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Abstrakt 

Obsahem této diplomové práce je implementace nové verze B+stromu v aplikač-

ním rámci ATOM v programovacím jazyku C++. Aplikační rámec ATOM představuje 

sadu rozhraní a podpůrných tříd pro tvorbu persistentních datových struktur. Rá-

mec obsahuje první verzi implementace B+stromu. Tato práce se zabývá implemen-

tací základních operací jako mazání, úprava a vkládání v B+stromu. Práce popisuje 

struktury B-stromu a B+stromu a jejich rozdíly. Dále je popsán aplikační rámec 

ATOM a B+strom vytvořený původní implementací. Pro novou implementaci je vy-

tvořena analýza a jsou zhodnoceny její přínosy a úskalí. V poslední části se práce 

zabývá testy nové implementace a porovnáním s původní.  

Klíčová slova 

B+strom, B-strom, perzistentní vrstva, aplikační rámec ATOM, abstraktní datová 

struktura 
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Abstract 

This master thesis deals with implementation of the new version of B+tree in 

ATOM framework in C++ programming language. ATOM framework consists of in-

terfaces and supportive classes for persistent data structures creation. Framework 

contains the first implementation of B+tree. This thesis deals with basic operations 

on B+tree such as delete, update and insert. This thesis describes the structure of a 

B-tree and a B+tree and differences between them. Further on, the ATOM fra-

mework and the first implementation of B+tree are described. There is an analysis 

for the new implementation and also an evaluation of its benefits and pitfalls. In the 

last part of this thesis there are tests of the new implementation and a comparison 

with the first implementation. 

Keywords 

B+tree, B-tree, persistent layer, ATOM framework, abstract data structure 
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Úvod 

B+strom je stromová datová struktura vycházející z B-stromu umožňující rychlé 

vkládání, vyhledávání i mazání dat. Jakožto dynamická struktura navržená pro 

práci s většími bloky dat je využíván pro ukládání dat na disk (např. souborový sys-

tém NTFS) nebo také v relačních databázích pro ukládání tabulek s indexy. 

Cílem této práce je implementace základních algoritmů nad touto strukturou 

v aplikačním rámci ATOM. Aplikační rámec ATOM, který byl vytvořen na katedře 

Informatiky a výpočetní techniky VŠB-TUO, obsahuje sadu podpůrných tříd a roz-

hraní pro tvorbu perzistentních datových struktur. Součásti aplikačního rámce je 

již první implementace B+stromu obsahující funkce pro vložení a nahrazení prvku 

ve stromu. Cílem tedy bylo naimplementovat pokročilé vkládání prvků do této 

struktury vycházející z první implementace, naimplementovat mazání a nový způ-

sob nahrazení dat v daném prvku. 

První kapitola této práce se věnuje výkladu teorie o stromových datových struk-

turách, konkrétně B-stromu a B+stromu. Tyto struktury jsou nadefinovány a po-

psány společně s operacemi, které se nad nimi provádějí. Při popisu B+stromu se 

vychází z B-stromu a jsou zmíněny rozdíly mezi těmito strukturami a jejich opera-

cemi. 

Druhá kapitola obsahuje praktickou část této práce. Nejdříve jsou zmíněny rozdí-

ly mezi B+stromem z teoretické části a B+stromem, který je vytvářen v aplikačním 

rámci. Aplikační rámec ATOM a jeho vybrané třídy, které byly při implementaci vy-

užity, jsou stručně popsány. Následně se práce věnuje analýze implementace a je-

jich důsledkům. Konec práce tvoří testy nových algoritmů nad datovou strukturou a 

zdůvodnění výsledků. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Strom_%28datov%C3%A1_struktura%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Datov%C3%A1_struktura
http://cs.wikipedia.org/wiki/B-strom
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Kapitola 1.  

Teoretická část 

Tato kapitola obsahuje úvod do abstraktních datových typů, popisy B-stromu  

a B+stromu a popis operací nad těmito strukturami. 

1.1 Abstraktní datový typ 

Abstraktní datový typ je matematický model pro určitou třídu datových struktur, 

které mají podobné chování nebo mají pro určité datové typy jednoho nebo více pro-

gramovacích jazyků podobnou sémantiku.  

Definice 1. Abstraktní datový typ je formálně (nezávisle na implementaci) defino-

vaná množina dat a souvisejících operací. Datový typ je rozsah hodnot, které může 

proměnná tohoto datového typu přijmout, a množina operací (funkce, metody nebo 

procedury), které jsou pro tento datový typ specifikovány[LIDL].  

Způsob specifikace abstraktních datových typů může být např. matematicko-

axiomatický, matematicko-algebraický nebo přes deklaraci rozhraní 

v programovacím jazyce. 

Základní abstraktní datové typy jsou například: 

 asociativní pole, 

 zásobník, 

 seznam, 

 fronta, 

 strom, 
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 halda. 

V souvislosti s abstraktními datovými typy rozlišujeme dva typy datových struk-

tur - lineární a nelineární. Jako lineární datové struktury označujeme ty struktury, 

jejichž prvky tvoří posloupnost (např. pole, seznam). Prvky nelineární datové struk-

tury posloupnost netvoří (např. všechny typy stromů).  

1.2 B-strom 

Tento strom je speciální typ n-árního stromu a používá se jako datová struktura 

pro ukládání dat na disk. Je podobný binárnímu vyhledávacímu stromu, ale hlavní 

rozdíl mezi těmito stromy je, že B-strom může mít v jednom uzlu více klíčů. Tyto 

klíče jsou v uzlech uspořádány od nejmenšího po největší – uzel B-stromu bývá 

označován jako stránka. Vzhledem k tomuto faktu je B-strom menší výšky než bi-

nární vyhledávácí strom. B-strom se stal populární datovou strukturou díky tomu, 

že při získávání prvku z disku se musí načítat malé množství uzlů. Samozřejmě ale 

záleží na počtu prvků v uzlu, od kterého se poté výška stromu odvíjí. S velkým po-

čtem prvků v uzlu tedy můžeme dosáhnout malé výšky stromu a tím pádem i malé-

ho počtu přístupu na disk při čtení uzlů při jednotlivých operacích. V této části bylo 

čerpáno z [DVORSKY] a [COMER]. 

Definice 2.  B-strom řádu n je n-ární strom, který splňuje následující kritéria: 

1. Každý uzel obsahuje nejvýše n položek (klíčů). 

2. Každý uzel, s výjimkou kořenového, obsahuje alespoň n/2 položek (kořenový 

uzel nemá definovanou spodní hranici). 

3. Každý uzel je buď listový, tj. nemá žádné následovníky, nebo má m + 1 násle-

dovníků, kde m je počet klíčů v uzlu. 

4. Všechny listové uzly jsou na stejné úrovni (strom je vyvážený). 
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Obrázek 1: B-strom 

Každý klíč vnitřního uzlu rozděluje strom na další podstromy podle počtu prvků, 

resp. počtů rozdělení. Toto rozdělení definuje poměr hodnot klíčů obsažených 

v aktuálním vnitřním uzlu a hodnot klíčů v jeho potomcích. Tímto rozdělením vzni-

ká pole referencí na potomky, které se nazývají odkazy. Obecně se reference 

na jakýkoliv uzel nazývá odkaz. Odkaz nalevo od rozdělovače odkazuje na uzel 

s menšími hodnotami klíčů, než je hodnota klíče daného rozdělovače. Odkaz napra-

vo od rozdělovače odkazuje na uzel s většími hodnotami klíčů, než je hodnota klíče 

daného rozdělovače. Takto jsou v uzlech utvořeny určité intervaly hodnot obsaže-

ných klíčů. V praxi to vypadá následovně: 

Mějme například vnitřní uzel s klíči E a H (viz Obrázek 1). Jelikož má uzel dva 

prvky (m=2), má i dva rozdělovače, které vytvářejí pole tří odkazů na potomky 

(m+1=3). První odkaz je na potomka s hodnotami klíčů menších, než je klíč E, 

a zároveň větších, než jsou hodnoty klíčů levého souseda (pokud existuje). Druhý 

odkaz je na potomka s hodnotami klíčů větších než E a zároveň menších než H. 

Hodnoty klíčů v posledním potomku jsou pak větší než H, ale zároveň menší 

než hodnoty klíčů v pravém sousedovi (pokud existuje). 

Jak již bylo zmíněno, kořenový uzel má horní limit počtu klíčů (řád stromu), ale 

nemá spodní limit, jelikož jde o počáteční prvek struktury.  

Počet prvků v B-stromu roste s jeho výškou geometrickou řadou. Strom řádu n  

a výšky h+1 může obsahovat až n-krát více prvků než strom stejného řádu výsky h. 
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Jakožto datová struktura obsahuje B-strom data v každém uzlu (tedy ve vnitřním 

i listovém). B-stromy jsou nejčastěji používané v databázích a souborových systé-

mech pro rychlý náhodný přístup k datům. 

