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Abstrakt 

Práca sa zaoberá indexovaním využívaným v databázových systémoch. 

Predstavuje indexovanie za pomoci R-stromu a jeho variáciou R+-stromu. V prípade 

R+-stromu objasňuje jeho budovanie a neskôr prináša aj jeho možnú úpravu. Zmena 

spôsobu budovania R+-stromu niekoľkonásobne vylepšuje kvalitu stromu 

a zefektívňuje dopyty. Práca v ďalšej časti zhŕňa a komentuje poznatky z oblasti 

vyhľadávania najbližšieho suseda. Na záver predstavy výsledky experimentov 

získaných z implementovaných algoritmov. 

 

Abstract 

Work is above indexing technique using in database systems. It covers indexing 

structure R-tree and its variation R+-tree. It makes clear description of building R+-tree 

and propose new way of building the structure. This change improve quality of tree and 

decrease time of query. In next part work is looking at nearest neigbour search. Finally 

work present the results of several experiments obtained using the implementation of 

our algorithm. 
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Úvod 

V roku 1984 Antoine Guttman vydal knihu, v ktorej predstavil R-strom, indexovaciu 
štruktúru, ktorá reprezentuje dáta ako interval vo viacerých dimenziách. Táto indexovacia 
technika bola jednou z prvých a používa sa dodnes. Od uvedenia R-stromu sa v oblasti indexácie 
dát vyvinulo mnoho nových prístupov. Je zaujímavé, že aj napriek novým technikám, ktoré sa 
v tejto oblasti vyvinuli, komerčné databázy ako je Oracle, IBM DB2 naďalej využívajú R-strom.  

Okrem klasického využitia v databázach sa R-stromu presadil aj v oblasti spracovávania 
priestorových objektov. K týmto patria rôzne geografické dáta a priestorové dopyty nad nimi. 3D 
modelovacie systémy a iné. 
V tejto práci sa budeme zaoberať indexovaním priestorových bodov a dopytmi nad nimi. Práca 
je venovaná z veľkej časti vývoju a zdokonaleniu technik budovania R-stromu.  

Prvá kapitola je úvodom do problematiky, v ktorom rozoberieme indexovaciu štruktúru R-
stromu. Jej parametre a algoritmy využívané pri budovaní a aktualizovaní štruktúry. 

Druha kapitola rozoberá pokročilejšiu techniku indexovania za pomoci Nevyváženého R+-
stromu. Táto štruktúra bola predstavená v roku 1987 a práve v tejto kapitole ukážeme algoritmy 
pre správu tejto štruktúry. 

Tretia kapitola rozoberá už Vyvážený R+-strom. Vývoj algoritmov pre budovanie tejto 
štruktúry, prináša mnoho problémov a preto tvorí základ mojej prace. V rámci tejto časti sú 
vyslovene aj tvrdenia, ktoré pomáhajú objasniť korektnosť návrhu algoritmov v prípade 
Vyváženého ale aj pôvodného R+-stromu. 

Štvrtá kapitola sa venuje dopytom. Dopyty sú prezentovane ako hľadanie príbuzných dát 
spĺňajúcich čo najlepšie požiadavky užívateľa. Nejde tu teda o dopytovanie na základe kritérií, 
ktoré dáta musia spĺňať ale o približné hľadanie blízkych dát našej požiadavke. Okrem popisu 
algoritmov používaných pri dopytoch prináša aj teoretické základy, ktoré objasňujú korektnosť 
prípadne vylepšenia týchto algoritmov. 

Piata kapitola pojednáva o použitom spôsobe implementácie. Prezentuje základný návrh 
Javovských tried a spôsob prace s diskom.  

Posledná šiesta kapitola sa venuje porovnávaniu dvoch štruktúr na základe 
experimentálnych testov. Jednotlivé štruktúry sú porovnane v rôznych testoch, pri ktorých sa 
ukážu ich výhody ale aj nevýhody použitia v praxi.  

Príloha na konci práce obsahuje krátku používateľskú príručku ku programom, ktoré 
vizualizujú publikovaný R+-strom a Vyvážený R+-stromu. Tieto programy je možné nájsť na 
priloženom CD. Okrem samotnej používateľskej príručky ku vizualizačnej časti programu 
ukazuje aj vzorové použitie jednotlivých implementačných balíkov umiestnených na CD. 
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1. R-strom 
R-strom si našiel využitie v mnohých oblastiach informatiky. V tomto dokumente sa 

budeme zaoberať jeho použitím pri indexovaní tabuliek databáz. Súčasné databázy neslúžia len 
ako uložisko pre tabuľky, ale poskytujú rozsiahle možnosti v oblasti spájania tabuliek a výberu 
požadovaných údajov. Pri výbere a teda hľadaní konkrétnych údajov sa stávajú indexovacie 
techniky nutnosťou. V súčasnosti je najznámejším spôsobom indexácie B-strom. R-strom je 
práve rozšírením B-stromu, a prináša tak aj nové uplatnenia pri vyhľadávaní údajov. Pri 
vytváraní B-stromu indexujeme na základe jedného stĺpca, preto je možné vyhľadávať len na 
základe hodnôt v jednom stĺpci. Pri R-strome máme možnosť vytvoriť index nad viacerými 
stĺpcami, získavame tak možnosť vyhľadávať riadok, ktorý vyhovuje nejakým požadovaným 
hodnotám v odpovedajúcich stĺpcoch. Každý riadok indexovanej tabuľky, obsahuje stĺpce, ktoré 
sú pre nás zaujímavé a prostredníctvom, ktorých budeme R-strom budovať. Hodnoty v týchto 
stĺpcoch si môžme predstaviť ako bod vo viac rozmernom priestore kde súradnica tohto bodu 
predstavuje hodnotu konkrétneho stĺpca vo zvolenom riadku. Hodnoty jednotlivých stĺpcov 
musia byť ordinálne, teda majú prirodzené usporiadanie. Tabuľka okrem stĺpcov, samotného 
predmetu indexácie, obsahuje aj identifikátor riadku rid s ktorým sa v dnešných databázach často 
stretávame a ktorého vlastnenie, znamená rýchli prístup ku požadovanému riadku. Označenie rid 
je v skutočnosti priamou adresou na miesto v databáze, kde je riadok uložený. Keďže nás zvyšné 
stĺpce tohto riadku nezaujímajú tak dvojica <bod, rid> je všetko s čím štruktúra R-stromu bude 
dáta reprezentovať. 

Každý riadok je reprezentovaný ako bod vo viac rozmernom priestore. Samotné budovanie 
R-stromu je založené na zoskupovaní susediacich bodov. Skupina bodov ležiacich blízko seba je 
obklopená obdĺžnikom v dvojdimenzionálnom priestore, v trojdimenzionálnom priestore 
kvádrom, vo vyšších priestoroch hyper-obdĺžníkom. Vo všeobecnosti budeme používať 
označenie minimálny ohraničujúci obdĺžnik (minimal bounding rectangles z čoho je aj skratka 
mbr). Skupina bodov je teda začleňovaná do mbr. Tieto mbr sú ďalej začleňované do väčších 
mbr, až sa všetky začlenenia do koreňového mbr, ktorý pokrýva všetky mbr v nižších úrovniach.  
Koreň začleňuje svojim mbr aj všetky body. 
 
Ako jednoduchý príklad spracovanie údajov si môžeme predstaviť tabuľku, v ktorej máme 
informácie o rôznych lyžiarskych strediskách na Slovensku. Na obrázku 1 je príklad R-stromu 
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Obr.1 

 
Obrázok zachytáva 14 bodov, ktoré reprezentujú 14 riadkov v tabuľke, pričom dva stĺpce sú 
zaujímavé z pohľadu indexácie a to cena celodenného lístka a dĺžka najdlhšieho vleku. Zvyšné 
stĺpce nie sú využité pri tvorení R-stromu. Prvý riadok tabuľky sa preto pri indexácii môže 
jednoducho reprezentovať ako bod P13. V rámci prvej úrovne zoskupovania vznikli obdĺžniky 
(mbr) A, B, C, D, E, F. Tieto mbr boli ďalej zoskupované prostredníctvom ďalšej úrovne, 
v ktorej R, Q, S pokryli do seba predchádzajúcu úroveň. Koreň predstavuje vždy v štruktúre 
základne mbr, ktoré obopína všetky indexované body resp. pokrýva všetky mbr predchádzajúcej 
úrovne. Jednotlivé úrovne zoskupovania je možné prehľadnejšie znázorniť pomocou 
nasledovného obrázka: 
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Obr.2 

 
Tento obrázok (obr.2) je založený na predchádzajúcom (obr.1). Môžeme pozorovať že systém 
zoskupovania je možné znázorniť do stromu, v ktorom sú uzly reprezentované ako zoznamy 
nasledovníkov alebo ukazovateľov na nižšiu úroveň zoskupovania. Každý uzol odpovedá 
jednému mbr z obrázku 1. Pred podrobnejším popisom znázorneného stromu si najskôr 
v nasledujúcej časti popíšeme štruktúru R-stromov viac formálne. 
 
1.1. Označenia 

bod P v D dimenzionálnom metrickom priestore DE  - predstavuje usporiadanú D-ticu súradníc 
(P[1],P[2],...,P[D]) , kde P[i] je reálne číslo 
mbr R – je definovaný pomocou dvojice bodov ( , )L HR R  pre ktorú platí  

{ }1, 2,..., : [ ] [ ]L Hd D R d R d∀ ∈ ≤ , ako kartézsky súčin intervalov 

L H L H L HR [1],R [1] , R [2],R [2] ,..., R [D],R [D]  predstavuje minimálny ohraničujúci obdĺžnik 
(minimal bounding rectangles z čoho je aj skratka mbr). 
Pri práci s mbr R môžeme bod LR  vyjadriť aj zápisom R.Low a bod HR  zápisom R.High 
 
Indexová položka e - predstavuje usporiadanú dvojicu ( , )R o , kde R je mbr, o je index uzla 
definovaného ako číslo 
Pri práci s indexovou položkou e môžeme mbr R vyjadriť aj zápisom e.mbr a index uzla o ako 
e.succ 
 
Listová položka e - predstavuje usporiadanú dvojicu (P, i), kde P je bod, i je riadkový index 
definovaný ako číslo 
V ďalšom popise budeme používať inú definíciu listovej položky, ktorá nám pomôže ľahšie 
popísať R-strom a aj operácie nad nim(časť 1.3)  
Listovú položku e=(P,i)  budeme zjednodušene uvažovať ako usporiadanú dvojicu (R, i), kde R 
je špeciálne degenerované mbr pre ktoré platí { }1, 2,...,d D∀ ∈  R.Low[d]= R.High[d]=P[d] 
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Pri práci s touto listovou položkou e môžeme jej degenerovane mbr R vyjadriť ako e.mbr 
a riadkový index vyjadriť zápisom e.rid. 
 
Usporiadanú n-ticu 1 2( , ,..., )nE e e e= , kde n je prirodzené číslo a ie  je indexová alebo listová 
položka nazývame zoznam položiek 
Pri práci so zoznamom 1 2( , ,..., )nE e e e=  môžeme i-tu indexovú položku ie  vyjadriť ako E[i] 
a počet n vyjadriť zápisom E.veľkosť 
 
Dvojicu N=(o, s) nazývame uzlom ak o je jednoznačný identifikátor definovaný číslom a s je 
zoznamom položiek 
 
Dvojicu N=(o, s) nazývame indexovým uzlom ak o je jednoznačný identifikátor definovaný 
číslom a s je zoznamom iba indexových položiek 
 
Dvojicu N=(o, s) nazývame listovým uzlom ak o je jednoznačný identifikátor definovaný číslom 
a s je zoznamom iba listových položiek 
 
Pozn.:  
Pri práci s uzlom N môžeme jeho identifikátor o vyjadriť ako N.id a zoznam položiek s vyjadriť 
zápisom N.zoznam 
zoznam položiek uzla N budeme skrátené nazývať položky uzla N 
i-tou položkou zoznamu uzla N budeme skrátené označovať i ta položka uzla N 
 
Mbr R pokrýva zoznam položiek Z ak platí: 

 pre { }1, 2,...,d D∀ ∈  
 R.Low[d]=min({Z[i].mbr.Low[d]:1 i≤ ≤ Z.veľkosť}) 
 R.High[d]=max({Z[i].mbr.High[d]:1 i≤ ≤ Z.veľkosť}) 

 
Budeme hovoriť, že A je otcom B resp. B je dieťaťom A,  kde A, B sú uzly 

ak {1, 2,...,i∃ ∈ A.zoznam.veľkosť} také, že  
A.zoznam[i] je indexová položka, A.zoznam[i].succ=B.id  
a zároveň A.zoznam[i].mbr pokrýva B.zoznam 

Pozn: 
Hovoríme, že e je položka, ktorá ukazuje na uzol N: 
ak e je indexová položka a platí  

1. e.succ=N.id. 
2.  e.mbr pokrýva N.zoznam 

Hovoríme, že N je dieťa e: 
ak e ukazuje na N 
 
Stromom nazývame usporiadanú päticu t=(root, f, F, D, Ns), kde root je uzol, f je prirodzené 
číslo označujúce minimálny stupeň vetvenia, F je prirodzené číslo označujúce maximálny stupeň 
vetvenia, D je dimenziou, Ns je množina uzlov 
Pričom platí:  

1. { }N Ns root∀ ∈ U vyhovuje nerovnosti f ≤ N.zoznam.veľkosť≤ F 
2. Pre N Ns∀ ∈ existuje práve jeden { }P Ns root∈ ∪ a platí, že P je otec N  
3. Pre každú dvojicu uzlov 1 2, { }N N Ns root∈ U  platí  

N1.id ≠ N2.id 
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Majme Strom t=(root, f, F, D, Ns). Množinou zaindexovaných objektov stromu t budeme 
nazývať množinu M bodov pre, ktoré platí: 

{ }
{ }

( { }, 1, 2,..., N.zoznam.veľkosť , :

N.zoznam[i] 1,2,..., : N.zoznam[i].point [ ]

P M N Ns root i také že

je listová položka a d D P d

∈ ⇔ ∃ ∈ ∪ ∃ ∈

∀ ∈ =
 

 
Cestou medzi uzlami A, B nazývame postupnosť 1 2, ,..., 1mP P P m ≥  kde 1P  je A, mP  je B 

, {2,..., 1}iP i m∈ − je uzol a platí, že iP  je otcom 1iP+  pre {1, 2,..., 1}i m∈ − . 
Pod dĺžkou cesty medzi uzlami rozumieme kladné celé číslo m. 
 
Úroveň u stromu t=(root, f, D, Ns) predstavuje množinu 1 2{ , ,..., }kN N N . Kde 

{1, 2,..., }: { }ii k N Ns root∀ ∈ ∈ ∪ a platí, že dĺžka cesty medzi uzlami root, iN  je u.  
 
Výška h stromu t=(root, f, D, Ns) predstavuje kladné celé číslo h, pre ktoré platí 
h=max({    :  { } }dĺžka cesty medzi uzlami root a N N Ns root∈ ∪ ) 
 
R-stromom nazývame usporiadanú šesticu (root, f, F, D, Ls, Is), kde root je uzol, f je prirodzené 
číslo označujúce minimálny stupeň vetvenia, F je prirodzené číslo označujúce maximálny stupeň 
vetvenia, D je dimenziou, Ls je množina listových uzlov, Is je množina indexových uzlov 
a platia nasledovné vlastnosti: 

1. Uvažujem množinu uzlov Ns Ls Is= ∪ , potom pre usporiadanú pätica  
t=(root, f, F, D, Ns), platí že t je stromom 

2. Vyváženosť: Nech h je výška stromu t, potom úroveň h stromu t je množina, ktorá sa 
rovná množine Ls 

3. Ak je root indexový uzol tak root.zoznam.veľkosť≥ 2 
 
Prienikom R1,R2 kde R1,R2 sú mbr budeme nazývať mbr R také, že: 
Ak { }1, 2,...,d D∃ ∈  také že max(R1.Low[d], R2.Low[d]) > min(R1.High[d], R2. High[d]) tak 

{ }1, 2,...,d D∀ ∈ : R.Low[d]=0 R.High[d]=0 
inak 

{ }1, 2,...,d D∀ ∈ : R.Low[d]=max(R1.Low[d], R2.Low[d]) ∧  
          R.High[d]=min(R1.High[d], R2. High[d]) 

 
Obsahom mbr R v priestore ED budeme rozumieť reálne číslo o, pre ktoré platí 
o= (R.High[1]-R.Low[1])* (R.High[2]-R.Low[2])*...* (R.High[D]-R.Low[D]) 
Pozn.: Skrátene budeme hovoriť, že R1, R2 majú nulový prienik ak obsah prieniku R1, R2 je 
nulový. Opačne R1, R2 majú nenulový prienik ak obsah prieniku R1, R2 je nenulový. 
 
