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4  SPLAY TREE

   Splay strom (splay tree, rozvinutý strom) patří do kategorie 
adaptabilních datových struktur určených k vyhledávání. Má základní 
vlastnosti binárních vyhledávacích stromů. V průběhu operací nad touto 
strukturou se však mění její uspořádání ve prospěch celkového snížení 
časové složitosti.

   Základní mechanismus se nazývá "splay" - rozšíření. Tento mechanismus 
se začíná od stanoveného uzlu, a postupnými rotacemi způsobuje, že 
stanovený uzel se stane kořenem stromu, při zachování vyhledávacích 
relací. Celkovým výsledkem je skutečnost, že často používané položky se 
hromadí v blízkosti kořene. Na rozdíl od BVS, jehož nejhorší případ pro 
degenerovaný (lineární) strom má složitost O(N) a je složitost splay 
stromu pro "k" různých po sobě jdoucích operací O(k*lg(N)). Tato 
složitost není stanovena tradičním přístupem "worst case", který hledá 
nejnevýhodnější situaci izolované operace, ale metodou "amortizované 
analýzy" (amortized analysis), která hodnotí celou sekvenci různých 
operací. Některé z nich jsou dlší, některé kratší než lg(N) ale v 
průměru vychází složitost O(ln(N)).

   Mechanismus vyhledání (splay search), pracuje stejně jako u BVS, ale 
po vyhledání se aplikuje na vyhledaný uzel mechanismus Splay, jehož 
výsledkem je přesunutí uzlu na místo kořene. 

   Mechanismus vkládání (splay insert) vloží uzel jako list stejným 
způsobem jako BVS, ale potom se aplikuje na vložený uzel mechanismus 
"splay", který opět posune vložený uzel na pozici kořene. Operace "Splay 
insert" uzlu s klíčem C je uvedena na obr.2.1. 

   Mechanismus rušení uzlu (splay delete) je poněkud složitější. Uzel, 
který se má zrušit, se mechanismem splay přesune na pozici kořene. 
Zrušením kořene získáme 2 podstromy. Mechanismus splay se dále aplikuje 
na bezprostředního předchůdce a není-li tak následníka zrušeného uzlu 
(ve smyslu relace uspořádání - v průchodu inorder). Tím se tento uzel 
dostane do pozice kořene levého podstromu. Podle pravidel vyhledávacího 
stromu musí být všechny uzly levého podstromu menší než jeho kořen a 
všechny uzly pravého podstromu větší. Proto musí mít levý podstrom kořen 
vpravo volný a na toto místo se připojí pravý podstrom. Tento postup má 
symetrickou - levou versi. Operace "Splay Delete", rušící uzel D je 
uvedena na obr.2.2.
 



                                           ┌─┐
               F                           │C│
            /     \                      / └─┘ \
          D         G                  B         F
        /    \                       /         /   \
      B        E                   A         D       G
    /   \                                      \
  A     ┌─┐                                      E
        │C│
        └─┘

Obr.2.1  Splay Insert



                                        ┌─┐
                 E                      │D│
              /     \                 / └─┘ \
            B          G            B          E
          /   \┌─┐    /  \        /   \          \
        A      │D│  F      H    A       C          G
              /└─┘                               /   \
            C                                  F       H

                                         ┌─┐
       B     +     D                     │C│
     /   \┌─┐        \                 / └─┘ \
   A      │C│          F             B         D
          └─┘        /   \         /             \
                   E       G     A                 F
                                                 /   \
                                               E       G

Obr.2.2 Splay Delete


   Základem mechanismu "splay" jsou tři typy rotací: Jednoduchá levá 
rotace "SL" ("zig-left"), dvojitá levá levá rotace "DLL" ("zig-zig-
left") a dvojitá pravo-levá rotace "DLR"("zig-zag-left").  Každá rotace 
má svou symetrickou verzi (SR,DRR a DLR). Pro rotace je třeba znát k 
danému uzlu (U) rodičovský (R) resp. i  prarodičovský (P) uzel. 