1.2.1 Vyhledávání v B-stromu 

Složitost vyhledávání v tomto stromu je v nejhorším případě        , kde N je po-

čet položek ve stromu. Vyhledávání probíhá následujícím způsobem: 

1. Porovnáním hodnot klíčů kořenového uzlu a hledaného klíče zjistíme ve kterém 

podstromu vyhledávat. 

2. U vnitřních uzlů opět porovnáme hodnoty klíčů s hledaným klíčem 

a pokračujeme vybraným podstromem, dokud nenalezneme hledaný klíč. 

Formální popis této operace je následující. Mějme klíče             určitého uzlu 

a uzly    až    , kteří jsou jeho potomky (na počet klíčů   máme     intervalů 

a tím pádem     potomků). V případě, že se hledaná hodnota   nerovná žádnému 

z klíčů v aktuálním uzlu, pokračujeme prohledáváním následujícího uzlu, který ur-

číme takto: 

1. Jestliže            pro       , pokračujeme zpracováním následujícího uz-

lu   . 

2. Jestliže     , vyhledávání pokračuje na uzlu   . 

3. Jestliže     , vyhledávání pokračuje na uzlu   . 

4. Jestliže následovník vybraný podle tohoto postupu neexistuje, daný strom klíč   

neobsahuje. 

1.2.2 Vkládání do B-stromu (insert) 

Vkládání do B-stromu předchází operace vyhledání správného uzlu, do kterého 

se má prvek vložit. Pokud tento uzel obsahuje méně než n položek, projdou se prvky 

uzlu a vkládaný prvek se umístí tak, aby byly uzly seřazeny od nejmenšího 

k největšímu. 

V případě, že je v uzlu, do kterého chceme prvek umístit, už n prvků, je třeba 

změnit strukturu stromu. Proces přidání nového prvku vypadá následovně: 

 

1. Mějme prvek x a uzel A. Chceme umístit x do uzlu A, ale ten je již plný 

(obsahuje 2n prvků). Uzel A je třeba rozdělit na dva uzly A a B. 
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2. Prvky uzlu A se rozdělí rovnoměrně mezi tyto dva uzly až na prostřední 

prvek. Vzhledem k tomu, že je prvků n+1, tento prostřední prvek nadbývá 

a je předán směrem nahoru ke kořeni stromu – rodiči uzlů A a B, který si 

nazveme C. 

3. Nadbývající prvek je předán uzlu C a dochází ke stejnému případu jako při 

počátečním vložení prvku do stromu. Pokud uzel C obsahuje méně 

než n prvků, vloží se prvek na odpovídající místo v uzlu. Pokud je uzel pl-

ný, nastává opět rozdělení daného uzlu na dva. Takto se může pokračovat 

až ke kořeni v případě plných uzlů po cestě (čili i samotný kořen může být 

rozštěpen). Při rozštěpení kořenového uzlu dochází ke zvětšení výšky a je 

to také jediný způsob, jakým B-strom může do výšky růst. 

 

            

Obrázek 2 : Původní strom před vložením 

 

Obrázek 3 : Strom po vložení prvku s klíčem 44 
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Obrázek 4 : Strom po vložení prvku s klíčem 6 

Na posledním obrázku lze vidět, že došlo k požadavku o umístění prvku 

do plného uzlu, a proto došlo k jeho rozštěpení. Prostřední prvek této posloupnosti 

byl předán rodiči, kde byl také umístěn. 

1.2.3 Smazání prvku v B-stromu 

Smazání prvků je podobné jako u binárního vyhledávacího stromu, ale je třeba 

brát v potaz pravidla B-stromu. Při mazání je třeba rozlišovat následující situace: 

1. Prvek obsahující klíč ke smazání je v listu A. Prvek můžeme jednoduše 

vymazat. Pokud je počet prvků v A menší než n/2, je třeba list doplnit o 

jeden prvek, a to jedním ze dvou prvků v rodiči U, kteří tvoří interval hra-

ničních hodnot daného listu. V případě tohoto doplnění je třeba také dopl-

nit nově vzniklé volné místo v U následujícím prvkem z dalšího potomka B. 

Pokud ovšem vybraný prvek nemůže být nahrazen v U z druhého listu B, 

na který odkazuje, dojde ke spojení listů A a B. V předkovi U je poté třeba 

prvky a odkazující intervaly posunout, ať mezi hodnotami a odkazy není 

prázdné místo. 

2. Prvek obsahující klíč ke smazání je vnitřní uzel U. Po smazání je třeba jej 

nahradit sousední hodnotou (čili prvkem s nejbližším menším nebo větším 

klíčem). Pokud uzly A a B se sousedními hodnotami (potomci U) mají oba 

počet prvků n/2, dojde ke spojení těchto uzlů s tím, že je opět zapotřebí 

posunout položky v uzlu U.  
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Výše popsaný způsob mazání není jediný možný – existují i další varianty ovšem 

s tím, že výsledný strom po úpravách musí splňovat pravidla B-stromu. 

 

Obrázek 5 : B-strom před mazáním 

 

Obrázek 6 : Smazání prvku s klíčem 10 

Při smazání klíče 10 se převzal první potomek z pravého potomka s klíčem 17. 
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Obrázek 7 : Smazání prvku s klíčem 7 

Při smazání klíče 7 došlo k situaci, kdy pro daný počet prvků m uzlu platí 

m<n/2. Proto se převzal klíč 17 z rodiče na místo vymazaného prvku. V rodiči se 

uvolnilo místo, a proto se převzal prvek 22 z dalšího potomka. V případě, že by 

tento potomek měl o jeden prvek méně, došlo by po operaci mazání ke spojování 

uzlu a ne jenom k posouvání prvků. 

1.2.4 Nahrazení prvku v B-stromu 

Tato operace je velice jednoduchá. Nejdříve se ve stromu najde prvek se stejným 

klíčem a nahradí se objekt (data), který je na něj navázán.  
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1.3 B+strom 

B+strom je stromová datová struktura vycházející z B-stromu. Data jsou zpří-

stupněna pomocí klíčů, přičemž na rozdíl od B-stromu jsou všechna data uložena 

až na samém konci stromu, v listech. Klíče jsou uloženy i ve vnitřních uzlech či v 

kořenu. Ostatní vlastnosti má stejné jako zmiňovaný B-strom. V této části bylo čer-

páno z [BAYER], [SHAFFER]. 

Definice 3. B+strom je n-ární strom, který splňuje následující kritéria: 

1. Každý uzel obsahuje nejvýše n položek (klíčů). 

2. Každý uzel, s výjimkou kořenového, obsahuje alespoň n/2 položek. 

3. Každý uzel je buď listový, tj. nemá žádné následovníky, nebo má m + 1 násle-

dovníků, kde m je počet klíčů v uzlu. 

4. Všechny listové uzly jsou na stejné úrovni. 

5. Data jsou uložena pouze v listech. 

6. Klíče ve vnitřních uzlech jsou duplikáty některých klíčů v listových uzlech. 

 

Z posledních dvou bodů vyplývá, že klíče ve vnitřních uzlech mají pouze funkci 

navigační směrem k listovým položkám. Tak jako u B-stromu každý klíč vnitřního 

uzlu rozděluje strom na další podstromy. Vzhledem k tomu, že strom obsahuje du-

plikáty klíčů, je rozdělení lehce odlišné od B-stromu. 

Mějme například vnitřní uzel s klíči E a H (Obrázek5). Jelikož má uzel dva prv-

ky (m=2), má i dva rozdělovače, které vytvářejí pole tří odkazů na potomky (m+1=3). 

První odkaz je na potomka s hodnotami klíčů menšími, než je hodnota klíče E, a 

zároveň většími nebo rovnými hodnotám klíčů levého souseda (pokud existuje). 

Druhý odkaz je na potomka s hodnotami klíčů rovnými nebo většími hodnotě E 

a zároveň menšími hodnotě H. Hodnoty klíčů v posledním potomku jsou pak rovny 

nebo větší než H, ale zároveň menší než hodnoty klíčů v pravém sousedovi (pokud 

existuje). 
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Obrázek 8 : B+strom 

Z obrázku lze vidět, že klíče ve vnitřních uzlech se vyskytují i v listech. Existuje 

mnoho verzí B+stromu - lišit se může např. počet intervalů v uzlu (odkazů), kon-

vence pro rozdělení potomků apod. Ve většině typů B+stromu se list odkazuje na 

další a tím tak tvoří spojový seznam. Tato vlastnost se někdy vyskytuje také u ně-

kterých B-stromů a usnadňuje manipulaci se složkami v listech (případně vnitřních 

uzlech). Odkaz na sousední uzel (jeho index) může být uložen v poslední položce v 

datovém poli daného listu (případ na tomto obrázku). 

1.3.1 Vyhledání prvku v B+stromu 

Stejně jako u B-stromu je složitost vyhledávání v nejhorším případě        , kde 

N je počet položek ve stromu. Vyhledávání probíhá velice podobně jako u B-stromu, 

ale na rozdíl od něj končí každá operace vyhledávání u listu. 