Spojením R1, R2 kde R1, R2 sú mbr nazývame mbr Q také, že: 

{ }1, 2,...,d D∀ ∈  
Q.Low[d]=min(R1.Low[d], R2.Low[d]) 
Q.High[d]=max(R1.High[d], R2.High[d]) 
 
Hovoríme, že mbr R1  priestorovo ohraničuje R2 ak platí: 

{ }1, 2,...,d D∀ ∈ : R1.Low[d] ≤ R2.Low[d] ∧  R2.High[d] ≤ R1.High[d] 
 



 - 7 - 

Podstrom stromu t=(root, f, F, D, Ns) od uzla P Ns∈  budeme nazývať strom  
(P, f, F, D, Ns’) kde  
Ńs’={ :N Ns existuje cesta medzi P a N∈ } 
Skrátene budeme označovať podstrom P. 
 

Vráťme sa spať ku nášmu príkladu a obrázku 2. Po formálnej časti si môžeme nasledujúcu 
situáciu popísať podrobnejšie: 
Root je indexový uzol, ktorý má tri indexové položky r, s, q. Tieto položky sú zástupcami 
indexových uzlov R,S,Q na nižšej úrovni. Teda koreň je otcom R. R ma indexové položky a, b. 
Položka a ukazuje na listový uzol A. Mbr listového uzla A do seba zoskupuje dva body p1, p4. 
Prerušovaná šípka predstavuje rid teda ukazovateľ na riadok v tabuľke. Zároveň je možné 
z obrázku hneď vyčítať, že maximálny počet vetvenia F je v našom prípade 4.  
 
1.2. R-strom v praxi 

R-strom bol vyvinutý pre rozdielnosť rýchlosti prístupu do hlavnej a externej pamäte. Pri 
veľkom množstve údajov, kedy nie je vhodné udržiavať všetky v hlavnej pamäti je R-strom 
efektívny nastroj na ich spracovanie z externej pamäti. Pri posudzovaní efektívnosti kladieme 
dôraz na počet prístupov na externú pamäť, potrebných na vykonanie požadovanej operácie. 
V skutočnosti, každé využitie nejakého uzlu R-stromu v sebe zahŕňa jeho načítanie z externej 
pamäte. Počet prístupov sa dá preto zjednodušene previesť na počet spracovaných uzlov 
R-stromu. Obsah uzlov R-stromu je navrhnutý tak, aby pri vykonávaní jednotlivých operácii 
bolo možné minimalizovať počet prístupov na externú pamäť. Každý uzol stromu (okrem 
koreňa) je reprezentovaný u svojho otca položkou, ktorá ho charakterizuje. Pri prechádzaní po 
štruktúre stromu vieme preto priamo z položiek informácie o deťoch a môžeme na základe toho 
upraviť prechádzanie stromu, vynechaním načítavania niektorých deti. Túto vlastnosť je možné 
pozorovať pri vyhľadávaní (časť 1.3.1), ktoré si neskôr popíšeme. 

V súčasnosti najpopulárnejším zástupcom externej pamäti je blokové zariadenie pevní disk. 
Pevný disk má svoje obmedzenia, s ktorými vývoj R-stromu počíta. Pevne disky načítavajú aj 
v prípade požiadavky jedného bitu vždy cely alokačný blok (napríklad 512B alebo 4098kB). 
Prístupový čas ku jednotlivým informáciám sa odvíja aj od času potrebnom na presunutie hlavy 
pevného disku. Ak chceme čas presúvania hlavy minimalizovať potrebujeme uzly R-stromu 
uložiť čo najbližšie k sebe. Ukladanie jednotlivých uzlov na pevný disk zjednodušuje 
skutočnosť, že uzly či už indexové alebo listové v R-strome majú jednotne obmedzenú kapacitu 
zhora konštantou F maximálny počet vetvenia. Nastavením konštanty F(maximálny počet 
vetvenia) vieme posunúť kapacitu každého uzla do takej miery aby sme sa veľkosti jedného 
alokačného bloku priblížila čo najviac. Keďže je kapacita zhora vhodne ohraničená, uzly je 
možné jednoducho uložiť každý do jedného sektoru. Ukazovateľ uzla si preto môžeme 
predstaviť priamo ako adresu sektoru.  
 
1.2.1. Vyprázdnenie a preplnenie 

Pod vyprázdnením uzlu budeme rozumieť situáciu, kedy ma uzol menej ako f položiek. 
V takomto prípade je potrebne uzol zrušiť a vhodne zreorganizovať R-strom (podrobnejšie 
o spôsobe reorganizácie stromu v operácii mazanie časť 1.3.4). 
Naopak situácia, kedy má uzol viac ako F položiek označujeme preplnenie. V tomto prípade 
bude vytvorený nový uzol a istá časť položiek sa do neho preskupí. R-strom musí byť 
zreorganizovaný aby zahrnul aj novovzniknutý uzol (podrobnejšie v operácii vkladanie časť 
1.3.2). 
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V nasledujúcom príklade mazania položky a3 dochádza ku vyprázdneniu. Používame 
hodnotu F=5 a f=3. 

 
Obr. 3 

 
Teraz zoznam obsahuje menej ako f=3 položiek. Preto bude nutné strom zreorganizovať. 
Iný príklad ukazuje preplnenie pri vkladaní. 

 
Obr. 4 

 
Pridanie jednej položky spôsoby reorganizáciu stromu. 
 
1.3. Operácie nad R-stromom 

R-strom je dynamickou stromovou indexovaciou štruktúrou. Dynamickosť predstavuje 
možnosť mazania a vkladania po jednom. Čo je výhoda v porovnaní z inými statickými 
indexovacími štruktúrami, ktoré musia byť po každej zmene vždy budovane nanovo.  
V tejto časti preto predstavíme základy budovania štruktúry, operácie mazania a vkladanie, ako 
aj základnú operáciu vyhľadávania. Každý popis algoritmus začína svojim vstupom a výstupom. 
Keďže niektoré vstupy(výstupy) nie sú povinné budeme ich označovať ako null. Označenie 
null bude teda znamenať, že daný voliteľný vstup(výstup) nie je uvedený.. 
 
1.3.1. Vyhľadávanie 

Vyhľadávaním rozumieme operáciu, ktorá nám vracia listovú položku, ktorú obdĺžnik(na 
vstupe metódy Q) pokrýva. Na operáciu slúži algoritmus Search. Ten zostupuje do stromu od 
koreňa. V každom uzle overí čí sa v zozname nachádza položka ktorá priestorovo ohraničuje 
hľadaný obdĺžnik (Q). Ak áno tak len zostúpi do uzla, na ktorý nájdená položka ukazuje. Tento 
postup sa opakuje až do kým sa nezostúpi k listovým uzlom. Ak existuje listová položka ktorá 
ohraničuje hľadaný obdĺžnik, potom je táto položka zaradená na výstup. 
 
Algoritmus Search 
Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), degenerovane mbr (bod) Q 
Výstup: listová položka 
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1.3.2. Vkladanie 

Vkladaním rozumieme operáciu, kedy sú nové listové položky vložené do listových uzlov. 
Tie uzly, ktoré pretečú sú rozdelene, a rozdelene sa ukladajú hore do stromu Na operáciu slúži 
algoritmus Insert, ten je viac komplexný ako Search algoritmus, pretože vkladanie potrebuje 
pomocné metódy a to ChooseLeaf, AdjustTree, a SplitNode, ktorý je rozobraný vo zvláštnej 
kapitole Rozdelenie časť 1.3.3.  
 
Algoritmus Insert 
Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), listová položka e 
Výstup: upravený R-strom 
 

 
 

L:=chooseLeaf(t, e) 
Pridaj do L.zoznam položku e 
if (L.zoznam.veľkosť>F) then { 
 [t,G1,G2]:=SplitNode(t,L)   
 [N,NN]=AdjustTree(t,G1, G2) 
  if (NN nie je null) then { 

vytvorme indexový uzol root’ pre ktorý platí: 
root’.zoznam[1].succ=N.id 

   root’.zoznam[2].succ=NN.id 
   root’.zoznam[1].mbr pokrýva N 
   root’.zoznam[2].mbr pokrýva NN 

root’.id:= max({ N.id:N∈LsU IsU {root} })+1 
   if (N je listový uzol) then{ 

Nech t’ je R-strom : 
(root’,f,F,D,LsU NN,IsU {root}) 

} 
else { 

Nech t’ je R-strom : 
(root’,f,F,D,Ls,IsU {root}U NN) 

   } 
   return t’ 
  }else{ 
   return t 
  }  
} 
else{ 
 AdjustTree(t,P) 
 return t 
}  

for i:=1 to root.zoznam.veľkosť do{ 
 if (root.zoznam[i].mbr priestorovo ohraničuje Q.mbr) then 

if (root je indexový uzol) then{ 
 return search(podstrom dieťaťa root.zoznam[i], Q) 
}else{ 
 return root.zoznam[i] 
} 

} 
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Algoritmus ChooseLeaf 
Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), e listová položka  
Výstup: listový uzol L 
 

 
 
Algoritmus AdjustTree 
Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), uzol N, uzol NN ( nepovinní ),  

,  { }N NN Ls Is root∈ ∪ ∪  
Výstup: uzol N, uzol NN ( nepovinní ) 
 

 
 
1.3.3. Rozdelenie 

V prípade vkladania novej položky do plného uzla obsahujúceho F položiek, je potrebne 
rozdeliť zoznam F+1 položiek na dva uzly. Na operáciu rozdelenia slúži algoritmus SplitNode. 
Tento algoritmus dokáže rozdelenie vykonať v lineárnom čase, kvadratickom alebo 
exponenciálnom čase, záleží na voľbe pomocnej metódy PickSeeds. Popíšem na základe 
publikácie [1] len dve verzie a to lineárnu LinearPickSeeds a kvadratickú QuadraticPickSeeds, 
pretože exponenciálna verzia sa v praxi nepoužíva. Okrem pomocnej metódy PickSeeds sa 
využíva aj metóda PickNext, ktorá je spoločná pre všetky tri verzie. 
 
Algoritmus SplitNode 
Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), N uzol 
Výstup: novy R-strom, G1, G2  

if (root je indexový uzol) then { 
najdi i také, že spojenia root.zoznam[i].mbr a e.mbr tvorí najmenší 
obsah 

  return ChooseLeaf(podstrom dieťaťa root.zoznam[i], e) 
 } 
}else{ 
 return root 
} 

if existuje P, ktoré je otcom N then{ 
nájdi i také, že P.zoznam[i] ukazuje na uzol N a zmeň P.zoznam[i].mbr 
tak aby pokrýval N.zoznam  

 if (NN nie je null) then { 
  vytvor indexovú položku e pre ktorú platí  
  e.succ=NN.id a e.mbr pokrýva NN.zoznam 
  pridaj do P.zoznam položku e 
   if (P.zoznam.veľkosť>F) then { 
    [G1,G2]:=SplitNode(t,P) 
    return AdjustTree(t,G1,G2) 
   } 
   else { 
    return AdjustTree(t,P,null) 
   } 
 } 
 else { 
  return AdjustTree(t,P,null) 
 } 
}else{ 
return [N, NN] 
} 
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Algoritmus QuadraticPickSeeds 
Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), uzol N 
Výstup: uzol G1,G2 

 
 

[G1, G2]:=PickSeeds(t, N) 
i=0 
while (i<=F+1) do { 
 i++ 
 e:=PickNext(N, G1, G2) 

if (obsah spojenia e.mbr, G1.mbr < obsah spojenia e.mbr, 
    G2.mbr) then 

  pridaj do G1.zoznam položku e 
  odober z N.zoznam položku e 
 else 
  pridaj do G2.zoznam položku e 

odober z N.zoznam položku e 
} 
G1.id=N.id 
G2.id=max({ N.id:N∈LsU IsU {root} })+1 
if N je indexový uzol then 

Is=Is/NU {G1,G2} 
else 

Ls=Ls/NU {G1,G2} 
return [t,G1,G2] 

max=0; 
for i:= 1 to N.zoznam.veľkosť do{ 
 for j:= 1 to N.zoznam.veľkosť do{  
  if i<>j then{ 
  nech J je mbr ktoré je spojením  

N.zoznam[i].mbr a N.zoznam[j].mbr 
  prazdnaPlocha:=obsah J - obsah N.zoznam[i].mbr -  

- obsah N.zoznam[j].mbr 
   if (prazdnaPlocha > max) then{ 
    max:=prazdnaPlocha 
    e1:=i 
    e2:=j 
   } 
  } 
 }  
} 
if N je uzol indexový then{ 

Vytvor indexový uzol G1, G2  
pridaj do G1.zoznam položku N.zoznam[e1] 
pridaj do G2.zoznam položku N.zoznam[e2] 

 } 
else{ 

Vytvor listový uzol G1, G2  
pridaj do G1.zoznam položku N.zoznam[e1] 
pridaj do G2.zoznam položku N.zoznam[e2] 

} 
return [G1, G2]  
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Algoritmus LinearPickSeeds 
Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), uzol N 
Výstup: uzol G1,G2 
 

 
 
Príklad: 

 
  x y 
A low 68 0 
 high 96 19 
B low 0 35 
 high 31 55 
C low 68 52 
 high 96 72 
D low 187 18 
 high 246 36 
E low 130 89 
 high 246 119 

  

 

Obr.5 

for d:= 1 to D do{ 
 nájdi i1 také, že 
  pre každé j z {1,...,N.veľkosť}-{i1} platí     
   N.zoznam[i1].mbr.Low[d]>=N.zoznam[j].mbr.Low[d] 
 nájdi i2 také, že 
  pre každé j z {1,...,N.veľkosť}-{i2} platí     
   N.zoznam[i2].mbr.High[d]<=N.zoznam[j].mbr.High[d] 
 normalizedSeparation:= 

(N.zoznam[i1].Low[d]-N.zoznam[i2].High[d])/ 
      /(N.mbr.High[d]-N.mbr.Low[d]) 

 if (maxNormalizedSeparation<normalizedSeparation) then{ 
  maxNormalizedSeparation=normalizedSeparation 
  e1=i1 
  e2=i2 
 } 
} 
if N je uzol indexový then{ 

Vytvor indexový uzol G1, G2  
pridaj do G1.zoznam položku N.zoznam[e1] 
pridaj do G2.zoznam položku N.zoznam[e2] 

 } 
else{ 

Vytvor listový uzol G1, G2  
pridaj do G1.zoznam položku N.zoznam[e1] 
pridaj do G2.zoznam položku N.zoznam[e2] 

} 
return [G1, G2] 
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  x  y 
Max low D 187 E 89 
Min high B 31 A 19 
Rozdiel 187- 31 = 156 89 -19 = 70 
Rozmery otca  246  119 

 
NormalizedSeparation 156 / 246 = 0,634146 70 / 119 = 0,6 
MaxNormalizedSeparation 0,634146 
Výsledok LinearPickSeeds D a B 

Obr.6 
 
 
Algoritmus PickNext 
Vstup: uzol N 
Výstup: položka e 
 

 
 
1.3.4. Mazanie 

Mazaním rozumieme operáciu kedy je listová položka odobraná z listového uzla. V prípade 
zmenšenia počtu položiek listového uzla pod hodnotu f je potrebná úprava celej indexovacej 
štruktúry. 
 
Algoritmus Delete 
Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), listová položka e 
Výstup: upravený R-strom 
 
 

 

max:=0 
for i:= 1 to N.zoznam.veľkosť do{ 
 e:=N.zoznam[i] 
 d1:=obsah spojenia e.mbr a G1.mbr 
 d2:=obsah spojenia e.mbr a G2.mbr  
 d:= absolútna hodnota rozdielu (d1 - d2) 
 if (d>max) then{ 
  max:=d 
  ret:=e 
  } 
} 
return ret 

[L]:=FindLeaf(e) 
Odober z L.zoznam listovú položku e 
t:=CondenseTree(t,L) 
if (root.zoznam.veľkosť=1) then 

Nech root’ označuje dieťa položky root.zoznam[1] 
if (root’ je indexový uzol) then{ 

Nech t’ je R-strom : (root’,f,F,D,Ls,Is-{root, root’}) 
} 
else { 

Nech t’ je R-strom : (root’,f,F,D,Ø,Ø) 
} 
return t 
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Algoritmus FindLeaf 
Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), listová položka e 
Výstup: listový uzol  
 

 
 
Algoritmus CondenseTree 
Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), uzol N 
Výstup: upravený R-strom t  

 

if (root je indexový uzol) then { 
for i:= 1 to root.zoznam.veľkosť do 
 if root.zoznam[i].mbr priestorovo ohraničuje e.mbr then 
  return FindLeaf(podstrom dieťaťa root.zoznam[i], e) 
 } 
}else{ 
 return root 
} 

if N.zoznam.veľkosť<f then{ 
if (N ma otca) then{ 

nech P je otec N 
nájdi i také, že P.zoznam[i] ukazuje na uzol N 
odober i-tu položku zo zoznamu P.zoznam 
nech t’=(N, f, F, D, Ls’, Is’) predstavuje podstrom od 
uzla N 
Vytvorme množinu listových položiek M:{ 

M=Ø 
if (N je indexový uzol) then{ 

for ∀ L∈Ls’ do 
     for j:= 1 to L.zoznam.veľkosť do 
     M:=MU L.zoznam[j]    

} 
else{ 

    for j:= 1 to N.zoznam.veľkosť do 
    M:=MU N.zoznam[j]  

} 
} 
t:=condenseTree(t,P) 
if (N je indexový uzol) then 

Is:=Is-{N} 
else 

   Ls:=Ls-{N}  
for ∀ e∈M do 

t:=insert(t,e) 
return t 

} 
else{ 

return t 
} 

} 
else{ 

N.mbr nastav aby pokrývalo N.zoznam 
return t 

} 
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1.3.5. Ohraničenia stupňov vetvenia 

Voľba maximálneho stupňa vetvenia F závisí na použitom hardwari obzvlášť na disku a 
veľkosti jedného alokačného bloku. Minimálny počet vetvenia f závisí na hodnote F, uvedomme 
si že nemôže presiahnuť hodnotu F/2. Vyplýva to z procesu vytvárania R-stromu (časť 1.3.2 
a 1.3.3). V procese vytvárania stromu využívame operáciu rozdelenia (časť 1.3.3), ktorá 
z jedného uzla vytvorí dva uzly. V prípade, že delíme F položiek uzla do dvoch skupín, 
nemôžeme očakávať aby v oboch bolo viac ako F/2 položiek.  

