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چکیده

امروزه طبقهبندی اطالعات برای استفاده مناسب از آنها به هنگام نیاز امری بسیار مهم و حیاتی است ،
در این راستا روشهای مختلفی برای طبقهبندی معرفی شده است هته هریته بته نخبته هتخد بهبتخدی را در
راستای بهینهسازی اهتشاف و طبقهبندی داده بخجخد آوردهاند  ،یکی از روشهای مهم در این مقخلته  ،استتفاده
از شاهصهای فضایی اس نظریه اصلی شاهص فضایی هه مهمترین نظریته اساستی ستر و جتخ متیباشتد ،
محاسبه نظریهی نزدیکی اس معروفترین ساهتار شاهص  ،دره  Rمیباشتد استتراتیی اصتلی درهت R
جمع آوری نخدهای فضایی چند بعدی با مستطیل حداقل محدوده ( )MBRمیباشد هه هخچکترین نخد فضایی
داهلی مستطیل باشد بعد از شاهص بنتدی  ،بهینته ستازی بازیتابی اطالعتات در سایگتاه دادهی فضتایی مهتم
اس ] [2از اینرو جه بررسی بیشتر مخضخع  ،در این مقاله  ،شاهص فضتایی جدیتد هته متعلت بته هتانخاده
 R+treeمیباشد و مفهخم همپخشانی گره ها را حفظ میهند و  R++treeنام دارد  ،بررسی شتده است نتتای
این مقاله نشان میدهد هه  R++treeدر دامنه ی سر و جخ  ،سر و جخ  KNNو سر و جخ  Top-kبسیار
هارآمدتر از  R*treeمیباشد
هلمات هلیدی:
شاهص فضایی ،هیستخگرام های ساه دره های  ، Rدره های R
 .1مقدمه

هیستخگرام ها  ،ساهتارهای مهمیهستند هه در ابتدا در سیستمهای سایگاه داده بته منظتخر تخمتین انتختابی ستر و
جخها مخرد استفاده قرار گرفتند آنها برای هسب ساسخ تقریبی سریع برای سر و جخهای متراهم مهم استفاده میشخند بیشتر
آنها متدهای مبتنی بر شبکه ای هستند هته تنهتا بترای دیتتا سخینت دو بعتدی قابتل اجترا هستتند مشتکل طراحتی بهینته
هیستخگرامهای چندبعدی به  NP-hardمشهخر هستند][3
وضعی فعلی بیانگر این اس هه حین اجرای یه سر و جخ در نظام مدیری یه سایگاه داده ی فضتایی ()SDBMS
 ،بهینه ساز سر و جخ تمام طرحهای مخجخد در ارزیابی سر و جخ را به وجخد میآورد تمتام ایتن طترح هتا در بتازده نهتایی
مشابه اند اما در هزینه اجرا و زمان اجرا با یکدیگر فرق میهنند][2
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فلسفه تخصیص باه های هیستخگرام اهتصاص آنها به زیرفضاهایی هه بدرستی هخشههای اشیا را تشتخیص داده انتد
میباشد بنابراین  ،ابتدا یه روش برای سیدا هردن مرهز هخشههای اشیائ سیشنهاد میشخد سپس ،یه الگخریتم برای ستاه
باه های هیستخگرام از این مراهز سیشنهاد می گردد این باه ها از مراهز هخشه ها  ،مقداردهی اولیه میشخند  ،سپس بترای
سخشش هخشه ها گسترش مییابند بهترین طرح تخسعه براسا مفهخم افزایش چخلگی انتخاب شده اس ][6
 .2تاریخچه

