
Single rotation: Αφού προσπελάσεις ένα αντικείμενο i σε έναν κόμβο x, περίστρεψε 

την ακμή που ενώνει το x με τον πατέρα του (εκτός αν το x είναι η ρίζα). 
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Move to root: Αφού προσπελάσεις ένα αντικείμενο i στον κόμβο x, περίστρεψε την 

ακμή που ενώνει τον x με τον πατέρα του και επανέλαβε αυτό το βήμα μέχρι το x να γίνει 

ρίζα. 

 

Δυστυχώς, κανένα από αυτά τα δύο ευρετικά δεν αποδοτικό κατά την επιμερισμένη 

έννοια. Για κάθε ένα από αυτά υπάρχουν αυθαίρετα μεγάλες ακολουθίες προσπελάσεων 

τέτοιες που ο χρόνος ανά προσπέλαση να είναι Ο(n). 

Το αναδρομικό ευρετικό των Sleator και Tarjan καλείται splaying και είναι παρόμοιο 

με το move-to-root στο ότι κάνει περιστροφές από κάτω προς τα πάνω (bottom-up) κατά 

μήκος του μονοπατιού προσπέλασης (access path) και μετακινεί το προσπελασμένο 

αντικείμενο μέχρι τη ρίζα. Αλλά διαφέρει στο ότι κάνει περιστροφές κατά ζευγάρια, με μια 

σειρά που εξαρτάται από τη δομή του μονοπατιού προσπέλασης. Για να κάνουμε splay 

σε ένα δένδρο στον κόμβο x, επαναλαμβάνουμε το ακόλουθο βήμα splaying μέχρι το x 

να γίνει ρίζα του δένδρου (βλέπε Εικόνα 3): 

 

Βήμα Splaying 

Περίπτωση 1 (zig). Αν ο p(x) (ο πατέρας του x) είναι ρίζα του δένδρου, κάνε περιστροφή 

της ακμής που ενώνει τον x με τον p(x). (Αυτή η περίπτωση είναι τερματική.) 

Περίπτωση 2 (zig-zig). Αν ο p(x) δεν είναι η ρίζα και οι x και p(x) είναι και οι δύο αριστερά 

(ή και οι δύο δεξιά) παιδιά, κάνε περιστροφή της ακμής που ενώνει τον p(x) με τον g(x) 

(παππού του x) και στη συνέχεια κάνε περιστροφή της ακμής που ενώνει τον x με τον 

p(x). 

Περίπτωση 3 (zig-zag): Αν ο p(x) δεν είναι η ρίζα και ο x είναι δεξί παιδί και ο p(x) 

αριστερό (ή αντίστροφα), κάνε περιστροφή της ακμής που ενώνει το x με τον p(x) και 

στη συνέχεια κάνε περιστροφή της ακμής που ενώνει τον x με τον καινούριο p(x). 

 

H splaying διαδικασία σε έναν κόμβο x βάθους d απαιτεί Θ(d) χρόνο, ο οποίος 

χρόνος είναι ανάλογος του χρόνου που χρειάζεται για να γίνει προσπέλαση στο 

αντικείμενο του x. Το splaying δε μεταφέρει απλά το x στη ρίζα, αλλά μπορούμε με 

πρόχειρο τρόπο να πούμε ότι μειώνει στο μισό το βάθος κάθε κόμβου στο μονοπάτι 

προσπέλασης (βλέπε Εικόνες 4 και 5). Αυτή η ιδιότητα του splaying το κάνει αποδοτικό 

και δεν τη συναντάμε σε άλλα απλούστερα ευρετικά, όπως είναι το move-to-root. Είναι 



Μελέτη και Ανάπτυξη Αυτοοργανώμενων Δομών Δεδομένων  

 20 

αυτή η ιδιότητα που απαιτεί (για να παραχθεί) το διαφορετικό χειρισμό των zig-zig και 

zig-zag περιπτώσεων. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 

 

Η ανάλυση της επιμερισμένης πολυπλοκότητας του splaying χρησιμοποιεί μια 

συνάρτηση δυναμικού (potential function) [62] για την πραγματοποίηση του επιμερισμού. 

Η ιδέα είναι η ανάθεση ενός αριθμού  που καλείται δυναμικό σε κάθε πιθανή 

διαμόρφωση της δομής δεδομένων και ο ορισμός του επιμερισμένου χρόνου α μιας 
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πράξης από τη σχέση α=t+Φ΄-Φ, όπου t ο πραγματικός χρόνος που θέλει η πράξη, Φ το 

δυναμικό πριν την πράξη και Φ΄ το δυναμικό μετά την πράξη. Με αυτό  

 

 

Εικόνα 4 
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Εικόνα 5 

τον ορισμό μπορούμε να εκτιμήσουμε το συνολικό χρόνο μιας ακολουθίας από m 

πράξεις από τη σχέση 

                                 m

m

j
jjj

m

j
j

m

j
j aat Φ−Φ+=Φ−Φ+= ∑∑∑

=
−

==
0

1
1

11
)( , 

όπου tj και αj είναι ο πραγματικός και ο επιμερισμένος χρόνος μιας πράξης j, Φ0 είναι το 

αρχικό δυναμικό και Φj για j≥1 είναι το δυναμικό μετά την πράξη j. Αυτό σημαίνει ότι ο 

συνολικός πραγματικός χρόνος  ισούται με τον συνολικό επιμερισμένο χρόνο συν την 

διαφορά δυναμικού (net decrease in potential) από την αρχική στην τελική διαμόρφωση. 

Αν το τελικό δυναμικό δεν είναι μικρότερο του αρχικού, τότε ο συνολικός επιμερισμένος 

χρόνος είναι ένα άνω όριο για τον συνολικό πραγματικό χρόνο.  
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Για τον καθορισμό του δυναμικού ενός splay δένδρου, θεωρούμε ότι κάθε αντικείμενο 

i έχει ένα θετικό βάρος weight w(i) που η τιμή του είναι τυχαία αλλά σταθερή. Ορίζεται το 

size s(x) ενός κόμβου x στο δένδρο ως το άθροισμα των ατομικών βαρών όλων των 

αντικειμένων στο υποδένδρο x που έχει ρίζα τον κόμβο x. Στη συνέχεια, το rank r(x) ενός 

κόμβου x είναι το log2s(x). Τέλος, το δυναμικό ενός δένδρου είναι το άθροισμα των ranks 

όλων των κόμβων του. Σα μέτρο του χρόνου εκτέλεσης μιας πράξης splaying 

χρησιμοποιείται ο αριθμός των περιστροφών που έγιναν, εκτός αν δεν έγιναν 

περιστροφές οπότε χρεώνουμε την μονάδα για το splaying. 

 
Λήμμα 1. Λήμμα προσπέλασης (access lemma). Ο επιμερισμένος χρόνος για να 

γίνει splay σε ένα δένδρο με ρίζα t σε έναν κόμβο x είναι το πολύ 

)))(/)((log(1))()((3 xstsOxrtr =+− . 

 

Απόδειξη. Αν δεν γίνουν καθόλου περιστροφές το όριο είναι άμεσο. Ας πάρουμε την 

περίπτωση που έχουμε το λιγότερο μία περιστροφή και ας θεωρήσουμε οποιοδήποτε 

βήμα splaying. Έστω s και s’, r και r’ οι size και rank συναρτήσεις αμέσως πριν και 

αμέσως μετά το splaying βήμα αντίστοιχα. Θα δείξουμε ότι ο επιμερισμένος χρόνος για 

το βήμα είναι το πολύ 1))()('(3 +− xrxr  για την zig περίπτωση και το πολύ 

))()('(3 xrxr −  στις zig-zig και zig-zag περιπτώσεις. Έστω y ο πατέρας του x και z ο 

πατέρας του y, αν υπάρχει (βλέπε Εικόνα 5). Υπενθυμίζουμε ότι α=t+Φ΄-Φ.  

Περίπτωση 1. Έχει γίνει μία περιστροφή, οπότε ο επιμερισμένος χρόνος για το βήμα 

είναι 

            ))()(())(')('(1'1 yrxryrxr +−++=Φ−Φ+  αφού μόνο ο x και ο y μπορεί να 

αλλάξουν rank 

            )()('1 xrxr −+≤                                              αφού είναι )(')( yryr ≥     

            ))()('(31 xrxr −+≤                                          αφού είναι )()(' xrxr ≥   

οπότε το όριο ισχύει για την περίπτωση 1, αφού σε αυτή το r’(x)=r(y) με τον y να είναι η 

αρχική ρίζα του δένδρου.  

Περίπτωση 2. Έχουν γίνει δύο περιστροφές, οπότε ο επιμερισμένος χρόνος για το 

βήμα είναι 

            −+++ ))(')(')('(2 zryrxr     

            ))()()(( zryrxr ++−                                   

 αφού μόνο ο x, ο y και ο z μπορεί να αλλάξουν rank 
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            )()()(')('2 yrxrzryr −−++=                   αφού )()(' zrxr =  

            )(2)(')('2 xrzrxr −++≤    αφού )(')(' yrxr ≥  και )()( xryr ≥ . 

Θα αποδείξουμε ότι το παραπάνω άθροισμα είναι το πολύ ))()('(3 xrxr − , δηλαδή ότι 

                 2)()(')('2)(2)(')('2))()('(3 ≥−−⇔−++≥− xrzrxrxrzrxrxrxr  

Από τα μαθηματικά έχουμε ότι η συνάρτηση yx loglog +  για δύο αριθμούς x και y 

τέτοιους ώστε 0, >yx  και 1≤+ yx , μεγιστοποιείται στο -2 όταν 
2
1

== yx . Η απόδειξη 

της μεγιστοποίησης της προηγούμενης συνάρτησης είναι αρκετά εύκολη, απλά θέτουμε 

y=1-x και στη συνέχεια μηδενίζοντας την πρώτη παράγωγο της συνάρτησης βλέπουμε 

ότι πράγματι μεγιστοποιείται όταν x=y=1/2. Έχουμε λοιπόν ότι 

         

2))('/)('log())('/)(log())('()('())(')(()('2)(')( ≤+=−+−=−+ xszsxsxsxrzrxrxrxrzrxr
  

αφού 1)('/)(')('/)(0)(')(')( ≤+≤⇔≤+ xszsxsxsxszsxs  (από Εικόνα 5 βλέπουμε ότι 

το s(x) ισούται με το άθροισμα των weights των κόμβων των υποδένδρων Α και Β 

καθώς επίσης και του w(x), το s’(z) ισούται με το άθροισμα των  weights των κόμβων 

των υποδένδρων C και D καθώς επίσης και του w(z), ενώ το s’(x) ισούται με το 

άθροισμα των weights των κόμβων των υποδένδρων A,B,C,D καθώς επίσης και του 

w(x). Οπότε ισχύει )(')(')( xszsxs ≤+ .). Οπότε, όντως ο επιμερισμένος χρόνος στη 

δεύτερη περίπτωση είναι το πολύ ))()('(3 xrxr − . 

Περίπτωση 3. Ο επιμερισμένος χρόνος του βήματος είναι 

            
))()()((

))(')(')('(2
zryrxr

zryrxr
++−

−+++
              

                )(2)(')('2 xrzryr −++≤                        αφού )()(' zrxr =  και )()( yrxr ≤ . 

Θα αποδείξουμε ότι το παραπάνω άθροισμα είναι το πολύ  ))()('(2 xrxr − , δηλαδή ότι 

                 2)(')(')('2))()('(2)(2)(')('2 ≥−−⇔−≤−++ zryrxrxrxrxrzryr . 

Αυτό όμως ισχύει, αφού στην περίπτωση αυτή ισχύει η ανισότητα )(')(')(' xszsys ≤+  

(με όμοιο τρόπο η απόδειξή της όπως στη δεύτερη περίπτωση). Επομένως, ο 

επιμερισμένος χρόνος στην τρίτη περίπτωση είναι το πολύ 

))()('(3))()('(2 xrxrxrxr −≤− . 

Το λήμμα προκύπτει αθροίζοντας όλες τις εκτιμήσεις επιμερισμένου χρόνου για όλα 

τα splaying βήματα, αφού το άθροισμα συμπτύσσεται για να οδηγήσει σε μια εκτίμηση το 
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πολύ της τάξης του 1))()((31))()('(3 +−=+− xrtrxrxr , όπου r και r’ είναι οι rank 

συναρτήσεις πριν και μετά όλης της splaying πράξης, αντίστοιχα.          

   

 
Εικόνα 6 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1. Για την μεγαλύτερη κατανόηση της έννοιας της σύμπτυξης του 

αθροίσματος που αναφέρθηκε προηγουμένως, παραθέτουμε ένα μικρό παράδειγμα. 

Έστω το δένδρο της Εικόνας 6, στο οποίο προσπελαύνεται ο κόμβος b. Σε αυτή την 

περίπτωση θα έχουμε 

• Κόστος βήματος 1 ))()('(3 brbr −≤ , περίπτωση 3 

• Κόστος βήματος 2 ))(')(''(3 brbr −≤ , περίπτωση 2 

Το συνολικό κόστος θα είναι 

))()((3))()(''(3))(')(''(3))()('(3 brerbrbrbrbrbrbr −=−=−+− .  

 

Η ανάλυση για την απόδειξη του λήμματος 1 δείχνει ότι η zig-zig περίπτωση είναι η 

ακριβή περίπτωση ενός βήματος splaying. Τα βάρη των αντικειμένων είναι παράμετροι 

της ανάλυσης, όχι του αλγόριθμου: το λήμμα 1 ισχύει για κάθε ανάθεση θετικών βαρών 

στα αντικείμενα. Διαλέγοντας έξυπνα τα βάρη, μπορούν να αποδειχθούν εξαιρετικά 

ισχυρά αποτελέσματα από το λήμμα 1. Τέτοια είναι τα θεωρήματα που θα 

παρουσιάσουμε παρακάτω. Έστω μια ακολουθία m προσπελάσεων σε ένα n-κόμβων 

splay δένδρο. Αναλύοντας το χρόνο εκτέλεσης μιας τέτοιας ακολουθίας είναι χρήσιμο να 

σημειώσουμε ότι αν τα βάρη όλων των αντικειμένων παραμείνουν σταθερά, τότε η 

διαφορά δυναμικού που προκαλεί η ακολουθία είναι το πολύ ∑=

n

i
iwW

1
))(/log( , όπου 
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∑ =
=

n

i
iwW

1
)( , αφού το size του κόμβου που περιέχει το αντικείμενο i είναι το πολύ W 

και το λιγότερο w(i).   

 

Θεώρημα 1 (Θεώρημα Ισορροπίας-Balance Theorem). Ο συνολικός χρόνος 

προσπέλασης είναι )log)(( mnnmO ++ . 

 

Απόδειξη. Γίνεται ανάθεση βάρους 1/n σε κάθε αντικείμενο στο δένδρο. Τότε θα είναι 

∑ =
==

n

i
nW

0
1/1  , οπότε ο επιμερισμένος χρόνος προσπέλασης κάθε αντικειμένου i θα 

είναι, από Λήμμα 1, 1log31)/1log1(log3 +=+− nn  και η διαφορά δυναμικού που 

προκαλεί όλη η ακολουθία θα είναι το πολύ nn
n

n

i
log)

/1
1log(

1
=∑ =

. Επομένως ο 

συνολικός χρόνος προσπέλασης θα είναι 

∑ =
++=++=++=

m

j
mnnmOnnmnmnnna

1
)log)((loglog3log)1log3( .  

 

Για κάθε αντικείμενο i, έστω q(i) η συχνότητα προσπέλασής του, δηλαδή ο συνολικός 

αριθμός φορών που το i προσπελαύνεται.    

 
Θεώρημα 2 (Θεώρημα Στατικής Βελτιστότητας-Static Optimality Theorem). Αν 

κάθε στοιχείο προσπελαύνεται τουλάχιστον μια φορά, τότε ο συνολικός χρόνος 

προσπέλασης είναι ))
)(

log()((
1∑=

+
n

i iq
miqmO . 

 

Απόδειξη. Γίνεται ανάθεση βάρους q(i)/m στο αντικείμενο i. Τότε θα είναι 

∑ =
==

n

i m
iqW

0
1)(

, οπότε ο επιμερισμένος χρόνος προσπέλασης του αντικειμένου i θα 

είναι =+− 1)
)(

log1(log3
iq

m
 1

)(
log3 +=

iq
m

. Ο επιμερισμένος χρόνος προσπέλασης 

όλης της ακολουθίας είναι 

m
iq

miqiq
iq

miq
iq

miq n

i

n

i

n

i

n

i
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ∑ ∑ ∑∑ = = == 1 1 11 )(
log)(3)(

)(
log)(31

)(
log3*)( . 

Η συνολική διαφορά δυναμικού που προκαλεί η ακολουθία προσπελάσεων είναι το 
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πολύ ∑∑ ==
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ n

i

n

i iq
m

iw
W

11 )(
log

)(
log . Οπότε ο συνολικός χρόνος προσπέλασης της 

ακολουθίας είναι ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟
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⎞
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⎝
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m

iq
miqO

iq
mm

iq
miq n

i

n

i

n

i 111 )(
log)(

)(
log

)(
log)(3 .         

 

 

Έστω ότι τα αντικείμενα αριθμούνται από 1 έως n με συμμετρική διάταξη. Θεωρούμε 

ότι η ακολουθία των αντικειμένων που προσπελαύνονται είναι i1, i2, …, im. Ο f  είναι 

ένας συγκεκριμένος κόμβος που ονομάζεται “δάκτυλο” (“finger”) και fi j −  είναι η 

απόσταση που καθορίζεται από τα αντικείμενα μεταξύ του δάκτυλου και του κόμβου ji , 

κατά τη συμμετρική διάταξη. Προφανώς είναι nfi j <− . 

 

Θεώρημα 3 (Θεώρημα Στατικής Δακτυλοδότησης-Static Finger Theorem). Αν f  

είναι ένα συγκεκριμένο αντικείμενο, ο συνολικός χρόνος προσπέλασης είναι  

∑ =
+−++

m

j j fimnnO
1

)1log(log( . 

 

Απόδειξη. Δίνεται σε κάθε αντικείμενο i βάρος 2)1/(1 +− fi . Ισχύει όμως 

3//1 22 πν
ν

=∑∞

−∞=
, επομένως 6//1

0
22∑∞

=
=

ν
πν , οπότε το άθροισμα W όλων των 

βαρών θα είναι μία σταθερά c το πολύ δύο φορές π/6, δηλαδή ∑∞

=
=≤

1
22 3//12

k
kW π .  

Ο επιμερισμένος χρόνος της j-οστής προσπέλασης είναι το πολύ 

( )( ) ( ) 11log'11loglog3
22
++−=++−− ficfic jj . Η διαφορά δυναμικού που προκαλεί 

η ακολουθία θα είναι )log( nnO  αφού το βάρος κάθε αντικειμένου είναι το λιγότερο 1/n2 

(είναι )log(
/1

3/log
1 2

2

nnO
n

n

i
=∑ =

π
). Οπότε τελικά ο συνολικός επιμερισμένος χρόνος θα 

είναι 

( )[ ]∑ ∑= =
+−++=+−+

m

j

m

j jj fimnnOfinnO
1 1

)1log(log()1loglog( .        
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Ενδιαφέροντα αποτελέσματα προκύπτουν και όταν αλλάζουμε τα βάρη των 

αντικειμένων κατά τη διάρκεια των προσπελάσεων. Αριθμούμε τις προσπελάσεις από 1 

έως m κατά τη σειρά που προκύπτουν. Για κάθε προσπέλαση j, έστω t(j) ο αριθμός των 

διαφορετικών αντικειμένων που προσπελάστηκαν πριν γίνει η j-οστή προσπέλαση στο 

αντικείμενο ji , ή από την αρχή της ακολουθίας αν το ji  προσπελαύνεται πρώτη φορά 

στην ακολουθία. (Παρατηρήστε ότι ijt +)(  είναι η θέση του αντικειμένου ji  σε μια 

γραμμική λίστα που διατηρεί το move-to-front ευρετικό [100] και που αρχικοποιείται 

σύμφωνα με την πρώτη προσπέλαση.) 

 

Θεώρημα 4 (Θεώρημα Συνόλου Εργασίας-Working Set Theorem). O συνολικός 

χρόνος προσπέλασης είναι ∑ =
+++

m

j
jtmnnO

1
))1)(log(log( . 

 

Απόδειξη. Γίνεται ανάθεση βαρών 1, 1/4, 1/9, …1/n2 κατά σειρά στα αντικείμενα (το 

αντικείμενο που προσπελάστηκε τελευταίο έχει το μεγαλύτερο βάρος, τα αντικείμενα που 

δεν έχουν προσπελαστεί έχουν τα μικρότερα βάρη.) Η αναδιάταξη των βαρών γίνεται ως 

εξής: Έστω ότι το βάρος του αντικειμένου ji  που προσπελαύνεται j-οστό είναι 1/k2. 

Αφού γίνει η j-οστή προσπέλαση του δίνεται βάρος 1 και σε κάθε στοιχείο i που είχε 

βάρος 1/(k’)2 με k’<k δίνεται βάρος 1/(k’+1)2. H ανάθεση αυτή ξαναδίνει τα βάρη 1, 1/4, 

1/9, …1/n2. Επιπλέον εγγυάται ότι κατά τη διάρκεια της j-οστής προσπέλασης, το βάρος 

του ji  θα είναι 2)1)(/(1 +jt  . 

Από την προηγούμενη απόδειξη έχουμε ότι )1(/1
1

2 OckW n

k∑ =
=== , οπότε ο 

επιμερισμένος χρόνος της j-οστής προσπέλασης είναι ))1)((log( +jtO . Η επανα-

ανάθεση βαρών μετά από μια προσπέλαση αυξάνει το βάρος του αντικειμένου στη ρίζα 

(επειδή το splaying μεταφέρει το προσπελασμένο αντικείμενο στη ρίζα) και μόνο μειώνει 

τα βάρη των άλλων αντικειμένων στο δένδρο. Το size της ρίζας δεν αλλάζει, αλλά τα 

sizes των άλλων κόμβων μπορεί να μειωθούν. Για το λόγο αυτό η επανα-ανάθεση 

βαρών μπορεί μόνο να μειώσει το δυναμικό και ο επιμερισμένος χρόνος για την επανα-

ανάθεση είναι είτε μηδέν είτε αρνητικός. H διαφορά δυναμικού λόγω της ακολουθίας είναι 

πάλι )log( nnO  (βγαίνει με τον ίδιο τόπο με την προηγούμενη απόδειξη) οπότε ο 
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συνολικός χρόνος προσπέλασης είναι 

( )∑ ∑= =
+++=++

m

j

m

j
jtmnnOjtnnO

1 1
))1)(log(log()1)(log(log( .            

 

Ας δούμε την ερμηνεία αυτών των θεωρημάτων. Το θεώρημα ισορροπίας δηλώνει ότι 

σε μια επαρκώς μεγάλη ακολουθία προσπελάσεων ένα splay δένδρο είναι τόσο 

αποδοτικό όσο οποιαδήποτε μορφή ισοζυγισμένου δένδρου. Το θεώρημα στατικής 

βελτιστότητας ουσιαστικά λέει ότι ένα splay δένδρο είναι τόσο αποδοτικό όσο 

οποιοδήποτε σταθερό δένδρο αναζήτησης, συμπεριλαμβανομένου και του βέλτιστου 

δένδρου για την συγκεκριμένη ακολουθία εισόδου, αφού από βασικό θεώρημα της 

θεωρίας πληροφορίας [25] ο συνολικός χρόνος προσπέλασης για οποιοδήποτε σταθερό 

δένδρο είναι ∑ =
+Ω

n

i
iqmiqm

1
)))(/log()(( . Το θεώρημα στατικής δακτυλοδότησης 

δηλώνει ότι τα splay δένδρα υποστηρίζουν προσπελάσεις στην περιοχή γύρω από ένα 

συγκεκριμένο δάκτυλο με την ίδια αποδοτικότητα όπως τα finger δένδρα αναζήτησης. Το 

θεώρημα συνόλου εργασίας δηλώνει ότι ο χρόνος προσπέλασης ενός αντικειμένου 

μπορεί να εκτιμηθεί ως ο λογάριθμος του ένα συν τον αριθμό των διαφορετικών 

αντικειμένων που προσπελάστηκαν από την τελευταία φορά που προσπελάστηκε το 

δοθέν αντικείμενο. Αυτό σημαίνει, τα πιο πρόσφατα προσπελασμένα αντικείμενα, τα 

οποία μπορούν να θεωρηθούν ότι οριοθετούν το “σύνολο εργασίας”, είναι ευκολότερο να 

προσπελαστούν. Όλα αυτά τα αποτελέσματα ισχύουν κατά έναν σταθερό παράγοντα. 

Τα splay δένδρα έχουν αυτόματα όλες αυτές τις συμπεριφορές και ταυτόχρονα και με 

κόστος σταθερού παράγοντα μπορούμε να συνδυάσουμε και τα τέσσερα θεωρήματα σε 

ένα. 

 

Θεώρημα 5 (Ενοποιημένο Θεώρημα-Unified Theorem). Ο συνολικός χρόνος 

προσπέλασης μιας ακολουθίας από m προσπελάσεις σε ένα splay δένδρο n κόμβων 

είναι 

⎟
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όπου f είναι οποιοσδήποτε σταθερό αντικείμενο. 
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Απόδειξη: Ανατίθεται σε κάθε αντικείμενο βάρος ίσο με το άθροισμα των βαρών που 

ανατέθηκαν στα Θεωρήματα 2-4 και συνδυάζεται η απόδειξη αυτών των θεωρημάτων.          

 

 

Σημείωση: Αφού nfi j <− , το Θεώρημα 5 συνεπάγεται το Θεώρημα 1 καθώς 

επίσης και τα Θεωρήματα 2-4. Αν κάθε αντικείμενο προσπελαύνεται τουλάχιστον μία 

φορά, ο προσθετικός όρος nlogn στο όριο του θεωρήματος 5 μπορεί να παραληφθεί. 

 

 

1.3 Πράξεις ανανέωσης στα Splay Δέντρα 

 
Μπορούμε να υλοποιήσουμε όλες τις βασικές πράξεις ανανέωσης σε ένα δυαδικό 

δένδρο αναζήτησης χρησιμοποιώντας το splaying. 

 access(i, t): Αν το αντικείμενο i είναι στο δένδρο t, επέστρεψε ένα δείκτη στη θέση 

του. Αν όχι επέστρεψε ένα δείκτη στον κενό (null) κόμβο. 

 insert(i, t): Εισήγαγε αντικείμενο i στο δένδρο t, υποθέτοντας ότι δεν είναι ήδη στο 

δένδρο. 

 delete(i, t): Διέγραψε αντικείμενο από το δένδρο t, υποθέτοντας ότι υπάρχει. 

 join(t1, t2): Συνδύασε τα δένδρα t1 και t2 σε ένα μόνο δένδρο που περιέχει όλα τα 

αντικείμενα και από τα δύο δένδρα και επέστρεψε το δένδρο που έχεις σαν 

αποτέλεσμα.  Η πράξη υποθέτει ότι όλα τα αντικείμενα στο t1 είναι μικρότερα από όλα 

τα αντικείμενα στο t2 και καταστρέφει τα δένδρα t1 και t2. 

 split(i, t): Κατασκεύασε και επέστρεψε δύο δένδρα t1 και t2, όπου το t1 να περιέχει 

όλα τα αντικείμενα στο t που είναι μικρότερα ή ίσα με το i, και το t2 να περιέχει όλα τα 

αντικείμενα του t που είναι μεγαλύτερα από i. Αυτή η πράξη καταστρέφει το δένδρο t. 

Αυτές οι πράξεις μπορούν να γίνουν και με splay δένδρα. Για να γίνει η access(i, t), 

αρχικά αναζητούμε από τη ρίζα του δένδρου t και προς τα κάτω τον κόμβο i. Αν η 

αναζήτηση φτάσει σε κόμβο x που περιέχει το i, τερματίζουμε την access κάνοντας 

splaying στον κόμβο x και επιστρέφοντας έναν δείκτη στον x. Αν η αναζήτηση καταλήξει 

στον κενό κόμβο, το οποίο σημαίνει ότι το i δεν είναι στο δένδρο, τερματίζουμε την 

access κάνοντας splaying στον τελευταίο μη κενό κόμβο που περάσαμε κατά την 
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διάρκεια της αναζήτησης (τον κόμβο από τον οποίο η αναζήτηση πετάχτηκε έξω από τον 

πάτο του δένδρου) και επιστρέφουμε ένα δείκτη στον κενό κόμβο. Αν το δένδρο είναι 

άδειο, παραλείπουμε την splaying πράξη. (Βλέπε Εικόνα 7.) 

 

Εικόνα 7 

 

Η μετακίνηση ενός καθορισμένου κόμβου στην ρίζα, σαν αποτέλεσμα του splaying, 

απλοποιεί σημαντικά την ανανέωση των splay δένδρων. Είναι βολική η υλοποίηση των 

πράξεων insert και delete χρησιμοποιώντας τις join και split. Για την επίτευξη της join(t1, 

t2), ξεκινάμε προσπελαύνοντας το μεγαλύτερο αντικείμενο, έστω i, στο t1. Μετά την 

προσπέλαση, η ρίζα του t1 περιέχει το αντικείμενο i και για αυτό έχει κενό δεξί παιδί. 

Συμπληρώνουμε την join κάνοντας το t2 δεξί υποδένδρο αυτής της ρίζας και 

επιστρέφοντας το δένδρο που προκύπτει.  

Για την πραγματοποίηση της split(i, t), εκτελούμε πρώτα την access(i, t) και στη 

συνέχεια επιστρέφουμε τα δύο δένδρα που σχηματίζονται σπάζοντας είτε τον αριστερό 

σύνδεσμο είτε τον δεξιό σύνδεσμο της νέας ρίζας του t, ανάλογα με το αν η ρίζα περιέχει 

αντικείμενο μεγαλύτερο του i ή αντικείμενο όχι μεγαλύτερο του i. (Βλέπε Εικόνα 8.) Στις 

join και split πρέπει να χειριστεί ειδικά η περίπτωση που η είσοδος της πράξης είναι ένα 

κενό δένδρο (ή δένδρα). 
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Εικόνα 8 

 
Εικόνα 9 

 
Για την insert(i, t), εκτελούμε την split(i, t) και στη συνέχεια αντικαθιστούμε το t από 

ένα δένδρο που αποτελείται από μια καινούρια ρίζα που περιέχει το i, του οποίου το 

αριστερό και το δεξί υποδένδρο είναι τα δένδρα t1 και t2 που επιστρέφονται από την split. 
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Για την delete(i, t), εκτελούμε την πράξη access(i, t) και στη συνέχεια αντικαθιστούμε το t 

από την join πράξη του αριστερού και του δεξιού υποδένδρου του (χωρίς τη ρίζα του t). 

(Βλέπε Εικόνα 9.) 

 

 

Εικόνα 10 

 

Υπάρχουν εναλλακτικές υλοποιήσεις των insert και delete οι οποίες έχουν ελαφρώς 

καλύτερα όρια επιμερισμένου χρόνου. Για την πραγματοποίηση της insert(i, t), 

αναζητούμε το i, στη συνέχεια αντικαθιστούμε τον δείκτη στον κενό κόμβο στον οποίο 

καταλήξαμε κατά την αναζήτηση με έναν δείκτη σε έναν νέο κόμβο που περιέχει το i, και 

τέλος κάνουμε splaying στο δένδρο στον καινούριο κόμβο. Για την delete(i, t), 

αναζητούμε τον κόμβο που περιέχει το i. Έστω x αυτός ο κόμβος και έστω y ο πατέρας 

του. Αντικαθιστούμε τον κόμβο x από παιδί του y με την ένωση (join) του αριστερού και 
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του δεξιού υποδένδρου του x, και στη συνέχεια εφαρμόζουμε splaying στον κόμβο y. 

(Βλέπε Εικόνα 10.) 

Για την ανάλυση της επιμερισμένης πολυπλοκότητας των διάφορων πράξεων σε 

splay δένδρα, γίνεται η υπόθεση ότι ξεκινάμε από μια συλλογή από άδεια δένδρα και ότι 

κάθε αντικείμενο είναι μόνο σε ένα δένδρο τη φορά. Το δυναμικό μιας συλλογής 

δένδρων ορίζεται ότι είναι το άθροισμα των δυναμικών των δένδρων συν το άθροισμα 

των λογαρίθμων των βαρών όλων των αντικειμένων που δεν είναι εκείνη τη στιγμή σε 

κάποιο από τα δένδρα. Για το λόγο αυτό η διαφορά δυναμικού λόγω της ακολουθίας 

πράξεων είναι το πολύ ∑∈Ui
iwiw ))('/)(log( , όπου U είναι το σύμπαν των πιθανών 

αντικειμένων και w και w’, αντίστοιχα, είναι η αρχική και η τελική συνάρτηση βάρους. 

Ειδικότερα, αν τα βάρη των αντικειμένων δεν αλλάζουν ποτέ, η διαφορά δυναμικού λόγω 

της ακολουθίας είναι μη αρνητική. 

Για οποιοδήποτε αντικείμενο i σε ένα δένδρο t, έστω i- και i+ το αντικείμενο που 

προηγείται του i και το αντικείμενο που έπεται του i στο t (κατά τη συμμετρική διάταξη), 

αντίστοιχα. Αν το i- ή το i+ δεν είναι ορισμένο, έστω ∞=−)(iw  ή ∞=+)(iw , αντίστοιχα. 

 

Λήμμα 2. Λήμμα ανανέωσης (update lemma). Οι επιμερισμένοι χρόνοι των 

πράξεων του splay δένδρου έχουν τα ακόλουθα άνω όρια, με W να είναι το συνολικό 

βάρος των αντικειμένων στο δένδρο ή στα δένδρα που χρησιμοποιούνται για την πράξη: 

                                                                   

access(i, t): 

3log 1                              αν i t
( )

3log 1        αν i  t
min{ ( ), ( )}

W
w i

W
w i w i

⎧ ⎛ ⎞
+ ∈⎪ ⎜ ⎟

⎪ ⎝ ⎠
⎨

⎛ ⎞⎪ + ∉⎜ ⎟⎪ − +⎝ ⎠⎩
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join(t1, t2):      )1(
)(

log3 O
iw

W
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
             όπου i είναι το τελευταίο αντικείμενο στο t1 

                                                                                                                               

split(i, t):      

3log (1)                           αν i t
( )

3log (1)     αν i  t
min{ ( ), ( )}

W O
w i

W O
w i w i

⎧ ⎛ ⎞
+ ∈⎪ ⎜ ⎟

⎪ ⎝ ⎠
⎨

⎛ ⎞⎪ + ∉⎜ ⎟⎪ − +⎝ ⎠⎩

                                                                   

insert(i, t):      )1(
)(

log
)}(),(min{

)(log3 O
iw

W
iwiw

iwW
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

−
             

delete(i, t):      )1(
)(

)(log3
)(

log3 O
iw

iwW
iw

W
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

−
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
.   

Η αύξηση του βάρους του αντικειμένου στη ρίζα ενός δένδρου t κατά ένα ποσό δ θέλει 

το πολύ )/1log( Wδ+  επιμερισμένο χρόνο, και η μείωση του βάρους οποιουδήποτε 

αντικειμένου έχει αρνητικό επιμερισμένο χρόνο.  

 

Απόδειξη: Τα όρια αυτά προκύπτουν από το Λήμμα 1 και με προς τα εμπρός 

ανάλυση της αλλαγής του δυναμικού εξαιτίας της κάθε πράξης. Έστω s η συνάρτηση 

size ακριβώς πριν την πράξη. Στην περίπτωση που έχουμε access ή split, ο 

επιμερισμένος χρόνος είναι το πολύ ))(/)(log(3 xsts  (από Λήμμα 1), όπου x είναι ο 

κόμβος του δένδρου στον οποίο έγινε splaying. Αν το αντικείμενο i είναι στο δένδρο, 

είναι στον κόμβο x, και ισχύει )()( iwxs ≥ . Αν το i δε βρίσκεται στο δένδρο, τότε στο 

υποδένδρο που έχει ρίζα τον x είναι είτε ο κόμβος i- είτε ο κόμβος i+, και ισχύει 

)}(),(min{)( +−≥ iwiwxs . Με βάση τα παραπάνω καταλήγουμε στο όριο του 

θεωρήματος για την access και split (το Ο(1) στη split οφείλεται στην αφαίρεση του 

συνδέσμου μεταξύ της ρίζας και του ενός της υποδένδρου.)  

Το όριο της join προκύπτει άμεσα από το όριο της access: ο χρόνος του splaying 

είναι το πολύ 1))(/)(log(3 1 +iwts  και η αύξηση του δυναμικού που οφείλεται στη 

σύνδεση των δένδρων t1 και t2 είναι  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≤⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
)(

log3
)(

)()(
log

11

21

ts
W

ts
tsts

 

(Ισχύει )()( 21 tstsW += .)  
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Το όριο για την insert συνεπάγεται από το όριο της access. Η αύξηση του δυναμικού 

που οφείλεται στην προσθήκη νέας ρίζας που περιέχει το i είναι 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ +
)(

log
)(

)()(log
iw

W
iw

iwts
. 

Το όριο για την delete προκύπτει άμεσα από τα όρια των access και join.                   

 

Σημείωση: Οι εναλλακτικές υλοποιήσεις της εισαγωγής και διαγραφής έχουν τα 

επόμενα άνω όρια για τους επιμερισμένους χρόνους τους: 

 

insert(i, t):     )1(
)(

log
)}(),(min{

)(log2 O
iw

W
iwiw

iwW
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

−
 

 

delete(i, t):    )1(
)}(),(min{

)(log3 O
iwiw

iwW
+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+−

−
. 

Αυτά τα όρια συνεπάγονται από μία τροποποίηση της απόδειξης του Λήμματος 1. Για 

την περίπτωση που έχουμε αντικείμενα που έχουν όλα ίδιο βάρος, οι εναλλακτικές 

μορφές της εισαγωγής και της διαγραφής θέλουν το πολύ )1(log3 On +  επιμερισμένο 

χρόνο σε ένα δένδρο n κόμβων. Αυτό το όριο αποδείχθηκε από τον Huddleston [63] για 

τον ίδιο αλγόριθμο εισαγωγής και ελαφρώς διαφορετικό αλγόριθμο διαγραφής. 

 

Τα όρια του Λήμματος 2 είναι συγκρίσιμα με τα όρια των biased δένδρων για τις ίδιες 

πράξεις, αλλά οι αλγόριθμοι στα biased δένδρα [54, 55, 56] έχουν σαφή εξάρτηση από 

τα βάρη. Χρησιμοποιώντας το Λήμμα 2 μπορούμε να επεκτείνουμε τα θεωρήματα 1-5 με 

πολλούς τρόπους έτσι ώστε να συμπεριλάβουμε και πράξεις ανανέωσης. Εδώ 

παρουσιάζουμε ένα παράδειγμα απλής τέτοιας επέκτασης. 

 

Θέωρημα 6 (Θεώρημα Ισορροπίας με Ανανεώσεις-Balance Theorem with 
Updates). Μια ακολουθία από m πράξεις σε μια συλλογή από αρχικά άδεια splay 

δένδρα χρειάζεται ∑ =
+

m

j jnmO
1

)log(  χρόνο, όπου jn  είναι ο αριθμός των αντικειμένων 

στο δένδρο ή στα δένδρα που παίρνουν μέρος στην πράξη j.  
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Απόδειξη: Αναθέτουμε σε κάθε αντικείμενο σταθερό βάρος τη μονάδα και 

εφαρμόζουμε το Λήμμα 2.       

 

 

1.4 Υλοποιήσεις του Splaying και των παραλλαγών του 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζουμε μερικές υλοποιήσεις του splaying και των 

παραλλαγών του οι οποίες συνδυάζουν την ευκολία στον προγραμματισμό και την 

αποδοτικότητα στην πράξη. Οι Sleator και Tarjan χρησιμοποίησαν για αυτήν την 

παρουσίαση την εκδοχή της γλώσσας εντολών του Dijkstra [64], με την προσθήκη 

διαδικασιών. Παρακάτω θα επικεντρωθούμε σε επιτυχημένες προσπελάσεις (successful 

accesses), οι οποίες είναι προσπελάσεις που γίνονται σε αντικείμενα που είναι γνωστό 

ότι είναι στο δένδρο. 

