
Przegląd i analiza algorytmów przeszukiwania

Przeszukiwanie jest jednym z najczęściej spotykanych zastosowań 
informatyki.  Problem polega zwykle na uzyskaniu całego rekordu 
(np. danych personalnych) na podstawie wartości wybranego pola 
klucza (np. numeru PESEL).

W  naszym  wypadku  będziemy  zajmować  się  przeszukiwaniem 
zbiorów liczb, ale nie narzuca to żadnego ograniczenia stosowanym 
algorytmom. 

Zatem problem można opisać następująco: 

Mając  tablicę  S  zawierającą  n  kluczy  oraz  poszukiwany  klucz  x 
znajdź taki indeks i, dla którego x=S[i], jeśli x jest równy jednemu z 
kluczy w tablicy, natomiast jeśli x nie jest równy żadnemu z kluczy 
z tablicy zasygnalizuj błąd. 

Przykład elementarny - znajdowanie liczby najmniejszej.

Wskazać najmniejszą spośród trzech różnych liczb: a, b, c.
Inne sformułowanie zadania:
Mając trzy różne liczby a,b,c, wyznaczyć liczbę m , tak aby m =a 
lub m = b  lub  m = c, przy czym m ≤ a , m ≤ b , m ≤ c.

Możliwe (równie prawdopodobne) sytuacje:
1. a<b<c
2. a<c<b
3. b<a<c
4. b<c<a
5. c<a<b
6. c<b<a



Drzewo binarne, drzewo decyzyjne

W deterministycznych algorytmach przeszukiwania podobnie jak w 
algorytmie  znajdowania  liczby  najmniejszej  podstawowa  rolę 
odgrywają  porównania  np.  porównania  między  kluczami 
(s[i]<s[i+1]) lub między dodatkową zmienną, a kluczami, (m < s[i])

Bardzo  często  dla  precyzyjnej  analizy  algorytmów  tego  typu 
posługujemy się drzewami binarnymi (drzewami decyzyjnymi).

Przeszukiwanie liniowe
Algorytm stosowany do poszukiwania elementu w zbiorze, o którym 
nic  nie  wiemy.  Aby mieć  pewność,  że  nie  pominęliśmy żadnego 
elementu zbioru przeszukujemy go element po elemencie. Oznacza 
to,  że  elementy  zbioru  zostają  ustawione  w  ciąg,  który  jest 
przeszukiwany od jednego z jego końców.

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10 a11 a12 a13 a14 a15 a16
  ↑



void lin_search(int n, const number S[],number x,index i)
{
index low, high;
low = 1; high = n; i=0;
     while (low <= high && i==0) 
     {
      if(x==S[low])
         {  
          i=low;
          cout <<”znaleziono x na pozycji”<<i<<endl;
          HALT();
          }
      else low++;
     }
else {cout <<”brak x w tablicy S”<<endl;}
}

Analiza algorytmu.
Jako  operację  podstawowa  przyjmujemy  warunek  x==S[low] i 
zliczamy  operacje  podstawowe.  Dodatkowo  możemy  znaleźć 
wrażliwości algorytmu.

Najgorszy przypadek występuje wówczas, gdy brak szukanej liczby 
w tablicy. Wtedy W(n)=n+1 (pesymistyczna złożoność czasowa).

Najlepszy  przypadek  występuje  wówczas  gdy  szukana  liczba 
znajduje  się  na  pierwszym  miejscu  (od  którego  zaczynamy 
szukanie). Wówczas B(n) =1 (optymistyczna złożoność czasowa).
 
Średni  przypadek  trudno  zdefiniować,  ale  do  wyliczeń  można 
wykorzystać definicje.

Oczekiwana złożoność czasowa: A(n) = ∑ k > 0  ( k*Pnk )  

Zakładamy, że   Pnk = 1/n  dla k=1,2,3,...,n   =>
                      



      A(n) =  ∑n 
k = 1 (k* Pnk ) = 1/n * ∑ k = 1/n * n*(n+1)/2 = (n+1)/2

                                                                  _________________________ 
Oczekiwana wrażliwość czasowa σ(n)=√ ∑ k ≥ 0 (k - E( Xn ) )2 * Pnk  

  Var( Xn ) =  ∑n 
k = 1 ( k - (n+1)/2  )2 *1/n =

   = 1/n * ( n*(n+1)*(2n+1)/6 - 2(n+1)/2 *n*(n+1)/2 +n*( (n+1)/2 )2 ) 
   = (n+1)*(2n+1)/6 - (n+1) 2 /4  = (n+1)* (4n+2-3n-3)/12 
   = (n2 - 1)/12  ≈  n2 /12
                                  ________
zatem    σ(n) = √ var( Xn ) ≈ 0.29*n

Zatem zarówno A(n)  i σ(n)  są liniowe w n.

