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پرس و جو در يك پايگاه داده

پايگاه داده اي متشكل از اطالعات كارمندان يك شركت  •

نام–

آدرس–

تاريخ تولد–

وضعيت تاهل–

ميزان درآمد–

–...

  1955تا  1950تعيين همه افرادي كه بين سالهاي : پرس و جو•
.واحد دارند 4000تا  3000متولد شده اند و درآمد بين 
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تبديل مساله به شكل هندسي

نقطه در صفحه = كارمند •

+ سال تولد × 10000( تاريخ تولد است= اولين مختص اين نقطه •
)روز+ ماه ×  100

ميزان درآمد ماهانه = دومين مختص •

نام و آدرس= اطالعات هر نقطه •
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تولد

درآمد

Aآقاي 
:...آدرس
3400: درآمد
1992/06/21متولد 

19920621

3400

97- 1396اولنيمسال

تبديل مساله به شكل هندسي
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در ابعاد باالتر

كارمنداني كه: پرس و جو•

  1955تا  1950: تولد –

4000تا  3000بين : درآمد–

3تا  1: تعداد فرزند–
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بعدي 1جستجوي 

در جستجوي يك بعدي، فضاي جستجو زيرمجموعه يك فضاي يك •
هايي  است و هدف تعيين نقطه) خط خط يا نيم خط، پاره(بعدي 

.است كه در بازه           باشند

.كنيم از درخت جستجوي دودويي استفاده مي: حل•

هاي داخلي  گيرند و در راس هاي درخت قرار مي ها در برگ داده•
به صورتي كه  . دهيم مقدارهايي براي هدايت جستجو قرار مي

هايي باشد كه   شامل همه راس vزيردرخت سمت چپ راس داخلي 
.باشد vمقدار آنها كمتر يا مساوي با مقدار راس 
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بعدي 1جستجوي 

خط يا  خط، پاره(زيرمجموعه يك فضاي يك بعدي : فضاي جستجو•
)  خط نيم

.هايي است كه در بازه          باشند تعيين نقطه: هدف•
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x x'

.درخت جستجوي دودويي: ابزار حل مساله
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درخت جستجوي دودويي 
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3,10,19,23,30,37,49,59,62,70,80,89,100,105

12 23 3 3 3
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بعدي 1جستجوي 

=يك مثال              •

پاسخ مساله تمام . كند جستجو دو برگ     و     را در درخت پيدا مي
. هاي بين    و     و احتماال     و    است راس
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بعدي 1جستجوي 

هايي كه ريشه  هاي زيردرخت برگ•
آنها بين دو مسير جستجو قرار 

.دارد

راسي كه دو مسير جستجو از هم  •
شوند را راس جداكننده           جدا مي

ناميم و با نماد         نشان  مي
.دهيم مي

10

زيردرخت هاي انتخاب شده
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بعدي 1جستجوي 

براي تعيين راس جداكننده •
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بعدي 1جستجوي 
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xv = 9

x = 15 x' = 29
9

3 25

1 6 16 27

3 5 15 23

15 16

30

5 6 23 25

1 3

5 6

9

15 16 23 25 30 35

27

15 > 9

xv = 25

15 < 25 , 29 > 25

vsplit
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بعدي 1جستجو 
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FindSplitNode(T,17,77)

مثال

]17,77: [پرس و جو

14 مريم طهماسبي: جستجوي دامنه            استاد درس-هندسه محاسباتي

vsplit
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مثال

]17,77: [پرس و جو
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در درخت  xتعيين مسير جستجوی 

17 < 49
17 < 23 ReportSubTree

17 > 10
17 < 19 ReportSubTree

vsplit
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مثال

]17,77: [پرس و جو
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در درخت  xتعيين مسير جستجوی 

در درخت  ’xتعيين مسير جستجوی 

17 < 49
17 < 23 ReportSubTree

17 > 10
17 < 19 ReportSubTree

vsplit

77 > 49
77 < 80
77 > 62
77 > 70

ReportSubTree
ReportSubTree

19 > 17

80 > 77

در دامنه ھست ولی 19
.نيست 80
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درستي الگوريتم 