Formální popis této operace je následující. Mějme klíče             určitého uzlu 

a uzly    až    , které jsou jejich potomky (na počet klíčů   máme     intervalů 

a tím pádem potomků). Od kořenového uzlu postupujeme následujícím způsobem: 

1. Jestliže     , vyhledávání pokračuje na uzlu   . 

2. Jestliže     , vyhledávání pokračuje na uzlu   . 
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Pokud se v cíleném listu vybraném podle tohoto postupu hledaný klíč nevysky-

tuje, daný strom klíč   neobsahuje. 

1.3.2 Vkládání prvku do B+stromu(insert) 

Opět na rozdíl od B-stromu postupujeme při vyhledání místa pro vložení vždy 

až k listovým položkám. Zde probíhá ukládání stejným způsobem jako u B-stromu – 

porovnáním klíčů se najde vhodná pozice k uložení. V případě plného listu 

před vložením dochází ke štěpení, u kterého se postupuje následovně: 

1. Mějme prvek x a list A. Chceme umístit x do listu A, ale ten je již plný (obsa-

huje n prvků).  

2. List A je třeba rozdělit na dva listy A a B. 

3. Prvky uzlu A se rozdělí rovnoměrně mezi tyto dva listy. Pokud je řád stromu 

sudý, do listu A se zkopíruje o jeden prvek více. 

4. Vzhledem k tomu, že vznikl nový list, je třeba propagovat tuto změnu nahoru 

ve stromu. První klíč z listu B je předán rodičovskému uzlu C a dochází 

ke stejnému případu jako při počátečním vložení prvku do stromu. Pokud 

uzel C obsahuje méně než n klíčů, vloží se klíč na odpovídající místo v uzlu. 

Pokud je uzel plný, nastává opět rozdělení daného uzlu na dva. Takto se může 

pokračovat až ke kořeni v případě plných uzlů po cestě (čili i samotný kořen 

může být rozštěpen).  
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Obrázek 9 : B+strom po vložení prvku s klíčem 4 

Při vložení prvku s klíčem 4 dojde k přeplnění prvního listu. Jeho největší prvek 

se přesune do druhého listu. Změnu prvního prvku druhého listu je třeba propago-

vat do předka (změna 7->5). 

 

 

Obrázek 10 : B+strom po vložení prvku s klíčem 1 



 

14 

 

Při vložení prvku s klíčem 1 dojde k rozštěpení prvního listu, jelikož sousední 

uzel je plný. Změnu je opět třeba propagovat nahoru k rodiči – seřadit odkazy 

na potomky a změnit klíče. 

 

Obrázek 11 : B+strom po vložení prvku s klíčem 30 

Prvek s klíčem 30 se uloží jednoduchým způsobem – nedochází ke změnám v 

ostatních uzlech. 

 

 

Obrázek 12 : B+strom po vložení prvku s klíčem 26 

Po vložení prvku s klíčem 26 došlo k rozdělení listového uzlu a změna se propa-

govala do rodičovského uzlu i kořene. 
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1.3.3 Nahrazení prvku v B+stromu(update) 

Stejně jako u B-stromu dojde k vyhledání prvku s daným klíčem a dosadí se 

na danou pozici nová data. 

1.3.4 Smazání prvku v B+stromu 

Samotná operace mazání probíhá u B+stromu vždy nejdříve v listových polož-

kách. Vyhledá se prvek s daným klíčem (pokud existuje) a smaže se z listu L. 

V případě, že list L po této operaci nesplňuje podmínky B+stromu (počet prvků 

menší než n/2), je třeba převzít prvek od sousedního uzlu. Pokud mají sousední 

uzly počet prvků roven n/2, dochází ke spojení s jedním z nich. Při této operaci se 

prvky dvou uzlů překopírují do jednoho z nich a druhý uzel zaniká. 

V případě, že listové položky splňují pravidla B+stromu, je třeba změnu propago-

vat k rodiči. Pokud došlo ke spojení listových položek, dojde v rodiči R k mazání klí-

če. Po této operaci je potřeba zkontrolovat počet prvků v R a v případě nedostatku 

dochází k mazání jako u B-stromu – buď se převezme prvek od rodiče (a prázdné 

místo se doplní od druhého potomka), anebo dojde opět ke spojení. Změna struktu-

ry po mazání může dojít až ke kořeni. 

 

 

Obrázek 13 : B+strom před mazáním 
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Obrázek 14 : B+strom po smazání prvku s klíčem 4 

Po smazání strom nesplňoval pravidla B+stromu a proto došlo k převzetí prvku 

ze sousedního prvku. Tato změna se projevila v rodiči (5->7). 

 

Obrázek 15 : B+strom po smazání prvku s klíčem 7 

Po smazání došlo ke spojení sousedních uzlů a změna se propagovala k rodiči. 

Tam došlo k vymazání odkazu na neexistující uzel a počet klíčů klesl pod n/2. Proto 

se převzal klíč z kořene stromu (13). Do kořene se převzal klíč z druhého potomka 

(23). 
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Kapitola 2.  

Praktická část 

2.1 Aplikační rámec ATOM 

Aplikační rámec ATOM představuje sadu rozhraní a podpůrných tříd pro tvorbu 

persistentních datových struktur. Součástí rámce je již první verze implementace 

B+stromu.  

2.1.1 B+strom v aplikačním rámci ATOM 

Tento strom se liší od klasického B+stromu, a proto je třeba zmínit a popsat jeho 

odlišnosti. V rámci lepší navigace a celkového zrychlení operací v tomto stromu do-

šlo k lehkému odklonu od klasického B+stromu. Hlavní rozdíl je ve způsobu uklá-

dání indexů ve vnitřních uzlech.  

V definicích B+stromu jsou zmiňovány dva intervaly pro každý klíč s tím, že klíče 

určovaly minimální hodnotu klíče v listu jejich pravého podstromu (odkaz z pravého 

intervalu). V ATOMu je strom naimplementován tak, že pro každý klíč k ve vnitřním 

uzlu je dán jeden interval (odkaz), který je omezen zleva buď nulou, nebo soused-

ním levým klíčem a zprava samotným klíčem k. Odkazovaný potomek obsahuje klí-

če s maximální hodnotou klíče, který na tento uzel ukazuje a tím pádem i maximál-

ní hodnotu klíče v daném podstromu. Z tohoto faktu vyplývá, že se klíče v tomto 

stromu mohou vyskytovat hned několikrát (ne jen dvakrát). Všechny klíče kořeno-

vého uzlu se vyskytují ve všech úrovních stromu.  
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Obrázek 16 : B+strom frameworku ATOM 

Tento způsob indexování zjednodušuje implementaci a navigaci, ale nijak neo-

vlivňuje klíčové vlastnosti a chování stromu.  

Další odlišností je větší počet odkazů mezi uzly. Klasický B+ strom má propojené 

listy jako spojový seznam, čili každý list odkazuje na pravého souseda (pokud ho 

má). V první verzi implementace B+stromu jsou odkazovány i sousední levé listové 

uzly.  

Z těchto úprav vyplývá, že veškeré algoritmy nad tímto stromem se nepatrně liší 

od algoritmů nad původním B+stromem. Odlišnost těchto algoritmů je zřejmá, 

a proto ji není třeba rozepisovat. 

2.1.2 Struktura aplikačního rámce ATOM 

Jak již bylo zmíněno, jedná se o sadu podpůrných tříd pro práci s perzistentními 

datovými strukturami. Tím pádem není tento framework omezen pouze na imple-

mentaci B+ stromu, ale je možné pomocí něj naimplementovat jiné datové struktu-

ry.  

Definice 4. Perzistentní data jsou data, která jsou trvale uložena (soubor s vlastní 

strukturou, databáze). Jako perzistentní data se označují data, která zůstanou ulo-

žena po ukončení procesu, který je vytvořil. 
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Tento framework je poměrně rozsáhlý a proto zde zmíním a popíši pouze části, které 

jsem přímo využíval.  

 

Obrázek 17 : Třídní diagram frameworku ATOM a implementace B+stromu 

Tento framework je naimplementován v programovacím jazyce C++, což umožňu-

je správu paměti a také použití šablon. Šablony jsou zde použity pro co největší 

obecnost implementace – data ukládaná B+ stromem mohou být primitivní datové 

typy (jako například integer – celé číslo) nebo objekty (například vektory). Funkce 

vybraných tříd jsou následující: 

 cB+Tree – reprezentuje B+strom a provádí operace se strukturou stromu 

(vytvoření kořene, vkládání prvků v rámci stromu, mazání prvků v rámci 

stromu apod.).  
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 cB+TreeNode – reprezentuje uzel B+stromu a provádí operace na úrovni 

daného uzlu (přesouvání, rozdělení, vkládání, mazání apod.) 

 cB+TreeHeader – reprezentuje hlavičku B+stromu, obsahuje informace 

o jeho struktuře (počet vnitřních uzlů, listových položek, výška stromu, 

počet prvků ve stromu apod.) 

 cB+TreePool – třída, která reprezentuje pool obsahující uzly, listy a polož-

ky uzlů. Při vytvoření nového uzlu nebo položky se vždy bere objekt 

z tohoto poolu. 

 cEnhancedTreeCache – třída, která se stará o čtení a zapisování uzlů 

do paměti. Při práci s uzlem je nutné používat zámky, které zajišťují inte-

gritu datové struktury. 

 cObjTreeNode – reprezentuje uzel obecného stromu. Tato třída byla 

z frameworku ATOM používána při implementaci nejčastěji, a proto je ji 

věnována následující podkapitola. 

 tBtreeSettings – nastavení B+stromu. Nastavuje se velikost uzlu v bytech, 

počet položek, počet rozsahových dotazů apod. Kapacita uzlu se vypočíta-

vá podle nastavené velikosti. Velikost uzlu musí být násobkem 512.   