Przeszukiwanie binarne

Algorytm  ten  stosuje  się  w  sytuacji,  gdy  elementy  zbioru  maja 
pewną  strukturę,  np.  są  uporządkowane.  W  takiej  sytuacji 
wykorzystujemy tą dodatkowa informację.

Przykład:
Chcemy odgadnąć liczbę naturalną z przedziału [1,  N].  W każdej 
chwili dysponujemy podpowiedzią w postaci: „tak”, „za mało”, „za 
dużo”.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                                                      ↑
                                                                          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
                                                                                                                ↑

16 17 18 19 20
                                                                                                                  _______        ↑
                                                                                                                    16     17      
                                                                                                                     ↑ ____
                                                                                                                             17          !
                                                                                                                            ↑



W  pojedynczym  wypadku  algorytm  liniowy  może  dać  szybciej 
odpowiedź  niż  algorytm binarny,  ale  przy  wielu  próbach  średnio 
algorytm binarny jest szybszy.

Dane  w tym przykładzie  to  uporządkowany  ciąg  liczb  w tablicy 
a[k],...,a[l] , gdzie k≤ l oraz element x spełniający równość a[k] ≤ x 
≤ a[l] . Trzeba znaleźć takie s (k≤ s ≤ l ), że a[s]=x (chyba, że taki 
element nie istnieje wówczas należy zasygnalizować błąd). 

Algorytm (język naturalny - punkty):
1. Wprowadzenie tablicy S[k],S[k+1], ... , S[l]

2. Przypisujemy końce przedziału low=k, high=l

3. Jeśli x<S[low] lub x>S[high] „brak x w tablicy S” KONIEC

4. Jeśli low=<high oraz i=0 to powtarzaj:

  5a. mid=INT(  (low+high)/2  )

  5b.Jeśli S[mid] = x to i=mid →  wyprowadzamy i KONIEC

  5c.W przeciwnym wypadku sprawdzamy czy S[mid]<x , wówczas        

       lewy=mid+1, 

   5d. w przeciwnym przypadku prawy=mid-1 

   5e.  powrót do pkt.4

6. Jeśli nie spełniony warunek z pkt. 4 to „brak x w tablicy S” KONIEC

Dla uproszczenia przyjmiemy że low=1, high=n.

void bin_search(int n,const number S[],number x,index i)
{
index low, high, mid;
low = 1; high = n; i=0;
if (S[low] <= x && x <= S[high]) 
   {
     while (low <= high && i==0) 



     {
      mid = low + 0.5*(high-low);
      if(x==S[mid])
         {  
          i=mid;
          cout <<”znaleziono x na pozycji”<<i<<endl;
          HALT();
          }
      else if(x < S[mid])
              high=mid-1;
           else 
              low=mid+1;
     }
     cout <<”brak x w tablicy S”<<endl;
  }
else {cout <<”brak x w tablicy S”<<endl;}
}

Zgodnie z analizą algorytmu przeszukiwania binarnego, złożoność 
czasowa tego algorytmu w najgorszym przypadku wynosi  lgn  +1.
Czy można poprawić jego efektywność ? !!!!

Ograniczamy  się  do  algorytmów  przeszukujących  wyłącznie  w 
oparciu  o  wykonywane  operacje  porównania  wartości  kluczy. 
Takie algorytmy szukające w tablicy klucza  x,  mogą porównywać 
wszystkie  klucze  ze  sobą  lub  z  daną  wartością  x,  mogą  także 
kopiować  klucze,  nie  mogą  jednak  wykonywać  na  nich  żadnych 
innych operacji.

Założymy dodatkowo, że klucze w  tablicy są unikalne. 

Z  każdym  deterministycznym  algorytmem  przeszukującym,  tj. 
przeglądającym tablicę zawierającą n kluczy w poszukiwaniu klucza 
x, możemy związać odpowiednie drzewo decyzyjne.

Przykładowe drzewo przeszukiwania liniowego dla 7 kluczy:
           ( s1 do s7 oznaczają wartości w tablicy )



Drzewo przeszukiwania binarnego dla 7 kluczy może wyglądać 
następująco.



W drzewach tych:
  - s1 do s7 oznaczają wartości w tablicy
  -najwyższy węzeł nazywamy korzeniem
  -duży węzeł reprezentuje porównanie elementu tablicy z kluczem x
  -mały węzeł (liść) zawiera generowany wynik
  -jeśli w tablicy jest element x to zwracany jest wynik będący  
   indeksem szukanego elementu
  -jeśli wartości x nie ma w tablicy zwracany jest wynik F 
   oznaczający niepowodzenie poszukiwań 
 
Zakładamy, że algorytm przeszukiwania nigdy nie zmienia wartości 
w  tablicy,  zatem  pozostaje  ona  niezmieniona  po  zakończeniu 
przeszukiwania.