همه نقاطي كه در دامنه   1DRANGEQUERYالگوريتم : قضيه
.كند وجود دارند را مشخص مي

:  ايده اثبات–

.شود هر نقطه در دامنه جستجو توسط الگوريتم مشخص مي) 1(

كند در دامنه مورد جستجو   اي كه الگوريتم اعالم مي هر نقطه) 2(
.هست
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زمان اجراي الگوريتم ها 

:ساختن درخت جستجوي دودويي متعادل•

توان در زمان   نقطه درخت جستجوي دودويي متعادل را مي nبراي  

O(n log n)  و با حافظهO(n) ساخت.

:زمان پرس و جو•

تعيين راس جداكننده

 ’xو  xطي كردن مسير جستجو براي 

هاي زيردرخت هايي كه ريشه آنها بين دو مسير جستجو   اعالم نقطه
.  قرار دارد
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O(log n)

O(log n)

O(k)

O(k+ log n)
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بعدي 2جستجوي 

نقطه در صفحه باشد كه هيچ دوتاي  nاي از  مجموعه Pفرض كنيد •
اين شرط بسيار محدود  . (يكسان نداشته باشند yيا  xآنها مختص 
)!كننده است

است كه درون مستطيل                                         Pهدف تعيين نقاطي از •
.قرار دارند

يعني نقطه                     درون اين مستطيل است اگر و تنها اگر

و                                                                  
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بعدي 2جستجوي 

يك پرس و جوي دو بعدي

yو  xدو پرس و جوي يك بعدي در راستاي محورهاي 
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ساختاری مشابه درخت جستجوی دودويی؟ 
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بعدي 2جستجوي 

را به طور متناوب در نظر   yو  xدر فضاي دو بعدي دو مولفه •
. گيريم مي

كنيم   ابتدا با يك خط عمودي مجموعه را به دو زيرمجموعه افراز مي•
هاي  هاي سمت چپ و روي خط در درخت سمت چپ و راس راس

سپس هر  . شوند راست آن در درخت سمت راست ذخيره مي
هاي باال و روي خط   راس. كنيم مجموعه را با يك خط افقي افراز مي

هاي پايين آن در درخت سمت راست   در درخت سمت چپ و راس
. شوند ذخيره مي
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kdساختن درخت 
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:در خط افقی
ھای با%ی خط در درخت  راس

سمت راست و  راس ھای زير 
و روی خط در درخت سمت 

چپ

:در خط عمودی
ھای سمت چپ و روی خط  راس

ھای  در درخت سمت چپ و راس
راست آن در درخت سمت 

راست
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kdساختن درخت 
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kdساختن درخت 

  O(n log n)نقطه در زمان  nاي از  براي مجموعه kdدرخت : قضيه
.شود ذخيره مي O(n)شود و در فضاي  ساخته مي

اگر . در هر مرحله از الگوريتم بايد ميانه نقاط تعيين شود: ايده اثبات
مرتب شده باشند اين كار در زمان  yو  xنقاط براساس مختص 

O(n) پس. شود انجام مي
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kdجستجو در درخت 
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kdجستجو در درخت 

يي كه ناحيه آنها با دامنه    ها درخت را از ريشه به دنبال راس: ايده•
كه   vدر هر راس . كنيم داده شده اشتراك دارد، جستجو مي

region(v) ي   ها زيرمجموعه دامنه داده شده باشد همه راس
.كنيم زيردرخت را اعالم مي
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kdجستجو در درخت 

29 مريم طهماسبي: جستجوي دامنه            استاد درس-هندسه محاسباتي 97- 1396اولنيمسال

kdجستجو در درخت 
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kdجستجو در درخت 
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kdجستجو در درخت 

