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1 Wprowadzenie

Fusion tree jest strukturą danych przechowującą liczby naturalne i potrafiącą szybko odpowiadać na
zapytania o poprzednik i następnik. Złożoność pamięciowa tej struktury to O(n), a czas udzielenia
odpowiedzi na zapytanie toO(logw n), gdzie n jest liczbą elementów przechowywanych w strukturze.
Ponadto zakładamy, że pracujemy na słowach długości w, a użyty model obliczeń to word RAM 1.

W tym dokumencie zostanie omówiona statyczna wersja fusion tree, która nie wspiera wstawiania i
usuwania elementów. Warto zaznaczyć, że z powodu dużej stałej ukrytej w asymptotycznym osza-
cowaniu kosztu, fusion tree jest interesujące głównie z teoretycznego punktu widzenia.

Opisywana struktura danych jest autorstwa Michaela Fredmana i Dana Willarda ([2],[3]). Ponadto
istnieje kilka ciekawych jej wariantów:

• Wersja dynamiczna z użyciem drzew wykładniczych [4]: ta wersja osiąga czas O(logw n +
lg lg n) dla deterministycznej aktualizacji elementów struktury, czyli składnik lg lg n jest nad-
wyżką w stosunku do wersji statycznej.

• Wersja dynamiczna z użyciem haszowania [5]: oczekiwany czas aktualizacji struktury to
O(logw n). Otwartym pytaniem jest, czy można dokonać modyfikacji struktury, by osiągać
tę granicę z wysokim prawdopodobieństwem.

2 Ogólna idea

Fundamentem, na którym będziemy budować fusion tree jest B-drzewo ze współczynnikiem rozga-
łęzienia (tj. maksymalną liczbą kluczy w wierzchołku) wynoszącym w1/5. Zatem wysokość drzewa
to Θ(logw n). Skoro wysokość drzewa jest proporcjonalna do czasu, jaki chcemy poświęcić na wy-
szukiwanie następnika, pojawia się pytanie: w jaki sposób przeszukać wierzchołek B-drzewa (czyli
wybrać syna, w którym będziemy kontynuować poszukiwania) w czasie O(1)? Na pierwszy rzut oka

1Najważniejszą, użytą do analizy kosztu, cechą tego modelu jest fakt, że operacje C-podobne (tj. +,-,*,/,»,«, itp.)
wykonujemy w czasie stałym
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znalezienie rozwiązania wydaje się niemożliwe, ponieważ można mieć wrażenie konieczności prze-
czytania co najmniej O(w1/5 · w) = O(w6/5) bitów. Jednakże ta operacja może zostać wykonana
w wymarzonym czasie z wykorzystaniem kO(1) preprocessingu. Główny pomysł to użycie mniejszej
niż w liczby bitów do rozróżniania kluczy w wierzchołku, co szczegółowo jest omówione w kolejnym
rozdziale.

3 Operacja sketch

W każdym z wierzchołków fusion tree przechowujemy maksymalnie k = w1/5 kluczy, zatem pomysł
stworzenia reprezentacji kluczy z użyciem jedynie w1/5 bitów wydaje się realny. Oczywiście w ów
reprezentacji musimy mieć możliwość porównywania kluczy. Nasz cel możemy osiągnąć w następu-
jący sposób. Mamy dany zbiór kluczy: x0 ¬ x1 ¬ · · · ¬ xk−1; o każdym kluczu xi możemy myśleć
jak o ścieżce w drzewie binarnym o głębokości w, gdzie lewa krawędź wychodzi z i-tego wierzchołka,
gdy i-ty najbardziej znaczący bit klucza xi jest 0 (w p.p. z wierzchołka wychodzi prawa krawędź).
Wówczas, gdy wszystkie k klucze (ścieżki) są rozpięte na tym samym drzewie, to łatwo zauważyć,
że otrzymane ścieżki rozgałęziają się w k − 1 wierzchołkach. Zatem maksymalnie k − 1 = w1/5 − 1
bitów ma znaczenie przy rozróżnianiu (uporządkowaniu) xi. Zilustrujmy ten pomysł rysunkiem 1.
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Rysunek 1: Przykład funkcji sketch z 4 kluczami. Poziomy odpowiadające trzem istotnym wierz-
chołkom (bitom) zostały zakreślone.