 
Obr. 6 

 
Hodnota f vplýva na maximálnu výšku stromu. Predpokladajme, že náš R-strom má 

zaindexovaných N priestorových objektov, potom pre maximálna výška stromu h musí platiť: 
 log fh N =    

Zároveň z hodnoty f vyplýva aj koľko bude R-strom maximálne potrebovať uzlov na 
zaindexovanie N priestorových objektov. Ak každý uzol má len f položiek tak listových uzol 
potrebujeme N/f. Celkovo pre maximálny počet potrebných uzlov platí  
 

2 3 ... 1N N N
f f f

+ + + +  
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2. R+-strom 
Pri realizácii R-stromu vyvstali niektoré problémy. Špeciálne vyhľadávanie a vkladanie 

ukazujú niektoré negatíva: 
1. [vyhľadávanie] listová položka môže mať svoj bod prekrytý viacerými listami, aj keď je 

uložená len v jednom liste. Algoritmus Search bude musieť potom pri hľadaní listovej 
položky overiť zbytočné niekoľko podstromov. Čím použijeme viac rozmerný priestor 
tým viac prekrytí nastane a následné viac zbytočných overení sa vykoná. Preto R-strom 
má problémy pri vyhľadávaní ale vyhľadávanie sa používa pri mazaní (algoritmus 
FindLeaf) a vkladaní (algoritmus ChooseLeaf). 

2. [vkladanie] niekedy sa mbr musí rozšíriť, aby pokryl aj vkladanú listovú položku. To 
môže spôsobiť reorganizáciu hore do stromu. A tak problém prekrývania sa narastá. 

 
Pri práci s malými a vhodnými záznamami tieto problémy nie sú veľmi príznačné. Naopak pri 
práci s nevhodnými a viac rozmernými záznamami je efektivita zhoršená. 
 
Časom sa R-strom stále vylepšoval. Tvorili sa špecializácie pre jednotlivé aplikácie. Niekoľko 
variant: 
 
R*-strom 
Vylepšenia SplitNode algoritmu a prekrývania. 
 
X-strom 
Zahŕňa Split – History a funkciu pre uzlové zväčšovanie sa. To predchádza prekrývaniu oblasti. 
 
R+-strom 
Tento strom minimalizuje prekrývanie oblasti na nulu. MBR uzlov v rámci jednej úrovne stromu 
majú nulový prienik. Vyhľadávací algoritmus je rýchlejší ale stromová štruktúra je viac 
komplikovaná. V ďalšej časti popíšem štruktúru R+-stromu, pretože táto spomedzi štruktúr 
príbuzným R-stromu dokáže najviac minimalizovať prekrývanie sa uzlov. 
 

Okrem formálneho popisu R+-stromu si popíšeme operácie pre správu indexovacej 
štruktúry. R+-strom bol publikovaný v roku 1987 [2]. Z publikácie však nebol jasný celý princíp 
budovania stromu, nakoľko obsahovala neúplný popis algoritmu. Až za pomoci zdrojových 
kódov [3] sa podarilo indexovaciu štruktúru zostrojiť. Nasledujúci popis operácii, preto nebude 
prekladom pôvodnej publikácie ale jej upravenou verziou.  
 
2.1. Označenia: 

R+-stromom nazývame strom t=(root, f, F, D, Ns), pre ktorý platí: 
1. Disjunktnosť : Pre N Ns∀ ∈  a pre , {1, 2,...,i j∀ ∈ N.zoznam.veľkosť}, i j≠ platí: 

prienik N.zoznam[i].mbr, N.zoznam[j].mbr je nulový 
2. f=1 

 
Rezom c budeme rozumieť usporiadanú dvojicu (d, i), kde { }1, 2,...,d D∈ , i je reálne číslo 
Pri práci s rezom c môžeme d vyjadriť ako c.dim a číslo i vyjadriť zápisom c.dist. 
 
Budeme hovoriť, že rez c preťal položku e ak platí že: 
e.mbr.Low[c.dim] < c.dist < e.mbr.High[c.dim] 
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2.2. Operácie nad R+-stromom 

2.2.1. Vyhľadávanie 

Myšlienka operácie vyhľadávanie je rovnaká ako pri R-strome, pozri časť 1.3.1. Operácia 
vyhľadávania je pri Nevyváženom R+-strome rýchlejšia, pretože pri hľadaní listovej položky Q 
nikdy nie je potrebné zostupovať v strome viacerými vetvami. 
 
Algoritmus Search 
Vstup: R+-strom t=(root, F, D, Ns), degenerovane mbr (bod) Q   
Výstup: listová položka 
 

 
 
2.2.2. Vkladanie 

Vkladaním rozumieme operáciu, kedy je nová listová položka vložená do indexovacej 
štruktúry. Tie uzly, ktoré pretečú sú rozdelene, a rozdelene sa ukladajú hore do stromu. Na 
operáciu slúži algoritmus Insert s pomocnou metódou SplitNode, ktorá je rozobraná vo zvláštnej 
kapitole Rozdelenie časť 2.2.3. 

Základnú myšlienku operácie predstavím na príklade. Predpokladajme už vytvorený 
R+-strom podľa obrázku 7. Do tohto stromu sa chystáme vložiť novú listovú položku P13 

Obr.7 
 

for i:=1 to root.zoznam.veľkosť do{ 
 if (root.zoznam[i].mbr priestorovo ohraničuje Q.mbr) then 

if (root.zoznam[i] je indexová položka) then{ 
   return search(podstrom dieťaťa root.zoznam[i], Q) 

}else{ 
   return root.zoznam[i] 
} 
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Všimnime si uzly A,B ktoré nie je možné znázorniť tak ako boli na obrázku 1. R+-strom kvôli 
vlastnosti Disjunktnosť nedovoľuje prekrývanie, a tak bolo potrebné obrázok upraviť. Nakoľko 
P13 nie je priestorovo ohraničená ani R ani Q a ani S, operácia vkladania by sa rozhodla P13 
vložiť priamo do koreňa. Situácia po vložení by vyzerala nasledovne: 

 
Obr.8 

 

Algoritmus Insert 
Vstup: R+-strom t=(root, F, D, Ns), listová položka e 
Výstup: upravený R+-strom, upravený root, novovzniknutý uzol G2 
 

 
 

if existuje i také, že root.zoznam[i].mbr priestorovo ohraničuje 
    e.mbr then { 

[t,G1,G2]=Insert(podstrom dieťaťa root.zoznam[i],e) 
Nastav root.zoznam[i].mbr tak aby pokrývalo G1.zoznam 
if (G2 nie je null) then{ 
 Nech mbr R pokrýva G2 
 Vytvor indexovú položku g2=(R, G2.id) 
 Pridaj do root.zoznam položku g2 

if (root.zoznam.veľkosť>F) then { 
 [t,G1,G2]:=SplitNode(t,root,null) 
 return [t,G1,G2] 
} else { 
 return [t,root,null] 
} 

} else { 
return [t,root,null] 
} 

} else { 
Pridaj do root.zoznam položku e 
if (root.zoznam.veľkosť>F) then { 

  [t,G1,G2]:=SplitNode(t,root,null) 
return [t,G1,G2] 
} 

} 
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Algoritmus RootInsert 
Algoritmus RootInsert slúži na naštartovania algoritmu Insert. V prípade, že došlo ku deleniu 
koreňa, bude vytvorený nový koreň.  
 
Vstup: R+-strom t=(root, F, D, Ns), listová položka e 
Výstup: upravený R+-strom, 
  

 
 
2.2.3. Rozdelenie 

V prípade vkladania novej položky do plného uzla obsahujúceho F položiek, je potrebne 
rozdeliť zoznam F+1 položiek do dvoch uzlov. Na operáciu rozdelenia slúži algoritmus 
SplitNode, ktorý využíva pomocne metódy Partition, FindCut. Samotné delenie prebieha 
rozdelením priestoru na dve polovice pomocou rezu(nadroviny). Všetky mbr ležiace na jednej 
strane sa ponechajú v pôvodnom pretečenom uzle, všetky mbr na opačnej strane sa vložia do 
novovzniknutého uzla. Tie mbr, ktoré rez rozrezala sa musia rekurzívne deliť a až rozdelené 
zadeliť do príslušného uzla. Pri R-strome bola operácia rozdelenia jednoduchšia. Postačilo 
zmeny po delení propagovať hore do stromu. Pri R+-stromu samotné delenie môže spôsobiť 
ďalšie rekurzívne delenia dole v strome a až tak nastáva fáza propagovania zmien hore do 
stromu. 
 
Algoritmus SplitNode 
Vstup: R+-strom t=(root, F, D, Ns), uzol N, rez cut ( nepovinní ), 
Výstup: upravený R+-strom, upravený uzol N, novovzniknutý uzol G2 

 

[t,G1,G2]:=Insert(t,e) 
if G2 nie je null then 

vytvorme uzol root’ pre ktorý platí: root’.zoznam[1].succ=G1.id 
 root’.zoznam[2].succ=G2.id 
 root’.zoznam[1].mbr pokrýva G1 
 root’.zoznam[2].mbr pokrýva G2 

root’.id:= max({N.id:N∈NsU {root}})+1 
Nech t’ je R+-strom : (root’,f,F,D,NsU {root}) 
return t’ 

else 
return t 

 

[G1,G2,zozn,cut]:=Partition(t,N,cut) 
G1.id:=N.id 
G2.id:=max({ N.id:N∈NsU {root} })+1 
Ns:=Ns/NU {G1,G2} 

for i:= 0 to zozn.veľkosť do { 
Nech Z je dieťa položky zozn[i] 
[t,G1’,G2’]:=SplitNode(Z,cut)      
Nech R pokrýva G1’ 

      Pridaj do G1.zoznam indexovú položku(R,G1’.id) 
Nech R pokrýva G2’ 

      Pridaj do G2.zoznam indexovú položku(R,G2’.id) 
     } 
return [t,G1,G2]; 
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Algoritmus Partition 
Vstup: R+-strom t=(root, f, F, D, Ns), uzol N, rez cut 
Výstup: uzol G1, G2, zoznam nevyriešených položiek zozn, použitý rez cut 

 
 
Algoritmus FindCut 
Vstup: R+-strom t=(root, F, D, Ns), uzol N 
Výstup: nájdený vhodný rez cut 

if (cut je null) then{  
  cut:=FindCut(N); 
}  
Vytvor uzol G1 a G2 
Vytvor zoznam zozn 
for i:=1 to N.zoznam.veľkosť do { 

if N.zoznam[i].mbr.High[cut.dim]≤cut.dist then 
Pridaj do G1.zoznam položku N.zoznam[i] 

else 
if N.zoznam[i].mbr.Low[cut.dim]<cut.dist and 
    cut.dist<N.zoznam[i].mbr.High[cut.dim] then 

Pridaj do zozn položku N.zoznam[i] 
else 

Pridaj do G2.zoznam položku N.zoznam[i] 
} 
return [G1,G2,zozn,cut]; 
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2.3. Poznámky ku publikovanému R+-stromu 

Predchádzajúce algoritmy nezodpovedajú algoritmom popísaným v článku [3], uveďme si 
dôvody prečo nemohli byť jednoducho parafrázované z pôvodného znenia. Dôvodov je hneď 
viac: 
 
1. Operácia vkladania v texte [2] prezentovala len čiastočné riešenie. Publikovaný článok je 
písaný pomerne voľnou formou a mnoho veci si čitateľ má možnosť uvedomiť z komentárov 
priložených ku pseudokódom. Algoritmus Insert je však výnimkou a pri jeho popise autor 
zabúda na vyriešenie možnosti, ktorú som v preklade zvýraznil otáznikmi. Riešenie neprinášajú 
ani komentáre ale až zdrojový kód [3], po ktorom prečítaní si je možné uvedomiť, že autor 
nevytvára vyvážený strom. To je ale v spore s tvrdením, že strom je vyvážený, ktoré autor 
uvádza v popise R+-stromu obrázok 10 bod 4. 
Algoritmus uvádzam v originálnom znení obrázok 9 a potom preklad. Autor článku používa iné 
označenie, ale preklad je v súlade s označením aké bolo zavedene ešte pri tvorbe R-stromu 1.1.  
 
Originálne znenie algoritmu Insert: 

Nech R pokrýva N.zoznam 

Definujme permutáciu 
1 2

1 2 ...
... D

D
p p p

π
 

=  
 

,ktorá popisuje usporiadanie súradníc 

podľa veľkosti rozmerov mbr R v jednotlivých dimenziách, teda ∀ i,j∈D(π ) 
platí: 
i<j⇒ R.High[pi]-R.Low[pi]≥R.High[pj]-R.Low[pj] 

 
min:=∞; 
for i:= 1 to D do { 
 dist:=pi 
 dim:=i 
 for j:=1 to N.zoznam.veľkosť do { 
  if N.zoznam[j].mbr.High[dim]<dist then 
   g1:=g1+1 
  else 
   if N.zoznam[j].mbr.Low[dim]<dist and 

    dist<N.zoznam[j].mbr.High[dim] then 
    g3:=g3+1 
   else 
    g2:=g2+1 
  if g1>0 and g2>0 and g1+g3 ≤F  

    and g2+g3 ≤F and g3<F-2 then 
   if absolútna hodnota rozdielu (g1-g2<min) then { 
    min:=absolútna hodnota rozdielu (g1-g2) 
    minDist:=dist 
    minDim:=dim 

} 
} 
if min=∞ then 

//toto nikdy nenastane pozri časť 3.3 
else { 

vytvorme rez cut pre ktorý platí  
cut.dim=dim  
cut.dist=dist 

return cut; 
} 
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Obr.9       Obr.10 

 
Preklad algoritmu Insert: 
Vstup: Vyvážený R+-strom t=(root, F, D, Ls, Is), listová položka e 
Výstup: upravený Vyvážený R+-strom, po vložení e 

.  
 
Zvýraznené miesto s otáznikmi predstavuje prípad, kedy vkladaná položka e sa neprekrýva ani 
z jedným mbr. V takomto prípade by algoritmus mal skončiť a R+-strom by ostal nezmenený.  
 
2. Operacii Rozdelenie sa nemusí vždy podariť rozdeliť uzol tak, aby bolo dodržané horné 
ohraničenie kapacity uzlov konštantou F. Náš R+-strom mal síce listové položky tvaru (R,i), no 
podľa označení v časti 1.1, mbr R bolo degenerovane teda { }1, 2,...,d D∀ ∈ : 
mbr.Low[d]=mbr.High[d]. Publikovaný článok tento predpoklad nemá. Operácia rozdelenia je 
preto odlišná a snaží sa pracovať aj s listovými položkami, ktoré nemajú degenerovane mbr.  
V prípade rozdeľovania indexových uzlov je potrebné rekurzívne deliť aj všetky položky, ktoré 
prečnievali cez zvolený rez.  
V prípade rozdeľovania listových uzlov nie je potrebné rekurzívne deliť aj všetky položky, ktoré 
prečnievali cez zvolený rez. V tomto prípade mbr listovej položky pokrýva priestorový objekt 
a ten nie je možné rezať. Autor článku [2], preto ukladal položku do oboch polovíc rezu. 

if root je indexový uzol then{ 
 path:=0; 

for i:=1 to root.zoznam.velkost do 
  if root.zoznam[i].mbr priestorovo ohraničuje e.mbr then 
   path:=i; 
 if (path<>0) then 
  Insert(podstrom od dieťaťa root.zoznam[path], e) 

else 
??? 

}else{ 
pridaj do root.zoznam položku e 
if root.zoznam.velkost>F then 

SplitNode(root) 
} 
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Na príklade ukážem situáciu, kedy by operácia rozdelenia popísaná v článku [2] nedokázala uzol 
správne rozdeliť: 
 
Majme objekty, ktoré sú obklopované obdĺžnikmi (mbr) D1, D2, D3, D4 podľa obrázku a majme 
F nastavene na 3. 

