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1 Opis problemu

W obecnych czasach wiele osób korzysta z systemu nawigacji drogowej GPS. Taki system
przechowuje caª¡ map¦ drogow¡ danego kraju i co jaki± czas musi szybko pokazywa¢ zaledwie
niewielki jej fragment. Takim fragmentem jest z reguªy prostok¡tne okienko o bokach równole-
gªych do osi. Zapytanie o taki obszar nazywa si¦ zapytaniem o okienkowanie.
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Mapa mo»e by¢ przechowywana w postaci odcinków, ka»dy odcinek reprezentuje maªy ele-
ment mapy (kawaªek drogi, rzeki, granicy obszaru. . . ). Sprawdzenie ka»dego pojedynczego od-
cinka, aby zobaczy¢, czy le»y on wewn¡trz okienka, nie jest metod¡ nadaj¡c¡ si¦ do pracy z ilo±ci¡
danych, z którymi mamy do czynienia. Zamiast tego b¦dziemy pami¦ta¢ map¦ w wyspecjalizo-
wanych strukturach danych, umo»liwiaj¡cych szybkie odpowiedzi na zapytanie o okienkowanie.

2 Drzewa obszarów

Odcinki, które s¡ odpowiedzi¡ dla zapytania o okienkowanie, mo»na podzieli¢ na ró»ne przy-
padki: odcinek mo»e le»e¢ caªkowicie w ramce zapytania, jednokrotnie przecina¢ brzeg ramki,
przecina¢ dwa brzegi. W dwóch pierwszych przypadkach odcinek ma co najmniej jeden koniec
wewn¡trz ramki. Mo»emy znale¹¢ taki odcinek pytaj¡c o obszar ramki dla 2n ko«ców odcinków
z caªej mapy. Do takich zapyta« sªu»y dwuwymiarowe drzewo obszarów. Struktura ta zu»ywa
O(n log n) pami¦ci, czas jej utworzenia to O(n log n), a na zapytanie o obszar mo»na odpowie-
dzie¢ w czasie O(log2 n + k), gdzie k jest liczb¡ podawanych punktów. Dodatkowo, stosuj¡c
kaskadowanie cz¡stkowe mo»na zredukowa¢ czas zapytania do O(log n + k). Do znajdowania
odcinków z ostatniego przypadku posªu»ymy si¦ drzewem odcinków.



3 Drzewa odcinków

3.1 Wst¦p

Odcinki, które podwójnie przecinaj¡ brzeg okienka, mog¡ by¢ znalezione poprzez zapytanie
o odcinki przecinaj¡ce ka»dy z 4 brzegów (oczywi±cie trzeba pami¦ta¢, »eby nie podawa¢ powtó-
rze«). Wystarczy, »e od teraz zajmiemy si¦ tylko problemem jak znale¹¢ odcinki przecinaj¡ce
pionowy brzeg ramki. Z poziomymi brzegami jest analogicznie. Przyjmijmy nast¦puj¡ce ozna-
czenia: dany jest n-elementowy zbiór S dowolnie zorientowanych odcinków na pªaszczy¹nie i
chcemy znale¹¢ te odcinki z S, które przecinaj¡ pionowy odcinek zapytania q = qx × [qy, q

′
y].

Dodatkowo zakªadamy, »e odcinki nie mog¡ si¦ przecina¢, ale za to mog¡ si¦ styka¢ ko«cami.
Zanim otrzymamy peªne rozwi¡zanie, zajmijmy si¦ najpierw problemem znajdowania od-

cinków, które przecinaj¡ pionow¡ prost¡ zapytania qx. Oznaczmy przedziaªy x-owe wszystkich
odcinków poprzez zbiór I = {[x1, x′1], [x2, x′2], . . . , [xn, x′n]}. Nasz problem wygl¡da teraz tak, »e
musimy znale¹¢ te odcinki ze zbioru I, które zawieraj¡ punkt qx.

3.2 Opis drzewa odcinków

Mo»emy podzieli¢ prost¡ poziom¡ na przedziaªy elementarne utworzone przez ko«ce odcinków
ze zbioru I:

(−∞, p1), [p1, p1], (p1, p2), [p2, p2], . . . , [pm, pm], (pm,∞)

Mo»na zauwa»y¢, »e dla ka»dego punktu z danego przedziaªu elementarnego odpowied¹ na
zapytanie jest taka sama. Powodem, dla którego rozwa»amy przedziaªy otwarte na przemian z
domkni¦tymi dla pojedynczych punktów jest to, »e odpowied¹ na zapytanie we wn¦trzu prze-
dziaªu elementarnego niekoniecznie jest taka sama jak na jego ko«cach.

Aby znale¹¢ te przedziaªy z I, które zawieraj¡ punkt zapytania qx, wystarczy znale¹¢ przedziaª
elementarny, który zawiera qx. W tym celu mo»emy zbudowa¢ zrównowa»one drzewo binarne T ,
którego li±cie b¦d¡ odpowiadaªy przedziaªom elementarnym.