2.1.3 Třída cObjTreeNode 

V této třídě jsou definovány operace s obecným uzlem a jeho vlastnosti. V násle-

dujících odstavcích popíšu vybrané vlastnosti této třídy. 

1) mExtraLinks – jedná se o pole integerů, které reprezentuje odkazy daného uz-

lu na sousedy a rodiče. Tím pádem je v případě implementace B+stromu toto 

pole velikosti 3. 

2) mItemCount – aktivní počet prvků daného uzlu.  

3) mItems, mItemOrder – mItems je pole prvků daného uzlu a mItemOrder je po-

le ukazatelů na prvky daného pole. To znamená, že při změně v daném uzlu 

(posun prvku) se nepřemisťuje prvek v mItems, ale mění se ukazatel na něj v 

mItemOrder. Pole mItemOrder tedy reflektuje skutečné pořadí prvků a pole 

mItems se pouze sekvenčně naplňuje. 
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Obrázek 18 : Pole mItemOrder a mItems 

4) mLinks – pole odkazů na potomky uzlu (využívá se pouze u vnitřních uzlů) 

5) mValidFlagArray – objekt třídy cBitString. Obsahuje pole bitů, které určuje 

aktivní prvky v mItems. Při mazání se tedy prvek z mItems nesmaže, pouze se 

označí jako neaktivní. 

 

Obrázek 19 : Provázanost proměnných v cObjTreeNode 

Na obrázku můžeme vidět ukázkovou situaci nastavení jednotlivých polí. Hodno-

ty v poli mValidFlagArray značí, že v mItems jsou aktivní 3 prvky a to konkrétně 11, 

98 a 47. Pole mItemsOrder ukazuje na hodnoty v mItems a vytváří tak správné po-

řadí prvků. 

6) mLeaf – bool proměnná, která je nastavena na true, pokud je uzel listový. 
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2.2 Analýza a implementace operací nad B+stromem 

2.2.1 Analýza posunu a pokročilého vkládání prvku 

První verze B+stromu obsahuje implementaci jednoduchého vkládání prvku, kdy 

při přeplnění dojde vždy k rozštěpení uzlu na dva. Tento způsob vkládání je sice 

rychlý, ale výsledná zaplněnost stromu se pohybuje kolem 60%. Cílem této práce 

bylo naimplementovat pokročilejší způsob vkládání a tím pádem zlepšit zaplněnost 

daného stromu. Při vyšší zaplněnosti by mělo docházet ke zrychlení rozsahových 

dotazů nad danou datovou strukturou (např. najdi klíče v rozmezí 1000-2000). 

Pokročilejší způsob vkládání zahrnuje přesouvání prvků sousedům při přeplnění 

a také štěpení dvou uzlů na tři. Pokud při vkládání dojde k přeplnění uzlu, je třeba 

zjistit, jestli jeho sousední uzly nemají volné místo. V případě, že mají stejného rodi-

če a volné místo sousední uzel má, dojde k přesunutí prvku do tohoto uzlu. Při na-

plňování stromu tedy musí logicky dojít k situaci, kdy daný přeplněný prvek má 

plného souseda (se stejným rodičem). Zde přichází na řadu štěpení dvou uzlů na tři, 

čili prvky dvou plných uzlů se rovnoměrně překopírují do tří uzlů. Po tomto štěpení 

je třeba opravit a nastavit odkazy na sousední uzly a změnu propagovat k rodiči.  

Pro ukázku mějme B+strom s kapacitou uzlu 4. 

 

Obrázek 20 : Strom po vložení prvku s klíčem 35 

Po vložení prvku do pravého potomka došlo k přeplnění. Algoritmus vkládání zjis-

tí, jestli není volné místo v sousedech (v tomto případě v jednom sousedovi). Levý 

soused je plný, a tedy dochází ke štěpení. 
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Obrázek 21 : Strom po štěpení dvou uzlů na tři 

 

Obrázek 22 : Strom po jednoduchém štěpení přeplněného uzlu 

Z těchto obrázků jde poznat rozdíl mezi jednotlivými typy štěpení. Štěpením dvou 

uzlů na tři nedochází ke zvýšení zaplněnosti (k tomu dochází během přesunu), ale 

data ve stromu jsou rovnoměrněji rozprostřena.  

2.2.2 Implementace posunu a pokročilého vkládání prvku 

Vzhledem k tomu, že původní implementace nepoužívala odkazy na sousední uz-

ly u vnitřních uzlů, naimplementoval jsem posun a pokročilé štěpení pro listové uz-

ly. Při implementaci bylo kromě samotného překopírování prvků třeba dbát 

na správné odstraňování zámků nad danými uzly, braní správných dat z cache pa-

měti a přidat kontroly pro odkazy. Odkazy na sousedy se po štěpení musely upravit 

tak, aby listy tvořily obousměrný spojový seznam. K jednoduchému štěpení dochází 

už pouze v případě přeplněného kořene. Po operaci nad přeplněným listovým uzlem 

bylo třeba vybrat prvky, které budou propagovány k rodiči. Pro tento účel jsem vy-

tvořil příznaky, podle kterých jsem poznal, k jaké operaci u listu došlo, a podle toho 

správně propagoval změny v rodičovském uzlu.  
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Velikost uzlu pro B+strom by se měla pohybovat nad 2048 byty. Je to z toho dů-

vodu, že B+strom při nižších velikostech uzlu rychleji roste do výšky a tím ztrácí své 

výhody. Pro implementaci a otestování správného vložení je ale samozřejmě lepší co 

nejmenší velikost uzlu, protože dochází ke kritickým operacím častěji. V první verzi 

implementace se po vkládání prováděl test nalezení právě vloženého prvku. Tento 

test nebyl během implementace dostačující, protože se chybné vložení mohlo proje-

vit až po několika desítkách, někdy až stovkách, vložení.  

Pro ověření struktury byla vytvořena testovací funkce, která prochází strom 

a ověřuje u všech uzlů: 

 odkazy na sousedy (aktuální uzel následuje uzel, kterému předchází ak-

tuální). Pokud tedy aktuální uzel s indexem 1 ukazuje na následující uzel 

2, musí uzel 2 odkazovat na uzel 1 jako na předchozí. 

 odkazy na potomky (kontrola klíče v rodiči a největším klíči v potomku)  

            

Obrázek 23 : Kontrola klíčů v potomcích 

 správné seřazení prvků v listech podle velikosti 

  

Když byla aplikace plně funkční po naimplementování této změny v debug módu 

Visual Studia, docházelo stále k chybám při spuštění aplikace v release módu. 

Na rozdíl od debug módu docházelo během vkládání k chybám. Odhalení těchto 

chyb bylo poměrně problematické vzhledem k tomu, že aplikaci přeloženou v release 

módu není možné ladit v reálném čase.  
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2.2.3 Analýza mazání prvku 

Postup při mazání prvku z B+stromu v ATOM frameworku je stejný jako mazání 

z klasického B+stromu s jediným rozdílem v umístění klíčů v rodičích, které se ne-

omezuje pouze na podstromy.  

Po smazání prvku je třeba zkontrolovat dostatečný počet prvků v uzlu. 

Při nedostatečném počtu se buď převezme prvek od sousedního uzlu se stejným 

rodičem, anebo dojde ke sloučení se sousedním uzlem. Pokud uzel nemá dostatečný 

počet prvků a nemá sousedy, stává se kořenem (pokud jím již není). 

2.2.4 Implementace mazání prvku 

První verze implementace mazání prvku ve stromu neobsahovala a ani aplikační 

rámec ji plně nepodporoval. Proto bylo třeba do aplikačního rámce (konkrétně třídy 

cObjTreeNode) přidat funkcionalitu pro mazání a testy správného smazání prvku. 

Při mazání nedochází k fyzickému mazání z paměti, ale prvek se označí jako neak-

tivní. Toto se provede nastavením hodnoty mazaného prvku v poli mValidFlagArray 

na 0. Ve funkci ale máme k dispozici index mazaného prvku v poli mItemOrder, 

a proto je třeba zjistit index mazaného prvku v poli mItems, který pak použijeme 

i u mValidFlagArray. Po “deaktivaci” prvku posuneme prvky, které se nachází 

za smazaným prvkem, doleva o jeden krok.  