 
Obr.11 

 
R+-strom zakazuje prekrývanie sa indexovacích uzlov, ale povoľuje prekrývanie sa objektov. To 
umožňuje vytvorenie rozloženia, ktoré obsahuje nenulový prienik medzi všetkými objektmi 
v konkrétnom uzle. Tento uzol pribral ďalší objekt(napr. D4), nastalo jeho preplnenie a musí sa 
rozdeliť operáciou rozdelenie. Tento uzol sa však nedá rozdeliť. Akékoľvek rozdelenie by 
muselo pridať presahujúce objekty do oboch polovíc delenia a tak by stále aspoň jedna polovica 
obsahovala 4 položky 

 
Obr.12 

 
Autor nespomína ako takúto situáciu vyriešiť.  

 
 
3. Vyvážený R+-strom 

V tejto časti popíšem operácie potrebne ku vytváraniu vyváženého R+-stromu. 
Pripomeňme, že pozmenene označenia pri popise R+-stromu sa v tejto časti nevyskytujú. 
 
3.1. Označenia 

Vyváženým R+-stromom nazývame usporiadanú šesticu (root, f, F, D, Ls, Is), kde root je uzol, f 
je prirodzené číslo označujúce minimálny stupeň vetvenia, F je prirodzené číslo označujúce 
maximálny stupeň vetvenia, D je dimenziou, Ls je množina listových uzlov, Is je množina 
indexových uzlov 
a platia nasledovné vlastnosti: 

1. Uvažujme množinu uzlov Ns Ls Is= ∪ , potom pre usporiadanú pätica  
t=(root, f, F, D, Ns), platí že t je stromom 

2. Vyváženosť: Nech h je výška stromu t, potom úroveň h stromu t je množina, ktorá sa 
rovná množine Ls 
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3. Disjunktnosť : Pre { }N Ls Is root∀ ∈ ∪ ∪ a pre 
, {1, 2,...,i j∀ ∈ N.zoznam.veľkosť}, i j≠ platí: 

prienik N.zoznam[i].mbr, N.zoznam[j].mbr je nulový.. 
4. Ak je root indexový uzol tak root.zoznam.veľkosť≥ 2 
5. f=1 

Ďalej budeme označovať ako usporiadanú päticu (root, F, D, Ls, Is), keďže na konštante f 
nezáleží. 
 
Položka a je v kolízii s položkou b ak  

prienik a.mbr, b.mbr je nenulový 
 
Položky uzla N sú v kolízii ak 

{ }, 1, 2,.., . . : . [ ] . [ ]i j N zoznam velkost N zoznam i je v kolizii s N zoznam j∃ ∈  
 
3.2. Operácie nad R+-stromom 

3.2.1. Vyhľadávanie 

Myšlienka operácie vyhľadávanie je rovnaká ako u R-stromu, pozri časť 1.3.1 Podobne ako 
pri R+-strome, vďaka vlastnosti Disjunktnosť aj Vyvážený R+-strom dokáže vykonať operáciu 
vyhľadávanie rýchlejšia v porovnaní s R-stromom. 
 
Algoritmus Search 
Vstup: Vyvážený R+-strom t=(root, F, D, Ls, Is), degenerovane mbr (bod) Q  
Výstup: listová položka 
 

 
 
 
3.2.2. Vkladanie 

Rozdiel operácie vkladania pri publikovanom R+-strome a Vyváženom R+-strome si 
môžme vysvetliť na príklade. 
Pri R+-strome sa mohli listové položky vkladať na akékoľvek miesto v strome.  
Naopak Vyvážený R+-strom musí listovú položku P13 uložiť do listov stromu. Operácia 
vkladania preto bude na každej úrovni rozširovať vhodný obdĺžnik. Konečný stav zachytáva 
obrázok 13: 

for i:=1 to root.zoznam.veľkosť do{ 
 if (root.zoznam[i].mbr priestorovo ohraničuje Q) then 

if (root je indexový uzol) then{ 
 return search(podstrom dieťaťa root.zoznam[i], Q) 
}else{ 

   return root.zoznam[i] 
} 

} 
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Obr.13 

 
Z obrázku je vidieť, že listová položka bola uložená cez rozšírené Q do rozšíreného listového 
uzla F, kde bola pridaná do zoznamu položiek  Operácia vkladania si musí vedieť na každej 
úrovni vybrať vhodný uzol, ktorý bude rozširovať. Predstavme si situáciu, že by sme namiesto 
vhodného uzla Q sa snažili vkladať P13 do rozšíreného R. Keďže R+-strom musí spĺňať vlastnosť 
disjunktnosť, rozšírenie R by túto vlastnosť porušilo. Existujú však prípady rozloženia, kedy sa 
porušeniu tejto vlastnosti nevyhneme. Predstavme si jednu z nich: 

 
Obr.14 

 
Pri takomto rozložení by rozšírenie 1, 2, 3 alebo 4 spôsobilo vždy porušenie disjunktnosti. 
Operácia vkladania, preto pred rozšírení aplikuje delenie, ktoré túto kolíziu vyrieši. 
K dispozícii máme rez znázornení na obrázku 15. 

 
Obr.15 

 
Ešte pred samotným rozšírením si uzol 1 vhodne rozdelíme na 1 a 1’. Po aplikovaní tejto zmeny 
už dokážeme nájsť obdĺžnik, ktorého rozšírenie nespôsobí kolíziu. Z obrázku je vidieť, že uzol 1 
obsahoval 4 položky, pričom zvolený rez prechádza cez jednu z nich. Takáto položka musí byť 
rekurzívne delená.  
Spomínaný rez sa hľadá nasledovne: 
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Obr.16 

 
Obrázok 16 zachytáva čiarkovaným obdĺžnikom stav pred rozšírením. Je vidieť, že po rozšírení 
vznikol nežiaduci prienik dvoch obdĺžnikov. Nasleduje analýza všetkých možných rezov, ktoré 
sa dotýkajú prieniku. Len posledné dva rezy pretínajú čiarkovaný pôvodný obdĺžnik, a tak len 
tieto môžu našu situáciu zvrátiť. Úplne posledným rezom by sme kolíziu neodstránili, a preto 
máme len jediný možný rez a tým je najbližší rez ku vkladanému bodu spomedzi tých, ktoré náš 
pôvodný (čiarkovaný) obdĺžnik pretínajú. 
 
Vyslovený postup hľadania rezov sa využíva pravé pri operácii vkladania. Tento postup v istých 
prípadoch nedokáže nájsť vhodný rez. Takýto prípad prezentuje situácia: 

 
Obr.17 

 
Na obrázku 17 len sivý a fialový kváder spôsobia jednu kolíziu zvyšné kvádre spôsobia až dve 
kolízie. Ale pri rozhodovaní medzi sivým a fialovým sa prikloníme ku sivému, pretože je bližšie 
ku vkladanému bodu. No nájdený rez bude zbytočný. Vymyslieť postup, ktorý zaručene nájde 
vždy vhodný rez je obtiažne, preto v prípade nenájdenia vhodného rezu operácia vkladania 
vytvorí úplne novú vetvu pre vkladaný bod. Tvorenie novej vetvy znamená pridanie úplne novej 
cesty od koreňa až k úrovni listov a pridanie novej listovej položky na koniec tejto cesty. 
Pridávanie sa veľmi podobá pridávaniu pri publikovanom R+-strome, s tým rozdielom, že nová 
listová položka nebude ležať hneď v koreni. 
Ukážme si na predchádzajúcom príklade ako by sa vytvorila nová vetva pre listovú položku P13. 
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Obr.18 

 

 
Obr.19 

 
Novopridaná vetva je prakticky úplne prázdna, uzly na nej majú len po jednej položke. 
Pridávaním ďalších listových položiek sa však aj táto vetva môže postupne naplniť. 
 
Zapíšme teraz všetky algoritmy ktoré operáciu vkladania zabezpečujú. Algoritmus Insert používa 
pomocne metódy FindCandidate, FindCollisions, FindCollisionCut, ApplyCut, SubTreeHeight, 
NewBranch, AddEntries, Pack ako SplitNode ktorá je popísaná v časti 3.2.3. Obrázok 20 zhŕňa 
prepojenie týchto metód. 

 
Obr.20 
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Algoritmus Insert 
V nasledujúcom algoritme je použite ohraničenie D-1, jeho význam bude odôvodnený v časti 
3.3. 
 
Vstup: Vyvážený R+-strom t=(root, F, D, Ls, Is), listová položka e  
Výstup: upravený Vyvážený R+-strom, množina položiek 
 

 
 
Algoritmus RootInsert 
Algoritmus RootInsert slúži na naštartovania algoritmu Insert. V prípade, že došlo ku deleniu 
koreňa na viac časti, budú tieto celky začlenené (v špeciálnom prípade cez viacero úrovní 
stromu) do nového koreňa.  
 
Vstup: Vyvážený R+-strom t=(root, F, D, Ls, Is), listová položka e  
Výstup: upravený Vyvážený R+-strom 
 

if root je indexový uzol then { 
 [r,k]:=FindCandidate(root, e) 
 p:=0; 
 while (k nie je null) and (p<D-1) do { 

[cut]:=FindCollisionCut(r,k) 
if cut nie je null then 

   p:=p+1 
   [t]:=ApplyCut(root,r,k) 
   [r,k]=FindCandidate(N, e) 
  }  
  else { 
   h:= SubTreeHeigth(t) 
   return newBranch(root,h,e) 
  } 
 } 
 if (k nie je null) then {  

h:= SubTreeHeigth(t) 
  return newBranch(root,e) 
 }  
 else { 
  [t,zozn]:=insert(podstrom dieťaťa root.zoznam[r],e) 
  [zozn]:=addEntries(zozn,r) 
  return [t,zozn] 
 } 
} 
else { 
 Pridaj do root.zoznam položku e 
 if N root.zoznam.veľkosť<F then { 
  Nech mbr R pokrýva root.zoznam 
  Vytvor indexovú položku n=(R, root.id) 
  Vytvor zoznam zozn a pridaj do zozn položku n 
  return [t,zozn] 
 } 
 else { 
  [t,zozn]:=pack(t, root) 
  return [t,zozn] 
 } 
} 
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Algoritmus FindCandidate 
Vstup: indexový uzol N, listová položka e 
Výstup: r – index položky, ktorá sa ma rozšíriť,  

 k – index položky, ktorá bude v kolízii ( nepovinní ) 
 

 
 
Algoritmus FindCollisions 
Vstup: indexový uzol N, i - index položky ktorá sa bude rozširovať, listová položka e 
Výstup: c - zistený počet kolízii v uzle N,  

  k - index položky uzla N ktorá je v kolízii ( nepovinní ) 
 

i:=1 
[t,zozni]:=Insert(t,e) 
if (zozni.veľkosť<1) then{ 

return t 
} 
else{ 

while (zozni.veľkosť≥1) do{ 
vytvorme uzol rooti pre ktorý platí:  
rooti.id:=max({N.id:N∈IsU LsU {root1,...,rooti-1} })+1 
vlož do rooti.zoznam položky zo zoznamu zozni 
[t,zozni+1]:=Pack(t,rooti) 
i:=i+1 

} 
Nech t’ je Vyvážený R+-strom(rooti,f,F,D,Ls,IsU {root1,...,rooti-1}) 
return t’ 

} 

min:=∞ 
for i:= 1 to N.zoznam.veľkosť do { 
 [vel,kol]:=FindCollisions(N,i,e) 
 if vel<min then{ 
  r:=i  
  k:=kol 
  min:=zozn.veľkosť 
 } 
 else { 
  if vel=min then 
   if MinDist(N.zoznam[r],e)> 

MinDist(N.zoznam[i],e) then { 
    r:=i  
    k:=kol 

} 
 } 
} 
return [r,k] 
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Algoritmus FindCollisionCut 
Vstup: indexový uzol N, listová položka e,  

r – index položky, ktorá sa ma rozšíriť,  
k – index položky, ktorá je v kolízii 

Výstup: rez cut (nepovinný) 
 

 
 
Algoritmus ApplyCut   
Vstup: Vyvážený R+-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), indexový uzol N, rez cut  

r – index položky, ktorá sa mala rozšíriť 
Výstup: upravený R+-strom 

Nech R je mbr, ktoré je spojením N.zoznam[r].mbr a e.mbr 
Nech P je mbr, ktoré je prienikom N.zoznam[r].mbr a N.zoznam[k].mbr 
min:=∞  
for d:= 1 to D do{  

if N.zoznam[r].mbr.Low[d]<P.Low[d] and  
          P.Low[d]< N.zoznam[r].mbr.High[d] then { 
  if min > absolútna hodnota rozdielu  

    (P.Low[d]-e.mbr.Low[d]) then { 
   min:= absolútna hodnota rozdielu  
      (P.Low[d]-e.mbr.Low[d]); 
   Vytvor rez cut=(d,P.Low[d]) 

} 
} 

 
   if N.zoznam[r].mbr.Low[d]<P.High[d] and  

    P.High[d]< N.zoznam[r].mbr.High[d] then { 
  if min > absolútna hodnota rozdielu 

   (P.High[d]-e.mbr.High[d]) then { 
   min:= absolútna hodnota rozdielu 

(P.High[d]-e.mbr.High[d]); 
   Vytvor rez cut=(d,P.High[d]) 

} 
} 

 
} 
if min=∞ then 
 return null 
else{ 
 return cut 
} 

Nech R je mbr, ktoré je spojením N.zoznam[i].mbr a e.mbr c:=0 
for j:= 1 to N.zoznam.veľkosť do 
 if i<>j then 
  if prienik R, N.zoznam[j].mbr je nenulový then{ 
   c:=c+1 
   k:=j 
  } 
if c>0 then 

return [c,k] 
else 

return [0,null]  
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Algoritmus SubTreeHeight 
Vstup: uzol N 
Výstup: výška h podstromu od uzla N 
 

 
 
Algoritmus NewBranch 
Vstup: Vyvážený R+-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is),  

indexový uzol N 
h - požadovaná veľkosť vetvy 

Výstup: upravený R+-strom 
 

 
 

[t,G1,G2]=SplitNode(t,N,cut) 
Nastav N.zoznam[r].mbr tak aby pokrývalo G1.zoznam 
if (G2 nie je null) then { 
 Nech mbr R pokrýva G2 
 Vytvor indexovú položku g2=(R, G2.id) 
 Pridaj do N.zoznam položku g2 

Is:=IsU {G2} 
} 
} 

if h>1 then { 
 Vytvor Indexový uzol I 
 I.id:= max({ N.id:N∈LsU IsU {root} })+1 
 Pridaj do N.zoznam indexovú položku (e.mbr,I.id) 

Is:=IsU {I} 
 return newBranch(t,I,h-1) 
} 
else { 
 Vytvor Listový uzol L 
 L.id:= max({ N.id:N∈LsU IsU {root} })+1 
 Vlož do L.zoznam položku e 
 Vlož do L.zoznam listovú položku (e.mbr,L.id) 

Ls:=LsU {L} 
 return t 
} 

if N je indexový uzol then 
 Nech M je ľubovoľné dieťa N 
 return SubTreeHeigh(M,i)+1 
else 
 return 1 
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Algoritmus AddEntries 
Vstup: indexový uzol N,  

zoznam indexových položiek zozn obsahujúcich položky potrebne na zaktualizovanie 
zoznamu N.zoznam,  
i – index položky N.zoznam, ktorá sa nachádza aj v zozname zozn ale už 
v aktualizovanej forme 

Výstup: zoznam položiek, ktoré si ma otec N pridať resp. aktualizovať 
 

 
 
Algoritmus MinDist 
Vstup: mbr R, degenerované mbr P 
Výstup: špeciálna vzdialenosť P od R 
 

 
 
3.2.3. Rozdelenie 

V publikovanom R+-stromu počet položiek počas budovania nikdy nepresiahol hranicu F+1 
položiek. 

Pri Vyváženom R+-strome samotné delenie uzlov prebieha aj vo fáze odstraňovania kolízii. 
Pri vyšších dimenziách dochádza ku rôzne komplikovaným situáciám, kedy je potrebné hneď 
niekoľko rezov na odstránenie všetkých kolízií v uzle. Počet položiek uzla tak môže presiahnuť 
kapacitu F aj niekoľko násobne. Na rozdelenie uzla, ktorý obsahuje viac ako F+1 položiek je 
nutné využiť algoritmus Pack. Priblížme si prácu algoritmu Pack na príklade rozdelenia uzla N: 

for i:= 1 to D do { 
float r; 
if (P.Low[d] < R.Low[d]) then  

r = R.Low[d] 
else   

if (R.High[d]< P.Low[d]) then  
r = R.High[d] 

else  
r = P.Low[d] 

 
ret = ret + (P.Low[d] - r)2 

} 
 
 return ret; 
    } 

Odober i-tu položku zo zoznamu N.zoznam 
Vlož do N.zoznam všetky položky zo zoznamu zozn 
if N.zoznam.veľkosť≤F then{ 
 Nech R pokrýva N.zoznam 
 Vytvor indexovú položku n=(R, N.id) 
 Vytvor zoznam zozn a pridaj do zozn položku n 
 return [t,zozn] 
} 
else{ 
 [t,zozn]:=pack(N) 
 return [t,zozn] 
} 
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Obr.21 

 
Maximálny stupeň vetvenia je nastavený na F=4. Uzol N presiahol svoju kapacitu na počet 
položiek 11 bude musieť byt preto rozdelený. Keďže sa nám nepodarí vyriešiť jeho preplnenie 
jedným rezom, algoritmus Pack sa v prvom kroku pokúsi oddeliť prvú skupinu položiek. Túto 
skupinu tvorí položka 1,2,3 a polovica položky 4. V ďalšom kroku algoritmus Pack oddelí ďalšiu 
skupinu až rozkúskuje uzol na 4 oddelene skupiny. Pôvodný uzol N teraz obsahuje len 4 
položky, no vznikli nové tri uzly a každý prevezme do zoznamu svojich položiek jednu skupinu 
položiek. 