Każdy  liść  w  drzewie  reprezentuje  punkt  w  którym  algorytm 
zatrzymuje  się  ,  przekazuje  taki  indeks  i,  dla  którego  x=si lub 
informuje o niepowodzeniu przeszukiwania.  

O  drzewie  decyzyjnym  mówimy,  że  jest  poprawne  dla  procesu 
przeszukiwania jeśli dla każdego możliwego wyniku przeszukiwania 
istnieje ścieżka prowadząca od korzenia do liścia reprezentującego 
wynik.
 
Ponieważ istnieją maksymalnie trzy możliwe relacje między x oraz 
si,  (=,  <,  >),  po  każdej  takiej  operacji  deterministyczny algorytm 
może  działać  dalej  na  trzy  sposoby.  Oznacza  to,  że  dla  każdego 
węzła  reprezentującego  operację  porównania  w  odpowiednim 
drzewie decyzyjnym mogą istnieć co najwyżej trzy węzły potomne. 
Ponieważ równość wartości  x i elementu tablicy prowadzi do liścia 
zawierającego właściwy indeks,  co najwyżej  dwa węzły potomne 
mogą reprezentować operację porównania.



Dolne ograniczenie dla najgorszego przypadku
Każdy liść w drzewie binarnym musi być osiągalny, a zatem liczba 
operacji porównania wykonywana w najgorszym przypadku w takim 
drzewie jest równa liczbie węzłów leżących na najdłuższej ścieżce 
prowadzącej od korzenia do liścia. Ta liczba to  głębokość drzewa 
plus 1 (W(n)=d+1) ! Aby wyznaczyć dolne ograniczenie dla liczby 
operacji porównania w najgorszym przypadku, należy znaleźć dolne 
ograniczenie głębokości drzewa !!!   

W  tym  celu  możemy  pokazać,  że  jeśli  n-ilość  węzłów  !!!,  a 
d-głębokość drzewa to:
                                     d  ≥  lgn

Jest  to  prostą  konsekwencją  faktu,  że  mamy  jeden  korzeń,  co 
najwyżej 2 węzły na głębokości 1, 22 węzłów na poziomie 2,  23 

węzłów na poziomie 3, ... tzn.
                           
                  n ≤ 1 + 2 +  22 +  23 + … + 2d  ← szer. geom
zatem
                  n ≤  2d+1- 1 →  n < 2d+1 →  lgn < d +1 →  lgn ≤ d
                  →  lgn + 1 ≤ W(n)

Dodatkowo należałoby pokazać, że aby drzewo binarne składające 
się  z  węzłów  (reprezentujących  porównania)  było  poprawnym 
drzewem decyzyjnym dla  przeszukiwania  n różnych kluczy  musi 
ono zawierać co najmniej n węzłów.

W tym celu niezbędne są dwie obserwacje:
1. Jeśli  si (1≤  i  ≤n) to wartości kluczy, wówczas każda wartość  si 

musi się znaleźć w jednym węźle reprezentującym porównanie. Jest 
to oczywiste, bo gdyby było inaczej, to dla dwóch różnych tablic 
różniących się o klucz si (dla tej większej klucz si nie występowałby 
w drzewie) drzewo decyzyjne zachowywałoby się identycznie mimo 



że  oczekiwane  wyniki  są  zupełnie  inne  (brak  klucza  x w  jednej 
tablicy oraz pozycja i w drugiej tablicy gdzie x=si).

2.  Ponieważ  każde  si musi  być  uwzględnione  przynajmniej  w 
jednym węźle reprezentującym porównanie więc jedynym sposobem 
aby mieć w drzewie mniej niż n takich węzłów jest by jeden z nich 
(si) był porównywany z innymi węzłami nie zaś z wartością x. Takie 
rozwiązanie jest jednak niemożliwe, bo podobnie jak w 1. drzewo 
poniżej węzła zawierającego si musi zachowywać się identycznie dla 
dwóch  tablic  różniących  się  o  klucz   si pomimo  że  oczekiwane 
wyniki są zupełnie inne (brak klucza x w jednej tablicy oraz pozycja 
i w drugiej tablicy gdzie x=si).

Biorąc pod uwagę obserwacje 1. i 2. stwierdzamy:
Każdy  deterministyczny  algorytm  przeszukujący  tablicę  n 
różnych  kluczy  w  celu  znalezienia  klucza  x i  wykorzystujący 
wyłącznie  operacje  porównania  kluczy  musi  wykonywać  w 
najgorszym przypadku co najmniej lgn +1 takich operacji.
                                         lgn +1 ≤ W(n)

↓
Algorytm przeszukiwania binarnego jest optymalny tak długo, 
jak długo rozważamy wydajność w najgorszym przypadku !!!! 

Dolne ograniczenie dla średniego przypadku

Drzewo binarne jest nazywane  prawie pełnym drzewem binarnym, 
jeśli jest pełne do głębokości d-1.  