V rámci operace mazání a struktury stromu bylo zapotřebí doplnit odkazy 

na sousedy také vnitřním uzlům, protože by pak nebylo možné efektivně přesouvat 

prvky, nebo spojovat uzly. Proto bylo doplněno vytváření odkazů na sousedy během 

vkládání pro vnitřní uzly. Nakonec pole mExtraLinks bývá zaplněno takto: 

 Vnitřní uzel Listový uzel 

Rodič 0 2 

Levý uzel 2 0 

Pravý uzel 1 1 

Tabulka 1: Pole mExtraLinks  
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Důvodem pro rozdílné indexování odkazů je již používaný index 0 u vnitřního uz-

lu pro odkaz na rodiče. Než přepisovat všechna možná využití tohoto pole, bylo jed-

nodušší změnit indexaci.  

Pro přesun prvků nebo spojení uzlů byly vytvořeny dvě funkce, a to z důvodu od-

lišnosti pole mExtraLinks u vnitřních uzlů a listů a také rozdílů v indexaci. Vnitřní 

uzly se indexují od 0 a listové uzly se indexují od maximální hodnoty integeru 

(2147483648). Toto je možné díky tomu, že jsou indexy deklarovány jako unsigned 

integery. Zmíněné dvě metody mají ale stejnou funkcionalitu, která vypadá zhruba 

takto: 

1. Kontrola levého uzlu – při společném rodiči a dostatečném počtu prvků 

pro předání jednoho se provede přesun, nastaví se příznak operace 

a funkce skončí. 

2. Kontrola pravého uzlu – stejné jako v případě levého. 

3. Nedošlo k přesunu, algoritmus se pokusí uzly spojit – nejprve levý a potom 

pravý. 

4. V případě, že nedošlo ani ke spojení, aktuální uzel se stává kořenem. 

 

Ke snižování výšky stromu tedy dochází v případě, že má kořen pouze jednoho 

potomka. V tomto případě se tento potomek stává kořenem, a to i v případě, že se 

jedná o list. Stejně jako u vkládání je třeba dbát na odemykání uzlů a správné na-

stavení odkazů na sousedy v případě spojení uzlů. 

2.2.5 Implementace aktualizace uzlu 

První verze implementace již obsahuje tuto funkci, a to konkrétně InsertOrUpda-

te. Byla tedy přidána funkce, která provede pouze nahrazení dat daného prvku, a 

pokud nebyl prvek nalezen, tak se nevloží (Update). Druhá update funkce, která 

byla naimplementována, je sledem již zmíněného smazání a vložení (za předpokla-

du, že strom neobsahuje duplikátní klíče). Při všech popsaných aktualizacích prvku 

v uzlu dochází k aktualizaci dat pouze na základě asociovaného klíče. Klíče tedy 

zůstávají během této operace beze změny. 
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2.3 Výsledky implementace a ladění aplikace 

2.3.1 Nastavení aplikace a testovací prostředí 

Pro porovnání rychlosti vkládání prvků do B+stromu jsem použil následující na-

stavení: 

Velikost uzlu:  4096B 

Počet prvků:   10 000 000 

Rozsah klíčů:  10 000 000 

Duplikáty klíčů: ano 

Cache programu: 40 000 uzlů 

 

 První dvě hodnoty se nastavují přímo ve třídě tBtreeSettings do konstant. Rozsah 

klíčů se nastavuje podle počtu prvků. Pro generování těchto klíčů již existuje 

ve frameworku třída, která generuje pro jedno číslo pokaždé stejné hodnoty. Díky 

tomuto faktu byla aplikace během implementace jednodušeji debugovatelná. Co se 

týče duplikátů klíčů – jsou implicitně povoleny. 

 Všechny testy nad aplikací jsem prováděl na počítači s touto konfigurací: 

 Procesor:     Intel Core2Quad Q9300 2,5 GHz 

 Operační paměť:  4 GB DDR2 

 Pevný disk:    WD Caviar Blue, 16MB cache, 7200 ot/min, rozhraní SATA 

 Operační systém:  Windows 7 64bit 
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2.3.2 První výsledky vkládání prvků 

První testy se prováděly s klíči v daném rozsahu a data k nim přiřazená byla ge-

nerována celá čísla. První test vkládání dopadl takto: 

 Původní implementace Nová implementace 

Doba vkládání 1626 sekund 6267 sekund 

Výška stromu 2 2 

Kapacita uzlu 510 510 

Počet prvků 10 030 391 10 023 049 

Počet prvků ve vnitřních 

uzlech 
30 391 23 049 

Počet prvků v listových 

uzlech 
10 000 000 10 000 000 

Počet uzlů 30 392 23050 

Počet vnitřních uzlů 75 65 

Počet listových uzlů 30317 22985 

Průměrná zaplněnost uzlů 64,7% 85,4% 

Zaplněnost vnitřních uzlů 79,5% 69,7% 

Zaplněnost listových uzlů 64,7% 85,5% 

Tabulka 2 : Porovnání výsledků vkládání obou implementací 

Při srovnání těchto dvou výpisů aplikace je zřejmé, že se vkládání u nové implemen-

tace značně zpomalilo – konkrétně 3,856x. Toto zpomalení je zapříčiněno hlavně 

posouváním prvků sousedním uzlům při přeplnění. Ať už při posunutí doleva, nebo 

posunutí doprava, vždy dochází k přesouvání všech prvků aspoň v jednom z uzlů, 

což je časově velice náročná operace vzhledem k tomu, že mají uzly při testovací 

velikosti uzlu 4096B kapacitu 510. Při dalším vkládání do stejného uzlu se opět 

provede posun k sousedovi, nebo pokročilé štěpení, které je také časově náročnou 

operací. V původní implementaci došlo při přeplnění ke štěpení uzlu a tím vznikly 

dva z poloviny zaplněné uzly, do kterých bylo možné opět rychle a jednoduše vklá-

dat. 
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Se zpomalením při vkládání se počítalo, ale počítalo se také se zvýšenou průměrnou 

zaplněností uzlů. Ke zvýšení průměrné zaplněnosti došlo, a to o 20,7%, což by mělo 

znamenat zrychlení dotazů nad takto vytvořenou datovou strukturou. Další výho-

dou zvýšené zaplněnosti je, že dochází k růstu stromu pomaleji. Toto znamená, že 

výšky stromů z původní a nové implementace se mohou při stejném počtu vlože-

ných prvků lišit. Při rozdílných výškách stromu se také zvětší rychlostní rozdíl mezi 

rozdílovými dotazy těchto dvou verzí.  

Struktura vytvořena novou verzí aplikace tedy po vložení 10 000 000 prvků s da-

ty ve formě celých čísel vypadá takto: 

 

Obrázek 24 : Struktura stromu nové verze aplikace 

Do aplikace byly přidány proměnné pro počítání časově náročných operací listo-

vých uzlů a výsledky jsou následující: 

Typ operace Počet operací 

Levý posun 1 989 090 

Pravý posun 622 411 

Štěpení s levým uzlem 22 832 

Štěpení s pravým uzlem 151 

Jednoduché štěpení 1 

Tabulka 3 : Počet kritických operací během vkládání - nová implementace 

Jednoduché štěpení se u listů provede během vkládání vždy pouze jednou, proto-

že jediný uzel, který nemá sousedy je kořen. Operace s levým sousedem se provádí 

častěji, jelikož jsou ve zdrojovém kódu před operacemi s pravým sousedem. 
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Typ operace Počet operací 

Jednoduché štěpení 30 316 

Tabulka 4 : Počet kritických operací během vkládání - původní implementace 

Na základě získaných hodnot můžeme vytvořit tabulku srovnání počtu kritických 

operací obou implementací. 

Verze implementace Počet operací 

Původní 30 316 

Nová 2 634 485 

Tabulka 5 : Srovnání kritických operací 

Z tabulky vyplývá, že při každém čtvrtém vložení u nové implementace dojde 

k jedné z kritických operací. Poměr operací je 1:87 původní implementace vůči no-

vé. Tento vysoký poměr vyplývá z kapacity uzlu (510). 

  

2.3.3 Náročnosti operací u vkládání 

Podívejme se nyní na konkrétní funkce ve třídě cB+TreeNode a jejich náročnost. 

Mějme strom řádu n, čili každý prvek stromu obsahuje maximálně n prvků. 

Jednoduché štěpení: 

1. Polovina prvků přeplněného uzlu je překopírována do nového uzlu (n/2 

operací). 

2. Druhá polovina je překopírovaná do pomocného uzlu (n/2 operací). 

Prvky z pomocného uzlu jsou překopírovány do aktuálního štěpeného uzlu 

(n/2 operací). 

Levý posun: 

1. Prvky levého souseda se překopírují do pomocného uzlu (zde vycházejme 

z průměrného zaplnění listového uzlu, náročnost je tedy zhruba 85% 

n operací). 
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2. Do pomocného uzlu se překopíruje jeden prvek z aktuálního, což je při po-

čtu prvků v uzlu zanedbatelná položka. 