یکی از اولین متدها هه برای دیتای چندبعدی سیشنهاد شد  htreeمیباشد این متد سارتیشن بندی ناهمپخشتی فضتای
چند بعدی را بر اسا فرهانس به عنخان سارامتر منشا ایجاد میهند] [2نخیسندگان دو استراتیی را سیشنهاد هرده اند:
 )1متغیر بنیادی بصخرت زیر عمل میهند :در فاز اول ،الگخریتم شبکه معینی را محاسبه میهند و تعتداد اشتیای فضتایی زیتر
گروه را برای هرهانه تعریف میهند براسا شبکه محاسبه شده تقسیم بندی ساه دوتایی بازگشتی ( )BSPبرای محاستبه
هیستخگرام استفاده میشخد
 )2برای هاهش تاثیر استراتیی دوم ساهتاری یعنتی  Minskew-Progressive-Refinementشتبکه هتایی بتا تفکیههتای
مختلف مخرد استفاده قرار میگیرند هر تفکیه شبکه ای برای ساه بخشهای یکسان منحنیهای سیخند هیستخگرام استفاده
میشخد][2
 MinSkewیه روش شناهته شده ساه هیستخگرام برای دادههای فضتایی است درابتتدا  MinSkew ،مجمخعته
دادههای اصلی را با استفاده از یه شبکه یکنخاه تخمین میزند سپس ،با یه باه ته متشکل از تمتام اشتیاد داده شتروع
میشخد  ،برای هر باه  ،انحراف مکانی آن و نقطه تقسیم در طخل ابعادش هته حتداه ر هتاهش در انحتراف مکتانی را تخلیتد
هخاهد هرد  ،محاسبه می هند و بعد  MinSkew ،باه هایی هه تقسیم آنهتا منجتر بته بزرگتترین هتاهش در چخلته مکتانی
میشخد  ،را بر میدارد این باه را به دو باه فرزند تقسیم میهنتد  ،و داده را ازباهت قتدیمی بته باهت جدیتد اهتصتاص
میدهد سس از اتمام  ، MinSkewهیستخگرام ساهته شده مجمخعه ای از باه غیر متداهل اس ][6
بسادگی میتخان از الگخریتم ساه باه  Bichromaticبرای دریاف یه نسخه جدیتد از هتر باهت ستاهته شتده
استفاده هرد مجمخعه باه های  Bichromaticسپس به عنخان هیستخگرام نهایی گزارش میشخد این استراتیی  ،به عنتخان
م ال  ،تبدیل هر باه به  Bichromaticسس از اتمام فرآیند ساه هیستخگرام  ،میتخاند برای هتر روشتی هته در آن باهت
ساهته شده با یکدیگر همپخشانی ندارند  ،بکار گرفته شخد][6
 STHistیه روش ساه هیستخگرام برای دادههای جغرافیایی گرافیکی دو یا سه بعدی اس با تخجته بته مجمخعته
داده همراه با فضای داده ها  STHist ،ابتدا تمام فضای داده ها را به تعدادی از بخشهای داده سارتیشن بندی میهند ستپس
 ،برای هر بخش  STHist ،به صخرت بازگشتی نقاط متراهم هه به باه هیستخگرام تبدیل شده اس را تشخیص میدهتد در
اینجا  ،نقاط متراهم یه منطقه داده اس هه شرایط هاصی در فرهانس جسم  ،شکل و اندازه را برآورده میهند همه باه هتا
دریه بخش داده هه یه دره باه سازمان یافته اس شناسایی شدند با تخجه به روش ساه باهت  ، Bichromaticمتا
میتخانیم از الگخریتم ساه باه  Bichromaticبرای تبدیل هرباه ساهته شده تخسط  STHistدر طتخل فرآینتد ستاه
هیستخگرام به نسخه  Bichromaticاستفاده هنیم به عبارت دیگر  ،برای هر بخش داده ها  ،سس از اینکه باه ریشته ایجتاد
میشخد  ،الگخریتم ساه باه  Bichromaticبرای این باه ریشه استفاده میشتخد ستپس  STHist ،نقتاط داهتل باهت
ریشه بهبخد یافته را تشخیص میدهد و این نقاط را به باه فرزند تبدیل میهند برای هر یته از ایتن باه هتای فرزنتد  ،متا
الگخریتم ساه باه  Bichromaticرا برای دریاف نسخه بهبخد یافته اعمال میهنیم این رونتد تتا زمتانی هته هتیت باهت
جدیدی ساهته نشده باشد ادامه مییابد][6
 STHist-cروش بهبخد یافته  STHistمیباشد هه همان چهارچخب  STHistرا بکار میبترد روش  STHistشترایط
سف و سخ را بر روی شکل و اندازه برای تشخیص مناط تراهم بکار میبرد این دلیل عمدتا بترای یته راه مترتبط آستان
برای یافتن مناط تراهم میباشد بهرحال بخاطر این شرایط سف و سخ  ،روش  STHistگاهی اوقات مخف به تشخیص
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هخشههای اشیائ درمجمخعه داده ها نمیشخد برای ستاه نمتخدار هیستتخگرام دقیت  STHist-c ،باهت هتا را در مکتان
هخشههای داده اهتصاص میدهد ابتدا یه الگخریتم هخشه بندی و دو روش آماری  ،برای سیدا هردن تعداد و مکان هخشههای
اشیا با هم ترهیب میشخند سپس یه الگخریتم جدید برای ساه باه ها از مرهز این هخشه ها ارائه میشخد منتاط باهت
ها به تدری از مرهز هخشه به تمام جهات گسترش مییابند در زمتان گستترش یته باهت  ،از میتان بستیاری از گزینتههای
احتمالی گسترش  ،بهترین روش بر اسا مفهخم جدیدی از افزایش چخلگی انتخاب میشخد][6
 .3آزمایشات