Το splaying, έτσι όπως έχει οριστεί μέχρι τώρα, προκύπτει από ένα δεύτερο, από 

κάτω προς τα πάνω πέρασμα κατά μήκος του μονοπατιού προσπέλασης. Ένα τέτοιο 

πέρασμα απαιτεί την ικανότητα εύρεσης από κάθε κόμβο του μονοπατιού 

προσπέλασης, του πατέρα του. Λύσεις: Μπορούμε να σώζουμε το μονοπάτι 

προσπέλασης όσο διαπερνάται ή μπορούμε να φτιάξουμε δείκτες πατέρα για κάθε 

κόμβο στο δένδρο. Αν θέλουμε οικονομία χώρου, μπορούμε να ικανοποιήσουμε το 

πλεονέκτημα του να έχουμε δείκτες γονέα χωρίς τη χρήση επιπλέον χώρου, 

αποθηκεύοντας σε κάθε κόμβο ένα δείκτη στο πιο αριστερό του παιδί και ένα δείκτη στον 

δεξί του αδερφό ή στον πατέρα του, αν δεν έχει δεξί αδερφό (βλέπε Εικόνα 11). Αυτή η 

αναπαράσταση χρειάζεται μόνο δύο δείκτες ανά κόμβο, ακριβώς τον ίδιο αριθμό με την 

αναπαράσταση αριστερό_παιδί-δεξί_παιδί, και επιτρέπει την προσπέλαση του 

αριστερού παιδιού, του δεξιού παιδιού ή του πατέρα οποιουδήποτε κόμβου σε δύο 

βήματα το πολύ. Το μειονέκτημα αυτής της αναπαράστασης είναι η μείωση της 

αποδοτικότητας σε χρόνο. 
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Εικόνα 11.  Αναπαράσταση αριστερότερου_παιδιού-δεξιού_αδερφού του 
δένδρου της εικόνας 9. 

 

Σε αυτό το σημείο, γίνεται η υπόθεση ότι έχουμε σαφή αποθήκευση των δεικτών 

στους γονείς. Όμως τα προγράμματα αυτά, τροποποιούνται εύκολα έτσι ώστε να 

χρησιμοποιούν άλλους τρόπους ανάκτησης του μονοπατιού προσπέλασης. Η 

παρακάτω διαδικασία είναι μία προς τα εμπρός υλοποίηση του splaying. Ορίζεται 

p(null)=left(null)=null. 

 

procedure splay(x); 

    {p(null) = left(null) = right(null) = null} 

    do x=left(p(x)) →  
        if g(x) = null →  rotate right (p(x)) 

         | p(x) = left(g(x)) → rotate right(g(x)); rotate right(p(x)) 

         | p(x) = right(g(x)) → rotate right(p(x)); rotate left(p(x)) 

        fi 
      | x = right(p(x)) → 

        if g(x) = null → rotate left(p(x)) 

         | p(x) = right(g(x)) → rotate left(g(x)); rotate left(p(x))  

         | p(x) = left(g(x)) → rotate left(p(x)); rotate right(p(x)) 

        fi 
     od [p(x) = null)  

end splay; 

 



Μελέτη και Ανάπτυξη Αυτοοργανώμενων Δομών Δεδομένων  

 39

 

H συνάρτηση grandparent ορίζεται ως εξής: 

 

function g(x);  

    g:= p(p(x))  

end g; 

 

Η διαδικασία rotate left(y) περιστρέφει την ακμή που ενώνει τον y και το δεξί του 

παιδί. Η διαδικασία rotate right(y), της οποίας την υλοποίηση παραλείπουμε, είναι 

συμμετρική. 

 

Σημείωση: Στην επόμενη διαδικασία, η αρχικοποίηση “x, z: x=right(y) and z=p(y),” η 

οποία είναι πάντα αληθής, ορίζει δύο τοπικές μεταβλητές, x και y, και τις αρχικοποιεί σαν 

right(y) και p(y) αντίστοιχα. 

 

procedure rotate left(y); 

    if x, z: x = right(y) and z = p(y) →  

        if z = null → skip 

         | left(z) = y → left(z) := x 

         | right(z) = y → right(z ):= x 

        fi;  
        left(x), right(y) := y, left(x);  

        p(x), p(y) := z, x; 

        if right(y) = null → skip | right(y) ≠  null → p(right(y)) := y  fi  
    fi  
end rotate left; 

 

Μια ματιά στο πρόγραμμα splay αναδεικνύει την πιθανότητα απλοποίησής του 

παραβλέποντας τη δεύτερη περιστροφή στην zig-zig περίπτωση. To πρόγραμμα που 

προκύπτει από αυτήν την υλοποίηση προτάθηκε από τον M.D. McIlroy και παρατίθεται 

παρακάτω: 

 

procedure simple splay(x);  

    {p(null) = left(null) = right(null) = null} 
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    do x = left(p(x)) → 

        if p(x) = left(g(x)) → rotate right(g(x)) 

         | p(x) ≠  left(g(x)) → skip  

        fi; 
        rotate right(p(x))  

     | x = right(p(x)) →  

        if p(x) = right(g(x)) → rotate left(g(x)) 

         | p(x) ≠ right(g(x)) → skip 

        fi; 
        rotate left(p(x))  

    od {p(x) = null}  

end simple splay; 

 

Κάνοντας επιμερισμένη ανάλυση του simple splaying καταλήγουμε ότι ισχύει για αυτό 

το Λήμμα 1, αλλά με έναν παράγοντα της τάξης του 3.16+ αντί του 3. Για το λόγο αυτό η 

μέθοδος, αν και είναι απλούστερη από την αρχική, έχει ελαφρώς υψηλότερο όριο 

αριθμού περιστροφών. 

Το πλεονέκτημα της υλοποίησης του splaying χρησιμοποιώντας περιστροφή σαν 

βάση, είναι ότι μπορεί κάποιος να ενσωματώσει όλη την κατασκευή, 

συμπεριλαμβανομένου οποιασδήποτε αναγκαίας ανανέωσης των βοηθητικών πεδίων, 

στις διαδικασίες περιστροφής. Το μειονέκτημα είναι ότι γίνονται πολλές μη αναγκαίες 

αναθέσεις δεικτών. Μπορούμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη αποδοτικότητα αφαιρώντας τις 

περιττές αναθέσεις (κάνοντας τις διαδικασίες περιστροφής ταυτόχρονα με τη διαπέραση 

του μονοπατιού προσπέλασης), απλοποιώντας και κρατώντας τις επιπλέον 

πληροφορίες στην κατάσταση ελέγχου.  

Μια από τα κάτω προς τα πάνω μέθοδος splaying είναι κατάλληλη όταν έχουμε 

άμεση προσπέλαση στον κόμβο στον οποίο γίνεται το splaying. Όμως, όπως έχουμε δει 

μέχρι τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που το splaying γίνεται αμέσως μετά από μία 

προσπέλαση και επομένως είναι πιο αποδοτική μία από τα πάνω προς τα κάτω 

προσέγγιση του splaying κατά τη διάρκεια της προσπέλασης. Στη συνέχεια θα 

παρουσιάσουμε μία τέτοια προσέγγιση που πρότειναν οι Sleator και Tarjan. 
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Εικόνα 12 

 

Έστω ότι θέλουμε να προσπελάσουμε το αντικείμενο i. Κατά τη διάρκεια της 

προσπέλασης και της ταυτόχρονης splaying πράξης, το δένδρο χωρίζεται σε τρία μέρη: 

ένα αριστερό δένδρο (left tree), ένα μεσαίο δένδρο (middle tree) και ένα δεξί δένδρο 

(right tree). Το αριστερό και το δεξί περιέχουν όλα τα αντικείμενα του αρχικού δένδρου 

που ξέρουμε μέχρι τώρα ότι είναι μικρότερα και μεγαλύτερα του i, αντίστοιχα. Το μεσαίο 

δένδρο αποτελείται από το υποδένδρο του αρχικού δένδρου που έχει ρίζα τον τωρινό 

κόμβο του μονοπατιού προσπέλασης. Αρχικά ο τωρινός κόμβος είναι η ρίζα του 

δένδρου και το αριστερό και το δεξί δένδρο είναι άδεια. Για να γίνει το splaying, ξεκινάμε 

από τη ρίζα και διασχίζουμε προς τα κάτω το δένδρο αναζητώντας το i, δύο κόμβους τη 

φορά, σπάζοντας συνδέσμους κατά μήκος του μονοπατιού προσπέλασης και 

προσθέτοντας κάθε υποδένδρο που αποσπάται με αυτό τον τρόπο στο κάτω δεξί μέρος 

του αριστερού δένδρου ή στο κάτω αριστερό μέρος του δεξιού υποδένδρου, με τον όρο 

ότι αν κάνουμε δύο βήματα προς τα κάτω στην ίδια κατεύθυνση (αριστερά-αριστερά ή 

δεξιά-δεξιά) θα κάνουμε μία περιστροφή πριν σπάσουμε την σύνδεση. Τυπικότερα, η 
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πράξη splaying αποτελείται από μία επαναλαμβανόμενη εφαρμογή της κατάλληλης 

περίπτωσης μεταξύ αυτών που φαίνονται στην Εικόνα 12 και μέχρι να μη γίνεται καμία 

άλλη, οπότε και συνδυάζουμε τα τρία δένδρα που απομένουν με τον τρόπο που δείχνει 

η Εικόνα 13. Μια παρόμοια από τα πάνω προς τα κάτω μέθοδος αλλά χωρίς 

περιστροφές και με μικρή επιμερισμένη αποδοτικότητα, προτάθηκε από τον Stephenson 

[65]. 

 

 

Εικόνα 13 

 

Το παρακάτω πρόγραμμα υλοποιεί τη μέθοδο. Χρησιμοποιεί τρεις τοπικές 

μεταβλητές t, l  και r, που ορίζουν την τωρινή κορυφή, τον τελευταίο κόμβο κατά τη 

συμμετρική διάταξη στο αριστερό δένδρο και τον πρώτο κόμβο κατά τη συμμετρική 

διάταξη στο δεξί δένδρο, αντίστοιχα. Η ανανέωση αυτών των μεταβλητών γίνεται με 

πρωταρχικές διαδικασίες. Αυτές είναι οι rotate left και rotate right, οι οποίες 
περιστρέφουν την ακμή που ενώνει την t και το δεξί ή αριστερό παιδί της, αντίστοιχα. 

Επίσης, οι link left και link right, οι οποίες σπάζουν τον σύνδεσμο μεταξύ της t και του 

αριστερού ή του δεξιού της παιδιού και επισυνάπτουν το αποτέλεσμα στο αριστερό ή 

δεξί δένδρο, αντίστοιχα και τέλος η assemble, η οποία ολοκληρώνει το splaying 

συναρμολογώντας τα επί μέρους δένδρα με τον τρόπο που δείχνει η Εικόνα 13. Το 

πρόγραμμα ορίζει αρχικά τα l , r  και τα αρχικοποιεί στην τιμή null. Μετά την πρώτη left 

link, το δεξί παιδί του null είναι η ρίζα του αριστερού δένδρου και μετά την πρώτη right 

link, το αριστερό παιδί του null είναι η ρίζα του δεξιού δένδρου. 

 

procedure top-down splay(i, t);  

    if l, r :l = r = null →  

        left(null) := right(null) := null;  
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        do i < item(t) → 

            if i = item (left (t)) → link right  

             | i < item(left(t)) → rotate right; link right  

             | i > item(left(t)) → link right; link left  

            fi 

         | i > item(t) → 

            if i = item(right(t)) → link left  

             | i > item(right(t)) → rotate left; link left  

             I i < item(right(t)) → link left; link right  

            fi 

        od {i = item(t)};  

        assemble  

    fi  
end top-down splay; 

 

Οι υλοποιήσεις των rotate left, link left και assemble παρουσιάζονται παρακάτω 

(Παραλείπονται οι ορισμοί των rotate right και link right, οι οποίες είναι συμμετρικές με 

τις προηγούμενες.). 

 

procedure link left; 

    t, I, right(l) := right(t), t, t  

end link left; 

 
procedure rotate left; 

    t, right(t), left(right(t)) := right(t), left(right(t)), t  

end rotate left; 

 
procedure assemble; 

    left(r), right(l) := right(t), left(t); 

    left(t), right(t) := right(null), left(null)  

end assemble;  

 

Μπορεί να γίνει απλοποίηση του από τα πάνω προς τα κάτω splaying με τον ίδιο 

τρόπο που έγινε και στο από τα κάτω προς τα πάνω splaying, αφαιρώντας δηλαδή τη 
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δεύτερη λειτουργία σύνδεσης στην περίπτωση zig-zig. Το πρόγραμμα που προκύπτει 

είναι: 

 

procedure simple top-down splay(i, t); 

    if /, r : / = r = null →  

     left(null) := right(null) := null;  

        do i < item(t) →  

            if i < item(left(t)) → rotate right  

             | i ≥ item(left(t)) → skip 

            fi; 
           link right  

          | i > item(t) → 

            if i > item(right(t)) → rotate left  

             | i ≤ item(right(t)) → skip  
            fi; 
        od {i = item(t)};  

        assemble  

    fi  
end simple top-down splay; 

 

To Λήμμα 1 ισχύει και για τις δύο μεθόδους από τα πάνω προς τα κάτω 

splaying κατά έναν σταθερό παράγοντα της τάξης του τρία. Το πρόγραμμα και 

των δύο μεθόδων εύκολα τροποποιείται έτσι ώστε να συμπεριλάβει και τις 

υπόλοιπες πράξεις πέρα της προσπέλασης. Η από τα πάνω προς τα κάτω 

προσέγγιση για αυτές τις πράξεις είναι περισσότερο αποδοτική, αλλά η από τα 

κάτω προς τα πάνω είναι πιο απλή και περισσότερο εύκολο να υλοποιηθεί. 
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1.5 Τα ημι-προσαρμοζόμενα Δένδρα Αναζήτησης 

Ένα πιθανό μειονέκτημα του splaying είναι ο μεγάλος αριθμός ανακατασκευών που 

κάνει. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε τρεις τεχνικές οι οποίες μειώνουν τον αριθμό 

των ανακατασκευών αλλά διατηρούν το λιγότερο μερικές από τις ιδιότητες των splay 

δένδρων. Επικεντρώνουμε και πάλι την προσοχή μας στις επιτυχημένες προσπελάσεις. 

Μια πρώτη ιδέα είναι η τροποποίηση του ανακατασκευαστικού κανόνα έτσι ώστε να 

περιστρέφει μερικές από τις ακμές κατά μήκος του μονοπατιού προσπέλασης και 

επομένως να μετακινεί τον προσπελασμένο κόμβο όχι μέχρι τη ρίζα, αλλά απλά να 

μειώνει κατά ένα μέρος την απόστασή του από τη ρίζα. Μια τέτοια προσέγγιση αποτελεί 

το semi-splaying, το οποίο διαφέρει από το αρχικό από τα κάτω προς τα πάνω splaying 

μόνο στην zig-zig περίπτωση: αφού γίνει η περιστροφή της ακμής που ενώνει τον 

πατέρα p(x) με τον παππού g(x) του τωρινού κόμβου x, δεν περιστρέφεται η ακμή που 

ενώνει τον x με τον p(x), αλλά αντί για αυτό το splaying συνεχίζεται από τον p(x) αντί του 

x. (Βλέπε Εικόνα 14). 
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Εικόνα 14 

 

Όπως το splaying, έτσι και το semi-splaying έχει αρκετές διασκευές. Εδώ θα 

περιγραφεί μόνο η από τα πάνω προς τα κάτω προσέγγιση, η οποία σχετίζεται με μια 

μέθοδο που πρότεινε ο C. Stephenson. Κατά τη προσέγγιση αυτή, υλοποιούνται ένα 

αριστερό δένδρο (left tree), ένα δεξί δένδρο (right tree) και ένα μεσαίο δένδρο (middle 

tree), όπως και στο από τα πάνω προς τα κάτω splaying. Επιπρόσθετα όμως, 

διατηρείται ένα κορυφαίο δένδρο (top tree) και ένας κόμβος στο κορυφαίο δένδρο που 

ονομάζεται κορυφή (top) και έχει ένα κενό παιδί. Η σχέση που υπάρχει μεταξύ των 

δένδρων είναι ότι όλα τα αντικείμενα του αριστερού δένδρου είναι μικρότερα από το 
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αντικείμενο προς προσπέλαση i και επίσης μικρότερα από όλα τα αντικείμενα του 

μεσαίου δένδρου, όλα τα αντικείμενα του δεξιού δένδρου είναι μεγαλύτερα από το 

αντικείμενο προς προσπέλαση i και επίσης μεγαλύτερα από όλα τα αντικείμενα του 

μεσαίου δένδρου, ενώ όλα τα αντικείμενα στο αριστερό, δεξί και μεσαίο δένδρο είναι 

μεταξύ του αντικειμένου στον κορυφαίο κόμβο και του προγόνου του (στο κορυφαίο 

δένδρο) αν το κενό παιδί του κορυφαίου κόμβου είναι το αριστερό ή μεταξύ του 

αντικειμένου στον κορυφαίο κόμβο και του απογόνου του (στο κορυφαίο κόμβο) αν το 

κενό παιδί του κορυφαίου κόμβου είναι το δεξί. Αρχικά το αριστερό, δεξί και κορυφαίο 

δένδρο είναι κενά και το μεσαίο δένδρο είναι ολόκληρο το αρχικό δένδρο. 

Έστω i ο κόμβος προς προσπέλαση. Κάθε βήμα splaying απαιτεί το κοίταγμα προς 

τα κάτω κατά δύο κόμβους από τη ρίζα του μεσαίου δένδρου και ανακατασκευή των 

τεσσάρων δένδρων ανάλογα με το αν τα βήματα είναι προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. 

Αν ο κόμβος i είναι στη ρίζα του μεσαίου δένδρου, συνδυάζουμε το αριστερό, το δεξί και 

το μεσαίο δένδρο όπως στην από τα πάνω προς τα κάτω προσέγγιση του splaying 

(βλέπε Εικόνα 13) και στη συνέχεια κάνουμε τη ρίζα του συνδυασμένου δένδρου (η 

οποία περιέχει το αντικείμενο i) παιδί του κορυφαίου κόμβου, αντικαθιστώντας το κενό 

παιδί του. Αυτή η πράξη ολοκληρώνει το splaying. Αν το i δεν είναι στη ρίζα του μεσαίου 

δένδρου, εκτελούμε ανάλογα με την περίπτωση το zig-zig ή zig-zag βήμα.  

 Οι zig και zig-zag περιπτώσεις είναι ακριβώς ίδιες με τις αντίστοιχες του από τα 

πάνω προς τα κάτω splaying και δεν επηρεάζουν το κορυφαίο δένδρο. Η zig-zig 

περίπτωση παρουσιάζεται στην Εικόνα 15. Έστω ότι το μονοπάτι προσπέλασης του 

κόμβου i περιέχει την ρίζα x του μεσαίου δένδρου, το αριστερό της παιδί y, και το 

αριστερό παιδί του y, έστω z. Γίνεται δεξιά περιστροφή της ακμής που ενώνει τον x με 

τον y. Στη συνέχεια τα τέσσερα δένδρα συναρμολογούνται όπως και στην τερματική 

περίπτωση, κάνοντας τον κόμβο y (τώρα ρίζα του μεσαίου δένδρου) παιδί του 

κορυφαίου κόμβου και το αριστερό και δεξί δένδρο, αριστερό και δεξιό υποδένδρο, 

αντίστοιχα, του κόμβου y. Στο τέλος, σπάει ο σύνδεσμος που ενώνει τον κόμβο z με τον 

πατέρα του και το υποδένδρο με ρίζα το z γίνεται νέο μεσαίο δένδρο, το υπόλοιπο του 

κορυφαίου δένδρου νέο κορυφαίο δένδρο και ο πρώην πατέρας του z νέος κορυφαίος 

κόμβος. Το αριστερό και το δεξί δένδρο αρχικοποιούνται ξανά άδεια. 

Είναι εύκολο να διαπιστωθεί ότι όντως το από τα πάνω προς τα κάτω semi-splaying 

τροποποιεί το δένδρο όπως το από τα κάτω προς τα πάνω semi-splaying. Το Λήμμα 1 

ισχύει για το από τα πάνω προς τα κάτω semi-splaying κατά ένα σταθερό παράγοντα 

της τάξης του δύο. 
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Το πότε οποιαδήποτε εκδοχή του semi-splaying είναι καλύτερη έναντι του splaying 

εξαρτάται από την ακολουθία προσπελάσεων. Το semi-splaying μπορεί να είναι 

αποδοτικότερο όταν το μοτίβο προσπέλασης (access pattern) είναι σταθερό, αλλά το 

splaying ανταποκρίνεται πολύ ταχύτερα σε αλλαγές χρήσης. Οι τρεις πράξεις που 

περιγράφηκαν σε προηγούμενη ενότητα μπορούν να υλοποιηθούν με χρήση semi-

splaying, αλλά αυτό απαιτεί τη χρήση των εναλλακτικών υλοποιήσεων της διαγραφής και 

της εισαγωγής. Επίσης, οι αλγόριθμοι για τις πράξεις join και split γίνονται περισσότερο 

πολύπλοκοι. 

 

  

    

   

                             

 
 
 
 
 

Εικόνα 15. H zig-zig περίπτωση του από τα πάνω 

προς τα κάτω semi-splaying βήματος. Η συμμετρική 

περίπτωση παραλείπεται. Το αρχικό αριστερό, δεξί και 

κορυφαίο δένδρο είναι το L, R και T αντίστοιχα. Οι 

κόμβοι x, y και z είναι στο μονοπάτι προσπέλασης. Το 

δένδρο Α είναι το νέο μεσαίο δένδρο, το νέο αριστερό και 

δεξί δένδρο είναι κενά και οι υπόλοιποι κόμβοι 

σχηματίζουν το νέο κορυφαίο δένδρο. 
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Ένας άλλος τρόπος μείωσης του αριθμού των ανακατασκευών στα splay δένδρα είναι 

να γίνεται splay μόνο μερικές φορές. Οι Tarjan και Sleator πρότειναν δύο μορφές 

splaying κατά συνθήκη. Θεωρούμε ότι έχουμε μια ακολουθία επιτυχών προσπελάσεων 

σε ένα δένδρο που περιέχει ένα σταθερού αριθμού σύνολο από αντικείμενα. Η μία 

περίπτωση προτείνει να γίνεται το splaying μόνο όταν το μονοπάτι προσπέλασης είναι 

“αφύσικα μεγάλο”. Για τον ορισμό του “αφύσικα μεγάλου”, θεωρείστε οποιαδήποτε 

εκδοχή του splaying (ή του semi-splaying) τέτοια ώστε να ισχύει το Λήμμα 1 για κάποιον 

σταθερό παράγοντα c. Έστω ότι κάθε αντικείμενο i έχει ένα σταθερό βάρος w(i) και έστω 

c’ οποιαδήποτε σταθερά μεγαλύτερη του c. Καλούμε ένα μονοπάτι προσπέλασης σε 

αντικείμενο i μακρύ αν το βάθος του κόμβου που περιέχει το i είναι το λιγότερο 

cciwWc /'))(/log(' + , και κοντό σε άλλη περίπτωση. (Υπενθύμιση: το W το συνολικό 

βάρος όλων των αντικειμένων.) 

Θεώρημα 7 (Μακρύ splay Θεώρημα - Long Splay Theorem). Αν κάνουμε splay 

μόνο όταν το μονοπάτι προσπέλασης είναι μακρύ και δε κάνουμε αναδόμηση όταν το 

μονοπάτι προσπέλασης είναι κοντό, τότε ο συνολικός χρόνος splaying είναι 

∑ =

n

i
iwwO

1
))(/log(( , ο οποίος είναι ανάλογος με τον επιμερισμένο χρόνο προσπέλασης 

κάθε αντικειμένου από μία φορά. Ο σταθερός παράγοντας σε αυτή την εκτίμηση είναι 

ανάλογος του c’/(c’-c). Για το λόγο αυτό ο συνολικός χρόνος αναδόμησης είναι 

ανεξάρτητος του m, του αριθμού δηλαδή των προσπελάσεων. 

 

Απόδειξη. Θεωρούμε μια πράξη splaying σε έναν κόμβο βάθους 

cciwWcd /'))(/log(' +≥ . Έστω φ και φ’, αντίστοιχα, το δυναμικό πριν και μετά το 

splaying. Αφού c’/c>1, ο πραγματικός χρόνος του splaying είναι d, και επομένως από 

Λήμμα 1 ισχύει ότι 1))(/log(' +≤−+ iwWcd φφ . Επομένως το splaying μειώνει το 

δυναμικό του δένδρου το λιγότερο κατά 1))(/log( −− iwWcd . Αυτό σημαίνει ότι αν 

επιμερίσουμε την μείωση του δυναμικού πάνω σε όλη την splaying πράξη, κάθε μονάδα 

χρόνου που ξοδεύεται προκαλεί διαφορά δυναμικού το λιγότερο 

'
1

/'))((log('
1))(/log(11))(/log(

__
_

c
c

cciwWc
iwWc

d
iwWcd

splayingόό
ύί

−=
+
+

−≥
−−

=
νοςχρςπραγματικ

δυναμικοωσημε

.          

Αυτό σημαίνει συγκεκριμένα ότι μια τέτοια splaying πράξη μπορεί μόνο να μειώσει το 

δυναμικό. Αφού οποιαδήποτε προσπέλαση με κοντό μονοπάτι προσπέλασης δεν 
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προκαλεί ανακατασκευές και επομένως καμία αλλαγή δυναμικού, ο συνολικός χρόνος 

splaying για την ακολουθία είναι ανάλογος με το πολύ 
cc

c
cc −
=

− '
'

'/1
1

 φορές τη 

συνολική διαφορά δυναμικού. Όμως η συνολική διαφορά δυναμικού είναι το πολύ 

∑=

n

i
iwW

1
))(/log( , επομένως το θεώρημα αποδείχθηκε.           

 

Σαν απλή εφαρμογή του παραπάνω θεωρήματος μπορούμε να πούμε ότι αν γίνεται 

splaying μόνο όταν το μονοπάτι προσπέλασης είναι μεγαλύτερο ή ίσο του ccnc /'log' + , 

τότε ο συνολικός χρόνος του splaying είναι )log( nnO . 

Αυτή η μορφή υπό συνθήκης splaying έχει δύο μειονεκτήματα: απαιτεί δύο 

περάσματα για κάθε μακρύ μονοπάτι προσπέλασης (ένα για να διαπιστώσει απλά και 

μόνο αν θα γίνει splaying) και για να αποφασίσει αν θα γίνει splaying ή όχι προϋποθέτει 

τη γνώση των βαρών των αντικειμένων, τα οποία πρέπει να προκαθοριστούν στην βάση 

των γνωστών ή υποθετικών ιδιοτήτων της ακολουθίας προσπέλασης. Έτσι, η μέθοδος 

είναι αντιθετική της φιλοσοφίας της αυτό-προσαρμογής. 

Μια άλλη μορφή υπό συνθήκης splaying, η οποία δεν εξαρτάται από τα βάρη των 

αντικειμένων, είναι να γίνεται splaying κατά τη διάρκεια των πρώτων 1−j  

προσπελάσεων, και ακριβώς πριν την ήj οστ−  προσπέλαση να σταματάει τελείως το 

splaying, χρησιμοποιώντας στη συνέχεια το δένδρο που έχει προκύψει σα στατικό 

δένδρο αναζήτησης. Η διαίσθηση που βασίζεται αυτή η ιδέα είναι αν το splaying είναι 

αποδοτικό με την επιμερισμένη έννοια, τότε μια μέση κατάσταση της δομής αυτής θα 

πρέπει να είναι καλή. Αυτό μπορεί να αποδειχθεί κάτω από κατάλληλες προϋποθέσεις. 

Έστω ότι κάθε αντικείμενο i έχει μια σταθερή πιθανότητα προσπέλασης pi και ότι όλες οι 

προσπελάσεις είναι ανεξάρτητες. Για οποιοδήποτε δένδρο αναζήτησης Τ, ορίζουμε τον 

μέσο χρόνο προσπέλασης του Τ, ο οποίος είναι i
n

i idp∑=1
, όπου id  το βάθος του 

κόμβου που περιέχει το αντικείμενο i. 

 

Θεώρημα 8. (Θεώρημα Στιγμιότυπου – Snapshot Theorem). Έστω ότι ξεκινάμε με 

οποιοδήποτε αρχικό δένδρο, εκτελούμε μια ακολουθία m προσπελάσεων και σταματάμε 

τυχαία το splaying ακριβώς πριν την ήj οστ−  προσπέλαση, με πιθανότητα 1/m για κάθε 

πιθανή τιμή του j . Σε αυτή την περίπτωση το δένδρο αναζήτησης που προκύπτει από 
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την ακολουθία των πράξεων splaying έχει έναν προσδοκώμενο μέσο χρόνο 

προσπέλασης της τάξης του ∑=
+

n

i ii ppmnnO
1

))/1log(/)log(( . 

 

Το θεώρημα 8 ισχυρίζεται ότι αν έχουμε μία ακολουθία από )log( nnΩ  προσπελάσεις 

και κάνουμε splay μόνο στις πρώτες 1−j  προσπελάσεις για μια τυχαία τιμή του j , είναι 

πιθανό να παραχθεί ένα splay δένδρο του οποίου ο μέσος χρόνος προσπέλασης να 

είναι κατά έναν σταθερό παράγοντα, ελάχιστος. Η μόνη ιδιότητα των splay δένδρων που 

χρησιμοποιήθηκε από τους Sleator και Tarjan για την απόδειξη του θεωρήματος 8 είναι 

η επιμερισμένη αποδοτικότητά τους. Για αυτό το λόγο το θεώρημα γενικεύεται για 

οποιαδήποτε αυτό-προσαρμοζόμενη δομή δεδομένων που είναι αποδοτική κατά την 

επιμερισμένη έννοια. Για παράδειγμα, ο move-to-front κανόνας ανανέωσης για 

ακολουθιακή αναζήτηση [100], αν σταματήσει μετά από έναν ικανοποιητικά μεγάλο 

τυχαίο αριθμό προσπελάσεων, παράγει μία λίστα της οποίας ο αναμενόμενος μέσος 

χρόνος προσπέλασης είναι ελάχιστος, κατά ένα σταθερό παράγοντα. 

Η μονιμοποίηση της κατάστασης μιας δομής μετά από ανακατασκευές έχει το εξής 

μειονέκτημα: υπάρχει μικρή πιθανότητα να μην είναι αποδοτική η προκύπτουσα στατική 

δομή δεδομένων και επομένως αν το μοτίβο προσπέλασης αλλάξει, μια αρχικώς 

αποδοτική στατική δομή μπορεί να χάσει την αποδοτικότητά της.   

 

 

1.6 Σημειώσεις και ανοιχτά προβλήματα 

 
Η δομή που παρουσιάστηκε σε αυτό το κεφάλαιο είναι αρκετά απλούστερη από την 

αντίστοιχη ισοζυγισμένη δομή και το λιγότερο το ίδιο αποδοτική με αυτή κατά την 

επιμερισμένη έννοια. Η απλότητα και η προσαρμοστικότητα αυτής της δομής την κάνει 

πολύ χρήσιμη στην πράξη. Τα εναπομείναντα ανοικτά προβλήματα που υπάρχουν 

περιλαμβάνουν την βελτίωση νέων μορφών αυτοοργανωμένων δομών δεδομένων και 

μια σφιχτότερη ανάλυση του συνολικού χρόνου εκτέλεσης μιας ακολουθίας πράξεων 

προσπέλασης σε ένα splay δένδρο. Συγκεκριμένα, πότε υπάρχει για παράδειγμα 

αυτοοργανωμένη μορφή ενός B-δένδρου, δηλαδή αυτοοργανωμένο δένδρο αναζήτησης 

με το πολύ b παιδιά ανά κόμβο και επιμερισμένο χρόνο προσπέλασης της τάξης του 
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)(log nO b . Οι Sleator και Tarjan ανέφεραν κάποιες εικασίες που πίστευαν ότι ισχύουν 

για τα splay δένδρα, αλλά που δεν μπορούσαν να αποδείξουν. 

 

Εικασία 1. (Εικασία Δυναμικής Βελτιστότητας - Dynamic Optimality Conjecture). 
Έστω οποιαδήποτε ακολουθία επιτυχών προσπελάσεων σε ένα n-κόμβων δένδρο 

αναζήτησης. Έστω Α οποιοσδήποτε αλγόριθμος που πραγματοποιεί κάθε προσπέλαση 

διασχίζοντας το μονοπάτι από τη ρίζα στον κόμβο που περιέχει το αντικείμενο προς 

προσπέλαση, με κόστος ένα συν το βάθος του κόμβου που περιέχει το αντικείμενο, και 

που μεταξύ των προσπελάσεων πραγματοποιεί έναν αυθαίρετο αριθμό περιστροφών 

οπουδήποτε στο δένδρο, με κόστος ένα ανά περιστροφή. Τότε ο συνολικός χρόνος 

εκτέλεσης όλων των προσπελάσεων με splaying δεν είναι παραπάνω από O(n) συν το 

γινόμενο κάποιου σταθερού αριθμού επί τον χρόνο που απαιτεί ο αλγόριθμος Α. 

 

Εικασία 2. (Εικασία Δυναμικής Δακτυλοδότησης – Dynamic Finger Conjecture). 
Ο συνολικός χρόνος για να εκτελεσθούν m επιτυχείς προσπελάσεις σε ένα τυχαίο splay 

δένδρο n-κόμβων είναι ∑ −

= + +−++
1

1 1 ))1log(( m

j jj iinmO , όπου για mi ≤≤1  η ήj οστ−  

προσπέλαση είναι στο αντικείμενο ji  (ορίζουμε τα αντικείμενα με βάση τη συμμετρική 

τους διάταξη). 

 

Σημείωση: Η εικασία δυναμικής βελτιστότητας έχει αποδειχθεί από τον Cole [3, 4]. 

 

Εικασία 3. (Εικασία Διαπέρασης – Traversal Conjecture). Έστω Τ1 και Τ2 δύο 

οποιαδήποτε n-κόμβων δυαδικά δένδρα αναζήτησης που περιέχουν ακριβώς τα ίδια 

αντικείμενα. Θεωρήστε ότι προσπελαύνουμε τα αντικείμενα στο Τ1 το ένα μετά το άλλο 

χρησιμοποιώντας splaying, προσπελαύνοντάς τα με την διάταξη που εμφανίζονται στην 

προδιάταξη του Τ2 (το αντικείμενο στη ρίζα του Τ2 πρώτα, στη συνέχεια τα αντικείμενα 

στο αριστερό υποδένδρο του Τ2 με προδιάταξη και στη συνέχεια τα αντικείμενα στο δεξιό 

υποδένδρο του Τ2 με προδιάταξη). Τότε ο συνολικός χρόνος προσπέλασης είναι Ο(n).   

 

Η εικασία δυναμικής βελτιστότητας, εάν ισχύει, υπονοεί ότι τα splay δένδρα είναι μια 

μορφή καθολικού αποδοτικού δένδρου αναζήτησης: κατά την επιμερισμένη έννοια και 

για έναν σταθερό παράγοντα, καμία άλλη μορφή δένδρου αναζήτησης δεν μπορεί να 

είναι καλύτερη. Η εικασία δυναμικής βελτιστότητας συνεπάγεται και την εικασία 
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δυναμικής δακτυλοδότησης και την εικασία διαπέρασης. Αυτό μπορεί να παρουσιαστεί 

από μια μελέτη της δύναμης των περιστροφών στα δυαδικά δέντρα αναζήτησης. Σε 

επόμενο κεφάλαιο θα δείξουμε το θεώρημα σάρωσης, το οποίο αποτελεί υποπερίπτωση 

της εικασίας διαπέρασης [41]. 

 

Θεώρημα 9. (Θεώρημα Σάρωσης – Scanning Theorem). Δοθέντος τυχαίου n 

κόμβων splay δένδρου, ο συνολικός χρόνος για να γίνει splaying μία φορά σε κάθε 

κόμβο, κατά τη συμμετρική διάταξη, είναι Ο(n).  

 
Σχετικά με την Εικασία Δυναμικής Δακτυλοδότησης, ο Cole[3] παραθέτει μία σχετική 

εργασία. Σε αυτό το έγγραφο o Cole ερευνά μια ειδική περίπτωση του splay 

προβλήματος ταξινόμησης, το οποίο σχετίζεται με τη dynamic finger υπόθεση. Η Splay 

ταξινόμηση καθορίζεται ως εξής.  Υποθέτουμε την ταξινόμηση μιας ακολουθίας n 

στοιχείων εισάγοντάς τα, ένα-ένα, σε ένα αρχικά  κενό splay δέντρο. Μετά από τις 

εισαγωγές, μία διαπέραση του δέντρου οδηγεί σε ταξινομημένη διάταξη. Καλούμε αυτόν 

τον αλγόριθμο splay διάταξη. Ένα πόρισμα της dynamic finger υπόθεσης είναι το 

ακόλουθο.   

 

Splay Sort Conjecture. Έστω U ακολουθία n στοιχείων. Υποθέτουνε ότι το i-στό  στοιχείο  

μέσα  στη U είναι σε απόσταση Ii στην ταξινομημένη διάταξη από το (i - 1)-οστό στοιχείο 

στη U, για i > 1. Κατόπιν η splay ταξινόμηση παίρνει χρόνο 
1

( log( 1))n
ii

O n I
=

+ +∑ . 

 

Τυχαία, ένα ενδιαφέρον πόρισμα της υπόθεσης της splay διάταξης είναι το ακόλουθο.   

 

Splay Sort Inversion Conjecture. Έστω U ακολουθία n στοιχείων. Υποθέτουνε ότι το i-

στό  στοιχείο  μέσα  στη U έχει Ii αντιστροφές στη U (μετρώντας αντιστροφές και στα 

αριστερά και στα δεξιά). Κατόπιν η splay ταξινόμηση παίρνει χρόνο 

1
( log( 1))n

ii
O n I

=
+ +∑ . 
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2 Η ακολουθιακή πρόσβαση σε Splay δέντρο απαιτεί 
γραμμικό χρόνο 

Ο Sleator και ο Tarjan εφηύραν μια αυτοοργανωμένη δομή δεδομένων, το splay δένδρο, 

το οποίο με μια αρκετά μεγάλη ακολουθία προσπελάσεων (accesses) συμπεριφέρεται το 

ίδιο αποδοτικά όσο το στατικό βέλτιστο δένδρο αναζήτησης (static optimum search tree) 

και δυναμικό ισοζυγισμένο δένδρο αναζήτησης (dynamically balanced search tree). 

Όπως είδαμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο έκαναν μια πολύ πιο ισχυρή υπόθεση ότι 

δηλαδή για οποιαδήποτε ικανοποιητικά μεγάλη ακολουθία προσπελάσεων τα splay trees 

είναι τόσο αποδοτικά όσο οποιοσδήποτε τύπος (δυναμικής ανανέωσης-dynamically 

updated) δένδρου αναζήτησης. Από αυτή την εικασία (dynamic optimality conjecture) 

συνεπάγεται σαν ειδική της περίπτωση, ότι για να προσπελάσεις τα αντικείμενα ενός 

splay δένδρου με ακολουθιακή διάταξη (sequential order) χρειάζεσαι γραμμικό χρόνο, 

δηλαδή Ο(1) ανά προσπέλαση. Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε την απόδειξη 

αυτής της ειδικής περίπτωσης της εικασίας την οποία από εδώ και στο εξής θα 

αποκαλούμε ακολουθιακό θεώρημα πρόσβασης (sequential access theorem). Επίσης 

θα παρουσιαστεί το πως τα splay trees μπορούν να προσομοιώσουν διπλο-ουρές 

(double-ended queues) σε γραμμικό χρόνο. 

2.1 Εισαγωγή 

    Σε αυτό το κεφάλαιο ορίζουμε σα βάθος ενός κόμβου x τον αριθμό των κόμβων στο 

μονοπάτι από τη ρίζα του δένδρου στον x. Θα αναγνωρίζουμε τους κόμβους από τους 

συμμετρικής διάταξης αριθμούς τους, 1 έως n. Σα μέτρο του χρόνου που χρειάζεται από 

μία ακολουθία m splaying θα χρησιμοποιούμε το άθροισμα των βαθών των κόμβων 

στους οποίους συμβαίνουν τα splaying, δηλαδή τον συνολικό αριθμό των κόμβων στα 

splaying μονοπάτια. 