W szczególności, niech bity odpowiadające istotnym wierzchołkom (poziomom w drzewie) będą na
pozycjach b0, b1, . . . , br−1 (gdzie r ¬ w1/5). Wówczas perfect sketch dla x (dalej oznaczany jako
sketch(x)) jest r-bitowym ciągiem, gdzie wartość i-tego bitu równa się wartości bi-tego bitu x.
Oczywistym jest, że operacja sketch zachowuje porządek wśród xi, ponieważ sketch zachowuje bity,
które rozróżniają wszystkie xi (pamiętamy pierwszy poróżniający ciągi bit - pomijamy wspólny
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prefix i nieznaczący już sufix), a względna kolejność istotnych bitów w nowym słowie nie ulega
zmianie.

Ponadto w wyniku wykonania operacji sketch zyskujemy możliwość odczytania wszystkich kluczy
w stałym czasie, ponieważ każdy sketch ma długość maksymalnie O(w1/5) bitów, więc sumaryczna
długość wszystkich sketchy z danego wierzchołka to O(kw1/5) = O(w2/5) = o(w) (mamy możliwość
zapisania wszystkich kluczy w jednym słowie maszynowym). W dalszej części artykułu zostanie
przedstawiony sposób implementacji operacji sketch.

Jednakże pojawia się kolejny problem. Podczas wyszukiwania danego klucza q może nastąpić sy-
tuacja, że q jest różne od wszystkich xi (nie ograniczamy się jedynie do wyszukiwania następni-
ków/poprzedników dla elementów ze struktury - a nawet w takim przypadku ten problem wystę-
puje). Zatem ścieżka q w binarnym drzewie może oddzielać się od innych ścieżek xi w wierzchoł-
ku, który nie odpowiada żadnemu z bitów b0, . . . , br−1; w tym wypadku pozycja sketch(q) pośród
sketch(xi) niekoniecznie będzie odpowiadać pozycji q pośród xi. Rozwiążemy tę kwestię przy użyciu
techniki zwanej desketchifying, którą opisujemy w kolejnym rozdziale.

4 Technika desketchifying

Przez modyfikację sposobu wyszukiwania dla q, nadal możemy znaleźć poprzednik lub następnik q
bez żadnych dodatkowych (asymptotycznie istotnych) narzutów czasowych. Niech xi i xi+1 będą
sketch sąsiadami q, tzn. sketch(xi) ¬ sketch(q) ¬ sketch(xi+1). Następnie określamy najdłuższy
wspólny prefix (równoważnie - najniższego wspólnego przodka) dla q i xi lub dla q i xi+1 (interesuje
nas dłuższy z tych dwóch prefixów; prefix liczymy dla q, xi, xi+1 w postaciach pełnych - nie
sketch postacie). Załóżmy, że ten prefix p ma długość y. Zatem wierzchołek n odpowiadający temu
prefixowi jest najwyższym takim, że ścieżka dla q oddziela się od ścieżki każdego innego klucza w
wierzchołku drzewa fusion.

W szczególności nie ma kluczy w poddrzewie, którego korzeniem jest syn n zawierający ścieżkę dla
q. Ponieważ drugie poddrzewo n zawiera klucz należący do wierzchołka drzewa fusion (xi lub xi+1),
zatem musi ono zawierać poprzednika lub następnika q. Można to określić w następujący sposób:

• Jeżeli (y+1)-wszy bit q jest 1, to poprzednik dla q leży w poddrzewie p0, zatem wyszukujemy
poprzednika dla zapytania o klucz e = p011 · · · 1.