3. Pomocný uzel se překopíruje do levého uzlu s novým prvkem (85% n ope-

rací). 

4. Do pomocného uzlu se překopíruje obsah aktuálního uzlu bez prvního 

prvku, který byl přesunut do levého uzlu v bodě 2 (n operací, jeden prvek 

zanedbáváme). 

5. Do aktuálního uzlu se překopíruje obsah pomocného uzlu (n operací). 

Pravý posun: 

  Náročnost je stejná jako u levého posunu. 

Levé štěpení: 

1. Prvky levého uzlu se nakopírují do levého pomocného uzlu a prvky aktu-

álního se překopírují do aktuálního pomocného uzlu (2n operací). 

2. Následuje kopírování ze dvou pomocných uzlů do tří uzlů – levého, aktu-

álního a nového (2n operací). 

Pravé štěpení: 

  Náročnost je stejná jako u levého štěpení. 

 

Výsledné časové náročnosti jsou v následující tabulce. 

Typ operace Náročnost 

Levý posun 3,7n 

Pravý posun 3,7n 

Štěpení s levým uzlem 4n 

Štěpení s pravým uzlem 4n 

Jednoduché štěpení  
    

Tabulka 6 : Časové složitosti kritických operací u vkládání 

Jedním z důvodů zpomalení vkládání tedy byla větší časová náročnost kritických 

operací.  
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2.3.4 Náročnosti operací u mazání 

Nyní se podíváme na náročnost dílčích funkcí mazání ve třídě cB+TreeNode. 

Mějme opět strom řádu n. 

Posun zleva:  

1. Levý uzel se překopíruje do levého pomocného uzlu a poslední prvek se 

překopíruje do aktuálního pomocného uzlu na první pozici. Vzhledem k 

průměrné zaplněnosti uzlu proběhne 85%n operací. 

2. Aktuální uzel se překopíruje do aktuálního pomocného uzlu (n/2 operací). 

3. Do levého uzlu se překopírují výsledné prvky z levého pomocného uzlu 

(85%n operací).  

4. Do aktuálního uzlu se překopírují výsledné prvky z aktuálního pomocného 

uzlu (n/2 operací). 

Posun zprava: 

Náročnost je stejná jako u posunu z leva. 

Spojení zleva: 

1. Aktuální uzel a levý uzel se překopírují do pomocného uzlu (n operací). 

2. Do aktuálního uzlu se překopírují prvky pomocného uzlu (n operací). 

Spojení zprava: 

Náročnost je stejná jako u spojení zleva. 

   

Typ operace Náročnost 

Posun zleva 2,7n 

Posun zprava 2,7n 

Spojení zleva 2n 

Spojení zprava 2n 

Tabulka 7 : Časové složitosti kritických operací u mazání 

Pokud používá vkládání i mazání stejný algoritmus vyhledání prvku, mělo by 

podle této tabulky být mazání rychlejší. 
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2.3.5 Ladění aplikace 

Vzhledem k velkým rozdílům v rychlosti vkládání byla aplikace laděna ve Visual 

Studiu pomocí nástroje Intel VTune Amplifier XE. Před samotným laděním došlo 

k vymazání všech kontrolních a testovacích funkcí pro zrychlení aplikace.  

Během ladění bylo zjištěno, že nejvíce vytíženou je funkce FindOrderInItems třídy 

cObjTreeNode. Tato funkce byla volána během každého vkládání prvku do uzlu (te-

dy i při přesunu). Hledala daný prvek po vložení v poli mItems a vracela jeho index 

výskytu. Toto hledání bylo naimplementováno cyklem for a tím pádem se sekvenčně 

procházelo pole mItems, dokud se nenašel daný prvek. Optimalizace této funkce se 

dosáhlo tím, že se nepoužívá žádný cyklus a funkce vypočítává index následovně: 

                                                                     

Další často volané funkce byly ve třídách, které se starají o cache paměť aplikace. 

Tyto vytížené funkce měřily čas operací nad cache pamětí, a proto mohly být z pro-

gramu vynechány.  

Všechny tyto změny byly provedeny i na původní implementaci pro zajištění rele-

vantních výsledků porovnání.  

 Čas vkládání  

původní implementace 

Čas vkládání 

nové implementace 

1.test 82,46 115,16s 

2.test 80,54 116,54s 

3.test 82,94 117,31s 

4.test 84,72 113,88s 

5.test 83,12 116,09s 

Nejlepší čas 80,54 113,88s 

Tabulka 8 : Porovnání rychlosti vkládání 

Z tabulky můžeme vidět, že došlo k rapidnímu zrychlení a to hlavně v případu 

nové implementace. Toto je zapříčiněno optimalizací funkce FindOrderInItems(), kte-

rá je vykonávána v nové implementaci daleko častěji než u původní verze. 
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Při porovnání nejlepších časů dojdeme k tomu, že je nová verze aplikace 

při vkládání již jen zhruba 1,4x pomalejší. 

2.4 Testování aplikace 

Při prvních testech a ladění aplikace byly základní testy pro celá čísla již provedeny, 

a proto můžeme pokračovat s dalšími testy.  

2.4.1 Testy vkládání vektorů 

Tyto testy byly provedeny na vkládání dat ve formě vektorů (konkrétně 10ti-

rozměrných). Vektory jsou ve frameworku před vkládáním generovány. Rozsah ge-

nerovaných čísel ve vektorech byl 0-100 000 000. Vzhledem k tomu, že takto vzni-

kající datová struktura nabývala větších velikostí, bylo třeba zvýšit hodnotu cache 

paměti, a to na 100 000 uzlů, což byl výkonnostní strop testovacího počítače. 

 Původní implementace Nová implementace 

Doba vkládání 439 sekund 272 sekund 

Výška stromu 3 2 

Kapacita vnitřního uzlu 510 510 

Kapacita listového uzlu 92 92 

Počet prvků 10 201 186 10 127 782 

Počet prvků ve vnitřních 

uzlech 

201 186 127 782 

Počet prvků v listových 

uzlech 

10 000 000 10 000 000 

Počet uzlů 201 187 127 783 

Počet vnitřních uzlů 515 298 

Počet listových uzlů 200 672 127 485 

Průměrná zaplněnost uzlů 54,5% 85,2% 

Zaplněnost vnitřních uzlů 76,4% 84,1% 

Zaplněnost listových uzlů 54,2% 85,3% 

Tabulka 9 : Porovnání vkládání vektorů 
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Aplikace vypočítává kapacitu uzlů podle nastavené velikosti uzlu v bytech a podle 

typu vkládaných dat. Zde se zmenšila kapacita listového uzlu na 92, což znamená 

častější posun nebo štěpení a tím pádem i rychlejší růst stromu. Strom původní 

implementace má kvůli horší zaplněnosti uzlů větší výšku než strom nové imple-

mentace, a od toho se odvíjí i informace o struktuře. 

Doba vkládání se oproti vkládání integerů zvětšila, a to z důvodu nedostatku 

cache paměti. I při hodnotě 2,5x větší než u vkládání celých čísel byla vyrovnávací 

paměť nedostatečná pro to, aby program využíval jenom ji. Data se po určitém po-

čtu vložených prvků začala ukládat a načítat z pevného disku, čímž se celá operace 

zpomalila. U původní implementace docházelo ke zpomalení po vložení cca 

5 000 000 prvků a u nové po cca 7 500 000 prvcích.  

Rozdíl v rychlosti porovnávaných verzí je způsoben tím, že nová implementace vy-

tváří méně uzlů a tím pádem dochází k naplnění cache paměti později než u původ-

ní implementace. Od chvíle, kdy obě verze pracují i s daty z pevného disku, je vklá-

dání původní implementace stále pomalejší, protože pracuje se stromem větší výšky 

a tím pádem více uzly. 

Došlo samozřejmě i ke změně počtu volání kritických funkcí. 

 Nová implementace Původní implementace 

Levý posun 2 638 381 - 

Pravý posun 1 467 086 - 

Štěpení s levým uzlem 126 599 - 

Štěpení s pravým uzlem 884 - 

Jednoduché štěpení 1 200 671 

Tabulka 10 : Počet volání kritických funkcí při vkládání vektorů 

Opět porovnáme celkový počet kritických operací. 

Verze implementace Počet operací 

Původní 200 671 

Nová 4 232 951 

Tabulka 11 : Srovnání kritických operací u vektorů 



 

36 

 

Poměr počtu kritických operací tedy vychází na 1:21 původní implementace vůči 

nové. U nové implementace dochází ke kritické operaci ve 2/5 případů vložení, což 

způsobuje zpomalení oproti vkládání celých čísel. 

Vzhledem k tomu, že by program při vkládání 10 000 000 prvků při těchto da-

tech potřeboval větší množství operační paměti, než jakým disponuje testovací se-

stava, probíhalo měření rychlosti při vložení 5 000 000 prvků. I při větší velikosti 

paměti počítače by nebylo vhodné provádět srovnávací testy rychlosti vkládání, pro-

tože se stromy liší ve výšce.  