    Εδώ κρίνεται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε το λήμμα προσπέλασης (access lemma), 

την εικασία δυναμικής βελτιστότητας (dynamic optimality conjecture) και το θεώρημα 

σάρωσης (scanning theorem), γνωστό και σαν ακολουθιακό θεώρημα πρόσβασης. 
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Αρχικά θέτουμε τυχαία βάρη wi στους κόμβους i, με 1≤  i ≤  n. Tο συνολικό βάρος όλων 

των κόμβων είναι W=
1

n

i
i

w
=
∑ . Έστω μια ακολουθία από m λειτουργίες splaying που 

ξεκινούν να επηρεάζουν ένα αρχικό τυχαίο δένδρο. Ονομάζουμε s( j ) τον κόμβο στον 

οποίο γίνεται το j-οστό splaying. 

 

Εικόνα 16 

 

Λήμμα Προσπέλασης (Access Lemma). Ο συνολικός splaying χρόνος είναι 

1 1( )

log log
m n

j is j i

W WO
w w= =

⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
+⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟⎝ ⎠⎝ ⎠⎝ ⎠

∑ ∑  .     

 

Εικασία Δυναμικής Βελτιστότητας (Dynamic Optimality Conjecture). Έστω s 

οποιαδήποτε ακολουθία προσπελάσεων. Το κόστος εκτέλεσης της s χρησιμοποιώντας 

splaying είναι Ο(Τ(s)+n), για οποιοδήποτε αρχικό δένδρο.    

 

Σαν Τ(s) ορίζουμε το ελάχιστο συνολικό κόστος της ακολουθίας προσπελάσεων s 

όταν αυτή εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε βέλτιστο στατικό δυαδικό δένδρο αναζήτησης. 
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Σημείωση. Ο προσθετικός όρος n στην υπόθεση οφείλεται στο γεγονός ότι ο 

βέλτιστος στατικός αλγόριθμος μπορεί να επιλέξει το αρχικό του δένδρο. Αντίθετα στον 

splaying αλγόριθμο το αρχικό δένδρο είναι το χειρότερο δυνατό. Όμως οποιοδήποτε 

δένδρο μπορεί να μετατραπεί σε ένα άλλο με το πολύ 2n-2 περιστροφές, κάτι που 

σημαίνει ότι επιτρέποντας στον βέλτιστο αλγόριθμο να επιλέξει το αρχικό του δένδρο, 

αυτός τελικά γλιτώνει μόνο Ο(n) χρόνο. 

 

Ακολουθιακό Θεώρημα Πρόσβασης. Αν προσπελάσουμε κάθε κόμβο ενός τυχαίου 

αρχικού δένδρου μία φορά κατά τη συμμετρική διάταξη, ο συνολικός χρόνος που 

απαιτείται είναι Ο(n). 

 

Εδώ θα δώσουμε ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό ότι το ακολουθιακό 

θεώρημα είναι ειδική περίπτωση της εικασίας δυναμικής βελτιστότητας. Θεωρούμε το 

δένδρο που αποτελείται από ένα δεξί μονοπάτι n κόμβων. Από το ακολουθιακό 

θεώρημα, μπορούμε να προσπελάσουμε όλους τους κόμβους του δένδρου με 

συμμετρική διάταξη σε Ο(n) χρόνο (επαλήθευση της υπόθεσης). Αρχικά 

προσπελαύνουμε τη ρίζα και στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε τα ακόλουθα βήματα n-1 

φορές: α)περιστρέφουμε την ακμή που ενώνει τη ρίζα με το δεξί της παιδί 

β)προσπελαύνουμε τη ρίζα. (Βλέπε Εικόνα 16.) 

 

 

2.2 Απόδειξη Ακολουθιακού Θεωρήματος Πρόσβασης 

Η απόδειξη του Tarjan [41] που θα παρουσιάσουμε σε αυτό το σημείο δε 

χρησιμοποιεί την τεχνική του “δυναμικού” (“potential” technique) που είδαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο, είναι κάπως πολύπλοκη και χρησιμοποιεί επαγωγή. Σκοπός 

μας είναι να αναλύσουμε το χρόνο που χρειάζεται για να κάνουμε επιτυχημένο splaying 

στους κόμβους 1,2,…,n, σε ένα τυχαίο δένδρο n κόμβων. Σε αυτό το σημείο θα 

επανατοποθετήσουμε ελαφρώς το πρόβλημα. Στην Εικόνα 17 μπορούμε να 

παρατηρήσουμε το αποτέλεσμα του i-οστού splaying (με i≥2). Ακριβώς πριν γίνει το i-

οστό splaying, το αριστερό μονοπάτι του δένδρου αποτελείται από τους κόμβους 

1,2,…,i-1 (αφού έχουν γίνει ήδη τα πρώτα i-1 splaying), ενώ το δεξί υποδένδρο του i-1 

το οποίο έχει τον κόμβο i σαν τον ελάχιστο κόμβο του. Κάνοντας splaying στον κόμβο i  
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αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανακατάταξη του δεξιού υποδένδρου, την αφαίρεση του 

κόμβου i από αυτό και την εισαγωγή του στο αριστερό μονοπάτι. 

Σε αυτό το σημείο θα εισάγουμε την έννοια του p-splaying, την οποία και θα 

χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυση που θα ακολουθήσει. Θα αγνοήσουμε πλήρως το 

αριστερό μονοπάτι του δένδρου. Από εδώ και πέρα όταν θα λέμε για αριστερό μονοπάτι 

θα εννοούμε αυτό του p-splaying, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά. Η Εικόνα 18 

διευκρινίζει με ένα παράδειγμα το αποτέλεσμα της νέας ερμηνείας, την οποία καλούμε 

pseudo splaying ή p-splaying εν συντομία: ο ελάχιστος κόμβος αφαιρείται και το 

αριστερό μονοπάτι, υποδιπλασιάζεται. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις, ανάλογα με το αν ο 

αριθμός των κόμβων στο αριστερό μονοπάτι είναι περιττός ή άρτιος. Χρησιμοποιούμε 

τον αριθμό των κόμβων στο αριστερό μονοπάτι σαν  μέτρο του κόστους του p-splaying. 

Έτσι το άνω όριο στο οποίο καταλήγουμε με το άθροισμα όλων των κοστών των p-

splaying, μπορεί να μετατραπεί σε όριο για το συνολικό κόστος των splaying 

αθροίζοντας το προηγούμενο με n-1. 

 
Εικόνα 17 
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Με παρατήρηση της Εικόνας 18, μπορούμε να καταλήξουμε σε χρήσιμα 

συμπεράσματα. Αρχικά να υπενθυμίσουμε, ότι οι πρόγονοι ενός κόμβου είναι εξ ορισμού 

ο ίδιος, ο πατέρας του, ο πατέρας του πατέρα του κ.τ.λ. Έστω x ένας τυχαίος κόμβος. 

Ένας κόμβος y καλείται δεξιός πρόγονος του x (right ancestor), αν ο y είναι πρόγονος 

του x και y ≥x. (Όλοι οι κόμβοι είναι πρόγονοι του εαυτού τους, οπότε είναι επίσης και 

δεξιοί πρόγονοι του εαυτού τους.) Ορίζουμε το σύνολο των δεξιών προγόνων του x ως 

A(x) και την πληθικότητά τους με )(xa . Ορίζουμε με )(xl τον αριθμό των κόμβων στο 

Α(x) που βρίσκονται στο αριστερό μονοπάτι. 

 

 
Εικόνα 18 

Λήμμα 3. Το υποδένδρο με ρίζα τον κόμβο x δεν επηρεάζεται από επιτυχημένα p-

splaying μέχρι ο x να γίνει κόμβος στο αριστερό μονοπάτι. 

 

Λήμμα 4. Καθώς γίνεται το p-splaying, το Α(x) μικραίνει σα σύνολο, δηλαδή όταν η 

σχέση y∈A(x) γίνει από αληθής ψευδής, τότε παραμένει ψευδής. Το κόστος του p-



Μελέτη και Ανάπτυξη Αυτοοργανώμενων Δομών Δεδομένων  

 59

splaying στον κόμβο x είναι το πολύ )(xa , με το )(xa  να υπολογίζεται οποιαδήποτε 

στιγμή πριν το p-splaying.  

 

Λήμμα 5. Έστω a  και 'a , l  και 'l , οι a  και l  συναρτήσεις ακριβώς πριν και ακριβώς 

μετά το p-splaying ενός κόμβου y, με yp x. Τότε ⎡ ⎤ 12/)()()(' +−≤ xlxaxa  και 

⎣ ⎦2/)()(' xlxl ≥ .  

 

Ένα p-splaying κόστους k πετάει το λιγότερο ⎡ ⎤ 12/ −k  κόμβους έξω από το αριστερό 

μονοπάτι. Αν είναι αληθές ότι κάθε κόμβος μπορεί να επιστρέψει στο αριστερό μονοπάτι 

μόνο σταθερό αριθμό φορών, τότε δε θα ήταν δύσκολο να αποδείξουμε το ακολουθιακό 

θεώρημα πρόσβασης. Δυστυχώς όμως, κάποιοι κόμβοι μπορεί να επιστρέφουν 

αυθαίρετα συχνά στο αριστερό μονοπάτι. Για να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσκολία θα 

δείξουμε ότι κατά μέσο όρο ένας κόμβος επιστρέφει στο αριστερό μονοπάτι μόνο έναν 

ορισμένο σταθερό αριθμό φορών. Ο μέσος όρος βγαίνει για συγκεκριμένους κόμβους 

στο δένδρο. 

Για οποιονδήποτε κόμβο x, ονομάζουμε )(xf  το βάθος του κόμβου x όταν αυτός 

μετακινείται για πρώτη φορά στο αριστερό μονοπάτι. Προφανώς, αν ο x βρίσκεται 

αρχικά στο αριστερό μονοπάτι, )(xf  είναι το αρχικό του βάθος. Θεωρούμε τους k πιο 

αβαθείς κόμβους που βρίσκονται στο αριστερό μονοπάτι (με k τυχαίο θετικό ακέραιο)  x1, 

x2, ..., xk από τον χαμηλότερο στον υψηλότερο με συμμετρική διάταξη. Στη συνέχεια 

ονομάζουμε yi το δεξί παιδί του xi αν αυτό υπάρχει. Καλούμε )(kF  τη μέγιστη δυνατή 

τιμή που μπορεί να πάρει η έκφραση )(
1
∑
=

k

i
iyf  για οποιοδήποτε δένδρο που έχει 

κόμβους x1, x2, ..., xk  και y1, y2, …, yk. Αν το yk δεν υπάρχει, τότε θεωρούμε ότι 

0)( =kyf . 

Ο Tarjan δείχνει με επαγωγή ότι )()( kOkF = , δηλαδή ότι το μέσο βάθος των κόμβων 

yi όταν αυτοί εισέρχονται για πρώτη φορά στο αριστερό μονοπάτι είναι μια σταθερά 

ανεξάρτητη από το k. Έτσι, αντί να βρει κάποιο όριο άμεσα για το )(kF  οριοθετεί το 

{ }kiiFkG ≤≤= 1|)(max)( , (όπως θα παρουσιάσουμε και στη συνέχεια) το οποίο δε 

μειώνεται με το k. Το αποφασιστικό αποτέλεσμα, που παρατίθεται στο επόμενο λήμμα, 

είναι ένα αναδρομικό όριο του )(kG . 
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Λήμμα 6. Για k≥3, ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ )12/(5)12/(
4
5)( +++≤ kkGkG . 

 

Απόδειξη. Έστω 3≥k . Θεωρούμε το πρώτο p-splaying. Το πιο σημαντικό του 

αποτέλεσμα είναι ότι για τις μισές τιμές του i στο διάστημα ki ≤≤1 , ο κόμβος xi 

εγκαταλείπει το αριστερό μονοπάτι, έχοντας το yi-1 σα καινούριο του αριστερό παιδί και 

διατηρώντας το yi σα δεξί του παιδί. Στην ουσία ομαδοποιεί ανά δύο όλους τους 

κόμβους yi . Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα όμως των επόμενων p-splaying στην τριάδα yi-

1, xi, yi ; Κάποια στιγμή το xi μετακινείται ξανά στο αριστερό μονοπάτι. Από το Λήμμα 1, 

όταν αυτό γίνεται τα yi-1 και yi είναι ακόμα παιδιά του. Επιπρόσθετα, το yi-1 μπαίνει 

ταυτόχρονα με το xi στο αριστερό μονοπάτι. Για το λόγο αυτό θα είναι 

.1)()( 1 +=− ii xfyf   

Μόλις το xi μπει στο αριστερό μονοπάτι θα ισχύει φυσικά )()( ii xfya =  , αφού το δεξί 

παιδί κόμβου στο αριστερό μονοπάτι θα έχει αριθμό δεξιών προγόνων όσο ακριβώς το 

βάθος του πατέρα του. Επίσης, θα είναι 1)()( −= ii xfyl . Αφού τα p-splaying 

συμβαίνουν με συμμετρική διάταξη, το λιγότερο 2 p-splaying θα γίνουν πριν το yi μπει 

στο αριστερό μονοπάτι (αφού yi> xi> yi-1). Χρησιμοποιώντας το Λήμμα 5 για κάθε ένα 

από αυτά τα δύο p-splaying έχουμε ότι το α(yi) θα μειωθεί το πολύ στο 

⎡ ⎤ ⎣ ⎦⎡ ⎤ 34/)(12/)2/1)((12/)1)(()( +≤+−−+−− iiii xfxfxfxf  . Από το Λήμμα 4 θα 

είναι λοιπόν 34/)()( +≤ ii xfyf   όταν το yi μεταφερθεί στο αριστερό μονοπάτι. 

Συνδυάζοντας τα δύο όρια έχουμε ότι 4)(
4
5)()( 1 +≤+− iii xfyfyf .  

Οι κόμβοι yi που μπορεί να μην βρουν ταίρι κάποιο άλλο yj ακριβώς με το πρώτο p-

splaying είναι οι y1 και yk. Αυτό το p-splaying μειώνει το α(y1) το πολύ στο ⎣ ⎦ 12/ +k  (από 

Λήμμα 5) το οποίο συνεπάγεται ότι ⎣ ⎦ 12/)( 1 +≤ kyf . Ο κόμβος yk αν δεν ομαδοποιηθεί 

με κάποιον άλλο στο πρώτο p-splaying, παραμένει δεξί παιδί του κόμβου xk, ο οποίος 

συνεχίζει να είναι η ρίζα. 

Έστω jzzz ,..,, 21  οι κόμβοι ανάμεσα στα x1, x2,…, xk και yk που είναι δεξιά παιδιά των 

κόμβων στο αριστερό μονοπάτι μετά το πρώτο p-splaying. Ισχύει ⎣ ⎦ 12/ +≤ kj . 

Από την παραπάνω διαπίστωση όμως έχουμε 



Μελέτη και Ανάπτυξη Αυτοοργανώμενων Δομών Δεδομένων  

 61
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Επειδή όμως ⎣ ⎦ 12/ +≤ kj  και { }kiiFkG ≤≤= 1|)(max)(  με )(kF  τη μέγιστη 

δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει η έκφραση )(
1
∑
=

k

i
iyf , η παραπάνω ανισότητα γίνεται: 

      ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ )12/(5)12/(
4
5)(

1
+++≤∑

=

kkGyf
k

i
k ,   

η οποία τελικά μας δίνει την αναδρομική σχέση 

         

   ⎣ ⎦ ⎣ ⎦ )12/(5)12/(
4
5)( +++≤ kkGkG  ,  αφού το αρχικό δένδρο ήταν τυχαίο.       

 
 

Λήμμα 7. kkG 8)( ≤ . 

Απόδειξη. Χρησιμοποιούμε επαγωγή στο k. Προφανώς ισχύει 

∑
=

+=≤
k

i
kkikG

1
2/)1()( . Υπολογιστικά, εύκολα μπορούμε να δείξουμε ότι για 30≤k  

είναι kkG 8)( ≤ . Θεωρούμε ότι 30≥k  και έστω ότι iiG 8)( ≤  για ki p≤1 . Από το 

Λήμμα 6 και την εισαγωγική υπόθεση έχουμε ότι 

⎣ ⎦ ⎣ ⎦ kkkkkG 8155.7)12/(5)12/(10)( ≤+≤+++≤ .          

 

Σημείωση. Υπάρχουν αποδείξεις που καταλήγουν σε μικρότερο όριο από αυτό που 

καταλήγει το Λήμμα 7. Αυτές είναι αρκετά πιο πολύπλοκες και στη πραγματικότητα αυτή 

η σταθερά του ορίου δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα τη σταθερά του ακολουθιακού θεωρήματος 

πρόσβασης αφού την επηρεάζει λογαριθμικά. 

Στη συνέχεια ο Tarjan αποδεικνύει ένα ακόμα λήμμα πριν καταλήξει στο θεώρημα. 

Θεωρεί τα p-splaying με συμμετρική διάταξη σε κάθε κόμβο ενός τυχαίου δένδρου. 

Χωρίζει τους κόμβους σε ταινίες (bands) θέτοντας τον κόμβο x στην ταινία 0, αν 

2)(1 ≤≤ xa  και στην ταινία i  (για 1≥i ) αν 12)(22 1 +≤≤+− ii xa . Οι ταινίες 

διαλέχτηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε αν ένας κόμβος ταινίας i  είναι σε splaying μονοπάτι, 
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η ταινία του μετά το splaying είναι το πολύ 1−i , το οποίο συνεπάγεται από το Λήμμα 5. 

Επίσης, οποιοσδήποτε κόμβος βρίσκεται στην ταινία 0, παραμένει στην ταινία 0 και μετά 

το splaying. Καλούμε ένα κόμβο βαθύ (deep), αν η ταινία του είναι η 5η ή μεγαλύτερη και 

ρηχό στην αντίθετη περίπτωση.   

Για να καταλήξει στο θεώρημα ο Tarjan ορίζει ορισμένες χρεώσεις για συγκεκριμένα 

γεγονότα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του p-splaying. Συγκεκριμένα ορίζει χρέωση 

2 μονάδων κάθε φορά που συμβαίνει κάποιο p-splaying, 1 μονάδα κάθε φορά που 

αλλάζει η ταινία κάποιου ρηχού κόμβου και 3.8 μονάδες κάθε φορά που ένας βαθύς 

κόμβος γίνεται ρηχός. Τελικά η συνολική χρέωση θα είναι 2n για όλα τα p-splaying που 

θα γίνουν, το πολύ άλλα 4n για τις αλλαγές ταινιών ρηχών κόμβων, συν 3.8n το πολύ για 

αλλαγές από βαθιά σε ρηχή ταινία, δηλαδή 9.8n.   

 

Λήμμα 8. Η ολική χρέωση αποτελεί ένα άνω όριο στο κόστος όλων των p-splaying. 

 

Απόδειξη. Έστω ένα p-splaying μονοπάτι που αποτελείται από 33≤k  κόμβους. Σε 

αυτή την περίπτωση έχουμε κόμβους μέχρι και την ταινία 5. Οι 2 μονάδες που 

χρεώνονται κάθε φορά που γίνεται p-splaying, είναι γιατί υπάρχουν το πολύ 2 κόμβοι 

ταινίας 0 που συντελούν στο κόστος κάθε p-splaying. Κάθε κόμβος στις ταινίες 1-4 

αλλάζει ταινία εξαιτίας του p-splaying και χρεώνεται μία μονάδα. Κάθε κόμβος στην 

ταινία 5 αλλάζει από βαθύς σε ρηχός και χρεώνεται 3.8 μονάδες. Αφού κάθε κόμβος 

είναι στις ταινίες 1-5, το κόστος του p-splaying δεν είναι μεγαλύτερο από την 

προηγούμενη χρέωση των γεγονότων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια του p-splaying, 

επομένως σε αυτή την περίπτωση το λήμμα ισχύει. 

Έστω τώρα ένα p-splaying μονοπάτι με k>33. Ας δούμε την κατάσταση ακριβώς μετά 

το p-splaying. Έστω jxxx ,...,, 21  οι κόμβοι που διώχθηκαν από το αριστερό μονοπάτι 

από το splaying. Είναι ⎣ ⎦ 12/)( +≤ kxa i . Από το Λήμμα 7 όμως έχουμε ότι 

168)( +≤ kkG και επειδή οι j  κόμβοι που φεύγουν από το αριστερό μονοπάτι είναι 

λιγότεροι ή ίσοι με ⎣ ⎦ 12/ +k , ισχύει 84
2

168)(
1

+=
+

≤∑
=

kkxG
j

i
i  . Έστω ότι στο αριστερό 

μονοπάτι τελικά γυρνάνε σα βαθιοί l  κόμβοι xi, δηλαδή για αυτούς ισχύει 18)( ≥ixf . 

Τότε όμως θα είναι 8418 +≤ kl , το οποίο συνεπάγεται ότι 
9
4

9
2

+≤ kl . 
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Υπάρχουν 33−k  κόμβοι στο p-splaying μονοπάτι στις ταινίες από την 6η και πάνω, 

εκ των οποίων το λιγότερο 2/352/12/)33( −=−− kk  είναι μεταξύ των κόμβων xi. Γι’ 

αυτό το λιγότερο 18
18
52/352/ −>−− klk  κόμβοι των ταινιών από 6 και πάνω 

γυρίζουν στο αριστερό μονοπάτι μόνο σα ρηχοί κόμβοι. Η χρέωση για αυτές τις βαθιές-

προς-ρηχές μετακινήσεις είναι το λιγότερο 4.6418
18
58.3 −≥⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡ − kk . Τέλος υπάρχει 

χρέωση της τάξης του 8.60168.3 =∗  για τους 16 κόμβους ταινίας 5 που γίνονται ρηχοί 

εξαιτίας του p-splaying, συν 15 μονάδες για τους 15 κόμβους στις ταινίες 1-4 που 

άλλαξαν ταινία, συν άλλες 2 για το ίδιο το p-splaying. Η ολική χρέωση είναι επομένως το 

λιγότερο kkk ≥+=+++− 4.132158.604.64  ( k  το κόστος του p-splaying στον πιο 

βαθύ κόμβο στο αριστερό μονοπάτι μήκους k .).           

 

Θεώρημα 10. Το συνολικό κόστος και των n p-splaying είναι το πολύ 9.8n. 

 

Απόδειξη. Άμεσα από το Λήμμα 6.     

 

Όπως είπαμε και στην αρχή της ενότητας, για τον υπολογισμό του ορίου του 

Θεωρήματος 10 το δένδρο n-κόμβων στο οποίο γίνονται το splaying με συμμετρική 

διάταξη μετατρέπεται σε n-1. Γι’ αυτό το λόγο, το όριο για το ακολουθιακό θεώρημα 

πρόσβασης είναι 10.8n. 

 

 

2.3 Τα Splay Trees Σαν Διπλο-ουρές 

 
Ο Tarjan επίσης μελέτησε ακολουθίες αιτήσεων που αποτελούνται από λειτουργίες 

διπλο-ουράς. Μία διπλο-ουρά (deque, δηλ. double-ended queue) είναι μία αφηρημένη 

δομή δεδομένων (abstract data structure) που αποτελείται από μία λίστα αντικειμένων, 

στην οποία μπορούν να γίνουν οι εξής λειτουργίες: 

push(e): Πρόσθεσε αντικείμενο e στο μπροστινό μέρος της διπλο-ουράς. 
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pop: Αφαίρεσε το έμπροσθεν αντικείμενο της διπλο-ουράς και επέστρεψέ το. Αν η 

διπλο-ουρά είναι άδεια, αυτή η λειτουργία επιστρέφει έναν ειδικό null κόμβο. 

inject(e): Πρόσθεσε αντικείμενο e στο πίσω μέρος της διπλο-ουράς. 

 eject: Αφαίρεσε το τελευταίο αντικείμενο από την διπλο-ουρά και επέστρεψέ το. Αν η 

διπλο-ουρά είναι άδεια, αυτή η λειτουργία επιστρέφει null. 

Αν γίνονται μόνο οι λειτουργίες push και pop, η διπλο-ουρά λέγεται στοίβα (stack). Αν 

γίνονται μόνο inject και pop λειτουργίες, η διπλο-ουρά είναι μία απλή ουρά. Αν γίνονται 

μόνο inject, pop, και push η διπλο-ουρά είναι περιορισμένης-εξόδου (output-restricted). 

Μία διπλο-ουρά λοιπόν μπορεί να υλοποιηθεί με splay tree, με την συμμετρική 

διάταξη του δένδρου να αντιστοιχίζεται στην “εμπρός-προς-πίσω”  διάταξη της διπλο-

ουράς. Η push(e) υλοποιείται κάνοντας το τωρινό δένδρο δεξιό υποδένδρο του 

αντικειμένου e (που γίνεται η νέα ρίζα). Για την pop ο αντίστοιχος αλγόριθμος ακολουθεί 

τους δείκτες αριστερών παιδιών από τη ρίζα μέχρι να φτάσει σε κάποιον κόμβο x χωρίς 

αριστερό παιδί, κάνει p-splaying στον κόμβο x (επομένως τον αφαιρεί από το δένδρο) 

και επιστρέφει τον x. Οι υλοποιήσεις των inject και eject είναι συμμετρικές των push και 

pop αντίστοιχα. 

Στο [41] ο Tarjan μελέτησε την αποδοτικότητα αυτής της υλοποίησης της διπλο-ουράς 

και έκανε την εξής υπόθεση: 

 

Εικασία Διπλο-ουράς (Deque Conjecture). Αν εκτελέσουμε μία ακολουθία από m 

λειτουργίες διπλο-ουράς σε ένα τυχαίο δένδρο n κόμβων, ο συνολικός χρόνος που θα 

χρειαστούμε είναι O(n+m). 

 

Παρακάτω θα παρουσιάσουμε την απόδειξη της υπόθεσης για περιορισμένης-εξόδου 

διπλο-ουρές, δηλαδή χωρίς eject λειτουργίες. Ο Tarjan αρχικά απέδειξε δύο λήμματα. 

Έστω ένα δένδρο n κόμβων στο οποίο έχουν χρωματιστεί λευκοί οι πρώτοι k  κόμβοι με 

συμμετρική διάταξη, ενώ οι υπόλοιποι kn −  έχουν χρωματιστεί μαύροι. Αναζητάται το 

κόστος του p-splaying σε κάθε λευκό κόμβο με συμμετρική διάταξη. Για την οριοθέτηση 

αυτού του κόστους γίνεται ξεχωριστά η μέτρηση των λευκών και των μαύρων κόμβων 

στο p-splaying μονοπάτι.  

Λήμμα 9. Έστω ότι το p-splaying μονοπάτι για τον κόμβο 1 περιέχει k  μαύρους 

κόμβους. Μετά το p-splaying τουλάχιστον ⎣ ⎦2/)1( −k  από αυτούς τους μαύρους 

κόμβους είναι δεξιοί πρόγονοι μη λευκών κόμβων. 
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Απόδειξη. Έστω x1,x2,…,xk οι μαύροι κόμβοι στο p-splaying μονοπάτι, με 

αυξανόμενη συμμετρική διάταξη. Αυτοί οι k  θα είναι οι πιο ρηχοί του αριστερού 

μονοπατιού. Έστω ότι ο κόμβος xi , με 2≥i , πετιέται έξω από το αριστερό μονοπάτι 

εξαιτίας του p-splaying. Το νέο αριστερό υποδένδρο του xi είναι το παλιό δεξί υποδένδρο 

του xi-1, το οποίο δε μπορεί να περιέχει λευκούς κόμβους αφού όλοι οι λευκοί κόμβοι 

είναι μικρότεροι από xi-1. Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για το δεξί υποδένδρο του xi. 

Επομένως, το xi ικανοποιεί τις απαιτήσεις του λήμματος, οπότε υπάρχουν το λιγότερο 

⎣ ⎦2/)1( −k  τέτοιοι κόμβοι.        

 

Για την απόδειξη του επόμενου λήμματος χρειάστηκε να οριστούν τα παρακάτω. 

Έστω T το αρχικό δένδρο και W(T) το λευκό δένδρο του Τ, το οποίο είναι το δένδρο που 

προκύπτει από το Τ και αποτελείται από τους k  λευκούς κόμβους, έτσι ώστε να είναι ο 

κόμβος y πατέρας του κόμβου x στο W(T) αν το y είναι ο κοντινότερος λευκός πρόγονος 

του x στο Τ. (Αν ο πατέρας του x στο δένδρο Τ είναι λευκός, αυτός ο πατέρας είναι ο 

κόμβος y. Αλλιώς, ο κόμβος y βρίσκεται ανεβαίνοντας από τον x μέχρι να βρεθεί ένας 

κόμβος μικρότερος του x με τη συμμετρική διάταξη. Σε αυτή την περίπτωση ο x είναι ο 

πιο ρηχός λευκός κόμβος στο αριστερό μονοπάτι του δεξιού υποδένδρου του y.) Το 

W(T) είναι πράγματι δένδρο αφού ο κοντινότερος λευκός πρόγονος οποιονδήποτε δύο 

λευκών κόμβων είναι λευκός. Η σημείωση στις παρενθέσεις επισημαίνει  ότι το W(T) 

είναι δυαδικό δένδρο. 

 

Λήμμα 10. Έστω Τ’ το δένδρο που προκύπτει κάνοντας μία περιστροφή σε 

οποιοδήποτε σημείο του δένδρου Τ. Αν έστω ένας από τους κόμβους που συμμετέχουν 

στην περιστροφή είναι μαύρος, τότε W(T’)=W(T). Στην αντίθετη περίπτωση, έστω W(T)’ 

το δένδρο που προκύπτει από το W(T) εκτελώντας την ίδια περιστροφή που έγινε στο T. 

Τότε ισχύει W(T’)=W(T)’. 

 

Απόδειξη. Κοιτάζοντας την Εικόνα 19 βλέπουμε ότι τα πιθανά χρώματα των κόμβων 

x και y είναι μαύρο-μαύρο, άσπρο-μαύρο ή άσπρο άσπρο. (Αφού είναι yx p , η 

περίπτωση μαύρο-άσπρο είναι αδύνατη). Στην περίπτωση που και οι δύο κόμβοι είναι 

μαύροι, η περιστροφή στο T δεν επηρεάζει το λευκό δένδρο. Πράγματι, οποιοσδήποτε 

λευκός κόμβος στα υποδένδρα Α, Β ή C έχει κοντινότερο λευκό πρόγονο στο Τ τέτοιον 
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που να είναι πρόγονος του y, συνεχίζει να τον έχει κοντινότερο λευκό πρόγονο και στο 

δένδρο T’. Το ίδιο ισχύει και για την άσπρο-μαύρο περίπτωση: όλο το υποδένδρο C 

πρέπει να είναι μαύρο, ενώ οποιοσδήποτε λευκός κόμβος στα υποδένδρο A ή B έχει 

κοντινότερο λευκό πρόγονο στο T τον κόμβο x, έχει τον κόμβο x και στο δένδρο Τ’ (αφού 

η αλλαγή του y από πρόγονο του x δεν επηρεάζει τον κοντινότερο λευκό πρόγονο του 

x). Στην λευκός-λευκός περίπτωση, όλοι οι κόμβοι των υποδένδρων A και B είναι λευκοί. 

Ο λευκός κόμβος στο υποδένδρο C που είχε κοντινότερο λευκό πρόγονο τον y στο 

δένδρο Τ έχει τον ίδιο και στο Τ’. Το ίδιο ισχύει και για τον λευκό κόμβο στο υποδένδρο 

A που είχε κοντινότερο λευκό πρόγονο τον κόμβο x (συνεχίζει να τον έχει). Η μόνη 

αλλαγή είναι ότι ο λευκός πρόγονος στο υποδένδρο Β που είχε κοντινότερο λευκό 

πρόγονο τον x στο δένδρο Τ, έχει τον κόμβο y στο T’ (αρκεί δηλαδή αυτή η περιστροφή 

να γίνει και στο W(T)). Άμεσα προκύπτει λοιπόν ότι W(T’)=W(T)’.           

 

Πόρισμα 1. Έστω T’’ το δένδρο που προκύπτει από το T εφαρμόζοντας p-splaying 

στον κόμβο 1 και έστω W(T)’’ το δένδρο που προκύπτει από το W(T) με τον ίδιο τρόπο. 

Τότε ο αριθμός των λευκών κόμβων στα p-splaying μονοπάτια είναι ο ίδιος για το T και 

το W(T) και ισχύει W(T’’)=W(T)’’. 

 

 
Εικόνα 19 
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Θεωρήστε ένα n κόμβων τυχαίο δένδρο και μία ακολουθία που αποτελείται από m 

push, pop και inject λειτουργίες, με την προϋπόθεση ότι σε κανέναν από τους 

νεοεισαχθείς κόμβους δεν γίνεται pop. 

 

Λήμμα 11. Οι λειτουργίες διπλο-ουράς απαιτούν O(n+m) συνολικό χρόνο. 

 

Απόδειξη. Όλοι οι κόμβοι του αρχικού κόμβου χρωματίζονται λευκοί, όπως επίσης 

και εκείνοι οι κόμβοι που εισάγονται με push, ενώ όλοι οι inject κόμβοι χρωματίζονται 

μαύροι. Οι μαύροι κόμβοι ακολουθούν τους λευκούς κατά τη συμμετρική διάταξη. Κάθε 

λειτουργία push ή inject χρειάζεται Ο(1) χρόνο. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να 

οριοθετηθεί μόνο ο συνολικός χρόνος των pop λειτουργιών, δηλαδή ο συνολικός 

αριθμός των κόμβων στα p-splaying μονοπάτια. Όταν σε έναν καινούριο κόμβο x γίνεται 

push, το σύνολο των δεξιών προγόνων του είναι {x}, ενώ ο ίδιος δεν αποτελεί δεξιό 

πρόγονο κανενός κόμβου. Από το Πόρισμα 1 συνεπάγεται ότι ισχύουν τα αποτελέσματα 

της ενότητας 3.2 για το λευκό δένδρο, καθώς αυτό αλλάζει εξαιτίας των λειτουργιών 

διπλο-ουράς. Ο αριθμός των λευκών κόμβων στα p-splaying μονοπάτια των κόμβων του 

αρχικού δένδρου είναι το πολύ 9.8n. (Όταν συμβαίνει μία push, ότι έχει μείνει από το 

αρχικό δένδρο μένει ανεπηρέαστο μέχρι τον pushed κόμβο να γίνει μία pop). Αν μία pop 

προκαλέσει ένα p-splaying σε ένα μονοπάτι που αποτελείται από k μαύρους κόμβους, 

τότε από το Λήμμα 9 το λιγότερο ⎣ ⎦ 12/2/)1( −≤− kk  από αυτούς τους μαύρους 

κόμβους δεν είναι πλέον στο splaying  μονοπάτι. Θεωρώντας ότι έχουμε m push, το 

συνολικό μέγεθος των μαύρων κόμβων των p-splaying μονοπατιών θα είναι το πολύ 

mmmm 2...
42

≤+++∑  οπότε κατά μέσο όρο θα έχουμε σε κάθε μονοπάτι 2 μαύρους 

κόμβους. Επιπλέον για τα υποτιθέμενα n push στους κόμβους του αρχικού δένδρου θα 

έχουμε πρόσθετα 2n κόστος. Έτσι τελικά έχουμε κόστος 2(n+m) το οποίο αν προστεθεί 

στο κόστος για τα p-splaying μέσα στο αρχικό δένδρο (9.8n) και προσθέτοντας 

(χειρότερη περίπτωση) m μαύρους κόμβους στο πρώτο p-splaying μονοπάτι για την 

πρώτη push σε κόμβο του αρχικού δένδρου, καταλήγουμε σε συνολικό κόστος 

11.8n+3m.          

 

Θεώρημα 11. Έστω μία ακολουθία από m λειτουργίες διπλο-ουράς περιορισμένης-

εξόδου σε ένα τυχαίο δένδρο n κόμβων. Οι λειτουργίες διπλο-ουράς απαιτούν συνολικό 

χρόνο O(n+m). 
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Απόδειξη. Οι λειτουργίες διπλο-ουράς χωρίζονται σε εποχές (epochs) κατά τέτοιον 

τρόπο ώστε να ισχύουν οι περιορισμοί του Λήμματος 11 για κάθε εποχή. Η πρώτη 

εποχή τελειώνει όταν γίνεται pop στον τελευταίο κόμβο του αρχικού δένδρου. Η i+1η 

εποχή τελειώνει όταν γίνεται pop στον τελευταίο κόμβο του αρχικού δένδρου της iης  

εποχής. Κόμβοι που είναι λευκοί κατά τη διάρκεια μιας εποχής φεύγουν κατά τη διάρκεια 

της επόμενης και κόμβοι που ήταν μαύροι κατά τη διάρκεια μιας εποχής είναι λευκοί 

στην επόμενη. Το θεώρημα συνεπάγεται από το Λήμμα 11 αθροίζοντας για όλες τις 

εποχές.     
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3 Μία Εξήγηση του Splaying 
Οι Sleator και Tarjan  έχουν δείξει ότι το splay ευρετικό είναι ένας καλός τρόπος για να 

διατηρήσουμε ένα αυτορρυθμιζόμενο δυαδικό δέντρο αναζήτησης. Ο Ashok 

Subramanian [16] εξετάζει εδώ μια γενίκευση του top-down splaying και ερευνά τους 

όρους κάτω από τους οποίους μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλή εκτέλεση. 

 

3.1 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ  

Ακριβώς όπως στο bottom-up splaying, η ιδέα είναι κάθε πρόσβαση να ακολουθείται 

από αναδιάρθρωση του δέντρου αναζήτησης κατά μήκος του μονοπατιού από το 

προσεγγισμένο στοιχείο προς τη ρίζα του δέντρου. Η αναδόμηση γίνεται με τοπική 

εφαρμογή, χωρίς χρησιμοποίηση πληροφοριών για τη σφαιρική δομή του δέντρου. 

Καλούμε τον αναδιαρθρωτικό αλγόριθμο «supervisor». Λειτουργεί με ένα σύνολο  

κανόνων που το καλούμε ruleset. Κάθε μονάδα της αναδόμησης συμβαίνει κοντά στο 

δρομέα(cursor), μια διακεκριμένη θέση στο δέντρο αναζήτησης. Αρχικά τοποθετούμε το 

δρομέα στη θέση του στοιχείου που προσεγγίστηκε μόλις. Κατόπιν επιλέγουμε 

επανειλημμένα έναν εφαρμόσιμο κανόνα από το ruleset και τον εφαρμόζουμε. Κάθε 

εφαρμογή κανόνα κινεί το δρομέα προς τη ρίζα του δέντρου αναζήτησης. Τελικά ο 

δρομέας φθάνει στη ρίζα του δέντρου αναζήτησης και ο αλγόριθμος τερματίζει. 

 

 

 

Απαιτούμε ότι το ruleset είναι αρκετά πλούσιο ότι περιέχει πάντα εφαρμόσιμο κανόνα. 

Εάν διάφοροι κανόνες ισχύουν, μπορούμε να επιλέξουμε τον ένα αυθαίρετα ή μπορεί να 

επιλέξουμε να επιβάλουμε κάποια πολιτική δικαιοσύνης. Εντούτοις, σύμφωνα με το 

πνεύμα των αυτορρυθμιζόμενων δομών δεδομένων, δεν έχουμε την άδεια για να 

χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για τη σφαιρική δομή του δέντρου αναζήτησης.  

 

 

Κάθε κανόνας αποτελείται από δύο μέρη: ένα  πρότυπο(template)  και ένα  

αποτέλεσμα(result). Το πρότυπο και το αποτέλεσμα είναι δυαδικά δέντρα που περιέχουν 

τον ίδιο αριθμό κόμβων; αυτός ο αριθμός μπορεί να ποικίλει από κανόνα σε κανόνα 
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αλλά είναι ανεξάρτητος από το μέγεθος του δέντρου αναζήτησης στο οποίο η 

αναδόμηση εκτελείται. Απαιτούμε αυτό το πρότυπο να είναι ένα μονοπάτι. Όταν λέμε ότι 

ένα δυαδικό δέντρο είναι ένα μονοπάτι, εννοούμε, ότι κάθε κόμβος του δέντρου έχει το 

πολύ ένα παιδί. Ένας κόμβος του αποτελέσματος μαρκάρεται .   

 

 

Ένας κανόνας ισχύει (σε ένα δυαδικό δέντρο αναζήτησης με ορισμένο δρομέα) εάν το 

μονοπάτι  που ανέρχεται από τον κατώτατο κόμβο του προτύπου του κανόνα έχει την 

ίδια δομή με το μονοπάτι που ανέρχεται από το δρομέα μέσα το δέντρο αναζήτησης. Η 

εφαρμογή του κανόνα αντικαθιστά ένα μέρος του δέντρου αναζήτησης που ταιριάζει με 

το πρότυπο από ένα άλλο δέντρο που ταιριάζει με το αποτέλεσμα. Ο διακεκριμένος 

κόμβος του αποτελέσματος διευκρινίζει τη θέση του δρομέα μέσα στο δέντρο 

αναζήτησης μετά από την εφαρμογή του κανόνα.  