Można korzystając z indukcji dowieść, że drzewo składające się z 
węzłów  reprezentujących  operacje  porównania  z  poprawnego 
drzewa  decyzyjnego  odpowiadającego  algorytmowi  przeszu- 
kiwania binarnego, jest prawie pełnym drzewem binarnym.



Złożoność czasowa w średnim przypadku dla rekurencyjnego 
przeszukiwania binarnego.

Zakładamy,  że  x znajduje  się  w  tablicy  i  może  z  takim  samym 
prawdopodobieństwem znajdować się na każdej z n pozycji tablicy.  

Łączną  liczbę  węzłów  na  ścieżce  prowadzącej  od  korzenia  do 
danego węzła nazywamy oddaleniem węzła (Node Distance, ND), a 
sumę oddaleń wszystkich węzłów łącznym oddaleniem (Total Node 
Distance, TND). ND   = długość ścieżki prowadzącej od korzenia do   
węzła + 1.
Dla n=7 i drzewa jak na rysunku mamy:
                             TND = 1 + 2 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 = 17
tzn.   TND   = łączna liczba operacji porównania dla zlokalizowania   x   
na wszystkich możliwych pozycjach tablicy.

Dla  równego  prawdopodobieństwa  dla  wszystkich  pozycji  n w 
tablicy,  średnia  liczba  operacji  porównania  dla  zlokalizowania  x 
wynosi  TND/n.  Załóżmy,  że  n =  2k–1 (dla  naszego drzewa  k=3). 
Wówczas nasze drzewo binarne jest pełne, a TND można policzyć:

              TND = 1+2*(21) + 3*(22) + … + k*(2k-1) 
                       = [(k-1)*2k+1 + 2]/2  = (k-1)*2k + 1 

Podstawiając 2k= n+1 dostajemy:

          A(n) = TND / n = [(k-1)(n+1)+1]/n ≈ (>) k -1 =  lgn 

zatem
                               lgn ≤ A(n) ≤  lgn +1

Każdy  deterministyczny  algorytm  przeszukujący  tablicę n 
różnych kluczy w celu znalezienia klucza x (znajdującego się w 



tablicy) i wykorzystujący wyłącznie operacje porównania kluczy 
w średnim wypadku wykonuje   lgn ≤ A(n)  ≤  lgn +1 takich 
operacji.

Co będzie w przypadku gdy x może nie znajdować się w tablicy ?

Wówczas  mamy  2n+1  możliwości:  x mniejsze  od  wszystkich 
elementów  tablicy,  może  mieć  wartość  między  parą  elementów 
tablicy lub może być większe od wszystkich elementów:

− x < s1

− x=si dla takiego i, że 1≤ i ≤ n  (n możliwości)
− si < x < si+1                              (n-1 możliwości)
− x > sn 

Przyjmijmy że każda z tych możliwości jest równo prawdopodobna 
oraz n=2k-1. Łączna liczba porównań dla rozwiązania zakończonego 
powodzeniem  (znaleziono  x w  tablicy)  wynosi  TND=(k-1)*2k+1. 
Dla każdego z n+1 nieudanych procesów poszukiwania przyjmijmy 
że wykonywanych jest k porównań.
Dlatego:
               A(n) = [TND + k(n+1)] / (2n+1) 
                       = [(k-1)*2k + 1 + k(n+1)]/(2n+1)
i podstawiając  2k= n+1 dostajemy:

              A(n) = [(k-1)(n+1) + 1 + k(n+1)]/(2n+1)
                      = [2k(n+1) + 1 – (n+1)]/(2n+1)
                      ≈ (>) k - 1/2 = lgn +1  1/2 = – lgn + 1/2 
zatem
                               lgn + 1/2 ≤ A(n) ≤  lgn +1 

Każdy  deterministyczny  algorytm  przeszukujący  tablicę n 
różnych  kluczy  w  celu  znalezienia  klucza  x (niekoniecznie 
znajdującego się w tablicy) i wykorzystujący wyłącznie operacje 



porównania  kluczy  w  średnim  wypadku  wykonuje 
lgn + 1/2 ≤ A(n) ≤  lgn +1 takich operacji.

↓

Efektywność  algorytmu  przeszukiwania  binarnego  w  średnim 
przypadku  nie  jest  dużo  lepsza od  jego  efektywności  w 
najgorszym przypadku.

Przyczynę  widać  w  drzewie  decyzyjnym,  gdzie  mamy  więcej 
węzłów reprezentujących  wyniki  na  najniższym poziomie  drzewa 
(najgorsze  przypadki)  niż  na  wszystkich  pozostałych  poziomach. 
Właściwość  ta  jest  zachowana  nawet  jeśli  nie  rozpatrujemy 
przeszukiwań  zakończonych  niepowodzeniem  (wszystkie  one 
występują na najniższym poziomie drzewa).