                   R                    U
                 /   \                /   \
              U        C            A       R
            /   \                         /   \
          A       B                     B       C

Obr.2.3  Jednoduchá rotace "SL" ("zig-left")

procedure SL (var U:TUk);
var B,R: TUk;
begin
  B:=U^.PUk;  (* B je pravý syn K *)
  R:=U.ZUk;  (* R je rodič K *)
  U^.ZUk:=nil;   (* K bude kořen, zpětný ukazatel je nil *) 
  U^.PUk:=R;
  if B<>nil then B^.ZUk:=R; (* je-li B neprázdné, má zpětný ukazatel *)
  R^.LUk:=R;
  R^.ZUk:=U;
end;


                    P                      U
                  /   \                  /   \
                R       D              A       R
              /   \                          /   \
            U       C                      B       P
          /   \                                  /   \
        A       B                              C       D


Obr.2.4  Dvojitá rotace "DLL" ("zig-zig-left").

procedure DLL(var U:TUk);
var B,R,P,C,PP:TUk;
begin
  B:=U^.PUk;      (* ustavení přístupů k uzlům *)
  R:=U^.ZUk;
  C:=R^.PUk;
  P:=R^.ZUk;
  PP:=P^.ZUk;

  U^.PUk:=R; R^.ZUk:=U;  (* vzájemné připojení R na U *)
  R^.PUk:=P; P^.ZUk:=R;  (* vzájemné připojení P na R *)

  R^.LUk:=B;              (* připojení B na R *)
  if B<>nil then V^.ZUk:=R;

  P^.LUk:=C;              (* připojení C na P *)
  if C<>nil then C^.ZUk:=P;

  if PP<>nil            (* napojení uzlu na praprarodiče *)
  then if PP^.PUk = P
       then PP^.PUk:=U  
       else PP^.LUk:=U
end;


                     P                        U
                   /   \                   /     \
                 R       D               R         P
               /   \                   /   \     /   \
             A       U               A      B   C     D
                   /   \
                 B       C



Obr.2.5  Dvojitá rotace "DLR" ("zig-zag-left")

procedure DLR(var U:TUk);
var B,C,R,P,PP:TUk;
begin
  B:=U^.LUk;      (* ustavení přístupů k uzlům *)
  C:=U^.PUk;
  R:=U^.ZUk;
  P:=R^.ZUk;
  PP:=P^.ZUk;

  U^.LUk:=R; R^.ZUk:=U;     (* napojení R na U *)
  U^.PUk:=P; P^.ZUk:=U;     (* napojení P na U *)

  R^.PUk:=B;                (* napojení B na R *)
  if B<>nil then B^.ZUk:=R;

  P^.LUk:=C;                (* napojení C na P *)
  if C<>nil then C^.ZUk:=R;

  if PP<>nil                (* napojení U na praprarodiče *)
  then if PP^.PUk=P
       then PP^.PUk:=U
       else PP^.LUk:=U;
end;

   Jednoduchá rotace SL je nejjednodušší a nastává v případě, kdy 
otcovský uzel k zadanému uzlu je kořen, jak je vidět z obr 2.3. Pro 
provedení dvojitých rotací je zapotřebí přístup k rodičovskému i 
prarodičovskému uzlu.

   Dvojitá rotace DLL nastává v případě, že uzel je levým synem rodiče, 
který je levým synem prarodiče. 

   Dvojitá rotace DLR nastává v případě, že uzel je pravým synem rodiče, 
který je levým uzlem prarodiče.

  Rotace vyžadují ukazatele k předkům daného uzlu. Tuto situaci lze 
řešit buď rozšířením každého uzlu o ukazatel na rodičovský uzel pro 
zpracovnání zdola-nahoru, nebo použitím zásobníku, v němž se uchovává 
cesta při zpracování shora-dolů.  