 

Εικόνα 20 

 

 

Το σχήμα 20a παρουσιάζει ένα παράδειγμα κανόνα, και το σχήμα 20b παρουσιάζει τη 

δράση αυτού του κανόνα για ένα δυαδικό δέντρο αναζήτησης. Χρησιμοποιούμε το 

σύμβολο  Τ-  για να αναφερθούμε στο δέντρο αναζήτησης πριν από την εφαρμογή του 
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κανόνα, και το σύμβολο  Τ+  για να αναφερθούμε στο δέντρο αναζήτησης μετά από την 

εφαρμογή του κανόνα. Υποθέτουμε ότι προσπαθούμε να εφαρμόσουμε  

τον κανόνα του  παραδείγματος στο Τ- . Ο αστερίσκος κοντά στον κόμβο  x   του Τ-  λέει 

ότι ο δρομέας είναι αρχικά στον κόμβο  x. Το μονοπάτι x w v y  που προκύπτει από 

τις θέσεις του δρομέα ταιριάζει με το πρότυπο του κανόνα και ως εκ τούτου, ο κανόνας 

ισχύει. Το αποτέλεσμα του κανόνα διευκρινίζει πώς το ανωτέρω μονοπάτι τεσσάρων-

κόμβων πρέπει να μετασχηματιστεί. Τα υποδέντρα A,B,C,D,E κρέμονται από το 

μονοπάτι και από τα τέσσερα στοιχεία x,w,v,y  ανακατανέμονται έπειτα με το μοναδικό 

τρόπο που συντηρεί τη λεξικογραφική διάταξη, για να προκύψει το Τ+  . Ο διακεκριμένος 

κόμβος του αποτελέσματος διευκρινίζει τη θέση του δρομέα  στο Τ+ . Στο παράδειγμά 

μας, ο δρομέας έχει κινηθεί προς τον κόμβο  w.  

 

 

Αυτό είναι ένα κατάλληλο σημείο για να εισαγάγουμε κάποια σημείωση.  Τα σύμβολα  Τ+    

και  Τ-   θα σημαίνουν πάντα το δυαδικό δέντρο αναζήτησης πριν από και  μετά από την 

εφαρμογή κάποιου κανόνα. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης το σύμβολο bot_ για να 

αντιπροσωπεύσουμε τον κόμβο του Τ- που ταιριάζει με το κατώτατο σημείο του 

προτύπου. Το σύμβολο top_ θα αντιπροσωπεύει τον κόμβο  του Τ-   που ταιριάζει με την 

κορυφή του προτύπου ;το σύμβολο top+ θα αντιπροσωπεύει τον κόμβο  του Τ-   που 

ταιριάζει με τον κορυφαίο κόμβο του αποτελέσματος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα 

είναι ένα μονοπάτι, θα χρησιμοποιήσουμε το σύμβολο bot+ για να αντιπροσωπεύσουμε 

τον κόμβο  του Τ+  που ταιριάζει με τον κατώτατο κόμβο του αποτελέσματος. Στο 

παράδειγμά μας, bot_=x, top_ = y, και top+ = w. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα 

σύμβολα  Lbot  και Rbot  για να αντιπροσωπεύσουμε τα αριστερά και δεξιά subtrees,  στο 

Τ- ,του bot_. Κατά συνέπεια,  στο παράδειγμά μας Lbot = C  και Rbot = D   
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Προτού να καθορίσουμε τους όρους στους κανόνες, χρειαζόμαστε έναν ακόμα ορισμό.  

Κάθε subtree ενός δέντρου αναζήτησης αντιπροσωπεύει ένα παρακείμενο υπολεξικό 

(subdictionary) του πλήρους λεξικού. Το πλήρες λεξικό αντιπροσωπεύεται από το 

πλήρες δέντρο αναζήτησης. Το τρέχον subdictionary  είναι το subdictionary που έχει ρίζα 

τη θέση του τρέχοντα δρομέα. Ο όρος μας στους κανόνες έχει ως σκοπό να παραγάγει 

την ακόλουθη επίδραση: Κάθε εφαρμογή κανόνα διευρύνει αυστηρά το τρέχον  

subdictionary.  

Έστω z ο κόμβος του αποτελέσματος που ταιριάζει με το bot_  στο Τ+ . Ο όρος λέει ότι ο 

διακεκριμένος κόμβος του αποτελέσματος πρέπει να είναι πρόγονος  του z; επιπλέον, 

πρέπει να είναι κατάλληλος πρόγονος εάν  το z  είναι ένα φύλλο του αποτελέσματος. 

Μία  συνέπεια αυτού του όρου είναι ότι το βάθος του δρομέα στο δέντρο αναζήτησης  

μειώνεται αυστηρά κάθε φορά που εφαρμόζεται ένας κανόνας; ως εκ τούτου, ο αριθμός 

εφαρμογών του κανόνα περιορίζονται από το αρχικό βάθος του προσεγγισμένου 

κόμβου.  

Για τον κανόνα του παραδείγματος που δίνεται στο σχέδιο 1, υπάρχουν ακριβώς δύο 

δυνατότητες για το διακεκριμένο κόμβο του αποτελέσματος: να είναι ο κόμβος ρίζα του 

αποτελέσματος, ή το δεξί παιδί του. Υπογραμμίζουμε ότι ο παραπάνω όρος για τη θέση  
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του διακεκριμένου κόμβου του αποτελέσματος είναι πραγματικά μία συνθήκη του κανόνα  

και είναι ανεξάρτητος από το πραγματικό δέντρο αναζήτησης στο οποίο ο κανόνας 

εφαρμόζεται.  

Το  ύψος  ενός κανόνα είναι ο αριθμός ακμών στο πρότυπο του κανόνα δηλαδή είναι ένα 

λιγότερος από τον αριθμό κόμβων που περιλαμβάνονται σε κάθε ένα από  

τα πρότυπο και το αποτέλεσμα. Θα τοποθετήσουμε ένα όριο  Ηmax  στο μεγαλύτερο 

ύψος από έναν κανόνα στο ruleset. 

 

 

3.2 ΚΥΡΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ  

 

ΘΕΩΡΗΜΑ 1.  Το επιμερισμένο κόστος όλων πράξεων αναδιάταξης που ακολουθούν 

μια πρόσβαση είναι λογαριθμικό εάν το ruleset μειώνεται με το βάθος - και εάν ο 

supervisor επιβάλλει το κριτήριο προόδου.  

 

Παραθέτουμε τους ορισμούς που απαιτούνται για να ερμηνεύσουμε το θεώρημα: 

rulesets που μειώνονται με το βάθος, το κριτήριο της προόδου και τελικά η συνάρτηση 

δυναμικού που απαιτείται για τον υπολογισμό των επιμερισμένων δαπανών.  

 

 

Διακρίνουμε δύο είδη κανόνων σε ένα ruleset: τους  τερματικούς  

κανόνες που προορίζονται να εφαρμοστούν μόνο έναν σταθερό αριθμό φορών  

κατά τη διάρκεια της αναδιοργάνωσης μετά από μια πρόσβαση, χαρακτηριστικά κοντά 

στη ρίζα του δέντρου αναζήτησης, και οι  μη τερματικοί  κανόνες, δηλαδή όλοι οι κανόνες 

που δεν είναι τελικοί κανόνες. Οι μη τερματικοί κανόνες είναι το σύνολο που καθορίζει 

την απόδοση του ευρετικού αναδιάρθρωσης.  Στο splaying, ο zig κανόνας είναι ένας 

τελικός κανόνας, και οι κανόνες zig-zig και zig-zag είναι μη τερματικοί κανόνες. 

 

Το  βάθος  ενός κόμβου σε ένα δέντρο αναζήτησης είναι ο αριθμός ακμών από τη ρίζα 

του δέντρου. Ένας κανόνας είναι  μειώμενος με το βάθος εάν η εφαρμογή του στο 

δέντρο αναζήτησης θα μειώσει το βάθος κάθε κόμβου που ήταν απόγονος  
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του δρομέα πριν από την εφαρμογή του κανόνα.  Ένα ruleset είναι μειώμενο με το 

βάθος εάν κάθε μη τερματικός κανόνας σε αυτό είναι ένας μειώμενος με το βάθος 

κανόνας. 

 

Αν και ο ορισμός του μειώμενου με το βάθος κανόνα  εμφανίζεται να περιλαμβάνει το 

δέντρο αναζήτησης στο οποίο ο κανόνας εφαρμόζεται, η μείωση βάθους είναι 

πραγματικά ιδιοκτησία του ίδιου του κανόνα. Για να γίνει κατανοητή η μείωση βάθους, 

εστιάζουμε στα δύο subtrees  Lbot  και Rbot  κάτω από τη θέση δρομέα  στο Τ- .  Ο 

κανόνας είναι μειώμενος με το βάθος εάν και τα δύο αυτά subtrees μειώνονται σε βάθος. 

Κατά συνέπεια, κάθε κανόνας του οποίου το αποτέλεσμα δεν είναι  μονοπάτι είναι 

αυτόματα μειώμενος με το βάθος. Εάν το αποτέλεσμα είναι μονοπάτι, ο κανόνας είναι  

μειώμενος με το βάθος  εάν και μόνο εάν ούτε το Lbot  ούτε το Rbot  δεν θα συνδεθεί στο 

κατώτατο σημείο του μονοπατιού όταν ο κανόνας εφαρμοστεί. Εφόσον οι θέσεις 

σύνδεσης  εξαρτώνται από το πρότυπο και το αποτέλεσμα, αλλά όχι από τη 

συγκεκριμένη κατάσταση στην οποία ο κανόνας εφαρμόζεται, αυτό συνεπάγεται ότι η 

μείωση βάθους είναι μια ιδιοκτησία του κανόνα. 

 

 

Χρειαζόμαστε έναν ορισμό προτού να μπορέσουμε να δηλώσουμε το κριτήριο προόδου. 

Για σκοπούς της ανάλυσης, εξετάζουμε ορισμένους κόμβους και subtrees του δέντρου 

αναζήτησης που μαρκάρονται.  Εντούτοις, το μαρκάρισμα δεν εκτελείται πραγματικά  

στα προγράμματα εφαρμογής της δομής δεδομένων. Αρχικά, όλοι οι κόμβοι και subtrees  

είναι μη μαρκαρισμένα. Όταν ο επόπτης επιχειρεί την εφαρμογή ενός κανόνα  

με το ύψος  h, οι  h κόμβοι επάνω από τη θέση του δρομέα μαρκάρονται, εάν δεν είναι 

ήδη μαρκαρισμένοι. Επιπλέον, τα subtrees των πρόσφατα μαρκαρισμένων κόμβων 

εκτός μονοπατιού ακόμα κι αν είναι κενά μαρκάρονται. Όταν ένας κόμβος ή subtree  

γίνεται απόγονος του δρομέα, ξεμαρκάρεται οριστικά. Μια εύκολη επαγωγή στον αριθμό 

εφαρμογών του κανόνα καταδεικνύει πως υπάρχουν το πολύ Ηmax μαρκαρισμένοι κόμβοι 

πάνω από το δρομέα οποιαδήποτε στιγμή. Αντίθετα, δεν υπάρχει καμία σταθερά που 

δεσμεύει στο σύνολο τον αριθμό μαρκαρισμένων κόμβων γενικά. 
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Το  κριτήριο προόδου  δηλώνει ότι υπάρχει ένα σταθερά  D  έτσι ώστε κάθε 

μαρκαρισμένος κόμβος και subtree γίνονται μη μαρκαρισμένοι μέσα σε D εφαρμογές του 

κανόνα.  Θεωρούμε  το D  ως παράμετρο καθυστέρησης και  η μικρότερη τιμή του είναι 

πιο επιθυμητή. 

 

Οι ακόλουθες παρατηρήσεις για τους μαρκαρισμένους κόμβους και subtrees μπορούν 

να αποδειχθούν  από μια εύκολη επαγωγή στον αριθμό εφαρμογών του κανόνα. 

Εφόσον  

το πρότυπο είναι πάντα ένα μονοπάτι, κάθε μαρκαρισμένο subtree αντιμετωπίζεται 

ατομικά κατά την αναδόμηση  δηλ., ο αλγόριθμος δεν εισάγεται ποτέ μέσα σε ένα τέτοιο  

δέντρο ούτε προσπαθεί να το διασπάσει. Οι μαρκαρισμένοι κόμβοι και subtrees 

αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά subdictionaries του πλήρους λεξικού. Υπάρχει ένας ίσος 

αριθμός μαρκαρισμένων κόμβων και μαρκαρισμένων subtrees (τα μαρκαρισμένα 

subtrees να είναι κενά). Οι μαρκαρισμένοι κόμβοι και subtrees, μαζί με το τρέχον 

subdictionary, αντιπροσωπεύουν μια μερίδα του πλήρους λεξικού, με εναλλαγή subtrees 

και κόμβων. 

 

(Η συνάρτηση δυναμικού Φ που χρησιμοποιούμε στην ανάλυσή μας είναι η ίδια με 

αυτήν  

των  Sleator και Tarjan: Το Φ είναι ίσο με το άθροισμα των τάξεων όλων των κόμβων 

μέσα στο δέντρο αναζήτησης. Επαναλαμβάνουμε εδώ τους απαραίτητους ορισμούς. 

Κάθε κόμβος y του δέντρου αναζήτησης έχει ένα θετικό βάρος. Το  μέγεθος  του κόμβου  

y είναι ίσο με το άθροισμα των βαρών όλων των απογόνων του. Τελικά η  τάξη  του 

κόμβος  y, rank(y) , είναι ο λογάριθμος του μεγέθους  του y . Όταν ένας κανόνας 

εφαρμόζεται, υπάρχει ένα κόστος μιας μονάδας, και είναι επίσης δυνατό να αλλάξει το 

δυναμικό ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του κανόνα. Το επιμερισμένο κόστος του 

κανόνα είναι έτσι ένα περισσότερο από την αύξηση ΔΦ στο δυναμικό που συνοδεύει την 

εφαρμογή του κανόνα.Τελικά εξηγούμε τι σημαίνει ότι το αποσβησμένο κόστος είναι 

λογαριθμικό. Στο πνεύμα των Sleator-Tarjan, οι αποδείξεις θεωρούν αυθαίρετα θετική 

τιμή βάρους. Εντούτοις, για να ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα, θα ορίσουμε ένα βάρος 

σε κάθε κόμβο του δέντρου αναζήτησης. Υποθέτουμε ότι το δέντρο αναζήτησης περιέχει 

n κόμβους. Επομένως, η τάξη της ρίζας του δέντρου αναζήτησης είναι logn. Το 

επιμερισμένο κόστος είναι λογαριθμικό εάν είναι  Ο(logn) .) 
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3.3 Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ  

Το κύριο θεώρημα έχει δύο υποθέσεις: τη μείωση βάθους και το κριτήριο προόδου. Ο 

σκοπός μας είναι να καθιερωθεί η σημασία της πρώτης υπόθεσης. 

 

Καλούμε έναν κανόνα που δεν μειώνει το βάθος έναν  κακό  κανόνα. Εάν το ruleset είναι  

αρκετά πλούσιο σε κακούς κανόνες, επιδεικνύουμε πώς να κατασκευάσουμε ένα 

σενάριο όπου κάποιος μπορεί να εκτελέσει έναν αυθαίρετο αριθμό από προσβάσεις, 

κάθε μια με κόστος  Θ(n).  Η ιδέα είναι να γίνει η αναδόμηση με τέτοιο τρόπο, ώστε το 

δέντρο αναζήτησης να  είναι πάντα ένα μονοπάτι  βάθους (n-1), και κάθε πρόσβαση 

γίνεται στον κατώτατο κόμβο του μονοπατιού. Είναι τετριμμένο να κατασκευαστεί τέτοιο 

σενάριο εάν επιτρέψουμε τους κανόνες που δεν κάνουν καμία αναδόμηση; ο χειριστής 

δεν θα χρησιμοποιήσει τέτοιους κανόνες. Κάθε κακός κανόνας αποτυγχάνει να μειώσει 

το βάθος τουλάχιστον ενός από τα δύο subtrees  Lbot  και Rbot  του Τ- . Κάθε κανόνας που 

χρησιμοποιείται  μειώνει το βάθος ενός από τα δύο subtrees και αφήνει αμετάβλητο το 

βάθος του άλλου. Εάν ο κανόνας αποτύχει να μειώσει το βάθος  του Lbot , καλούμε τον 

κανόνα αριστερό - κακό  κανόνας και εάν ο κανόνας αποτυγχάνει να μειώσει το βάθος  

του Rbot , τον καλούμε δεξιό – κακό  κανόνα. 

 

 

Έστω το Hmax  το πάνω όριο στο ύψος των κανόνων.  Υποθέτουμε πως το Hmax είναι 

τουλάχιστον δύο. Για απλότητα, όλοι οι κανόνες έχουν ύψος ακριβώς Hmax, και  το Hmax  

θα διαιρεί  το n - 1. Σε κάθε κανόνα, η ρίζα του αποτελέσματος γίνεται ο διακεκριμένος 

κόμβος και  επομένως, το  κριτήριο προόδου ικανοποιείται αυτόματα με  το D  ίσο με 1. 

Υπάρχουν max2H διαφορετικά πρότυπα ύψους Hmax. Για κάθε πρότυπο εκτός από τα δύο 

πρότυπα στα οποία οι κατώτατες (Hmax-1) ακμές όλες ανέρχονται προς τα δεξιά, 

υποθέτουμε ότι το ruleset περιέχει τουλάχιστον έναν αριστερό-κακό κανόνα; ομοίως, για  

κάθε πρότυπο εκτός από τα δύο πρότυπα στα οποία οι κατώτατες (Hmax-1) ακμές όλες 

ανέρχονται προς τα αριστερά, υποθέτουμε ότι το ruleset περιέχει τουλάχιστον ένα δεξιό-

κακό κανόνα. Επιπλέον, υποθέτουμε πως σε καθένα από τους ανωτέρω κακούς 

κανόνες, η κορυφαία ακμή του προτύπου και η κορυφαία ακμή του αποτελέσματος και οι 

δύο κλίνουν στην ίδια κατεύθυνση. Ο σκοπός αυτού του όρου είναι να επιφέρει κάποια 

απομόνωση μεταξύ των διαδοχικών εφαρμογών κανόνα.  
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Το δέντρο αναζήτησης θα είναι πάντα ένα μονοπάτι μήκους n-1 . Εφόσον το Hmax  διαιρεί  

το n - 1, μπορούμε να διαιρέσουμε αυτό το μονοπάτι ομοιόμορφα σε  τμήματα   των Hmax 

ακμών το καθένα. Ένα τμήμα μοιράζεται τον κορυφαίο κόμβο του με το τμήμα από 

επάνω του και τον κατώτατο κόμβο με το τμήμα από κάτω του. Η συνέπεια της 

εφαρμογής οποιουδήποτε κανόνα είναι να αναδομηθεί ένα τμήμα και να κινηθεί ο 

δρομέας προς τον κορυφαίο κόμβο του τμήματος, χωρίς να διαταράξει τον 

προσανατολισμού της κορυφαίας ακμής του τμήματος. Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί την 

ακόλουθη απλή στρατηγική για να αποφασίσει ποιο κανόνα να εφαρμόσει σε ένα τμήμα: 

Εάν το δέντρο συνεχίζεται προς τα κάτω ως το αριστερό subtree του κατώτατου κόμβου 

αυτού του τμήματος, εφαρμόζεται ένας αριστερός-κακός κανόνα,διαφορετικά, 

εφαρμόζεται ένας δεξιός-κακός κανόνας (Εάν το τμήμα είναι το κατώτατο τμήμα του 

δέντρου, οποιοσδήποτε κακός κανόνας που διατηρεί τον προσανατολισμό της 

κορυφαίας ακμής του τμήματος κάνει). Η στρατηγική εξασφαλίζει ότι το βάθος του 

κατώτατου κόμβου του δέντρου αναζήτησης παραμένει n-1 μετά από την εφαρμογή κάθε 

κανόνα . Πρέπει να αποφύγουμε την προσπάθεια να εφαρμόσει έναν αριστερό-κακό 

κανόνας όταν ανέρχονται όλες οι  (Hmax-1) κατώτατες  ακμές του προτύπου προς τα 

δεξιά, ή ένας σωστός-κακός κανόνας όταν οι κατώτατες  (Hmax-1) του προτύπου όλες 

ανέρχονται προς τα αριστερά. Η λύση είναι να επιλέξουμε το αρχικό δέντρο αναζήτησης, 

έτσι ώστε να ικανοποιεί την ακόλουθη ιδιότητα: Δεν υπάρχει κανένα τμήμα τέτοιο ώστε οι 

κατώτατες (Hmax-1) ακμές του  και η κορυφαία ακμή του τμήματος κάτω από αυτό το 

τμήμα να έχουν όλες τον ίδιο προσανατολισμό. Η επαγωγή στον αριθμό εφαρμογών του 

κανόνα δείχνει ότι κάθε δέντρο αναζήτησης που παράγεται κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας αναδιάρθρωσης ικανοποιεί την ανωτέρω ιδιοκτησία και ως εκ τούτου, δεν 

υπάρχει τέτοια περίπτωση. 

 

 

Εφόσον το κριτήριο προόδου ικανοποιείται πάντα στο σενάριο που περιγράψαμε, 

προκύπτει ότι η υπόθεση ότι το ruleset μειώνει το βάθος,  είναι απαραίτητη για να ισχύει 

το συμπέρασμα του κύριου θεωρήματος. Το σενάριό μας απαιτεί έναν μεγάλο αριθμό 

κακών κανόνων ,εντούτοις, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ίδιες ιδέες που να 

χρειάζονται πολλούς λιγότερους κακούς κανόνες. Τέλος, η περίπτωση  Hmax= 1 είναι η 

κατάσταση όπου κάθε εφαρμογή κανόνα εκτελεί μια περιστροφή. (Allen and Munro) 
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3.4 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ 

 

1.  Αυτή η εργασία προσπαθεί να εξηγήσει πως δουλεύει η τεχνική του splaying καθώς 

και πως εξασφαλίζεται η καλή επιμερισμένη απόδοση των κανόνων που εφαρμόζουν οι 

Sleator και Tarjan.  Το βασικό θεώρημα απαντά τέτοιου είδους ερωτήσεις 

επαναποδεικνύοντας την απόδειξη των Sleator και Tarjan  πάνω σε γενικότερες 

συνθήκες και προσδιορίζοντας τα στοιχεία της απόδειξής τους που εγγυώνται το 

λογαριθμικό επιμερισμένο κόστος. Άλλωστε και οι ίδιοι σχολιάζουν στη δημοσίευσή τους 

πως η μείωση του βάθους ευνοεί την απόδοση του splaying.  Το βασικό θεώρημα 

αποσαφηνίζει αυτό το σχόλιο και καταδεικνύει τη σημασία της μείωσης βάθους. Η 

τεχνική “move to root” δεν μειώνει το βάθος , διότι οι κανόνες της είναι πολύ απλοί, αφού 

απαιτείται ύψος τουλάχιστον δύο για να επιτύχει μείωση βάθους. 

 

 

 

 

2. Το κύριο θεώρημα επισημαίνει ότι το splaying  δεν είναι μοναδικό στην επίτευξη 

λογαριθμικού επιμερισμένου κόστους, αλλά όχι κατά πολύ. Για ύψη μεγαλύτερα από ένα 

ή δύο, οι περισσότεροι κανόνες μειώνουν το βάθος. Ένας κανόνας αποτυγχάνει να 

μειώσει το βάθος μόνο σε μάλλον ειδικές περιστάσεις: το αποτέλεσμα πρέπει να είναι 

ένα μονοπάτι, και τουλάχιστον ένα από δύο subtrees Lbot  και Rbot   πρέπει να συνδέεται 

στο κατώτατο σημείο του αποτελέσματος. Παίρνουμε λογαριθμικό επιμερισμένο κόστος 

(με έναν χειρότερο σταθερό παράγοντα) ακόμα κι αν το ruleset περιέχει κανόνες που δε 

μειώνουν το βάθος, υπό τον όρο ότι εξασφαλίζεται ότι ένα σταθερό μέρος, 1% των 

εφαρμογών κανόνων, μειώνουν το βάθος. Επομένως, τεχνικές που αναδομούν μόνο ένα 

σταθερό μέρος του χρόνου, χρησιμοποιώντας κανόνες που μειώνουν το βάθος, θα 

αποδόσουν  καλά.  Αυτό παρατηρήθηκε επίσης από τους Sleator και Tarjan. Τέλος, 

μοντέλα που λειτουργούν με κανόνες που δεν μειώνουν το βάθος, μπορεί εντούτοις να 

λειτουργήσουν  καλά, επειδή η σύνθεση ενός σταθερού αριθμού κανόνων είναι συχνά 

ένας κανόνας. που μειώνει το βάθος.  
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3. Το κύριο θεώρημα ωφελεί το σχεδιαστή ενός αλγορίθμου με τη διεύρυνση του 

συνόλου διαθέσιμων splay-like αλγορίθμων: η ακριβής επιλογή του αλγορίθμου μπορεί 

τώρα να γίνεται βάσει και άλλων εκτιμήσεων. Εντούτοις, τονίζεται πως το splaying κινεί 

το προσεγγισμένο στοιχείο προς τη ρίζα του δέντρου αναζήτησης, ενώ  

 το ευρηστικό μας μπορεί να μην κάνει έτσι. Εάν αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισμα του 

splaying είναι σημαντικό, ο σχεδιαστής αλγορίθμου πρέπει να επιλέξει ένα ruleset όπου 

κάθε κανόνας έχει την επίδραση move to root  δηλ., η ρίζα του αποτελέσματος πρέπει να 

συμπίπτει με τον κόμβο bot_ στο Τ+.  

Οι Sleator και Tarjan έχουν δείξει ότι splay δέντρα έχουν αρκετές σημαντικές ιδιότητες, 

αναθέτοντας βάρη στους κόμβους του δέντρου αναζήτησης με αρκετούς διαφορετικούς 

τρόπους. Το κύριο θεώρημα έχει επίσης  επιπτώσεις στην έρευνα για την εικασία 

δυναμικής βελτιστότητας για τα splay δέντρα. Εάν η υπόθεση δυναμικής βελτιστότητας 

είναι αληθινή, είναι λογικό να υποτεθεί ότι ισχύει επίσης για μεγαλύτερο σύνολο 

ευρηστικών αναδόμησης. 

 

 

4. Προκύπτει ότι το κριτήριο προόδου είναι αρκετά εύκολο να επιβληθεί. Στην 

περίπτωση, που ο κόμβος ρίζα του αποτελέσματος γίνεται πάντα ο διακεκριμένος 

κόμβος, το κριτήριο προόδου είναι αυτόματα ικανοποιημένο.  

Χρειαζόμαστε κάποια ορολογία για να χειριστούμε την περίπτωση όπου ο διακεκριμένος 

κόμβος του αποτελέσματος δεν είναι η ρίζα του αποτελέσματος. Υπενθυμίζεται ότι κάθε 

εφαρμογή κανόνα αναγκάζει το τρέχον subdictionary να αυξηθεί με  την προσάρτηση  

μαρκαρισμένων κόμβων και subtrees γειτονικών σύμφωνα με τη λεξικογραφική διάταξη 

από κάθε πλευρά: ο αριθμός κόμβων που προσαρτώνται σε οποιαδήποτε πλευρά είναι 

ίσος με τον αριθμό προσαρτημένων subtrees σε εκείνη την πλευρά. Λέμε ότι ένας 

κανόνας είναι  δεξιά-προσαρτώμενος,  εάν η εφαρμογή του, κάνει το τρέχον 

subdictionary να αναπτυχθεί προς τα δεξιά, δηλ., προς τα μεγαλύτερα στοιχεία στο 

λεξικό.  Συμμετρικά ορίζεται και ο αριστερά προσαρτώμενος κανόνας. Στο πρότυπό μας, 

κάθε κανόνας  είναι  δεξιά-προσαρτώμενος ή αριστερά προσαρτώμενος ή και τα δύο.   

 

 



Μελέτη και Ανάπτυξη Αυτοοργανώμενων Δομών Δεδομένων  

 80 

Τώρα παρατηρούμε ότι όταν οι μέχρι προηγουμένως μη μαρκαρισμένοι κόμβοι και 

subtrees είναι μαρκαρισμένοι, προστίθενται έξω από το υπάρχον subdictionary 

μαρκαρισμένων κόμβων και μαρκαρισμένων subtrees, και το τρέχον subdictionary.  

Επομένως,  οι μαρκαρισμένοι  κόμβοι και subtrees σε οποιαδήποτε πλευρά  

του τρέχοντος subdictionary ακολουθεί μια πειθαρχία ουράς αναμονής. 

 

Το κριτήριο προόδου απαιτεί ότι κάθε μαρκαρισμένος κόμβος και subtree γίνεται μη 

μαρκαρισμένος μέσα  σε D εφαρμογές του κανόνα, για κάποιο σταθερό D. Έστω Μ+ η 

ακολουθία ,διατεταγμένη κατά λεξικογραφική σειρά, από μαρκαρισμένους κόμβους και 

subtrees δεξιά του τρέχοντος subdictionary. Έστω πως επιλέγουμε έναν κανόνα για την 

επόμενη εφαρμογή κανόνα.  Αυτή τη στιγμή, το πιο δεξιό subtree  στο Μ+  είναι δεξιός 

απόγονος του πιο δεξιού μαρκαρισμένου προγόνου anc+ του δρομέα και ως εκ τούτου, 

όλα τα τρέχοντα στοιχεία του Μ+  θα προσαρτηθούν ώσπου να προσαρτηθεί ο anc+. 

Θεωρούμε μια  subsequence(υποσειρά)  ΜΑ+ του Μ+ που αποτελείται από τους 

μαρκαρισμένους δεξιούς προγόνους του δρομέα. Δεδομένου ότι υπάρχουν το πολύ Hmax  

μαρκαρισμένοι πρόγονοι του δρομέα σε οποιαδήποτε στιγμή, καταλήγουμε στο 

συμπέρασμα ότι ο anc+  καταλαμβάνει μία από τις Hmax αριστερότερες θέσεις του ΜΑ+. 

Παρατηρούμε ότι  ο ΜΑ+  αυξάνεται στην πορεία του χρόνου στη δεξιά πλευρά του και 

χάνει το αριστερότερο στοιχείο του κάθε φορά που ένας δεξιά-προσαρτώμενος κανόνας 

εφαρμόζεται.  Επομένως, ο anc+ θα προσαρτηθεί ώσπου να εφαρμοστούν Hmax δεξιά-

προσαρτώμενοι κανόνες. Ως εκ τούτου, μια στρατηγική για την επιβολή του κριτηρίου 

προόδου πρόκειται να επιλέγει ένα δεξιά-προσαρτώμενο κανόνα πότε-πότε, και να 

επιλέξει έναν αριστερά προσαρτώμενο κανόνα πότε-πότε. (Δεν υπάρχει καμία ανάγκη 

να επιλέξουμε ένα δεξιά-προσαρτώμενο κανόνα, εάν δεν υπάρχει αυτήν την περίοδο 

κανένας μαρκαρισμένος δεξιός πρόγονος). 

 

 

Στην πραγματικότητα, κάποιος μπορεί να επιλέγει έναν αυθαίρετο εφαρμόσιμος κανόνας 

από το ruleset, χωρίς να κάνει τίποτα ειδικό για να επιβάλει το κριτήριο προόδου εκτός 

στην περίπτωση κρίσης. Μια κρίση συμβαίνει εάν υπήρξε μόλις μια μακροχρόνια 

ακολουθία εφαρμογών κανόνα χωρίς την ανάμειξη ενός ενιαίου δεξιά-προσαρτώμενου 

κανόνα ή χωρίς την ανάμειξη ενός αριστερά προσαρτώμενου. Είναι εφικτό να φτάσουμε 

σε αδιέξοδο  μη βρίσκοντας κανέναν εφαρμόσιμο δεξιά-προσαρτώμενο κανόνα ενώ το 

ΜΑ+ είναι μη κενό; Όχι πραγματικά, μια διέξοδος είναι για αμέσως να κινήσουμε το 
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δρομέα προς τον υψηλότερο μαρκαρισμένο πρόγονο. Αυτή η δράση μπορεί να 

αντιμετωπισθεί ως εφαρμογή ενός κανόνα που δεν κάνει καμία αναδόμηση. Αυτό ο 

κανόνας που δεν μειώνει  το βάθος, έτσι και το κόστος του πρέπει να πληρωθεί, αλλά 

αυτό το κόστος μπορεί να χρεωθεί σε έναν γειτονικό κανόνα που μειώνει  το βάθος.  

 

 

3.5 ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΒΑΘΟΥΣ 

Υπάρχει ένας εναλλακτικός τρόπος να σκεφτεί κανείς τους κανόνες με μείωση βάθους: 

στο επίπεδο της σφαιρικής επίδρασή τους. Η χρήση  κανόνων  μείωσης βάθους παράγει 

μια επίδραση που καλούμε σφαιρική μείωση βάθους. 

 

 

Εξετάζουμε την αναδόμηση μετά από την πρόσβαση ενός στοιχείου που είναι  

σε βάθος Η στο δέντρο αναζήτησης. Το μονοπάτι πρόσβασης περιέχει  Η+1 κόμβους  

και το υπόλοιπο του δέντρου αναζήτησης περιλαμβάνεται στα Η+2 subtrees που 

κρέμονται είτε από το μονοπάτι είτε από το κατώτατο σημείο του μονοπατιού. Αυτά τα 

Η+2 subtrees αντιμετωπίζονται ατομικά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

αναδιάρθρωσης.  Η σφαιρική μείωση βάθους αναφέρεται στο ακόλουθο φαινόμενο, που 

παρατηρείται πρώτα από τους Sleator και Tarjan στα πλαίσια του splaying: Η χρήση 

κανόνων μείωσης βάθους κατά τη διάρκεια της αναδιάρθρωσης αναγκάζει το βάθος 

καθενός από τους  Η+1 κόμβους και τα Η+2 Subtrees να μειωθεί περίπου κατά έναν 

σταθερό παράγοντα. 

 

Αρχικά δείχνουμε ότι η μείωση βάθους των subtrees υπονοεί τη μείωση του βάθους  

των κόμβων. Έστω S οποιοδήποτε από τα ανωτέρω Η+2 subtrees  και y ο κόμβος στo 

μονοπάτι πρόσβασης που είναι ο γονέας της ρίζας  του S πριν γίνει οποιαδήποτε 

αναδόμηση. Τα στοιχεία  στο S  είναι γειτονικά  στο y  μέσα στο λεξικό που 

αντιπροσωπεύεται από το δυαδικό δέντρο αναζήτησης. Ως εκ τούτου,  το y  παραμένει 

κατάλληλος πρόγονος  του S  σε όλη την αναδόμηση. Επομένως, η μείωση  του βάθους 

του y  θα ακολουθήσει μόλις εξασφαλίσουμε ότι  το S  απολαμβάνει τη μείωση βάθους. 
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Προκειμένου να καθιερωθεί η μείωση βάθους  του S, θεωρούμε τη συνάρτηση 

δυναμικού Ψ(S), που ορίζεται ως ο συνολικός αριθμός ακμών στα μονοπάτια που 

ανέρχονται από τη ρίζα  του S  και από τη θέση  του δρομέα. Αναλύουμε πώς το Ψ(S)  

αλλάζει κατά τη διάρκεια των  σχετικών εφαρμογών κανόνα. Εάν  το S  δεν είναι κάτω 

από τον προσεγγισμένο κόμβο όταν η αναδόμηση αρχίζει, όλες οι εφαρμογές κανόνα 

που αρχίζουν από τη στιγμή που  το S  μαρκάρεται είναι σχετικές, επειδή αυτές είναι οι 

εφαρμογές κανόνα που θα μπορούσε να αλλάξει το βάθος  του S. Εάν  το S  είναι κάτω 

από τον προσεγγισμένο κόμβο όταν η αναδόμηση αρχίζει, όλες οι εφαρμογές κανόνα 

είναι σχετικές. Κατά τη διάρκεια των σχετικών εφαρμογών κανόνα, το Ψ(S)  είναι μια 

καλή προσέγγιση στο βάθος  του S: Το Ψ(S) είναι ίσο με το βάθος  του S,  εάν το S  

περιλαμβάνεται στο τρέχον subdictionary.  Ειδάλλως, υπερβαίνει το βάθος  του S κατά 

έναν ακέραιο αριθμό στο διάστημα[1, Ηmax]. Στόχος μας είναι να προσπαθήσουμε να 

δείξουμε πως το Ψ(S)  μειώνεται κατά τουλάχιστον ένα με κάθε σχετική εφαρμογή 

κανόνα. 

 

 

Θεωρούμε οποιαδήποτε σχετική εφαρμογή κανόνα. Έστω h το ύψος του κανόνα που 

χρησιμοποιείται σε αυτήν την εφαρμογή κανόνα.  Έστω ΔΨ(S) η  αύξηση στο δυναμικό 

κατά τη διάρκεια αυτής της εφαρμογής κανόνα. Η ευκολότερη περίπτωση είναι εάν  το S  

δεν είναι απόγονος,  στο T_ , του top_: αυτό σημαίνει ότι  το S  δεν συμμετέχει στην 

αναδόμηση καθόλου. Σε αυτήν την περίπτωση, ΔΨ(S) ≤ -1 επειδή το βάθος του δρομέα 

μειώνεται όποτε ο κανόνας εφαρμόζεται. Μια άλλη εύκολη περίπτωση είναι εάν  το S 

περιλαμβάνεται στο τρέχον subdictionary πριν από αυτήν την εφαρμογή κανόνα. Σε 

αυτήν την περίπτωση, ΔΨ(S) ≤0. Επιπλέον, ΔΨ(S) ≤ -1 εάν ο κανόνας μειώνει το βάθος.  

 

Η υπολειπόμενη  περίπτωση είναι αυτή όπου  το S  είναι μαρκαρισμένο subtree όταν ο 

κανόνας εφαρμόζεται.  επιπλέον,  το s  είναι απόγονος,  στο T_ , του top_ . Έστω S%  το  

μέγιστο subtree  του T_  που περιέχει  το S  χωρίς να περιέχει οποιουδήποτε κόμβο  του 

T_  που να ταιριάζει με έναν κόμβο του προτύπου. Η αναδόμηση που σχετίζεται με την 

εφαρμογή κανόνα  χειρίζεται  ατομικά το S%  . Επομένως, ΔΨ(S) = ΔΨ( S% ) ,με άλλα λόγια, 

αρκεί να μελετήσουμε αλλάζει το Ψ( S% )  κατά τη διάρκεια της εφαρμογής αυτού του 

κανόνα. 

 



Μελέτη και Ανάπτυξη Αυτοοργανώμενων Δομών Δεδομένων  

 83

Προς απλοποίηση των πραγμάτων, κάνουμε  την εξής παρατήρηση πριν εκτιμήσουμε το 

ΔΨ( S% ). Το μονοπάτι που ανεβαίνει  επάνω από το top_ στο T_ είναι ίδιο με το μονοπάτι 

ανερχόμενο επάνω από το top+ στο T+ και οι ακμές σε αυτήν κοινό μονοπάτι 

συνεισφέρουν στο Ψ( S% )  και πριν και μετά από την εφαρμογή κανόνα. Επομένως, 

μπορούμε να αγνοήσουμε αυτές τις ακμές στον υπολογισμό του ΔΨ( S% ) . Η υπόλοιπη 

συνεισφορά  στο Ψ( S% )  πριν από την εφαρμογή κανόνα είναι ίση με  h+1. Επομένως, το 

ΔΨ( S% ) είναι ίσο με το συνολικό αριθμό ακμών στα μονοπάτια  στο T+  που ανέρχονται 

από το δρομέα και από  το S%   μέχρι τον  top+. Τώρα έστω d ,ο διακεκριμένος κόμβος 

του αποτελέσματος.  Έστω p ο κόμβος του αποτελέσματος που ταιριάζει με το γονέα της 

ρίζας του S% ,  στο T+. Κατόπιν το ΔΨ( S% ) είναι ίσο με το συνολικό αριθμό ακμών στα δύο  

μονοπάτια που ανέρχονται από  τα  d  και p  στο αποτέλεσμα, μείον h. Δεδομένου ότι το 

αποτέλεσμα έχει συνολικά h ακμές, συνεπάγεται ΔΨ( S% ) ≤ 0.  Ως εκ τούτου, ΔΨ(S) ≤ 0. 