 
Obr.22 

 
Okrem samotného rozdelenia je potrebné oboznámiť otca uzla N o zmenách, ktoré nastali.  
V našom prípade musí otec zaregistrovať vznik troch nových uzlov O, P, Q ako aj zmenu 
samotného uzla N. 

 
Obr.23 

 
Z obrázku vidíme, že otec ma tri deti K,M,N. V rámci riešenia kolízii počet položiek uzla N 
vzrástol z 3 na 11. Uzol N bol následne rozdelený algoritmom Pack a jeho otec oboznámený 
prostredníctvom zoznamu položiek, ktoré je potrebné aby si otec aktualizoval. V otcovi po 
aktualizácii zmien došlo opätovne ku preplneniu a algoritmom Pack sa toto preplnenie bude 
opätovne riešiť aj na tejto úrovni. Všimnime si, že otec okrem pribratia nových položiek o,p,q si 
aktualizoval aj položku n, ktorá už predstavuje uzol N so štyrmi položkami. 
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Algoritmus Pack 
Vstup: Vyvážený R+-strom t=(root, F, D, Ls, Is),  

indexový uzol N 
h - požadovaná veľkosť vetvy 

Výstup: upravený R+-strom, zoznam zozn indexových položiek potrebných pre aktualizáciu 
zmien u otca 

 

 
N={1,2,3,4} G1={3‘,4} G2={1,2,3“} zozn ={R1} G1={1,2,3“}G2=Ø zozn ={R1, R2} 

Obr.24 
Algoritmus SplitNode 
Vstup: Vyvážený R+-strom t=(root, F, D, Ls, Is), uzol N, rez cut ( nepovinní ) 
Výstup: upravený Vyvážený R+-strom, upravený uzol N, novovzniknutý uzol G2 

[t,G1,G2]=SplitNode(t,N,null) 
while (G2 nie je null) do{  
 Nech R pokrýva G1.zoznam 
 Pridaj do zoznamu zozn indexovú položku (R,G1.id) 
 G2.id= max({ N.id:N∈LsU IsU {root} })+1 

Is:=IsU {G2} 
 [t,G1,G2]=SplitNode(t,G2,null) 
} 
Nech R pokrýva G1.zoznam 
Pridaj do zoznamu zozn indexovú položku (R,G1.id) 
return [t,zozn] 
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Algoritmus Partition 
Tento algoritmus ostáva v porovnaní z Partition algoritmom v časti 2 nezmenený. 
 
Algoritmus FindCut 

Algoritmus FindCut sa na prvý pohľad podobá na algoritmus FindCut v časti R+-strom. 
Tieto algoritmy nie sú však totožné. V pseudokóde som preškrtnutím zvýraznil časť podmienky, 
ktorá už nie je potrebná, ba dokonca znemožnila by prácu algoritmu Pack. Pri R+-strome sme 
mali záruku, že režeme uzol, ktorý má najviac F+1 položiek. Pri Vyváženom strome sa však 
môže stať, že uzol zvýši svoju kapacitu mnohonásobne, a preto nebude postačovať len jeden rez 
ale bude ich potrebných viac. Nemôžme preto predpokladať, že by obe polovice rezu obsahovali 
menej ako F položiek.  
 
Vstup: Vyvážený R+-strom t=(root, F, D, Ls, Is), uzol N 
Výstup: nájdený vhodný rez cut 

if (N je indexový uzol) then{ 
[G1,G2,zozn,cut]:=Partition(t,N,cut) 
G1.id:=N.id 
G2.id:=max({ N.id:N∈LsU IsU {root} })+1 
Ns:=Ns/NU {G1,G2} 

for i:= 0 to zozn.veľkosť do { 
Nech Z je dieťa položky zozn[i] 
[t,G1’,G2’]:=SplitNode(Z,cut)      
Nech R pokrýva G1’ 
Pridaj do G1.zoznam indexovú položku(R,G1’.id) 
Nech R pokrýva G2’ 

      Pridaj do G2.zoznam indexovú položku(R,G2’.id) 
       } 

return [t,G1,G2] 
}  
else{ 

[G1,G2,zozn,cut]:=Partition(t,N,cut) 
G1.id:=N.id 
G2.id:=max({ N.id:N∈LsU IsU {root} })+1 
Ns:=Ns/NU {G1,G2} 
return [t,G1,G2] 

} 
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3.3. Korektnosť algoritmov 

Algoritmus SplitNode a Pack sa starajú o to, aby kapacita uzlov neprevýšila maximálny stupeň 
vetvenia F.  
 
Pri R+-strome očakávame, že po aplikovaní algoritmu SplitNode na preplnený uzol N budú 

výsledne uzly G1,G2 spĺňať ohraničenie kapacity konštantou F. Algoritmus SplitNode má 
voliteľný vstupný parameter cut, ktorý predstavuje rez, akým sa uzol N má deliť. Rozlišujeme 
teda dva prípady jeho volania. V prípade neuvedenia rezu je na algoritme SplitNode zvolenie 
rezu. Na voľbu rezu algoritmus využíva metódu FindCut. V druhom prípade je rez uvedený na 
vstupe a algoritmus SplitNode si ho nemôže zvoliť.  

Rozoberme najskôr volanie SplitNode v prípade publikovaného R+-stromu.  

Nech R pokrýva N.zoznam 

Definujme permutáciu 
1 2

1 2 ...
... D

D
p p p

π
 

=  
 

, ktorá popisuje usporiadanie súradníc 

podľa veľkosti rozmerov mbr R v jednotlivých dimenziách teda ∀ i,j∈D(π ) 
platí: 
i<j⇒ R.High[pi]-R.Low[pi]≥R.High[pj]-R.Low[pj] 

 
min:=∞; 
for i:= 1 to D do { 
 dist:=pi 
 dim:=i 
 for j:=1 to N.zoznam.veľkosť do { 
  if N.zoznam[j].mbr.High[dim]<dist then 
   g1:=g1+1 
  else 
   if N.zoznam[j].mbr.Low[dim]<dist and 

    dist<N.zoznam[j].mbr.High[dim] then 
    g3:=g3+1 
   else 
    g2:=g2+1 
  if N je indexový uzol then 
  if g1>0 and g2>0 and g1+g3 ≤F and g2+g3<F then 
   if absolútna hodnota rozdielu (g1-g2)<min then { 
    min:=absolútna hodnota rozdielu (g1-g2) 
    retDist:=dist 
    retDim:=dim 

} 
  else 
  if g1>0 and g2>0 and g1 ≤F and g2≤F then 
   if absolútna hodnota rozdielu (g1-g2)<min then { 
    min:=absolútna hodnota rozdielu (g1-g2) 
    retDist:=dist 
    retDim:=dim 

} 
} 
Vytvorme rez cut pre ktorý platí  

cut.dim=retDim  
cut.dist=retDist 

return cut; 
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Algoritmus SplitNode je volány z algoritmu Insert a rez nie je uvedený. Uzol N presiahol 
kapacitu na F+1, následkom čoho bolo volané jeho rozdelenie.  
Algoritmus SplitNode môže byť však volaný aj sám zo seba, v tomto prípade už rez je 
uvedený. Týmto volaním rekurzívne delíme deti, ktoré prečnievajú cez aplikovaný rez. Pri 
deťoch uzla môžeme predpokladať, že ich kapacita nepresahuje konštantu F. Vyplýva to 
z procesu riešenia preplnenia. Tento proces začína v preplnenom liste a postupuje k otcovi, až 
nakoniec konči v koreni stromu. 

Volanie SplitNode v prípade Vyváženého R+-stromu je v prvom rade súčasťou algoritmu Pack. 
Hľadaný rez len oddelí na jednu polovicu menej ako F položiek. Tymto použitim Splitnode sa 
preto nebudeme teraz zaoberať. SplitNode sa volá však aj z miesta ApplyCut, kedy delíme 
dieťa, ktoré bude rozšírené, aby pokrylo aj novopridávanú listovú položku. Dieťa nebolo 
doposiaľ menene a obsahuje preto nanajvýš F položiek. Keďže algoritmu ApplyCut 
predchádza algoritmus FindCollisionCut tak SplitNode aplikuje delenie na základe uvedeného 
rezu na vstupe.  

Stačí teda ukázať, že v oboch prípadoch volania algoritmu SplitNode nevznikne preplnený uzol. 
1. rez uvedený, kapacita F → Tvrdenie 1 
2. rez neuvedený, kapacita F+1 → Tvrdenie 2 

  
Tvrdenie 1: ak bol cut uvedený(nebol null) pri volaní SplitNode určíte ku deleniu dôjde a ak 

zároveň počet položiek uzla N bol ≤  F tak platí, že počet položiek uzlov G1 G2 nepresiahne 
veľkosť F 

Dôkaz: samotné rozdelenie uzla N nám počet položiek v uzle nezvýši až do chvíle, keď nie je 
rekurzívne volané delenie nad jednou z položiek. Takéto rekurzívne delenie je možné len 
pokiaľ rez pretínala položku. Nech rez pretína všetkých F položiek uzla N. V tomto prípade 
nám Partition vráti G1.zoznam G2.zoznam prázdne a zozn o veľkosti F. Ďalej algoritmus 
SplitNode uplatní rekurzívne delenie každej položky v zozname zozn. Tieto položky sa tým 
akoby zdvoja. Ostáva už len zadeliť 2*F položiek do prislúchajúcich polovíc rezu. 

 

 
Najhorší prípad pri F=4 

Obr.25 
 
 

Tvrdenie 2: Ak cut nebol uvedený a ak uzol N má položiek ≤  F+1, potom SplitNode algoritmus 
vytvorí G1 G2, kde obidve budú mať počet položiek ≤  F 

Dokaz: Vezmime si ľubovoľné dve položky z uzla N : p1, p2. Určite existuje aspoň jeden rez, 
ktorý nepretne p1 ani p2 a zároveň umiestni tieto položky na opačné polovice rezu. Tým ale 
môže rez rozdeliť(zdvojiť) už len zvyšných (F+1)-2 =F-1 položiek. Teda nárast položiek je 
(F-1)*2 dokopy (F-1)*2+2=2*F. Ostáva už len zadeliť 2*F položiek do prislúchajúcich 
polovíc rezu. 
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Najhorší prípad pri F=4 

Obr.26 
 
 

 Okrem dôkazu existencie takéhoto rezu je potrebné ukázať aj to, že náš algoritmus ho nájde 
a použije. Táto vlastnosť vyplýva z toho, že hľadáme vždy rez, ktorý pretne menej ako F-2 
položiek (podmienka g3<F-2 v algoritme FindCut v prípade R+-stromu, v prípade 
Vyváženého R+-stromu využívame algoritmus Pack a toto tvrdenie nepotrebujeme). Keďže 
existuje rez, ktorý pretne len F-2 položiek tak náš algoritmus ho nájde.  
 

Nasledovné tvrdenia a hypotézy popíšu vlastnosti budovania Vyváženého R+-stromu, ktoré 
nebudú vždy dôsledne dokázané. Táto časť obsahuje náznaky dôkazov, ktoré vyslovené 
hypotézy podporujú  a sú predstavené na konkrétnych rozloženiach hyper-obdĺžnikov. 
 
Nasledujúce vlastnosti sa budú týkať už len budovania Vyváženého R+-stromu. V rámci 
operácie vkladania dochádza v niektorých prípadoch ku kolíziám spôsobených rozširovaním 
hyper-obdĺžnika vybranej položky.  
 
Hypotéza 1 Nech D predstavuje dimenziu s akou náš strom pracuje. V najhoršom prípade bude 

nutné vyriešiť D-1 kolízii. 
Náznak dôkazu: 
Obrázok 27 zobrazuje situáciu v dvojdimenzionálnom priestore. Nech už algoritmus 

FindCandidate zvolí ktorúkoľvek položku (obdĺžnik) vždy dôjde ku kolízii.  
 

 
najhorší prípad v 2D 

Obr.27 
 

V trojdimenzionálnom priestore, situáciu predstavujú obrázky 28,29. Červený bod reprezentuje 
novopridávanú listovú položku. Kvádre uzatvárajú tento bod a rozšírenie každého spôsobuje 
kolíziu s dvomi susedmi. Všimnime si, že každý kváder vlastní stranu, ktorej obvod 
ohraničuje vkladaný bod. Pri pohľade zhora (obr.29) sú tieto strany dobre viditeľné u sivého 
a zeleného kvádra. 
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najhorší prípad v 3D 

Obr.28 
 

 
najhorší prípad v 3D pohľad zhora 

Obr.29 
 

 
Analogicky v štvordimenzionálnom priestore je pravdepodobné, že opätovné hyper-obdĺžníky 

uzavrú vkladaný bod. Každý z nich bude vlastniť jednu hyper-stranu, ktorej obvod bude 
ohraničovať vkladaný bod. Hyper-obdĺžník sa rozšíri preto len voči jednej dimenzii, smerom 
ku vkladanému bodu, ktorý leží pred jednou z jeho hyper-strán. Kolízie nastanú len na 
základe rozširovania sa v jednom smere. Otázkou ostáva koľko hyper-obdĺžnikov sa dokáže 
postaviť do cesty rozširovanému hyper-obdĺžniku. V trojdimenzionálnom prípade sme mali 
stranu s dvomi rozmermi, pričom voči každej strane existovala prekážka. Vo 
štvordimenzionálnom priestore majú hyper-strany až tri rozmery, a preto môžeme 
predpokladať, že rozširovanému budú stáť v ceste tri hyper-obdĺžniky. 

 
Ako bolo povedané v operácii Vkladanie, vyber vhodného rezu nie je dokonalý a nie vždy 
dokáže zvoliť taký rez ktorý zníži počet kolízii v uzle N. V uzle N preto môže v skutočnosti 
dôjsť ku viac ako D-1 deleniam a preto algoritmus Insert po pridaní D-1 nových uzlov končí 
a ukladá vkladanú listovú položku do novej vetvy pomocou algoritmu newBranch. 
 
Tvrdenie 3 Ak sme v nejakom kroku vnárania sa, už riešili kolíziu potom v žiadnom ďalšom 

hlbšom vnáraní kolízia nenastane 
Dôkaz: Ak nastáva kolízia tak sa jedna položka v uzle N rozširuje. To znamená, že žiadne dieťa 

ani dieťa tohto dieťaťa atd. neležalo v priestore, kde sa položka rozšírila. Teda deti sa budú 
tak isto len rozširovať ale do priestoru kde nič nie je, preto nemôže vzniknúť kolízia už na 
nižších vrstvách stromu. 

 

 
Obr.30 
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Tvrdenie 4 Pri operácii vkladania pomocou algoritmu Insert algoritmu môže stúpnuť počet 
položiek v uzle na  F+D. 

Dôkaz: Toto tvrdenie platí len ak hypotéza 1 bola pravdivá. Ak sme v nejakom uzle N riešili 
kolíziu, do tohto uzla mohlo maximálne pribudnúť D-1 nových položiek. V najhoršom 
prípade uzol N mohol mať F položiek. V prípade, že sa podarilo kolíziu v uzle N vyriešiť 
počet položiek uzla vzrástol na F+D-1. Algoritmus pokračoval a rekurzívne vkladal listovú 
položku do dieťaťa N. V podstrome od tohto uzla kolízie už nenastali, a preto toto dieťa 
mohlo zvýšiť počet položiek v najhoršom prípade na F+1. Toto preplnenie však algoritmus 
SplitNode dokáže vyriešiť pridaním jedného nového uzla. Uzol N ako otec si novovzniknutý 
uzol zahrnie do svojho zoznamu a tak sa jeho počet zvýši z F+D-1 na F+D. 

 
Hypotéza 2 Ak zavedieme obmedzenie F>D+1 tak algoritmus insert dokáže určite indexovať 

akékoľvek neduplicitne dáta typu bod. 
Náznak dôkazu 
Počet položiek v uzle sa môže teda maximálne zvýšiť na F+D položiek. Vyvstáva otázka či 
neexistuje také rozloženie položiek v priestore s ktorým by si náš algoritmus Pack neporadil.  
V prípade, že F=4 tak nasledujúci obrázok prezentuje situáciu s ktorou by algoritmus Pack mal 
problémy 

 
Obr.31 

 
Algoritmus Pack je závislí na reze, ktorý mu nájde algoritmus FindCut. FindCut by skúsil hľadať 
vhodný rez najprv pozdĺž osi X  

  
Obr.32 

 
Po piatich deliacich rezoch pomocou, ktorých by sme dostali prázdny uzol G1, mame už len 
možnosť na vytvorenie uzlu G1 s viac ako F položkami čo je neprípustné. Algoritmus by sa 
preto snažil nájsť delenie pozdĺž osi y: 

  
Obr.33 

 
Opäť nenájde vyhovujúci rez a skončí. 
Je preto potrebné dokázať, že takýto stav nikdy nenastane. Na to aby nastal by sme museli volať 
Pack nad uzlom z 2*F-1 položkami. V prípade, že by platilo  

2*F-1>F+D ⇒  F>D+1 
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tak žiaden uzol nebude môcť mať toľko položiek aby dokázal vytvoriť hore popísane nežiaduce 
rozloženie. 
  