در این مقاله  ،اجرای هیستخگرامهای مختلف را مخرد بررسی و مقایسه قرار گرفته شتده است از  MinSkewبعنتخان
متد مرجع استفاده شده هه بسیار هخب عمل میهند  ،دومی را با عنتخان  MinSkewProgمعرفتی شتده است بترای d=2
شبکه ای با هانههای  24مخرد استفاده قرار داده شد برای  d=3هانه های  211برای  MinSkewو چهار شبکه با هانه های 26
 211 ، 212 ، 29 ،برای  MinSkewProgمخرد استفاده قرار داده شده اس دیگر متد هتا هته متخرد آزمتایش قترار گرفتنتد در
جدول شماره  1لیس شده اند][2
جدول ( :1بررسی تابع هزینه متدهای مطالعه شده)][2

توضیحات

تابع هزینه
cv

حجم MBR

cQP

گسترش  CVبا میانگین  ،طولهای طرف پرس و جو

cRK

معیار k-Uniformity

cSK

Spatial skew of MBR

توضیحات

هیستوگرام
MinSkew

 ، MinSkewشبکه ثابت

MinSkewProg

 ، MinSkew,Progپاالیش

rkHist

rkHist withα=0. 1

Rtree

پارتیشن بندی سایز ثابت  ،منحنی Hilbert

R-V

 ،CVمنحنی Hilbert

R-VQP

 ،CQPمنحنی Hilbert

R-RK

 ،CRKمنحنی Hilbert

R-SK

 ،CSKمنحنی Hilbert

FST

جنگل STHist

 .4زمان ساخت و تخمین

برای هاهش زمان تقریبی هیستخگرام میتخاند بعنخان حافظهی اصتلی  R-treeارائته شتخد شتکل  4عملکترد انتدازهی
منحنی های سیخندی و زمان مجمخع حجم هار برای ارائه هیستتخگرام را نشتان میدهتد  ،دوتتای اول  R-treeهستتند ستخمی
آرایهای برای منحنیهای سیخند اس برای  R-treeتنظیمات حافظهی اصلی مخرد استفاده قرار داده شده و گنجایش هروجتی
به  12مدهل برای هر گروه تنظیم شده اس (دوباره ذهر شده بهترین مجمخعه در آزمایشات بخد) عالوه بر آن یه  R-treeبا
استفاده از منحنیهای سیخند هیستخگرام با یه متد سارتیشن بندی  otpو  CVبعنخان تابع هزینهای درس شده اس ][2
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شکل[2] ،1

شکل 2نتای متدهای  R-treeرا در مقایسه با استراتیی سارتیشن بندی انتدازه ثابت بترای دیتاسخنیت  d=2را نشتان
میدهد مشاهده شد هه متدهایی هه از چهارچخب سارتیشن بنتدی بهینته بتر استا نتخع استتفاده میهننتد دقت بهتتری را
نسب  R-treeاز هخد نشان میدهند

شکل[2] ،2

یه راه حل ممکن سارتیشن بندی تخزیع دیتایی بر اسا
مستقل برای هر طبقه بندی میباشد][2

اندازه و شکل هدف و ستاه هیستتخگرام یتا شتاهصگذاری بطتخر

 .5تفاوتهای درختهای  Rو  R+و*R

درخت  R+یه روش برای دنبال هردن داده با استفاده از یه محل اغلب مختصات ( ، )x,yو اغلب برای مکانهتای بتر
روی سطح زمین اس جستجخ در یه عدد یه مشکل حل شده اس جستجخ در دو یا بیشتر ،و درهخاس برای مکان هتایی
هه در نزدیکی هر دو مختصات  xو ، yنیاز بته الگخریتمهتای  craftierدارد اساستا  ،درهت  R +ستاهتمان داده ی یته نتخع
دره  ، Rمخرد استفاده برای اطالعات مکانی شاهص گذاری اس ][1
 . 1 . 5تفاوت  Rtreeو : R+tree