Αυτό το όριο μπορεί να ενισχυθεί εάν είναι γνωστό ότι  το S  παραμένει μαρκαρισμένο 

μετά την εφαρμογή  του κανόνα . Σε αυτήν την κατάσταση, ο κόμβος  p  δεν μπορεί να 

είναι απόγονος του κόμβου  d και επομένως, οι ακμές του αποτελέσματος κάτω από τον 

κόμβο  d  δεν ανήκουν στα μονοπάτια που ανέρχονται από  το d  και  το p  στο 

αποτέλεσμα. Υπάρχει τουλάχιστον μια τέτοια ακμή επειδή ο όρος μας στους κανόνες 

απαιτεί ότι  το d  δεν είναι φύλλο του αποτελέσματος. Άρα ΔΨ(S) ≤ -1, εάν  το S  

παραμένει μαρκαρισμένο μετά την εφαρμογή  του κανόνα. 

 

Τώρα υποθέτουμε ότι κάθε κανόνας στο ruleset μειώνει  το βάθος. Έστω depth_(S) το 

βάθος  του S  προτού να εκτελεσθεί οποιαδήποτε αναδόμηση. Έστω depth+(S)  το 

βάθος  του S  μετά από όλη την αναδόμηση. Η ανάλυση ανωτέρω δείχνει ότι κάθε 

σχετική εφαρμογή κανόνα, εκτός από μία, μειώνει το Ψ(S) κατά τουλάχιστον ένα. Η 

εξαίρεση είναι όταν το S  είναι μαρκαρισμένο πριν από την εφαρμογή κανόνα αλλά όχι 

μετά από αυτήν. Ήδη έχουμε παρατηρήσει ότι το Ψ(S)   είναι καλή προσέγγιση στο 

βάθος του S  κατά τη διάρκεια των σχετικών εφαρμογών κανόνα. Επίσης, παρατηρούμε 

ότι ο δρομέας βρίσκεται κοντά στη ρίζα  του S  πριν από τις σχετικές εφαρμογές κανόνα 

και βρίσκεται στη ρίζα του δέντρου αναζήτησης μετά από όλες τις εφαρμογές κανόνα. 

Επιπλέον, το βάθος του δρομέα μειώνεται το πολύ Ηmax με κάθε εφαρμογή κανόνα. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, 1
max( ) (1 ) ( )depth S H depth S c−

+ −≤ − + , όπου c είναι μια 

σταθερά που εξαρτάται μόνο από το ruleset. 
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3.6 ΑΝΟΙΚΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

1. Το κύριο θεώρημα ισχύει ακόμα κι αν  δεν επιβληθεί το κριτήριο προόδου; Κάποια 

πρόοδος σε αυτήν την υπόθεση στο A. Subramanian, An explanation of splaying, 

Technical Report IISc-CSA-93-03, IndianInstitute of Science, Bangalore, 1993. 

παράγραφος 7: αποδεικνύεται εκεί ότι μεγάλες ακολουθίες δεξιά προσαρτώμενων 

κανόνων με μείωση βάθους, έχουν μικρό επιμερισμένο κόστος κάτω από ορισμένες 

ειδικές περιστάσεις. 

 

2. Εάν το κύριο θεώρημα είναι για τη μείωση βάθους, γιατί η απόδειξη (η συνάρτηση 

δυναμικού) δουλεύει με μεγέθη και τις τάξεις; Θα ήταν ενδιαφέρον να βρεθούν πλήρως 

διαφορετικές μέθοδοι απόδειξης, π.χ., αποδείξεις που λειτουργούν άμεσα με τα βάθη. 

Μια πιθανή προσέγγιση είναι να προσπαθήσει κάποιος να δείξει άμεσα πως η σφαιρική 

μείωση βάθους επιφέρει λογαριθμικό επιμερισμένο κόστος ανά πρόσβαση.  
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4 Splay Δέντρα: Ένα Λήμμα Επαναζύγισης και μια 
Απόδειξη Ανταγωνιστικότητας απέναντι στα 
Δυναμικά Ισοζυγισμένα Δέντρα 

 

Το παρόν κεφάλαιο αποτελεί εργασία του George F. Georgakopoulos[6].  Δίνεται ένα 

νέο λήμμα (δυναμική  επαναναζύγιση) για τα splay δέντρα και καθορίζεται μια κατηγορία 

δυναμικά αυτορυθμιζόμενων δέντρων ( που ισορροπούνται παραμετρικά) αρκετά ευρεία 

για  να συμπεριλάβει τα BB (α), AVL, και Β-δέντρα. Χρησιμοποιώντας το λήμμα αυτό 

αποδεικνύεται ότι τα splay δέντρα είναι ανταγωνιστικά απέναντι σε οποιαδήποτε τέτοια 

κατηγορία δυναμικών δέντρων —παρατηρώντας ότι μέχρι τώρα τα splay δέντρα ήταν 

αποδεδειγμένα ανταγωνιστικά μόνο απέναντι σε στατικές δομές, όπως δέντρα και 

ταξινομημένοι πίνακες με ένα δείκτη, ή εκθετικά γρηγορότερα από τις δυναμικές  

γραμμικές  δομές όπως ο αυτορρυθμιζόμενος κατάλογος “move to root”. Τέλος, 

επεκτείνονται αυτά τα αποτελέσματα στα γενικευμένα splay δέντρα 

 

Στην πραγματικότητα, μέχρι τώρα τα splay δέντρα δεν έχουν παρουσιαστεί 

ανταγωνιστικά απέναντι  ακόμη και σε έναν μόνο τύπο δυναμικά αυτορρυθμιζόμενων 

δέντρων αναζήτησης. Έτσι, σε αυτήν την εργασία του Γεωργακόπουλου αποδεικνύονται 

τα εξής: 

 

• Αποδεικνύεται ένα τεχνικά χρήσιμο λήμμα (δυναμική  επαναναζύγιση ) για τα splay 

δέντρα στα οποία κάθε στοιχείο φέρνει ένα βάρος: αποδεικνύεται ότι το βάρος w(x)  

οποιουδήποτε στοιχείου x μπορεί να μειωθεί χωρίς κανένα κόστος και μπορεί να αυξηθεί  

w’  με   O(log(w’/w(x))) επιμερισμένο κόστος. 

  

• Έπειτα καθορίζεται μια κατηγορία παραμετρικά ισοζυγισμένων δέντρων, που 

επιτρέπουμε να είναι αυτορρυθμιζόμενα και αποδεικνύεται πως τα BB (α) - δέντρα, AVL-

δέντρα,  ισοζυγισμένα σύμφωνα με την τάξη δέντρα και B-δέντρα,  ανήκουν σε αυτήν την 

κατηγορία. 

  

• Κατόπιν, χρησιμοποιώντας το λήμμα δυναμικής  επαναναζύγισης, αποδεικνύουμε ότι 

splay τα δέντρα είναι ανταγωνιστικά απέναντι σε οποιαδήποτε κατηγορία παραμετρικά 
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ισορροπημένων δέντρων ακόμα κι αν αυτά επιτρέπεται να είναι αυτορρυθμιζόμενα εκτός 

σύνδεσης(offline). 

• Τελικά επεκτείνουμε τα ανωτέρω αποτελέσματα στα γενικευμένα splay-δέντρα. 

 

4.1 Σύγκριση splay δέντρων με τα δυναμικά δέντρα  

 
Παρατίθεται μια τεχνική μέσω της οποίας μπορούμε να αποδείξουμε τα υποσχόμενα 

παραπάνω αποτελέσματα.  

 

4.1.1 Η πράξη επαναζύγισης 

 

Υπενθυμίζουμε τον ορισμό του δυναμικού ενός δέντρου βάρους, της συνάρτησης 

βάρους w(·)  και πώς οι κόμβοι συνδέονται (με συνέπεια τη συνολική συνάρτηση  

βάρους W(·)). Ακόμα, το δέντρο μπορεί να μην είναι μόνο επανασυνδέσιμο αλλά και να 

υποβληθεί σε ανανέωση των βαρών(reweighing) δηλ., ένα επαναπροσδιορισμός των 

ατομικών βαρών w(·). Το επόμενο λήμμα προσφέρει ένα πλαίσιο για να χειριστεί την 

πράξη επαναζύγισης:  

 

 

Λήμμα  1 (λήμμα δυναμικής επαναναζύγισης) : Έστω S  ένα splay δέντρο, ζυγισμένο  με  

w(·). Έστω Reweigh(x,w’) να είναι η συνάρτηση που αλλάζει το βάρος w(x) του x σε w’. 

Το επιμερισμένο κόστος της  Reweigh(x,w’) είναι O(max(0, log(w’/w(x))). 

 

 

 

 

Παράδειγμα (που συγκρίνει ένα splay δέντρο S με το move-to-root ευρετικό).  Έστω το 

Τ  ένας κατάλογος από στοιχεία που προσεγγίζονται σειριακά, από το κεφάλι του 

καταλόγου προς την ουρά του. Κάθε ένα επιτυχώς προσεγγισμένο στοιχείο μεταφέρεται 
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αμέσως στην κορυφή του καταλόγου, και γίνεται το νέο του κεφάλι.  Ορίζουμε d(x)  = η 

απόσταση  του x  από την κορυφή του καταλόγου (η τάξη του  στο Τ), και  
2( ) ( )w x d x −= . Όταν το στοιχείο  x  μεταφέρεται στην αρχή, το βάρος των στοιχείων με  

κόστος πρόσβασης από 1 μέχρι d(x) – 1, θα μειωθεί κατά 
2 2 2 2 21 2 ,2 3 ,..., ( ( ) 1) ( ( ))d x d x− − − − −− − − −  αντίστοιχα. Μόνο το βάρος  του x  θα αυξηθεί, 

και το δυναμικό, όμως λιγότερο από  O((1 / w(x))). Στο σύνολο παίρνουμε  

( ) (1 log ( ))c x O d x≤ + + ΔΦ , όπου το d(x)  μετρά ακριβώς πόσα στοιχεία μας έχουν 

προσεγγιστεί από την τελευταία φορά που προσεγγίστηκε το x. Αυτό είναι λήμμα του 

συνόλου  εργασίας(working set) για τα splay δέντρα. 

 

 

4.1.2 Συγκρίνοντας τα Splay trees με τα δυναμικά δέντρα 

Όπως και το παραπάνω παράδειγμα, συγκρίνουμε splay δέντρα με είτε γραμμικές  

δομές (ένας στατικός γραμμικός πίνακας ή ένας δυναμικός κατάλογος) ή με τα στατικά  

δέντρα. Σε αυτήν την εργασία ο συγγραφέας προσφέρει μια σύγκριση των splay 

δέντρων με μια μεγάλη κατηγορία  δυναμικών  δέντρων  αναζήτησης. Αποδεικνύεται 

πως τα splay δέντρα είναι  k - ανταγωνιστικά απέναντι σε οποιοδήποτε ισοζυγισμένο 

δέντρο, ακόμα κι αν αυτό το δέντρο, που αντιμετωπίζει μια ακολουθία πράξεων  

αναζήτησης, παύει να είναι στατικό και προσπαθεί να ρυθμιστεί εκτός σύνδεσης (off-

line). Αυτό αποτελεί ένα επιχείρημα ενάντια στην αποδοτικότητα των ισοζυγισμένων 

δέντρων αναζήτησης και είναι υπό αυτήν τη μορφή μάλλον ένα περίεργο  

αποτέλεσμα.  

 

 

 

Ορισμός 1( παραμετρικά ισοζυγισμένα δέντρα).  Έστω  το Τ  ένα δέντρο με ρίζα  r. 

Καλούμε  το Τ παραμετρικά ισοζυγισμένο , εάν μια παράμετρος  ( )b x R+∈  είναι 

προσδιορίσιμη για κάθε στοιχείο x αποθηκευμένο  στο T  σε βάθος d(x), έτσι ώστε: 

 

(1) Τα βάθη των  subtrees  καταδεικνύονται από το log(b(x)) υπό την έννοια: 

log( ( ) / ( )) ( ( ))b r b x O d x= .  
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(2) Η παράμετρος ρίζας απεικονίζει το συνολικό άθροισμα των  b(x)  υπό την έννοια:   

( ) / ( ) (1)
x T

b x b r O
∈

=∑ . 

 

Οι όροι (1) και (2) εκφράζουν ένα είδος ζύγισης. Όταν γίνεται πρόσβαση σε ένα στοιχείο 

x στο Τ χρεώνουμε ως κόστος της πρόσβασης το βάθος  d(x)  του κόμβου  x.   

 

Μπορούμε πρόσθετα να επιτρέψουμε  στο Τ  να είναι αυτορρυθμιζόμενο —ακόμα και  

off-line —εκτελώντας μια ακολουθία ισοζυγιστικών πράξεων, όπου κάθε μια αποτελείται 

από O(1)  στοιχειώδεις πράξεις όπως περιστροφές και ενημέρωση των b( ·) 

παραμέτρων. Χρεώνουμε κάθε βασική πράξη ισοζύγισης Θ (1)  κόστος, συν ένα Θ (1)  

κόστος για κάθε αναπροσαρμογή οποιασδήποτε παραμέτρουb( ·) που εκτελείται κατά τη 

διάρκεια αυτής της λειτουργίας προκειμένου να κρατηθεί  το Τ παραμετρικά 

ισορροπημένο. Σημειώνεται ότι δεν χρεώνεται οποιοδήποτε άλλο κόστος, π.χ., για  την 

πρόσβαση  σε ακμές ή κόμβους κατά τη διάρκεια της αυτορύθμισης.  

Εάν  το Τ  επιτρέπεται να είναι αυτορυθμιζόμενο έπειτα η ακόλουθη συνθήκη (3) πρέπει 

πρόσθετα να ισχύει:  

 

(3) Εάν μια πράξη ισοζύγισης που εφαρμόζεται  στο Τ  τροποποιεί  το b(x) σε  b’, τότε το 

b’ πρέπει πάντα να είναι Ο (b (x)).  

 

Η συνθήκη (3) δηλώνει ότι κάθε πράξη ισοζύγισης που εφαρμόζεται  στο Τ  (που 

χρεώνεται με Θ (1) κόστος) έχει μια ήπια «επιρροή» στο δέντρο.  

 

Στη συνέχεια αποδεικνύουμε πως σε αυτήν την κλάση δένδρων ανήκουν τέσσερις τύποι  

ισορροπημένων δέντρων αναζήτησης.   

 

Τα ισορροπημένα δέντρα διακρίνονται σε τέσσερα σημαντικές κατηγορίες: 

(1) Βαρο-ζυγισμένα δέντρα, όπως τα BB(α)-trees. 

(2) Υψο-ζυγισμένα δέντρα, όπως τα AVL-trees. 

(3) Ταξη-ζυγισμένα δέντρα, όπως τα ημι - ισορροπημένα δέντρα. 

(4) Βαθμο-ζυγισμένα δέντρα, όπως το ubiquitous B-tree . 

 

Για τους προαναφερθέντες τύπους παρουσιάζουμε τα εξής:  
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Θεώρημα  1 Τα AVL- δέντρα, Ταξη-ζυγισμένα δέντρα, BB(α)- δέντρα και  B- δέντρα 

είναι παραμετρικά ισοζυγισμένα. 

 

 

Μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το λήμμα δυναμικής επαναναζύγισης ως εξής:  

 

 

Θεώρημα 2  Ένα splay δέντρο S είναι ανταγωνιστικό απέναντι σε οποιοδήποτε 

παραμετρικά ισοζυγισμένο δέντρο Τ. Συγκεκριμένα εάν το S και το T διατηρούν N 

στοιχεία έπειτα για οποιαδήποτε ακολουθία H, Μ πράξεων πρόσβασης:  

 

( ) ( ) ( )S TC H kC H t N≤ + , για κάποια σταθερά k και t (N) ανεξάρτητο  του M.  

 

Πόρισμα Τα splay δέντρα είναι ανταγωνιστικά στα AVL- δέντρα, Ταξη-ζυγισμένα δέντρα, 

BB(α)- δέντρα και  B- δέντρα ακόμα κι αν αυτά επιτρέπεται  να είναι αυτορρυθμιζόμενα 

off-line.  
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5 Εναλλακτικές των Splay Trees Δομές Δεδομένων 

5.1 Εναλλακτικές των Splay Trees Δομές Δεδομένων  με χρόνο 
προσπέλασης χειρότερης περίπτωσης Ο(logn) 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η δουλειά του J. Iacono [66] σε δομές 

δεδομένων που έχουν χρόνο χειρότερης περίπτωσης ανά πράξη (και όχι 

επιμερισμένο κόστος) της τάξης του Ο(logn), σε αντιδιαστολή με τον Ο(n) 

χρόνο χειρότερης περίπτωσης των splay trees. Τα splay trees έχουν 

διάφορες ιδιότητες οι οποίες είναι ευαίσθητες στο είδος της κατανομής της 

ακολουθίας αιτήσεων, δύο από τις οποίες είναι το θεώρημα συνόλου 

εργασίας (working set theorem) και το θεώρημα δυναμικής δακτυλοδότησης 

(dynamic finger theorem). Όμως αυτά τα δύο θεωρήματα δε δίνουν στενά 

όρια στην απόδοση των splay trees σε κάποιες απλές ακολουθίες 

προσπελάσεων. Ο Iacono παρουσίασε την ενοποιημένη εικασία (unified 

conjecture), από την οποία συνεπάγεται το θεώρημα συνόλου εργασίας και 

θεώρημα δυναμικής δακτυλοδότησης. Η ενοποιημένη εικασία αποδίδει 

σφιχτά όρια στην απόδοση των splay trees σε κλάσεις ακολουθιών στις 

οποίες τα όρια που αποδίδουν τα υπάρχουσα θεωρήματα είναι χαλαρά. 

Παρόλο που η ενοποιημένη εικασία δεν έχει αποδειχθεί, παρουσιάζεται η 

ενοποιημένη δομή του Iacono (unified structure) εκεί που η ενοποιημένη 

εικασία ισχύει, με χρόνο χειρότερης περίπτωσης Ο(logn) ανά εντολή. Επίσης 

θα αναφέρουμε και την δομή συνόλου εργασίας (working set structure).     

 

5.1.1 Εισαγωγή 

 
Όπως είδαμε σε προηγούμενο κεφάλαιο, τα splay trees είναι μια αυτό-οργανωμένη 

δομή δεδομένων που μπορεί να επιτύχει Ο(logn) επιμερισμένο χρόνο ανά λειτουργία, 

χωρίς να χρειάζεται να αποθηκεύει κάποια επιπλέον πληροφορία σε κάθε κόμβο. Το 

επιμερισμένο κόστος είναι χρήσιμο όταν είναι κρίσιμος ο χρόνος εκτέλεσης μιας 

ακολουθίας από λειτουργίες και όχι ο χρόνος εκτέλεσης κάθε μίας από μόνης της. 
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Επιπλέον, οι δομές δεδομένων που σχεδιάζονται για να επιτυγχάνουν μια συγκεκριμένη 

επιμερισμένη απόδοση είναι συχνά απλούστερες από τις ομόλογές τους “χειρότερης-

περίπτωσης”. Όμως, αν είναι σημαντική η απόδοση στην χειρότερη περίπτωση ανά 

εντολή, οι δομές που σχεδιάζονται για την επιμερισμένη ανάλυση (όπως τα splay trees) 

κάνουν φτωχές επιλογές. Συγκεκριμένα τα splay trees έχουν Ο(n) χρόνο χειρότερης 

περίπτωσης. Υπάρχουν πολλά δένδρα αναζήτησης με Ο(logn) χρόνο χειρότερης 

περίπτωσης (AVL δένδρα, (2-3)-δένδρα, B-δένδρα και red-black δένδρα). Όμως τα splay 

trees μπορούν να επωφεληθούν από μοτίβα πρόσβασης (access patterns) που έχουν 

συγκεκριμένες ιδιότητες κατανομής, φτάνοντας χρόνους εκτέλεσης καλύτερους από 

Ο(logn) ανά εντολή. Αυτή η ιδιότητα, την οποία ορίζουμε σαν ευαισθησία ως προς την 

κατανομή (distribution sensitivity), εκδηλώνεται σε μια ποικιλία θεωρημάτων που έχουν 

να κάνουν με τα splay trees. Δομές δεδομένων που να συνδυάζουν λογικούς χρόνους 

χειρότερης περίπτωσης και επιπλέον να έχουν αρκετά στοιχεία ευαισθησίας ως προς 

την κατανομή, δεν είναι γνωστό να υπάρχουν. Σκοπός του Iacono ήταν να παρουσιάσει 

δομές που να έχουν την ίδια ευαίσθητη ως προς την κατανομή συμπεριφορά με τα splay 

trees, ενώ θα έχουν λογικούς (της τάξης του Ο(logn) ή καλύτερους) χρόνους χειρότερης 

περίπτωσης. 

Ο Iacono κάνει τους εξής περιορισμούς: Θεωρεί n εισαγωγές, Y=y1,…, yn σε ένα splay 

tree με επιμερισμένο κόστος της τάξης του Ο(nlogn) ακολουθούμενες από m 

προσπελάσεις, X=x1,…,xm  σε αντικείμενα που είναι στο splay tree. Αυτές οι 

προσπελάσεις έχουν επιμερισμένο κόστος της τάξης του Θ(logn) στη χειρότερη 

περίπτωση [22] και του Θ(1) στην καλύτερη, ανάλογα με το μοτίβο πρόσβασης X. Στη 

συνέχεια, περιορίζει την ανάλυση σε αυτή την ακολουθία εντολών και υποθέτοντας ότι n 

εισαγωγές θέλουν Ο(nlogn) επιμερισμένο χρόνο, μπορεί να αγνοήσει οποιαδήποτε 

ευαίσθητα ως προς την κατανομή αποτελέσματα που οφείλονται σε εισαγωγές και 

διαγραφές καθώς επίσης και σε μικρές (μικρότερες από nlogn) ακολουθίες εντολών. Σε 

αυτό το κεφάλαιο η προσοχή δίνεται στο να διαπιστωθεί πώς συγκεκριμένες ιδιότητες 

κατανομής (distributional qualities) των μεγάλων ακολουθιών από προσπελάσεις [1, 3, 

4, 41] μπορούν να αξιοποιηθούν από τα splay trees και άλλες δομές δεδομένων. 

Έστω )( ixf  η συχνότητα των προσπελάσεων στο ix  στην ακολουθία 

προσπελάσεων X. Έχει δειχθεί [24, 53] ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί όριο εντροπίας 

(entropy bound) της τάξης του ))(log( ixfO −  για κάθε προσπέλαση, εφόσον οι τιμές 

)(yf  είναι γνωστές εκ των προτέρων για κάθε Yy∈ . Τέτοια δένδρα, γνωστά σα 
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βέλτιστα δένδρα αναζήτησης (optimal search trees), έχουν βελτιωθεί με τον καιρό αλλά η 

κύρια ατέλειά τους, ότι δηλαδή απαιτούν την εκ των προτέρων γνώση της κατανομής 

των προσπελάσεων στην ακολουθία αιτήσεων, παραμένει. Τα splay trees έχουν την 

ιδιότητα ότι έχουν ίδιο ))(log( iyfO −  χρόνο εκτέλεσης με τα βέλτιστα δένδρα, μόνο που 

το όριο είναι επιμερισμένο και όχι χειρότερης περίπτωσης. Το σημαντικό είναι ότι 

επιτυγχάνουν αυτό το όριο χωρίς προηγούμενη γνώση της κατανομής εισόδου και αυτή 

η ιδιότητα αποδείχθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο σαν το θεώρημα στατικής 

βελτιστότητας (static optimality theorem) [1]. 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο παρουσιάστηκαν και οι αποδείξεις του θεωρήματος 

στατικής δακτυλοδότησης (static finger theorem) καθώς επίσης και του θεωρήματος 

συνόλου εργασίας. Έχει αποδειχθεί [69] ότι από το θεώρημα συνόλου εργασίας 

συνεπάγεται το θεώρημα στατικής βελτιστότητας για ικανοποιητικά μεγάλη ακολουθία 

εισόδου. Μπορεί κανείς να δει επίσης από τον τρόπο που έχουν αποδοθεί βάρη στα 

αντικείμενα στις αποδείξεις των θεωρημάτων στατικής βελτιστότητας και στατικής 

δακτυλοδότησης ότι το θεώρημα στατικής βελτιστότητας συνεπάγεται από το θεώρημα 

στατικής δακτυλοδότησης. 

Η πρώτη δομή του Iacono σχεδιάστηκε με βάση την ιδιότητα του ισχυρότερου από 

αυτά τα τρία θεωρήματος των splay trees, του θεωρήματος συνόλου εργασίας. Αυτή η 

δομή, η οποία ονομάζεται δομή συνόλου εργασίας, έχει την ίδια )2)((log( +ii xtO  

απόδοση όπως και τα splay trees λόγω του θεωρήματος συνόλου εργασίας, μόνο που η 

απόδοση αυτή είναι χειρότερης περίπτωσης αντί για επιμερισμένη. Ο παράγοντας +2 

είναι για να είμαστε σίγουροι ότι ο λογάριθμος είναι πάντα θετικός. Αφού λοιπόν το 

θεώρημα συνόλου εργασίας συνεπάγεται το θεώρημα στατικής δακτυλοδότησης, το 

οποίο με τη σειρά του συνεπάγεται το θεώρημα στατικής βελτιστότητας, τα δύο τελευταία 

ισχύουν για την δομή συνόλου εργασίας αν και μόνο με την επιμερισμένη λογική. Μπορεί 

επίσης εύκολα να δειχθεί ότι τα θεωρήματα στατικής δακτυλοδότησης και στατικής 

βελτιστότητας δεν μπορούν να ισχύουν στη χειρότερη περίπτωση σε οποιαδήποτε δομή 

δεδομένων χωρίς γνώση του δακτύλου (finger) ή της κατανομής των προσπελάσεων 

(access distribution), αντίστοιχα. 

Το θεώρημα συνόλου εργασίας και το θεώρημα δυναμικής δακτυλοδότησης είναι οι 

καλύτερες γνωστές αναλύσεις για ακολουθίες προσπελάσεων σε splay trees αλλά είναι 

εύκολο να δειχθεί ότι είναι ατελείς. Ο Iacono έφερε το εξής παράδειγμα. Θεώρησε τρεις 

ακολουθίες προσπελάσεων: 
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Χ1: 1, 2, …,n, 1, 2, …, n, 1, 2… 

X2: 1, 2, …,n, 1, n, 1, n, 1, n,…  

X3: 1, n/2 +1, 2, n/2 +2, 3, n/2 +3, …,n/2, n, 1, n/2 +1,… 

Οι ακολουθίες έχουν μήκος m, όπου nnm log≥  και n άρτιος. Το θεώρημα δυναμικής 

δακτυλοδότησης θα οριοθετούσε σφιχτά την ακολουθία Χ1 δίνοντας όριο εκτέλεσης Ο(m) 

σε ένα splay tree, σε αντίθεση με το θεώρημα συνόλου εργασίας που θα έδινε όριο της 

τάξης του Ο(mlogn). To ανάποδο συμβαίνει με την ακολουθία Χ2 με το θεώρημα 

συνόλου εργασίας να δίνει όριο Ο(m) ενώ το θεώρημα δυναμικής δακτυλοδότησης να 

δίνει όριο O(mlogn). Περισσότερο προβληματική όμως είναι η περίπτωση της 

ακολουθίας Χ3. Σε αυτή την περίπτωση και τα δύο θεωρήματα λένε ότι αυτή η ακολουθία 

χρειάζεται Ο(mlogn) χρόνο εκτέλεσης, το οποίο όμως είναι πολύ χαλαρό αφού αυτή η 

ακολουθία εκτελείται σε Ο(m) χρόνο. Αυτό μπορεί να το δει κανείς αποδεικνύοντας ένα 

καινούριο θεώρημα που βασίζεται στο ακολουθιακό θεώρημα πρόσβασης (sequential 

access theorem). Όμως, η παρουσίαση θεωρημάτων που αποδεικνύουν χρόνους 

εκτέλεσης συγκεκριμένων κλάσεων ακολουθιών όπως η Χ3 θα συμβάλει μόνο στην 

αποσπασματική κατανόηση των splay trees. Έτσι ο Iacono  δίνει την ακόλουθη εικασία, 

προσπαθώντας να δώσει ακριβέστερα όρια στους χρόνους εκτέλεσης των ακολουθιών 

προσπελάσεων στα splay trees. 

Ενοποιημένη Εικασία (Unified Conjecture): Ο χρόνος προσπέλασης κόμβου xi σε 

ένα splay tree που αποθηκεύει στατικό σύνολο S είναι ))1),()(((logmin ++
∈

yxdytO ii
Sy

.    

 

Αυτή η εικασία είναι γενικότερη των θεωρημάτων συνόλου εργασίας και δυναμικής 

δακτυλοδότησης (βλέπε Εικόνα 20) και είναι αρκετά ισχυρή ώστε να προβλέψει ότι η X3, 

όπως επίσης και πολλές πιθανές παραλλαγές, χρειάζεται χρόνο Ο(m). Με απλά λόγια, 

αυτή δηλώνει ότι μία προσπέλαση είναι γρήγορη αν γίνεται σε αντικείμενο που βρίσκεται 

“κοντά” σε αντικείμενο που προσπελάστηκε πρόσφατα. 

Η δεύτερη δομή του Iacono, η οποία καλείται ενοποιημένη δομή, σχεδιάστηκε με 

βάση την ενοποιημένη εικασία. Έχει επίσης O(logn) χρόνο εκτέλεσης χειρότερης 

περίπτωσης, είναι αρκετά πολύπλοκη δομή για πρακτική χρήση, αφού απαιτεί 21 δείκτες 

ανά κόμβο, και είναι στατική. 
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Εικόνα 21 

 
Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στα AVL-δένδρα. Καταρχήν, 

σημειώνουμε ότι ένα υψοζυγισμένο k-δένδρο (height-balanced k-tree) είναι ένα δυαδικό 

δένδρο αναζήτησης Τ ή HB[k]-δένδρο, αν κάθε κόμβος στο δένδρο έχει την HB[k] 

ιδιότητα. Λέμε ότι ένας κόμβος έχει την HB[k] ιδιότητα αν το ύψος του αριστερού και του 

δεξιού του υποδένδρου διαφέρουν το πολύ κατά k. Όταν k=1, το δένδρο ονομάζεται 

AVL. Συγκεκριμένα, το AVL-δένδρο παρουσιάστηκε από τους Adel'son, Velskii και 

Landis και ορίζεται τυπικότερα ως εξής: 

Ένα AVL-δένδρο είναι ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης το οποίο έχει τις ακόλουθες 

ιδιότητες: 

α) Τα υποδένδρα κάθε κόμβου διαφέρουν σε ύψος το πολύ κατά 1. 

β) Κάθε υποδένδρο είναι ένα AVL-δένδρο. 

Τα AVL-δένδρα μπορούν να αναζητήσουν, να διαγράψουν και να εισάγουν 

αντικείμενα σε O(logn) χρόνο. Το πρόβλημα που τίθεται με τις εισαγωγές, αλλά και με τις 

διαγραφές είναι η διατήρηση της ισορροπίας του δένδρου. Για το λόγο αυτό, μετά την 

εισαγωγή (και τη διαγραφή) ενός κόμβου, ελέγχεται κατά πόσο αυτό διατηρεί την 

συνθήκη ισορροπίας και αν όχι στο δένδρο γίνονται κατάλληλες περιστροφές, ανάλογα 

με την περίπτωση, ώστε τελικά να τηρείται ξανά η συνθήκη. Περισσότερες λεπτομέρειες 

για την εισαγωγή και τη διαγραφή σε AVL-δένδρο μπορεί κάποιος να βρει στην εργασία 

[20]. 
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5.1.2 Η δομή Συνόλου Εργασίας(Working Set Structure) 

 
Η δομή συνόλου εργασίας είναι ένα λεξικό βασισμένο στη σύγκριση, που 

παρουσιάστηκε από τον Iacono [66]. Υποστηρίζει τις λειτουργίες της εισαγωγής, 

διαγραφής και προσπέλασης για να διατηρήσει ένα δυναμικό σύνολο S από n κλειδιά. Η 

δομή αποτελείται από ένα σύνολο AVL ή άλλων ισορροπημένων δυαδικών δένδρων t1, 

t2, …, tk  και από ένα σύνολο ουρών q1, q2, …,qk (βλέπε Εικόνα 21). Για οποιοδήποτε i, 

τα περιεχόμενα των qi και ti είναι τα ίδια και υπάρχουν δείκτες μεταξύ των αντίστοιχων 

στοιχείων των ti και qi. Το μέγεθος των ti και qi , με i<k είναι )2(2
i

 ακριβώς. Το μέγεθος 

των tk και qk είναι ∑
−

=

−
1

1

)2(2
k

i

i

n . Το άθροισμα λοιπόν των μεγεθών όλων των δένδρων 

είναι n. Οι ουρές υποστηρίζουν αυθαίρετη διαγραφή με δείκτη. Κάθε κλειδί του συνόλου 

S μπορεί να βρεθεί σε ακριβώς ένα δένδρο και μία ουρά. Αν υπάρχουν n αντικείμενα στο 

σύνολο S, ο αριθμός των ουρών και των δένδρων, k, είναι Ο(loglogn). 

Η κύρια λειτουργία καλείται μετατόπιση (shift). Σε μία μετατόπιση από το a στο b, αν 

είναι a<b, για κάθε c από a έως b-1, τότε ένα αντικείμενο φεύγει (με deque-διαγραφή) 

από την ουρά qc και εισέρχεται στην ουρά qc+1. Το αντίστοιχο αντικείμενο στο δένδρο tc 

διαγράφεται και εισάγεται στο tc+1. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι της τάξης του 

)2()2log( )2( b
b

ai
OO

i

=∑
=

. Αν είναι a>b τότε για κάθε c από a έως b+1, ένα αντικείμενο 

φεύγει (με deque-διαγραφή) από την qc και εισάγεται στην qc-1. Το αντίστοιχο αντικείμενο 

στην tc διαγράφεται και εισέρχεται στην tc-1. Ο χρόνος εκτέλεσης εδώ είναι 

)2()2log( )2( a
a

bi
OO

i

=∑
=

. Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι ότι το μεγέθη των qa 

και ta μειώθηκαν κατά ένα και αυξήθηκαν κατά ένα τα μεγέθη των qb και tb. Στην 

περίπτωση που a=b δεν συμβαίνει τίποτε. 

Η εισαγωγή ενός νέου κλειδιού x υλοποιείται εισάγοντας το x στο δένδρο t1 και στην 

ουρά q1. Αν το μέγεθος του tk είναι )2(2
k

,  το k αυξάνεται κατά ένα και δημιουργούνται 

ένα νέο άδειο δένδρο tk όπως επίσης και μια άδεια ουρά qk. Στη συνέχεια 

πραγματοποιείται μία μετατόπιση από το 1 στο k. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι 

)(log)2(log)2(log )2()2( loglog

nOOO
nk

== . 
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Εικόνα 22 

 
Η διαγραφή ενός στοιχείου x υλοποιείται αναζητώντας το x στα t1, t2,…,tk μέχρι είτε να 

βρεθεί σε κάποιο δένδρο, έστω lt , είτε η διαγραφή ανεπιτυχώς να λάβει τέλος αν δε 

βρεθεί ανάμεσα στα δένδρα κόμβος με τιμή κλειδιού x.  Αν βρεθεί ο κόμβος με τιμή 

κλειδιού x, διαγράφεται από την lq  και το lt  και γίνεται μία μετατόπιση από το k στο l.  

Αν τα tk και qk είναι άδεια, αφαιρούνται και το k μειώνεται κατά ένα. Ο χρόνος εκτέλεσης 

είναι  )(log)2(log)2(log )2()2( loglog

nOOO
nk

== . 

Η προσπέλαση ενός αντικειμένου x υλοποιείται αναζητώντας το x στα t1,t2….,tk μέχρι 

είτε να βρεθεί στο lt , για κάποιο l , είτε μέχρι η αναζήτηση να τελειώσει ανεπιτυχώς. Αν 

το x βρεθεί, διαγράφεται από τα lt  και lq  και εισάγεται στα t1 και q1. Στη συνέχεια γίνεται 

μία μετατόπιση από το 1 στο l  ,η οποία τακτοποιεί τα μεγέθη των δένδρων και των 

ουρών στα αρχικά τους πριν τη λειτουργία. Ο χρόνος εκτέλεσης είναι )2( )2( l

O  εκτός εάν 

η αναζήτηση ήταν ανεπιτυχής και σε αυτή τη περίπτωση ο χρόνος εκτέλεσης είναι 

)(log)2(log)2(log )2()2( loglog

nOOO
nk

== . 



Μελέτη και Ανάπτυξη Αυτοοργανώμενων Δομών Δεδομένων  

 97

Αν το x βρέθηκε στο δένδρο t1 τότε ο χρόνος προσπέλασης είναι Ο(1). Αν βρέθηκε 

στο lt  με 1>l , έχουμε: Αφού το x αρχικά εισήχθη στο t1 και κάθε φορά που γινόταν 

προσπέλαση στο x, αυτό πήγαινε στο t1 και αφού τα αντικείμενα τα οποία δεν 

προσπελάστηκαν μπορούν απλά να μεταφερθούν στο αμέσως επόμενο μεγαλύτερο ή 

μικρότερο δένδρο, μπορεί να βγει σα συμπέρασμα ότι κάποια στιγμή από την τελευταία 

προσπέλαση, ή εισαγωγή του x, το x βρισκόταν στο 1−lt  και πήγε στο lt . Επιπλέον, το x 

επιλέχθηκε να φύγει από το 1−lt  αφού αφαιρέθηκε από την ουρά 1−lq  (με deque-

διαγραφή). Τη στιγμή που διαγράφηκε το x από την 1−lq , το 1−l  δεν ήταν το k και το 

μέγεθος της 1−lq  ήταν ακριβώς )2( 1

2
−l

. Αφού το πολύ μία εισαγωγή και μία διαγραφή 

γίνεται σε κάθε ουρά, ανά εισαγωγή, διαγραφή ή αναζήτηση, το συμπέρασμα που 

βγαίνει είναι ότι το x ήταν στην 1−lq  και στο 1−lt  για μια περίοδο χρόνου από την πιο 

πρόσφατη προσπέλαση ή εισαγωγή του x στη διάρκεια της οποίας εκτελέστηκαν )2( 1

2
−l

 

εντολές. Έτσι  )2( 1

2)(
−

≥
l

xt . Ο χρόνος εκτέλεσης είναι ==
−

)))2(log(()2(log 2)2()2( 1ll

OO                 

))((log( xtO= . 

Η δομή συνόλου εργασίας, αν και συνίσταται από δένδρα αναζήτησης, δεν είναι 

δένδρο αναζήτησης και γι’ αυτό δεν υποστηρίζει λειτουργίες δένδρων όπως είναι η 

διάσχιση μονοπατιών (traversals). Ιδιαίτερης σημασίας είναι η διαπέραση του δένδρου 

με εσωδιάταξη (inorder traversal), η οποία μπορεί να υλοποιηθεί συγχωνεύοντας της 

όλες τις παραπλεύσεις των Ο(loglogn) δένδρων AVL με εσωδιάταξη. Αν οι 

συγχωνεύσεις αυτών των μονοπατιών γίνουν αυξητικά, ξεκινώντας από το μικρότερο 

δένδρο, ο συνολικός χρόνος συνδυασμού τους είναι Ο(n).  

 

5.1.3 Η Ενοποιημένη Δομή(Unified Structure) 

 
Η ενοποιημένη δομή αποθηκεύει ένα στατικό σύνολο S από n κλειδιά. Η δομή αυτή 

του Iacono [66] είναι αρκετά σύνθετη. Ο σκελετός της είναι ένα σύνολο ⎡ ⎤nk loglog=   

AVL δένδρων t1, t2,…tk (βλέπε Εικόνα 22). Το μέγεθος όλων των δένδρων ti με i<k είναι 
)2(2

i

. Το μέγεθος του tk είναι n. Το σύνολο των κλειδιών που αποθηκεύονται στο tk είναι 

το σύνολο S, ενώ οι τιμές κλειδιού των στοιχείων όλων των άλλων δένδρων είναι ένα 
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υποσύνολο του S, με πιθανές επαναλήψεις. Κάθε στοιχείο x του ti, με i<k, έχει έναν 

δείκτη σε ένα στοιχείο στο ti+1, τον οποίο αποκαλούμε αριστερό δείκτη του x (left pointer 

of x), lp(x). Επίσης ορίζουμε το σύνολο των δεξιών δεικτών ενός αντικειμένου x (right 

pointer set) , σε ένα δένδρο ti, το σύνολο των αντικειμένων στο ti-1 που έχουν το x σαν 

αριστερό τους δείκτη. Για κάθε ti, με i<k, διατηρείται μία ουρά η οποία υποστηρίζει 

εισαγωγή σε ουρά, εξαγωγή από ουρά και διαγραφή με δείκτη. Η ουρά που σχετίζεται με 

το δένδρο ti ονομάζεται qi. H ουρά qi περιέχει εκείνα τα στοιχεία του δένδρου ti που 

έχουν άδειο σύνολο δεξιών δεικτών. Για το λόγο αυτό, το μέγεθος της qi θα είναι 

τουλάχιστον )2()2( 1

22
−

−
ii

. 