 Čas vkládání  

původní implementace 

Čas vkládání 

nové implementace 

1.test 20,91s 43,96s 

2.test 21,66s 42,64s 

3.test 20,43s 46,63s 

4.test 22,57s 43,12s 

5.test 22,41s 45,59s 

Nejlepší čas 20,43s 42,64s 

Tabulka 12 : Porovnání rychlosti vkládání 5 000 000 vektorů 

Po porovnání nejlepších časů můžeme konstatovat, že je nová implementace 

při vkládání deseti-rozměrných vektorů zhruba dvakrát pomalejší než původní. 
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2.4.2 Verze nové implementace bez pokročilého štěpení 

Pro testovací účely byly vytvořeny stejné datové struktury pomocí nové verze 

aplikace bez použití pokročilého štěpení. Výsledky vkládání u této verze dopadly 

následovně: 

 Vložení celých 

čísel 

Vložení vektorů 

10M 

Vložení vektorů 

5M 

Doba vkládání 161 sekund 303 sekund 55 sekund 

Výška stromu 2 2 2 

Kapacita vnitřního uzlu 510 510 510 

Kapacita listového uzlu 510 92 92 

Počet prvků 10 023 729 10 128 007 5 065 314 

Počet prvků ve vnitř-

ních uzlech 

23 729 128 007 65 314 

Počet prvků v listových 

uzlech 

10 000 000 10 000 000 5 000 000 

Počet uzlů 23 730 128 008 65 315 

Počet vnitřních uzlů 65 312 194 

Počet listových uzlů 23 665 127 696 65 121 

Průměrná zaplněnost 

uzlů 

82,8% 85,1% 83,2% 

Zaplněnost vnitřních 

uzlů 

71,6% 80,4% 66,0% 

Zaplněnost listových 

uzlů 

82,9% 85,1% 83,5 

Tabulka 13 : Výsledné struktury vkládání nové implementace bez pokročilého štěpení 

Při vynechání pokročilého štěpení došlo ke zpomalení vkládání a nepatrně klesla 

i zaplněnost uzlů. Pozitivní je fakt, že strom má při vložení 10 000 000 vektorů stále 

výšku 2. Důvodem zpomalení by mělo být častější volání posuvných funkcí, což je 

logické vzhledem k vynechání pokročilého štěpení. 
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 Celá čísla 

10M 

Celá čísla 

5M 

Vektory 10M Vektory 5M 

Levý posun 3 791 267 1 909 446 2 104 467 1 734 499 

Pravý posun 1 324 358 661 333 2 281 580 643 538 

Jednoduché štěpení 23 664 11 856 127 695 65 120 

Celkem 5 139 289 2 582 635 4 512 742 2 443 157 

Celkem při pokro-

čilém štěpení 

2 634 485 1 293 298 4 232 951 1 624 762 

Tabulka 14 : Kritické operace během vkládání 

Nyní porovnáme poměry kritických operací s časy vkládání u nové implementace 

s pokročilým štěpením a bez něj. 

 

 Celá čísla 

10M 

Celá čísla 

5M 

Vektory 10M Vektory 5M 

Poměr kritických operací 1 : 1,95 1 : 2 1 : 1,06 1 : 1,50 

Poměr času vkládání 1 : 1,41 1 : 1,45 1 : 1,11 1 : 1,28 

Poměr mezi poměrem 

kritických operací a po-

měrem času vkládání 

1 : 2,31 1 : 2,22 1 : 1,83 1 : 1,79 

Tabulka 15 : Poměry počtu kritických operací a časů vložení 

Z této tabulky nám vyplývá, že čas vkládání je u těchto verzí závislý na počtu kri-

tických operací. U vektorů jsou poměry nižší, jelikož je vypočítaná kapacita uzlu 

menší (92) než u celých čísel (510) a tím pádem jsou kritické operace rychlejší.  
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2.4.3 Porovnání rychlostí vkládání 

Tyto testy byly prováděny s nastavením různé velikosti uzlu, a to u vkládání ce-

lých čísel i vektorů. Pro testování byla použita původní implementace a nová verze 

implementace s pokročilým štěpením.  

Při vkládání celých čísel se vkládalo 900 000 prvků, jelikož při tomto počtu vlo-

žených prvků dosahovaly stromy stejné výšky - 2. Ve sloupci časů vložení je vždy 

nejnižší čas ze tří měření.  

Velikost uzlu Kapacita uzlu Čas vložení  Počet kritických operací 

1024 126 4,28s 246 746 

2048 254 5,89s 237 548 

4096 510 9,19s 231 437 

8192 1022 15,28s 230 833 

Tabulka 16 : Rychlost vkládání a počet kritických operací nové implementace 

 

Graf 1 : Závislost času vkládání na kapacitě uzlu 

Z daného grafu lze vidět, že je daná závislost lineární.  
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Graf 2 : Závislost počtu kritických operací na kapacitě uzlu – nová implementace 

Z grafu lze vyčíst, že při dalším zmenšování uzlu by měl narůstat počet kritických 

operací geometrickou řadou. Naopak při zvětšování by se měly počty kritických ope-

rací lišit čím dál méně (ne však doba jejich vykonání). Tato závislost je nepřímá 

úměra a asymptotami funkce jsou osy grafu. Tato funkce má vodorovnou asympto-

tu kolem hodnoty 230 000 po bod, kdy kapacita uzlu dosáhne velikosti rovnající se 

počtu vkládaných prvků – v této chvíli klesne počet kritických operací na 0. 

Stejné testy byly provedeny také na původní implementaci. 

Velikost uzlu Kapacita uzlu Čas vložení  Počet kritických operací 

1024 126 3,98s 10 228 

2048 254 5,31s 4 980 

4096 510 7,86s 2 361 

8192 1022 14,14s 1 076 

Tabulka 17 : Rychlost vkládání a počet kritických operací původní implementace 

Časy vložení jsou rychlejší než u nové implementace, což je dáno výrazně nižším 

počtem kritických operací. Závislost času vkládání na kapacitě uzlu je také lineární. 

Závislost počtu kritických operací na kapacitě uzlu je také nepřímá, ale na rozdíl od 
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nové implementace má funkce asymptoty v podobě os grafu neměnné a jedná se o 

klasickou nepřímou úměru. 

 

Graf 3 : Závislost počtu kritických operací na kapacitě uzlu - původní implementace 

2.4.4 Porovnání rozsahových dotazů 

Pro testování bylo třeba vytvořit potřebné datové struktury původní a novou verzí 

aplikace. V případě nové verze byly vytvořeny datové struktury a to konkrétně tyto: 

 10 000 000 celých čísel 

 10 000 000 vektorů rozměru 10, rozsah hodnot 0 – 100 000 000 

 5 000 000 vektorů rozměru 10, rozsah hodnot 0 – 100 000 000 

První testy byly provedeny nad persistentní vrstvou, program neměl žádné uzly 

uložené v operační paměti. Rozsahové dotazy byly prováděny tak, aby vracely v 

průměru při dotazu 1000 záznamů. Těchto rozsahových dotazů bylo taktéž 1000. 

Cache paměť byla nastavena na 256 uzlů pro větší množství nahrávání uzlů z dis-

ku. Ze tří měřených testů byl vybrán ten nejrychlejší. 
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Struktura Zaplněnost  

listových uzlů 

Zaplněnost  

vnitřních uzlů 

Čas rozsahových 

dotazů 

10M celých čísel (původní) 64,7% 79,5% 37,7s 

10Mcelých čísel (nová) 85,5% 69,4% 30,8s 

10M vektorů (původní) 54,2% 76,4% >5h 

10M vektorů (nová) 85,3% 84,1% 100,6s 

5M vektorů (původní) 58,4% 71,1% 136,2s 

5M vektorů (nová) 85,2% 85,2% 104,2s 

Tabulka 18 : Testy rozsahových dotazů nad perzistentní vrstvou 

Výsledný čas rozsahových dotazů nad strukturou s 10 miliony vektorů vytvoře-

nou původní implementací byl dopočten na základě prvních 200 rozsahových dota-

zů, protože časovou náročností výrazně překračoval ostatní testy. 

Časy nové implementace jsou lepší díky tomu, že musí během dotazů nahrát 

z disku do operační paměti menší počet uzlů. V případě datové struktury 10 milio-

nů vektorů je i rozdíl ve výšce stromu a tím pádem velký rozdíl v počtu uzlů. 