• Jeżeli (y+ 1)-wszy bit q jest 0, to następnik dla q leży w poddrzewie p1, zatem wyszukujemy
następnika dla zapytania o klucz e = p100 · · · 0.

W obu przypadkach wyszukiwanie poprawnie znajdzie wymagany klucz, ponieważ wszystkie istotne
bity (sketch bity) w prefixie e oraz q będą się zgadzały, a wszystkie bity w sufixie e (następującym
po pierwszych y bitach) będą albo najwyższe (gdy szukamy poprzednika), albo najniższe (gdy
szukamy następnika). Gdy jeden z poprzednik/następnik zostanie znaleziony, to drugi może być
łatwo określony przez sprawdzenie sąsiedniego słowa w wierzchołku fusion tree. Rysunek 2 ilustruje
przykład.

Przed nami jeszcze kilka spraw do omówienia, zanim nasza struktura fusion tree będzie działać w
wymarzonym czasie w modelu word RAM. Po pierwsze, dowiemy się jak wykonywać przybliżenie
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Rysunek 2: Przykład, gdy szukane zapytanie nie jest wśród kluczy wierzchołka fusion. Ścieżki do
kluczy są pogrubione, natomiast ścieżka do zapytania q jest kreskowana; poziomy odpowiadające
istotnym bitom (sketch bitom) są zakreślone. Sketch sąsiedzi dla q to x0 i x1, lecz x0 nie jest ani
następnikiem, ani poprzednikiem q.

funkcji perfect sketch w rozsądnym czasie. Później zobaczymy jak wykonywać dwa następujące
zadania w stałym czasie: znajdowanie pozycji w1/5-bitowej liczby pośród w1/5 takich liczb; spraw-
dzanie indeksu, pod którym występuje najbardziej znacząca jedynka (ustawiony bit) w w-bitowym
słowie2. To zakończy opis operacji na strukturze fusion tree.

5 Aproksymowany sketch

W tym rozdziale zostanie przedstawiony sposób obliczania aproksymacji sketch w czasie O(1) w
modelu word RAM. Użyjemy mnożenia i innych standardowych operacji. Najcięższym zadaniem w
obliczaniu sketch jest takie pobranie istotnych bitów, by zachować ich względną kolejność i dokonać
wystarczającej kompresji. Aproksymowany sketch będzie zawierał wszystkie istotne bity, rozciągnię-
te na szerokości O(w4/5) bitów, z pewną liczbą niepotrzebnych bitów pomiędzy istotnymi bitami.
Ważną cechą aproksymowanego sketch jest to, że istotne bity układane będą w konsekwentny spo-
sób (niezależny od słowa x na którym wykonujemy sketch). Na ciąg będący aproksymacją sketch
będziemy nakładać maskę bitową, by uzyskać tylko interesujące nas bity.

Niech x′ będzie ciągiem x z zaaplikowaną do niego maską bitową - zawiera tylko istotne bity.
Więc:

x′ = x AND
r−1∑
i=0

2bi

2Procedura może zostać użyta do określenia długości najdłuższego wspólnego prefixu - wykonujemy XOR ciągów
i na wyniku szukamy najbardziej znaczącego ustawionego bitu.
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Teraz przemnóżmy x′ przez pewną stałą m (która ma ustawione bity na pozycjach mj), aby otrzy-
mać:

x′′ = x′ ·m = (
r−1∑
i=0

xbi2
bi)(
r−1∑
j=0

2mj ) =
r−1∑
i=0

r−1∑
j=0

xbi2
bi+mj

Ostatecznie usuwamy niepotrzebne bity:

approx-sketch(x) =

(
x′′ AND

r−1∑
i=0

2bi+mi
)
� (b0 +m0)

Twierdzenie 1. Dla każdego układu istotnych bitów b0, b1, . . . br−1 możemy wybrać takiem0,m1, . . .mr−1,
że:

1. bi+mj są różne dla każdego i, j. To znaczy, że nie ma kolizji, kiedy dodajemy wszystkie bity.