 
4. Hľadanie najbližšieho suseda 

Nad indexovacou štruktúrou R-stromu, R+-stromu je možné vykonať operáciu 
vyhľadávanie, ktorá bola popísaná s malými rozdielmi u každej spomínanej štruktúry. Táto 
základná technika vyhľadávania sa používa pri opytovacích otázkach typu nájdi listovú položku 
s parametrami. Kde parametre sú zadané pozíciou bodu (degenerovaného mbr). V prípade, že 
žiadna listová položka nespĺňa parametre dopytu Vyhľadávací algoritmus nevráti nič. 

Vráťme sa späť ku príkladu v časti 1. V príklade sme zaindexovali tabuľku, v ktorej máme 
informácie o rôznych lyžiarskych strediskách na Slovensku. Na obrázku 34 je príklad R-stromu 
 

 

 
Obr.34 

 
Pomocou operácie vyhľadávanie dokážeme len pristúpiť rýchlo k riadku s konkrétnymi dvoma 
hodnotami. Ak užívateľ potrebuje získať informácie o nejakom lyžiarskom stredisku a vie cenu 
a dĺžku vleku, štruktúra R+-stromu mu dokáže tieto informácie rýchlo a efektívne nájsť.  

Predstavme novú operáciu NearestNeighbour (Vyhľadávanie najbližšieho suseda). Pomocou 
tejto operácie užívateľ dokáže nájsť lyžiarske stredisko, ktoré približne spĺňa cenu a dĺžku vleku 
akú požadoval. Ak by požadoval dĺžku vleku 2400m a cenu 500Sk, bolo by mu vrátene 
stredisko, ktoré odpovedá bodu P13. Samotná požiadavka sa dá predstaviť tak isto ako bod Q. 
Tento bod má súradnice (2400,500) a je aj na obrázku vyznačený. Klasickým (euklidovským) 
výpočtom bola teda vypočítaná vzdialenosť medzi týmito dvomi bodmi a na základe nej mohol 
byť bod P13 prehlásený za najbližší. 
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Najjednoduchším prístupom by bolo vypočítať vzdialenosť každého bodu od Q a vybrať ten 
najbližší. My však máme k dispozícii R-strom, a preto dokážeme celú operáciu urýchliť. 
V prvom kroku na základe obrázka si môžme vytvoriť poradie v akom budeme zostupovať do 
stromu. Najskôr načítame uzol S, keďže sa zdá byť ku bodu Q najbližšie. Potom sa skúsime 
pozrieť do uzla D. V tomto uzle nachádzame body P10 ,P12, P13. Najbližším spomedzi týchto 
bodov je bod P13. Zapamätáme si teda vzdialenosť 13P Q  a pozrieme sa na uzol C. Uzol C je 
ďalej ako doteraz nájdená vzdialenosť, preto uzol C vynecháme (odrežeme) a ani ho nenačítame. 
Keďže uzly Q, R sú ďalej ako vzdialenosť 13P Q  nebudú môcť obsahovať žiaden bližší výsledok 
a tak môžeme P13 prehlásiť za výsledok. O tom ako presne funkcia orezávania pracuje a dokáže 
správnosti postupu prezentovanom na príklade bude nasledujúca časť. 
  
4.1. Označenia: 

 
minDist(Q,R) – skrátene označujem minDistR  

bude označovať špeciálnu vzdialenosť bodu Q= 1 2( , ,..., )Dq q q , ktorý hľadáme 
od mbr R v priestore DE . 
Majme bod P pre ktorý platí :  

[ ]
[ ]
[ ]

[ ]

[ ] [ ]
[ ] [ ]

R.Low i  Q i R.Low i
P i R.High i R.High i Q i

Q i

i
akk
akk

inak

 <
 = < 
 
 

 

potom  

minDist(Q, R) = [ ] [ ] 2

1
| Q i P i |

n

i=
−∑  

 
Na obrázku sa dá nájsť úsečka , QP  ktorej euklidovská vzdialenosť predstavuje 
minDist.  

 

 
Obr. 35 

 
minMaxDist(Q,R) – skrátene označujem minMaxDistR  
 budeme označovať špeciálnu vzdialenosť bodu Q, ktorý hľadáme od mbr R 

v priestore DE .   
 Majme body ( )1 1 2 3, , ,..., DP pm pM pM pM=  

  ( )2 1 2 3, , ,..., DP pM pm pM pM=  
   … 
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  ( )1 2 3, , ,...,D DP pM pM pM pm=  

 kde { }1, 2,...,k D∀ ∈ : 

 
[ ]
[ ]

[ ] [ ] [ ]R.Low k R.High kR.Low k  Q k
2R.High kk

akkpm
inak
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≤ =  

  

,  

 
[ ]
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 potom 
minMaxDist(Q,R) = { }1 2min  | | , | | ,..., | | DQP QP QP  

 = [ ] [ ]
1 1

2 2min (Q k ) (Q i )k i
k D i D

i k

pm pM
≤ ≤ ≤ ≤

≠

 
 − + − 
 
 

∑  

 
Na obrázku sú hrubou čiarou vyznačené úsečky, ktorých vzdialenosť predstavuje minMaxDist 
hodnotu. Sme v priestore 2E  preto mame len dva body 1 2,P P . 

 
Obr.36 

 
 
Pri hľadaní najbližšieho suseda k bodu Q v konkrétnom mbr R, potom môžme predpokladať, že 
sused bude v intervale minDist(Q,R), minMaxDist(Q,R) . 
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Obr.37 

 

 
 

Heuristiky na orezávanie 

1. Nech e je položka pevne zvolená, potom všetky položky e’ budú orezane ak platí 
minDist(Q, e’.mbr) > minMaxDist(Q,e.mbr) 

2. Ak sme v priebehu hľadania našli objekt O, ktorý bol označený za najbližšieho suseda 
a jeho vzdialenosť od bodu Q označíme premenou nearest tak v prípade, že existuje 
položka e, taká že platí 

minDist(Q,e.mbr) > nearest 
tak hľadaný najbližší sused určíte nie je priestorovo ohraničený e.mbr, takže položka e 
môže byť orezaná. 

 
Podľa článku [4] autor uvádza ešte jednu heuristiku. Táto heuristika sa využíva pri indexovani 
priestorových objektov. V našom prípade pracujeme s objektmi typu bod, ktoré sú 
reprezentovane v R-strome ako degenerovane mbr, preto túto heuristiku nemáme ako využiť. 
   

4.2. Algoritmus 1-NearestNeighbour 

Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), hľadaný bod Q, vzdialenosť doteraz nájdeného 
najbližšieho sused 
Výstup: listová položka, ktorá je najbližším susedom 
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Algoritmus využíva pomocne metódy MinDistOrder, Heuristic1, Heuristik2. Ich úlohy sú 
pomerne jednoduché, a preto ich len v krátkosti popíšeme. Zoznam zozn obsahuje položky 
v ľubovoľnom poradí. Pomocná metóda MinDistOrder zabezpečí aby bolo poradie dané 
podmienkou  

i∀ ∈{1,2,...,zozn.veľkosť-1}: minDist(Q,zozn[i].mbr) ≤ minDist(Q,zozn[i+1].mbr) 
Metóda Heuristic1 nám na základe heuristiky 1 zo zoznamu zozn odoberie niektoré položky. 
Metoda Heuristic2 nám na základe už zistenej hodnoty nearest odoberie zo zoznamu zozn na 
základe heuristiky 2 odoberie niektoré položky.  

Pozn.: V predchádzajúcom algoritme sme utriedili zoznam zozn podľa hodnoty minDist. 
V ďalších krokoch, potom v takom poradí zostupujeme rekurzívnym volaním nižšie do stromu. 
Na príklade na obrázku je vidieť, že táto stratégia nie je vždy najlepšou. Najbližší sused sa 
nachádza v C ale náš algoritmus by sa rozhodol zostúpiť najskôr do R(pretože 
minDist(Q,R)<minDist(Q,S)) a tam by musel prezrieť A a B čo je zbytočné.  

 
Obr.39 

 
V tomto prípade by bolo vhodnejšie položky zoznamu utriediť podľa hodnoty minMaxDist. 
Neskôr bude ukázané, vyslovením Vety 1, že ak uzly utriedime podľa hodnoty minDist 
a použijeme len heuristiku 2 na orezávanie(teda hodnotu minMaxDist by nebolo potrebné vôbec 
počítať) tak si dokážeme zachovať rovnaký počet prístupov na disk ako keď využívame obe 
heuristiky.  
 

if root je indexový uzol then { 
 Nech zozn predstavuje zoznam položiek v root.zoznam 
 [zozn]:=MinDistOrder(zozn,Q) 
 [zozn]:=Heuristic1(zozn)  
 for i:= 1 to zozn.veľkosť do { 

[e, nearest]:=1-NearestNeighbour(podstrom dieťaťa  
      zozn[i],Q,nearest) 

   [zozn]:=Heuristic2(zozn,nearest) 
} 
retrun [N.zoznam[ret], nearest] 

} 
else { 

for i:= 1 to N.zoznam.veľkosť do { 
if minDist(Q,N.zoznam[i].mbr)<nearest then { 

   nearest =minDist(Q,N.zoznam[i].mbr) 
   ret= i 

} 
} 

retrun [N.zoznam[ret], nearest] 
} 
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4.3. Algoritmus k-NearestNeighbour 

Predchádzajúci algoritmus môže byť jednoducho zovšeobecnený na odpoveď typu: Nájdi 
k najbližších susedov od zadaného bodu kde hodnota k je väčšia ako 1. 
Rozdiel spočíva v pridaní buffra dĺžky k: 

• Algoritmus bude bežať bez orezávania až po dobu kedy buffer bude obsahovať 
ľubovoľných k objektov. Objekty v buffry sú usporiadané podľa vzdialenosti od bodu Q. 
Pričom posledný objekt je najvzdialenejší. 

• Orezávanie bude vykonané cez vzdialenosť posledného najbližšieho suseda v tomto 
buffry. 

Nájdenie k najbližších susedov od zadaného bodu je možné aj za pomoci algoritmu 
IncrementalNearestNeighbour, ukážeme v časti 4.6. 
 
4.4. Algoritmus ImprovementNearestNeighbour 

Tento algoritmus je modifikáciou 1-NearestNeighbour.  
 
Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), hľadaný bod Q, vzdialenosť doteraz nájdeného 
najbližšieho sused 
Výstup: listová položka, ktorá je najbližším susedom 

 
 
Ako si je možné všimnúť tento algoritmus nepoužíva heuristiku 1. Heuristika 2 používa len 
minDist hodnotu, a preto hodnotu minMaxDist nie je vôbec nutné počítať čo značné urýchli 
celkový algoritmus.  
 
4.5. Algoritmus IncrementalNearestNeighbour 

Tento algoritmus rieši problém, kedy chceme postupne po poradí získavať najbližších 
susedov od pevne stanoveného bodu pričom nevieme vopred povedať, koľko najbližších susedov 
potrebujeme. Samozrejme hneď prvým riešením by mohlo byť všetky objekty utriediť a neskôr 
už len z utriedeného zoznamu tieto objekty poskytovať. Tento jednoduchý spôsob by však nebol 
šetrnlivý v prístupoch na disk. 

if root je indexový uzol then { 
 Nech zozn predstavuje zoznam položiek v root.zoznam 
 [zozn]:=MinDistOrder(zozn,Q)  
 for i:= 1 to zozn.veľkosť do { 
  [e, nearest]:=1-ImprovementNearestNeighbour(podstrom 

       dieťaťa zozn[i],Q,nearest) 
[zozn]:=Heuristic2(zozn, nearest) 

} 
} 
else { 

for i:= 1 to N.zoznam.veľkosť do { 
if minDist(Q,N.zoznam[i].mbr)<nearest then { 

   nearest =minDist(Q,N.zoznam[i].mbr) 
   ret= i 

} 
} 

return [N.zoznam[ret], nearest] 
} 
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Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), zoznam položiek zozn, hľadaný bod Q 
Výstup: zmenený zoznam zozn ,listová položka predstavujúca ďalšieho najbližšieho suseda 

 
 
Pri prvom spustení algoritmus vráti prvého najbližšieho suseda. Pri ďalších spusteniach 
dostávame ďalšieho najbližšieho suseda. Pred prvým spustením algoritmu 
IncrementalNearestNeighbour sa do zoznamu zozn vložia všetky položky z root.zoznam no pred 
ďalšími spusteniami už nie. Pri ďalších spusteniach sa použije zoznam, ktorý algoritmus vrátil 
ako návratovú hodnotu. Práve tento zoznam zozn sa využije pri ďalšom volaní. 
Činnosť algoritmu začína výberom prvej položky, ktorá sa nahradí jej deťmi až kým nebude prvá 
položka listovou položkou, vtedy objekt ktorý táto listová položka predstavuje možno prehlásiť 
za ďalšieho nájdeného suseda.  
Za pomoci tohto algoritmu dokážeme vytvoriť už spomínaný algoritmus k-NearestNeigbour a to 
viacnásobným volaním IncrementalNearestNeigbour. 
 
Vstup: R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), hľadaný bod Q, k - počet požadovaných susedov 
Výstup: zoznam k najbližších susedov k bodu Q 
 

 

 
4.6. Koreknosť algoritmov 

Obvodom mbr R budeme nazývať množinu bodov M pričom platí  

{ } [ ] [ ] [ ] [ ]1, 2,..., :R.Low i =P i R.High i =P iP M i D∈ ⇔ ∃ ∈ ∨  

 

Tvrdenie 5 
Vzdialenosť minDist(Q,R) je menšia alebo rovná ako vzdialenosť Q od ktoréhokoľvek bodu na 
obvode mbr R 

for i:= 1 to k do { 
[zozn,e]:=IncrementalNearestNeighbour(t,zozn,Q) 
pridaj do zoznamu ret položku e 

} 
return ret 

while (zozn.veľkosť>0) do { 
e:=zozn[1] 
Odober prvú položku zo zoznamu zozn 
if e je indexová položka then { 

Nech N predstavuje uzol na ktorý e ukazuje 
  for i = 0 to N.zoznam.veľkosť do { 

Pridaj do zozn položku N.zoznam[i] 
[zozn]:=minDistOrder(zozn,Q)  

} 
} 

} 
else {  
 return [zozn, e] 
} 
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Dôkaz: Ak Q leží vo vnútri R alebo na obvode, tak minDist(Q,R)=0 čo je najmenšia možná 
vzdialenosť a preto tvrdenie platí. 
Ak Q leží vo vnútri R tak pre každú súradnicu Q= 1 2( , ,..., )Dq q q  musí platiť, že 

[ ] [ ] [ ]R.Low j Q j R.High j≤ ≤ . Ak teda Q neleží vo vnútri R tak aspoň pre jednu súradnicu 
neplatí predchádzajúci vzťah. Pre D súradníc mimo hraníc by minDist predstavovala úsek z Q ku 
najbližšiemu vrcholu. Keďže neexistuje žiaden bližší bod z obvodu ako najbližší  vrchol tak 
tvrdenie platí v tomto prípade. Ak D-1 súradníc je mimo hraníc, tak minDist(Q, R) predstavuje 
vzdialenosť kolmého úseku z Q na jednu hranu R. Ak D-2 súradníc je mimo hraníc tak minDist 
predstavuje kolmú vzdialenosť úseku z Q na jednu plochu R. Pre D-3 až 1 súradníc mimo hraníc 
predstavuje kolmú vzdialenosť z Q na hyper-stranu. Kolmá vzdialenosť je automaticky 
najkratšou možnou vzdialenosťou bodu Q a bodu z obvodu, preto tvrdenie platí aj v týchto 
prípadoch. 
 
Tvrdenie 6 
Majme bod Q a uzol N. Nech mbr R pokrýva N.zoznam potom platí: 

N.zoznam,e∀ ∈ minDist(Q,R) ≤ minDist(Q,e.mbr)  
Dôkaz: Ak bod Q leží vo vnútri R minDist(Q,R)=0. MinDist(Q,e.mbr) už menšie nemôže byť. 
Prípad ak bod Q leží mimo R: Ak by mal byť e.mbr najbližšie ku Q musel by ležať alebo sa 
dotýkať obvodu R. No cez predchádzajúce tvrdenie 5 vieme, že pre každý bod x z obvodu R 
platí minDist(Q,R) ≤ minDist(Q,x) 
 
Stranou mbr R budeme nazývať v priestore ED takú množinu bodov pre ktorú platí 

{ }
{ } { }

1, 2,..., : [ ] . [ ] [ ] . [ ]

1, 2,..., : . [ ] [ ] . [ ]

P M i D P i R Low i P i R High i

j D i R Low j P j R High j

∈ ⇔ ∃ ∈ = ∨ =

∧∀ ∈ − ≤ ≤
 

 
Tvrdenie 7 
Majme R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), Zoberme si ľubovoľný uzol N { }Ls Is root∈ U U , 
označme R mbr, ktoré pokrýva N.zoznam. Každá strana mbr R obsahuje minimálne jeden bod, 
ktorý patrí do množiny zaindexovaných objektov stromu t. 
Dôkaz:  
Ak N∈Ls tak dokážeme sporom: Nech existuje strana R, ktorá neobsahuje ani jeden bod, ktorý 
je objektom. Potom ale R nepokrýva N.zoznam. 
Ak N { }Is root∈ U  dokážeme pomocou indukcie od listových uzlov cez výšku stromu až ku 
koreňu: nech pre k-átu úroveň platí tvrdenie potom v k+1 podľa definície stromu každá strana 
mbr tejto úrovne sa ma dotýkať okraju mbr na nižšej úrovni. Z čoho vyplýva, že sa dotýka aj 
samotného bodu, ktorý je objektom. 
 