Následně byly provedeny testy rozsahových dotazů u struktury, která už byla 

uložena v operační paměti počítače. Tyto testy nejsou závislé na úložišti (pevném 

disku), které je v některých případech zaměstnáno jinými procesy operačního sys-

tému. Vzhledem ke zvýšené rychlosti prováděných operací nad operační pamětí byl 

zvýšen počet rozsahových dotazů na 2000. Jelikož v tomto případě nedochází v ta-

kové míře k ovlivnění testů jinými procesy, můžeme změnit metodiku měření – nej-

horší a nejlepší výsledek vyloučíme a zbytek zprůměrujeme. Pro každou strukturu 

bylo provedeno pět měření. Měření samotná probíhala tak, že se nejdříve provedl 

test nad perzistentní strukturou a tím se potřebné uzly nahrály do operační paměti, 

nad kterou se testovaly rozsahové dotazy. 
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Datová struktura Zaplněnost  

listových uzlů 

Zaplněnost  

vnitřních uzlů 

Čas rozsahových 

dotazů 

10M celých čísel (původní) 64,7% 79,5% 10,683s 

10M celých čísel (nová) 85,5% 69,4% 10,710s 

10M vektorů (původní) 54,2% 76,4% >1h 

10M vektorů (nová) 85,3% 84,1% 11,103s 

5M vektorů (původní) 58,4% 71,1% 11,310s 

5M vektorů (nová) 85,2% 85,2% 10,843s 

Tabulka 19 : Testy rozsahových dotazů nad operační pamětí 

Výsledný čas rozsahových dotazů nad strukturou s 10 miliony vektory vytvořené 

původní implementací byl dopočten na základě prvních 200 rozsahových dotazů. V 

paměti zůstávaly všechny uzly posledních cca 50 rozsahových dotazů. 

U předchozích dotazů bylo zapotřebí nahrát některé uzly z perzistentní vrstvy. V 

případě ostatních struktur byly v paměti všechny uzly. 

Rychlosti dotazů u ostatních struktur se příliš nelišily na rozdíl od testů nad per-

zistentní vrstvou. Toto je dáno rychlostí operační paměti, která dodává data ke 

zpracování procesoru tak, že nedochází k čekání jako u pevného disku. Pokud jsou 

tedy uzly v paměti, na zaplněnosti uzlů příliš nezáleží. 

2.4.5 Testy mazání 

Testy mazání se prováděly na datových strukturách nové implementace s 

5 000 000 prvky. Měřil se čas smazání všech prvků. Metodika měření zůstala stejná 

– průměr naměřených hodnot bez nejlepšího a nejhoršího výsledku. Pro každou da-

tovou strukturu bylo provedeno 5 měření. Před každým měřením se provedlo vytvo-

ření struktury (vložení 5 milionu prvků) a hned po skončení této operace začala 

operace mazání – všechny uzly struktury byly tedy v operační paměti. 
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Datová struktura Čas smazání Čas vkládání 

5M celých čísel 35,37s 53,06s 

5M vektorů 36,95s 42,64s 

Tabulka 20 : Porovnání časů mazání a vkládání 

Během mazání prvních dvou milionu prvků byla operace velmi rychlá, poté zpo-

malila. Toto je dáno tím, že nejdřív docházelo k jednoduchému mazání bez změny 

struktury stromu. Nepatrně delší čas mazání všech prvků u vektorů je dán menší 

velikostí uzlu a tím pádem větším počtem kritických operací (konkrétně spojení). 

V tabulce jsou uvedeny i časy vkládání pro porovnání. Byl dokázán předpoklad 

z konce podkapitoly 2.3.4, a to, že mazání je u této implementace rychlejším algo-

ritmem než vkládání.  

Během testů byl změřen počet kritických operací v listových uzlech. 

Kritická operace 5M celých čísel 5M vektorů 

Posun zleva 832 084 1 025 871 

Posun zprava 237 266 462 997 

Spojení zleva 11 436 63 349 

Spojení zprava 124 460 

Tabulka 21 : Počet kritických operací během mazání 

Z této tabulky se potvrdil předpoklad pomalejšího mazání u struktury s vektory. 

2.4.6 Testy nahrazení 

Vzhledem ke dvěma funkcím sloužícím pro nahrazení dat u prvku byly provedeny 

dva testy rychlostí nahrazení. Testované funkce jsou tedy: 

1. Update – funkce je velice podobná funkci pro vkládání s tím rozdílem, že 

pouze nahradí data u prvku s daným klíčem. 

2. UpdateDeleteInsert – funkce je sledem operací mazání a vkládání 

První funkce by tedy měla být rychlejší než druhá. Pro test byla vytvořena datová 

struktura milionu prvků. Během testu došlo k nahrazení dat u každého prvku, tedy 

proběhlo milion nahrazení. 
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Funkce Typ dat Čas nahrazení 

Update Celá čísla 1,95s 

UpdateDeleteInsert Celá čísla 5,55s 

Update Vektory 2,00s 

UpdateDeleteInsert Vektory 5,46s 

Tabulka 22 : Testy rychlosti funkce nahrazení 

 Předpoklad, že je funkce Update rychlejší, se potvrdil, a proto se doporučuje pro 

nahrazení dat u prvku používat tuto funkci. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo naimplementovat základní algoritmy nad B+stromem v 

aplikačním rámci ATOM. 

Naimplementované algoritmy byly v této práci popsány a byly zmíněny jejich vý-

hody a nevýhody. Hlavním přínosem nové implementace B+stromu je optimálnější 

vkládání prvků do datové struktury a tím pádem její vyšší zaplněnost. Tento fakt 

způsobuje pomalejší růst struktury a tím pádem se jeví jako lepší řešení při vložení 

velkého množství dat. Výhodou lepší zaplněnosti uzlů je práce s menším souborem 

a tím pádem rychlejší dotazování přímo nad perzistentní vrstvou. 

Při vkládání u nové implementace došlo poklesu rychlosti, což bylo zapříčiněno 

velkým množstvím kritických operací a jejich složitostí. Při ladění aplikace došlo k 

výraznému zrychlení operace vkládání a to téměř na úroveň původní implementace. 

Dále byl naimplementován algoritmus mazání, který se odvíjel od algoritmu vklá-

dání s rozdílem kritických operací na uzlu a propagace změny klíče k rodiči. Testy 

tohoto algoritmu potvrdily domněnku, že by měl být rychlejší než algoritmus vklá-

dání. 

Algoritmus úpravy dat v prvku byl implementován dvěma způsoby, a to jednodu-

chou modifikací původního (odstranění případného vložení při nenalezení prvku) a 

vytvořením funkce, která je sledem operací mazání a pokročilého vložení. Předpo-

kládaná vyšší efektivita upraveného původního algoritmu byla dokázána, a proto se 

doporučuje její využití před novou implementací nahrazení. 
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Příloha A  

Seznam použitého softwaru 

 

Microsoft Visual Studio 2008, 2010 – integrované vývojové prostředí pro C++ 

a jiné programovací jazyky. 

Stránka: http://msdn.microsoft.com/en-us/vstudio/default.aspx 

 

Intel VTune Amplifier XE – software používaný při ladění aplikací, měření časově 

kritických částí. 

 Stránka: http://software.intel.com/en-us/articles/intel-vtune-amplifier-xe/ 
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Příloha B  

Uživatelská příručka programů 

Přílohou práce nejsou jenom zdrojové kódy, ale také dvě aplikace s jednoduchým 

konzolovým rozhraním pro otestování struktur a operací. Jedna aplikace provádí 

operace nad B+stromem s daty ve formě celých čísel (btreeWithIntInLeaf_test.exe), u 

druhé jsou daty vektory (btreeWithTupleInLeaf_test.exe). Obě aplikace však mají 

stejné rozhraní. Při spuštění se objeví následující obrazovka: 

 

Obrázek 25 : Rozhraní testovací aplikace 

Popis jednotlivých scénářů: 

1. Uživatel je vyzván k zadání umístění cesty k souboru (který bude vytvo-

řen), počtu vkládaných prvků a počtu rozsahových dotazů. Při vložení mé-

ně než 1 000 000 prvků budou rozsahové dotazy vracet nahodilý počet 

prvků. Při vložení více prvků bude každý dotaz vracet průměrně 1000 prv-

ků. Po vložení se vypíší informace o stromu a počty kritických operací. Po 

skončení rozsahových dotazů se vypíše jejich čas. 

2. Uživatel je vyzván k zadání umístění cesty k souboru (který bude vytvořen) 

a počtu vkládaných prvků. Po vložení prvků se vypíší informace o stromu, 
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doba vkládání a začne operace mazání. Po skončení mazání se opět vypíší 

informace stromu a doba mazání. 

3. Uživatel je vyzván k zadání umístění cesty k souboru a počtu rozsahových 

dotazů. Vypíší se informace o nahrané datové struktuře a spustí se rozsa-

hové dotazy. Po jejich ukončení se vypíše čas této operace. 

Zadávaný počet rozsahových dotazů by se měl pohybovat v rozmezí dané po-

čtem prvků vytvořené struktury. Např. pro strukturu o 1 000 000 prvcích by 

počet rozsahových dotazů neměl přesáhnout 1000. Toto je dáno tím, že jeden 

rozsahový dotaz vrací průměrně 1000 prvků. 

K aplikacím jsou dodané již vytvořené datové struktury pro případné rozsaho-

vé dotazy. Soubory obsahující „tuple“ se spouští v aplikaci btreeWithTupleIn-

Leaf_test.exe (jedná se o vektory). Soubory obsahující „int” se spouští v apli-

kaci btreeWithIntInLeaf_test.exe (jedná se o celá čísla).   

  

 