Można wreszcie wykazać, że przy założeniach:
− przeszukujemy n różnych kluczy
− szukany klucz x znajduje się w przeszukiwanej tablicy 
− prawdopodobieństwo  przechowywania  klucza  na  wszystkich 

pozycjach jest równe 
− wykorzystujemy algorytm przeszukiwania binarnego

złożoność czasowa w średnim wypadku wynosi
                              A(n) = minTND(n) / n
gdzie  minTND(n)  jest  minimalną  wartością  TND  dla  drzew 
binarnych składających się z n węzłów. 

Można  również  wykazać,  że  przy  powyższych  założeniach 
złożoność  czasowa  dowolnego  deterministycznego  algorytmu 
przeszukiwania jest ograniczona od dołu poprzez:

A(n)  ≥ minTND(n) / n
a zatem algorytm przeszukiwania binarnego ma w średnim 
przypadku optymalną wydajność. 



Przeszukiwanie interpolacyjne

Ograniczenia  dotyczące  algorytmów  przeszukiwania,  których 
działanie  opiera  się  na  porównywaniu  kluczy,  możemy  poprawić 
jeśli  umiejętnie  wykorzystamy  informacje  przydatne  w  procesie 
przeszukiwania. 

Przykład:
Jeśli mamy uporządkowaną tablice 20 liczb (low=1, high=20) z 
których najmniejsza jest 1 (S[low]=1), a największa 25 (S[high]  
=25) to możemy poprawić efektywność działania przeszukiwania 
poprzez zmianę współczynnika podziału tablicy z wersji binarnej: 
                             W=1/2  →  mid = low+ W*(high-low)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 25
                                                                       ↑
W= 1/2                                  mid=10

na wersję interpolacyjną: 
W = (x – S[low])/(S[high] – S[low]) →  mid = low+ W*(high-low)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 19 20 22 25
                                                                                                            ↑
W= (19-1)/(25-1) = 0.75,                              mid=15

należy jedynie pamiętać, aby przy obliczaniu współczynnika W nie 
dopuścić do dzielenia przez 0.
Już pierwszy etap poszukiwania liczby (x=19)  pokazuje, że metoda 
interpolacyjna ma przewagę nad metodą binarną, choć można sobie
wyobrazić również taką sytuację:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25
                                                                                                            ↑
                                                                     mid=15
ale nie jest to wielkie utrudnienie gdyż w następnym etapie,



low=1, S[low]=1,    high=14, S[high]=19 :

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 19
                                                                                                     ↑
W= 1.0,                                                    mid=14

Zatem w obu pokazanych przypadkach algorytm interpolacyjny jest 
co  najmniej  tak  efektywny  jak  algorytm  binarny,  tzn.  jeśli 
rozmieszczenie kluczy w tablicy jest zbliżone do rozmieszczenia 
równomiernego to algorytm przeszukiwania przez interpolację 
znajduje  położenie  klucza  x  szybciej  niż  algorytm 
przeszukiwania binarnego.

Przykładowa realizacja.
Dane  w tym przykładzie  to  uporządkowany  ciąg  liczb  w tablicy 
a[k],...,a[l] , gdzie k≤ l oraz element x spełniający równość a[k] ≤ x 
≤ a[l] . Trzeba znaleźć takie s (k≤ s ≤ l ), że a[s]=x (chyba, że taki 
element nie istnieje wówczas należy zasygnalizować błąd). 

Dla uproszczenia przyjmiemy że low=1, high=n.

void interp_srch(int n,const number S[],number x,index i)
{
index low, high, mid;
number denominator;
low = 1; high = n; i=0;
if (S[low] <= x && x <= S[high]) 
   {
     while (low <= high && i==0) 
     {
      denominator = S[high] – S[low];
      if(denominator == 0) {mid= low;}
      else
      {
      mid = low + ((x-S[low])*(high-low))/denominator
       if(x==S[mid])



         {  
          i=mid;
          cout <<”znaleziono x na pozycji”<<i<<endl;
          HALT();
          }
       else if(x < S[mid])
               high=mid-1;
            else 
               low=mid+1;
      }
     }
     cout <<”brak x w tablicy S”<<endl;
  }
else {cout <<”brak x w tablicy S”<<endl;}
}

Jeśli założymy że:
− klucze są rozłożone równomiernie
− klucz x może znajdować się na każdej pozycji w tablicy z 

równym prawdopodobieństwem 
to złożoność czasowa algorytmu przeszukiwania przez interpolację 
w średnim przypadku wynosi A(n) ≈ lg(lgn). 

Jeśli n=1.000.000.000 to lg(lgn) ≈ 5 (przeszukiwanie interpolacyjne)
                                    zaś    lgn ≈ 30 (przeszukiwanie binarne).