Niech przedziaª elementarny odpowiadaj¡cy li±ciowi u to b¦dzie Int(u). Je±li w ka»dym li-
±ciu u b¦dziemy pami¦tali te przedziaªy z I, które zawieraj¡ przedziaª elementarny Int(u), to
wystarczy ju» tylko znale¹¢ dany li±¢, co w drzewie binarnym trwa O(log n). Czas odpowiedzi na
zapytanie wyniesie wtedy O(log n + k), gdzie k to rozmiar wyniku, pami¦tany w danym li±ciu.
Jedyny problem to rozmiar pami¦ciowy naszej struktury. Rozwa»my nast¦puj¡cy przypadek:
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Na rysunku wida¢, »e ka»dy odcinek byªby pami¦tany w okoªo poªowie przedziaªów elemen-
tarnych, co prowadzi do wniosku, »e pesymistyczny rozmiar pami¦ciowy struktury wyniósªby
O(n2). Aby temu zaradzi¢, nale»y najpierw zauwa»y¢, »e przedziaªy mo»na pami¦ta¢ nie tylko
w li±ciach, ale równie» w w¦zªach wewn¦trznych drzewa T. Rozwa»my nast¦puj¡cy przykªad:
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Przedziaª s jest pami¦tany w li±ciach u1, u2, u3, u4 i u5. Kluczow¡ obserwacj¡ jest to, »e ±cie»ka
przeszukiwa« ko«czy si¦ w jednym z li±ci u1-u4 wtw gdy przechodzi przez w¦zeª wewn¦trzny v.
Dlatego mo»na zapami¦ta¢ przedziaª s w w¦¹le v i li±ciu u5 zamiast w li±ciach u1-u5. Generalnie
mo»emy zapami¦tywa¢ dany przedziaª w pewnej liczbie w¦zªów, które pokrywaj¡ ten przedziaª
i wybieramy te w¦zªy tak wysoko jak to mo»liwe. Taka struktura to wªa±nie drzewo odcinków.
Poni»ej przestawione jest przykªadowe drzewo odcinków:
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W¦zªy wewn¦trzne T odpowiadaj¡ przedziaªom, które s¡ sum¡ przedziaªów elementarnych.
Przedziaª Int(v), odpowiadaj¡cy w¦zªowi v, jest sum¡ przedziaªów elementarnych Int(u) li±ci w
poddrzewie zakorzenionym w v. Ka»dy w¦zeª lub li±¢ w T oprócz przedziaªu Int(v) pami¦ta
zbiór I(v) tych przedziaªów z I, które zawieraj¡ w sobie Int(v), ale nie zawieraj¡ w caªo±ci
Int(rodzic(v)) (bo pami¦tamy przedziaªy w jak najwy»szych w¦zªach).

Lemat 1 Drzewo odcinków dla zbioru n przedziaªów u»ywa O(n log n) pami¦ci.

Dowód 1 Lemat b¦dzie udowodniony, je»eli zostanie pokazane, »e ka»dy przedziaª s jest pami¦-

tany w zbiorach I(v) maksymalnie w dwóch w¦zªach na ka»dej wysoko±ci drzewa. Niech v1, v2 i

v3 b¦d¡ trzema w¦zªami na tej samej wysoko±ci i niech przedziaª s b¦dzie pami¦tany w v1 i v3.
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Wiemy zatem, »e s obejmuje caªy przedziaª od lewego ko«ca Int(v1) do prawego ko«ca Int(v3).
Poniewa» v2 le»y mi¦dzy v1 i v3, Int(rodzic(v2)) musi by¢ zawarty w s. St¡d s nie b¦dzie pami¦-

tany w v2.

3.3 Konstrukcja drzewa odcinków

Otrzymanie przedziaªów elementarnych sprowadza si¦ do posortowania ko«ców przedziaªów
z I. Przedziaªy elementarne stanowi¡ li±cie drzewa, zatem konstrukcja zrównowa»onego drzewa
binarnego T polega teraz na budowaniu w¦zªów od doªu do góry i dla ka»dego w¦zªa drzewa v
nale»y okre±li¢ reprezentuj¡cy go przedziaª Int(v). Podej±cie takie zajmie liniowy czas. Pozostaje
utworzy¢ dla ka»dego w¦zªa zbiór odpowiedzi I(v) w nim pami¦tany. W tym celu pojedynczo
wstawiamy przedziaªy do drzewa odcinków. Przedziaª jest wstawiany do T poprzez wywoªanie
nast¦puj¡cej procedury z v = korzen(T ).

INSERT_SEGMENT_TREE(v, [x, x′])
Dane wej±ciowe: Korze« (poddrzewa) drzewa odcinków i przedziaª
Wynik: Przedziaª b¦dzie zapisany w poddrzewie.