Majme bod Q a mbr R potom pre každé { }1, 2,...,d D∈ definujme bližšiu stranu Hd pre ktorú 
platí: 

{ } { }

{ } { }

. [ ] . [ ]
2

[ ] . [ ] 1, 2,..., : . [ ] [ ] . [ ]
. [ ] . [ ]

2
[ ] . [ ] 1, 2,..., : . [ ] [ ] . [ ]

d

d

R Low d R High dak Q tak

P H P d R Low d j D d R Low j P j R High j
R Low d R High dak Q tak

P H P d R High d j D d R Low j P j R High j

+
≤

∈ ⇔ = ∧ ∀ ∈ − ≤ ≤

+
<

∈ ⇔ = ∧ ∀ ∈ − ≤ ≤
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Tvrdenie 8 Pre každé { }1, 2,...,d D∈ bod Pd z definície minMaxDist patrí do Hd, čo je bližšia 

strana mbr R a zároveň platí že :d dX H QX QP∀ ∈ ≤  
Dôkaz:  
Tvrdenie vyplýva priamo z definície minMaxDist, stačí si uvedomiť, že bod Pd okrem súradnice 
Pd[d] ma všetky zvyšné súradnice nastavené tak aby boli čo najďalej od bodu Q. 
 
Tvrdenie 9: Majme R-strom t=(root, f, F, D, Ls, Is), bod Q a uzol N { }Ls Is root∈ U U . Nech 
mbr R pokrýva N.zoznam, potom existuje objekt O z množiny zaindexovaných objektov stromu 
t, ktorý R priestorovo ohraničuje a zároveň platí 

| , |Q o ≤ minMaxDist(Q,R) 
Dôkaz: Nech minMaxdist(Q,R) predstavuje vzdialenosť dQP , potom vieme, že Pd patrí Hd čo je 
bližšia strana mbr R. Z  tvrdenia 7 vieme, že existuje objekt O taký, že O patrí Hd. Tvrdenie 8 
hovorí, že každý bod je bližšie ako Pd teda aj bod O. 
 

 
Obr.38 

 

Tvrdenie 11: Ak uzol bol orezaný algoritmom 1-NearestNeighbou(skrátene NN) tak bude 
orezaný aj algoritmom ImprovementNearestNeighbour(skrátene INN). Orezaný v zmysle nebolo 
potrebné ho spracovávať. 
Dokaz: 
Ukážem postupne ako nám pomáhajú jednotlivé heuristiky. 
V dôkaze používam označenie nearest – označuje vzdialenosť medzi dopytovaným bodom Q 
a jedným z objektov, ktoré štruktúra zaindexovala, táto hodnota sa počas prehľadávania štruktúry 
postupne zmenšuje. 
 
Heuristika 1: 

Majme položku b a položku a v uzle N.zoznam. Označme a.mbr ako A a b.mbr ako B. 
Odrezávame a ak platí minDistA>minMaxDistB. Potom ale minDistB<minDistA teda B 
bude skôr prehľadaný. Jeho prehľadanie určíte nastaví hodnotu nearest na menšiu ako 
minMaxDistB teda nearest ≤ minMaxDistB. Hneď po vynorení uplatnením heuristiky 2 bude 
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uzol A obídení. Uplatňovanie heuristiku 1 nešetrí prístup na disk, pretože rovnakú službu 
nám spraví aj heuristika 2. 

 
Heuristika 2: 

Majme postupnosť r, ktorá zahŕňa uzly v takom poradí ako ich algoritmus NN načítal z disku. 
Majme postupnosť r', ktorá zahŕňa uzly v takom poradí ako ich algoritmus INN načítal z 
disku. Ak platí r=r' tak obe algoritmy mali v určitý moment rovnako nastavené nearest a 
mohli rovnako uplatniť heuristiku 2. Inými slovami nemohol NN orezať viac pomocou 
heuristiky 2 ako INN. Uvažujeme, že obe algoritmy uplatňujú len heuristiku 2, potom 
obidve algoritmy pracujú na základe poradia, ktoré určuje metóda MinDistOrder, a preto 
vytvárajú rovnaké postupnosti. Stačí ukázať, že pridanie heuristiky 1 neovplyvni poradie 
MinDistOrder. 

Heuristika 1 neovplyvni poradie minDistOrder: 
Dokážem matematickou indukciou cez položky v uzle N, ktorých deti museli byť načítané. 

1° - Prípad, kedy sme ešte ani jedno dieťa uzla N nenačítali 
Sporom: Heuristika by mala vedieť rezať položku s najmenším minDist. Majme položku b 

a označme prvú položku a v uzle N. Označme a.mbr ako A a b.mbr ako B. Potom musí 
platiť minDistA>minMaxDistB aby mohla byť heuristika 1 použitá. To ale znamená, že 
minDistA>minDistB čo je spor, že a je prvá položka. 

2°- Prípad, kedy sme k položiek načítali a chystáme sa načítať k+1 položku uzlu N. 
Sporom: Predpokladajme, že heuristika 1 dokáže odrezať k+1 položku. Musí existovať 

položka b s minMaxDistB<minDistA. Rozlišujeme dva prípady 
a) B už bol načítaný ⇒  minDistB<minDistA ⇒  nearest<minMaxDistB<minDistA 

heuristika 1 dokáže ale aj heuristika 2 dokáže preto platí 
b) B ešte nebol načítaný ⇒  minDistA<minDistB ⇒  

minDistA<minDistB<minMaxDistB heuristika 1 sa nedá použiť 
Heuristika 1 neovplyvňuje poradie určené metódou minDistOrder,  

Keďže obidve algoritmy INN a aj NN vytvárajú rovnaké postupnosti a zároveň im algoritmus 
NN nedokáže pomocou heuristiky 1 ušetriť ani jeden prístup na disk tak platí vyslovená veta. 
 
Poznámka: 

Na príklade demonštrujem využiteľnosť minMaxDist hodnoty, ktorú však autor článku [4] 
priamo nespomína. Príklad popisuje obrázok 40. 
Predpokladajme, že hodnota nearest je nastavená na väčšiu hodnotu ako minDist(Q, C) aby 
nebolo možné použiť heuristiku 2 
Prípad prvý: 
Nech náš algoritmus vstúpi do uzla, ktorý obsahuje deti A,B. Na základe poradia určeného 
metódou minDistOrder sa rozhodne vstúpiť najskôr do uzla B. V tomto musí prehľadať uzly C 
a D. Po ukončení prehľadávania uzla B sa vstupuje do A. 
Prípad druhy: 
V prípade, že aktuálna hodnota nearest je väčšia ako minMaxDist(Q, A) tak si hodnotu nearest 
aktualizujem. Pomocou poradia určeného metódou minDistOrder sa algoritmus rozhodne vstúpiť 
do uzla B. Tu však dokáže odrezať uzly C, D (hodnota nearest je zmenená oproti prvému 
prípadu). Preto uzly C, D nenačítava a hneď vstupuje do uzla A. 
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Obr.40 

 
Predchádzajúca veta platí v prípade, že hodnota nearest bola nastavovaná vo vzťahu k určitému 
objektu. Je možné však hodnotu nearest nastaviť aj podľa hodnoty minMaxDist ako ukazuje 
predchádzajúci príklad.  
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5. Implementácia 
Samotný R-strom je známa indexovacia štruktúra a zdrojové kódy sa dajú pomerne 

jednoducho zohnať. V prípade R+-stromu je situácia komplikovanejšia., keďže publikácia [2] 
ako aj zdrojové kódy [3] mali isté nedostatky. Nasledujúca časť, preto popisuje jednu z možných 
implementácii R+-stromu a Vyváženého R+-stromu, ktorej zdrojové kódy je možné nájsť na 
priloženom CD. Zdrojové kódy sú v jazyku Java. 

 
5.1. R+-stromu: 

Celá implementácia bola zhrnutá do balíku nevyváženýRplus. Z pohľadu používateľa je 
najdôležitejšou triedou trieda Form . Táto bola naimplementovaná pre prezentačné účely, 
prostredníctvom nej je možné celý R+-strom vizualizovať. Z pohľadu programátora to je trieda 
Rplus. Zahŕňa do seba základne metódy a to na samotné vytváranie stromu – konštruktor Rplus 
a zaindexovanie nových dát - metóda insert. 

Pri R+-strome rozoznávame len uzol. Každý uzol zodpovedá inštancii triedy Node.  

 

Obr.41 

 
Trieda Node má položky uzla uložené v poly entries. Prvkom poľa sú inštancie triedy 

AbstractEntry. Samotné indexové a listové položky prezentujú triedy IndexEntry, 
LeafEntry. Obe dedia od triedy AbstractEnrtry. Spomínané pole entries tak 
prostredníctvom dedičnosti dokáže obsahovať listové ale aj indexové položky. Každý uzol 
okrem zoznamu položiek má aj id, s tým trieda Node pracuje pod označením offset. Offset 
predstavuje logickú adresu do súboru kde je daný uzol uložený. Ozajstnú adresu je možno získať 
vynásobením logickej adresy veľkosťou alokačného bloku (napr. 4096B). Pole entries je 
statickým polom a jeho veľkosť je nastavená podľa konštanty F. Atribút size triedy Node je 
preto nevyhnutný na zachytenie koľko reálne položiek dané pole obsahuje. 
Vytváranie R+-stromu prostredníctvom volania konštruktora triedy Rplus môže prebehnúť 
troma spôsobmi.  

1. Vytvoriť štruktúru z už zaindexovaného súboru 
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2. Vytvoriť prázdnu štruktúru pričom uvedieme dimenziu D, veľkosť stránky, a hodnota F 
sa automaticky nastaví na najvyššiu možnú hodnotu aby uzol po zapísaní na disk využil 
veľkosť stránky v najväčšej miere.  

3. Vytvoriť prázdnu štruktúru pričom uvedieme D, veľkosť stránky a F. 
Pomocou takto vytvorenej triedy Rplus a teda aj celej štruktúry mame k dispozícii niekoľko 
metód na získanie vlastnosti stromu. Metoda getHeight() nám vráti výšku stromu, 
prostredníctvom getZaplnenost() získame percentuálne zaplnenie všetkých uzlov, 
getCountOfPoints() vráti počet zaindexovaných dát, getCountNodes vráti počet použitých 
uzlov ku vybudovaniu R+-stromu. 

Operácie vyhľadávania popísané v časti 4 je možné volať prostredníctvom triedy Rplus 
a to metódami nearestNeighbour, knearestNeighbour, next_nearestNeighbor. Metóda 
next_nearestNeighbor, ktorá zodpovedá algoritmu IncrementalNearestNeighbour okrem 
ďalšieho suseda vracia aj počet prístupov na disk potrebných pri vyhľadávaní. 

V krátkosti si rozoberme aj ďalšie triedy. Trieda Point je zástupcom bodu, HyperCube 
prezentuje mbr, Cut je rezom. Pri pristupovaní na disk môžeme pristúpiť priamo triedou 
StorageManager alebo prostredníctvom vyrovnávacej pamäte, ktorú implementuje trieda Cache. 
Prístup na disk bude popísaný v kapitole Ukladanie (časť 5.3). 

 
5.2. Vyvážený R+-strom 

Implementácia Vyváženého R+-stromu nadväzuje na implementáciu, popíšeme si preto len 
rozdiely. Základným rozdielom je, že v prípade Vyváženého R+-stromu rozlišujeme listový 
a indexový uzol. Trieda LeafNode a IndexNode sú zástupcami listového a indexového uzla. Obe 
triedy dedia od AbstractNode. AbstractNode je triedou abstraktnou a definuje spoločné 
metódy, ktoré budú pomocou polymorfizmu prekryte podľa významu s akým bude konkrétna 
inštancia AbstractNode reprezentovaná.  
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Obr.42 
 

LeafNode ako aj IndexNode majú v tomto prípade dynamické pole entries. U LeafNode 
pole entries je polom listových položiek a pri IndexNode prvky pola sú indexové položky 
Dynamické pole sa v tomto prípade viac hodí, keďže počas operácie vkladania a prípadnom 
riešení kolízií môže počet položiek uzla vrásť niekoľko násobne. 
  
5.3. Ukľadanie 

Nakoľko štruktúra môže indexovať veľké množstvo dát a jej vytváranie je komplikovaný 
proces je nevyhnutné už vytvorenú štruktúru uložiť pre budúce použitie. Ako sa štruktúra ukladá 
popíšem v tejto časti. 
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5.3.1. Úložište 

Súbor začína troma číslami, ktoré charakterizujú štruktúru dimenziou D, veľkosťou 
alokačného bloku, maximálnym stupňom vetvenia F. Ďalej pokračuje vymenovávaním uzlov. 
 

 
Obr.43 

 
Každý uzol má na začiatku uvedený počet položiek a následne sú vymenované tieto položky. 
Uložený uzol N R+-strom predstavuje nasledujúci obrázok 44. 

 
Obr.44 

 
Ak ide o Listovú položku tak písmeno „L“ bude pridávané ako príznak pred položku. 
V prípade Indexovej položky ide o príznak „I“. 
 
U Vyváženého R+-stromu rozlišujeme medzi indexovým a listovým uzlom pričom ich zoznamy 
už obsahujú len položky rovnakého typu. Príznak „L“ a „I“ bude kladení hneď na začiatok uzla 
a nebude musieť byť uvádzaný pred každou položkou. 

 
Obr.45 

 
 
Položky majú rovnakú reprezentáciu na disku. Indexovú položku e zobrazuje obrázok 46. 
Listovú položku e obrázok 47. 

 
Obr.46 

 
Obr.47 

 
Aj keď bola Listová položka v časti 1.1 definovaná pomocou degenerovaného mbr program 
používa a na disk ukladá bod, pretože tak skrátime potrebný čas zápisu položky na disk. 
 

5.3.2. Spracovanie 

Uzol je možné načítať, uložiť, aktualizovať ak vieme jeho id resp. offset. Súčasné disky 
načítavajú vždy celý alokačný blok. Táto vlastnosť viedla ku nastaveniu takej kapacity F uzlu 
aby počet položiek zapĺňal čo najväčšiu časť bloku.  

Medzi programom a diskom stojí dočasná pamäť (trieda Cache) a len v prípade, že sa 
požadovaný offset nenachádza v tejto medzipamäti tak sa pristupuje na disk. Je možné súčasne 
evidovať viacero už načítaných uzlov a tak urýchliť prácu s diskom ešte viac. Všetky takéto uzly 
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sú udržované v poli, ktoré ma vopred stanovenú veľkosť (attribut pageSize triedy Rplus). Na 
správu tohto pola sa používa stratégia : Pri nedostatku miesta v poli odober ten uzol(záznam 
pola), ktorý bol najmenej používaný, pri odoberaní tento uzol ulož na disk ak bol menený. 
Vďaka medzipamäti súbor nemusí obsahovať v daný moment všetky uzly, ktoré boli vytvorene. 
Neobsahuje ich, pretože uzly sú držané v pamäti. Medzipamäť je preto potrebné vždy po 
ukončení vytvárania indexovacej štruktúry postupne celú zapísať do súboru (metódou flush() 
triedy Cache). 

 
5.3.3. Nízkoúrovnové čítanie/zápis 

V rámci jazyku Java je najbežnejšou knižnicou pre čítanie a zápis na disk balík java.io.*. 
Java.io však využíva pri práci s diskom knižnicu java.nio, ktorá je preto označovaná za 
nízkourovňovú. Java.io abstrahuje od prace s diskom a dáta reprezentuje ako prúd dát. Pre túto 
vlastnosť je možné java.io využiť pri práci z tlačiarňou, ethernethovou sieťou, súborom, atd. 
Súčasné disky sú však blokovými zariadeniami a preto nečítajú/nezapisujú prúdy dát ale bloky 
dát. Java.io pri čítaní z disku musí simulovať prúd dát, ktorý sa v skutočnosti prostredníctvom 
vyrovnávacích pamäti tvorí z prečítaných blokov. Naopak java.nio pracuje priamo z blokmi. 
Znamená to, že dokáže načítať a zapísať vždy blok dát. Táto vlastnosť prácu blokového 
zariadenia (disku) viac charakterizuje. Umožňuje programátorovi naplniť buffer a ten následne 
celý odovzdať pre zápis na disk. V prípade, že programátor zvoli veľkosť buffra veľkú jednému 
alokačnému bloku, disk tento buffer rýchlo spracuje. Aj keď java.nio prináša výhodu oproti 
balíku java.io stále nedokáže obísť operačný systém. Nakoľko náš program beží 
v neprivilegovanom režime nemá možnosť pristupovať k disku priamo. Operačný systém , ktorý 
beží už v privilegovanom režime, preto zverejňuje množinu systémových volaní 
prostredníctvom, ktorých dokážeme použiť disk. Celú prácu čítania môžeme zjednodušene 
prezentovať na obrázku 48. 