 

Εικόνα 23 

Αφού το S είναι ένα στατικό και πλήρως διατεταγμένο σύνολο, ταξινομούμε εκ των 

πρότερων αυτό το σύνολο και το αποθηκεύουμε σε έναν πίνακα (array) Α.  Κάθε 

στοιχείο x του δένδρου έχει έναν ακέραιο index(x), το οποίο αντιστοιχεί σε έναν αριθμό i 

τέτοιον ώστε το Α[i] να είναι το κλειδί που αποθηκεύεται στον x. 

To σύνολο των δεξιών δεικτών ενός κόμβου x στο δένδρο ti, είναι περιορισμένο ώστε 

να περιέχει μόνο αντικείμενα των οποίων οι index τιμές τους να βρίσκονται στο διάστημα 

μεταξύ των τιμών )2(2)(
i

xindex −  και 12)( )2( −+
i

xindex . Το σύνολο των δεξιών δεικτών 

αποθηκεύεται σε 4 υποσύνολα τα οποία ονομάζουμε rp1(x), rp2(x), rp3(x) και rp4(x), 
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όπου το rp1(x) αποθηκεύει συνδέσμους με τα αντικείμενα του συνόλου των δεξιών 

δεικτών που έχουν index τιμές στο εύρος από )2(2)(
i

xindex −  μέχρι 1
2

2)(
)2(

−−
i

xindex . 

Τα σύνολα rp2(x), rp3(x) και rp4(x) αντιστοιχούν στα εύρη των τιμών index από 

2
2)(

)2( i

xindex −  έως 1)( −xindex , από )(xindex  έως 1
2

2)(
)2(

−+
i

xindex  και από 

2
2)(

)2( i

xindex +  έως 12)( )2( −+
i

xindex  αντίστοιχα (βλέπε Εικόνα 23). Ο συνολικός 

χώρος που χρησιμοποιείται από αυτή τη δομή δεδομένων είναι Ο(n). 

 

 
Εικόνα 24 

 
Το σύνολο αναζήτησης (search set) ενός κόμβου x, s(x), ορίζεται ότι είναι το σύνολο 

των κλειδιών που βρίσκονται στον πίνακα στις θέσεις από ]2*2)([ )2( i

xindexA −  έως 

]2*2)([ )2( i

xindexA + . Το σύνολο αναζήτησης ενός δένδρου i, s(ti) είναι η ένωση των 

συνόλων αναζήτησης όλων των κόμβων του δένδρου. Μπορούμε να διαπιστώσουμε 

κατά πόσο ένα κλειδί a είναι στο σύνολο αναζήτησης του ti σε χρόνο Ο(2i) 

ακολουθώντας την εξής διαδικασία: Ψάχνουμε το AVL δένδρο ti για το a. Αν το a δεν 

είναι στο δένδρο, έστω x ο μεγαλύτερος κόμβος με κλειδί μικρότερο του a στο δένδρο και 

y ο μικρότερος κόμβος του δένδρου με κλειδί μεγαλύτερο του a. Στη συνέχεια γίνεται 

δυαδική αναζήτηση (binary search) στον πίνακα για το a στα εύρη από  

]2*2)([ )2( i

xindexA −  έως ]2*2)([ )2( i

xindexA +  και από ]2*2)([ )2( i

yindexA −  έως 

]2*2)([ )2( i

yindexA + . Αν το a είναι στο σύνολο αναζήτησης του ti θα βρεθεί με αυτή τη 

διαδικασία. Οι τρεις διαδικασίες δένδρου AVL θέλουν χρόνο Ο(2i) αφού το δένδρο ti έχει 
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το πολύ )2(2
i

 αντικείμενα, και οι δύο δυαδικές αναζητήσεις σε εύρος )2(2*4
i

η κάθε μία 

θέλουν χρόνο Ο(2i). 

Η προσπέλαση σε ένα κλειδί a γίνεται ως εξής: Γίνεται αναζήτηση στα σύνολα 

αναζήτησης του t1, t2,… μέχρι το a να βρεθεί στο σύνολο αναζήτησης του δένδρου lt . 

Έστω y το στοιχείο του lt  που είναι πιο κοντά στο a στον πίνακα. Χρησιμοποιώντας τη 

διαδικασία που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο, ένας νέος κόμβος με τιμή 

κλειδιού a εισάγεται στο lt , με ίδιο αριστερό δείκτη όπως ο κόμβος y. Χρησιμοποιώντας 

την ίδια διαδικασία, νέοι κόμβοι με τιμή κλειδιού a εισάγονται στα 1−lt  , 2−lt ,…t1 με τον 

αριστερό δείκτη σε αυτές τις εισαγωγές να είναι το αντικείμενο που μόλις εισήχθη στο 

προηγούμενο δένδρο. 

Για την εισαγωγή ενός νέου κόμβου x στο δένδρο ti με αριστερό δείκτη στον κόμβο y 

του δένδρου ti+1, χρειάζεται το κλειδί που είναι αποθηκευμένο στον κόμβο x να είναι είτε 

ίσο με το κλειδί που είναι αποθηκευμένο στον y, είτε το κλειδί του x να είναι στο σύνολο 

αναζήτησης ενός αντικειμένου στο σύνολο των δεξιών δεικτών του y. Υπάρχουν δύο 

περιπτώσεις που εξαρτώνται από το κατά πόσο 

12)()(2)( )2()2( 11

−+≤≤−
++ ii

yindexxindexyindex  . Αν το index(x) είναι σε αυτό το 

εύρος, επιτρέπεται να είναι στο σύνολο των δεξιών δεικτών του y και η διαδικασία είναι 

σχετικά απλή. Αυτή ακριβώς η περίπτωση καλείται βασική εισαγωγή (basic insertion). 

Με βάση αυτή, το x εισάγεται στο AVL δένδρο ti και ο αριστερός του δείκτης τίθεται στο 

y. Σε ένα κόμβο από το σύνολο δεξιών δεικτών του y (το ποιος θα είναι εξαρτάται από 

την ακριβή σχέση μεταξύ των index(x) και index(y)) προστίθεται μία σύνδεση στον κόμβο 

x. Αν το y βρίσκεται στην ουρά qi+1 θα διαγραφεί από αυτή (με τη βοήθεια ενός δείκτη 

που είναι αποθηκευμένος στον κόμβο y ακριβώς για αυτό το σκοπό) αφού πλέον δεν 

έχει κενό σύνολο δεξιών δεικτών. Επίσης, αφού το νέο αντικείμενο x έχει κενό σύνολο 

δεξιών δεικτών, εισάγεται στην qi και αποθηκεύεται στο x ένας δείκτης που θα 

χρησιμοποιηθεί για την διαγραφή του από την ουρά. Για να διατηρηθεί το μέγεθος του ti, 

ένα αντικείμενο πρέπει να διαγραφεί για να αντισταθμίσει την εισαγωγή του x. Αυτό 

επιτυγχάνεται με την αφαίρεση (με deque-διαγραφή)  από την ουρά qi ενός αντικειμένου, 

έστω z. Το z διαγράφεται εν συνεχεία και από το ti. Έστω w το αντικείμενο στο δένδρο 

ti+1 στο οποίο δείχνει ο αριστερός δείκτης του w. Η σύνδεση στον z ενός κόμβου, από το 

σύνολο των δεξιών δεικτών του w, αφαιρείται. Αν αυτό προκαλέσει το άδειασμα όλου του 

συνόλου δεξιών δεικτών του w, το αντικείμενο w προστίθεται στην qi+1. Εκτός από την 
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εισαγωγή και τη διαγραφή σε AVL δένδρο, που θέλουν Ο(2i) χρόνο η κάθε μία, όλες οι 

άλλες εντολές θέλουν σταθερό χρόνο. Η πρώτη περίπτωση μπορεί να περιγραφεί 

κάπως συνοπτικά ως εξής: 

 

Πρόσθεσε το x στο ti με αριστερό δείκτη στον y  

• εισαγωγή του x στο ti και στην qi 

• αριστερός δείκτης του x στον y και ίσως αφαίρεση του y από την qi+1 

• αφαίρεση του z από την qi και διαγραφή του από το ti 

• αφαίρεση του z από το σύνολο δεξιών δεικτών του w και ίσως εισαγωγή του w 

στην qi+1. 

Η δεύτερη περίπτωση καλείται extended insertion (μια μετάφραση θα μπορούσε να 

είναι επεκταμένη εισαγωγή..) και λαμβάνει χώρα όταν το index(x) είναι εκτός του εύρους 

από  )2( 1

2)(
+

−
i

yindex  μέχρι 12)( )2( 1

−+
+i

yindex  και έτσι (αφού τα x και y δεν έχουν τις 

ίδιες τιμές κλειδιού) μπορεί κάποιος να συμπεράνει ότι το x είναι  στο σύνολο 

αναζήτησης ενός αντικειμένου z, το οποίο ανήκει στο σύνολο δεξιών δεικτών του y 

(βλέπε Εικόνα 26, όπου x, z κλπ είναι τα index(x), index(z) κλπ). Σε αυτή την περίπτωση 

προφανώς το x δε μπορεί να είναι στο σύνολο δεξιών δεικτών του y, επομένως πρέπει 

να εισαχθεί ένας νέος κόμβος στο δένδρο ti+1 έτσι ώστε αυτός να είναι το αντικείμενο του 

αριστερού δείκτη του x. Αυτή η περίπτωση είναι περισσότερο πολύπλοκη από τη βασική 

εισαγωγή, αλλά όπως θα δούμε στη συνέχεια είναι και πιο σπάνια. Σε αυτό το σημείο θα 

γίνει ανάλυση της περίπτωσης όπου index(x)<index(y) (η περίπτωση όπου 

index(x)>index(y) αντιμετωπίζεται συμμετρικά).    

 

 

Εικόνα 25 
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Με βάση και την Εικόνα 24, μπορεί κανείς να πει ότι το z θα βρίσκεται στο πρώτο 

τέταρτο του συνόλου δεξιών δεικτών του y. Αυτό προκύπτει ως εξής: Το index(x) 

βρίσκεται μέσα σε απόσταση 
i22*2  αριστερά (δεξιά αντίστοιχα) του index(z) (από τον 

ορισμό του συνόλου αναζήτησης ενός αντικειμένου), η οποία είναι μικρή απόσταση 

συγκρινόμενη με την απόσταση μέσα στην οποία βρίσκεται το index(z) αριστερά (δεξιά 

αντίστοιχα) από το index(y) ( )2( 1

2
+i

). Έτσι, αν θεωρούσαμε ότι το z βρίσκεται στο δεύτερο 

σύνολο δεξιών δεικτών του y, το x (με index(x) σε απόσταση το πολύ 
i22*2 από το 

index(z)) θα βρισκόταν και αυτό στο σύνολο δεξιών δεικτών του y, οπότε θα ήμασταν 

στην πρώτη περίπτωση της βασικής εισαγωγής. Επομένως το z είναι στο πρώτο σύνολο 

δεξιών δεικτών του y (στο τέταρτο αντίστοιχα όταν index(x)>index(y)).  

Στη συνέχεια, ένα νέο αντικείμενο w εισάγεται επαναληπτικά με τιμή κλειδιού 

]2)([ )2( 1+

−
i

yindexA  και με ίδιο αριστερό δείκτη με το y στο ti+1. Τότε, το πρώτο σύνολο 

δεξιών δεικτών του y (το οποίο δε θα είναι άδειο) μετακινείται στο τρίτο σύνολο δεξιών 

δεικτών του w (στο δεύτερο αντίστοιχα όταν index(x)>index(y)). Αυτό μπορεί να γίνει σε 

σταθερό χρόνο, με μια κατάλληλη υλοποίηση αυτής της δομής. Αφού το σύνολο δεξιών 

δεικτών του αντικειμένου w δεν είναι άδειο, το w πρέπει να αφαιρεθεί από την qi+1. Αν η 

αφαίρεση του πρώτου συνόλου δεξιών δεικτών του y αδειάσει όλο το σύνολο δεξιών 

δεικτών του, το y εισάγεται στην qi+1. Έπειτα, το x εισάγεται με αριστερό δείκτη στο w 

χρησιμοποιώντας την βασική εισαγωγή που περιγράφηκε νωρίτερα. Η δεύτερη 

περίπτωση μπορεί να περιγραφεί κάπως συνοπτικά ως εξής: 

 

Πρόσθεσε το x στο ti όταν το index(x) δεν είναι μέσα στο εύρος του συνόλου δεξιών 

δεικτών του y:   

• εισαγωγή του w με τιμή κλειδιού ]2)([ )2( 1+

−
i

yindexA  στο ti+1 με αριστερό δείκτη 

ίδιο με τον αριστερό δείκτη του y  

• μετακίνηση του πρώτου τετάρτου δεξιών δεικτών του y στο τρίτο τέταρτο δεξιών 

δεικτών του w  

• αφαίρεση του w από την qi+1 και ίσως πρόσθεση του y στην qi+1 

• πρόσθεση του x στο ti με αριστερό δείκτη στον w. 

 

Χρόνος εκτέλεσης χειρότερης περίπτωσης: Στην χειρότερη περίπτωση, εκτελούνται 

ένας σταθερός αριθμός λειτουργιών AVL δένδρων, συν ένα σταθερό αριθμό άλλων 



Μελέτη και Ανάπτυξη Αυτοοργανώμενων Δομών Δεδομένων  

 103

λειτουργιών που παίρνουν Ο(1) χρόνο. Επομένως, επειδή το μέγεθος κάθε δένδρου 

είναι )2(2
i

 και ο συνολικός αριθμός δένδρων είναι ⎡ ⎤nloglog  ο συνολικός χρόνος 

εκτέλεσης είναι ⎡ ⎤ =∑ =
))2(log( loglog

1
)2(n

i

i

O    =Ο(logn). 

 

Θα χρησιμοποιηθεί τώρα η μέθοδος του δυναμικού που παρουσιάστηκε σε 

προηγούμενο κεφάλαιο (για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κάποιος να αναφερθεί 

στην εργασία του Tarjan [62]) . Για τον ορισμό της συνάρτησης δυναμικού 

χρησιμοποιούνται δύο μεταβλητές για κάθε κόμβο x, ο δεξιός μετρητής 1 (right counter 

1) και ο δεξιός μετρητής 4 (right counter 4). Αυτοί οι μετρητές αρχικοποιούνται στο μηδέν 

για τα καινούρια στοιχεία, και αυξάνονται κατά ένα όποτε ένα αντικείμενο προστίθεται 

στο πρώτο ή στο τέταρτο σύνολο δεξιών δεικτών του αντικειμένου. Αυτοί οι μετρητές 

επαναμηδενίζονται όποτε το σύνολο δεξιών δεικτών που σχετίζεται με έναν μετρητή 

μεταφέρεται σε νέο κόμβο. Το δυναμικό της δομής δεδομένων είναι το άθροισμα των 

μετρητών, πολλαπλασιασμένο με μία σταθερά c, που θα καθοριστεί αργότερα. Οι 

μετρητές χρησιμοποιούνται μόνο στην ανάλυση και δεν χρειάζεται να υλοποιηθούν. 

Κατά τη διάρκεια μιας προσπέλασης σε ένα αντικείμενο που βρέθηκε στο σύνολο 

αναζήτησης του δένδρου lt , )( lts , όλες οι εισαγωγές στα δένδρα 121 ,...,, −lttt  εισάγουν 

κόμβους με τιμές κλειδιών ίσες με τις τιμές κλειδιών των αριστερών τους δεικτών, γι’ 

αυτό και όλες αυτές οι εισαγωγές είναι βασικές εισαγωγές. Η εισαγωγή στο lt  μπορεί να 

είναι είτε βασική είτε επεκταμένη. Το κόστος κάθε μίας από αυτές τις βασικές εισαγωγές 

σε ένα δένδρο ti αποτελείται από έναν σταθερό αριθμό λειτουργιών AVL δένδρων 

κόστους Ο(2i), O(1) μέγιστο κέρδος δυναμικού, και Ο(1) άλλων εργασιών για λειτουργίες 

ουράς και άλλες γενικά. Έτσι το συνολικό επιμερισμένο κόστος όλων των l  βασικών 

εισαγωγών είναι το πολύ =++∑ =
))1()1()2((

1
OOOl

i
i  )2( lO= . 

Οποιεσδήποτε εισαγωγές στα δένδρα ti στο εύρος από 1+lt  έως kt  γίνονται επίσης με 

πραγματικό κόστος της τάξης του 2i. Όμως, αυτές οι εισαγωγές είναι επεκταμένες που 

επιτυγχάνουν αντιγραφή του πρώτου ή τέταρτου συνόλου δεξιών δεικτών ενός υπάρχων 

κόμβου στο τρίτο ή δεύτερο σύνολο δεξιών δεικτών ενός καινούριου κόμβου και γι’ αυτό 

έχουμε ένα αντίστοιχο χάσιμο δυναμικού. Η εισαγωγή στο lt  μπορεί να είναι μία 

επεκταμένη εισαγωγή επίσης. Όταν εισάγεται ένας νέος κόμβος, το πρώτο και το τέταρτο 

σύνολο δεξιών δεικτών του είναι άδεια. Στη συνέχεια, κάθε προσθήκη στο σύνολο 
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δεξιών δεικτών ενός κόμβου στο δένδρο ti, έχει τιμή index που διαφέρει από ένα 

υπάρχων στοιχείο του συνόλου δεξιών δεικτών αυτού του κόμβου το πολύ κατά 
)2( 1

2*2
−i

 . Πράγματι, αφού το νέο στοιχείο θα είναι στο σύνολο αναζήτησης ενός 

στοιχείου k στο δένδρο ti-1 του συνόλου δεξιών δεικτών του στοιχείου στο δένδρο ti, εξ 

ορισμού (του συνόλου αναζήτησης) θα έχει κλειδί που θα απέχει από το κλειδί του k 

κατά το πολύ )2( 1

2*2
−i

. Οι επεκταμένες εισαγωγές στο ti απομακρύνουν ένα σύνολο 

δεξιών δεικτών ενός κόμβου x του ti όταν ένας νέος κόμβος εισάγεται στο ti-1 ο οποίος 

έχει τιμή index που απέχει το πολύ )2( 1

2*2
−i

 από έναν κόμβο στο πρώτο ή στο τέταρτο 

σύνολο δεξιών δεικτών του x, αλλά επίσης έχει index τιμή πέρα από τα επιτρεπτά όρια 

για στοιχεία μέσα στο σύνολο δεξιών δεικτών του x (έξω από )2(2)(
i

xindex −  έως 

12)( )2( −+
i

xindex ). Αυτό δείχνει ότι υπάρχει κόμβος στο σύνολο δεξιών δεικτών που 

είναι να μετακινηθεί και που έχει index τιμή μέσα σε απόσταση )2( 1

2*2
−i

 των επιτρεπτών 

τιμών για το σύνολο δεξιών δεικτών. Επομένως, το σύνολο δεξιών δεικτών που είναι να 

μετακινηθεί έχει το λιγότερο  

νδεικτνδεξινολοσστονωναντικειμστασηαπ
νδεικτνδεξιλουσυνουουγεθοςμ

ώώύέό
ώώόήέ
_____max_

___)4__1_(
=

)2(

)2(

1

2*2
2/2
−i

i

=

)2(

2)2(

1

1

2*4
)2(
−

−

i

i

=
4

2 )2( 1−i

 αντικείμενα που έχουν εισαχθεί. Έτσι μια επεκταμένη εισαγωγή σε 

δένδρο ti που έχει πραγματικό κόστος Ο(2i), προκαλεί το λιγότερο 
4

2 )2( 1−i

c
 χάσιμο 

δυναμικού. Διαλέγοντας το c αποδοτικά μεγάλο, το χάσιμο σε δυναμικό θα καλύπτει 

πάντα το πραγματικό κόστος της τάξης του Ο(2i) και για αυτό οι επεκταμένες εισαγωγές 

έχουν επιμερισμένο κόστος το πολύ μηδέν. Έτσι, το επιμερισμένο κόστος μιας 

προσπέλασης σε ένα αντικείμενο που θα βρεθεί στο σύνολο αναζήτησης ενός δένδρου 

lt  είναι απλά το επιμερισμένο κόστος των βασικών εισαγωγών, )2( lO . 

Έστω ότι στη χρονική στιγμή j έγινε μια προσπέλαση σε ένα στοιχείο με τιμή κλειδιού 

xj. Ένα νέο αντικείμενο με τιμή κλειδιού xj εισήχθη στο t1. Αυτό το στοιχείο ονομάζεται 

p(xj,1). Έστω επίσης το αντικείμενο στο δένδρο t2 στο οποίο δείχνει ο αριστερός δείκτης 

του p(xj,1) μετά την εκτέλεση της προσπέλασης στο xj να είναι το p(xj,2). Γενικά, 

επαναληπτικά ορίζεται το p(xj,i), με 1<i≤ k, να είναι ο κόμβος στο ti στον οποίο δείχνει ο 

αριστερός δείκτης του p(xj,i-1). Μπορεί κάποιος να παρατηρήσει ότι τη χρονική στιγμή j, 
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για όλα τα I μεταξύ 1 και k, το xj είναι στο σύνολο αναζήτησης του p(xj,i). Επιπρόσθετα, 

το xj ανήκει στο κεντρικό μισό  του συνόλου αναζήτησης του p(xj,i), έτσι ώστε 

οποιοδήποτε αντικείμενο μέσα σε απόσταση )2(2
i

 από το xj να είναι στο σύνολο 

αναζήτησης του p(xj,i).  Αυτό σημαίνει ότι οποιοδήποτε αντικείμενο βρίσκεται σε 

απόσταση μικρότερη της )2(2
i

 από το xj είναι στο σύνολο αναζήτησης του ti για όσο το 

p(xj,i) παραμένει στο ti. Τρία γεγονότα για την ενοποιημένη δομή δεδομένων επιτρέπουν 

την απόδειξη μιας ελάχιστης περιόδου χρόνου στην οποία το p(xj,i) παραμένει στο 

δένδρο ti. Πρώτον, τα αντικείμενα αφαιρούνται από το δένδρο ti αφού πρώτα έχουν 

αφαιρεθεί από την ουρά qi. Δεύτερον, το πολύ δύο διαγραφές από την ουρά (είτε είναι 

διαγραφές με δείκτη είτε dequeue-διαγραφές) επιτρέπονται σε κάθε ουρά κατά τη 

διάρκεια της κάθε προσπέλασης. Τρίτον, όλες οι ουρές qi έχουν μέγεθος το λιγότερο 

)2()2( 1

22
−

−
ii

. Μπορεί να βγει σα συμπέρασμα ότι σε οποιαδήποτε στιγμή, κάθε 

αντικείμενο που η απόστασή του είναι μικρότερη του )2(2
i

 από οποιοδήποτε από τα 

τελευταία 
2
22 )2()2( 1−

−
ii

 προσπελασμένα αντικείμενα, βρίσκεται στο σύνολο αναζήτησης 

του ti. 

 

Θεώρημα 12. Ο επιμερισμένος χρόνος για να γίνει προσπέλαση στον κόμβο xi στην 

ενοποιημένη δομή δεδομένων είναι ))2),()(((logmin ++
∈

yxdytO ii
Sy

. 

 

Απόδειξη. Έστω 
2

2)2),()((
2

2 )2()2(

min
1 ll

yxdyt ii
Sy

<++≤
∈

−

. Αυτό σημαίνει ότι το x 

είναι στο σύνολο αναζήτησης του δένδρου lt . Η προσπέλαση τότε θέλει επιμερισμένο 

χρόνο )2( lO . Αφού 12)2),()((log1
2
2 min −≤++≤−

∈

l
ii

Sy

l

yxdyt , μπορεί να βγει σα 

συμπέρασμα ότι ο επιμερισμένος χρόνος για να γίνει προσπέλαση στο xi είναι 

))2),()(((logmin ++
∈

yxdytO ii
Sy

.       
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5.1.4 Υλοποιώντας την Ενοποιημένη Δομή 

 

 
Σε αυτή την ενότητα περιγράφονται οι λεπτομέρειες ως προς το ακριβές σύνολο 

δεικτών που απαιτείται από την ενοποιημένη δομή. Το πιο πολύπλοκο σημείο της 

υλοποίησης, είναι η υλοποίηση του αριστερού δείκτη και του συνόλου δεξιών δεικτών. 

Από την πράξη προσπέλασης, πραγματοποιούνται οι ακόλουθοι χειρισμοί του 

αριστερού δείκτη και του συνόλου δεξιών δεικτών: αρχικοποίηση του αριστερού δείκτη 

ενός κόμβου, προσπέλαση του αριστερού δείκτη ενός κόμβου, πρόσθεση ενός κόμβου 

στο σύνολο δεξιών δεικτών ενός κόμβου (ενώ δημιουργείται δείκτης για τη μετέπειτα 

διαγραφή αυτού του κόμβου από αυτό το σύνολο δεξιών δεικτών), διαγραφή ενός 

κόμβου από  ένα σύνολο δεξιών δεικτών (με τη χρήση δείκτη),  έλεγχος αν κάποιο 

σύνολο  δεξιών δεικτών είναι          
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Εικόνα 26 

άδειο, μεταφορά ενός συνόλου δεξιών δεικτών κάποιου κόμβου x  σε έναν άλλο κόμβο y 

έτσι ώστε οι κόμβοι αυτού του συνόλου δεξιών δεικτών να έχουν πλέον αριστερό δείκτη 

στον y. Όλες αυτές οι πράξεις πρέπει να γίνονται σε σταθερό χρόνο.  

Κάθε σύνολο δεξιών δεικτών υλοποιείται σα μια διπλά συνδεδεμένη λίστα (doubly 

linked list). Για το λόγο αυτό, η εισαγωγή, η διαγραφή με δείκτη, ο έλεγχος αν κάποιο 

σύνολο είναι άδειο και η μεταφορά ενός συνόλου σε έναν άλλο κόμβο γίνονται σε 

σταθερό χρόνο. Κάθε κόμβος x αποθηκεύει έναν αριστερό δείκτη διαγραφής, ο οποίος 

χρησιμοποιείται για την διαγραφή αυτού του κόμβου από οποιοδήποτε σύνολο δεξιών 

δεικτών ο κόμβος x ανήκει, οποτεδήποτε ο x διαγράφεται. Κάθε κόμβος έχει 4 handles, 

τα οποία είναι δείκτες σε δείκτη, που δείχνει πάλι στον κόμβο (βλέπε Εικόνα 25(a)). Για 

την υλοποίηση του αριστερού δείκτη, ένας κόμβος z που λογικά έχει αριστερό δείκτη 

στον κόμβο x, έχει ένα αριστερό handle στον ίδιο κόμβο στον οποίο έχει δεξί handle ο 

κόμβος x. Η Εικόνα 25(b) ξεκαθαρίζει αρκετά αυτό το σημείο. Με άλλα λόγια θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι για να βρούμε τον αριστερό δείκτη ενός κόμβου z απλά απο-

αναφοροποιούμε δύο φορές το αριστερό handle. 

Όταν μεταφέρεται ένα σύνολο δεξιών δεικτών από έναν κόμβο x σε έναν κόμβο y, 

αντιγράφεται και το δεξιό handle και ο κόμβος στον οποίο δείχνει το δεξί handle, δείχνει 

πλέον στον y και όχι στον x. H Εικόνα 25(c) δείχνει αυτή τη μεταφορά του συνόλου 

δεξιών δεικτών του κόμβου x της Εικόνας 25(b), στον κόμβο y.  

Η υλοποίηση του αριστερού δείκτη και των συνόλων δεξιών δεικτών, ενώ δίνει τους 

επιθυμητούς χρόνους εκτέλεσης, απαιτεί 17 δείκτες ανά κόμβο. Μάλιστα, προσθέτοντας 

τους δύο δείκτες που χρειάζονται για τη διατήρηση κάθε κόμβου σα τμήμα της ουράς, 

τον index ακέραιο στον πίνακα, και τους δύο δείκτες συν το πεδίο ισορροπίας (balance 

field) που χρειάζεται κάθε κόμβος AVL δένδρου, συνολικά χρειαζόμαστε 21 δείκτες, έναν 

ακέραιο και ένα πεδίο ισορροπίας για κάθε κόμβο.             
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6 Interleave bound 

6.1 Πώς εφαρμόζουμε splay για loglogN-ανταγωνιστικότητα 

Ο George F. Georgakopoulos [9] παρουσιάζει μια επέκταση της splay τεχνικής, το  

splay-αλυσίδα. Τα Δέντρα chain-splay ανεβάζουν το προσεγγισμένο στοιχείο στη ρίζα 

ακριβώς όπως τα κλασικά splay δέντρα, αλλά εκτελούν  μερικά splay τοπικού  

χαρακτήρα κάτω από το προσεγγισμένο στοιχείο. Αποδεικνύει πως το Chain-Splay είναι 

loglog n - ανταγωνιστικό σε οποιοδήποτε σε μη απευθείας σύνδεση αλγόριθμο έρευνας. 

Αυτό το αποτέλεσμα είναι το κοντινότερο στην εικασία δυναμικής βελτιστότητας των  

splay δέντρων  από το 1983. 

6.1.1 Το πρόβλημα της αναζήτησης σε απευθείας σύνδεση   

Έστω U   ένα σύνολο  n στοιχείων  που διατάσσονται γραμμικά από το μικρότερο στο 

μεγαλύτερο. Μια ακολουθία προσβάσεων  Η  μήκους  Μ  είναι μία συνάρτηση  Η є [ 0.. – 

Μ-1 ] U. Στο  i-στό βήμα ,  i=0,...,M –1, πρέπει να έχουμε πρόσβαση στο στοιχείο 

σi=H(i), є U. Διατηρούμε ένα δυαδικό δέντρο αναζήτησης S, αυτορρυθμιζόμενο από 

κάποιο αλγόριθμο  Α,  που περιορίζεται για να πλοηγήσει  στο S αρχίζοντας από τη ρίζα 

του, να ακολουθηθεί μια ακμή τη φορά και να μετασχηματιστεί  το S  με περιστροφές. Η 

διάτρεξη ή η περιστροφή μιας ακμής κοστίζει μια μονάδα. Έστω S0  να είναι το αρχικό 

δέντρο,  Si+1  το δέντρο  ολοκληρώνοντας  την πρόσβαση (σi), και  c (s ι) το κόστος της i-

οστής πρόσβασης . Το συνολικό κόστος και των Μ προσβάσεων  προσεγγίζεται  ως 

CA(H)  
1

0
( )M

ii
c σ−

=∑ . Ο αλγόριθμος  Α  λέγεται ότι είναι ένας  σε απευθείας σύνδεση  

αλγόριθμος εάν και μόνο αν  ο τρόπος που εκτελεί  την πρόσβαση (σi) εξαρτάται μόνο 

από  το παρελθόν , δηλ, μόνο  από τα Si   και   σ0..., σi. Διαφορετικά καλείται εκτός 

σύνδεσης(off-line). Προφανώς, υπάρχει ένας βέλτιστος σε μη απευθείας σύνδεση 

αλγόριθμος  απλά ελέγξτε όλες τις πιθανές ακολουθίες  

δέντρων και επιλέξτε το καλύτερο. Ένας αλγόριθμος  Α  που εξυπηρετεί  την Η  με. 

συνολικές δαπάνες CA(H), λέγεται ότι είναι  Κ-ανταγωνιστικός  (στο βέλτιστο) , εάν 

CA(H)≤kCopt(H) για όλες τις ακολουθίες προσβάσεων Η. Θα παρουσιάσουμε στη 

συνέχεια μια έκδοση splay που επιτυγχάνει  την ανταγωνιστικότητα  k = O(loglog N). 
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6.1.2 Splay πρότυπα, παράγοντες προόδου και μια ανάλυση 
επιμερισμένου-κόστους  

Η splay τεχνική για ένα δυαδικό δέντρο  S  μπορεί να περιγραφεί από το σύνολο 

προτύπων  που δίνονται στην εικόνα 1. Έστω ο εσωτερικός κόμβος  x   να είναι 

απόγονος  του y   στο S.  H Splay τεχνική  splay[ x   y] καθορίζεται ως εξής: βάλτε έναν 

δρομέα στο x  και επανασυνδέστε τo μονοπάτι του  στο y  εφαρμόζοντας επανειλημμένα 

όπως γνωρίζουμε από το προηγούμενα κεφάλαια τις πράξεις zig, zig-zag και zig-zig, 

μέχρι  το x  να πάρει τη θέση  του y. 

Για να λάβουμε μια ανάλυση επιμερισμένου κόστους για splay, ορίζουμε σε κάθε κόμβο  

x   στο S  (ακόμη και στους εξωτερικούς) ένα ατομικό βάρος  w (x) ≥0, και καθορίζουμε 

το συνολικό  βάρος   

W (x) ως το άθροισμα των ατομικών βαρών των  

κόμβων απογόνων, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου. Για μια ακμή  e  �( γονέας (x),  

x) καθορίζουμε τον παράγοντα προόδου φ(e) ως  ( ) log( ( ) / ( ))e W y W xφ . Για  ένα 

μονοπάτι x  y  θέτουμε  
( )

( ) ( )
e x y

x y eφ φ
∈ →

→ ∑ . Το δυναμικό Φ ενός δέντρου  S – σε 

σχέση με w( ⋅ )—ορίζεται ως το άθροισμα όλων των παραγόντων προόδου: 

( ) ( )
e S

S eφ φ
∈∑  .  

 
Λήμμα 1 (λήμμα προόδου):  Έστω πως splay[x y ] εφαρμόζεται  στο S, λαμβάνοντας 

το δέντρο  S’. Κατόπιν,  

( ) 3 ( ) [ ( ) ( ')]length x y x y S Sφ→ ≤ → + Φ −Φ .  

 άρα, το  επιμερισμένο κόστος  του splay[ x  y] είναι O(φ (x  y)) �O(log(W ( y)/W (x))).  
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6.1.3 Επιμερισμοί-αλυσίδες και ένα χαμηλότερο όριο για Copt(H)  

Για απλούστευση των πραγμάτων, υποθέστε ότι  Ν �|U| = |2m-1| για κάποιο ακέραιο 

αριθμό  

 m  >0.  Έστω το Β  ένα πλήρως  ισοζυγισμένο δυαδικό δέντρο  Ν  εσωτερικών και  Ν+1 

εξωτερικών κόμβων. Για κάθε εσωτερικό κόμβο  x   στο B  καθορίζουμε follow (x) ως είτε 

το αριστερό παιδί του  left (x) είτε  το δεξί παιδί  right(x), και καθορίζουμε τους  HEAD  

κόμβους ως το σύνολο κόμβων που δεν είναι  follow κανενός κόμβου. Η  αλυσίδα (x) θα 

είναι το σύνολο κόμβων προσιτών από  το x  
κατά μήκος των ακμών της μορφής ( y,  follow ( y)). Το σύνολο αλυσίδων  P  =  {αλυσίδα 

(x):  x ∈HEAD}, μετατρέπεται σε δέντρο, και μάλιστα δυαδικό, καθορίζοντας τον γονέα 

μιας αλυσίδας με HEAD x, ως εκείνη την αλυσίδα που περιέχει το γονέα  του x. 

Παρατηρήστε ότι το μέγεθος κάθε αλυσίδας είναι το πολύ log2(N + 1).  

Κάθε ιστορία  Η  χωρίζει το δέντρο  Β  σε αλυσίδες: για κάθε  x   στο B  θέτουμε  follow 

(x)  �left (x) εάν o πιο πρόσφατα προσεγγισμένος απόγονος  του x  είναι είτε  o x, είτε 

κάποιος κόμβος στο αριστερό υποδένδρο  του x, είτε κανένας απόγονος  

του x  δεν έχει προσεγγιστεί μέχρι τώρα. Διαφορετικά  follow (x)  �right (x). Για κάθε 

βήμα i ,  έστω Ρi(H ) να είναι η διαμέριση που προκαλείται από τη μερική ιστορία  σ0...,  

σ i-1. Για κάθε κόμβο  x  καθορίζουμε το επίπεδό του στο βήμα  i, leveli (x), ως αριθμό 

HEAD  κόμβων  του Pi  στo στο μονοπάτι  x  ρίζα (B).  

Παραθέτουμε το ακόλουθο αποτέλεσμα Ρ. Wilber [ 22 ], μαζί με μια απόδειξη:  

 

 

 

Λήμμα 2 (interleave bound):  Οποιοσδήποτε αλγόριθμος  Α  που εξυπηρετεί  την Η  με 

την πρόσβαση ενός δυαδικού δέντρου αναζήτησης μέσω περιστροφών, εκτελεί 

τουλάχιστον   
1

0
( ) 1/ 2 ( ) ( )M

OPT ii
C H level ισ

−

=
≥ −Ο Ν∑  πράξεις.  

 

Απόδειξη:  Εάν  το y  είναι ένας  HEAD  κόμβος στο μονοπάτι  root(B) σi  τότε κατά τη 

διάρκεια της  πρόσβασης  του σi , ο follow ( ⋅ ) κόμβος του γονέα του y αλλάζει από τον 

αδερφό του y, στο ίδιο το y.  Το άθροισμα  
1

0
( )M

ii
level ισ

−

=∑ είναι ίσο με το συνολικό 

αριθμό από τέτοιες αλλαγές (συμπεριλαμβανομένων  των Μ προσβάσεων  στη ρίζα) και 

προφανώς τους μισούς από τους (αποκλείοντας το περισσότερο  Ν)  
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αλλάζουν  το follow ( ⋅ ) ενός κόμβου από το αριστερό  του  στο δεξί  παιδί  του. Θα 

βάλουμε χαλίκια στο δέντρο S και θα αναγκάσουμε τον αλγόριθμο  Α  να συλλέξει τόσα 

χαλίκια όσος ο συνολικός αριθμός αλλαγών follow ( ⋅ ) από αριστερά προς δεξιά. 

 

 

 

Έστω ότι ένας κόμβος z  καλύπτει ένα σύνολο  J U⊆ ,  εάν ο z  είναι πρόγονος  στο S  

κάθε στοιχείου  στο J. Ορίζουμε τον υψηλότερο κόμβος  του  J ως top (J). Είναι εύκολο 

να φανεί ότι, δεδομένου ότι  το S  είναι ένα δυαδικό δέντρο αναζήτησης, εάν  το J  είναι 

ένα διάστημα του U, τότε ο top ( J) καλύπτει το J.  Για κάθε  x   στο B  καθορίζουμε το  

αριστερό subinterval(υποδιάστημα)  LI (x)   σαν  το {x} συν όλα τα στοιχεία στο αριστερό 

υποδένδρο(subtree)  του x, και  δεξιό subinterval RI (x) ως όλα στοιχεία στο δεξιό 

subtree του x.   Δεδομένου ότι τα subintervals  του x  δεν χωρίζονται από οποιοδήποτε 

στοιχείο, οι κόμβοι top (LI (x)) και  top (RI (x)) βρίσκονται σε μονοπάτι του S. 

Καθορίζουμε το  σημείο μετάβασης (transition point)  του x, tp (x), ως  το χαμηλότερο 

από αυτά. Εφόσον τα  subintervals κάθε  x  είναι ανεξάρτητα και το σημείο μετάβασης  

του Χ  ανήκει στο subinterval που καλύπτει. Επιπλέον, όντας ο χαμηλότερος  των  top 

(LI (x)) και  

top(RI ( x)) ,αυτός  δεν καλύπτει και τα δύο. Σημειώνουμε ότι ο Α  πρέπει «να 

αγγίξει»(δηλ. Να επισκεφθεί  ή/και να περιστρέψει) τον tp(x) ώστε να έχει πρόσβαση σε 

κάποιο στοιχείο στο subinterval που καλύπτεται από το tp (x)  στο S.  Κατωτέρω 

εκμεταλλευόμαστε αυτό το γεγονός.  