Generický mechanismus splay má následující podobu:

procedure Splay(K:TKlic);
(* Na strom ukazuje globální proměnná T; Funkce 
   CompKey(K1,K2:TKlic):integer, porovnává dva klíče. Vrací -1, je-li 
   první klíč menší, 0 pro rovnost  a 1 pro první klíč větší *)

var Comp:integer;
begin
  if T<>nil
  then begin
    Comp:=CompKey(T^.Klic, K);
    while Comp<>0 do begin
     if Comp>0
     then if T^LUk<>0
          then T:=T^.LUk
          else Halt
     else if T^.PUk<>O
          then T:=T^.PUk
          else Halt;
     end; (* while *)
    (*  T nyní ukazuje na uzel s klíčem K, nebo ne předchůdce 
        (následníka) ve smyslu průchodu inorder. T se stane kořenem, je-
        li jeho rodič nilový *) 

    while T^.ZUk<>nil do begin
      if T^.ZUk^.ZUk <> nil
      then begin (* dvojitá rotace *)
        if T^.ZUk^.ZUk^.LUk=T^.ZUk
        then  (* rodič je levý potomek *)
          if T^.ZUk^.LUk=T
          then  (* levý potomek levého potomka *)
            DLL(T);  (* Dvojitá rotace  DRR - "zig-zig-left" *)
          else (*  pravý potomek levého potomka *)
            DRL(T)    (* dvojitá rotace DLR - "zig-zag-left" *)
        else  (* rodič je pravý potomek *)
          if T^.ZUk^.PUk=T
          then (* pravý potomek pravého potomka *)
            DRR(T)
          else
            DLR(T)

      else (* jednoduchá rotace *)
        if T^.ZUk^.LUk=T
        then SL(T)
        else SR(T)
    end; (* while *)
  end (* if *)
end; (* procedure *)


   Operace typické pro vyhledávací stromy - Search, Insert a delete jsou 
uvedeny v násleujících programech.

(*  Následující algorimy předpokládají existenci globální proměnné T, 
která ukazuje na kořen stromu. Operace používají funkci 
CompKey(K1,K2):Integer, která vrací hodnotu -1,0 a 1 podle toho zda je 
první klíč menší, roven nebo věrší než druhý.   Nil u funkce search je 
návrat funkce při nenalezení kláče *) 

function Search(K:TUk):TUk;
begin
   Splay(K);
   (* Pokud byl klíč někde ve stromu, je teď v kořeni *)
   if T^.klic=K 
   then Search:=T
   else Search:=0;
end;

procedure Delete(K:TUk);
var
  Levy, Pravy:TUk;
begin
  (* Procedura Splay přivede uzel s daným klíčem do kořene *)
  Splay(K);

  if CompKey(T^.Klic,K)=0
  then begin (* odpoj uzel a zruš ho *)
    Levy:=T^.LUk;
    Pravy:=T^.PUk;
    Dispose(T);
    Levy^.ZUk:=nil;
    Pravy^.ZUk:=nil;

    (* proveď Splay pro levý strom a najdi nový kořen stromu *)
    T:=Levy;
    Splay(T);

    (* napoj pravý strom na kořen levého *)
    T^.PUk:=Pravy;
  end;
end;

procedure Insert(K:TUk);
(* Tato verze programu popisuje princip ale s ohledem na dvojí průchod 
stromem je tato implementace nevhodná *) 
begin
  NajdiAPripojUzel(K);
  (* procedura připojí nový uzel jako koncový uzel v případě nenalezení 
  klíče ve stromu *)

  Splay(K);
  (* procedura Splay přesune vložený uzel do kořene *)
end;

5. HODNOCENÍ SPLAY STROMŮ

Splay stromy představují jeden z příkladů adaptabilních datových 
struktur, jejichž vnitřní uspořádání se mění vlivem jako vedlejší jev 
operací nad těmoto strukturami. Mají dobrou tendenci vyvažovat stromovou 
strukturu a svou vlastností přibližovat často vyhledávané klíče kořeni 
se podobají adaptibilní lineární struktuře pro sekvenční vyhledávání, v 
níž se každý vyhledaný uzel vymění se svým levým předchůdcem. I ve 
stromové podobě si algoritmus zachovává jednoduchost a průhlednost. 