 
Obr.48 

 
 
Operačný systém sa stáva medzičlánkom pri práci s diskom. Udržiava buffer, v ktorom hromadí 
potrebné údaje. Buffer udržiava pre vyrovnanie rozdielov v rýchlosti prace disku a zvyšku 
systému, ako aj pre prípad budúceho využitia v prípade operácie čítania. Tento buffer je v našom 
prípade zbytočný a ideálnym prípadom by bolo, ak by sme dokázali operačný systém prinútiť 
použiť náš buffer, teda buffer, ktorý si udržiavame v rámci nášho procesu. Takúto možnosť však 
balík java.nio neumožňuje. 
 

 
5.4. Hľadanie najbližšieho suseda 

Algoritmus IncrementalNearestNeigbour v skutočnosti udržiava utriedene pole podľa 
hodnoty minDist. Z poľa vždy odoberáme len prvý prvok. Pridávanie nového prvku do pola 
v sebe zahŕňa jeho umiestnenie na správnu pozíciu vzhľadom ku usporiadaniu. Takéto pole sa dá 
veľmi efektívne naprogramovať pomocou haldy, ktorá dokáže pridávať v log n čase. Samotnú 
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haldu nie je potrebne implementovať, pretože môžeme použiť triedu PriorityQueue z knižnice 
java.util.*. 
 
Popíšme si presnejšie vstupné a výstupné parametre metód, ktoré sa starajú o hľadanie 
najbližšieho suseda. Všetky popísané metódy patria triede RPlus. 
 
public int nearestNeighbour(Point point) 
 
Po zavolaní metódy dostávame ako návratovú hodnotu rid zaindexovaného objektu, ktorý je 
najbližšie ku zadanému bodu point. 
 
public ResultKNN kNearestNeighbour(Point point,int k)  
 
Návratová hodnota je komplexná a nesie dvojicu informácii, samotné pole k najbližších susedov 
a zároveň počet spracovaných uzlov pri ich hľadaní. Trieda ResultKNN je jednoduchá a ma dve 
atribúty pole arrNN a celočíselnú hodnotu acces. 
 
public ResultIncNN next_nearestNeighbor(Point point,boolean cont) 
 
Trieda ResultIncNN pozostáva z dvojice atribútov nextrid, access. Sprístupňuje tak 
užívateľovi okrem samotného nasledujúceho suseda aj počet spracovaných uzlov procesom 
hľadania. Vstupným parametrom cont  je možné riadiť plynulosť hľadania. Metóda 
next_nearestNeighbor vracia objekty postupne od najbližšieho až po najvzdialenejší ku bodu 
point na vstupe. Počas procesu postupného hľadania sa parameter cont udrziava na hodnote 
true. Opätovné naštartovanie nie je možné, samotnou zmenou dopytovaného bodu point. Je 
podmienene nastavením parametru cont na hodnotu false. Hodnota false zabezpečí 
vymazanie udržiavanej inštancie PriorityQueue, v ktorej je stále udržiavaný rozpracovaný 
zoznam vybudovaný ku predošlej otázke.  
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6. Testy 
Pri testovaní som sa zameral na porovnanie publikovaného R+-stromu s Vyváženým 

R+-stromom. V tejto časti pre jednoduchosť vyjadrovania označím publikovaný R+-strom ako 
Nevyvážený R+-strom. 
Testované dáta boli generované rovnomerne náhodne po priestore.  

Test, ktorý algoritmus dokáže rýchlejšie vytvoriť indexovaciu štruktúru R+-stromu nad 
vkladanými dátami.  

Vyvážený R+-strom: 

vzťah dĺžka vkladania pre dimenzie

0
20000
40000
60000
80000

100000
120000
140000
160000
180000

500
0

15
00

0
250

00
35

00
0

45
00

0
550

00
65

00
0

750
00

850
00

950
00

počet vložených objektov

ča
s 

v 
m

s

2 dimenzie
3 dimenzie
4 dimenzie
5 dimenzií
6 dimenzií
7 dimenzií

 

Nevyvážený R+-strom: 

dĺžka vkladania pre dimenzie

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

50
00

15
00

0
25

00
0

35
00

0
45

00
0

55
00

0
65

00
0

75
00

0
85

00
0

95
00

0

počet vložených objektov

ča
s 

v 
m

s

2 dimenzie
3 dimenzie
4 dimenzie
5 dimenzií
6 dimenzií
7 dimenzií
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Vyvážený R+-strom je pomerne pomalý čo sa týka vytvárania štruktúry oproti nevyváženému. 
Spôsobilo to komplikovanejšia operácia vkladania a tak potreba častejších rezov. Všimnime si 
rozdiely v čase v prípade vloženia 95000 objektov. S pribúdajúcou dimenziou vzrastá čas na 
nájdenie vhodného rezu. Nevyvážený R+-strom je spomaľovaný len týmto faktorom. Pri 
vyváženom čas ovplyvňuje z väčšej miery hustota bodov. Ak si predstavíme 95000 bodov na 
dvoj rozmernej ploche 1x1 ich hustota je oveľa vyššia ako 95000 bodov rozmiestnených v kocke 
o rozmeroch 1x1x1. Pri hustých dátach vzrastá počet kolízii, ktoré je potrebné riešiť, a tak aj 
počet volaní SplitNode, ktoré sú náročné na čas. 

Test, ktorý algoritmus dokáže vytvoriť nižšiu výšku stromu.  

Je pravdepodobné, že vyvážený strom, musí byť nižší ako nevyvážený strom. Graf to potvrdzuje. 

výška stromu pri jednotlivých algoritmoch
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Znázornil som výšku stromov pri použití siedmych dimenzii. Pri vyššom počte dimenzii je 
rozdiel medzi vyváženým a nevyváženým skôr postrehnuteľný. Pri vyššom počte dimenzii je 
priestor väčší, a preto klesá šanca, že vkladaný objekt padne do vnútra už jestvujúceho mbr. 
Hodnota F je nastavovaná automaticky, podľa veľkosti dimenzie. Pri vyšších dimenziách je F 
nižšie, preto obe stromy majú tendenciu zvyšovať svoju výšku. 
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Test priemernej zaplnenosti uzlov. 

zaplnenosť uzlov pri algoritmoch
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Túto vlastnosť som testoval pri vzorke 95000 objektov. Všimnime si, že nevyvážený strom pri 
práci so siedmimi dimenziami plnil uzly len na 10%. Je to spôsobené opäť veľkosťou priestoru.  

Test koľko spotrebujú algoritmy uzlov na zaindexovanie.  

počet použitých uzlov v štruktúrach
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Dôvodom rozdielu je zaplnenosť, ktorá bola ukázaná na predošlom grafe. S počtom uzlov súvisí 
aj veľkosť výsledného indexovacieho súboru. Každý uzol zodpovedá jednej stránke Pri veľkosti 
stránky 4096B, preto zaindexovaných 95000 objektov predstavuje 11.5MB pri vyváženom 
strome a  53.5MB pri nevyváženom. 
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Test prvý najbližší sused 
 
Uvediem pre počet objektov 95000. 

čas dopytu pri algoritmoch

0

5

10

15

20

25

30

2 3 4 5 6 7

dimenzia

ča
s 

v 
m

s

vyvážený
nevyvážený

 

Je vidieť, že vyvážený strom je rýchlejší skôr pri vyšších dimenziách. Vyplýva to z počtu 
prístupov na disk, ktoré algoritmus 1-NearestNeighbour vyžaduje.  

Test k-najbližších susedov v prúde. 

V teste som zaindexoval 95000 objektov. Ku náhodnému bodu som potom hľadal prvých 5000 
najbližších susedov, prvých 15000 najbližších susedov atď. Nakoniec som nechal vyhľadať 
95 000 najbližších susedov čím som objekty prakticky usporiadal od najbližšieho po 
najvzdialenejší bod. Pri dopyte som použil viacnásobne volanie algoritmu 
IncrementalNearestNeighbour popísaného v časti 4.6. 
Testoval som štruktúry nad dvojdimenzionálnymi objektmi a aj sedemdimenzionálnymi. 
V testoch som sa zameral na čas, ako dlho jednotlivé dopyty trvali a tak isto aj na počet 
prístupov na disk, ktoré s časom úzko súvisia. 
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vzťah počtu načítaných uzlov v algoritmoch 
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vzťah počtu načítaných uzlov v algoritmoch 
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Vyvážený oproti nevyváženému pristupuje na disk menej často. Dôvodom je práve počet uzlov, 
ktoré jednotlivé štruktúry spravujú. Tento rozdiel bol ukázaný v predchádzajúcich testoch. 
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vzťah času dopytov v algoritmoch
dimenzia 2

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

500
0

150
00

250
00

35
00

0
45

00
0

550
00

65
00

0
75

00
0

8500
0

950
00

počet najbližších susedov

ca
s 

(m
s)

vyvážený
nevyvážený

 

vzťah času dopytov v algoritmoch 
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Samotné časy vykazujú opäť zlepšenie v prípade vyváženého R+-stromu. 
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Záver: 

Moja práca pomohla objasniť implementáciu R+-stromu a priniesla aj jej zlepšenie. V časti 
4.6 uvádzam algoritmus na zasielanie objektov v prúde od najbližších k danému objektu. Tento 
algoritmus podľa testov v časti 6 vykazuje nižší počet prístupov na disk a tým aj kratšiu dobu 
celkového spracovania v prípade použitia Vyváženého R+-stromu. Prínosom je aj Tvrdenie 1 a 2 
v časti 3.3, ktoré objasňuje prácu algoritmu SplitNode. Tieto tvrdenia neboli v článku [2] 
uvedené.  
Možné vylepšenia: 

Operácia vkladania pri Vyváženom R+-strome v prípade, že nedokáže odstrániť kolízie tak 
musí vytvárať novú vetvu použitím algoritmu newBranch. V najhoršom prípade ak by pre každý 
vkladaný objekt bolo potrebné vytvárať novú vetvu tak by bola moja štruktúra prakticky 
nepoužiteľná. Testy ukázali, že aj napriek tejto hrozbe štruktúra pracuje efektívne. Bolo by 
vhodne vylepšiť algoritmus insertion natoľko aby nikdy nevytváral nove vetvy. Toto vylepšenie 
sa mi však nepodarilo.  
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Prílohy 

Na priloženom CD môžeme nájsť použitú literatúru, samotnú prácu v elektronickej podobe, 
zdrojové kódy R+-stromu a Vyváženého R+-stromu. Súčasťou zdrojových kódov je aj 
vizualizačná časť, ktorej obsluha je popísaná v časti A tejto prílohy. V časti B bude potom na 
jednoduchom príklade ukázané použitie samotných zdrojových kódov. 
 
A Používateľská príručka 

Na priloženom CD je možné nájsť dve oddelené samostatné programy. Prvý program 
vizualizuje R+-strom, druhý Vyvážený R+-strom. Ich ovládanie je bez väčších rozdielov, 
popíšeme si preto obe programy naraz.  
Základne užívateľské okno pozostáva z troch významných oblasti, ktoré sú vyznačené na 
obrázku 49. Číselné označenia oblastí budeme využívať v ďalších častiach používateľskej 
príručky. 
 

 

Obr.49 
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Obr.50 

 

 

Obr.51 
 
Vytváranie R+-stromu 

Vytvoriť strom je možné tromi spôsobmi 
 

1. Vyberte z oblasti 1 “novy bod“. Postupným klikaním do priestoru oblasti 3 môžete 
zadávať body, ktoré sa vložia do novovytvoreného stromu. Samotný strom sa vytvorí s 
prednastavenými parametre. Budovaný index sa automaticky ukladá do súboru 
TempClickIndex. 

2. Pred začatím je potrebné vytvoriť súbor obsahujúci body nad ktorými sa bude budovať 
index. Na vytvorenie takéhoto súboru je možne použiť ľubovoľný textový editor. Na 
obrázku 51 je ukážka takéhoto súboru. Máme teda záujem o zaindexovanie 11 bodov, 
ktoré sú z trojdimenzionálneho priestoru. Všimnime si, že hodnoty sú oddelene 
prostredníctvom tabulátora do stĺpcov. Prvý stĺpec predstavuje identifikátor, ďalšie stĺpce 
postupne vymenovávajú súradnice bodu. Všetky súradnice sú pritom z intervalu <0,1>.  
Vyberte v programe z horného menu “Main/Create“. Otvorí sa okno podľa obrázku 46. 
Do prvého poľa umiestnite cestu pre súbor obsahujúci body. Do druhého pola vpíšte 
cestu, kde sa ma vybudovaný index uložiť. Cestu k jednotlivým súborom môžete zvoliť 
po stlačení tlačidla “...“. Do tretieho poľa je potrebné napísať veľkosť stránky s akou 
bude strom pracovať. Maximálny stupeň vetvenia sa automaticky nastaví, aby kapacita 
jednotlivých uzlov čo najviac využívala veľkosť stránky. Tlačidlom “OK“, zavrieme toto 
okno a odštartujeme budovanie stromu. Po zaindexovaní všetkých bodov sa zobrazia mbr 
v oblasti 3. 

3. Pokiaľ máme už vybudovaný R+-strom môžeme ho opätovne načítať. Vyberte 
v programe z horného menu “Main/Load“. Zadajte cestu k súboru, ktorý obsahuje index 
R+-stromu. Po načítaní sa tento strom v oblasti 3 zobrazí. 
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Pridávanie bodov do stromu 

Po vytvorení stromu, pridáme ďalší bod kliknutím do oblasti 3. Je však potrebne v oblasti 1 
vybrať “novy bod“. 
 
Zadávanie dopytov 

Po vytvorení stromu, dokážeme vyhľadávať najbližších susedov k bodu Q prostredníctvom 
algoritmov k-NearestNeighbour a IncrementalNearestNeighbour. Samotný bod Q zadáme 
vybratím v oblasti 1 “query bod“ a následným kliknutím do oblasti 3. Bod Q je možne aj 
posúvať menením súradníc v prvých dvoch poliach oblasti 1. Samotné vyhľadávanie 
odštartujeme stlačením tlačidla “kNN“ alebo “incNN“, ktoré odštartujú algoritmus 
k-NearestNeighbour resp. IncrementalNearestNeighbour. 

Jednotlivý susedia budú zvýraznený zeleným krúžkom. V prípade algoritmu 
k-NearestNeighbour je potrebné zadať konštantu k, teda koľko susedov sa ma vyhľadať. Túto 
konštantu máme možnosť zadať do tretieho pola v oblasti 1. 
 
Kvalita stromu 

Po vytvorení stromu sa v oblasti 2 zobrazia rôzne hodnoty, ktoré vystihujú kvalitu, ako aj 
nastavene parametre stromu. Tieto hodnoty sa aktualizujú po každom pridaní ďalšieho bodu. Pri 
vyhľadávaní najbližších susedov mame v oblasti 2 možnosť sledovať hodnotu “načítaných 
uzlov“, ktorá zobrazuje koľko krát bolo nutné pristúpiť na disk. Hneď vedľa sa nachádza 
hodnota, ktorá zobrazuje počet aktuálne nájdených susedov ku zadanému Q. 
 
B  Ukážka využitia implementovaných balíkov 

Obe programy na priloženom CD majú rovnaké rozhranie, a preto nasledujúci kód bude 
fungovať u R+-stromu ale aj Vyváženého R+-stromu. Samozrejme pred spustením je potrebné 
naimportovať prislúchajúcu knižnicu. Príklad načíta pomocou pomocnej metódy nacitaj body 
zo súbory “test_2_5000.txt“. Metóda nacitaj nie je uvedená, lebo jej zdrojový kód nesúvisí 
s mojim programom. Následne budú body uložené do dynamického poľa data a z neho vložené 
do R+-stromu tree. Na záver spustíme hľadanie 50tich najbližších susedov od náhodne 
zvoleného bodu Q. 
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public static void main(String[] args) throws Exception{ 
 ArrayList<Point> data; 
 data=nacitaj("test_2_5000.txt"); 
 int dim=0; 
 if (data.size()>0) { 
  dim=data.get(0).getDimension();   
  Rplus tree=new Rplus(dim,30,4096,"index.bin");  
  for(int j=0;j<data.size();j++){   

tree.insert( 
new LeafEntry(data.get(j).id,data.get(j),tree)); 

  } 
  Point Q=new Point( 

new float[]{(float)Math.random(),(float)Math.random()}); 
  ResultKNN ret=tree.kNearestNeighbour(Q, 50); 
  System.out.println("susedia:"); 
  for(int j=0;j<ret.arrNN.size();j++){ 
   System.out.print(retarrNN.get(j)+","); 
  } 
  System.out.println(""); 
  System.out.println("pocet pristupeni na disk "+ret.access); 
 } 
} 