2. b0+m0 < b1+m1 < . . . br−1+mr−1. Czyli porządek naszych istotnych bitów z x jest zachowany
w x′ ·m.

3. (br−1 +mr−1)− (b0 +m0) = O(w4/5). Zatem rozpiętość bitów będzie mała.

Dowód. Wybierzemy pewne m′0,m
′
1, . . .m

′
r−1 < r3 takie, że bi +m′j są wszystkie różne modulo r3.

Udowodnimy to indukcyjnie. Załóżmy, że wybraliśmy m′0,m
′
1, . . .m

′
t−1. Zatem m′t musi być różne

od m′i + bj − bk ∀i, j, k.

Jest t zablokowanych możliwości dla i (ponieważ i może być każdym z poprzednio wybranych) i r
zablokowanych możliwości dla j, k. Zatem sumarycznie jest tr2 < r3 liczb m′t, które należy omijać.
Ponieważ mamy r3 możliwości, zatem zawsze możemy wybrać takie m′t, które uniknie kolizji. Co
spełnia własność (1).

By spełnić (2) i (3) rozłożymy mi + bi w kolejnych przedziałach rozmiaru r3. Aby to zrobić przyj-
mujemy:

mi = m′i + ((w − bi + ir3) zaokrąglone w dół do najbliższej wielokrotności r3) ≡ m′i (mod r3)

W wyniku powyższej operacji mi + bi jest w przedziale wielkości r3 po (
⌊
ω
r3

⌋
+ i) · r3.

Twierdzimy (bez podawania formalnego dowodu), że powyższa procedura tworzy następujące roz-
stawienie:

m0 + b0 < . . . < mr−1 + br−1

Ponieważ m0 + b0 ≈ w i mr−1 + br−1 ≈ w + r4 otrzymujemy, że (br−1 +mr−1)− (b0 +m0) ≈ r4 =
O(w4/5). Zatem własności (2) i (3) zostają spełnione.

6 Równoległe porównania

Potrzebujemy mieć możliwość sprawdzenia, gdzie sketch(q) znajduje się wśród kluczy sketch(x0) <
sketch(x1)... < sketch(xk−1) w danym wierzchołku, w stałym czasie. Możemy zrobić takie równo-
ległe porównanie z użyciem tylko standardowych operacji. Użyjemy pewną operację, którą nazywać
będziemy ”sketch wierzchołka”.
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Sketch wierzchołka: Przechowujemy wszystkie sketche xi danego wierzchołka skonkatenowane
w pojedynczym słowie. Dodatkowo dodajemy bit 1 przed każdym sketchem. Rezultat wygląda
następująco: 1sketch(x0) . . . 1sketch(xk−1).

Aby porównać sketch(q) ze wszystkimi kluczami za pomocą jednego odejmowania, bierzemy sketch(q)
i tworzymy k jego kopii; całość zapisujemy w jednym słowie: 0sketch(q) . . . 0sketch(q). Oznaczymy
to przez sketch(q)k. Jeżeli sketche mają długość 5 bitów, to sketch(q)k otrzymamy po przemnożeniu
sketch(q) przez stałą 000001. . . 000001.

Następnie odejmujemy tę wartość od sketch wierzchołka. To pozwala nam odjąć 0sketch(q) od
każdego 1sketch(xi) z użyciem pojedynczej operacji: ponieważ 1sketch(xi) jest zawsze większe niż
0sketch(q), przeniesienia bitów nie będą powodować, że odejmowania będą wzajemnie się zaburzać.
Pierwszy bit każdego bloku będzie 1 wtedy i tylko wtedy, gdy sketch(q) ¬ sketch(xi). Po odej-
mowaniu robimy bitową operację AND rezultatu ze stałą 100000. . . 100000, aby zachować tylko
pierwszy bit każdego bloku.