1: if Int(v) ⊆ [x, x′] then

2: zapisz [x, x′] w I(v)
3: else

4: if Int(lewy(v)) ∩ [x, x′] 6= ∅ then

5: INSERT_SEGMENT_TREE(lewy(v), [x, x′])
6: end if

7: if Int(prawy(v)) ∩ [x, x′] 6= ∅ then

8: INSERT_SEGMENT_TREE(prawy(v), [x, x′])
9: end if

10: end if

Lemat 2 Wstawienie wszystkich przedziaªów do drzewa odcinków zajmuje O(n log n) czasu.

Dowód 2 Lemat zostanie udowodniony, je±li poka»emy, »e wstawienie pojedynczego przedziaªu

zajmuje O(log n) czasu. W ka»dym w¦¹le, który jest odwiedzany, sp¦dzamy staªy czas. Gdy odwie-

dzamy w¦zeª v, to albo zapami¦tujemy [x, x′] w I(v), albo Int(v) zawiera koniec [x, x′]. Poniewa»

przedziaª jest pami¦tany co najwy»ej 2 razy na ka»dym poziomie oraz jest co najwy»ej jeden w¦zeª

na ka»dym poziomie, któremu odpowiada przedziaª zawieraj¡cy x i analogicznie zawieraj¡cy x′,
to na ka»dym poziomie odwiedzamy maksymalnie 4 w¦zªy.
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3.4 Zapytania w drzewie odcinków

Poni»sza funkcja znajduje przedziaªy zawieraj¡ce punkt qx. Pocz¡tkowo jest wywoªywana z
v = korzen(T ).

QUERY_SEGMENT_TREE(v, qx)
Dane wej±ciowe. Korze« (poddrzewa) drzewa odcinków i punkt zapytania qx.
Wynik. Wszystkie przedziaªy w drzewie zawieraj¡ce qx.

1: Podaj wszystkie przedziaªy w I(v)
2: if v nie jest li±ciem then

3: if qx ∈ Int(lewy(v)) then

4: QUERY_SEGMENT_TREE(lewy(v), qx)
5: else

6: QUERY_SEGMENT_TREE(prawy(v), qx)
7: end if

8: end if

Lemat 3 Przedziaªy zawieraj¡ce punkt zapytania qx mo»na poda¢ w czasie O(log n+ k), gdzie k
jest liczb¡ podawanych przedziaªów

Dowód 3 Algorytm zapytania odwiedza jeden w¦zeª na ka»dym poziomie drzewa, wi¦c w sumie

O(log n) w¦zªów. W w¦¹le sp¦dzamy O(kv) czasu, gdzie kv to liczba podawanych przedziaªów w

w¦¹le v.

3.5 Przystosowanie drzewa odcinków do okienkowania

Wró¢my do problemu okienkowania. Mamy ju» drzewo odcinków jako struktur¦ do znajdo-
wania odcinków przecinaj¡cych prost¡ zapytania qx. Musimy j¡ delikatnie przerobi¢, »eby umie¢
znajdowa¢ odcinki przecinaj¡ce pionowy odcinek zapytania q = qx × [qy, q

′
y]. Zauwa»my, »e te-

raz ka»dy w¦zeª v odpowiada pionowej pªycie Int(v)× (−∞,∞). Odcinki, które nale»¡ do I(v)
danego w¦zªa, to te odcinki, które przecinaj¡ obie proste x i x′, gdzie Int(v) = [x, x′]. Obrazuje
to rysunek:
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Teraz je±li przypomnimy sobie o zaªo»eniu poczynionym na pocz¡tku, »e odcinki nie mog¡
si¦ ze sob¡ przecina¢, a jedynie styka¢ ko«cami, to ªatwo zauwa»y¢, »e wszystkie odcinki w
danej pªycie I(v) mo»na uporz¡dkowa¢ wzgl¦dem pionu. Mo»emy zatem zamiast samych x-
przedziaªów odcinków, trzyma¢ caªe odcinki w I(v) uporz¡dkowane wzgl¦dem pionu. Mo»na to
osi¡gn¡¢ przyjmuj¡c, »e I(v) to zrównowa»one drzewo binarne. Wtedy czas dodawania przedzia-
ªów odcinków do drzewa odcinków wzro±nie z O(n log n) do O(n log2 n) � w linijce 2 algorytmu
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INSERT_SEGMENT_TREE czas wstawiania ro±nie ze staªego do logarytmicznego. Nato-
miast wyszukiwanie odcinków przecinaj¡cych odcinek zapytania q wyniesie O(log2 n+ k), gdzie
k to liczba zwracanych odcinków � w linijce 1 algorytmu QUERY_SEGMENT_TREE czas
ze staªego wzro±nie do logarytmicznego.

3.6 Podsumowanie

Dla zbioru S skªadaj¡cego si¦ z n odcinków na pªaszczy¹nie z rozª¡cznymi wn¦trzami, odcinki
przecinaj¡ce prostok¡tne, równolegªe do osi okienko zapytania mo»na poda¢ w czasie O(log2 n+
k) stosuj¡c struktur¦ danych, która u»ywa O(n log n) pami¦ci, gdzie k jest liczb¡ podawanych
odcinków. Struktur¦ mo»na zbudowa¢ w czasie O(n log2 n).
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