 

Από τον ορισμό  του follow (x) στο B, μια από αριστερά προς δεξιά αλλαγή που 

συμβαίνει στον κόμβο  x, αντιστοιχεί σε δύο βήματα  a,  b  ∈ [ 0 .. Μ –1 ] για το οποία 

( ), ( )a bLI x RI xσ σ∈ ∈ και για κάθε  k  ∈ (α,  β) έχουμε  ( )k I xσ ∉ , δηλ., η πιο πρόσφατη 

πρόσβαση πριν από το βήμα  β  ενός στοιχείου στο I(Χ) συνέβη στο βήμα  α. 

(Επισημαίνουμε  ότι το x  ανήκει  

 στο LI (x)). Μετά από  την πρόσβαση σα βάζουμε ένα χαλίκι στο σημείο μετάβαση tpα (x)  

στο S. Όταν αλγόριθμος  Α  

αγγίξει έναν κόμβο στο S,  συλλέγει όλα τα χαλίκια σε αυτό. Τα ακόλουθα γεγονότα 

αποδεικνύουν το λήμμα μας: 
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(1) Κάθε από αριστερά προς δεξιά αλλαγή  ενός  follow ( ⋅ )  βάζει ακριβώς ένα χαλίκι  

στο Ss. (Βάζει ενα  στο tp (x) όταν  εμφανίζεται και δεν μπορεί να εμφανιστεί πάλι εκτός 

αν αυτό έχει μαζευτεί.)  

(2) Το σημείο μετάβασης  του x  παραμένει το ίδιο κατά τη διάρκεια των βημάτων  k  ∈ 

(α,  β), εκτός αν αγγίζεται από  το Α.  

(Εκτός όταν το tp (x) αγγίζεται, κανένας άλλος κόμβος δεν μπορεί να γίνει, ή να πάψει να 

είναι, ένας απόγονός του. Κατά συνέπεια  το tp (x) συνεχίζει να καλύπτει το subinterval  

του x  στο οποίο ανήκει και για να μην καλύπτει το άλλο)  

(3) Ο αλγόριθμος  Α  αγγίζει το σημείο μετάβασης  tp (x) σε κάποιο βήμα στο (a.. b]. (Για 

την πρόσβαση  του σβ  , ο αλγόριθμος  Α  πρέπει να αγγίξει tpb (x), και αυτό είναι ίσο με 

tpa (x), εάν το τελευταίο είναι άθικτο μέχρι τώρα.) 

(4) Δύο  κόμβοι στο Β  δεν μπορούν να έχουν το ίδιο σημείο μετάβασης  στο S. (Έστω οι 

x ≠ y   να είναι δύο κόμβοι με z το κοινό σημείο μετάβασης. Κάθε κόμβος είναι πρόγονος  

στο Β  του σημείου μετάβασής του, κατά συνέπεια οι x και y  είναι πρόγονοι  του z στο Β. 

Υποθέτουμε ότι οι x, y, z εμφανίζονται σε ένα μονοπάτι στη δεδομένη διάταξη. Ο κόμβος 

z όντας σημείο μετάβασης  του x,  καλύπτει εκείνο το subinterval  του x  στο οποίο 

ανήκει, δηλ. το ίδιο subinterval που περιέχει  το y. Κατά συνέπεια καλύπτει και τα δύο 

subintervals  του y. Ακόμα  ο z  είναι επίσης το σημείο μετάβασης του y, ενώ το σημείο 

μετάβασης κανενός κόμβου δεν καλύπτει και τα δύο subintervals του —μια αντίφαση.)  

(5) Ο αλγόριθμος  Α  πρέπει να συλλέξει το πολύ  ένα χαλίκι για να αγγίξει  το tpα(x), 

δηλ., αυτό δεν υπερφορτώνεται.  

(Ο κόμβος tpα (x), μέχρι να αγγιχτεί από  το Α, παραμένει ο κόμβος μετάβασης  του x, 

ως εκ τούτου από (4) κανένας άλλος κόμβος δεν θα βάλει χαλίκι σε αυτό: κάθε κόμβος 

μεταφέρει το πολύ ένα χαλίκι.)  

(6) Στο περισσότερο  Ν  χαλίκια μπορούν να αφεθούν στο τέλος. 
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6.1.4 Αλυσίδα-splay(Chain-splay):  Εφαρμόζοντας splaying για να 
επιτύχουμε το χαμηλότερο όριο μέσα σε έναν παράγοντα O(loglog 
Ν ) 

  
Για να εξυπηρετήσουμε  την Η,  πρέπει σε κάθε βήμα i να προσπελαύνουμε το στοιχείο  

σi και να ρυθμίσουμε το δέντρο  Si  στο δέντρο Si+1. Για την επιμερισμένη ανάλυση 

κόστους αυτών των προσβάσεων καθορίζουμε το ατομικό βάρος  Wi(x)  του x   στο Si 

ως: 

    ( )( ) (log 2( 1)) ,ilevel x
iw x N −= +     (1) 

το level(επίπεδο)  του i προέρχεται από τον αντίστοιχο κόμβο του  στο Β  και την 

τρέχουσα διαμέριση Pi. 

 

Λήμμα 3:  Έστω το δέντρο  S  με  ρίζα  r   ζυγισμένο  σύμφωνα με το w( ⋅ ). Τότε το 

επιμερισμένο κόστος για την πρόσβαση σε οποιουδήποτε  x   στο S  είναι  

 

   O(φ(x→r)) = O(loglog2(N+1)) ⋅ level(x). 

 
 

 

Συνθήκη σεβασμού αλυσίδας:  

(1) Για κάθε βήμα  i = 0,…,  M –1, κάθε αλυσίδα  C  στη προκληθείσα διαμέριση  στο Β  

από την ιστορία Η μέχρι το βήμα i, διαμορφώνει ένα ενιαίο υποδένδρο  στο Si  (δηλ. οι 

κόμβοι του συνδέονται με  το Si) και ο κόμβος γονέας  του υψηλότερου κόμβου του C 

στο Si  ανήκει στο γονέα  του C  στο B.  

(2) Σε κάθε κόμβο  x   στο S  διατηρούμε μία μεταβλητή που μας δείχνει εάν  ο x   είναι ο 

κορυφαίος κόμβος της αλυσίδας  στην οποία ανήκει. Είναι πολύ εύκολο να διατηρηθεί 

αυτή τη μεταβλητή κατά τη διάρκεια των περιστροφών. Διατηρούμε επίσης το βάθος, 

d(x), στο Β  του αντίστοιχου κόμβου  στο Β. Για αυτό χρειαζόμαστε ακριβώς 

loglog2(N+1) κανονικοποιημένα bits. 
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Εικόνα 27 Η LeftGroup πράξη 

 

Θεώρημα: Το Chain-Splay είναι O(loglog2(N+1))- ανταγωνιστικά στο βέλτιστο 

αλγόριθμο αναζήτησης.. 
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6.2 Dynamic Optimality—Almost 

 

 

 

Σε αυτήν την εργασία των Erik D. Demaine, Dion Harmon, John Iacono, Mihai Patrascu 

[ 5 ] παρουσιάζεται ένα  O(lg lg n)- ανταγωνιστικό σε απευθείας σύνδεση δυαδικό δέντρο 

αναζήτησης, που βελτιώνει την προηγούμενη καλύτερη  ανταγωνιστική αναλογία  της 

τάξης O(lg n). Αυτή είναι η πρώτη σημαντική πρόοδος στην υπόθεση δυναμικής 

βελτιστότητας των Sleator και Tarjan 1985 πως υπάρχουν O(1)- ανταγωνιστικά δυαδικά 

δέντρα αναζήτησης. 

 

6.2.1 BST Upper Bound (Άνω όριο Δυαδικού Δένδρου Αναζήτησης) 

6.2.2 Επισκόπηση Tango BST 

 

Παρουσιάζουμε μια σε απευθείας σύνδεση δομή δεδομένων BST, αποκαλούμενη Tango 

tree, το οποίο είναι O(loglog Ν)-ανταγωνιστικό ενάντια στη βέλτιστη σε μη απευθείας 

σύνδεση δομή δεδομένων σε κάθε ακολουθία πρόσβασης. Το tango χρησιμοποιεί O(1) 

bits επαύξησης ανά κόμβο, και το κόστος λογιστικής για να καθορίσει την επόμενη 

λειτουργία του BST είναι σταθερά επιμερισμένο. 

 

Υπενθυμίζουμε πως IB(X)/2 − O(n) είναι ένα κάτω όριο στο OPT(X), το κόστος του 

βέλτιστου σε μη απευθείας σύνδεση BST που εξυπηρετεί  

μια ακολουθία πρόσβασης Χ. 

 

Καθορίζουμε τώρα έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο πρόσβασης του Tango BST. Έστω Ti 

η κατάσταση του Tango BST κατόπιν της εκτέλεσης των προσβάσεων x1, x2, . . . , xi. 

Πάλι διατηρούμε ένα τέλειο δυαδικό δέντρο  P πάνω στα ίδια κλειδιά, επαυξημένο ώστε 

να αποθηκεύει το προτιμημένο παιδί για κάθε κόμβο (του οποίου το subtree περιέχει το 

πιο πρόσφατα προσεγγισμένο στοιχείο). Κατά συνέπεια η κατάσταση  Pi αυτού του 
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επαυξημένου τέλειου δυαδικού δέντρου σε οποιαδήποτε στιγμή I καθορίζεται απλώς 

από την ακολουθία πρόσβασης, ανεξάρτητα από το Tango BST.  

Ο ακόλουθος μετασχηματισμός μετατρέπει μια κατάσταση Pi του P σε μια κατάσταση  Ti 

του Tango BST.  Ακολουθούμε το προτιμώμενο παιδί της ρίζας P, και το προτιμημένο 

παιδί αυτού του παιδιού, κ.ο.κ., έως ότου φθάνουμε σε ένα φύλλο. Οι κόμβοι που 

διαπερνώνται κατά αυτή τη διαδικασία, διαμορφώνουν ένα μονοπάτι από τη ρίζα στο 

φύλλο, αποκαλούμενη  προτιμημένο μονοπάτι. Συμπιέζουμε αυτό το προτιμημένο 

μονοπάτι σε έναν "βοηθητικό" δέντρο R. (Τα βοηθητικά δέντρα είναι BSTs που 

καθορίζονται κατωτέρω.) Η αφαίρεση αυτού του προτιμημένου μονοπατιού από το P,  

διασπά το P σε αρκετά κομμάτια,  εκτελούμε αναδρομικά σε κάθε κομμάτι και κρεμάμε 

τα προκύπτοντα BSTs από το βοηθητικό δέντρο  R ως παιδιά.  

 

Η συμπεριφορά του Tango BST καθορίζεται τώρα ως εξής:  

Σε κάθε πρόσβαση xi, η κατάσταση  Ti του Tango BST δίνεται από το μετασχηματισμό 

που περιγράφεται επάνω και εφαρμόζεται στο Pi.   Δεν έχει καθοριστεί ακόμα πώς  

λαμβάνεται αποτελεσματικά το Ti από το Ti-1. Για να αντιμετωπίσουμε αυτό το 

αλγοριθμικό ζήτημα, περιγράφουμε αρχικά τα βοηθητικά δέντρα και τις διαδικασίες που 

υποστηρίζουν.  

 

 

 

6.2.3 Βοηθητικό δέντρο  

Η  βοηθητική δενδρική δομή δεδομένων είναι ένα επαυξημένο BST, που αποθηκεύει ένα 

subpath ενός μονοπατιού ρίζας-φύλλου στο P, αλλά διαταγμένο με βάση τις τιμές των 

κλειδιών. Με κάθε κόμβο αποθηκεύουμε επίσης το σταθερό  βάθος του  στο P. Κατά 

συνέπεια, τα βάθη των κόμβων σε ένα βοηθητικό δέντρο σχηματίζουν ένα υποδιάστημα 

(subinterval)  [0, lg(n + 1)]. Καλούμε τον πιο ρηχό κόμβο ως  κορυφή (top) του 

μονοπατιού, και το βαθύτερο κόμβο, ως το κατώτατο σημείο(bottom) του μονοπατιού. 

Απαιτούμε τις ακόλουθες πράξεις των βοηθητικών δέντρων:  

1.  Αναζήτηση  στοιχείου από το κλειδί σε ένα βοηθητικό δέντρο.  

2.  Διαχωρισμός (Cut)  ενός βοηθητικού δέντρου σε δύο βοηθητικά δέντρα, ένα που 

αποθηκεύει το μονοπάτι  όλων των κόμβων βάθους το πολύ ίσο με το καθορισμένο 
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βάθος d, και το άλλο αποθηκεύει το μονοπάτι όλων των κόμβων  βάθους μεγαλύτερο 

από d.  

3.  Ένωση(Join)  δύο βοηθητικών δέντρων που αποθηκεύουν δύο ξεχωριστά μονοπάτια, 

όπου ο κατώτατος κόμβος ενός μονοπατιού είναι ο γονέας του top κόμβου του άλλου 

μονοπατιού.  

 

Απαιτούμε ότι όλες αυτές οι πράξεις παίρνουν χρόνο  O(log k), όπου  k είναι ο συνολικός 

αριθμός κόμβων στο βοηθητικό δέντρο που χρησιμοποιείται στην πράξη.  Σημειώνουμε 

ότι οι απαιτήσεις των βοηθητικών δέντρων είναι παρόμοιες με τα δέντρα σύνδεσης-

διαχωρισμού (link-cut trees) των Sleator και Tarjan, εντούτοις, τα βοηθητικά δέντρα 

έχουν την πρόσθετη ιδιότητα όπου οι κόμβοι αποθηκεύονται σε ένα BST που 

διατάσσεται από τα κλειδιά και όχι από το βάθος στο μονοπάτι.  

 

Ένα βοηθητικό δέντρο εφαρμόζεται ως επαυξημένο red-black tree. Εκτός από την 

αποθήκευση του κλειδιού και του βάθους, κάθε κόμβος αποθηκεύει το μέγιστο βάθος 

ενός κόμβου στο υποδέντρο του. Αυτό το βοηθητικό στοιχείο μπορεί να διατηρηθεί στα 

red-black δέντρα με μία επιβάρυνση σταθερού παράγοντα.[ CLRS01, κεφάλαιο 14 ].  

 

Η πρόσθετη επιπλοκή είναι ότι οι κόμβοι που θα στερούνταν κανονικά ένα παιδί στο red-

black δέντρο (π.χ. τα φύλλα) μπορούν εντούτοις να έχουν τους δείκτες σε παιδιά που 

βρίσκονται σε άλλα βοηθητικά δέντρα. Προκειμένου να διακρίνουμε τα βοηθητικά δέντρα 

μέσα σε αυτήν την σύνθεση-δέντρο από βοηθητικά δέντρα, σημειώνουμε τη ρίζα κάθε 

βοηθητικού δέντρου.  

 

Υπενθυμίζουμε ότι τα red-black trees υποστηρίζουν την αναζήτηση, διάσπαση, και 

ένωση σε O(lg k) [ CLRS01, πρόβλημα 13-2 ].  Ειδικότερα, αυτό επιτρέπει σε μας να 

αναζητούμε σε ένα βοηθητικό δέντρο σε χρόνο O(lg k).  Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες 

συγκεκριμένες τεχνικές διάσπασης και ένωσης , εκφρασμένες με όρους 

αντιπροσώπευσης της μορφής δέντρο δέντρων αντί μιας δασικής αντιπροσώπευσης: 

 

1.  Διάσπαση(split)  ενός red-black δέντρου σε έναν κόμβο x: Ρυθμίζουμε εκ νέου το 

δέντρο έτσι ώστε  το x να είναι στη ρίζα, το αριστερό subtree  του x είναι ένα red-black 

δέντρο στους κόμβους με κλειδιά μικρότερα του x, και δεξιό subtree  του x είναι ένα red-

black δέντρο με κόμβους με κλειδιά μεγαλύτερα από του x.  



Μελέτη και Ανάπτυξη Αυτοοργανώμενων Δομών Δεδομένων  

 118 

2.  Συνένωση(concatenate)  δύο red-black δέντρων , των οποίων οι ρίζες είναι παιδιά 

ενός κοινού κόμβου x: Ρυθμίζουμε εκ νέου  το subtree του x, για να σχηματιστεί ένα red-

black δέντρο επάνω  στον x και τους κόμβους στο subtree του.  

 

Τώρα περιγράφουμε πώς να υποστηρίξουμε το διαχωρισμό και την ένωση, 

χρησιμοποιώντας τη διάσπαση και τη συνένωση.  

 

Για να αποκόψουμε ένα επαυξημένο δέντρο  A σε βάθος d, παρατηρούμε αρχικά ότι οι 

κόμβοι βάθους μεγαλύτερου από  d διαμορφώνουν ένα διάστημα κλειδιών μέσα στο A. 

Χρησιμοποιώντας την αύξηση του μεγίστου βάθους κάθε subtree, μπορούμε να βρούμε 

τον κόμβο l με το μικρότερο κλειδί, που έχει βάθος μεγαλύτερο από  d μέσα σε O(lg k) 

χρόνο, ξεκινώντας από τη ρίζα και επανειλημμένως ακολουθώντας το αριστερότερο  

παιδί του οποίου το subtree έχει το μέγιστο βάθος μεγαλύτερο από d.  Συμμετρικά, 

μπορούμε να βρούμε τον κόμβο  r με το μεγαλύτερο κλειδί, που έχει βάθος μεγαλύτερο 

από d. Επίσης υπολογίζουμε τον πρόγονο l’ του l και τον απόγονο r’ του r. 

 

 

Με το διάστημα [l, r], ή ισοδύναμα το διάστημα (l’, r’), καθορίζοντας την ακτίνα 

ενδιαφέροντος, χειριζόμαστε τα δέντρα χρησιμοποιώντας τη διάσπαση και συνένωση 

όπως φαίνεται στο σχήμα.  

Πρώτα διασπούμε το  A  στο l’ για να διαμορφώσουμε δύο subtrees του l’, B και  C,  που 

αντιστοιχούν στα διαστήματα  (-∞, l’) και (l’, ∞). Κατόπιν, διασπούμε το C στο r’ για να 

διαμορφώσουμε δύο subtrees του r, D και  E,  που αντιστοιχούν στα διαστήματα (l’,r’) και 

(r’, ∞) . Τώρα μαρκάρουμε τη ρίζα του D, αποκόπτοντας αποτελεσματικά το D από το 

υπόλοιπο δέντρο. Τα στοιχεία του D έχουν κλειδιά στο διάστημα (l’, r’), το οποίο είναι 

ισοδύναμο με το διάστημα  [l, r], που είναι ακριβώς οι κόμβοι βάθους μεγαλύτερου από 

d.  Έπειτα συνενώνουμε στον r’, ο οποίος στο red-black δέντρο εμφανίζεται να μην έχει 

κανένα αριστερό παιδί.  Κατά συνέπεια η συνένωση διαμορφώνει απλά ένα red-black 

δέντρο επάνω  στον r’ και τους κόμβους στο δεξί subtree του. Τελικά συνενώνουμε στον 

l’, συγχωνεύοντας αποτελεσματικά όλους τους κόμβους εκτός από εκείνους μέσα στο D. 

Το προκύπτον δέντρο επομένως έχει όλους τους κόμβους βάθους το πολύ  d.  

 

Η ένωση δύο επαυξημένων δέντρων  A και  B είναι παρόμοια, εκτός από ότι 

ξεμαρκάρουμε αντί να μαρκάρουμε. Πρώτα καθορίζουμε ποιο δέντρο αποθηκεύει τους 
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κόμβους του μεγαλύτερου βάθους από όλους τους κόμβους μέσα στο άλλο δέντρο με τη 

σύγκριση των βαθών των ριζών A και B. Υποθέτουμε πως το A αποθηκεύει τους 

κόμβους μεγαλύτερου βάθους. Συμμετρικά με την cut πράξη, παρατηρούμε ότι οι κόμβοι  

 του B έχουν κλειδιά, που οι τιμές τους ανήκουν ανάμεσα σε δύο κλειδιά l’ και r’ στο Α. 

Μπορούμε να βρούμε αυτά τα κλειδιά με την αναζήτηση στο  A για το κλειδί  της ρίζας 

του Β. Πράγματι, εάν διασπάσουμε το  A στο l’ και έπειτα στο r’, η μαρκαρισμένη ρίζα 

του B γίνεται το αριστερό παιδί του r’. Κατόπιν εμείς ξεμαρκάρουμε τη ρίζα του B, 

συγχωνεύουμε στον r’, και έπειτα συγχωνεύουμε στο l’. Το αποτέλεσμα είναι ένα ενιαίο  

δέντρο που περιέχει  όλα τα στοιχεία από  τα A και B. 

 

 

Εικόνα 28 

 

6.2.4 Tango Algorithm 

Τώρα περιγράφουμε πώς να κατασκευάσουμε τη νέα έκδοση  Ti του BST, δεδομένου 

της προηγούμενης έκδοσης Ti-1 και της επόμενης πρόσβασης xi. Η πρόσβαση  στο xi 

αλλάζει τα προτιμώμενα παιδιά για να δημιουργήσει  ένα προτιμώμενο μονοπάτι από τη 

ρίζα στο xi, και δεν αλλάζει οποιαδήποτε άλλα  προτιμημένα παιδιά.  Αυτά τα σημεία της 

αλλαγής αντιστοιχούν ακριβώς στα σημεία όπου η αναζήτηση διασχίζει από ένα 

αυξημένο δέντρο στο επόμενο, δηλ., όπου ακουμπά ένα μαρκαρισμένο κόμβο. Για κάθε 

τέτοια αλλαγή σε ένα προτιμημένο παιδί, για παράδειγμα που αλλάζει το προτιμημένο 
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παιδί του x από το αριστερό στο δεξί, κόβουμε το επαυξημένο δέντρο το παλιό μονοπάτι 

του οποίου περιέχει  το x, στο αριστερό παιδί του x, και ενώνουμε έπειτα το προκύπτον 

top μονοπάτι (που περιέχει x) με το επαυξημένο δέντρο του δεξιού παιδιού του x. 

 

 

Λήμμα 1  Ο αριθμός  k κόμβων των οποίων τα προτιμώμενα παιδιά αλλάζουν κατά τη 

διάρκεια μιας πρόσβασης  xi είναι ανάλογος προς το Interleave Bound  IBi(X) της 

πρόσβασης xi.  

Λήμμα 2  Ο χρόνος μιας πρόσβασης  xi είναι O(k (1 + lg lg n)), όπου  k είναι ο αριθμός 

κόμβων των οποίων τα προτιμώμενα παιδιά αλλάζουν κατά τη διάρκεια της πρόσβασης 

xi.  

Θεώρημα 1  Ο χρόνος του tango BST για μια  ακολουθία πρόσβασης  X πάνω στο 

σύμπαν {1,2,...,n} είναι O((n + OPT(X)) (1 + lg lg n)),όπου  OPT(X) είναι το κόστος του 

σε μη απευθείας σύνδεση βέλτιστο BST που εξυπηρετεί τη  X. 

 

 

6.2.5 Ακρίβεια της προσέγγισης  

Παρατηρούμε  ότι δεν μπορούμε να ελπίσουμε να βελτιώσουμε τον ανταγωνιστικό 

παράγοντα πέρα από  Θ(lg lg n) χρησιμοποιώντας το τρέχον κάτω όριο. Σε κάθε στιγμή , 

το προτιμημένο μονοπάτι  από τη ρίζα  του P περιέχει lg(n + 1) κόμβους. Ανεξάρτητα 

από το πώς οργανώνεται το BST, ένας από αυτούς τους  lg(n + 1) κόμβους πρέπει να 

έχει βάθος Ω(lg lg n), το οποίο μεταφράζεται σε ένα κόστος της τάξης Ο(lg lg n) για την 

πρόσβαση εκείνου του κόμβου. Αφ' ετέρου, η πρόσβαση σε οποιονδήποτε από αυτούς 

τους κόμβους αυξάνει το Interleave Bound το πολύ κατά 1. Υποθέστε ότι έχουμε 

πρόσβαση στον κόμβο  x κατά μήκος του προτιμώμενου μονοπατιού από τη ρίζα P. Τα 

προτιμημένα παιδιά δεν αλλάζουν για τους κόμβους κατωτέρω του  x στο προτιμημένο 

μονοπάτι, ούτε αλλάζουν για τους κόμβους ανωτέρω του x. Το προτιμημένο παιδί μόνο  

του ίδιου του x μπορεί να αλλάξει, στην περίπτωση που το προηγούμενο προτιμημένο 

παιδί ήταν το δεξί παιδί, επειδή (αυθαίρετα) καθορίσαμε το προτιμημένο παιδί ενός μόλις 

προσεγγισμένου κόμβος  x  να είναι το αριστερό παιδί. Τελικά, οποιαδήποτε στιγμή, 

υπάρχει μια πρόσβαση που κοστίζει  Ω(lg lg n) σε οποιαδήποτε σταθερή δομή 

δεδομένων BST, όμως αυξάνει το Interleave bound το πολύ κατά 1 , για μια αναλογία 

Ω(lg lg n). 



Μελέτη και Ανάπτυξη Αυτοοργανώμενων Δομών Δεδομένων  

 121

 

6.3 Επίλογος: Μια σύγκριση με τα tango δέντρα  και μερικά σχόλια  

Τα tango δέντρα [ 5 ] είναι μια έξυπνη και πολύ αποδοτική έκδοση των δέντρων 

αναζήτησης. Ακόμα, όσον αφορά την υπόθεση της δυναμικής βελτιστότητας, 

παρουσιάζουν λίγες θεωρητικά ανεπιθύμητες ιδιότητες: (1) Εάν το κάτω όριο του 

λήμματος 2 είναι σφιχτό τότε δεν είναι βέλτιστα (2) Δεν είναι  

τύπου splay δεδομένου ότι διατηρούν διάφορα subtrees ρητά υψοζυγισμένων (3) Δεν 

χρησιμοποιούν μόνο συγκρίσεις — εάν αυτό είναι οποιασδήποτε θεωρητικής σημασίας 

(4) Περιγράφονται από πράξεις αποκοπής και σύνδεσης subtrees, ενώ ο βέλτιστος 

αντίπαλος δε λειτουργεί έτσι. 

 

Το chain-splay αποφεύγει όλα τα ανωτέρω, εκτός από, μέχρι τώρα, την 1η ιδιότητα: 

Ενδεχομένως το chain-splay δεν είναι βέλτιστο.   Σημειώνουμε  εντούτοις ότι στο chain-

splay κάθε προσεγγισμένο στοιχείο ανεβαίνει με splay στη ρίζα με ακριβώς τον ίδιο 

τρόπο με το συνηθισμένο splay. Η πρόσθετη εργασία γίνεται για να κρατήσει τις 

αλυσίδες  συνδεδεμένες με το S.  Πιθανώς η ανάγκη για επιπλέον splaying  προκύπτει 

ως επινόηση της ανάλυσής μας και το κλασικό splay είναι O(loglog Ν) - ανταγωνιστικό. 

Σε αυτήν την περίπτωση τα splay δέντρα θα σέβονταν (υπό κάποια νέα ευρύτερη 

έννοια) όχι μόνο τις επιμερίσεις-αλυσίδες του Β, αλλά και τις επιμερίσεις όλων των 

πιθανών τέτοιων δέντρων ταυτόχρονα!  Αυτή θα ήταν πολύ ισχυρή δήλωση, η οποία —

κατά την άποψη του συγγραφέα—θα μπορούσε ακόμη και να είναι ισοδύναμη με τη 

υπόθεση  δυναμικής βελτιστότητας.  Προφανώς, η ανταγωνιστικότητα O(loglogΝ) του 

κλασικού splay είναι το σημαντικότερο επόμενο ζήτημα που αφήνεται ανοικτό  

από αυτήν την εργασία. Τέλος, ο συγγραφέας επισημαίνει[ 6 ] πως αποδεικνύεται ότι τα 

splay δέντρα είναι ανταγωνιστικά  στα παραμετρικά ισορροπημένα  αυτορρυθμιζόμενα 

δέντρα —μια κατηγορία που περιλαμβάνει όλες τις αυτορρυθμιζόμενες εκδόσεις σχεδόν 

όλων των ισορροπημένων δέντρων που έχουν σχεδιαστεί μέχρι τώρα. Μπορούμε να 

εφαρμόσουμε ή να επεκταθούμε [ 6 ] για να αποδείξουμε ότι αυτά  

τα chain-splay δέντρα ή καλύτερα τα splay δέντρα, είναι ανταγωνιστικά στα tango;  Είναι 

το κλασικό splay ανταγωνιστικό προς τα chain-splay δέντρα; 
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6.4 Υλοποιητικά ζητήματα 

Οι παραπάνω δομές υλοποιήθηκαν στη αντικειμενοστρεφή γλώσσα C++ 

και στο εργαλείο Dev-C++. Ακολουθούν αναλυτικά λεπτομέρειες για την 

υλοποίηση κάθε δομής ξεχωριστά. 

6.4.1 Υλοποιητικά ζητήματα στο Chain-Splay 

Οι υλοποιήσεις του Chain splay, παρέχονται στα αρχεία GF_splay.h για τις δηλώσεις και 

my_splay.cpp για τις καθαρά υλοποιήσεις. Οι κλάσεις της υλοποίησης είναι bst_node για 

τους κόμβους και bs_tree για το δένδρο.  Επιπλέον, έχει προστεθεί η κλάση 

trees_from_split για υλοποιητικούς λόγους, που θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

Κάθε κόμβος έχει τα πεδία data, για το κλειδί του, left_child και right_child για τα παιδιά 

του, parent για το γονέα του,  follow για το προτιμώμενο παιδί, depth για το βάθος του 

κόμβου , top μεταβλητή για τον αν είναι η κορυφή μιας αλυσίδας και Balance σημαία για 

επαναζύγιση του κόμβου στο αρχικό δυαδικό δένδρο. Η κλάση bs_tree περιέχει τους 

κόμβους του δένδρου. Για το σκοπό της παραγωγής ενός πλήρους δυαδικού δένδρου, 

πάνω στο οποίο θα γίνουν οι προσβάσεις, χρησιμοποιούμε ένα AVL δέντρο.  Οι 

ανάλογες πράξεις για κατασκευή και ενημέρωση του   AVL δέντρου έχουν υλοποιηθεί 

ανάλογες συναρτήσεις που ανήκουν στην κλάση του bs_tree. 

Ο αλγόριθμος του Chain Splay και οι πράξεις Left Group και Right Group υλοποιήθηκαν 

από τις μεθόδους bst_Chain_Splay και bst_LeftGroup και bst_RightGroup αντίστοιχα. 

Η κλάση trees_from_split χρησιμοποιείται για να αποθηκεύουμε ζευγάρια 

δένδρων που προκύπτουν από τη διάσπαση ενός δένδρου. 

6.4.2 Υλοποιητικά ζητήματα στα Tango Trees 

Οι υλοποιήσεις του Tango Tree, παρέχονται στα αρχεία RBTree.h για τις 

δηλώσεις και RBTree.cpp για τις καθαρά υλοποιήσεις. Όπως αναφέραμε παραπάνω, 

απαιτούνται δύο δενδρικές δομές. Ένα πλήρες δυαδικό δένδρο αναφοράς και ένα 

βοηθητικό δένδρο. Για την πρώτη δομή υλοποιήθηκε ένα AVL δένδρο και για τη δεύτερη 

ένα Red-Black δέντρο. Οι κλάσεις της υλοποίησης είναι bst_node για τους κόμβους του 

AVL και bs_tree για το AVL δένδρο. Για το redblack tree ορίζεται η κλάση Node. 

Επιπλέον, έχει προστεθεί η κλάση trees_from_split για να αποθηκεύουμε ζευγάρια 
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δένδρων που προκύπτουν από τη διάσπαση ενός δένδρου. Κάθε κόμβος στο AVL tree 

συνδέεται με δείκτη με τον αντίστοιχο κόμβο στο  redblack tree και αντιστρόφως.  
Κάθε κόμβος του δυαδικού δέντρου αναφοράς έχει τα πεδία data, για το κλειδί του, 

left_child και right_child για τα παιδιά του, parent για το γονέα του,  follow για το 

προτιμώμενο παιδί, rb_node για τον αντίστοιχο κόμβο στο red-black δένδρο,  depth και 

maxdepth για το βάθος και το μέγιστο βάθος υποδένδρου του κόμβου αντίστοιχα , top 

μεταβλητή για τον αν είναι η κορυφή μιας αλυσίδας και Balance σημαία για επαναζύγιση 

του κόμβου στο αρχικό δυαδικό δένδρο. Η κλάση bs_tree περιέχει τους κόμβους του 

δένδρου. Για το σκοπό της παραγωγής ενός πλήρους δυαδικού δένδρου, πάνω στο 

οποίο θα γίνουν οι προσβάσεις, όπως προαναφέραμε χρησιμοποιούμε ένα AVL δέντρο.  

Οι ανάλογες πράξεις για κατασκευή και ενημέρωση του   AVL δέντρου έχουν υλοποιηθεί 

ανάλογες συναρτήσεις που ανήκουν στην κλάση του bs_tree.  

Κάθε κόμβος του red-black δένδρου έχει τα πεδία Key, για το κλειδί του, left και right για 

τα παιδιά του, parent για το γονέα του, depth και maxdepth για το βάθος και το μέγιστο 

βάθος υποδένδρου του κόμβου αντίστοιχα, τη σημαία is_root για το εάν είναι ρίζα 

δένδρου ή όχι, και the_bst_node  για τον αντίστοιχο AVL κόμβο.  

Ο αλγόριθμος Tango υλοποιείται από τη μέθοδο tango. 
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7 Τυχαιοποίηση και Splay trees 
 

7.1 Τυχαιοποιημένα Splay Trees: Θεωρητικά και Πειραματικά 
Αποτελέσματα 

Σε αυτή  τη δημοσίευση παρουσιάζεται η πρώτη τυχαιοποιημένη παραλλαγή των splay 

δέντρων.  O νέος αλγόριθμος για το δέντρο είναι και απλός και εύκολο να εφαρμοστεί. 

Αποδεικνύεται ότι η τυχαιοποιημένη έκδοση του splaying έχει την ίδια ασυμπτωτική 

απόδοση με την αρχική ντετερμινιστική έκδοση αλλά επιτυγχάνει μικρότερες σταθερές 

στην Ο- σημειογραφία. Αυτό είναι ενδιαφέρον στην πράξη, επειδή ο χρόνος αναζήτησης 

στα splay δέντρα είναι χαρακτηριστικά υψηλότερος από το χρόνο αναζήτησης π.χ. στα 

AVL δέντρα. Παρουσιάζεται μια λεπτομερής πειραματική μελέτη του αλγορίθμου. Όταν 

πρόκειται για ακολουθίες αιτήσεων που παράγονται από κατανομές καθορισμένης 

πιθανότητας, μπορούμε να επιτύχουμε πάνω από 25% βελτίωση σε σχέση με την 

ντετερμινιστική splaying τεχνική. Όταν πρόκειται για ακολουθίες αιτήσεων που 

υπερβαίνουν την τοπικότητα της αναφοράς, οι βελτιώσεις είναι μικρές. 

 

 

Οι υπάρχοντες κώδικες splay δέντρων μπορούν να προσαρμοστούν με πολύ λίγη 

πρόσθετη εργασία.Ο τυχαιοποιημένος αναδιαρθρωτικός αλγόριθμος, αποκαλούμενος 

Rand-Splay (p), παρουσιάζεται παρακάτω και δουλεύει για οποιαδήποτε πιθανότητα p 

∈[0,1].  Κατά τη διάρκεια κάθε λειτουργίας πρόσβασης, o Rand-Splay (p) μόνο 

εφαρμόζει splay στο δέντρο με την πιθανότητα p.  Διαισθητικά, αυτό μειώνει τον αριθμό 

περιστροφών που διενεργήθηκαν σε μια ακολουθία προσβάσεων ενώ, εάν το p δεν είναι 

πάρα πολύ μικρό, τα συχνά προσεγγισμένα στοιχεία είναι ακόμα κοντά στη ρίζα του 

δέντρου.  Προκειμένου να συγκριθεί o Rand-Splay (p)  με τα κλασικά splay δέντρα,  

πρέπει να εισαγάγουμε ένα  εκλεπτυσμένο πρότυπο δαπανών. Κάνουμε αυτή την 

υπόθεση κατά τη διάρκεια κάθε λειτουργίας πρόσβασης, μετά από τη διάσχιση μιας 

ακμής στο μονοπάτι πρόσβασης στο δέντρο , ενώ μια περιστροφή αναλαμβάνει ένα 

κόστος d, d > 0.  Στις πειραματικές δοκιμές παρατηρούμε πως d ≈2.75. Επίσης 

αποδεικνύεται ότι εάν ο επιμερισμένος χρόνος από μια λειτουργία πρόσβασης είναι 

(1+d)T στα ντετερμινιστικά splay δέντρα, τότε ο αναμενόμενος επιμερισμένος χρόνος για 
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το τυχαιοποιημένο splay δέντρο είναι (1 + pd)T. Γενικότερα, αποδεικνύεται ότι πολλά 

από τα αποτελέσματα  που παρουσιάζεται από τους Sleator και Tarjan [ 1 ] για τα 

ντετερμινιστικά splay δέντρα ισχύουν και στα τυχαιοποιημένα splay δέντρα, αλλά με  

μικρότερες σταθερές στην ο-σημειογραφία 

.  

Παρακάτω παρουσιάζεται μια λεπτομερής πειραματική μελέτη του Rand-Splay (p). 

Μελετάμε την απόδοσή του σε διάφορους τύπους ακολουθιών αιτήσεων.  Δείχνουμε ότι 

εάν τα αιτήματα παράγονται από μία καθορισμένη κατανομή πιθανότητας, τότε το Rand-

Splay (p) μπορεί να επιτύχει βελτιώσεις μέχρι 25% επί της ντετερμινιστικής splay 

τεχνικής.   Αφ' ετέρου, εάν οι ακολουθίες αιτήσεων υπερβαίνουν την υψηλή τοπικότητα 

της αναφοράς,  κατόπιν οι βελτιώσεις είναι σχεδόν αμελητέες.  

 

7.1.1 Ένα εκλεπτυσμένο μοντέλο κόστους 

 

Προκειμένου να συγκριθεί η απόδοση των τυχαιoποιημένων splay δέντρων με την 

ντετερμινιστική splay τεχνική, πρέπει να εισαγάγουμε ένα εκλεπτυσμένο μοντέλο 

κόστους. Επαναδιατυπώνουμε τα σημαντικότερα αποτελέσματα των Sleator και Tarjan  

σε αυτό το μοντέλο. Αποφεύγουμε την Ο-σημειογραφία και δίνουμε ρητά τις κρυμμένες 

σταθερές. 

 

 

Κατά την ανάλυση του χρόνου μιας πρόσβασης στο x, οι Sleator και Tarjan δεν 

διακρίνουν μεταξύ του χρόνου που έπρεπε να ψάξει κάποιος για το x στο δέντρο και το 

χρόνο που απαιτείται για να εκτελέσει splay στο δέντρο στο κόμβο u που διατηρεί το x. 

Υποθέτουν ότι όποτε μια ακμή  e = (v,w) στο δέντρο περιστρέφεται, ο χρόνος 

περιστροφής περιλαμβάνει επίσης το χρόνο που χρειάζεται να διασχιστεί η e για να 

συνεχίσει την αναζήτηση στο subtree με ρίζα το w ;εδώ το w είναι το παιδί του v. Κατά 

συνέπεια, μια zig περίπτωση κοστίζει τη μονάδα 1 χρόνου, ενώ ένα zig-zag ή zig-zig 

κοστίζει 2 μονάδες. Στη τυχαιοποιημένη  splay τεχνική που θα αναπτύξουμε στη 

συνέχεια, θα μειώσουμε τον αριθμό περιστροφών, δηλ., ένας κόμβος που περιέχει το 

πιο πρόσφατα  προσεγγισμένο στοιχείο δε μεταφέρεται πάντα προς τη ρίζα του δέντρου. 

Κατά συνέπεια, πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ της αναζήτησης και του χρόνου 

περιστροφής.  
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Υποθέτουμε ότι η διάτρεξη μιας ακμής κατά τη διάρκεια μιας αναζήτησης επιφέρει 

κόστος 1 και ότι μια περιστροφή μιας ακμής  επιφέρει κόστος  d, d > 0. 

Xρησιμοποιώντας αυτό το μοντέλο δαπανών, μια zig περίπτωση στην ντετερμινιστική 

splay τεχνική των Sleator και Tarjan κοστίζει 1 + d, και οι δαπάνες στις περιπτώσεις zig-

zig  ή zig-zag είναι 2(1 + d) . 