كند آيا ناحيه مورد جستجو با  قسمت اصلي الگوريتم بررسي مي•
براي بررسي اين . اشتراك دارد يا نه vناحيه متناظر با يك راس 

.مشخص شود vمطلب بايد                در هر راس 

هاي  هايي كه در راس توان از خط براي به دست آوردن اين ناحيه مي•
براي مثال ناحيه متناظر . اند استفاده كرد داخلي درخت ذخيره شده

:در عمق فرد به صورت زير است vبا فرزند چپ راس 
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kdجستجو در درخت 

كنيم ناحيه متناظر با جواب  در اين الگوريتم فرض نمي: نكته•
.  مستطيل باشد

نقطه اگر ناحيه متناظر با جواب   nبراي  kdدر يك درخت : قضيه•
مساله مستطيل باشد الگوريتم باال در زمان                 كه در آن  

k كند تعداد نقاط ناحيه است، همه نقاط ناحيه را تعيين مي  .
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kdجستجو در درخت 

:ايده اثبات

  خط راستاي درخت، در رفتن پايين سطح يك با kd درخت در
 چپ يا راست سمت به جستجو مسير و مي كند تغيير جداكننده

  مانند كننده جدا خط راستاي دوباره بعد، سطح در اما شود، مي منحرف
  ناحيه از و مي رويم پايين درخت در سطح دو پس .شود مي اول سطح
  جستجو آنها تاي در دو حداكثر كه مي شود توليد ناحيه زير 4 اول،

.مي دهيم انجام
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درخت دامنه

مختص ها براساس  براي راس  درخت جستجوي دودوييابتدا يك •
x دهيم آنها تشكيل مي  .

قرار  vي زيردرخت با ريشه   ها مجموعه همه اعضايي كه در برگ•
نشان          p(v)ناميم و با نماد  مي vزيرمجموعه كانونيدارند را 

.دهيم مي

آنها مرتب   yمولفه اعضاي هر زيرمجموعه كانوني را به ترتيب •
اين راس ها را در يك درخت جستجوي دودويي            . كنيم مي

.كنيم ذخيره مي
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درخت دامنه

به ريشه درخت                قرار  گر اشارهحال در هر راس    از    يك •
.دهيم مي
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درخت جستجوی 
دودويی براساس مولفه 

x
درخت جستجوی 

دودويی براساس مولفه 
y
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مثال
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ي 
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تحليل حافظه مورد نياز

زيرا. است O(n log n)حافظه مورد نياز برابر با •

ها در همه درختهاي كانوني متناسب است با تعداد   تعداد راس–
هاي آنها برگ

پس مجموع  ... برگ و  n/2برگ، دو درخت با  nيك درخت با –
.است O(n log n)ها برابر با  هاي درخت تعداد برگ

.نياز دارد O(m)حافظه  mهر درخت كانوني با اندازه –

.است O(n log n)پس حافظه مورد نياز برابر با –
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تحليل زمان ساختن درخت

. است O(n log n)برابر با  xزمان ساختن درخت •

است پس براي ساختن  O(n log n)هم  روي yهاي  اندازه درخت•
.است O(n(log n)2)زمان  yهاي  درخت

 نامرتببراي ساختن درخت جستجوي دودويي براي يك ليست •
O(n log n)  زمان الزم است اما اگر اين درختها را از پايين به باال

وقتي درختهاي فرزندان يك راس ساخته شده . بسازيم سريعتر است
.كافي استزمان خطي ها را داريم پس  باشد ترتيب راس
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. است O(n log n)زمان ساختن درخت دامنه برابر با 
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پرس و جوي در درخت دامنه 

جستجوي دامنه  •

مختص زيرمجموعه كانوني آنها كه  O(log n)در درخت     بين •
x شوند آنها در بازه            قرار دارند مشخص مي  .