Wadą algorytmu przeszukiwania przez interpolację jest jego 
efektywność w najgorszym przypadku, np.
x= 9 
low=1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

   ↑
mid=1                                                            W= 0.08
low=2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

            ↑



     mid=2                                                        W= 0.07
low=3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

                       ↑
             mid=3                                                W= 0.06
low=4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

                                 ↑
                     mid=4                                          W= 0.05
low=5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

                                           ↑
                         mid=5                                      W= 0.04
low=6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

                                                      ↑
                                  mid=6                              W= 0.03
low=7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

                                                                ↑
                                          mid=7                      W= 0.02
low=8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

                                                                           ↑
                                               mid=8                W= 0.01
low=9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100

                                                                                      ↑
                                                         mid=9    W= 0.00
       

Jak widać w najgorszym przypadku algorytm przeszukiwania przez 
interpolację zachowuje się jak algorytm liniowy W(n)=n. Z sytuacja 
taka  mamy  do  czynienia  gdy  zmiennej  mid wielokrotnie 
przypisywana jest  wartość np.  low  (a ta sytuacja pojawia się gdy 
wartości  w  tablicy  są  mocno  nierównomiernie  rozłożone,  tzn. 
występują pojedyncze duże odstępy między wartościami). 



Rozwiązaniem problemu może być wprowadzenie  przeszukiwania 
przez silną interpolację.

Metoda  ta  wykorzystuje  zmienna  gap.  Zmienna  ta  jest  zawsze 
mniejsza niż  mid  -  low oraz  high  -  mid  i początkowo wartość jej 
wynosi:
                            gap = (high-low+1)1/2

zaś wartość mid liczymy z wcześniejszego wzoru interpolacyjnego. 

Wartość ta może zostać zmieniona zgodnie ze wzorem:
         mid = minimum(high-gap, maximum(mid, low+gap)).

W  przedstawionym  przykładzie  zmienna  gap  początkowo  będzie 
miała  wartość   (10-1+1)1/2 = 3,   zaś  zmienna  mid początkowo 
przyjmie wartość mid=1, a następnie zostanie zmieniona na 
                    mid= minimum(10-3, maximum(1,1+3)) = 4.

Gwarantuje to, że indeks wykorzystywany w operacji  porównania 
wskazuje na pozycję znajdującą się co najmniej w odległości gap od 
indeksów low i high. 
Za każdym razem, gdy poszukiwania wartości x są kontynuowane w 
pod-tablicy zawierającej elementy mające większą wartość , wartość 
zmiennej  gap jest  podwajana,  jednak  nigdy  nie  może  być  ona 
większa od połowy liczby elementów w przeszukiwanej pod-tablicy 
(zatem  gdy  podwojenie  daje  zbyt  dużą  wartość  wracamy  do 
poprzedniej wartości gap).  

Zakładając że:
− klucze  w tablicy są rozłożone równomiernie
− poszukiwany  klucz  może  znajdować  się  na  każdej  pozycji  z 

jednakowym prawdopodobieństwem



złożoność  czasowa  algorytmu  przeszukiwania  przez  silną 
interpolację w średnim przypadku jest ograniczona do lg(lgn).
Złożoność  czasowa tego algorytmu w najgorszym przypadku jest 
ograniczona do  W(n)  ≈  (lgn)2 czyli  jest  gorsza niż dla algorytmu 
binarnego  (lgn),  ale  dużo  lepsza  od  przeszukiwania  przez 
interpolację (n).

Należy  zwrócić  uwagę  że  algorytmy  przeszukiwania  przez 
interpolacje, a szczególnie przez silna interpolację wymaga szeregu 
dodatkowych obliczeń w porównaniu do przeszukiwania binarnego i 
w  praktyce  trzeba  brać  pod  uwagę  czy  oszczędności  na  liczbie 
wykonanych operacji  porównania  przekraczają  koszty  związane  z 
dodatkowymi obliczeniami ! 

Przeszukiwanie w drzewach

Wprowadźmy dodatkowy podział.

Przez  przeszukiwanie statyczne rozumiemy proces,  w którym w 
jednej  chwili  wszystkie  rekordy są  dodawane do pliku i   nie  ma 
później  potrzeby  dodawania  nowych  lub  usuwania  istniejących 
rekordów. 

Przeszukiwanie dynamiczne to takie w którym rekordy są często 
dodawane do przeszukiwanego zbioru danych i  z niego usuwane. 
Przykładem takiej  aplikacji  jest  system rezerwacji  biletów,  gdzie 
klienci  zgłaszają  zarówno  chęć  zarezerwowania  biletu,  jak  i 
konieczność odwołania rezerwacji.

Struktura tablicowa nie nadaje się do przeszukiwania dynamicznego, 
ponieważ  dodając  dodatkowy  rekord  do  posortowanej  tablicy, 
musimy przesunąć wszystkie rekordy następujące po wstawionym 
rekordzie.