 

Τώρα, έστω 

 

     (1 ) ( )
u T

d uρ
∈

Φ = + ∑  

 

Λήμμα 1 : Υποθέτουμε ότι υπάρχει μια πρόσβαση σε ένα στοιχείο x και ότι το u∈T είναι 

ο  κόμβος που περιέχει το x. Έπειτα ο επιμερισμένος χρόνος να προσεγγιστεί το x και να 

εφαρμοστεί splay στο δέντρο στο u είναι το πολύ 

(1 ) 3(1 )( ( ) ( )) (1 ) 3(1 ) log( ( ) / ( ))d d r u d d r uρ ρ σ σ+ + + − = + + + , όπου το ρ είναι η ρίζα 

του δέντρου.  

 

Θεώρημα 1 Ο συνολικός χρόνος πρόσβασης είναι το πολύ (1+d)(3mlogn+m)+C, όπου 

C = (1+d)nlogn. 

 

  

Θεώρημα 2 Εάν κάθε στοιχείο προσεγγίζεται τουλάχιστον μία φορά, κατόπιν ο 

συνολικός χρόνος πρόσβασης είναι το πολύ 
1

(1 )(3 ( ) log( / ( )) ) ,n
i ii

d q x m q x m C
=

+ + +∑  

όπου 
1

(1 ) log( / ( )).n
ii

C d m q x
=

= + ∑  

 

Το Θεώρημα 3 είναι το Θεώρημα Στατικής Δακτυλοδότησης. Έστω 
jix  να είναι το 

στοιχείο που προσεγγίζεται κατά τη διάρκεια της j-οστής πρόσβασης στην ακολουθία.  

 

Θεώρημα 3 Εάν το f είναι ένα οποιοδήποτε καθορισμένο στοιχείο, ο συνολικός χρόνος 

πρόσβασης είναι το πολύ 
1

(1 )(6 log(| ( ) ( ) 1|) 7 )
j

m
ij

d k x k f m C
=

+ − + + +∑ , όπου 

(1 )2 (log 1)C d n n= + + . 
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Θεώρημα 4 Ο συνολικός χρόνος πρόσβασης είναι το πολύ 

1
(1 )(6 log9 ( ) 1) 4 )m

j
d t j m C

=
+ + + +∑ , όπου (1 )(2 log )C d n n n= + +   

 

 

7.1.2 Το τυχαιοποιημένο μοντέλο splaying 

 

Στα ντετερμινιστικά splay δέντρα, το ακριβό μέρος μιας λειτουργίας πρόσβασης είναι το 

βήμα splaying.  Παρακινημένοι από αυτήν την παρατήρηση, το τυχαιοποιημένο μοντέλο 

splaying εκτελεί το βήμα splay μόνο με μια ορισμένη πιθανότητα p. Αυτό θα μειώσει τον 

αναμενόμενο αριθμό περιστροφών που γίνονται στην ακολουθία προσβάσεων.  Εάν η 

πιθανότητα p δεν είναι πάρα πολύ μικρή, τότε τα συχνά προσεγγιζόμενα στοιχεία  

θα είναι ακόμα κοντά στη ρίζα του δέντρου και ο αναμενόμενος χρόνος αναζήτησης κατά 

τη διάρκεια μιας πρόσβασης δεν πρέπει να αυξηθεί.  

 

Το ακόλουθο μοντέλο τυχαιοποιημένης τεχνικής splaying τυχαίες δουλεύει για 

οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό p∈ [ 0 ,1 ].  

 

 

Rand-Splay(p):  Όταν ένα στοιχείο x προσεγγίζεται, με πιθανότητα p, εφαρμόζουμε 

splay στο δέντρο στον κόμβο που περιέχει το x. Με πιθανότητα 1-p, αφήνουμε το δέντρο 

όπως είναι. 

  

Αναλύουμε το Rand-Splay(p) χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση δυναμικού 

 

     (1/ ) ( )
u T

p d uρ
∈

Φ = + ∑  

  

Αόριστα μιλώντας, θα δείξουμε ότι οι (1+ d) παράγοντες στο λήμμα  1  και τα θεωρήματα  

3,  4 μειώνεται σε (1 + pd). 
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Λήμμα 2 Υποθέστε ότι υπάρχει μια πρόσβαση σε ένα στοιχείο x και ότι το u∈T είναι ο 

κόμβoς που περιέχει τον x. Κατόπιν ο αναμενόμενος επιμερισμένος χρόνος που 

καταναλώνεται από το Rand-Splay(p) για να εξυπηρετήσει την πρόσβαση είναι το πολύ 

 

(1 ) 3(1 )( ( ) ( )) (1 ) 3(1 ) log( ( ) / ( ))pd pd r u pd pd r uρ ρ σ σ+ + + − = + + + , όπου r είναι η 

ρίζα του δέντρου. 

 

Θεώρημα 5 Ο αναμενόμενος συνολικός χρόνος πρόσβασης που απαιτείται από το  

Rand-Splay(p) είναι το πολύ 

   

   (1 )(3 log ) ,pd m n m C+ + + όπου C = (1/p + d)n log n. 

 

Θεώρημα 6 Εάν κάθε στοιχείο προσεγγίζεται τουλάχιστον μία φορά, then ο 

αναμενόμενος συνολικός χρόνος πρόσβασης που απαιτείται από το  Rand-Splay(p) 

είναι το πολύ 

 

1
(1 )(3 ( ) log( / ( )) ) ,n

i ii
pd q x m q x m C

=
+ + +∑ όπου 

1
(1/ ) log( / ( )).n

ii
C p d m q x

=
= + ∑  

 

Θεώρημα 7  Εάν το f είναι οποιοδήποτε καθορισμένο στοιχείο, ο αναμενόμενος 

συνολικός χρόνος πρόσβασης που απαιτείται από το Rand-Splay(p) 

είναι το πολύ   

1
(1/ )(6 log(| ( ) ( ) 1|) 7 )

j

m
ij

p d k x k f m C
=

+ − + + +∑ , όπου C = (1=p+d)2n(log n+1). 

 

 

Θεώρημα 8  ο αναμενόμενος συνολικός χρόνος πρόσβασης που απαιτείται από το 

Rand-Splay(p) είναι το πολύ   

  

1
(1 )(6 log( ( ) 1) 4 )m

j
pd t j m C

=
+ + + +∑ ,όπου C = (1/p + d)(2n log n + n). 
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Τα όρια στο λήμμα 2 και τα θεωρήματα 5 ,8 δείχνουν ότι το τυχαιοποιημένο μοντέλο 

splaying βελτιώνει το ντετερμινιστικό μοντέλο. Αρχικά, το λήμμα  2  φαίνεται να υπονοεί 

ότι η πιθανότητα p πρέπει να είναι επιλεγμένη όσο το δυνατόν μικρότερη. Εντούτοις, 

αυτό δεν ισχύει. Στα θεωρήματα 5 και 8, η αξία του C, το οποίο αντανακλά τη συνολική 

αλλαγή στο δυναμικό, αυξάνει όσο το p μειώνεται. Κατά συνέπεια, το p πρέπει να είναι  

επιλεγμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε 1/p να είναι μία σταθερά στον πρόσθετο όρο C. Η 

βέλτιστη επιλογή του p εξαρτάται από το μέγεθος του δέντρου.  Μέχρι τώρα έχουμε 

εξετάσει μόνο τις προσβάσεις στα στοιχεία στο δέντρο. Υποθέτουμε ότι θέλουμε επίσης  

να εκτελέσουμε διαδικασίες ανανέωσης στο σύνολο S. Προφανώς,  μια εισαγωγή ενός 

νέου στοιχείου x μπορεί επίσης να υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας την τυχαιοποιημένη 

τεχνική splaying.  Κατ' αρχάς, εισάγουμε έναν νέο κόμβο φύλλο x  στην κατάλληλη θέση 

στο δέντρο. Κατόπιν, με την πιθανότητα p, εφαρμόζουμε splay στο δέντρο σε αυτό το 

νέο κόμβο. Ομοίως, μπορούμε να προσαρμόσουμε τη λειτουργία διαγραφής στα 

ντετερμινιστικά splay δέντρα. Εντούτοις, η αποκτηθήσα βελτίωση χρησιμοποιώντας την 

τυχαιοποιημένη μέθοδο splaying ενδέχεται να είναι μικρή δεδομένου ότι μια λειτουργία 

διαγραφής περιλαμβάνει την ένωση δύο subtrees. 

 

 

7.1.3 Πειραματικά αποτελέσματα  

Εφαρμόστηκε το Rand-Splay(p) και εξετάστηκε σε τυχαία παραγμένες ακολουθίες 

αιτήσεων.  Ακριβέστερα, τροποποιήθηκε ο υπάρχων κώδικας  splay δέντρων από τον 

Sleator που εφαρμόζει από την κορυφή - προς τα κάτω(top-down) splaying. Στο top-

down splaying οι περιστροφές εκτελούνται  ενώ ο αλγόριθμος κινείται προς τα κάτω κατά 

μήκος του μονοπατιού πρόσβασης.  

Στη συνέχεια αναφέρονται τα πειράματα που έχουν γίνει σε ένα σύνολο δοκιμής που 

αποτελείται από Ν = 216 στοιχεία. Κατ' αρχάς, Ν = 216 στοιχεία με κλειδιά διακεκριμένους 

ακέραιους αριθμούς από 1,.....,N εισάγονται στο δέντρο με τυχαία σειρά. Κατόπιν, kN 

διαδικασίες πρόσβασης εκτελέσθηκαν. Θεωρήσαμε τις τιμές k = 2i, i = 0,1,…5. Τελικά, τα 

N στοιχεία διαγράφονται από το δέντρο.   Δοκιμάσαμε το Rand-Splay(p)  για p=2i-1 , i = 0 

,1,…,8,  και p  = 0.  Για p = 1, το Rand-Splay(p) είναι το ίδιο με το ντετερμινιστικό 

μοντέλο splaying των Sleator και Tarjan. Για p = 0, το Rand-Splay(p)  λειτουργεί με το 

στατικό δέντρο που παράγεται κατά τη διάρκεια των εισαγωγών των N στοιχείων. Έγιναν  
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πειράματα με ακολουθίες αιτήσεων που παρήχθησαν σύμφωνα με τους ακόλουθους 

τρόπους: 

(1) Τυχαίες ακολουθίες: Εξετάστηκαν  ακολουθίες αιτήσεων που παρήχθησαν από 

κατανομές πιθανότητας  

και εστίασαν σε δύο κλασικές κατανομές:  

 

(α) Ομοιόμορφη κατανομή: Κάθε πρόσβαση γίνεται σε ένα στοιχείο που επιλέχτηκε 

ομοιόμορφα τυχαία μεταξύ των Ν στοιχείων  στο δέντρο.  

 

(b) Κατανομή Zipf: Για κάθε αίτηση, το στοιχείο με κλειδί i ζητείται  με την πιθανότητα  

 qi = c/i όπου c = 1/HN . και 1 1/N
NH i i= =∑ είναι ο  Ν-στός αρμονικός αριθμός. Η 

κατανομή αυτή είναι παρακινημένη από την  παρατήρηση του Zipf, ότι σε ένα κείμενο 

φυσικής γλώσσας, η n-οστή πιο κοινή λέξη εμφανίζεται κατά προσέγγιση με συχνότητα 

ανάλογη προς 1/n.  

 

 

(2) Τυχαίες ακολουθίες με τοπικότητα αναφοράς: Οι ακολουθίες αιτήσεων που 

παράγονται από εφαρμογές εκτελεσμένες σε έναν υπολογιστή συχνά υπερβαίνουν την 

τοπικότητα της αναφοράς: Μέσα σε ένα σύντομο διάστημα από τις ακολουθίες αιτήσεων, 

όλα οι αιτήσεις  υποβάλλονται σε στοιχεία που προέρχονται από το σχετικά  μικρό 

σύνολο στοιχείων W. Ένα τέτοιο σύνολο καλείται σύνολο εργασίας. Το σύνολο εργασίας 

μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια του χρόνου.  Διαμορφώνεται ως εξής: Υποθέτουμε 

ότι ένα σύνολο εργασίας W αλλάζει κατόπιν κατά προσέγγιση  l αιτήσεων, όπου το l είναι 

πολλαπλάσιο του w = |W|, δηλ. l = kW. Στα πειράματα εξετάστηκαν οι τιμές w= 

50,100,150 και k= 1, 2, 3. Κάθε σύνολο εργασίας W αποτελείται  

από τα στοιχεία w που επιλέγονται ομοιόμορφα τυχαία μεταξύ των στοιχείων στο 

δέντρο. Εξετάζουμε υποακολουθίες μήκους l που παράγονται σύμφωνα με τα ακόλουθα 

σχέδια.  

(α) Ομοιόμορφη κατανομή: Κάθε μια από τις l αιτήσεις είναι ένα στοιχείο που επιλέγεται 

ομοιόμορφα τυχαία από το W.  

(β) Κατανομή Zipf: Οι πιθανότητες σύμφωνα με τις οποίες απαιτούνται τα στοιχεία από 

το W ικανοποιούν το νόμο του Zipf.  
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Περιγράφουμε έπειτα τα αποτελέσματα. Όλα τα πειράματα εκτελέσθηκαν σε ένα SPARC 

Ultra 10.  Tα πειραματικά αποτελέσματα είναι αρκετά σταθερά υπό την έννοια ότι, για 

κάθε ένα από τα σχήματα αιτήσεων (1a/b) και (2a/b), ένας διπλασιασμός του αριθμού 

προσβάσεων οδηγεί σε έναν διπλασιασμό του συνολικού χρόνου πρόσβασης.  

 

 

Πίνακας 1 

 

 

 

Πίνακας 2 

 

Οι πίνακες  1 και  2 παρουσιάζουν μόνο τα αποτελέσματα για 32 ⋅Ν. Η ίδια ποιοτική 

συμπεριφορά παρουσιάζεται για πιο σύντομες ακολουθίες αιτήσεων. Κάθε πίνακας 

παρουσιάζει το χρόνο, σε δευτερόλεπτα, ο οποίος είναι απαραίτητος για την εκτέλεση 

k ⋅N προσβάσεων χρησιμοποιώντας το Rand-Splay(p). Επιπλέον, υπολογίστηκαν οι 

σχετικοί χρόνοι πρόσβασης , που υποθέτουν ότι η ντετερμινιστική splay τεχνική απαιτεί 

100% του χρόνου. Οι πίνακες 3 και 4 παρουσιάζουν τα αποτελέσματα για τα σύνολα 

εργασίας μεγέθους w = 100 και subsequences μήκους l = 2w.  

 

 

Τα σχήματα δεν περιλαμβάνουν το χρόνο που απαιτείται για Ν εισαγωγές και  διαγραφές 

των στοιχείων επειδή ο στόχος είναι να επικεντρωθούμε στη βελτίωση που 

επιτυγχάνεται στις προσβάσεις. Όπως αναφέρθηκε πριν, τα ντετερμινιστικά splay δέντρα 

έχουν  καλή απόδοση στις εισαγωγές και τις διαγραφές.  

 

Σε ακολουθίες αιτήσεων που παράγονται σύμφωνα με το σχέδιο (1), για p = 1/2 και p = 

1/4, το Rand-Splay(p) επιτυγχάνει βελτιώσεις από 12% ως 20% πάνω στο 

ντετερμινιστικό splay . Για μικρότερες τιμές του p, οι βελτιώσεις είναι ακόμα μεγαλύτερες, 
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με τα καλύτερα αποτελέσματα να επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας την πιθανότητα 

p=1/128, με  βελτίωση περίπου 25%. Για τις μικρότερες πιθανότητες p, p < 1/128, 

παρατηρούμε χαρακτηριστικά πάλι μια αύξηση στο χρόνο πρόσβασης. Η ίδια ποιοτική 

συμπεριφορά παρουσιάζεται επίσης για άλλα μεγέθη λεξικών, παραδείγματος χάριν, για 

N = 215 ή N = 217 στοιχεία. Αφ' ετέρου, με ακολουθίες αιτήσεων παραγμένες σύμφωνα με 

το σχέδιο (2) τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Μόνο για πιθανότητες γύρω στο 1/2 

παρατηρούμε μια βελτίωση πάνω στο ντετερμινιστικό splay. Οι βελτιώσεις είναι της 

τάξης του 2 %, που είναι σχεδόν οριακό. 

 

 

 

Τα αποτελέσματα μπορούν να εξηγηθούν ως εξής.  

Σχέδιο (1): Εάν οι αιτήσεις  παράγονται από την ομοιόμορφη κατανομή, τότε δεν αξίζει 

να  περιστραφεί το στοιχείο που προσεγγίζεται στη ρίζα του δέντρου επειδή δεν είναι 

πιθανό να προσεγγιστεί στο εγγύς μέλλον. Η εκτέλεση του Rand-Splay(p) για μικρές 

πιθανότητες p αποφέρει καλά αποτελέσματα. Εάν οι αιτήσεις παράγονται σύμφωνα με 

το νόμο Zipf, τότε αξίζει να περιστραφούν τα στοιχεία στη ρίζα του δέντρου, επειδή μόνο 

ένα μικρό σύνολο στοιχείων ζητείται πάντα. Ο τυχαίος αλγόριθμος επιτυγχάνει 

βελτιώσεις πάνω στο ντετερμινιστικό splay επειδή το Rand-Splay(p)  εξοικονομεί πολλές 

περιστροφές όταν πρόκειται για στοιχεία κοντά στη ρίζα του δέντρου.  

 

Σχέδιο 2: Σε ακολουθίες αιτήσεων που υπερβαίνουν την τοπικότητα αναφοράς είναι 

απαραίτητο να περιστραφούν τα ζητούμενα στοιχεία στη ρίζα του δέντρου. Στο Rand-

Splay(p), για f = 1/2, αυτές τις μετακινήσεις των στοιχείων καθυστερούν για υπερβολικά 

μεγάλο χρονικό διάστημα, εξαλείφοντας το πλεονέκτημα της αποταμίευσης στις 

περιστροφές. 

 

Οι χρόνοι πρόσβασης που παρουσιάζονται στον πίνακα δεν περιλαμβάνουν το χρόνο 

που απαιτείται για να παραχθούνε ψευδοτυχαίοι αριθμοί. Εάν τον προσθέσουμε, 

κατόπιν οι χρόνοι πρόσβασης είναι ελαφρώς υψηλότεροι και εξαρτώνται από την 

ψευδοτυχαία γεννήτρια αριθμού που χρησιμοποιείται. (Στα πειράματα έχουν 

χρησιμοποιηθεί οι συναρτήσεις της βιβλιοθήκης της C rand(), random() και lrand48().) 

Το κίνητρο για την παραμέληση του χρόνου που χρησιμοποιείται στην παραγωγή 

τυχαίου αριθμού είναι ότι, στα πειράματα μπορούμε να επιτύχουμε τα ίδια αποτελέσματα  
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χωρίς οποιουσδήποτε ψευδοτυχαίους αριθμούς. Λαμβάνουμε τους ίδιους χρόνους 

πρόσβασης εάν εμείς ντετερμινιστικά εκτελέσουμε μια λειτουργία splay σε κάθε 2j –οστή 

πρόσβαση, {1,2,...,8}j∈ . Σε κάθε μια από τις περιπτώσεις που παρουσιάζονται  

στους πίνακες η διαφορά στο χρόνο πρόσβασης (μεταξύ του Rand-Splay(p) και του 

ντετερμινιστικού splay είναι λιγότερο από 3%. Περίπου στις μισές από τις περιπτώσεις, 

το αντίθετο σχέδιο ταξινομεί ακόμη και ελαφρώς καλύτερα. Κατά συνέπεια, στην πράξη, 

αντί της χρησιμοποίησης των «ψευδοτυχαίων» αριθμών, κάποιος μπορεί να εφαρμόσει  

splay  σε κάθε 2j –οστή πρόσβαση .  

Το συμπέρασμα είναι  να εκτελούμε Rand-Splay(p) για τις σχετικά υψηλές πιθανότητες  

1/ 2p ≈ . Αυτή η επιλογή δίνει μία λογική βελτίωση στις ακολουθίες που παράγονται από 

καθορισμένη κατανομή  και δεν πρέπει να βλάψουμε την απόδοση στις ακολουθίες με 

την υψηλή τοπικότητα της αναφοράς. 

 

 

 

7.1.4 Συμπεράσματα  

Ερευνήσαμε τα τυχαιοποιημένα splay δέντρα από μία θεωρητική και πρακτική άποψη. Ο 

αλγόριθμος που παρουσιάζεται δεν είναι η μόνη φυσική τυχαιοποιημένη έκδοση splay  

δέντρα. Κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας πρόσβασης, όποτε αντιμετωπίζουμε ένα  

 zig, ένα zig-zig, ή μια περίπτωση zig-zag στο μονοπάτι πρόσβασης, εκτελούμε τις 

αντίστοιχες περιστροφές με πιθανότητα p.  Εξετάστηκε το Rand-Splay(p) 

λεπτομερέστερα επειδή είναι πολύ εύκολο να εφαρμοστεί και χρησιμοποιεί μόνο έναν 

τυχαίο αριθμό κατά τη διάρκεια κάθε πρόσβασης.  

 

 

7.2 Παρουσίαση των τυχαιοποιημένων εκδόσεων των loglogN 
ανταγωνιστικών τεχνικών 

 

Στον αλγόριθμο Tango του Demaine, η τυχαιοποίηση δύναται να ενσωματωθεί στο 

σημείο όπου για κάθε αλλαγή σε ένα προτιμημένο παιδί, για παράδειγμα όταν αλλάζει το 
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προτιμημένο παιδί του x από το αριστερό στο δεξί, κόβουμε το επαυξημένο δέντρο το 

παλιό μονοπάτι του οποίου περιέχει  το x, στο αριστερό παιδί του x, και ενώνουμε έπειτα 

το προκύπτον top μονοπάτι (που περιέχει x) με το επαυξημένο δέντρο του δεξιού 

παιδιού του x. Έτσι, σε κάθε ανάλογη περίπτωση, ο αλγόριθμος Tango εφαρμόζεται με 

πιθανότητα p, ενώ με πιθανότητα 1-p το δένδρο παραμένει ως έχει και προχωράμε στην 

επόμενη πρόσβαση. 

 

 

Το προτιμημένο παιδί ενός κόμβου  y στο P αλλάζει από το αριστερό στο δεξί παιδί  

ακριβώς όταν η προηγούμενη πρόσβαση  μέσα  στο  subtree του y ήταν στην αριστερή 

περιοχή του y και η επόμενη πρόσβαση  xi είναι στη δεξιά περιοχή του y.  Στη 

συμμετρική περίπτωση δρούμε ανάλογα. Και τα δύο γεγονότα αντιστοιχούν ακριβώς στο 

Interleave Bound. Επομένως, ο αριθμός  k κόμβων των οποίων τα προτιμώμενα παιδιά 

αλλάζουν κατά τη διάρκεια μιας πρόσβασης  xi είναι ανάλογος προς το Interleave Bound  

IBi(X) της πρόσβασης xi. Επίσης γνωρίζουμε πως ο χρόνος μιας πρόσβασης  xi είναι 

O(k (1 + lg lg n)), όπου  k είναι ο αριθμός κόμβων των οποίων τα προτιμώμενα παιδιά 

αλλάζουν κατά τη διάρκεια της πρόσβασης xi. Συνεπώς, εάν ο αλγόριθμος εφαρμόζεται 

με πιθανότητα p  για καθέναν από τους k κόμβους, θα εφαρμοστεί το πολύ k φορές και 

ικανοποιεί το πιο πάνω όριο. 

Όσον αφορά το Chain-Splay , το επιμερισμένο κόστος για την πρόσβαση σε 

οποιουδήποτε  x   στο δένδρο S  είναι O(φ(x→r)) = O(loglog2(N+1)) ⋅ level(x).  Η 

τυχαιοποίηση παρεμβάλλεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αλλαγή προτιμώμενου 

παιδιού, ώστε με πιθανότητα p να εφαρμόζεται chain-splay και με πιθανότητα 1-p  το 

δέντρο παραμένει ανέγγιχτο.  Επομένως, εφόσον ικανοποιείται το Interleave bound και η 

πιθανότητα p εξασφαλίζει πως ο αριθμός των εφαρμογών του chain-splay είναι το πολύ 

ίσος με το Interleave bound, η τυχαιοποιημένη έκδοση της τεχνικής είναι O(loglogN) 

ανταγωνιστική προς την κλασική δομή.  
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8 Πειραματικά αποτελέσματα στις Splay Τεχνικές 

8.1 Self-Adjusting Trees in Practise for LargeTextCollections 

Μια γενική άποψη των επιδόσεων των αυτοπροσαρμοζόμενων δέντρων 

παίρνουμε από το “Self-adjusting trees in practice for large text collections”[12].  Σε αυτά 

τα πειράματα , παρουσιάζονται μέσα αποτελέσματα από πέντε διαφορετικές συλλογές 

κειμένου μεγέθους περίπου 1Gb που προέρχονται από το TREC[13] (Very large 

Collection Web data).  Τα hash tables χρησιμοποιούν 220.000 slots , ενώ σε όλα τα 

αυτοπροσαρμοζόμενα δέντρα χρησιμοποιούνται δείκτες προς τους γονείς για γρήγορη 

αναδιοργάνωση του δέντρου και η συνάρτηση strcmp(). Για την εξαγωγή πιθανοτήτων 

εκτελείται η συνάρτηση της C rand().   

Τα αποτελέσματα ενισχύουν το συμπέρασμα πως τα Δυϊκά Δέντρα Εύρεσης είναι 

γρηγορότερα από το κλασικό Splay  σε περιπτώσεις μεγάλων λεξικών.  Τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 

 

 

Heuristic Mean Time Mean Rotations 

Top-down Splaying 1118.8 625·106 

Bottom-up Splaying 1003.3 1841·106 

RST 976.4 59·106 

Red-black tree 843.0 1·106 

BST 808.2 - 

Periodic Rotation 790.0 200·106 

Hashing 669.4 - 

   Πίνακας 3 

Συμπερασματικά, οι παρατηρήσεις που μας ενδιαφέρουν είναι οι ακόλουθες.  Τα 

RST’s  είναι 3% πιο γρήγορα από το Bottom-up Splaying και 21% πιο αργά από ένα 

BST.  Τα Red-black tree αποδεικνύονται λιγότερα αποδοτικά σε παρόμοιες καταστάσεις.  

Ένα αποτέλεσμα που προκαλεί έκπληξη είναι πως σε αντίθεση με την ανάλυση των 

Sleator & Tarjan , το Top-down Splaying  είναι πιο αργό από το Bottom-up Splaying, 

παρά τον μικρότερο αριθμό περιστροφών.  
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8.2 Υλοποίηση και πειραματική σύγκριση των τυχαιοποιημένων και 
μη τυχαιοποιημένων τεχνικών 

Παρακάτω παρουσιάζουμε τα πειραματικά αποτελέσματα εφαρμογής των 

loglogN ανταγωνιστικών τεχνικών πάνω σε κοινά σύνολα δεδομένων.  Πιο 

συγκεκριμένα, θα εισάγονται στα δέντρα ακολουθίες ακεραίων αριθμών αντίστοιχα και 

στα δύο είδη δέντρων και θα καταμετράται ο χρόνος που απαιτείται για τον συγκεκριμένο 

αριθμό   προσβάσεων αλλά και ο αριθμός περιστροφών που απαιτήθηκαν. 

 

Οι τυχαιοποιημένες εκδόσεις των τεχνικών αναμένεται να έχουν καλύτερες 

επιδόσεις από τις μη τυχαιοποιημένες εκδόσεις ειδικά σε περιπτώσεις όπου το πλήθος 

των δεδομένων είναι τέτοιο ώστε το splaying να είναι περιττό λόγω της τοπικότητας των 

στοιχείων, με αποτέλεσμα να γίνονται για παράδειγμα επιπλέον περιστροφές και να 

καταναλώνεται περισσότερος χρόνος, ενώ το στοιχείο δύναται να προσπελαστεί σε 

σχετικά σύντομο χρόνο.   

 

 Στο Chain-Splay ο αλγόριθμος εκτελείται με πιθανότητες 100%,50%,25% και 125% 

χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση της C rand() και παρέχοντας από το πληκτρολόγιο 

σαν είσοδο την μεταβλητή seed για να εξαλείψουμε την πιθανότητα εμφάνισης του 

ίδιου μοτίβου στοιχείων. Θα μετρήσουμε τις περιστροφές και το χρόνο που απαιτεί 

μια σειρά προσβάσεων πάνω σε ένα σύνολο 105 στοιχείων για καθεμία πιθανότητα 

από τις παραπάνω. Παρατηρούμε πως ο αριθμός των περιστροφών που 

απαιτούνται για τις περιπτώσεις όπου η πιθανότητα εκτέλεσης του αλγορίθμου είναι 

μικρότερη απο 100% είναι φανερά μικρότερος από αυτόν για την πιθανότητα 100%.  

Η μείωση αυτή προκύπτει από το γεγονός πως σε μια σειρά προσβάσεων δεν 

εκτελείται σε κάθε περίπτωση ο αλγόριθμος Chain-Splay με πιθανότητα 1-p.  

Επομένως αποφεύγουμε κάποιον αριθμό περιστροφών. Αυτό θα είχε σαν συνέπεια 

και ο απαραίτητος χρόνος για μια σειρά από προσβάσεις να είναι μικρότερος στις 

παραπάνω περιπτώσεις.  Παρατηρώντας μία ακολουθία προσβάσεων , 

επισημαίνουμε πως όταν η πιθανότητα εκτέλεσης είναι σχετικά μεγάλη, όπως 12.5%, 

ο απαιτούμενος χρόνος για μια πρόσβαση είναι ακόμα και μεγαλύτερος από τον 

αντίστοιχο για πιθανότητα 25%.  Αυτό οφείλεται στο ότι για p=12.5%, 

προσπελαύνοντας ένα στοιχείο x σε μεγάλο βάθος, όπου κανονικά θα εκτελούσαμε 

τον αλγόριθμο , προχωρούμε στην επόμενη πρόσβαση και στη συνέχεια  εάν 
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προσπελάσουμε ένα στοιχείο στη γειτονιά του x , αναγκαζόμαστε να το 

αναζητήσουμε σε μεγάλο βάθος, περίπτωση που θα αποφεύγαμε στην άλλη 

περίπτωση.  Επομένως, σε αντίθεση με αυτό που θα περιμέναμε στον παρακάτω 

πίνακα φαίνονται οι περιστροφές και ο χρόνος για μια ακολουθία 1500 περίπου 

προσβάσεων σε ένα σύνολο 10.000 στοιχείων για  πιθανότητες 0.125, 0.25 και  0.5.  

Εδώ για πιθανότητα 0.125 έχουμε βελτίωση της περίπτωσης για πιθανότητα 0.25 

της τάξεως του 40%.  

 

 

 

Πιθανότητα Περιστροφές Χρόνος 

0.5 5649 0.172 

0.25 3471 0.188 

0.125 2143 0.187 

Πίνακας 4 

Συνολικά, το συμπέρασμα που δύναται να εξάγεται από τις παρακάτω μετρήσεις 

είναι πως σε περιπτώσεις εφαρμογής σχετικά μικρών ακολουθιών προσβάσεων 

πάνω σε ένα μεγάλο σύνολο δεδομένων, η τυχαιοποιημένη έκδοση είναι 

προτιμότερη. Συγκεντρωτικά, μπορούμε να πούμε πως η τυχαιοποιημένη έκδοση 

επιτυγχάνει μείωση στις περιστροφές μέχρι και στο 3% ανάλογα με την πιθανότητα. 

Γενικά, η ίδια συμπεριφορά συναντάται σε μεγάλες και μικρές ακολουθίες 

προσβάσεων, με τις μικρές πιθανότητες να επιτυγχάνουν τις καλύτερες επιδόσεις, 

πλησιάζοντας τις επιδόσεις του ντετερμινιστικού Splay. 
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Χρόνος του Chain Splay
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Πίνακας 5 

 

 

 

 

 

Πιθανότητα Αριθμός Περιστροφών για το Chain-Splay 
1 1511 1458 1532 1474         

0.5 599 699 809 790 918 732 943 776 906    
0.25 364 393 599 327 697 402 541 498 331 466   

0.125 48 184 284 59 170 289 292 405 323 237 129 251 
Πίνακας 6 
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Πίνακας 7 

 Ανάλογα είναι και τα πειραματικά αποτελέσματα και στα Tango Trees.  Και σε αυτήν 

την περίπτωση όσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να εκτελεστεί ο αλγόριθμος, τόσο 

μεγαλύτερος είναι ο αριθμός concatenate και split πράξεων και επομένως και ο 

χρόνος εκτέλεσης των ακολουθιών προσβάσεων.  Για να συνειδητοποιήσουμε πως 

λειτουργεί η τυχαιοποιημένη έκδοση του Tango tree , περιγράφουμε μία πρόσβαση 

στο δέντρο. Ο αλγόριθμος κάνει αναζήτηση του στοιχείου στα red-black trees και 

αναλόγως την πιθανότητα εφαρμόζεται ο Tango αλγόριθμος στο συγκεκριμένο 

στοιχείο.  Εάν δεν εκτελούσαμε σε καμία περίπτωση τον Tango αλγόριθμο, θα 

κάναμε απλά αναζήτηση στο δυαδικό δέντρο .  Όσον αφορά το χρόνο που 

απαιτείται, λόγω των μικρών ακολουθιών προσβάσεων, αυτός είναι σχεδόν ίδιος σε 

όλες τις περιπτώσεις , με διαφορές επιπέδου κάποιων ms.   

 

 

 

 

Πιθανότητα 1 0.5 0.25 0.125 

Χρόνος 0.032 0.016 0.031 0.016 

 

Πίνακας 8 
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Στην περίπτωση του Tango tree, για να μετρήσουμε την απόδοσή του σε σχέση με 

τις βασικές πράξεις αναδιάταξης του δέντρου που απαιτεί, καταγράφουμε τον αριθμό 

των συνενώσεων και των διασπάσεων των red-black trees που εκτελούνται.  

Παρατηρούμε πως για πιθανότητα 0.125, ο ελάχιστος αριθμός συνενώσεων είναι 

λίγο  παραπάνω από το 1% αυτού που απαιτείται από τη μη τυχαιοποιημένη 

έκδοση.  Όσον αφορά των αριθμό διασπάσεων, για πιθανότητα 0.125, ο ελάχιστος 

αριθμός διασπάσεων είναι λίγο  παραπάνω από το 2% αυτού που απαιτείται από τη 

μη τυχαιοποιημένη έκδοση.  Συγκρίνοντας με βάση τις πιθανότητες τον αριθμό 

πράξεων, για πιθανότητα 0.25, ο ελάχιστος αριθμός διασπάσεων είναι το 38% αυτού 

που απαιτείται για πιθανότητα 0.5.  Συμπεραίνουμε επομένως, πως η μείωση των 

πράξεων γίνεται κάπως εκθετικά όσο μειώνουμε την πιθανότητα εφαρμογής του 

αλγορίθμου. 

 

 

πιθανότητα 
max 
#concatenates 

min 
#concatenates max #split 

min 
#split 

1 726 726 98 98
0.5 521 326 66 42

0.25 206 116 26 16
0.125 120 10 16 2
Πίνακας 9 
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Πίνακας 10 
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Συνοψίζοντας όσον αφορά τις επιδόσεις των τυχαιοποιημένων αλγορίθμων, εάν οι 

αιτήσεις  παράγονται από ομοιόμορφη κατανομή, τότε δεν αξίζει να  περιστραφεί το 

στοιχείο που προσεγγίζεται στη ρίζα του δέντρου επειδή δεν είναι πιθανό να 

προσεγγιστεί στο εγγύς μέλλον και για μικρές πιθανότητες p, ο τυχαιοποιημένος 

αλγόριθμος αποφέρει καλά αποτελέσματα. Ο τυχαιοποιημένος αλγόριθμος επιτυγχάνει 

βελτιώσεις πάνω στο ντετερμινιστικό splay επειδή εξοικονομεί πολλές περιστροφές όταν 

πρόκειται για στοιχεία κοντά στη ρίζα του δέντρου. Σε ακολουθίες αιτήσεων που 

υπερβαίνουν την τοπικότητα αναφοράς είναι απαραίτητο να περιστραφούν τα ζητούμενα 

στοιχεία στη ρίζα του δέντρου. Στον τυχαιοποιημένο αλγόριθμο, αυτές οι αναδιατάξεις 

των στοιχείων καθυστερούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, εξαλείφοντας το πλεονέκτημα 

της αποταμίευσης στις περιστροφές. 
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9 Ανοικτά Προβλήματα 
 
Γενικά,  τα Splay Trees είναι ένα πεδίο με πολλά ακόμη ανοικτά προβλήματα και 

η πρόκληση είναι ακόμη μεγαλύτερη, εάν λάβει κάποιος υπόψιν του τις διαφορετικές 

εφαρμογές των δυαδικών  δέντρων αναζήτησης γενικότερα.   

Κάνοντας αρχή από τα state of the art ερευνητικά πεδία, όπως τα  peer–to –peer 

περιβάλλοντα, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το Distributed Splaying.  Ένα 

πρωτόκολλο ανάκτησης αντικειμένου που επιβάλλει την αμοιβαία αποκλειστική 

πρόσβαση σε ένα κοινό αντικείμενο είναι μια σημαντική αρχής που χρησιμοποιείται από 

πολλές διανεμημένες εφαρμογές συμπεριλαμβανομένων των διανεμημένων καταλόγων,  

διανεμημένων πόρων που μοιράζονται τα συστήματα και διαταγμένα πολλαπλής 

διανομής πρωτόκολλα. Οι περισσότερες υπάρχουσες εφαρμογές αυτής της αρχής 

ανάκτησης αντικειμένου χρησιμοποιούν ένα δέντρο ως ελλοχεύουσα δομή επικοινωνίας 

λόγω της απλής ακυκλικής φύσης των δέντρων. Η χειρότερη απόδοση περίπτωσης 

αυτής της αρχής και του μεγάλου σώματος των εφαρμογών που χτίζονται επάνω σε 

αυτή, είναι O(n) , για τους n κόμβους που μοιράζονται το αντικείμενο. Η πρώτη 

προσπάθεια να μειώσουν τις δαπάνες πρόσβασης σε ένα διανεμημένο δέντρο όπου το 

δέντρο ρυθμίζεται δυναμικά το ίδιο κατά τη διάρκεια της χρήσης για να επιτύχει O(log n) 

απόδοση για τους χειρότερους φόρτους εργασίας περίπτωσης έγινε από τους [ 14 ].  

Ανοικτό πρόβλημα παραμένει αυτή η τεχνική να επεκταθεί στα Κ- ary δέντρα.  

 

Όσον αφορά τα Splay trees και τη δευτερεύουσα μνήμη , τα k-ary Trees[ 15 ] , 

όπως τα Β-trees κάνουν αποδοτική χρήση των κ-αδικών διακλαδώσεων και της 

δευτερεύουσας μνήμης.  Σε αντίθεση με τα Splay trees και τα Β-trees , είναι βέλτιστα 

μεταξύ των κ-αδικών δέντρων όσον αφορά το επιμερισμένο κόστος σε σχέση με τις 

προσβάσεις. Υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης παραλλαγών των k-ary Trees, που θα 

ανεβάζουν το στοιχείο πρόσβασης μέχρι τη ρίζα και θα πλησιάζουν την απόδοση του 

ντετερμινιστικού Splay.  Πρόκληση αποτελεί η βελτίωση του επιμερισμένου κόστους σε 

αριθμό προσβάσεων, Ο(log2n).  Τέλος, για τη θεωρητική ενίσχυση των k-ary Trees , θα 

μπορούσε κάποιος να αποδείξει τις εικασίες που περιγράφουν οι Tarjan & Sleator.   

 

Τέλος, σχετικά με το Splaying χειρότερης περίπτωσης , μια καθοριστική συμβολή θα 

αποτελούσε η απλοποίηση της δομής του Iacono, που επιτυγχάνει O(logN) 
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πολυπλοκότητα χειρότερης περίπτωσης, γα την ευκολότερη υλοποίησή της.  Μια 

σημαντική καινοτομία θα αποτελούσε η περαιτέρω τροποποίηση της δομής ή ο 

σχεδιασμός μιας νέας δομής  για την ταυτόχρονη επίτευξη της  O(logN) πολυπλοκότητας 

χειρότερης περίπτωσης και την ικανοποίηση της O(loglogn) ανταγωνιστικότητας 

απέναντι  δυναμικά ισοζυγισμένα δέντρα. 
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