 R+treeیه مصالحه بین  Rtreeو  : kdtreeآنها از تداهل گرههای داهلی با واردهردن یه شیئ به برگهای متعدد
در صخرت لزوم اجتناب میهنند همپخشانی هل منطقه اس هه در دو یا چند گره مخجخد اس همپخشانی حداقل مجمخعه
ای از مسیرهای جستجخ به برگ (حتی بیشتر برای زمان دسترسی از حداقل سخشش بحرانی) را هتاهش متیدهتد جستتجخی
هارآمد نیاز به حداقل سخشش و همپخشانی دارد][1
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دره  R+و دره  Rدر مخارد زیر با هم تفاوت دارند:
گره ها حداقل نیمی سر تضمین نمیشخد ورودیهای هر یه از گرههای داهلی همپخشانی ندارنتد یته شناسته شتیئ
میتخاند در بیش از یه گره برگ ذهیره شخد][1
مزایا:
از آنجا هه گره ها با یکدیگر همپخشانی ندارند مزایای هارایی سر و جخی نقطه از مناط فضایی تخسط حتداه ر یته
گره سخشیده شده اس یه مسیر واحد دنبال میشخد و گرههای همتری نسب به  Rtreeمشاهده میشخند][1
معایب:
+
از آنجا هه مستطیل ها تکرار میشخند  ،یه دره  R treeمیتخاند بزرگتر از درهت  Rtreeبتر روی مجمخعته داده
یکسان ساهته شخد ساه و نگهداری  R+treeسیچیده تر از ساه و ساز و تعمیر و نگهداری دیگر انخاع دره  Rاس ][1
دره * Rیه نخع از درهتان  Rهستند هه برای شاهص گذاری اطالعات مکانی استفاده میشتخند هزینته ستاه و
ساز  R*treeهمی باالتر از استاندارد درهتان  Rاس  .از آنجا هه داده ها ممکن اس نیاز به جاگذاری دوباره داشته باشند  ،امتا
دره نتیجه معمخال عملکرد سر و جخ بهتر هخاهد داش مانند دره استاندارد  ، Rمیتخانتد در هتر دو نقطته و دادههتای
مکانی ذهیره شخد][1
 . 2 . 5تفاوت بین  Rtreeو : R*tree

به حداقل رساندن همپخشانی و سخشش هر دو به هارایی دره  Rبستگی دارد همپخشانی بدان معنتی است هته  ،در
سر و جخی داده ها و یا درج  ،بیش از یه شاهه از دره نیاز به گسترش دارد سخشش حداقلی باعث بهبخد عملکترد هتر
میشخد  ،در اغلب مخارد به مست نی هردن هل صفحات از جستجخ  ،به وییه برای سر و جخهای دامنه منفی  ،اجازه میدهد
دره * Rتالش میهند برای هاهش هر دو; با استفاده از ترهیبی از یه الگخریتم تقسیم گتره تجدیتد نظتر و مفهتخم
درج مجدد اجباری از سرریز گره جلخگیری هند این براسا مشاهدات ساهتار دره  Rهه بسیار حسا به ترتیبتی هته در
ورودی ها درج شده اس  ،میباشد بنابراین ساهتار ساه درج به احتمال زیاد زیر بهینه است حتذف و درج مجتدد ورودی
ها به سیداهردن مکانی در دره ها هه مناسبتر از مکان اصلی هخدشان میباشد  ،اجازه میدهد] [1در جدول  ، 2مقایسه بتین
دره  Rو * Rو  R+نشان داده شده اس
جدول  ،2مقایسه بین دره  Rو دره های* Rو R+

R

مقایسه
R+

در  Rگرههای همتری نسب به  Rمشاهده میشخد

*R

ساهتار ساه درج به احتمال زیاد زیر بهینه اس

+

 .6نتایج
بتا ایتن وجتخد STHist

آزمایشات انجام شده نشان میدهد هه  STHistنسب به متدهای سیشنهادی دیگر برتر اس
سیچیدگی زمانی ) O (n2برای داده ی 2بعدی و ) O (n3برای داده ی  3بعدی را دارد روش دیگر بترای دستتیابی بته هیستتخگرام
فضایی تخلید آن اس هه از ساهتار شاهص گذاری فضایی م ل  Rtreeاستفاده میهند
دراین مقاله  R++treeبا  R+treeو  R*treeبعنخان شاهص متعارف از هانخاده  Rtreeها متخرد مقایسته قترار داده شتد
 R++treeبعنخان نسخه اصالحی  R+treeارائه گردید نتیجه حاصل نشان داد هه  R++treeدر دامنه ی ستر و جتخ  ،ستر و
جخ  KNNو سر و جخ  Top-kبسیار هارآمدتر از  R*treeمیباشد هارآمدی  R++treeبا رشد ابعاد به آرامیهاهش مییابد ،
چخن مقادیر تکرار هم افزایش مییابد در انتها نشان داده شد هه راندمان زمان جستجخی  R++treeبسیار بهتر از  R+treeاس
 ،آن هم زمانی هه دیتاسخین تکراری مد نظر قرار میگیرد میباشد
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