Układ sketch(xi) jest posortowany w każdym wierzchołku, zatem dla pewnego indeksu k mamy
sketch(q) > sketch(xi), gdy i < k i sketch(q) ¬ sketch(xi), w przeciwnym przypadku. Musimy
odczytać ów indeks k. Równoważnie możemy odczytać liczbę bitów, które są równe 1 w powyższym
rezultacie. Jest to specjalny przypadek znajdowania indeksu najbardziej znaczącej jedynki w słowie.
Aby to wykonać przemnażamy dotychczasowy rezultat przez 000001. . . 000001: wszystkie bity,
których wartość jest 1, będą sumować się w środkowym bloku rezultatu3. Zatem aby odczytać
sumę jedynek, wykonujemy przesunięcie bitowe w prawo tak, by nasz blok sumacyjny był sufixem
słowa; później dokonujemy operacji AND z 11111.

Podsumowując:

1. Oblicz sketch wierzchołka.

2. Oblicz sketch(q)k.

3. Odejmij sketch(q)k od sketch wierzchołka.

4. Dokonaj operacji AND otrzymanej różnicy z 100000. . . 100000.

5. Znajdź najbardziej znaczący bit / liczbę jedynek w rezultacie. Jest to indeks transformacji 0
do 1 i pozycja sketch(q) wśród sketch(xi)

7 Indeks najbardziej znaczącej jedynki w słowie

W ostatnim rozdziale poznamy sposób obliczania indeksu najbardziej znaczącej jedynki w w-
bitowym słowie w czasie O(1), w modelu word RAM. Rozwiązanie jest dość zawiłe, lecz będzie
wykorzystywać techniki, które już poznaliśmy we wcześniejszych częściach tej notatki.

3Pomyślmy, że jest to mnożenie wykonywane w sposób szkolny, ”pisemny”. Zatem blok w którym wszystkie
jedynki się sumują jest dokładnie pod 1sketch(x0) . . . (pod pierwszym blokiem każdego z czynników mnożenia).
Jeżeli spojrzymy tylko na otrzymany iloczyn, to szukany blok jest w jego środku.
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Pierwszy krok to podzielenie x na
√
w klastrów po

√
w bitów. Nasza strategia to zidentyfikowa-

nie pierwszego niepustego klastra (jest to najtrudniejsza część), a następnie indeksu pierwszego
ustawionego bitu4 w tym klastrze.

Aby zilustrować tę procedurę, niech
√
w = 4 i:

x = 0101︸ ︷︷ ︸√
w

0000︸ ︷︷ ︸√
w

1000︸ ︷︷ ︸√
w

1101︸ ︷︷ ︸√
w

1. Identyfikowanie niepustego klastra. Wykonywane jest to w czasie O(1) przez użycie kilku
bitowych sztuczek.

(a) Sprawdź, który klaster ma ustawiony pierwszy bit. Oblicz bitowy AND pomiędzy x i
stałą F , aby otrzymać t1:

x = 0101 0000 1000 1101

F = 1000 1000 1000 1000

t1 = 0000 0000 1000 1000

(b) Sprawdź, czy jakiś z pozostałych bitów jest jedynką (pomijając już pierwsze bity kla-
strów). Oblicz bitowy XOR pomiędzy wcześniejszym rezultatem i x; otrzymujemy t2:

x = 0101 0000 1000 1101

t1 = 0000 0000 1000 1000

t2 = 0101 0000 0000 0101

Teraz odejmujemy t2 od F ; jeżeli pierwszy bit (jedynka) w klastrze F zostaje pożyczony
w skutek odejmowania (więc staje się zerem), wówczas wiemy, że była jakaś jedynka w
odpowiadającym klastrze.

F = 1000 1000 1000 1000

t2 = 0101 0000 0000 0101

t3 = 0xxx 1000 1000 0xxx

Interesuje nas tylko pierwszy bit w każdym klastrze (tylko on niesie wiadomość), resztę
usuwamy przez AND z F .