Z  drugiej  strony  przeszukiwanie  binarne  wymaga,  by  klucze 
tworzyły  strukturę  tablicową,  ponieważ  konieczny  jest  szybki 
sposób znajdowania środkowego elementu. 

Zatem przeszukiwanie binarne nie może być wykorzystywane do 
przeszukiwania dynamicznego.

Choć moglibyśmy użyć listy jednokierunkowej (łatwość dodawania 
i  usuwania  rekordów),  to  nie  istnieje  żaden  efektywny  algorytm 
przeszukiwania takich list.

Przeszukiwanie  dynamiczne  można  efektywnie  zaimplemento-
wać w oparciu o strukturę drzewa. 

Drzewa wyszukiwania binarnego

Dotychczas spotkaliśmy się z drzewami wyszukiwania binarnego w 
przeszukiwaniu statycznym. 

Można je również zastosować do przeszukiwania dynamicznego i co 
więcej możemy szybko uzyskać klucze w formie posortowanej, za 
pomocą procedury przeszukiwania wszerz. 

Przeszukiwanie  wszerz  polega  na  odwiedzaniu  w  pierwszej 
kolejności  wszystkich  węzłów w lewym poddrzewie  w porządku 
poprzecznym, następnie korzenia i wreszcie wszystkich węzłów w 
prawym poddrzewie także w porządku poprzecznym. 

Jeśli rozważymy drzewo jak poniżej



i  zastosujemy  algorytm  przeszukiwania  wszerz  to  zostanie 
wykonana ta  sama sekwencja operacji  porównania,  co w drzewie 
decyzyjnym dla przeszukiwania binarnego. 

Do drzewa takiego można dodawać nowe klucze i usuwać istniejące. 
Możemy np. dodać klucz o wartości 5.5, a w tym celu musimy zejść 
w  dół  drzewa  kierując  się  lewo  lub  prawo  od  dowolnego  węzła 
zależnie  od tego czy klucz jest  mniejszy czy większy od tego w 
węźle aż znajdziemy liść z wartością 5. Klucz 5.5 staje się prawym 
potomkiem tego liścia.

Wadą  drzew  wyszukiwania  binarnego  jest  brak  gwarancji 
zachowania  zrównoważenia  drzewa  w  przypadku  dynamicznego 
dodawania i usuwania kluczy!!!

Przykładowo jeśli będziemy budowali drzewo (dodawali klucze) dla 
7  kluczy w kolejności  ich rosnącego posortowania  to  otrzymamy 
drzewo pochylone:



                               

W takim przypadku zastosowanie drzewa wyszukiwania binarnego 
nie  daje  żadnych  korzyści  ponad  te,  które  daje  nam  lista 
jednokierunkowa. 

Jeśli  klucze  są  dodawane  w  kolejności  losowej  drzewo  będzie 
znacznie  bliższe  drzewa  zrównoważonego  niż  listy 
jednokierunkowej.

Zadanie:
Zakładamy, że wszystkie dane wejściowe są równie prawdopodobne 
i że szukany klucz  x  może z takim samym prawdopodobieństwem 
znajdować się na dowolnej pozycji w przeszukiwanej strukturze. 

Znaleźć średni czas A(n) przeszukiwania dla wszystkich możliwych 
danych  wejściowych  zawierających  n różnych  kluczy  z 
wykorzystaniem drzewa wyszukiwania binarnego.



Rozwiązanie:
Dodatkowo zakładamy że klucz znajduje się w drzewie.

Rozważmy wszystkie drzewa wyszukiwania binarnego, zawierające 
n kluczy, których korzenie reprezentują k-ty najmniejszy klucz. 

Każde  z  tych  drzew ma  k-1  węzłów w lewym poddrzewie  i  n-k 
węzłów w prawym poddrzewie. 

Średni  czas  przeszukiwania  dla  danych  wejściowych  jest  równy 
sumie:

− średniego  czasu  przeszukiwania  lewych  poddrzew  drzew 
wyszukiwania  binarnego  pomnożonego  przez  prawdopodo-
bieństwo występowania wartości x w lewym poddrzewie

− średniego  czasu  przeszukiwania  prawych  poddrzew  drzew 
wyszukiwania  binarnego  pomnożonego  przez  prawdopodo-
bieństwo występowania wartości x w prawym poddrzewie

− jednego porównania w korzeniu

Średni czas przeszukiwania lewych poddrzew to A(k-1).
Średni czas przeszukiwania prawych poddrzew to A(n-k). 