آنها در دامنه است در درخت    yمختص براي تعيين نقاطي كه •

.كنيم جستجو مي                               
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تحليل زمان پرس و جو 

.زمان پرس و جو در درخت دامنه برابر با                      است•

براي انتخاب راس بعدي زمان ثابت  Tدر درخت  vدر هر راس –
انجام شود كه   جستجوي يك بعديممكن است . مسير الزم است

.   زمان                         الزم دارد

.است O(log n)هاي كانوني  تعداد زيرمجموعه–

:مجموع زمان الزم براي پرس و جو برابر است با–
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v
v

k k=∑

(log )O n k= +2
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درخت دامنه در بعدهاي باالتر

.سازيم ميمولفه اول ابتدا يك درخت جستجوي دودويي براساس •

اين درخت يك نشانگر به  vدر هر راس •

p(v)هاي  درخت ديگري كه در آن راس      
قرار دارند قرار مولفه دوم به ترتيب       

.دهيم مي      

.  دهيم به همين ترتيب ادامه مي
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تحليل

  O(log n)زمان جستجو در اين درخت با افزايش بعد به اندازه •
هاي كانوني را به اندازه  هر بعد تعداد مجموعه. يابد افزايش مي
.دهد افزايش مي  log nضريبي از

.است O(n (log n)d-1)زمان ساختن درخت و حافظه مورد نياز •

45 مريم طهماسبي: جستجوي دامنه            استاد درس-هندسه محاسباتي

O((log n)d)= پرس و جو زمان 

97- 1396اولنيمسال

كاهش زمان به روش آبشاري

راس در درخت مرتبه اول انتخاب     O(log n)در درخت دامنه •
.شوند كه مختص اول آنها در دامنه داده شده باشد مي

) درخت وابسته(ها زيرمجموعه كانوني راس  براي هر يك از اين راس•
هايي كه مختص دوم آنها در دامنه داده شده است،  براي تعيين راس
O(log n +k): زمان. جستجو مي شود

46 مريم طهماسبي: جستجوي دامنه            استاد درس-هندسه محاسباتي

O(log2 n+k)

روش آبشاری برای کاھش زمان پرس و جو در 
  O(log n + k)درخت دامنه به 
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مثال
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2 1A A⊆[20 : 65]

23 30 37 59 62

30 62

جستجوی 
A1دودويی در 

O(log n+k)

O(1+k)
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كاهش زمان به روش آبشاري

براي كاهش زمان پرس و جو در درخت دامنه  •

.كنيم از نتيجه جستجو در درخت هاي قبل استفاده مي•

به   O(log n +k)كاهش زمان جستجو در درخت هاي وابسته از •
O(1+k).
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كاهش زمان جستجو در درخت دامنه به 
O(log n +k)  
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پياده سازي در درخت دامنه

.يك درخت جستجوي دودويي مي سازيم xبراي مختص •

  A(v)از درخت، به جاي درخت وابسته، از آرايه  vبراي هر راس •
.دارد A(rc(v))و  A(lc(v))كنيم كه دو اشاره گر به  استفاده مي
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( ( )) ( )    ,    ( ( )) ( )P lc v P v P rc v P v⊆ ⊆

درخت اليه اي دامنه
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مثال
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v
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مثال
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برخي از 

گرها حذف  اشاره

.شده اند

A(v)

A(lc(v)) A(rc(v))
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پرس و جو در درخت اليه اي دامنه

[’x,x]:  دامنه• ×[y,y’]

vsplitدر درخت اوليه و  ’xو  xجستجوي •

بزرگتر  yكه مختص دوم آن از  A(vsplit)تعيين كوچكترين عضوي در •
.يا مساوي باشد

.آنها در دامنه قرار دارد xراس كه مختص  O(log n)تعيين •

هاي داخل دامنه   براي تعيين نقطه A(v)از درخت اوليه،  vدر هر راس •
.  بررسي مي شود

parent(v)تعيين اولين نقطه با دانستن محل آن در –

  A(v)حركت به سمت راست در –

:كل زمان•
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O(log n)

O(log n)

O(1)

O(k)

O(k+ log n)
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