F = 1000 1000 1000 1000

t3 = 0xxx 1000 1000 0xxx

t4 = 0000 1000 1000 0000

4Pisząc ustawiony bit zawsze będziemy mieli na myśli bit o wartości 1.
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Następnie dokonujemy operacji XOR tego rezultatu z F , aby oznaczyć, że pozostałe bity
w poszczególnym klastrach są ustawione. Powyżej jeśli pierwszy bit jest zerem to ozna-
cza, że pozostałe bity odpowiadającego klastra są niepuste. Chcemy uzyskać odwrotną
sytuację, tzn. gdy bit ustawiony na 1 - klaster niepusty.

F = 1000 1000 1000 1000

t4 = 0000 1000 1000 0000

t5 = 1000 0000 0000 1000

(c) Teraz dokonujemy operacji OR rezultatu z poprzedniego kroku z tym ciągiem, który
mówi nam, czy pierwszy bit klastra jest ustawiony na 1.

t1 = 0000 0000 1000 1000

t5 = 1000 0000 0000 1000

y = 1000 0000 1000 1000

Możemy postrzegać y jako podsumowujący wektor wszystkich
√
w klastrów.

2. Oblicz perfect sketch y. Potrzebujemy tego w kolejnym kroku, gdzie wykonamy równoległe
porównanie; chcemy pomieścić wiele kopii sketch(y) w jednym słowie.

Powyżej obliczyliśmy y, który mówi nam, jaki klaster ma ustawione bity wewnątrz siebie.
Niestety te bity są rozlegle rozłożone, ale możemy je skompresować w słowo

√
w-bitowe przez

użycie perfect sketch. Na szczęście dokładnie znamy pozycje bitów bi (bity, które są dla nas
istotne przy operacji sketch). Interesuje nas pierwszy bit każdego z

√
w-bitowych klastrów.

Więc:
bi =

√
w − 1 + i

√
w

Aby obliczyć sketch, twierdzimy (bez ścisłego dowodu), że możemy użyć:

mj = w − (
√
w − 1)− j

√
w + j

Jeśli tak zrobimy, to:
bj +mj = w + (i− j)

√
w + j

będą różne (brak kolizji) dla 0 ¬ i, j <
√
w; ponadto zachodzi bardzo pożądana własność:

bi +mi = w + i

Zatem, aby otrzymać nasz perfect sketch dla sketch(y), musimy pomnożyć y ·m i dokonać
przesunięcia bitowego w prawo o w.

3. Znajdź pierwszy bit 1 w sketch(y). Ta operacja zidentyfikuje pierwszy niepusty klaster w x.
Użyjemy równoległego porównania sketch(y) ze wszystkimi

√
w potęgami liczby 2. W naszym

przykładzie jest to:

0001

0010

0100

1000
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Ten krok określi pierwszą potęgę liczby 2, która jest większa niż sketch(y); zatem jest to infor-
macja o pierwszym ustawionym bicie w sketch(y). Ponieważ zredukowaliśmy y do sketch(y),
który zawiera

√
w bitów, zatem słowa wygenerowane dla równoległego porównania zajmują

do
√
w(
√
w + 1) < 2w bitów - mniej niż dwa słowa - więc równoległe porównanie wykonamy

w czasie O(1).

4. Znamy już pierwszy klaster c z x, który zawiera jedynkę. Teraz znajdziemy pierwszy usta-
wiony bit d w c. Aby to wykonać obliczmy bitowe przesunięcie x o c ·

√
w bitów w prawo,

następnie zastosujmy bitową operację AND między rezultatem a 11 . . . 11︸ ︷︷ ︸√
w bitów

, by zachować bi-

ty tylko istotnego dla nas klastra. Aby znaleźć pierwszy ustawiony bit d należy powtórzyć
czynności równoległego porównania z poprzedniego kroku.

5. Ostatecznie indeks najbardziej znaczącej jedynki w słowie to c
√
w + d.

Każdy powyższy krok pochłaniał czas O(1), więc sumaryczny czas całej operacji to także O(1).
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