Klucz x może znajdować się w dowolnym węźle drzewa z równym 
prawdopodobieństwem, zatem 

(k-1)/n –  prawdopodobienstwo,  że  x znajduje  się  w  lewym 
poddrzewie

(n-k)/n –  prawdopodobienstwo,  że  x znajduje  się  w  prawym 
poddrzewie



Jeśli średni czas przeszukiwania dla wszystkich danych o rozmiarze 
n,  na  podstawie  których  budowane  są  drzewa  wyszukiwania 
binarnego z  k-tym najmniejszym kluczem w korzeniu, oznaczymy 
A(n|k) to:
              A(n|k) = A(k-1)*(k-1)/n + A(n-k)*(n-k)/n + 1

Dla każdego klucza mamy identyczne prawdopodobieństwo tego, że 
znajdzie się on w korzeniu drzewa. 

Średni  czas  wyszukiwania  dla  wszystkich  możliwych  danych 
wejściowych  o  rozmiarze  n jest  średnią  wartością  A(n|k) dla 
kolejnych wartości k równych 1 do n. 
                           n
  A(n|k) = (1/n)*Σ [ A(k-1)*(k-1)/n + A(n-k)*(n-k)/n +1 ]
                          k=1 
Definiując  C(n)=n*A(n) i  zastępując  wszystkie  A(n) przez  C(n)/n 
otrzymamy:
                          n
 C(n)/n = (1/n)*Σ [ C(k-1)/(k-1)*(k-1)/n + C(n-k)/(n-k)*(n-k)/n +1]
                         k=1 
i po uproszczeniu
             n                                                                         n 

 C(n) = Σ [ C(k-1)/n + C(n-k)/n +1 ] = Σ(1/n)[ C(k-1) + C(n-k)]+n 
             k=1                                              k=1

oraz warunek początkowy C(1)=1*A(1)=1.

Jest to równanie rekurencyjne niemal identyczne z tym uzyskanym 
w średnim przypadku dla algorytmu sortowania szybkiego, zatem:

                     C(n) ≈ 1.38*(n+1)*lgn
co oznacza że 

                      A(n) ≈ 1.38*lgn



Należy pamiętać, że nie oznacza to iż średni czas wyszukiwania dla 
konkretnych danych wejściowych zawierających  n kluczy wynosi 
1.38*lgn. 
Na  podstawie  pewnych  danych  można  wygenerować  też  drzewo 
pochylone tak że średni czas wyszukiwania jest ograniczony przez 
Θ(n). 
Twierdzenie powyższe dotyczy średniego czasu wyszukiwania dla 
wszystkich danych wejściowych zawierających n kluczy.

B-drzewa wyszukiwania binarnego

Przeszukiwania  możemy  dodatkowo podzielić  na  przeszukiwania  
zewnętrzne (gdy wymagany jest dostęp do zewnętrznych nośników 
danych),  i  przeszukiwania  wewnętrzne (wykorzystujące  jedynie 
pamięć operacyjną). 
Wydajność  algorytmu  przeszukiwania  zewnętrznego  o  złożoności 
liniowej jest dalece niewystarczająca. Jednym z rozwiązań takiego 
problemu jest użycie programu budującego z danych wejściowych 
zrównoważone drzewo wyszukiwania binarnego. 

Można  również  wprowadzić  udoskonalone  drzewa  wyszukiwania 
binarnego,  nazywane  B-drzewami.  Struktura  B-drzewa 
gwarantuje, że kiedy dodawane do niego lub usuwane są z niego 
klucze,  wszystkie  liście  pozostają na tym samym poziomie,  co 
daje lepsze efekty niż utrzymywanie zrównoważonego drzewa.

B-drzewa reprezentują pewną klasę drzew, z których najprostszymi 
są drzewa 3-2. 
Drzewo 3-2 ma następujące własności:

− Każdy węzeł zawiera jeden lub dwa klucze.
− Jeśli węzeł nie będący liściem zawiera jeden klucz to ma dwóch 

potomków; jeśli zawiera dwa klucze to ma trzech potomków.



− Klucze  w  lewym poddrzewie  danego  węzła  są  mniejsze  lub 
równe wartości klucza przechowywanego w tym węźle.

− Klucze  w prawym poddrzewie  danego węzła  są  większe  lub 
równe wartości klucza przechowywanego w tym węźle.

− Jeśli  węzeł  przechowuje dwa klucze to klucze w środkowym 
poddrzewie tego węzła są większe lub równe wartości lewego 
klucza oraz mniejsze lub równe wartości prawego klucza.

− Wszystkie liście znajdują się na tym samym poziomie. 

                                   



Drzewo 3-2 pozostaje  zrównoważone  ponieważ jego głębokość 
rośnie na skutek operacji w korzeniu, a nie na poziomie liści. 

Podobnie  gdy  konieczne  jest  usunięcie  jednego  z  węzłów, 
głębokość drzewa jest redukowana od korzenia. 

Drzewo takie gwarantuje że czasy przeszukiwania, dodawania i 
usuwania nie przekraczają Θ(lgn).


	Przeszukiwanie binarne

